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Pela Associação Industrial, de accõrdo com o Jury
Geral da Exposição da Industria Nacional, foi-nos com
mettida a tarefa de organizar e dirigir a publicaçáo dos
actos officiaes daquelle Jury, precedendo-os de uma in
trodu_çâo em que, ao lado das considerações que jul
gassemo~ convenientes, fizessemo uma res:nha geral
da mesma Exposição.

Com o desenvolvimento que tem tido a grandiosa
idéa das exposições.industriaes, a ill/1'O. ucçéÍo aos seus
relatorio3 e mais actos officiaes tem pouco a pouco
adquirido tal importancia, que a escolha de um mjividuo
para fazei-a, se por um lado traz ao escolhido mui
invejavel prova de consideração, impõe-lhe, por outro
lado, exigencias a que só as mais bellas illustrações
podem a custo corresponder.
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E ta consideração ainda mais ílrm.ada pela lem
brança de 1\1ichel ClzeJJetli'er a signando trabalhos des 'a
ordem, basta para COD\'encer o publico do quanto re
luctámos em aceitar tão pesado encargo.

Outros collegas do JLlr~ Gera], incontestavelmente
mais autorizado e habilitados do que nós, podiam ter
sido encarregados des e trabalho, com o que muito
ganharia elle; diante, porém, da insistencia com que se
reclamou o nosso fraco contingente para a esplendida
obra do progresso entendemos não o poder negar.

A esta re olução moveu-nos tambem a lembrança
de que a Exposição era principalmente obra dos
homens do trabalho e que, na cida nas officinas da in
dustria nacional, fôra ella levada a effeito pelos no so
activos indu triaes, ela se digna do mais solicito apoio
de todos o brazileiros, porquanto á bellas phrases ella
antepõe as bôa obras.

Essa Exposição não foi concebida nas altas regiões
do poder, nem á sua educação presidiram os principes
da sciencia ou os athletas da palana - gerada no proprio
eio da industria nacional, os eus pa sos ti, eram por

principal guia e melhor arrimo o, homens do trabalbo.
es a condições, quando a industria nacional con

tando com a ua unicas forças feria a ua malOr
campanha, nó , que no prezamo de ser homem do
traba1l10 e que temos inquebrantavêl fé na industria na
cional, não podiamo negar o nosso fraco auxilio a uma
obra que em torno de si grupava tantas dedicações.

ma unica re ah'a fizemo e sa muito intencional:
foi que guardariamo a mais plena liberdade nestas pa
gina que devem preceder os acto ofticiaes que vamos
publicar. . sim pois. o que vamo. e crever nesta intro-
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ducçéio t no so, exclusivamente no o: falsa ou verda
deiras, justas ou injustas, as apr.eciações que fizermos
não involvem nem responsabilidade nem compromi so
do Jur)' Geral ou da A sociação Industrial.

E sa liberdade nos é tanto mai cara quanto mais
complexo suo os problemas que a Exposição veiu trazer
á discu são, mais variado os conceito obre os direito
e futuro da nossa industria c mais diversas as apreciações
que se tiverem feito sobre os productos expostos .

.e o nosso trabalho corresponder ás patrio.tica vi tas
do prestimo~os organizadores da Exposição, e as
no as apreciaçõe se identificarem com a delles, e o
nos os esforços concorrerem para a victoria da causa
em torno da qual se grupam os índustriaes e tabelecidos
no Brazil, e, emfim, a nossa de pretenciosa phrase
conseguir registrar O' fasto da industria nacional,
combater as falsas idéas que têm amargurado a vida
de 'sa industria e fazer 'obresahir a grande lição que o
paiz deve ter colhido da Expo ição ha pouco encer
rada largamente compensados ficaremos.
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PRUmIRA PARTE

SU""AnJO :- Informaçõos o consilloraçõos goraos.- ~'1orito tia Expo ição o sua
influoncia sobl'o os ospiritos ..- Fu IIro indu trial do Bralil

I

'ln fOl:,,-na Õ o.;; onsid raçõos gerae"

Expo ição da indu tria nacional, inaugurada a J'2 d..::
Dezembro de 1 1 r e levada a effeito pela solicitude e
ner3ia da Asso.:ia~:in 111.1ustl·ial, do Rio -te J111et'I"O, effi

cazmente auxiliada pelo Governo Imperial e por di 
tin tos cavalheiros, teve por fim rdll1ir producto da
no 'sa indu tria para os remetter á expo ição continental
de Buen Ayres, annunciada para 15 de Fevereiro
de 1 ) 2. (I)

(I) A exposição continontal do Buonos Ayres só foi inangurada a t5 do Março
do I ;lo
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.Fazer figurar com brilho a indu u-ia brazileira na
quella exposição da industri~ uI-americana já era, por si
.6, digno do maior applauso; em bôa hora~ porém
esse pensamento foi alargado, resultando d'ahi que a
reunião dos nossosproducto no palacio do ministerio da
agricultura, commercio e obras publicas foi mais, muito
mais, do que um simples preparo da 'ecção brazileira
para a expo ição continental.

Essa reunião de productos bem mereceu o nome d
- Exposição da Industria acional- com que se apre
sentou ao publico, orferecendo \'asto campo á e colha
dos artigos que deviam ser enviados á do Rio da Prata.

quem houv~r visitado com attenção a no a expo
sição não deve causar estranheza se porventura pe
quena cópia de productos foi remettida para a conti
nental de Bueno Arre. A sec .ão brazil ira nessa
exposição, embora muito notavel como estamos certo
que o será, apenas dará uma pallida imagem do que
aqui foi a Exposição c racional: i to d via er previsto c
é perfei,amente explicanl.

Sabem todo " quantos se dão ao trabalho de e tudar
as cousa" publicas, que a nossa nascent.: industria ma
l1ufactureira t':rá de vencer um longo estadio antes de
poder luctar nos mercado e'trangeiros com a producção
de paizes mais adj;:lI1tados do qu,- o nosso e on::le a mão
de obra é mai barata. Por ora a nossa industria só
póde. aspirar a parar o golp s que no proprio seio da
patria, no nos o proprio mercado, lhe ão atirados pela
industria estrangeira: só qual'ldo, bem firmada no nosso
mercado, ella conseguir dar maior expansão ás suas
forças é que então lhe será licito pensar na lucta fóra
desse mercado.
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os nos os intelligente industriaes não escapam essa
verdades: elles bem conhecem que, com excepção dos
productos das nossas industrias agricola, florestal e extra
ctiva, para os quaes felizmente já se acham abertos os

mercados do mundo inteiro e portanto é da melhor
politica o seu comparecimento no Rio da Prata, só a
satisfação de lá mostrarmo que tambem já temos in
dustrias manufactureira e mecanica póde encaminhar os
producto desta a lIma exposição .aUi realizada.

Aqui, está o nosso interesse; Já, o nosso amor

propno.
Aqui, travou-se a lucta pela vida; lá, a lucta pela gloria.
Aqui, os nossos industriaes precisavam mostrar o

direito que têm á protecção que reclamam; lá, elles
terão de concorrer em igualdade de condições com 0.

industriaes estrangeiro .
Não podemos, pois, deixar de comprehender a reserva

dos que ficaram, mas nem por is o menos merecido é o
nos'o applauso aos que lá foram dar testemunho do
nosso proaresso. Temos fé que a secção brazileira
colherá na exposição ontinental senão prOl eito 80

menos muita gloria.
A t ntativa patriotica de uma exposição da industria

nacional nesta Côrte, do nosso comparecimento no
grande ccrtamen que ora ~'2 abre nas margen do Prata
6.s nações do continente ul-americano foi effi.cazmente
nLn..iliada pelo Governo Imperial, que prestando-lhe o
mais inequiyoco apoio, já moral, já material, te\'e a tou-·
\'a,-el prudenciu ele dei'me á Expo ição intelw cunho dc
iniciati\'u particular.

Para a Expo içãó ne ta Côrte concorreu o Gm-erno
[mperi::t1 com ::t quantia de \"inte ontos de réis cedcu
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gratuitamente o palacio do ministerio da agricultura,

mandou construir á sua cu ta os edificios annexo que
se tornavam preciso e' deu transporte gratuito. em
suas estradas de ferro aos productos remettido pelos
expositore .

Para da secção brazileira em Buenos Ayres con
corre;u o me<;mo governo com a quantia de cento
e ,'inte contos de réis em que a Associação 1;1
d7fstrial orçou toda a desp za , i lc!usive honorario.
da commissão .

A Associação IJ1dust7'ia/, gue tanto mereceu do
paiz pela realização de e bello e proYCitoso commet

timemo, foi fundada por alguns dos nos o mais
activos industriaes para promover o adiantamento da
industria naciom.l e defender os justos interesses desta.
Foi autorizada a funccionar por decreto n. '006 ·de 26
de Feyereiro de· 18 I: t~m pois uma existencia ainda
muito curta mas já na manhã. da "ida ella e soube
impôr á admiração do paiz pelos esforços que tem
desem'olvido em prol de uma tão ju ta aspiração patr'ia,
e no primeiro alll10 de sua existencia já conta um fast ~

brilhante, que atra"e ará os tempos sob o nome de
Exposição da Indust1"ia Nacional.

Os seus membro', ahidos de toda. as indus ria
sobem hoje a cerca de duzento : nelle tem a Associação
outros tantos valentes esteios.

Essa utili. sima associação mantem um jornal hebdo
madario que, com o titulo de -171dustrial, foi por
ella creado para defender a nobre cau a da industria
nacional c fazer propaganda cm prol dos interes. es
do paiz representados na prosperidade daquella in
dustria.
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Entre o mais notaveis serviços prestados por e sa
associaçao de homens do trabalho figura hoje a exposi
çáo que acaba de ser encerrada.

As exposições são do maior alcance para o des
envolvimento do paiz.

Promover e amparar c. es commettimentos é da
melhor politica.

Dentre a expo lçoe , a industriae são as que me
Ulore erviços prestam: eUas de ~nvolvem as forças
vi"as da naçao, collocam o consumidor na mais imme
diata relação com o productor, estabelecem uma lucta
franca e leal entre os industriaes pelo aperfeiçoamen':o do .
eu:; productos, lançam as bas=s de nova industria e do

melhoramento das já existentes, praticamente conven
cem o publico do recursos que no proprio paiz eUe póde
encontrar e ofIerecem ás classes dirigentes o mais va to
campo para o e tudo da necessidades e recur o do paiz.

e no paize de industria ji muito adiantada as ex
po içõe industriaes trazem e 'es maravilhosos resul
tados, com mai forte razao naquelle onde a industria
ainda nascente, é por muitos desconhecida. Nestes paizes
o povo habituado por neces idade á importaçao dos
artefactos e trangeiro , s6 muito lentamente, sem e sas
expo içõe terá conhecimento do que já m seu proprio
eio se fabrica re ultando d'ahi para a ua industria uma

vida pn:caria e amargurada pelos mai tristes desenganos.
ignorancia do que já temo levar-no -lua a só pro

curar o producto estrangeiro e assim contribuir para
matarem-se no nascedouro as mais nobres aspirações da
no a industria.

expo içõe indu-triae são portanto um dos mais
podero o elemento de progresso para um pôvo, e nin-
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guem que as aprecie em seu devido valor póde deixar
de levantar um brado de reconhecimento á grande re
volução franceza que, no meio da lucta a mais renhida
pelos direitos do homem, na maior força dessa pugna
titanica contra a Europa colligada soube, em um mo
mento da mais preciosa previdencia, estabelecer esse'
certamens industriae inaugurando a primeira exposição
industrial em I 7Sl8.

Foi em 28 de AgostO de J79'~ que pela primeira
vez foram os industriae convocados a apre entarem o
seus productos em uma exposição de industria.

Esplendido estadio têm desde então p~rcorrido a
exposições industriaes, já com caracter nacional, já com
cunho internacional; e de anno em anno tem a idéa
crescido de importancia, a ponto de ser boje reconhecida
como uma n cessidade indedinavel e comoo niais pode
roso factor do progre o industrial dos povo'),

.Mais facilmente mergulharão nas sombra da me
moria a data das grandes convulsões sociaes, moti
\'ada' por e sa guerra que têm enchido a humanidade
de pavor, do que as de 1798 1\3-1. e I SI que recor-

(

dando, aquellas as' primeiras exposições industriaes e
esta a primeira exposição universal, são quaes marcos
milliares para sempr plantado na senda do progre so.

nossa primeira exposição nacional teve lugar ne ta
Côrte em 1861 - 1862' d pois tivemos outras em 1866,
r873, 1875-1876 e finalmente em 'r8)1-1 82, toda
tambem nesta Côrte. Além dessas temos tido outra
especiaes, das quaes a mai importante foi a que ainda
em 188r reuniu no palacio da Typographia Nacional
a mais bella e \'ariada collecção de todas as sortes do'
nosso café.

'.



ão tratamos aqui das nossa exposições de Bella'
\.rte· Historia Pau'ia e outras sem du"ida do maior

apreço mas que sahem fúra do quadro que nos temo'
traçado nesta intr ducçáo : as exposiçõe's industriaes.

Assim pois, a contar de 1861 o Brazil abriu os braços
a es a idéa genero'a e altamente ciYilisadora, c a data
-2 de Dezembro d I '61 .,- ficou representando para
nós o que a de 2 ) de Agosto de 179 é para a França.

Julgamos que será de utilidade registrar aqui as
de pezas feitas com essa xposições nacionaes e com.
a' 'ecçõe brazileiras nas exposiçóes internacionaes, pois
que ó mui imperfeitamente o têm feito os relatorios do
ministerio da agricultura, commercio e obras publicas.

Para garantirmos os dado que yamos indicar basta
citar-lhes as fonte : para as leis e decretos abrindo os
re 'pc:cti\'o credito ; a collecçáo de leis epara as despezas
eJl'ectuada' os balanço do lmperio,

Es 'a expo içóe foram dotada com o seguinte
creditas:

A de 1 Dr - I 'Gz (Rio de Janeiro e Londres) :
:1O:OJO,)CUO JlOr lIeor lo 28.0 du 1.6 uo KOl'o",lJ,' lIo '1861.
20:0U08UOU , 2876 de ~ uO .lanoÍl'o .do 1.86:l.

:lO:ooU.$oo > :l038 do 20 do Dezembro do 1862.

de 1 Gci-I 67 Rio de Janeiro e Pari) :
:)j: "l3.)';00 Jlor decrolo 3i3l do i do NOl'ombl'o de i GG.

:!30:00 ,000 > 3 OL do i3 do Fovoreiro de 1. Gi,

OO:OOOS'lOO '0016 do 1 do Jan iro de i G'.

355:4i3~iOO

de 1 73 (Rio de Janeiro e Vienna d ustria):
273:100:000 Jlor ,101'1'010 ,i03i do io do Ago.lo uo ,I i2,
[jO:OOObOJO > :;:;27 ele li rIo .T~neil'o de ISi':.



A de 1~75-1 '7G(Rio de Janeiro e Philadelphia):

300:0oo('Coo P0l' ,Inerolo 57~:J de 11 do NorelUlJl'o de 1 74 o loi 20\0 (~rL 21 ~ 30 ]

do 2~ do SoLumlJl'o de J875,
~iti:~70,~I:; por docrolo oH;; de U do lJozcmlJro de 1 70,
1!I:;: 965~:j7(J > o'll 110 29 de Dezom liro le 1 i7.

A de I 81-1882 (Rio de Janeiro e Buenos .\yrcs;:

2 :000,5000 de ouras feita. llelo governo.
~O:OooBJOO slIb,'el1rão do go\'orno para ii E~po.i~ãu 1Ii1 Cl·rl',
i20:000~000 idolll J1~1'a a EXJ10 irão Oll.l J:lIon < .\) ros.

100:000,;000

.\. . despeza . feita .~ sl;gundo o gu\.: consta do' lialal/ço .

:iu Impe7'io, foram:

Com a de 1 '61- 1 \i2 :

Excrciciu dc 01·02.. .
do 02·03 ..

X.I· "UOVlxeI,I. ~u BSTR.\l\GElllO

1;;:1" 1!!%0

LO:9~05~:!U

,7:aoo 'S7:1 3:3Sl..~30i 20:!,O:.,'1 'o---- ----
Tolal ...

C 111 a de 1 '(j(j-l Gí:

)iA. cõnn \.\:> J?llon:sl.f.\

fo3:S;;I,$01;
~1 :2i55" l2

~:í56b040

32, O.

2:000,)000
177:5~/5274

:lO: 513/}04 3

J90:037(9:1.7 %:004::3;;2----- -----

E.\orcieio do 0;;-00 ..
do 60,07 .

tio G7-0 .

Total... 32 :jj9,)5 )

UOlll a de J 873 :
. o J:s·rn.\..X~Elno

Exol'eieio do 72-7:1 ..
,lo 73-74 .
de' 7~ -ii: .

130: 160,)002
S7:302b900
;;: 304b'o-09

~-;'1: ~í~:U I

11:S74Eo~7 4 :0:.8,}j92

J~ :Q22'-

,LO;):!);;!;" O
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NA CÔRTE NAS !'nOVJNOIAS NO ESTRANGElllO

Exorcicio do 75·76......... 128: 320$U1
do 76·77... ...... H6:536E08'7

ii :607,~535 202: 235S556
l.2: 309S592

2t,1,.:857Jj098 H:607$53;; 244:545lJ148

---~---- -'J'oLal... 60l:000878i.

Com a de J~8r-I882, segundo o balanço da Asso-'
ciação Industrial, despendeu-se nesta Côrte 47: 5\)7$ r40
que junto aos 2'0:000 em que se avaliam as obras
feitas pelo governo para as secções annexas, ele a
a despeza total com essa Exposição nesta Côrte a

67: :'87$140 .

Por não estarem ainda eí1cerradas as conta:; da
exposição em Buenos Ayres não podemo dar tambem a
despeza lá feita e para a qual abriu o governo um credito
de 120:000 .

Assim pois, as no sas exposições na Côrte e no
estrangeiro têm custado:

a La .

a 2. 0 ..

a 3. a ..•. : •...••.....

a 4. a .

a 5. a .

77: 084$420

328:559$589
341: 653$428

501 :009$78r
187:587$140 (I)

As quatro primeiras foram feitas sob a immediata
direcção do governo, e ex'c1uindo a 1a, que não passou de
um pequeno ensaio, vê-se que a despeza feita com cada
uma da outras, além de seguir uma escala empre

(1) Se o credito de 120:000.)000 não rór excedido.
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ascendcnte, foi muito superior á da 5'\ realizada pela
iniciatiya particular e com um brilho que 'por certo não
ficou inferior ao da mais importante .d'eLlas,

Ha ahi um.a lição que convém'não seja perdida.

A exposição dc I I) 1- Li5 "2 na Côrte rendeü 32: 601\

provenientes dc :

dG entradas a 2.:000 .. , , .. , .

J 7 'G'J
2K~l-j.()

)

»

»

a 1 "000 ".. ,. ' .

a 8500 · .

":l7 Z,'000

17: 'Gz :000

q: ..l-7 3 .'000

Além de' 'as l:ntradas pagante:s a alia-se mais em
cerca dc 15.000 as gratuitas, o que eleva a cêrc.a de
6'J.ooo o ni.lmero de visitantes que nesta Corte concor
reram .1 E~posiçãQ da Industria acional promovida pela
Associação Industrial.

Por qualquer lado portanto que se a cncare, essa
Exposição aprcsenta os mais esplclldidos resultado .

O Sllccesso desse brilhante commettimento é especial
mentede\ ido ~1 sua digna direcção, composta dos presti
mosos industriaes :

~(anucl Diego Santos
Francisco Antonio Maria Esberard
José Ah'c' Ferreira Chav s
Jo é Maria Teixeira de Aze\'edo
Henriquc Leuzinger
João Gomes Pereira de ndradc
Antonio Gonçalve' de Can"alho
Carlos ~Ioreau).

Carios Hargreave
Henry Delforgc .

2
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Os sete primeiros, membros da directoria da Asso
ciação Industrial, e os tres ultimos, membros da com
missão especial para a secção de machinas.

Registrar esses nomes é um acto de justiça, pois elles
bem mereceram da industria nacional.

II

Merlto da Exposição Industria1 de 1.881.-1.882 e sua
influencia sobre os espiri1:os

A' Exposição da industria ~acional, inaugurada a 12 de
Dezembro de 18, I e encerrada a 30 de Janeiro de 1882,

concorreram 1120 expositores com 8000 objectos.
Muitos productos expostos foram tlma verdadeira

revelação para o nosso publico, pois eram até então des~

conhecidos como sabidos de nossas fabricas, graças aos
titulos e rotulos esu"angeiros com que no commercio os
encontravamos. Esse triste subterfugio, de procedencia
supposta, revela bem claramente quão acostumados
ainda estamos aos productos estrangeiros e de quanta
importancia serão as exposições para arrancar pouco
a pouco o fatal preconceito contra o que é nosso, e
praticamente ensinar-nos a conhecer e a estimar o que
já po suimos no paiz e até que ponto podemos, senão
dispen ar a importação do imilar estrangeiro, ao
meno encontrar na competencia nacional largo campo
em que o preço e a qualidade melhor possam ser pesados
pelo consumidor.

De muitas outras industrias, já bem conhecidas no
paiz, os progressos que ellas têm feito ficaram bem attes-



II TRODUCÇÃO XIX

tados com os productos expostos, e assim bem demons
trado o adiantamento da industria nacional.

ihda um grande merito da exposição de )8 )1 - I 882
foi ter ella sabido apresentar em quasi todos os seus
d.etalhes un~ cunho bem pro:1llUciadamente industrial,
~scapando apenas alguns productos de mera habilidade,
paciencia ou curiosidade.

Seja-nos permittido insistir neste: ponto para que os
nossos futuros eXposItores e as di 'ecções de nossas fu
turas exposições industriaes bem se compenetrem de
que uma exposiçáo com esse nome não deve ser
museu de curiosidades. Nessas exposições só os pro
ductos realmente de industria devem ter entrada: para
os museus e é'xposições especiaes devem ficar esses
objectos de curiosidade, mera habilidade ou paciencia,
e os filhos de d;fficuldades que, se attestam muita pa
ciencia e perícia, demonstram ao mesmo tempo igno
rancia dos progressos da industria e dos elementos,
apparl..ihos e ferramentas mais apropriados postos pelas
artes e sciencias ao alcance do homem.

Ainda sob esse ponto de vista reconhecemos com
prazer que a Exposição ha pouco encerrada apresentou
notavel adiantamento sobre as precedentes, por
quanto o que u'aquellas foi vulgar tornou-se nesta exce
pção; mesmo essa excepção, porém, deve ser combatida
e sem piedade arredada de futuras exposições industriaes.

E' preci o que na exposições industriaes só figurem
objectos de industria: todo o espaço é pouco para estes,
e não é ju to que se Ih'o tire, condemnando-os ás vezes
a uma arrumação acanhada, para daI-o aos productos
que não têm caracter industrial ou que são mero resul-
tado de habilidade. .
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a exposição figurou tambem uma lindissima collecção
de variadissimos trabalhos de senhoras, como fossem
bordados, rendas, crivos, flôres de pennas, pano e papel,
pinturas sobre setim e 0utros tecidos, etc. etc., mas que
não podemos aceitar alli senão como bellissimas flôr~s

em profusão esparsas sobre os productos d' industria
pelas mimosas mãos de nossas patricias.

Se esses mimosos trabalho. podessem ser vendidos ou
se as· suas eXpositoras aceitassem encommendas do Il1er
cado não fariamos por certo esta observação, pois que
então elles tomariam caracter industrial,. e é por certo
uma indu tria credora de muito apreço a de trabalhos
de senhoras, porquanto nella um sem numero de nossas
patricias encontra o pão quotidiano, o amparo e os
meios de educação de seus filhos; o que vimos, porém,
quasi na sua totalidade, e sem duvida no que tinha de
melhor, não sahio dessas modestas officinas d trabalho;
o que alli se vio de mai apreciayel era assignado pelos
mais sympathicos nomes da no sa melhor sociedade, e
não pela operaria que vive do seu trabalho trazendo ao
mercado os fructos da sua actividade em troca do pão
para a ua subsistencia. Era bello, era admiravel, era
esplendido mas .... não era industrial.

As"im tambem pensou o Jury quando considerou esses
u'abalho fõra de concurso, mas, não devendo calar a
sua admiração diante de tantos primores e ainda menos
ficar impassivel diant do franco, solicito e pretimoso
concurso que as Exms. Senhoras expositoras assim
prestaram á e~posi ,ão da industria nacional, conferiu
um dipioma d.e honra ao conjuncto d'aquelles trabalhos1

como homenagem ao valioso concurso prestado pela
senlJora' brazileira' á grande festa do trabalho. Esta
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subida distincção ta Ivez, pelo facto de ser collectiva,
não satisfaça a vaidade de cada expositora, mas ninguem
póde contestar que ella traduz a mais elevada prova de
apreço que no ca o era dado ao Jury externar.

Seja-nos permittido passar agora, sem translçao
gradual, de tão mimosas recordações a questões da mais
alta importancia para a indl;lstria nacional.

A principal vantagem que resultou da Exposição ln
dustrial foi bem se ter accentuado a neces idade de ser a
industria nacional efrlcazmente protegida pelas tarifas
aduaneiras.

Essa aspiração não é hoje sómente dos oossos iodus
triae , que se lançam em patrioticos c0mmettimentos
fiados em que encontrarão apoio na governação do paiz;'
a opinião publica, depois de esclarecida com os resulta
dos já alcançados pela nossa industria e reconhecendo
hoje, graças á Exposição, os elementos de que dispõem
muitas industrias, JUDta seu votos ao dos industriaes
para reclamar tarifas protectora , unicas que podem
assegurar ao Brazil um prospero futuro industrial.

A e 'cola da livre permuta (I) e-tava fazendo entre
nós muitos proselyto3, já pelos a ttrahentes principios de
liberdade em que se escuda já pela crença geral de que
não tinhamos nem tão cedo teriamos industria manu
factureira .
. Neste paiz da America, aberto a tOJLIJ as a pirações

da iiberdade e onde as idéas generosas não precisam
preparar terreno, não admira que a e c la da livre per-

(1) Sompro quo nosto trahalho fallamos om livro porllluta ,'cforimo-nos uni
eamonlo á livro permuta int rnaeional.
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muta houvesse conseguido fazer grande caminho; não
admira que aos alheios acriücassemos os nossos proprios
interesses.

Demais7 no Brazil7onde o nossos economistas pouco
têm escript07 a mocidade que nas cscolas superiores
estuda a econon:1Ía politica7 o cidad50 que deseja ad
quirir conhecimentos sobre e, sa scien~ia7 o legislador
pouco preparado quea c'gafortuna politica ou o capri
choso acaso da sorte elevou até o parlament07 vêm-se
reduzidos aos livros estrangeiros7 e principalmente aos
francezes e inglezes7 e:;cripto' qU9.ndo aqu lias socie
dade' já tinham chegado a um alto gráo de progress07
para' o qual as theorias da livre permuta não mais
podiamserum embaraç07 eantes deviam ser um elemento
de aperfeiçoamento.

Essas primeiras idéas7que se gravam em nossa intelli
gencia7 necessariamente impri mem em nosso espirito um
pronun,ciado pendor para aquella scintillante escola7 e
quaes mariposas vamos queimar as azas na sua fulgu
rante chamma.

Ao passo que assim ~ encaminhado o nos o espirit07
não temo quem ao lado nos lembre7 e com a mesma
insistencia7os factos qu~ s= têm passado nos paizes ondc
hoje tanto se endeo a a livre permuta7 nem quem com
solicitude nos mostre que essa evolução s' alli teve lugar
qllando a industTia já estava muito desenvolvida e
adiantada7 graças ao r..:gimen do proteccionismo sob o
qual a mesma industria con eO'uiu a 'quirir forças para
a lucta da concurrencia.

ão temo qucm com in istencia nos recorde que
aquel\a propaganda no apresenta um prisma enganador
quando no cita o exemplo da França e da Inglaterra.
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rada de illusões, em nenhum dos paizes da Europa,
que nos citam como livre-permutistas, existe de facto a
livre permuta; o que nelles se tem feito é acabar de
facto com os direitos prohibitivos, que muito differem
de direitos proteccionistas; o que lLHes se tem feito é
baixar a taxa de alguns direitos sobre produc!O's que já
não podem fazer prejudicial concurrencia aos nacionaes.

Robustecido o nacional facilitaram então a entrada ao
similar estrangeiro.

A protecção existe de facto em toda.a parte, ora mais
ora menos segundo a pujança da industria e conforme o
maior ou menor receio da concurrencia estrangeira: a
protecção existe de facto em toda a parte onde existem
tarifas aduaneiras, qualquer que seja o seu molde.

O que são os n-atados de commercio senão a consof.
dação dessa protecção?

O que quer dizer essa lucta diplomatica para ser equi
parado á nação mais favorecida senão o reconhecimento
da necessidade da protecção.

Dizem-nos como justificativa que nesses paizes, onde
tanto se blasona de livre permuta, os )direitos aduaneiros
são apenas lançados como fonte de renda para occorrer
a necessidades indeclinaveis. Quando mesmo assim fosse,
perguntariamos:- desde que um producto ao entrar
paga direitos, por menores que estes sejam e com
qualquer fim que sejam lançados, não fica de facto
protegido em parte o similar nacional que com elle con
corre no mercado desse paiz ?

E' pois uma questão de maior ou menor protecção: e,
se para as urgencias do Estado procede a razão de gravar
o producto entrado com um certo imposto, a industria
do paiz, que por seu lado é uma das melhores fontes de
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renda para o Estado, não tem igual direito a ser atten
dida nas uas neces idades.

Se os direitos não devem proteger a industria, a escola
da livre permuta, emquanto não alcançasse a abolição
completa dos direitos, deveria ao menos exigir que por
toda a parte se igualassem o. direitos; porém n50, e não
o faz porque e sa escola, qu tol ra os direitos como
uma neces 'idade para alltYiar os encargos do Estado,
cabiria na utopia de nivelar as urgencias de todos os
estados. Seria uma utopia de mais' não obstante, porém,
diante dessa eUa recúa.

Ora, se é indispensa\'el attender ás urgencias do Estado
e se cada estado tem urgcncia. diflerentes a satisfazer e
fontes mui dIversas donde possa aurir forças, ~'.lda um
taxará o genero mais ou m.enos fortemente segundo
aquellas urgencias e a possança das outras fontes de que
di puzer, e as im tere010 , como de facto tcmos a desi-.
gualdade autorizada pelo, li\Tes I ermutistas dando
cheque á propria escola da li\ re permuta.

Se se derribassem as alfandegas ou se, pcrmanecendo
estas, se igualassell. os direitos em todos os paizes, nE!1TI

ainda a 'sim a livre permuta seria real, porquanto os
estados, para attendercll1 a necessidades indec1ina\'eis,
pois lhe cabem despezas ill1p:-escindi\'cis, t r-se-hiam
de ,"altar para a industria nacional e gra\'al-a ta'nto mais
quanto mai baixa sem o di rei tos de entrada, e com ex
traordinario peso se de par em par abrissem as alfail
dega . De ta sorte a industria do paiz que ti\'e e mais
recursos ficaria d'e fact,o protegida, e, o que é mais cu
rio o protegida na casa alheia com prejuizo da industrIa
de ta. 0\ o cheque as im sofl'reria a theoria da li\Te
permuta pai que no proprio paiz, por uma fatal aber-
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ração do bom en o, o producto nacional não mais po
deria competir com o similar e.. trangeiro, e no estran
geiro, já indo elle do seu paiz gravado, náo poderia
luctar com o de lá differentemente gravado.

Se ao mesmo tempo que se abrissem as alfandegas ou
muito se baixassem os di.reitos~ não se guizesse pedir
a differença ás industrias, força seria pedil-a a outros im
postos que "iriam pesar horri\'elmente sobre a população
e de facto, como acçáo refl xa, sobre as proprias indus
trias.

Comprehendemos beJlamente que a Inglaterra e a
França preguem hoje ao mundo inteiro as suas theorias
de livre permuta, pois com estas elias têm tudo a ganhar
quando adoptadas em paizes de industria menos adian
tada, e nos de adiantamento igual nada têm a perder.
Os bonitos principios de liberdade commercial e de
economia para o consumidor são a bandeira que cobre
a carga; no fundo o que aquelles paize advogam é o
seu unico interesse, porquanto, sob c 'se regimen, aos
abundantes productos de sua adiantadissima industria
ainda mais s franquearão os mercados estrangeiros, e
graças a esse adiantamento de sua industria a concur,
rencia, que os seus productos irão fazer, matará ou pelo
menos enfraqueced. toda a tentati,'a de industria nos
paizes mai atrazados que se deixarem levar por suas
enganadoras pala\Tas.

O que não comprehendemos é que nos façamos seus
ad\'ogàdos, sacrificando o futuro indu. trial de nossa
pau-ia aos fogos cambiantes de uma bonita theoria que
nem ao menos é de facto praticada onde é tão apregoada.

Como dissemos acima, o que se tem em geral abatido
são os direitos prohibitivos que tambem condemnamos.
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Na lucta da livre permuta contra o proteccionismo,
aquelIa não é sincera porquanto argumenta com as vanta
gens que têm resultado da abolição daquelles direitos como
se eUas viessem realmente da dos direitos proteccionistas:
esta confusão intencional tem colhido muitos incautos.

O proteccionismo não péde nem quer direitos prohi
bitivos; elle tam bem reclama a concurrencia mas a
concurrencia igualadas as forças. Este equilibrio de
forças só póde vir de direitos de entrada sabiamente
estabelecidos e com prudencia graduados segundo o
adiantamento da industria no paiz.

O proteccionismo não péde nem quer que o gcnero
estrangeiro chegando ao mercado se veja, por exorbi
tantes direitos de entrada, em condições de não poder
competir com o nacional: o que elle péde é ql;le ao na
cional não se féche o proprio mercado pelo excessivo
favor feito ao estrangeiro.

Estabeleça-se o equilibrio na balança entre os dous
interesses.

Em apoio do que péde a opinião publica no Brazil
nunca será demais citar o exemplo dos Estados Unidos
da America do Norte, onde, graças a uma politica fran
camente proteccionista, as industrias se firmaram e
desenvolveram de modo a fazerem hoje frente ás da
velha metropole.

e hoj os Estado Unidos baixarem con ideravelmente
as suas tarifas, já a sua industria quasi nada sofTi-erá
porque e tá em condições de poder aceitar lucta franca
com a indu tria estrangeira. A arvore solidamente el1
raizada póde hoje arrostar. o embate da torrente; se,
porém, o diques fossem abertos a esta emquanto a
planta era pequeno arbu to emquanto as suas raizes
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não se tinham aprofundado, ella teria sido arrebatada
e em seu lugar teria ficado um campo esterilisado.

Entre nós a industria está nesse caso de um ainda
fraco arbusto, as suas raize apenas principiam a se apro
fundarem, os seus galhos, ainda muito novos, vergam
e se quebram aos menores ventos; se sobre ella soltarem
os diques da livre permuta ella será arrebatada e com
ella as mais caras esperanças da patria,

Não nos deixemos pois illudir com bonitas theorias;
sejamos brazileiros ante de tudo; protejamos o que é
nosso, amparemos o que no paiz já se fabrica ou se póde
fabricar, e quando a nossas industrias houverem adqui
rido forte alento, quando pela sua pujança ellas poderem
dispensar a protecção, demos então, mas só en,tão, a
palavra aos livres permutistas,

Assim procedendo nada mais faremo do que seguir
as pégadas dos proprios paizes que hoje tanto clamam
pela liberdade das trocas.

Proteccionismo e livre permuta são questões de
opportunidade: aquelle prepara o caminho para esta.
Uma é a aspiração, o outro é o elemento para se realizar
essa aspiração.

Felizmente a Exposição da industria nacional, ha
pouco encerrada, veiu chamar a att ncão do paiz para a

I •

necessidade de uma politica francamente proteccionista.
O espiril:::> publico sentiu·se abalado diante dos resul
tados que jcl com gloria apresentam muitas de nossas
indu trias, sentio-s pezaroso em face do atrazo de
outras, e d'aquelle vasto campo de estudo ergue-se
um possante brado em prol da industria nacional.

Foi mais uma vantagem e \'antagem da maior valia
que tirámos daquella bella festa do trabalho.
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Fu.tnro lndu"trlal do Brazil

Durante muito tempo foi moda aqui dizer-se que o
Brazil de, ia ser um paiz essencialmente agricola. Di
zemos que foi mo.da por que realmente não podemos
admittir que essa sentença fos e o resultado de um estudo
seria das nossa condições recursos e aptidões.

Foi uma chapa por muito tempo repetida e que
grande mal nos tem feito.

Como todos os paizes? começámos pela agricultura
e durante muito tempo não cuidámos da industria.

Com os artefactos que importamos, importámos tam·
bem aquella sentença que para nos o uso tinham engen
drado os que nos envia\'am os seus artefactos e os que
aqui com elles negociavam: embalando-nos com essa sen
tença esperavam, e conseguiram por bastante tempo?
adormecer toda a tentativa industrial e assim meUlor
conservar o bom freguez.

Como essa sentença n03 vinha especialmente de
Inglaterra ficou logo em moda; sem procurarmos
saber quanto ella tinha de insidiosa? voltamo-nos para
o campo onde a agricultura jR ia em progresso e? to
mando como bôa moeda o que era ouro falso? di se
mos : - o inglez tem razão.

De de então muitos publicistas e alguns politicos
notavei no paiz deram carta de corso a essa perniciosa
chapa :- o Bl"a,.zl deJ1e ser um paz;;, essencialmente agn"
cola.
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Grande nial, mal terrivel d'ahi resultou para a pros
peridade nacional.

A cada tentativa industrial respondia o fatídico eS$ell
cialmente agricola, e a industria, encontrando logo
aos primeiros passos a descrença ~ a falta de amparo,
arrastava vida ingloria e improficua, quando desde logo
não cahia, sacrificando em sua quéda a fortuna do ousado
industrial e desanimando nova tentativas.

Foi preciso que as urgencias sempre crescen te::; do
Estado foss~m pedir á 'alfandega o indispensa"cl ele
mento para serem providas, foi preciso que os di
reitos se elevas em em virtude daquellas neccs 'idade .
do Estado para que as tentati"as industriaes cobrassem
animo e encontrassem algumas probabilidades de
successo.

Desde então muitas industrias se e"tabeleceram no
paiz e o preconisado - essencial71lel'tie agr/cola foi pou
co a pouco pas ando de bandeira a farrapo.

Cada dia melhor se demonstra o vazio daquc::lla [01'

mula, cada dia a industria conquista mais terreno e
exuberantemente prova que nella poderá Cll1 breve o
Brazil apoiar-se tanto quanto na ua agricultura.

Devemos aproveitar a lição que d'ahi tirámos; sujei
temos, d'ora cm diante, ao menos a uma céwtelo a
quarentena os conselhos dos nossos bons amigos de Ingla
terra, e se aquella lição ainda não no bastar, apro"eite
mos as lições alheias tenhamos sempre em vista o resul
tado da politica da Inglaterra na India.

Quebrado o encanto, destruido o fetiche, as nossas
industrias enu'arão em uma phasc menos desanimadora,
c se forem efticazmente amparadas chcgarão em br v
a um alto gráo de desenvolvimento.
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Possuimos um semnumero de materias primas que
aqui trabalhadas darão lugar a muitas industrias. Ou
tras. materias prima, que não possuimos, serão impor
tadas para aqui serem transformadas em nossos
artefactos.

Temos necessidades a satisfazer e grande aptidão
para as industrias.

Precisamos preparar um succedaneo á agricultura para
nos resguardarmos do tremendo golpe que ameaça o
nosso principal producto agricola, e tudo indica que
s6 a industria nos póde salvar nessa crise que se apro
Xlma.

E' preci o portanto dar mão forte á industria nacio
nal, é preciso amparai-a, protegel-a para que ella possa
luctar com a importação, a:lquirir novas forças, des
envolver e consolidar-se. Se essa previdente politica fôr
com solicitude abraçada por aquelles que dirigem os
nossos destinos, o futuro.industrial do Brazil erá s guro;
se porém continuarmos no desgraçado sy_ tema de con
stantes incertezas, se as tarifas aduaneiras não forem
revistas com pensamento francamente protector, se
essas tarifas uma vez assim revistas não tiverem algu
ma estabilidade, a industria nacional declinará até afun
dar-se em completo lesanimo, arrastando comsigo as
esperanças da patria; e quando, em breve, no.; virmos
diante da crise não teremos para onde recorrer.

Não no illudamos, a crise ahi vem proxima e tre
menda. E tempo ainda de resguardarmo-nos dos seus
ejfeitos.

A indu tria será o nosso porto de salvação.
ão podemos resi tir ao desejo de reproduzir aqui

uma opinião além de illustrada insuspeita, pois não é
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de um proteccionista, exarada no .ultimo retrospecto
commercial publicado pelo Jornal do Commel"cio:

« Se a reducção dos preços (do café) continuar, dÍa
virá em que a cultura do café deixará de ser remu
neradora; os lavradores abandonal-a-hão e o paiz terá
de passar por uma tremenda crise, porque não cuida
de outro producto, nem a industria fabril é favorecida
em seu desenvolvimento.

« Não somos proteccionistas, mas pensamos desde
muito tempo que não ha povos exclusivamente agri~

colas. o estado actual das relações internacionaes,
querer que um paiz, convidado aos festins da ci,;ili
sação, espére resignado da acção dos seculos a sua
passagem da phase extractiva á phase pastoril, desta á
agricola, desta á fabril e á commercial, é ap nas ali·
mental' uma utopia.

« Uma nação, que quer ser independente, tem o rigo
roso dever de fomentar, de proteger, de crear os
ramos de industria que afiancem esta independencia.

« O pretendido principio da livre permuta absoluta
que, para ser principio devia ter applicação constante
e invariavel, o que nunca tem acontecido em paiz nem
em época nenhuma, não póde fazer calar a voz po
tente do interesse nacional.

« Os que repetem a todo o momento que as nações
ricas imporia~ muito, esquecem que essas nações não
enriqueceram por terem importado muito, mas im
portam hoje muito porque já enriqueceram. S jamos
ricos e seremos grandes importadores. »

Assim se exprime o illustrado e consciencioso autor
daquelle interessante tràbalho com que annualmente o
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Jor1lal do COJnmercio balancea a prosperidade com
mercial do Brazil. Oxalá a sua voz, mais autorizada do
que a nossa, consiga ser ouvida.

Ahi, está o interesse nacional. I áo oll'erecamos o
I •

Brazil em holocausto a pomposas theorias; sejamos
mais praticos e preyidentes, cuidemos da nossa pros
peridade.
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SEGUNDA PARTE

XXXIII

SUM!IAnlo:- A Exposição domonsLl'ando a riquoza a a p,'ospcl'iJada do paiz.- Pro
JueLos aaLul'acs a agl'ieolas.- Maquinas a appal'alhos.- ProdueLos do industria
am gal'al.- Bailas ArLos.- InsL,'ueção publica.

I

Ao Exposição den"l.ons"trando a riqueza e a prospe.
ridade do paiz

A Exposição da industria nacional, aberta no palacio
do ministerio da agricultura, commercio e obras pu
blicas a 12 de Dezembro de T881 e encerrada a 30 de
Janeiro de 1882, não deu nem podia dar uma me ..
dida exacta da riqueza e da prosperidade industrial do
Brazil porquanto, annunciada com muito pequena ante
cedencia, não podéram muitas provincias en -iar os seus
productos a tempo de figurarem nesse grande certamen
industrial.

3
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Acresce mais que muitos industriaes estabelecidos
nesta Côrte ou perto d'aqui não se fizeram representar,
já por timidez só explicavel por não se ter ainda
entre nós bem comprehendido todo o alcance das expo
sições industriae , já pela falta de fé n'esse commetti
mento tentado pela iniciativa particular em um paiz
onde tão acostumados andamos á tutela officia!.

Em outros paizes chega-se até á dura necessidade de
recu'sar produc1:os por falta de espaço nas exposições,
ao passo que entre nós alguns expositores só concorre
ram depois de in tantemente rogados pela digna directo
ria da exposiçáo.

Este facto revéla um vicio-que urge combater, por
quanto o industrial que se abstem de concorrer ás
exposições nacionaes não só prejudica a si proprio, como
priva o publico de um elemento de comparação e de
um assumpto de estudo.

Náo obstante, porém, tantas lacunas, explicadas pela
estreiteza do tempo, e tantas abstenções, a Exposição de
18 I - I 882 foi em muito s pontos uma brilhante de
monstração da riqueza e da prosperiedade industrial do
paiz, o que melhor do que nós provam os dignos collegas
relatores em seus pareceres submettidos ao Jury e
reunidos em uma secção especial deste livro.

Nesses trabalhos, cada jurado aprecia a importancia e
o merecimento dos artigos que lhe coube estudar, e em
bem pensadas consideraçõe3 m03tra o gráo de adianta
mento de cada industria e o quanto della se póde espe
rar. r os o fim nestas pag nas não é pois fazer uma
resenha minuciosa e sim lançar uma vista geral sobre
os trabalhos expostos e as industrias que elles repre
'entam.
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Certos de que aquelles pareceres serão lidos com
muito interesse, julgamo-nos dispensados de entrar em
muitos detalhes e, guardando a nossa completa liberdade
de apreciação, procuraremos demorar-nos sómente no
que nos parecer mais importante, quér entre os productos
expostos, quér entre as fontes d'onde elles partiram.

Nessa apreciação seguiremos a ordem de classificação
adoptada de accôrdo com o estabelecido para a ex
posição continental de Buenos Ayres, da qual a nossa
foi um preparo.

Essa classificação foi tambem adoptada para a nossa
exposição, e segundo ella, os productos se gruparam nas
cinco secções seguintes:

Productos naturaes e agricolas.
Maquinas e apparelhos.
Productos de industria em geral.
BelJas Artes.
Instrucção publica.
Cada uma dessas 'secções foi dividida em grupos e

estes em classes, segundo o plano da exposição conti
nental de Buenos Ayres.

Foi-nos grato reconhecer que sómente poucas classes
e rarissimos grupos deixm:am de ser representados na
exposição nacional de 1881 -1882. Isso só por si in
dica quanto as industrias se têm aclimado entre nós.

No correr deste trabalho citaremos as faltas e
abstenções que notámos na nossa exposição, pois
entendemos ser um serviço relevante prestado á nossa
industria fallar-1l1e com verdade, nada occultando
embora seja doloroso.

Este serviço tem ainda maior importancia por quanto
é certo que entre nós ainda muito ha a fazer na educação
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dos nossos industriaes em materia de exposições. No
correr, portanto, desta Illi1"oducção teremos mais de
uma vez de censurar com severidade as ausencias e
abstenções: mas esperamos que aquelles a quem não
podemos deixar de censurar só vejam em nossas palavras
a convicção do alto alcance que julgamos ter para as
industrias uma exposição industrial e o pezar de não
vermos figurar, em profusão e com brilho, todas as con
quistas da industria nacional em todos os ramos da sua
actividade.

II

Produc1;os na1;nraos e agricolas

Comprehende esta secção cinco grupos:
Productos mineraes.
Productos florestae .
Productos agricolas.C! 11 r

Productos animaes.
Ac'cessorios das·e.xpI0l'açSes:

GRUPO I

Foi este grupo representado por amostras de mineraes
metallicos, combustiveis mineraes, rochas e terras em
pregadas nas construcções e artes, sal commum, fertili
santes' mineraes, cal, cimento e collecções geraes.

As pedras preciosas, que tambem pertencem a este
grupo, não foram representadas, entretanto o Brazil
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é riquissimo em pedras preciosas: foi pois uma sensivel
lacüna.

Tratando das classes que se fizeram representar neste
grupo, não podemos deixar de lamentar a pobreza da
exposição no que a eUas se refere, e pedimos venia ao
illustrado collega, relator deste grupo, para fazer nossas
as suas seguintes palavras:

« O que se vê exposto no canto de uma sala do pa
lacio da Exposição é insuffi.ciente para dar a idéa, já

,não dos recursos m.ineralogicos deste paiz, mas sim do
estado da industria mineralogica entre nós. »

Fen"o: - Temos ferro em grande abundancia e de
excellente qualidade, principalmente nas provincias de
/{inas Geraes e S. Paulo, entretanto a exploração desse

utilissimo metal, desse grande alimento de um sem nu
mero de industrias, tem arrastado entre nós mesquinha
existencia.

São principalmente notaveis as amostras expostas
pela fabrica de S. João de Ipanema, em g •• Paulo, e
pelas forjas do Gandarela, em Minas Geraes. Estes es
tabelecimentos estão a cargo, o lodo governo geral e o
ZO de um particular, o Sr. Luiz B'arboza:

E' .indispensavel dar-se grande desenvolvimento a
essas explorações, assim como nos parece conveniente
promoverem-se novas explorações em outros pontos do
Imperio onde o ferro abunda, porquanto o Brazil, que
possue tão abundantes minas de ferro, não tem sabido
até hoje aproveitar essa enorme riqueza com que a na
tureza o dotou.

Ternos, é certo, a fabricá de S. João de lpal1ema onde
a exploração é feita com a maior facilidade, porquanto
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alJi O ferro está á superficie, os productos abundam, o
combustivel não falta e as areias para moldar se acham
ao mais facil alcance da mão.

O ferro de Ipanema é da melhor qualidade, e espe
cialmente o ferro guza que alli se produz merece o maior
apreço, pois é comparado e com vantagem ao melhor
Clzilled cast iron dos Estados Unidos. Esse ferro guza
está sendo empregado pela estrada de ferro D. Ped7"o II
na fabricação de rodas para carros, wagons e
locomotivas, com notavel successo, como em nosso
parecer publicado em outra secção deste livro
referimos.

O que é, porém, a nossa fabrica de ferro de Ipanema?
Uma exploração mesquinha de uma riqueza colossal. A
sua frente se acha um especialista do maior merecimento,
um distincto profissional que aUi tem prestado relevantis
simos serviços; mas o que póde fazer esse distincto pro
fissional se o Governo e o Corpo Legislativo U1e regateam
os mais elementares meios de desenvolvimento?

Para que aqueUa riqueza possa vir ao mercado satis
fazer todas as nossas necessidaes nessa especie, e até
supprir em abundancia os mercados estrangeiros, é
apenas preciso um pouco de patriotismo da parte dos
que governam este paiz.

Nós que empenhamos sommas fabulosas em gran
des encouraçados e em garantir emprezas que talvez
nunca venham a ter vida real e propria, regateamos
um milhar de contos de réis a um estabelecimento
como a fabrica de ferro de S. João do Ipanema, cujo suc
cesso só por si bastaria para fazer a gloria de uma geração
inteira, e cujo proveito seria para o paiz do mais real e
assianalado alcance.
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Esta fabnca possue cerca de 6700 hectares de terra
com abundantissimas e extensas jazidas de ferro oxidado
magnetico e hydratado; dispõe de grandes pedreiras
calcareas e de notaveis jazidas de grés proprio para ti
jolos refractarios; a sua zona florestal abrange cerca de
5000 hectares de matas que fornecem carvão para a
fusão do ferro; tem agua corrente proxima para forne
cer um grande contingente de força motriz; finalmente
para a fusão se encontra em abundancia no lugar excel
lente schisto argiloso, já hoje alli empregado com muita
vantagem.

Como se acha montada, essa fabrica já póde pro
duzir annualmente cerca de 90 o toneladas de ferro
guza, e refinar e alongar em barras r50 toneladas de ferro
para maquinas, forjas e segunda fusão; mas, já pela exi
guidade do seu orçamento, já pelas difficuldades e carestia
do transporte dos seus produetos até ~ mercado do Rio
de Janeiro, a fabrica está longe de attingir aquella pro
ducção.

Estes incovenientes devem ser bem pesados pelo go
verno, e a proposito citaremos, como digno de muita
attenção, o relatorio que sobre aquella fabrica apresentou
ao mesmo governo o clistincto engenheiro Dr. Carlos de
Niemeyer, actual chefe de locomoção da estrada de ferro
D. Pedro II, e do qual colhemos as melhores informa
ções que aqui consignamos a respeito da mesma fabrica.

Segundo informação daquelle engenheiro, o minerio de
Ipanema dá 75 % de ferro puro e não contém de
enxofre e phosphoro sinão traços que desapparecem com
pletamente sob a acção do alto forno. Tratado nos con·
versore Bessemer elle dá excelJente aço fundido, e não
simplesmente o metal homogeneo. O seu ferro guza,
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para fabricações especiaes e notavelmente para rodas de
carros e wagons de estrada de ferro, não encontrará no
mercado do Rio de Janeiro COllcurrente que lhe possa
disputar primazia; já o mesmo se não póde dizer do seu
ferro ~m barra que, pelos defeitos de fabricação e por
falta d. apparelhos aperfeiçoados, não póde por ora luctar
vantajosamente com os ferros de Yorkshire, e principal
mente com o ferro Lowmoor, se bem que já seja de qua
lidade muito bôa e muito bem se preste a um sem
numero de trabalhos de forja.

Com os acanhados recursos de que dispõe, a fa
bricade ferro do Ipanema não póde por ora conseguir
uma producção barata. Os seus ferros são alli ven
didos á:

Ferro guza ................ 100$000 ( I ) por tono
Ferro em barra ............ 200 000 » ))

Peças de segunda fusão ..... 300 000 ) ))

Peças de forja ............. 600$000 )) ))

Com taes preços, e sobre tudo com os tres ultimos,
não póde essa fabrica pensar em concorrer com successo
no nosso mercado, maxime juntando-se a elles os de
u'ansporte, já muito elevados no que diz respeito á tarifa
das estradas de ferro, já onerados com despezas de
baldeações.

(i) U1limamon'le tom vendido á ostrada do fono do D. Podro J[ a 60" a tone·
lada om Ipanema.
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Para as duas especies principaes, ferro guza e ferro
em barra, essas despezas elevam o custo no mercado do
Riode Janeiro a 12 I 3I I para a Ia e 261 540 para a 211,

quando os similares estrangeiros aqui ficam por 60 e
180 000.

N.ão melhorar, portanto, as condições da fabrica apro
veitando os seus enormes recursos, e dotando-a com me
lhoramentos indispensaveis, não curar da grave questão
do transporte, é condemnar aquella fabrica a uma vida
ingloria, é matar uma industria que para prosperar só
péde um pouco de bôa vontade da parte dos poderes
publicas.

Se o Estado não póde carregar com a grande despeza
que reclama o melhoramento daquella fabrica, melhor e
mais patriotico será entregal-a à iniciativa particular.
Ficar como está, viver de minguadas aparas do orça
mento, é o que de fórma alguma se póde admittir : é
um verdadeiro crime de lesa-prosperidade nacional.

Uma outra lacuna que ha muito tempo notamos nas
relações dessa fabrica com o consumidor, é a falta de
uma agencia e deposito nesta Côrte. Dir-se-ha porém,
se os productos não podem concorrer em preço com os
similares estrangeiros, essa agencia será uma inutilidade.

Assim parece á primeira vista, mas quem houver pres
tado attenção ao que dissemos sobre a qualidade do
ferro guza de Ipanema, verá logo que não procede tal con
clusão: com effeito, as experiencias realizadas em larga
escala na estrada de ferro D. Pedro II demonstram que
aquelle ferro, para usos especiaes e principalmente para
a fabricação de rodas de vehiculos de estradas de
ferro e carris urbanos, não tem.rival; juntaremos ainda
que o ferro guza estrangeiro para usos especiaes
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não fica aqm a 60$000 como dissemos para o ferro
guza commum e sim a 120$000, preço quasi igual ao
que hoje aqui pagamo pelo de Ipanema.

Além disso, qualquer que seja o preço do producto,
é condição vital para uma fabrica em actividade an
nuncial-o, tornai-o bem conhecido do publico, pôl-o
ao mais facil alcance do consumidor, e isso só se obtem
facilitando as relações entre a fabrica e o mercado .

.Achando-se a fabrica longe deste mercado, o melhor
meio será o estabelecimento aqui de uma agencia e de
um pequeno deposito vasados nos moldes commerciaes.

Hoje, se um particular quizer comprar ferro de Ipa
nema, terá de fazer uma viagem á fabrica, despendendo
tempo e dinheiro ou ver-se-lm na necessidade de lançar
um requerimento no 11lare mag11ltm dos tramites officiaes,
passando pelas secções antes de chegar ao ministro, deste
seguindo para informar ao director da fabrica, voltando
depois a subir de novo a e cada de Jacob até final des
pacho do ministro; e quando tudo assim estiver bem es
miuçado, bem empapelado, e o requerente tiver em seu
poder a ordem para o fornecimento, terá elle de ir ou
mandar a Ipanema buscar a sua encommenda.

Comprehende-se quanto essas demoras e difficuldades
devem afugentar os compradores, entretanto com a
agencia commercial estabelecida nesta Côrte tudo se sim
plificaria, pois bastaria ao comprador encommendar di
rectamente á essa agencia, quando o proprio deposito
não o podesse supprir, a quantidade e qualidade de que
carecesse, encarregando-se a agencia de as mandar vir.

O Estado não póde ter escrupulos de estabelecer essa
agencia commercial desde que elle se faz industrial; quem
quér os fins quér os meios. O que não é admissivel
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é que onde elle se faz industrial 'lueira guardar as guin
dadas fórmas de repartição publica.

Oxalá, o actual Sr. ministro da agricultura commercio
e obras publicas, bem se compenetre da necessidade de
collocar a fabrica de ferro de S. João de Ipanema no pé
a que ella tem direito pela riqueza e abul1dancia de seu
mil1erio, e pela excellente qualidade de seu producto.
Será um serviço que cobrirá de gloria o nome de S. Ex.
e que o Brazil recordará sempre agradecido.

Ouro, prata, cobre, chumbo etc.: - Felizmente não
ha hoje quem ponha em duvida a riqueza do Brazil
nesses metaes, pois, a julgar pelas poucas amostras
apresentadas na Exposição, nenhuma idéa se poderia
fazer.

Mesquinho testemunho de colossaes riquezas.
Temos importantissimas minas de ouro em activa

exploração na provincia de Minas Geraes, entretanto,
de todas ellas, apena a da Companhia S. João d'EI-Rei
expoz algumas amostras de IDÍneri,s; as outras, nem a
côr do seu ouro nos quizeram deixar ver.

Essas companhias inglezas, que assim com tanta des
attenção trataram a Exposição brazileira, têm daqui
tirado pingues proventos, mas para ellas o Brazil se cifra
nos lucros que delle tiram.

Da prata, cobre, chumbo etc. apenas teve a Expo
sição conhecimento por algumas amostras de mil1erios
apresentadas pelo Museu Nacional ou recolhidas com
solicitude pela moderna Escola de :Minas de Ouro
Preto.

Bem hajam esses dous estabelecimenlos publicos que
assim vieram em parte rninorar uma lacuna, fornecendo



XLIV INTRODUCÇÃO

alguns bons elemento~ para o estudo da ,nossa nqueza
metallifera.

Combustú}ez"s 17linel"aes: - Poucas amostras figuraram
na Exposição, o que é para lamentar, porquanto a in
dustria extractiva desses productos muito precisa ser
bem encaminhada entre nós, e uma variada e docu 
mentada exposição muito contribuiria, não só para o
estudo de nos'sas minas, como para o levantamento de
capitaes precisos á sua exploração.

Até hoje mesquinho tem sido o desenvolvimento
dessa industria no paiz: a aus ncia de variadas e bôas
amostras e a falta ,de informações sobre a qualidade e
riqueza das minas, facilidade ou difficuldade de extracção
e de n-ansporte necessariamente ainda mais devem vir
contribuir para o desanimo das nossas praças em con
correrem para emprezas ~xtractivas.

Entre as tentativas índustriaes mais dignas de apreço
não podemos deixar de collocar as que se reférem á ex
trac ão de carvão de pedra e seus succedaneos, por
isso o coração se nos confrange diante de tão mes
quinha exposição de amostras desses combustiveis.

Pedras e terras empregadas nas constnlcçóes e nas
al-les :- Possue o Brazil a mais variada e abundante col
lecção de pedras proprias para as consn-ucções e artes.

A diversas provincias do Imperio são riquissimas
em rochas proprias para aquelles 'misteres; temos de
Norte á Sul o gneis resistente e dos mais variados de
senhos, bellissimos dioritos, syanitos e porfidos, quar
tzitos de grande variedade e bellas côres, é porém entre
os 12 e 30 gráos de latitude que elles mais abundam.
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Temos tambem bellissimos marmores de variadas
côres e mimosos desenhos, com especialidade nas pro
vincias do Maranhão, Alagôas, Bahia, S. Paulo, Minas
Geraes e Rio Grande do Sul; grande cópia de grés,
tanto puros como ferruginosos, gêsso em Minas, ala
bastro nas margens do Alto S. Francisco, agathas
no Rio Grande do Sul, argilas plasticas, brancas,
communs e refractarias, eu 111 sem numero de outros pro
duçtos proprios para as consn'ucções e arte~.

O melhor e mais bello gran.ito abunda em grande parte
do nosso territorio. .

Uma exposição completa dessas nossas riquezas oc
cuparia muitas salas do palacio da industria; não
foram porém em grande numero as amostras que lá
concorreram.

Não obstante a pequena exposição dessas amostras,
tivemos occasião de admirar alguns bellos specimens
isolados e outros de subido valor comprehendidos nas
collecções apresentadas pelo Museu Nacional e pela Es
cola de Nlinas de -Ouro Preto. Entre elles citaremos as
bellas amostras de marmores preto e verde de S. Roque,
os riquissimos marmores da Encruzilhada, o calcareo
cristallino do Desengano e a argila refractaria de Ipa
nema.

Cal e cimento :-A fabricação de cal é uma das in
dustrias que muito se tem espalhado entre nós, mas os
seus productos ainda deL"Xam muito a d~sejar.

lO littoral, a cal é fabricada, quasi exclusivamente,
com as conchas, cascas de ostra e bancos de outros
mariscos, mas no interior a cal de pedra já vai sendo
explorada em larga escala.
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Na sua generalidade, os nossos fabricantes de cal se
têm escravisado a uma velha rotina; os processos
que empregam são ainda muito imperfeitos, de sorte
que, não obstante a grande fabricação nacional e os
recursos inesgotaveis que possuimos, ainda hoje o
Brazil importa muita cal.

A' Exposição concorreram apenas cinco expositores
com amostras de cal.

Quanto á fabricação de cimento, não tem ella por ora
passado entre nós de tentativas pouco seguidas.

E' para sentir que possuindo nós em muitos lugares,
nota.velmente em algumas ilhas da bahia de S. Salvador,
grandes jazidas de materia prima propria para cimento,
senão de primeira qualidade ao menos para o emprego
commum, nada ou quasi nada se tenha feito até hoje
a esse respeito.

Registramos aqui as experiencias feitas nesta Côrte
para fabricar cimento com materias fecaes, segundo o
processo do general Scott. Desejamos que essa indus
tria se estabeleça com brevidade, e que um descabido
escrupulo não veja na procedencia desse cimento, motivo
para sua rejeição.

As amostras de cimento, em mui pequeno numero
apresentadas na Exposição, só podem ser consideradas
como productos de ensaios.

Sal C011lJ1lum e salit1"e:- E' tambem uma industria a
crear e que bem desenvolvida poderá adquirir bastante
importancia.

A poucas amostra que appareceram na Exposição
podem apenas ser consideradas como resultado de en
saios digno sem duvida de muita animação.
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Tratando desta materia não podemos deixar de louvar
os grandes esforç.oi> que tem feito o Sr. Benjamin Lin
demberg para explorar a industria do sal em Cabo Frio,
onde se encontram ricas salinas.

No interior da provincia da Bahia tivemos occasião de
notar alguns rios cujas aguas são tão carregadas de sal
que a população pobre alli se serve d'ellas para extrahir,
por simples evaporação ao sol sobre as pedras que bor
dam esses rios, o salitre de que precisa.

Nos pareceres dos jurados ralatores, engenheiros
Drs. Domingos Sergio de Sabóia e Silva e Augusto
Carlos da Silva Telles, encontrará o leitor minuciosas
informações sobre os productos expostos pertencentes
a este 10 grupo da Ia secção.

GRUPO II

Este grupo, destinado aos productos florestaes e que
abrange 7 classes, só foi representado,e isso mesmo pouco
abundantemente, na classe que trata das madeiras
proprias para construcções, carpintaria e marcenaria.

Em materia" de exposição de madeiras o Brazil tem
direito de ser muito e'xigente, porquanto a sua riqueza
florestal não tem rival no mundo, já pela prodigiosa
quantidade, variedade, belleza, resistencia, duração e
dimensões de suas madeiras proprias para construcção,
marcenaria e carpintaria, já pela grande variedade de
madeiras tinturiaes e rezinosas.

Appareceram na Exposição muitas amostras de gabi
nete, e entre estas tornou-se notavel a bellis ima col
lecç.ão das mais esplendidas madeiras doPará e Ama
zonas exposta pelo Sr. Commendador Pímentâ Bueno.



XLVIII INTRODUCÇÃO

Essa collecção, porém, como as demais do mesmo
genero, não satisfaz as exi.;encias de uma exposição in
dustrial; cumpre porem aizer que ella não foi prepa
rada para esse fim e sim unicamente sahiu do
gabinete do colleccionador como simples indicação da
variedade dos recursos do valle do Amazonas nessa
especialidade. Assim se explicam as pequenas dimen
sões das amostras que compoem aquella importante
collecção.

Debaixo do ponto de vista de uma exposição indus
trial, a exposição de madeiras feita pelo Sr. Carlos Mo
reaux, embóra incomparavelmente menos variada do que
as dos outros expositores, mereçeu mais applauso por
quanto, as madeiras são alli representadas em grandes
tóros e bonitas pranchas, em parte simplesmente lavradas
e em parte envernizadas, penmttindo ao industrial fazer
mais uti] exame e colher conhecimentos mais aprofunda
dos dos recursos que póde tirar de cada especie. As ma
deiras dessa collecção provêm do Espirito Santo e do
norte da provincia do Rio de Janeiro, e entre os seus
diversos specimens sobresahiram o jacarandá-tan e a
peroba revessa.

De ha muito eram conhecidas e exploradas as nossas
madeiras de construcção e carpintaria; as proprias,
porém, para moveis, com excepção de algumas poucas
especies, só ultimamente se têm vulgarisado, depois que
a nossa fabricação de moveis não mais se contentou com
o, inhatico e o jacarandá. Graças a esse notavel espirito
de progresso na nossa industl~ia de moveis, a bellissima
variedade de madeiras que a flóra brazileira em pro
fus~o o.tf~rece para a marcenaria, começou a ser larga
mente explorada.
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Campo vasto de recursos offerecem as nossas flo
restas ás industrias de moveis, á carpintaria e ás
construcções civil e naval; bem avisado pois andará o
Brazil sempre que apresentar nas exposições estrangeir~s

as suas collecções de amostras de madeiras. Mandem-se,
porém, grandes amostras em que á vontade se possa

•
metter a enxó e passar a plaina ou a serra, e não esses
mimosos livrinhos e taboinhas onde mal se póde apreciar
a qualidade da ~nadeira. Diante das collecções de micros
copicas amostras demora-se o homem de sciencia, mas
o industrial passa, quasi sem vêl-as, e vai direito ao
encontro das grandes amostras, dos grandes tóros e
pranchas estudar o que delles póde tirar.

Além do Amazonas e Pará, são notaveis pelas suas
madeiras o sul da provincia da Bahia, a provincia do
Espirito Santo, o norte da provincia do Rio de Janeiro,
a parte da provincia de Minas aquem da Mantiqueira e
as provincias do Paraná e de S. Paulo.

GRUPO III

Productos agricolas.
Este grupo foi regularmente representado e os pro

ductps n'elle expostos offereceram vasto campo para a
observação.

O parecer do jurado relator o Exm. Sr. Conse1l1eiro
Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá contém, além da
apreciação, uma relação minuciosa dos productos
expostos.

Aqui citaremos apenas os productos inais notaveis.
4
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Café:- O café brazileiro, para o qual ha pouco
houve nesta côrte uma exposição especial e impor
tantissima, cujos resultados estamos certos serão do
maior alcance para o progresso da lavom-a e da indusu-ia
de preparo e 'beneficio desse proc!ucto, figurou com
brilho na Exposição da indusu-ia nacional, onde foi repre·
sentado por trinta e quatro expositores das provincias do
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Geraes e Espirito Santo.

A exportação ~esse nos o principal producto foi em
188 T de 2626-+5080 kilogrammas, dos quaes 13-+5 I 8560
para os Estados Unid03 da America do orte e
12 '126520 para a Europa, etc.

Tendo á vista as melhores estatisticas officiaes, o já
citado Retrospecto commercial de 1881 avalia a pro
ducção do café no Brazil em -+04000000 kilogrammas e a
dos outros paizes reunidos em 256000000 kilogrammas,
que com aquella eleva a producção total do café no
mundo a 660000000 kilogrammas conu-a 570000000
kilogrammas de consumo, o que dá um excesso de
90000000 kilogrammas.

Este excesso por si basta para despertar bem sérias
apprehensões em um paiz onde por ora o café constitue
a principal base da riqueza publica.

Quando mais tarde tratarmos das maquinas expos
tas para beneficiar este producto voltaremos a faUar
d'elle.

Cacáu :-Só concorreram dous expositores, ambos
da pro"incia de Pernambuco.

Do sul da provincia da Bahia, onde a cultura do cacáu
tem t0mado notave1 incrc;l11ento, nem uma unica amostra
nos foi enviada.
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A cultura do cacáu deve ser com muita insistencia
aconselhada aos nossos agricultores, pois ella será uma
das que mais concorrerão para salvar-nos de uma crise
resultante-da inevitavel baixa nos preços do café, moti
vada pela superabundancia deste genero nos mercados
e pela grande extensão que outros paizes estão dando
á sua cultura.

A cultura do cacáu é facil e proporciona grande remu
neração. Uma vez que a planta tem chegado ao estado
de pequeno arbusto os cuidados diminuem considera
velmente e, quando mais -tarde ella se transforma em
frondosa arvore, quasi nuHos são esses cuidados. Desde
então as colheitas tornam-se abundantes e, comI) o fructo
não tem de passar por grande nem difficil preparo até ser
entregue ao mercado, as de pezas de producç~o pouco
avultam e por conseguinte a porcentagem dos lucros
torna-se muito elevada.

A planta do cacáu nasce abundante e espontanea
mente nas provincias do Amazonas e Pará, c a sua
cultura, já muito importante no sul da província da
Babia, mostra os grandes recursos que d'ahi nos podem
proVIr.

E' sobremodo digno de louvor o exemplo dado pelos
agricultores do sul da provincia da Bahia, que na cultura
do cacáu v50 com tempo procurando um succedaneo
para a do café e da canna d~ assucar.

Se o exemplo é digno, o resultado não ~ menos
animador. A este proposito lembramos que a pro
ducção de cacáu, que no orçamento provincial da
Babia de J877-1 '78 fôra avaliada em cerca de
300:000 000, eievára-s,e nesse 111eSll1Ü exercício a ll1ais de
800:000 000.



LU INTRODUCÇÃO

Citamos de preferencia aquelle exercicio por ser de
então que começou o grande desenvolvimento d'essa
cultura naquella provincia.

Algodão :-'A cultura do algodão merece tambem
muita animação, sendo para lamentar que o notavel
desenvolvimento que ella já teve entre nós haja tanto
enfraquecido de alguns annos para cá.

Essa cultura tem sobre muitas outras, como eUa
de Ia ordem, a vantagem de ficar ao alcance do pequeno
lavrador, porquanto não exige grandes capitaes para o
seu estabelecimento e custeio. O seu escolho é a irre
gularidade das estações, e principalmente a chuva
quando os fructos estão para abrir, o que muitas vezes
sacrifica. uma-grande parte da safra.

Logo abaixo do Sed-Island, o nosso algodão é o
melhor reputado; isso deve ser uma animação para a
sua cultura e estamos convencidos que me1l10r ainda será
eJle .reputado quando abandonarmos inteiramente os
descaroçadores de serra (saiv-gin) para só empregarmos
os de cylindros e cutelos, que têm sobre aquelles a no
tavel vantagem de não arrebentarem as fibras de
algodão.

Os safv-gin produzem muito mais trabalho do que
os descaroçadores de cutelo, éincontestavel, mas cor
tando as fibras elles depreciam o producto, e essa conside
ração não deve ser descurada pelos nossos agricultores
que tanto e queixam de que o preço do algodão não
cóbre as despezas da producção.

Produzir o algodão de bôa fibra e entregaI-o ao
mercado com as fi bras partidas é depreciar o seu valor
e, em uma cultura tão sujeita a inconvenientes que não
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cabe ao homem remover, a prudencia aconselha
evitarem-se todos o males que estejam ao nosso
alcance.

Na Exposição apenas figuraram algumas amostras de
algodão do .Maranhão, Pernambuco, Alagôas, lVlinas e
S. Paulo.

},lJate,' - O mate foi representado por numerosas e
excellentes amostras, primando sobre todo~ os exposi
tores os da provincia do Paraná.

A cultura da herva-mate vai em notavel desenvolvi
mento entre nós e della muito temos a esperar.

Dentre todas as provincias do Imperio, a do Paraná
é credora de especial menção pelo progresso e adianta
mento que tem mostrado nessa cultura, e o f Jury da
Exposição distinguindo -a com um dz'ploma de honra
procurou assim manifestar o seu alto apreço por tão
meritorio serviço.

A1TO{, milho e fezjão "- O arroz e o milho foram par
camente representados: apenas dous eÁpositores, um
de arroz do Paraná e outro de milho ,de Minas. Quanto
ao feijão nem um grão.

luta e linho,'- Só tiveram tambem um expositor.
Quanto á juta, tivemos o prazer de ver na Exposição

excellentes saccos fabricados com essa fibra pela fabrica
de tecidos «Pau Grande». Encontrada assim uma tão
util applicação, além de muitas outras que póde ter, é
provavel que muito se desenvolva a cultura desse vege_
tal já tão apreciado para diversos misteres em outros
paizes.
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Quina: - BeLlissimos frutos de qUi1~C1 cal)'ssaia culti~

vada com muito successo na Barreira do Soberbo, na
seçra de Theresopolis, pelo benemerito agricultor o
Sr. Henrique Dias, mereceram justo apreço de todos
quanto se interessam pelo estabelecimento de tão im
portante cultura entre nós.

O Sr. Henrique Dias merece os maiores elogios e.o
mais solicito apoio, porquanto o seu estabelecimento,
na serra de Theresopolis, teni conseguido provar de
modo a não deixar a menor duvida que a cultura da
quina é hoje uma realidade entre nós e que essa precio
sa planta já aqui tem atravt:ssado toda a phase da
acclimação, achando-se hoje perfeitamente naturalisada
pois até vem espontaneament em lugares quasi inacces
siveis, nas anfractuosidades das pedras tão bem quanto
nos terrenos preparados.

TJ:'atando-se de uma cultura que tanto convem
animar, é para lamentar que a acção do governo
apenas se tenha traduzido na nomeação de commis
sões para estudarem a materia, e que quando essas
commissões têm apresentado os seus trabalhos fiquem
estes condemnados ao pó e á traça nas secretarias
de estado.

Como resultado do estudo dessa cultura ha um nota
vel trabalho do illustrado Dr. Nicoláu Moreira que
muito convinha ser attendido pelo governo. Nada porém
tem feito o governo) nem ao menos no sentido de res
guardar a pLanta, que na serra de Theresopolis vem es
pontaneamente, do machado do lenhador e do facho
do can oeiro.

O Jury da Exposição, compenetrado da grande impor
tancia dessa cultura, votou a seguinte moção, e oxalá não
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tenha elia a sorte dos relatorios das commissões nomea~

das para estudarem essa materia :
« O Jury da actual Exposição, vendo com o maior con~

tentamento os productos de quina expostos pelo Sr.
Henrique Dias, estabelecido na Barreira do Soberbo no
municipio TheresopoJis, e ligando o maior interesse á
cultl1la dessa planta, resolve não só lançar na acta da
presente sessão um voto de louvor a tão humanitario
pensamento, mas tambem que se empenhem todos os
esforços junto ao f' overno Imperial, pedindo-lhe as
distincções e cuidados que um facto de tanto alcance
espera de seu acrysolado patriotismo. »

Completam a exposição do grupo terceiro da Ia secção
diversas colLecções de fructos, raizes, sementes, re
sinas etc., assim como amostras de baunillla, chincho,
nozes, espargos, ucuriba, cumarú, guaraná, feDO etc.

GRUPO IV

Refére-se este grupo aos productos animaes, e das
dez classes em que elle se divide apenas a 4a foi repre
sentada.

Occupa-se esta classe da industria serica e foi repre·
sentada por tre~ expositores, dentre os quaes sobresnhe
o Sr. capitão Luiz de Rezende .

A industria serica não tem tido grande desenvol\ i
mento entre nós, e só á energia e perseverança dos
poucos individuos que a elia se dedicam se deve a sua
salvação de uma completa ruina.

São dignos de menção os esforços que tem empregado
nesse sentido a familia Cardoso, que montou em Ita
guahy um importante estabelecimento seropedico, o ca-
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pitão Rezende e sua Exm. Senhora, actuaes proprieta
rios daquelle estabelecimento, e o Dr. Dtto Linger pelos
seus pacientes e constantes estudos e trabalhos sobre a
sericultura no Brazil.

E' para lamentar que as outras classes, maximeas que
se referem ás lãs, pelles e couros, não tivessem sido re
presentadas.

As lãs, em que tanto abundam as províncias do
Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Geraes, e que tão
brilhantemente foram representadas nos tecido ex
postos, não figuraram como materia prima.

As pelles e couros, que já constituem uma notavel in
dustria entre nós, deixaram tambem de figurar como
materia prima.

A mesma sorte tiveram todos os mais productos ani
maes.

GRUPO V

Sob este grupo deviam ser reunidos os accessorios
das explorações mineraes, fiare taes, agricolas e animaes;
nada houve porém, a reunir porquanto nada foi apre
sentado.

E' triste que em um paíz, que tantos insistem em con
siderar es encialmente agricola, nenhum plano ou de
enho de construcções ruraes, nenhum systema de acon

dicionamento de productos agricolas houvesse sido
exposto.

Em sua generalidade as nossas explorações ruraes são
ainda muito rotineiras ; e para vencer a rotina e'3ses
planos e indicações praticas seriam da maior van
taaem.
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o rotineiro vio na Exposição muitos productos agri
colas melhor preparados do que os seus, mas voltou para
a sua fazenda ou sítio sem poder levar a menor idéa, a
menor luz que o esclareça e o tire da rotina que lhe tem
sido transmÍttida de pais a filhos. Se tiver de cons
truir a sua casa de morada, as suas casas de trabalho, J.S

habitações de seus operarios, se quizer reformar os seus
terreiros ou estabelecer outras culturas etc. seguirá os
velhos moldes que lhe legaram os seus antepassados,
e quando tiver de realizar as suas plantações e colheitas
ou beneficiar os seus productos fará como sempre tiver
feito.

Já temos felizmente muitos lavradores progressistas,
já temos alguns estabelecimentos ruraes dignos de Dota,
já temos diversos engenhos centraes e fazendas-modelo
que estão realizando uma completa e benefica revolução
nas antigas praticas: porque nenhum delles enriqueceu
este importante grupo da nossa Exposição?

De grande utilidade teria sido o exemplo.
O facto ahi fica consignado, na esperança de que não

se reproduza em futuras exposições.

III

Maquinas e apparelhos

Divide-se esta secção do catalogo em J I grupos:

r .o ilaquinas e apparelhos para producção de força;
2. o ilaquinas e apparelhos hydraulicos;
3. o Maquinas e appa relhos para a exploração de

minas;
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4. o Maquinas e apparelhos especiaes para typographia,
lithographia, encadernação, fabricação de papel e fun
dição de typos i

.5.l> Maquinas para industrias textis i
6. o Maquinas e ferramentas para as artes ceramicas

em geral i
7,o lVIaquinas de u'ansporte i

. 8. o Maquinas e apparelhos destinados ás construcções

C1V1S i
9. 0 Maquinas agricolas i
10.o Maquinas para preparar e beneficiar productos

anllnaes i
11.o Maquinas e apparelhos para ouo'os usos espe

cmes.
A secção de maquinas e apparelhos foi na Exposição

da industria nacional, senão a mais importante, uma das
mai notaveis e sem duvida a mais attrahente. Elia veiu
mostrar que nesse ramo de industria o Brazil tem feito
grande e rapido progresso, e comparada com o que têm
sido as anteriores exposições deixou-as muito a perder
de vista.

Maior e mais brilhante ainda teria sido essa demons
tração se muitas oflicinas, já particulares já do Estado,
não houvessem deixado de tomar lugar nesse utilissimo
certamen. Essas abstenções foram muito para lamentar
e induziram o publico a fazer uma idéa muito incompleta
do nosso adiantamento.

As oflicinas dos Srs. Mattos & Maylor, as do
r. Cooper, as dos Arsenaes de Marinha (I) e Guerra, etc.

(I) . ~prcsonlou um modelo de maquina.



INTRODUCÇÃO LIX

não concorreram, q~ando é certo que o poderiam fazer
com muito brilho e grande proveito para si e para o
pubüco.

Felizmente outras não as acompanharam em tão
censuravel abstenção, e tivemos occasião de admirar no
palacio da Exposição excellentes productos das officina
da locomoção da estrada de ferro D. Pedro II, Rõhe
Irmãos, Hargreaves Irmãos, Fi.l1L1ie Kemp. & C.a, compa
nhia Mecanica Industrial, Price & Aspinal, Alegria & C.a,

Arens & Irmão, Ribeiro da Silva, Van Erven & Irmãos,
Halier, Delforge, Carlos lVIoreaux, Frederico "'\ ierling e
muitos outros cujos nomes mencionaremos quando
tratarmos dos seus productos, e que melhor o são nos
pareceres dos jurados relatores.

Honra pois a todas essas officinas que no palacio
da industria souberam sustentar bem alto os fóros que
a industria mecanica já tem conquistado no Brazil.
Oxalá a sua victoria seja incentivo para novos pro
gressos, e a solicitude, sympathia e interesse com que
foram distinguidas pelo publico sirvam de lição aos que
nem um pequeno esforço quizeram fazer para tambem
concorrerem.

Nesta revista geral da secção de maquinas citare
mos, grupo por grupo, o que nos pareceu mais digno
de nota e, para maiores esclarecimentos, chamamos
a attenção do leitor para os pareceres dos jurados
relatores.

A maior parte da exposição de maquinas e appare1l1os
foi julgada pelo jurado, engenheiro Dr. LlJiz Rapi1a I
Vieira Souto: ao jurado, engenheiro Dr. André Gustavo
Paulo de Frontin e a nós coube julgar algumas maquinas
e apparelbos tambem pertencentes a esta secção.
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GRUPO I

Representaram este grupo uma caldeira rriultitubular
para marinha; duas rodas hydraulicas, sendo uma de 9
metros e outra de 3m ,go de diametro, ambas inteira-

. mente de ferro; dous motores a vapor; transmissores para
maquina de costurar luvas; grande numero de rodas den
tadas, polés, eixos e mancaes para transmissão de forças;
transmissão para bomba com roqa de fricção, etc.

o parecer do jurado relator o Sr. engenheiro Vieira
Souto encontrará o leitor uma completa apreciação
dessas maquinas e apparelhos.

Completaram este grupo, não como objectos expostos
e sim como auxiliares da Expo ição, para o movimento
das maquinas expostas e officinas em trabalho, onze lo
comoveis diversas, de fabricação estrangeira; fornecendo
cerca de 200 cavallos de força motriz, e um motor a gaz
de força de 2 cavallos.

Embora essas maquinas não figurassem como objectos
expostos, a sua presença na Exposição foi de muita van
tagem para o successo de ta.

As locomoveis já são aqui bem conhecidas e dispensam
qualquer referencia, por isso occupar-nos-hemos unica
mente com o motor a gaz, ainda pouco conhecido entre
nós e cuja applicação será de grande utilidade nas nossas
pequenas oflicinas e fabricas que não reclamam grande
força motriz.

O moto::- a gaz que figurou na Exposição é do systema
Otto, de Cologne, com cyli.ndro horisontal: na sua
construcção assemelha·se aos dos de Hugon.
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o principio em que se baseam os motores a gaz con
siste na combustão de uma mistura de gaz hydrogenio
carborado e de ar; a combustão ê intermittente1 de sorte
que o ar ora se aquece e dilata1ora resfria e contrahe-se,
produzindo essa alternativa movimento do pistão nos
dous sentidos. A combustão no motor exposto se faz,
como no de Hugon, por meio de um bico de gaz sempre
aceso e collocado na frente do cylindro.

Já se acham montados alguns motores a gaz do s)'s
tema Otto nesta Côrte e nas provincias; a sua generali
saçã01porém, entre nós irá esbarrar de encontro ao exor
bitante preço do gaz se o governo, no novo contracto, não
tomar providencias.

GRUPO II

Este grupo foi especialmente destinado ás maquinas e
apparelhos hydraulicos.

Pertencentes a elle figuraram na Exposição diversa
bombas, dentre a~ quaes citaremos uma centrifuga ex
posta por Finnie Kemp & Comp'1 uma de duplo eífeito,
com dous corpos, exposta por Arnaldo Ferreira, e um
carneiro hydraulico, exposto por Alegria & Comp.
Grande cópia de torneiras communs, torneiras registro,

.valvulas1etc., enriqueceram este ~rupo.

Achava-se tambem no palacio uma excellente bomba
a vapor, para extincção de incendios, alli apresentada pela
Repartição do Corpo de Bombeiros desta Côrte. ão foi
considerada objecto exposto, visto ser de construcção
estrangeira.
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GRUPO III

Não teve este grupo representação. Era elle destinado
ás maquinas e apparelhos para as industrias extractivas.

Em geral as maquinas que no Brazil se empregam
para a exploração de minas e preparo dos respectivos

. productos são de procedencia ingleza, e como na maior
parte as nossas minas se acham Das mãos de companhias
inglezas, não é provavel que tão cedo aqui se estabeleça
a industria de construcção dessas maquinas e appa
relhos.

GRUPO IV

As maquinas de que usamos para a typographia, lito
graphia, fundição de typos, fabricação de papel e
en adernação são todas importadas, não havendo ainda
no paiz industria de sua fabricação.

O grupo 40 não foi pois, nem podia ser, representado.

GRUPO Y

efére~se este grupo ás maquinas, apparelhos e
utensilio para as industrias textis em g ral, estamparia

costura de tecidos, industria serica e fabricação de
calçado e de outros artigos de uso do homem. Foi apé
nas repr sentado pelos apparelbos para a industria serica
explorada pelo Capitão Luiz de Rezende, têares de
con rrucção e trangeira para tecelagem de algodão e
maquinas, rambem strangeiras, para costurar luvas.
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GRUPO VI

LXIII

Sob este grupo devian:. ter sido reunidos os utensilios,
apparelhos e maquinas proprias para a ceramica; nenhum
porém tendo sido apresentado ficou esse grupo sem
representação.

GRUPO VII

Compreh nde este grupo as maquinas e apparelhos
destinados aos transportes,]taes como locomotivas para
estradas de ferro e carris urbanos, maquinas e apparelhos
de tracção terrestre, maquinas e apparelhos para a nave
gação e locomoção aerea e á sirga.

A construcção de maquinas e appareUl0s para a na
vegaçáo tem tido entre nós algum desenvolvimento,
já nas officinas do Estado, já nas de particulares. Poderia,
portanto, essa classe ter sido regularmente representada,
e teria sido grato ao nosso publico apreciar o que já nesse
sentido fabricamos, assim como os modelos das maqui
nas aqui fabricadas e que estão em serviço; assim,
porém, não aconteceu por uma injustificavel abstenção
ou pouca solicitude das nossas melhores ofilcina'> meca·
nicas, pois apenas figuraram um modelo para a maquina
do cruzador Aimirante Barroso, preparada no Arsenal
de Marinha desta Côrte, uma heiice fabricada nas officinas
dos Srs. Finnie Kemp & Comp. e um cabrestante para
navio.

Quanto a locomotivas, aindanáo as fabricamos no paiz,
se b m que as oHlcinas da estrada de ferro D. Pedro II
achehl-se habilitada a construil-as, niío o fazendo uni-
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camente pelo alto custo por que ficariam, em vista do
preço da mão de obra.

Naquellas officinas fazem-se reparações radicaes em
locomotivas que importam quasinas difficuldades de uma
verdadeira construcção nova, e em face dellas a nínguem
é permittido pôr em duvida acharem-se essas oflicinas
habilitadas a construir locomotivas. O escolho unico é a
questão economica.

Como testemunho dessa habilitação expoz a estrada
um trolly a vapor ou maquina de transporte terrestre
inteiramente construida em suas officinas, e que de ha
muito se acha em serviço na mesma estrada.

As outras classes deste grupo não foram represen
tadas; sendo especialmente para sentir que a navegação
aerea, que ultimamente tem tanto occupado a attenção
e a generosidade dos nossos patricios, não se fizesse
representai neste grande concurso.

GRUPO VIII

Apenas dous guinchos simples expostos pelas officinas
da Companhia Mecanica Industrial e de Fim1ie Kemp.
& C. o representaram as maquina.s e appare1l10s para
construcções civis. Foi pouco, muito pouco.

GRUPO IX

Felizmente a representação deste grupo veio em grande
parte comp n ar a pobreza dos precedentes. Trata-se
de maquinas agricolas.
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ob esse ponto de vista foi brilhante a cxposição de
maquinas, principalmente as destinadas ao preparo e
beneficiamento do café.

Jotamos grande numero de maquinas para colher,
seCCaL\ descascar, despolpar, ventilar separar e brunir
café, engenhos para canna, turbinas e outros apparelhos
para fabricar assucar, apparelhos de destillação, ditos
para fabricar vinagre, ditos para fabricar farinha, ma-
neio, maquinas para picar fumo, etc. .

A attenção dos nossos constructores mecanico tem
sido de alguns annos a esta parte notavelmenteapplicada
á fabricação e ao melhoramento das maquinas para bene
ficiar café e, sendo este o principal producto de nossa
lavoura, aquella applicação e os variados e utilissimos
appar.elhos que della têm resultado recommendam os
nosso inventores e mecanicos ao mais franco applauso
do paiz.

O nosso café ainda ha bem pouco tempo era em geral
mal preparado e, chegando aos mercados da Europa,
era cotado muito abaixo do de outras procedencias; hoje
só os rotineiro remettcm café mal preparado, porquanto
o emprego de maquinas aperfeiçoadas para o seu pre
paro tem SIdo largamente generalisado.

Essa mil re\'olução no preparo e o indispensavel me
lhoramento e cuidado no acondicionamento do genero
devem collocar em pouco tempo esse nosso producto no
gráo de estima a que elle tem incontestave] direito.

A necessidade do bom preparo e o cuidadoso acondi
cionamento crescem hoje de il11portancia com a maior
concurrencia de outros paizes productores ; nunca erá,
pois, de mais aconselhar toda a attenção aos nossos
agricultores, commis ario e ensaccadóre~ .

5
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A Exposição da industria nacional offereceu ao estudo
dos nossos "lavradores uma bellissima e variada collecção
de maquinas para todas as operações por que deve
passar o café.

o appa1'elllO pal"a collzer café, inventado pelo Sr.
Sant-Juliáa, deve ser experimentado com toda a attenção
porquanto, a realizarem-se as vantagens qu~ o inventor
assignala, será elle de grande utilidad~ e economia.

Os seCCad01"eS Tauuay &. Telles e Peres substituem com
grande vantagem e economia os antigos terreiros. São
maquinas essas que devem encontrar muita aceitação,
já pela simplicidade e solidez de sua construcção, já pelo
seu rendimento e presteza de trabalho, já enfim pela eco
nomia resultante do seu emprego em lugar dos terreiros ..

Sabemos todos quanto é demorada e sujeita a mil
contingencias a secca nos terreiros. A esses inconvenientes
parece que os seccadores Peres e Taunay & Telles
trazem remedio radical.

Os descascc'1dores de café são em um engenho de café
as maquinas de maior utilidade e as que maior revolução
fizeram no antigo processo. Ainda não vai longe o tem·
po em que o café era descascado em grandes pilões de
installação custosa, trabalho demorado e serviço mau
porquanto quebravam os grãos depreciando assim um
excellente producto ; hoje, felizmente, bem poucas dessas
almanjarras se encontram em actividade.

E' aos Srs. Lidgerwood e constructor mecanico e lau
reado inventor José Ribeiro da Silva, ha pouco fallecido,
que entre nós se deve es a util transformação nos antigos
processos e foi principalmente o cOllcassol' Ri beiro da
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Silva, tão apreciado na Exposição de 1875, que veiu dar o
golpe de morte ás antigas almanjarras de pilões mecanicos
e que, por assim dizer, serviu de typo para todas as
outras invenções nesse genero de maquinas.

De 1875 para cá diversos descascadores têm sido
inventados por nossos activos mecanicos, e a Exposição
que acaba de ser encerrada deu disso a mais brilhante
demonstração. Nessa exposição figuraram, além do
cOncass01' Ribeil'o, hoje propriedade de Corrêa da Rocha
& C. a e por estes exposto, os descascadores de Arens
& Irmãos, Pereira de Andrade, Francisco Grande, Vier
ling & C.a, Pedro Faber, Alegria & C.a, Hallier, Price
& Aspinall (Excelsior) e, primando sobre todos, o novo
descascador inventado por José Ribeiro da Silva, de~

nominado - COllg1"eSso.
Foram portanto 10 as maquinas para descascar café

expostas nesse grande certamem industrial e dentre
todas coube o primeiro premio, diploma de honra ao
descaroçador - Congresso - de José Ribeiro da Silva.
Esta maquina é realmente digna do maior apreço, e a
grande aceitação que ella tem tido por parte dos nossos
fazendeiros, principalmente os do municipio de Canta
gallo, é a melhor confirmação da opinião que sobre ella
externámos no Jury .

Despolpadores de café.- Foram expostos dous, um de
Vierling & C. a e outro de Hallier.

Veutz1adores para café.- Depois de descascado e
despolpado o grão de café guarda ainda restos da pel
licula. Para limpaI-o dessas impurezas empregam-se
maquinas denominadas ventiladores.
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Estas maquinas em um engenho de café são de
grande importancia: a sua existencia é muito anterior
a dos descascadores, longe porém estamos já dos antigo
typos, pois a industria mecanica tem conseguido in
troduzir notaveis melhoramentos na construcção e com
binação dos ventiladores, de sorte que hoje o agricultor
encontra excellentes typos para substituir com muita
vantagem os antigos.

A' Exposição concorreram 8 typo de ventiladores
para café, sendo dous de Arens & Irmãos, um de Vier
ling & c.a, dous de Alegria & C. a , dous de Hallier
e um de"\ an-Erven & Irmãos ( ystema Duprat).

Sepm"odol' ou calador de café. - E' uma maquina
destinada a separar o café em diversas sortes. Umas
separam o café por tamanho de gráo, são as de peneiras;
outras pela densidade, são as de corrente de ar.

A separação por tamanhos náo é a mais racional por
quanto nem é no tamanho que está a melhor qualidade
do grão, nem nesse proce"o se pôde evitar que junta
mente com o grãos sãos pas. em os chochos. Parece-no,
sem sermos autoridade na materia, que a separação
por densidades é a que melhor deve satisfazer ás exi
gencias de uma bôa classificação, e por isso damos pre
ferencia aos separadores ou catadores de corrente
forçada de ar.

Deste segundo typo é o catador exposto por Henrique
Delforge, maquina que nos parece bem _smdada e que
em nossa opinião levou, antagem sobre toda' as do
mesmo genero expostas. No parecer do jurado relator,
o engenheiro Dr. Vieira Souto, encontrará o leitor mi
nucio a menção desta maquina.
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Brtmidores de café. - Tem esta maquina por fim
não só completar a limpeza dos grãos mas ainda dar-lhes
um polimento que ao mesmo tempo os preserva em
parte da acção do tempo.

Alguns agricultores não se contentam com essa
operação, introduzem nos brunidores materias pulve~

rulentas corantes para darem aos gráos de café claros
uma côr chumbada: é uma falsificação que só engana
os inexperientes.

Na Exposição tornou-se mais apreciado o brunidor de
"\ ierling & C. a

JV1aqmúa completa p.71"a trataI' o café. - E' uma
aspiração da industria mecanica e que talvez tenha
sido satisfeita pelos Srs. Hargreaves Irmãos co~ a
sua maquina exposta, na qual conseguem reunir os
diversos apparelhos desde o descascador até o sepa~

rador.
A maquina Hargreaves é um engenho completo para

café, bem combinada, e como tal mereceu do Jury um di

plomade honra. Só a praticalpoderá dizer se ha realmente
vantagem nessa concentração de operações, e se ella
não sacrifica algumas das phases do preparo. Em
theoria aquella concentração é vantajosa pois deve
trazer grande economia de manobras e por conseguinte
de pessoal e de tempo.

A maquina Hargreaves parece-nos ser um passo
avantajado nesse terreno; segundo nos consta ella já
está sendo empregada em alguns engenhos, e fa
zemos votos para que os seus activos e intelligentes
inventores encontrem .a mais animadora sancção da
pratica.
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Engenhos e maquinas para assucar. - Ao lado do
café a cultura da carma e a fabricação do assucar
occupam lugar proeminente na nossa industria agri
cola; todos os apparelhos, portanto, que tendem a
facilitar e melhorar o exercicio dessa industria merecem
muito apreço, e os esforços empregados no aperfeiçoa
mento desses apparelhos muito louvor.

A industria mecanica no Brazil tem prestado grande
attenção ao fabrico dos apparelhos para a moagem da
canna e o preparo do assucar.

São de mui recente data os engenhos centraes que
possuimos, por isso não deve causar reparo que os seus
maquinismos sejam todos de procedencia estrangeira,
mas em compensação os outros engenhos de assucar são
em geral montados com apparelhos fabricados no pãiz e
tudo nos leva a crêr que em pouco tempo os proprios
engenhos centraes encontrem nas officinas nacionaes
muitos dos recursos, se não todos, que por ora são for
çados a buscar nas officinas de além-mar.

Os serviços que em outros ramos já vai pres
tando a industria mecanica nacional, a solicitude e in
telligencia dos nossos mecanicos e o espirito de pro
gresso que os anima são garantias daquella espectativa,
assim como o que elles já têm feito nesse sentido, e foi
presente á Exposição embora em pequena quantidade,
melhor as egura que essa espectativa não será mal
lograda.

Entre os diversos apparelhos expostos nesta classe
merecem ser citados o appare1l10 Wecthzel e a turbina
fabricados por Alegria & C. a, e as bem acabadas moen
da fabricadas por Henrique Delforge e Francisco
Grande.
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GRUPO X

LXXI

Este grupo, sob o qual deviam ser reunidas as ma
quinas e apparelhos para o preparo dos productos ani
maes, não foi representado na Exposição, o que é para
lamentar porquanto as industrias de preparo de lã e
dos couros, a fabricação de queijos, manteiga, sabão e
velas, a salga e conservação de carnes, a fusão e purifi
cação do sebo, banhas e oleos animaes, e um sem nu
mero de outras industrias que com aquellas têm por
base os productos animaes, têm tido entre nós notavel
incremento, como pela propria Exposição tivemos oc
casião de verificar.

Essas industrias ,se servem em grande parte de ma
quinas, apparelhos e utensílios fabricados no paiz e estes
poderiam com successo ter figurado na Exposição se os
seus fabricantes não se houvessem deixado ficar em la
mentavel reserva. São muito para sentir essas abs
tenções em uma exposição da industria nacional, maximé
quando esta fére urna batalha em que funda as suas
maIS caras esperanças.

GRUPO XI

Para as maquinas e apparelhos não especificados nos
precedentes grupos foi este estatuido.

Entre outros notámos na Exposição os seguintes
apparelhos que nos pareceram dignos de menção.

Urna excellente maquina do systema Flauder, para
aplainar mesas de distribuição de cylindros de locomo
tivas, fabricada pelas officinas da locomoção da Estrada
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de Ferro D. Pedro II; guinchos, guindastes, manejo e
maquina para picar fumo fabricados por Vierling & C';
maquina para preparar sorvetes, inventada por Carlos
Marras; prensa para sabão,fabricada por Lebre & Irmão;
forjas volantes por Pereira Pinto & ca; maquina para
enrolar e pregar cartuchos, inventada pelo capitão
Amorim Bezerra ; apparelho de Francisco Pinto Brandão
para fabricar vinagre; prensas e apparelhos para fabri
car farinha, conslruidos por Vierling & Ca e H,aliier ; e
grande numero de utensilios diversos para officinas e
fabricas.

IV

Proul1.ci;os tlo inllusi;l'ia <;111 gOl'al

Os producto da industria em geral formam a 3a secção
do catalogo e incontestavelmente a parte mais rica,
variada e apreciada da Exposição da industria nacional.

Não obstante terem deixado de figurar muitas indus
trias e outras só parcamente se terem feito representar,
o que se reuniu nesse grupo foi de tal importancia e va
riedade que prendeu, com justo motivo, a arrenção do
visitante.

O que foi exposto nessa secção attesta o progresso da
no sa industria manufactureira em um sem numero de

suas manifestações e deve ter desconcertado os que
ainda duvida\'am da exi tencia e pericia da industria
nacional.

De de o mai imples artefacto de couro até os mais
bellos tecidos de algodão e de lã; desde o mais modesto
carrinho de mão até os "agons e carruagens para
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estradas de ferro; desde a simples folha de madeira até
os mais luxuosos moveis; desde o grosseiro par de meias
até os mais bem acabados vestuarios, chapéos e luvas;
desde o mais simples producto chimico até as mais com
plicadas preparações pharmaceuticas; desde as banhas,
azeite etc., até as mais variadas preparações alimentares
e bebidas em geral; desde o fumo em folha até o bem
acabado charuto; desde o mais modesto instrumento

optico até os mais perfeitos apparelhos electricos e ins
trumentos de precisão; desde o mais grosseiro tijolo de
alvenaria até os mais variados e elegantes productos de
ceramica, etc.~ a Exposição offereceu uma brilhante col
lecção de productos como igual não se tinha conseguido
reunir nas precedentes.

Percorrendo as numerosas salas onde se accumu
lavam tantas riquezas, o' visitante, por mais descrente
e pessimista que fosse, d'alli sahia com o coração a
transbordar de alegria e cheio de esperança no fu turo
industrial do Brazil.

A terceira secção foi um verdadeiro successo, e bem
mereceram do paiz esses gigantes do trabalho que assim
reuniram tão vasta cópia de artefactos dignos de tanto
applauso. Bem haja a industria nacional.

Diante de muitos productos ouvimos o pu blico, entre
a duvida e a admiração, exclamar: - « pois já fabri
camos d'isto!

Que melhor successo se poderia esperar e a que mais
assignalado brado de louvor podia a industria nacional
aspirar'?

Pois já fabricamos d'isto! ... que mundo inteiro de
considerações não revelam estas simples palavras! Elias
querem dizer que até hoje procuravamos o similar



LXXIV INTRODUCÇÃO

estrangeiro duvidando que entre nós já se fabricassem
muitos daquelles productos.

Se ellas traduzem a incredulidade em que até então
se perdia o nosso espirito, despertam agora decidida
confiança no progresso e recursos da nossa industria.

Oh! se aquelles que assim tão espontaneamente reve~

lavam a sua! admiração e applauso soubessem que ha
muito consomem esses ~esmos productos, sahidos de·
nossas fabricas mas rotulados com letreiros estrangeiros
para poderem vencer os preconceitos e a falta de estima
pelo que é nosso, a sua admiração seria travada pela
censura da falta de confiança que tinham na industria
nacional, pelo desdem com que recebiam os arte~

fectos nacionaes e pela preferencia, muitas vezes sem
razão, que davam ao producto estrangeiro.

E' uma lição que não será perdida, como perdida não
será tambem a victoria da industria nacional.

A terceira secção dividiu-se em 16 grupos:
I. Industria dos metaes ;
II. Industria das madeiras em geral;
UI. Industria das pelles, couros, pennas, etc. ;
IV. Industrias textis ;
V. Vestuarios e seus accessorios ;
VI. Productos chimicos e pharmaceuticos;
VII. Productos alimentares preparados e bebidas em

geral;
VIII. Papel, artigos de escriptorio e de artes graphicas;
IX. Material de transporte;
X. Relojoaria, telegraphia, telephonia, photographia,

instrumentos de optica, precisão e musica;
XI. Cristaes, vidros e objectos de barro;
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XII. Fumo e seus preparados;
XIII. Hygiene, illuminação e assistencia publica;
XIV. Engenharia civil, trabalhos publicos e archi-

tectura;
XV. Material da arte militar; .
XVI. Diversas industrias não mencionadas nos prece

dentes grupos.

GRUPO I

fNDUSTR1A DOS METAES EM GERAL

Foi este grupo representado por grande cópia de tra
balhos de ferro fundido e forjado, aço, cobre, bronze,
latão, zinco, ouro e folha de Flandres.

Nessa variada collecção sobresahiram :
As fundições de ferro da Estrada de Ferro D. Pedro II,

Rõhe Irmãos, Companhia Mecanica Industrial, Alegria
& Ca, Henrique Delfarge, Hargreaves Irmãos, CoeU10
& Irmão, etc.;

As obras de ferreiro de Pereira Brandão & C.:l e
Couto & Irmão, etc.;

Os artigos de galvanismo de Fernando Biangolino, e
de serralheria artística de A. Berson;

Os tecidos de arame e cercas metallicas de A. Berson;
Os ferros de engommar, aquecidos a gaz, de Rocha,

Barros & Camp.; .
Fogões economicos, artigos para fogões, cafeteiras,

lampadas, charneiras etc. ;
Bellissimos e excellentes artigos de funileiro, fabricados

por Miranda, Teixeira & Comp., rivalisando comos me
lhores que nos vêm da Europa e dos Estados Unidos;
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Joias fabricadas por Alves Torres e Souza Neves, e
medalhas cunhadas na Casa da Moeda.

Embora muito variada e notaveJ, a exposição deste
grupo poderia ter sido muito mais importante attemo o
gráo de desenvolvimento que têm tido no paiz as offi
cinas de fundidores, ferreiros, serralheiros, funileiros,
caldeireiros, bombeiros, our.ives etc., onde já se fabrica
uma grande variedade de artigos para todós os usos,
quer da industria, quer domesticos.

GRUPO II

J:-1D STRIA DAS MADEIRAS E.\\ GERAL

A carpintaria e a marcenaria sustentam briU1ante po
sição entre as nos~as industnas. Não ha trabalho de
carpintaria, por mais complicado e diflicil que seja, não
ha moveI, por mais delicado e mimoso, que a industria
nacional não possa hoje fazer.

Em producto de carpintaria e marcenaria ri\'alisam
muitas provincias do Imperio mas é principalmente
nesta Côrte onde essas industrias mais se têm desenvol
vido e aperfeiçoado.

Trabalhos de carpintaria.- Dentre os expostos so
bresahiram lindissimos specimens de mosaicos de ma
deira para soalhos, executados com o maJOr gosto e per
feição por Tavares de Souza; bem feitos embutidos por
Frederico Gruber e Ramos Sobrinho; magnificas e
delgadissimas folhas de madeira, para foliar moveis,
erradas na officina de Surcin, Irmão & Fonseca, e

variada collecção de recortes em madeira feitos pela
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mesma. officina ; paineis para forrar paredes e tectos;
caixilhos, venezianas, portas e obras de esquadria, pre
paradas nas officinas de R6he Irmãos; obras de torneira,
armações para maquinas agricolas, etc.

MO/leis. - Foi em moveis que a exposlçao do
2° grupo da 3a secção n1.ais brilhou e maiores applausos
colheu.

Dentre os moveis expostos sobresahiram, com incon
testavel superioridade, os fabricados por Moreira, Santos
& C. a, já pela perfeição do trabalho, já pelo gosto da
fármas e combinações, já pelo feliz aproveitamento de
bcllissimas madeiras que em profusão fornece a flora
brazileira.

Esta fabrica é sem duvida a mais bem montada
das que possuimos nesse genera, e os seus pro
duetos, já os mais simples e ao alcance das pequenas
fortunas, já os mais ricos e elegantes, silo vantajo a
mente conhecidos no paiz, e principalmente nesta Côrte
onde fazem hoje a mais brilhante concurrencia aos mo
veis estrangeiros. Sáo de tanto gosto e tão bem acabados
como os melhores fabricados no estrangeiro e le
vam-1l1es grande vantagem pela qualidade e belleza das
madeiras.

Entre outros moveis apresentou esta importante fa
brica uma requissima mobilia de quarto, feita de garapa
de morro, l10tavel pelo bom gosto das fármas, perfeita
execução e belleza da madeira; um guarda-vestidos de
tres corpos feito com peroba revessa de Campos, uma
das madeiras mais lindas para moveis; uma elegante
mobilia de jacarandá com obra de talha e embutidos, para
sala de 'i itas, uma mobilia para saJa de jantar, dê canella
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preta, de estylo severo e perfeita execução; e elegantes
cadeiras de oleo vermelho, etc.

O homem que se interessa pelo adiantamento da
mdustria nacional não póde deixar de admirar aquella
fabrica onde diariamente trabalham 200 operarios e a
mais variada e completa colleção de excellentes maqui
nas. E' um estabelecimento que faz honra ao Brazil e
dá uma alta idéa da industria nacional. Alli póde-se

. apresentar o mais complicado e caprichoso desenho
certo de ter cabal execução.

O Jury, conferindo-lhe um diploma de honra, hon
rou como devia táo ingentes esforços e tão assignalados
successos.

A esta seguiram-se em importancia as fabricas dos
Srs. Manuel Martins, Silva Lima, Francisco Monteiro e
Carlos Pereira e as oflicinas de marcenafla da Estrada
de Ferro D. Pedro II.

Os Sr. Rõhe Irmãos apresentaram uma mobilia para
quarto, feita de pinho branco pintado fingindo erable, a
que chamaram mobilia economica ; parece-nos um typo
que terá pouco successo.

Apresentaram tambem excellentes bancos-carteira pa
ra escolas, alguns depositos para gelo e bancos para
jardim.

A Casa de correcção da Côrte expoz uma pequena
mobilia, que a nosso ver só tem o merito da paciencia
nos embutidos de mosaicos, pois quanto á fórma é
desgraciosa.

Uma das necessidades de que mais se resente a indus
tria de moveis entre nós é a falta de bôas aulas de de
senho e de ensino pratico para os operarios. Os nos
so operarios marceneiro têm muita facilidade e apti·
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dão para executarem os mais complicados trabalhos de
sua arte mas aquella falta que apontámos os traz ainda
mui jungidos á imitação dos typos estrangeiros, e os
poucos typos proprios, que ha muito lhes servem,
resentem-se de uma rotina que já conta algumas
dezenas de annos. Só as aulas de desenho e de ensino
pratico podem arrancaI-os a essa fatal rotina, e neste
sentido ainda a fabrica Moreira, Santos & C.a é digna
do maior elogio porquanto ha estabelecido para seus
operarias esses brilhantes fócos de luz e de aperfeiçoa
mento que, bem fomentados, farão em pouco tempo
uma grande revolução artistica na nossa industria de
moveIS.

Bilhares, etc.- Figuraram na Exposição dous bilhares
fabricados, um por A. Espinola e o outro por Eduardo
Tujague, levando o daquelle vantagem sobre o deste
pela sua execução.

A fabricação de bilhares já é uma industria que conta
alguns annos entre nós e os dous -especimens apresen
tados attestam o grande progresso que eUa tem feito.

N'esta classe figurou tambem um taboleiro para
gamão, artisticamente fabricado com 5.000 pequenos
pedaços de differentes madeiras do Pará, por Frede
rico GrÜber.

Não é nosso plano fazer uma resenha completa dos
productos tanto deste como dos outros grupos do
catalogo, por isso muito nos escapará, mas para melhor
conhecimento dos objectos expostos neste grupo remet
temos o leitor para o parecer do jurado relator, o Sr.
Lucio José Marques, publicado em outra secção deste
livro.
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GRUPO III

1, DUSTRIA DAS PELLES, COUROS) PE~:-lAS, ETC.

Em artigos trabalhados com couro deu a Exposição
uma idéa bastante completa do grande adiantamento
que leva a nossa industria nesse ramo de sua actividade.

Concorreram á Exposição grande variedade de cal
çados por maquina e sob medida, malas para viagem,
arreios e mais artigos de correeiro, flôres e ornatos de
couro, luvas, etc.

Calçado em b'el"al. - A industria de fabricação de
calçado tem tido no Brazil grande desenvolvimento e é
lima das que hoje occupa maior numero de operarias c
das que mais se tem espalhado por todo o Imperio.
Desde as grandes oflicinas de calçado de fabrica, occu
pando numerosas maquinas e grande pessoal, desde as

fabricas de calçado por medida, cuja producção nada
deixa a desejar, até os offtciaes que trabalham a domi·
cilio por conta propria, sóbe a muitos milhares o numero
de artistas que no Brazil se dedicam a essa industria.

O calçado sob medida que aqui e fabrica satisfaz o
mais exigente, e o calçado de fabrica já vae fazendo mui
notavel concurrenciaá importação do similar estrangeiro.

Convém animar as officinas de calçado de fabrica, já
arbitrando valores reaes ao similar estrangeiro que passa
pelas nossas alfandegas, já dando-se preferencia áquel
las officinas para o fornecimento ao exercito e á marinha.

Calçado de fabrt"cct. - Distinguiram-se as fabricas de:
Cathiard Alaphilipp) pelo eu ca çado commum a
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preços modicas e excellente calçado para soldados; Pi
zarro, Irmão & C. '\ pelo calçado grosso para trabalha
dores; Carvalho & C.a, peja grande variedade de calçado
de todas as qualidades; Moura & Peixoto, e Olmos ci
tados no parecer do jurado relator, o Sr. Ilariano Ribeiro.

Calçado POI" medzaa.- Dentre todos os expositores
sobresahio a fabrica de Queiroz & C. a, ha muit.os annos
estabelecida nesta Côrte e de longo tempo vantajosa
mente conhecida.

Esta fabrica expôz uma importantissima e variada
col1ecção de calçados para homens, rivalisando com 05

melhores fabricantes da Europa.
Seguiram-se em merecimento os calçados de Viguier

& C.'J., Izidoro Miralles e José Pereira, desta Côrte, e de
Leonidas Loureiro, de Pernambuco.

O parecer do jurado relator, o Sr. Mariano Ribeiro,
dará ao leitor mais completa informaçáo assim como
supprirá as omissões desta resenha.

Malas e outros artigos trabalhados com couro.
Figurou uma grande variedade de malas, coalheiras,
arreios, correias para maquina, etc.

As malas fabricadas por Seixas Magalhães e Almeida
& Rocha, as coalheiras para animaes de carroça e as
correias para maquinas, fabricadas por Almeida & Rocha,
os arreios fabricados pela companhias de Carruagens
Fluminense de Carri Urbano desta Côrte, e R6he
Irmãos, e as coberta e mais artigos de carros, [abri
cados por Antonio José de Amorim, Rohe Irmãos
Companhia de Carruagens Flumin \1S tornaram-se
digno' de muito apreço.
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Esses productos e outros trabalhados com couro
acham-se apreciados com toda a minuciosidade no
parecer do jurado relator, o Sr. Belmiro Martins de
Moura Guimarães, para o qual remettemos o leitor.

Trabalhos jeitos com cabello.-Tivemos occasião de
ver alguns quadros feitos com cabello, e bem assim

.escovas e vassouras regularmente executadas.
No parecer do jurado relator, o Dr. José Pereira

Rego Filbo, encontrará o leitor completa apreciação
desses productos.

GRUPO IV

INDUSTRIAS TEXTIS

Eis-nos chegados a um dos artigos maIS notaveis
da industria nacional.

Teádos l1aczonaes

Basta esta simples enunciação para se perceber com
que solicitude este grupo devia ter sido alvo de estudo
e apreço por parte do pu blico que visitou a Exposição.

Com effeito, a fabricação de tecidos, esses artefactos
tão necessarios aos usos da vida e a uma infinidade de
outros misteres, é digna do maior applauso e amparo.
O seu de envolvimento e a sua prosperidade virão pode
1'0 amente contribuir para a prosperidade do paiz.

D'entre todas as industrias textis, são as do algodão
e da lã as que mais se avantajam entre nós e que mais
bellos SllCCesSOS contam e maiores progressos registram.
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Dellas vamos tratar separada e extensamente pois es
tamos certos que o leitor nos relevará, pela importancia
da causa, o tempo que lhe tomarmos com a leitura
destas paginas.

Tecz'dos de algodáo. - A industria de fiação e te
celagem de algodão, que durante o primeiro quarto
deste seculo foi entre nós apenas explorada em mui
pequena escala, tem tido de então para cá um desenvol
vimento bastante animador.

Foram as fabricas de Santo Aleixo, na provincia do
Rio de Janeiro, e de Todos~os-Santos, na da Babia,
que vieram imprimir uma verdadeira face industrial a
essa producção e abrir o caminho ao estabelecimento
de outras fabricas que felizmente se vão multiplicando,
tanto nesta Côrte como em quasi todas as provincias,
e notavelmente nas do Rio de Janeiro, S. Paulo, lVlinas
e Bahia.

Por largos annos a fabricação limitou-se aos tecidos
proprios pai-a saccos e roupa de escravos, mas pouco a
pouco a industria tem atacado os t) pos superiores e,
se ainda não chegou aos tecidos finos, apresenta já excel
lentes tecidos á imitação de casimiras, oxford, lonas
superiores, brins lisos ou de espinha, cassinetas, picotes,
riscados, etc., além dos typos já ha muito conhecidos de
algodãosinho e algodão grosso, liso, trançado, riscado e
mesclado.

Essa industria tem lutado valentemente com a impor
tação estrangeira e, se tivesse ido protegida, seria hoje
um dos mais solidos elementos da riqueza publica; os
direitos, porém, de entrada para o similar estrangeiro,
a principio muito baixos e depois, quando mais ele-
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vados, em grande parte illudidos graças á fixação dos
valores officiaes muito abaixo da realidade, têm sido
um forte estorvo ao seu desenvolvimento.

E' indispensavel que os poderes pu blicos olhem com
muita attenção para a pauta da Alfandega. Alli está o
principal embaraço ao desenvolvimento da industria
nacional: assim, por exemplo, no artigo de que tratamos
são de toda a ordem os recursos postos em campo para
embaraçar aquelle desenvolvimento, já fixando-se os
valores sob a unica informação dos importadores, já
baseando··se o calculo sobre o peso dos tecidos, quando
é certo que não é este peso o maior factor do valor do
objecto, etc.

A Alfandega bem sabe, pois á saciedade se tem de
nUDciado nas fo1l1as publicas e nas representações da in
du tria, que as fabricas estrangeiras, para competirem
com os tecidos nacionaes, fabricam typos semeU1antes
em aspecto aos nacionacs mas de peso bastante menor,
para aproveitarem-se daquella en-onea base de calculo
de direitos: se dahi resultasse sómente a concurrencia,
deixariamos essa questão para della tratarmos engloba
damente com as outras que se referem á conveniencia
de direitos protectores; porém não, essa concnrrencia,
as im tão favorecida pela nossa Alfandega, é além di so
de -leal, porquanto os tecidos importados com apparencia
igual aos nos os, já pelo facto de nelles se empregar
menor quantidade de algodão, já porque em g ral são
feitos com algodão de peior qualidade e com borra do
de melhor qualidade são muito meno - duraveis do que
os nossos, cujas marcas, por condemnayel fraude,
cllcs tomam de modo a induzirem o consumidor em
erro.
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o consumidor compra taes tecidos julgando comprar
os de producção nacional e, como em breve reconhece a
sua má qualidade, o descredito que d'ahi resulta recahe
sobre e teso

Guerra pelo preço, guerra pelo descredito, eis o que,
sob a protecção das alfandegas brazileiras, faz o impor
tador á producção nacional.

Se o governo entende nada dever fazer quanto ás
tarifas, .mande ao menos trancar as portas daquella
repartições publicas a esse artificio de marcas falsas
para que não continuem a entrar tecidos estrangeiros
com as enganadoras marcas de - Industria Nacional -
S. Paulo -, etc., etc.

Ha ainda uma questão que: deve ser attendida pelo
governo, pois trata-se não só de remover um absur
do da tarifa aduanú-a mas tambem de fomentar
uma industria que intimamente se liga á da tecelagem:
- a fiação.

O algodão em rama paga de direitos 150 réis por
lcilogramma, ao passo que o algodão já trabalhado, em
fio para trama e urdidura, paga sómente 100 réis, ~ isso
mesmo depois de muitas reclamações da industria, por
quanto no projecto de tarifa esse direito sobre o fio tinha
sido baixado a 50 réis, de 80 réis que era na precedente
tarifa.

Emquanto vigorar aquelle ab urdo, de pagar a materia
pri!11a mais do que o preparado, não haverá possi
bilidade de aqui se estabelecerem fiações em grande
escala, e as poucas fabricas de tecelagem que ao mesmo
tempo preparam o fio apenas o farão para o seu gasto.

Por toda a parte onde ha industria aliviam-se os
direitos de importação da materia prima; no Brazil, o
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algodão em rama paga de entrada mais do que o fio
fabricado com e sa materia!

Esse absurdo só tem igual, entre outros, nos seguintes
da mesma tarifa:

Ferro em chapa, etc., pagando direitos, quando a
entrada é livre para o ferro transformado em caldeiras
c maqumas;

Panno de algodão trançado em ponto de meia pagan
do maior direito do que quando empregado em cami
sas de meia ou pares de meias;

Ingredientes para fabricar tinta de escrever pagando
maior direito do que a tinta com elles fabricada.

Longe iriamos neste apanhado mas isso nos arras
taria para fóra da questão de que ora tratamos.

Dezesseis fabricas de tecidr expuzeram os seu
productos occupando uma das mais vastas salas do
palacil. da industria e para alli chamando constan
temente a attenção e a admiração do visitante. Foram
ellas:

A fabrica nacional de Santo Aleixo, sita no muni
cípio de Magé, provincia do Rio de Janeiro;

A fabrica Brazil Industrial, ita em Macacos, pro
vincia do Rio de Janeiro ;

A fabrica Petropolitana, sita em Petropolis, provincia
do Rio de Janeiro;

A fabrica Páu Grande, sita na raiz da serra de Petro-
polis, provincia do Rio de Janeiro;

A fabrica Alliança, sita nesta Côrte;
A fabrica Rink, sita nesta Côrte;
A fabrica S. Lazaro, sim nesta Côrte;

fabrica Santa Rita, sita nesta Côrte;
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A fabrica de Mascaranhas & Barboza, sita no Cur
vello, provincia de Minas-Geraes ;

A fabrica de Ma scaranhas & Irmão, sita no Cedro,
provincia de Minas Geraes ;

A fabrica Companhia União Itabirense, sita em Ita
bira, provincia de Minas-Geraes;

A fabrica Beribery, na província de Minas-Geraes;
A fabrica Companhia União Mercantil, sita em

Fernão-Velho, provincia das Alagôas;
A fabrica de Moreira de Oliveira & C., sita em Va

lença, provincia da Bahia ;
A fabrica de Souza Queiroz, sita em Piracicaba,

provincia de S. Paulo;
A fabrica de José Wolff, sita em Curitiba, provincia

do Paraná.
Dessas fabricas as mais importantes são as do Brazil

Industrial, Santo Aleixo e Petropolitana, sendo de todas a
mais antiga a de Santo Aleixo cuja fundação data de 1827.

A estas seguem'-se immediatamente em importancia
as do Páu Grande, Alliança e Rink.

Aquellas fiam e tecem, e estas unicamente tecem.
As oun-as acima citadas são tambem dignas de muito

apreço, já pela sua lmportancia, já pelos excellentes pro
ductos que expuzeram.

A fabrica de Santo Aleixo, fundada, como dissemos,
em 1827, é desde 1847 propriedade do Sr. commen
dador José Antonio de Araujo Filgueiras e seus filhos.

Dispõe esta fabrica de 280 fusos de maçaroqueira,
5.500 fusos de fiação (dos quaes 4.000 em effectivo
trabalho), I loteares (dos quaes 46 parados por supera
bundancia de fazendas no mercado), além de todas as
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mais maquinas para as diversas operações da fiação,
tinturaria e tecelagem.

O capital da fabrica é hoje de 800:000 000; o seu
motor é hydraulico, de força de 50 cavallos, trabalhando
ordinariamente' com 40 cavaUos; as maquinas são de'
construcção ingleza e americana, bem dispostas e esta
belecidas nos tres pavimentos de um vasto e elegante
edificio .
. A fabrica emprega alU1ualmente de 240.000 a 250.000

kilogrammas de algodão' em rama, produzindo an
nualmente de goo.ooo a 1.000.000 de metros de tecidos
e podendo essa producção elevar-se, sem augmento do
actual material, a 1.500.000 metros.

O pessoal empregado é de 180 operarios, entre
adultos e menores de ambos os sexos.

A fabrica produz não só fio como os seguintes tecidos:
palmos de algodão branco, grosso e fino; ditos de côres,
de diversos padrões, riscados e axadrezados; lonas de
diversas grossuras e larguras; téla para brunir café;
saccos para a sucar; e bem assim pavio e barbante de
diversas grossuras.

Esta fabrica é ainda credora de muito louvor pela
educação literaria, artistica e moral que dá aos' seus
operarios. Este facto não é moderno; data de muitos
annos, de quando ainda a propaganda a favor da
instrucção não tinha adquirido enu-e nós a força que
hoje apresenta. Lembramo-nos perfeitamente de uma
demorada visita que fizemos a essa fabrica, ha JS
almos; já então ella mantinha uma regular escola para
os operarios e filhos destes, e as famílias dos operarios
viviam aUi sob a mais ,previdente e moralisadora
direcção, recebendo do digno chefe e de sua dis-
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tincta familia os mais salutares exemplos de honra e
trabalho.

A população operaria da fabrica de Santo Aleixo
olferece um digno exemplo de moralidade e amor ao
trabalho: muitas famílias alli se acham estabelecidas,
os seus filhos se criam nos habitas do trabalho e com as
luzes da instrucção; as moças alli se casam, levando
como dote, além das liberalidades do proprietario, bons
principias de honestidade e economia assim como
habito e pericia nos trabalhos da fabrica.

E' desta sorte que se perpetuam as gerações de
operarias morigerados e habeis sempre ligados a uma
fabrica.

Fabrica Petropolz"talla. - Fundada em 1873, é esta
fabrica propriedade de uma companhia com capital
realizado e empregado de 500:000 000.

Dispõe esta fabrica de oito bancos com 640 fusos de
maçaroqueira, onze bancos com 4.580 fusos de fia
ção, 106 teares (dos quaes 94 em effectivo traba1110),
2. I maquinas de cardar, além de maquinas e apparelho
completos para todos os misteres da fiação, tinturaria e
tecelagem.

Trabalha com motor hydraulico de força de I J o
cavallos mas só empregando ordinariamente 80 cavallos.

A fabrica empregou no anno proximo passado 300.800
kilogrammas de algodão em rama e fabricou 1.000.000
de meu'Os de tecidos diversos, producção essa que póde
serelevada,sem.augmento do actual material, a J .500.000
metros.

O pessoal empregado é de 180 operarias, entre
adultos e crianças de ambos os sexos.
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A fabrica produz não só o fio como os seguintes tecidos;
algodões grossos, brancos, trançados e lisos; algodão-lona
liso; lonas de tres qualidades; algodão fino liso; dito
mariposa, liso e trançado; dito enfestado u'ançado;
dito trançado adamascado alvejado; ditos alvejados
finos; ditos trançados e de espinha alvejados; ditos mes
clados, riscados lisos e trançados; brim liso e alvejado,
e brim Cascatinha; cobertores, rêdes e toalhas; mesclas
adamascadas e diversos ri.scados, e bem assim cordas,
barbante, etc.

Consta-nos que o governo tem comprado lonas desta
fabrica para velame de embarcações da marinha brazi
leira. E' uma justa animação que assim dá á industria
nacional.

Esta fabrica acha-se sob a activa e habil gerencia do
Sr. Julio Cesar da Silva Ribeiro.

Fabrica Bra'{.il lndustrial.- E' sem a menor duvida
a mais importante fabrica de tecidos de algodão que
,possUlmos.

Esta fabrica,fundada em 7 de Setembro de 1871, é
propriedade de uma companhia por acções e o seu ca
pital eleva·se a 1.350:000$000.

Dispõe de 3.960 fusos de maçaroqueira e 20.200 de
fiação, 450 teares, além da mais completa e variada
collecção de maquina para todos os misteres da fiação
e tecelagem.

A força motriz é fornecida por tres turbinas de 340

cavalio , ao todo, c duas maquinas a vapor de 120 ca
valio cada uma. O serviço corrente da fa brica faz-se
com as turbinas, sendo as maquinas a vapor uma
prel'enção para o caso de falta d'agua, como já tem
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succedido por occasião das grandes seccas. A força ordi
nariamente empregada é de 340 cavallos.

A fabrica emprega annualmente 400.000 kilogram
mas de algodão em rama produzindo annualmente
3.200.000 metros de tecidos: póde esta producção ele
var-se a 3.500.000 metros sem augmento de maqui-.
rusmo.

O algodão que emprega é proveniente das provincias
de S. Paulo e Pernambuco. Os ultimos fornecimentos
ficaram, com todas as despezas até á fabrica, a 609 réis
por kilogramma.

Na fazenda pertencente á fabrica se tem feito ensaios
de cultura de algodão mas a falta de braços para a
colheita, não obstante pagar a companhia 200 réis pela
colheita de cada kilogramma de algodão em caroço,
tem feito perder grande parte das safras, salvando-se
apenas no anno social de 1880-18 'I cerca de 800 kilo
grammas.

O pessoal empregado é de 400 operarios sendo: 190

homens, 80 mulhéres, 40 meninas e 90 meninos.
A fabrica produz além do fio e barbante, panno de

algodão branco liso e trançado.
Como a de Santo Aleixo, a fabrica Brazil Industrial é

digna de muito louvor pelo cuidado que emprega na
instrucção de seus:operarios, mantendo para isso aulas de
primeiras letra e de generalidade de sciencias.

A gerencia da fabrica acha-se confiada ao engenheiro
Joaquim Ribeiro da Veiga.

Fabrica Alliança.- E' propriedade dos Srs. Laranja,
Silva & Wittaker e foi fundada em l° de Fevereiro de
18 o, tendo custado o seu estabelecimento 600:000 000.
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Possue 5400 fusos para fiação, 100 teares e as demais
maquinas para todos os misteres da fiação e tecelagem.

A fabrica é movida por uma excellente maquina a
vapor, trabalhando a baixa e alta pressão, de força 320

cavallos. Ordinariamente trabalha com 200 cavallos.
A fabrica emprega annualmente 400.000 kilogrammas

de algodão e produz 2.000.000 de metros de tecidos di
versos, podendo chegar a 2.300.000 sem augmento de
maquinismo.

O pessoal diariamente empregado é de 2 lO operarios
de ambos os sexos.

Até o fim do anno passado a fabrica só se occupava com
a tecelagem, importando o fio já prompto, ultimamente
porém montou maquinas para bater, cardar e fiar.

A fabrica produz, além dos tecidos grossos brancos,
uma grande variedade de tecidos riscados, mesclados
e axadrezados.

Fabl"ica do Cedro.- E' propriedade dos 51'S. Masca
ranhas & Irmãos, foi fundada em 1872 e o seu capital
eleva-se hoje a 300:000 000.

Esta fabrica compra algodão em caroço e fal-o passar
. por todas as operações, desde o descaroçamento até. a
tecelagem.

Emprega annualmente 250.000 kilos de algodão em
caroço produzido no municipio das Sete Lagôas, em
Minas Geraes, n'uma zona de cerca de cinco leguas em
torno da fabrica, e que lhe fica a 140 réis por kilo
gramma.

Produz annualmente 300.000 metros de tecidos cha
mados «mineiros» finos, toalhas adamascadas para rosto
e me a e algodão branco grosso.
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Possue 1.200 fusos e 40 teares, além das demais ma
quinas para todos os misteres da fiação, tinturaria e tece

lagem.
A fabrica é movida por uma roda hydraulica de 10"\5

de diametro e força de 40 cavallos, tendo mais como
auxiliar, para o tempo da falta de agua, uma maquina
a vapor com caldeira vertical de força de 20 cavalios
e que emprega como muco combustivel caroços de al
godão. O trabalho corrente é feito com uma "força de

40 cavalios.
O pessoal empregado diariamente é de 130 operarios

de ambos os sexos, sendo 70 adultos e 60 crianças.
A seus operarios dá a fabrica instrucção, mantendo

para isso duas aulas nocturnas de primeiras letras fre
quentadas por 70 alumnos.

Fabrica Santa Fra1~cisca.- E' propriedade do Sr .
.Luiz Vicente de Souza Queiroz e foi fundada em I g75.

Possue 80 teares que, com as demais maquinas pre

cisas para o serviço, são movidos por uma roda hy
draulica de força de 45 cavallos.

A fabrica emprega diariamente 160 operarios, entre
adultos e crianças de ambos os sexos.

Os tecidos que fabrica são o algodão gro - o, algo
dãosinho algodão mariposa, riscado xa'drez, oxford
e panno tinto. ão nos foi possivel saber a quantidade
de pannos fabricados anl1ualmente, assim como a quan
tidade de algodão para isso empregada.

Fabn'ca de tecidos da Cachoeira.-E' propriedade dos
Srs. Mascaranhas & Barboza, acha-se estabelecida a
g kilometros da cidade do 'ul"\-ello (linas erae o), o seu
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capital eleva-se a 400:000$000 e a sua fundação data
de 1876.

Esta fabrica dispõe de 3:20 fusos de maçarogueira,
J .800 fusos de fiação e 60 teares, além das demais ma
quinas para fiação e tecelagem.

Até agora a fabrica tem trabalhado com a força de
50 cavalios que lhe fornece uma turbina mas, á vista das

. exigencias da producção e do desenvolvimento do ne
gocio, os seus proprietarios estam montando uma ma
quina a vapor de força de 20 cavalios effectivos, para
auxiliar a turbina.

Todo o maquinismo da fabrica é de procedencia in
gleza.

O pessoal diariamente empregado é de 130' operarios.
O algodão annualmente transformado em tecidos regula
por 270.000 kilogrammas e a producção annual é de
600.000 metros de tecidos diversos, podendo chegar a
650.000 metros sem augmento do maquinismo actuaL

A sua producção consiste especialmente em tecidos de
algodão branco, lisos e trançados, algodão mariposa e
tecidos lavrados (piqué).

Fabrica de tecidos em Fernão Vellzo.- E' propriedade
da Companhia União Mercantil, acha-se estabelecida em
Fernão Velho, á margem da lagôa do Norte, acerca
de 13 kilometros da cidade de Maceió; foi fundada
em 3 [ de Janeiro de 1857 e o seu capital eleva-se a
300:000 000.

Esta fabrica di põe de 1.500 fusos de maçaroqueira,
2.500 fusos de fiação e 60 teares. As maquinas são mo
vidas por um motor hydraulico de força de 35 cavalios
trabalhando ordinariamente com 25 a 30.



INTRODUCÇÃO xcv

o seu pessoal é de 125 operarios dos quaes apenas
dous são estrangeiros.

Essa fabrica emprega annualmente [08.000 kilo·
grammas de algodão em rama, que transforma em cerca
de 550.000 metros de tecido. Esta producção póde ser
elevada com os actuaes recursos da fabrica a 700.000

metros por anno.
O tecido que fabrica é o denominado algodão para

saccos.

Fabnca do Rink. -E' propriedade do Sr. F. Glette,
acha-se situada nesta Côrte, á rua do Costa n. 3I A,
e foi fundada em 1879 com o capital de 400:000 000.

Esta fabrica só se occupa com a tecelagem para
o que emprega fio importado e já tinto. Possue T10

teare movidos por uma maquina a vapor de força
de 30 cavallos e occupa diariamente cerca de 130 ope
ranos.

Emprega annualmente 200.000 kilogrammas de fio
com o que fabrica 1.500.000 metros de tecidos.

A sua producção consta especialmente de riscados,
lisos e trançados, cassinetas, brins lisos e de espinha, pi
cotes, e algodão liso.

Fab7'ica do Pau Grande. - E' propriedade dos Srs.
Santos, Peixoto & Ca, acha-se situada na raiz da serra de
Petropolis e foi fundada em 1878 com o capital de
300:000 000.

Possue esta fabrica 1.200 fusos e 60 teares. O seu mo~
tor é hydraulico de força de 50 cavallos.

Produz annualmente 500.000 metros de tecidos di
versos empregando 1 [O operarios.
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A sua principal producção é de tecidos semelhantes
aos das fabricas Alliança e Rink; prepara tambem ex
cellentes saccos de juta.

Até hoje a fabrica só tem t~cido, mas d'ora em diante
vai tambem explorar a fiação.

São estas as principaes fabricas de tecidos de algodão
. que concorreram á Exposição.

Desejando dar a maior cópia possivel de informações
dirigimo-nos por carta, acompanhada de um questio
nario, a todos os fabricantes, e das informações que re
cebemos e de outras que colhemos durante a Exposição
extrahimos as notas que ácima ficam exaradas.

Por essas informações e apontamentos recolhidos
podemos assegurar a existencia de 46 fabricas de tecidos
de algodão, sendo:

4- na Côrte.
1 na provincia do laranhão.
I » » de Pernambuco.
I » » » Alagôas.

12 » » da Bahia.
7 » » do Rio de Janeiro.
9 » de S. Paulo.
9 » » » Minas Geraes.
I » do Paraná.
I I) » » Rio Grande do Sul.
Representam essas 4-6 fabricas um capital de cerca

de 10.000:000 00 e produzem annualmente cerca de
':!'2.ooo.ooo de metros de tecidos diverso, empregando
prmllnameme 4-.500.000 kilogrammas de algodão c
dando SL'\'iço a um pessoal de cerca de 3.6000pe
rano'.
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o Jury da Exposição da Industria J. acional, tomando
na d vida con ideração os productos expostos e o~ esfor
ços desem'oh-idos pejas fabrica' expositoras, conferiu:

'Diploma ele honra ás fabricas Santo Aleixo B -azil

Indu trial e Petropolitana ;
Diploma de pl"ogresso ás fabricas Pau Grande _\.1

liança, Rink, S. Lazaro, .Mascarenhas &: Barboza e )'las

carenhas & Irmão;
Diploma de merito ás fabricas anta Rita, G"lúáo

~íercantíJ, Uniáo Itabirense, Nloreira de Oliveira & .u,

l3er.ibery? Souza Queiroz e José \Volfl'.
Foi muito para sentir que de tão numerosas é impor

tantes fabricas de tecidos de algodão que possuimo nas
pro,-incias de S. Paulo e Balúa apenas duas, a dos Srs.
\íoreir2.. de Oliveira & c.a, da Bahia, e Souza Queiroz,
l!e S. Paulo ti,-essem concorriao á Exposição ['acional.

São dignas da maior censura essas e outras abstenções,
pois nem a escassez do tempo dado para o preparo da
Exposição as póde justificar, porquanto trata- de
productos correntes de fabrica e que todas eUa têm

I'm seus depo itos.
A distancia ta01bem não é justificati,-a, porquanto até

concorreram fabrica' do interior de ~unas Gera (: das
,\..Jagôas.

Tecidos a'e lã.- Concorreram á exposição .C)G1cn e

tre fabricantes de tecidos de lã, a fabrica Rheinaantz
I c C.<I do Rio Grande d Sul, Luiz imão & Irmão d~

Jacarehy IS. Paulo) e D. Anna GuimarJes dt SaÍJad.
o :.\linas Geraes).

Felizmente com a presença do - productos da fab -ic:l
Rheingantz cc c.:L ficou essa indu tria brilhanteMente.:



XCVIII Il\TRODUCÇÃO

representada com o que de melhor e em maior escala se

fabrica nesse genero no paiz o

Apre entaram o rs. Rheingantz & c. a uma grande
e bellissima variedade de tecidos de la que mereceram o
mais caloroso applauso de quanto yisitaram a

Exposiçao.
Este importante e tabelecimento, já muito conhecido

no Rio Grande do ui nao o é ainda a az nem nesta
Côrte nem nas outras provincias, por i so julgamos
serão recebidas com interesse algumas indicações que
encontrámos no catalogo da Exposiçao Allema-Brazileira

realizada ultimamente em Porto Alegre o

A fabrica Rheingantz, montada ha 8 annos, tem
tido constante e rapido desenvolvimento e é o estabe
lecimento industrial mais importante da proYincia do
Rio Grande do ui e no seu genero o melhor que
po suimo em todo o Imperio.

Fabrica baetas e cobertores de todas as qualidades e
côres, flanellas, casimiras, cassinetas, pannos de excel
1 nte qualidade e grande variedade meias, capotes
para soldados e outro artigos de lfi.

Emprega cerca de 200 operarios, na sua maioria na
cionae e, com os contractos que ultimamente fez para
fornecer flan,-Ua arjada ao mini terio da marinha e
capotes de lá pura ao rninisterio da guerra espera dar
cm bre\Oe occupaçao a mais de 300 operario o

O productos dessa fabrica abastecem o mercados
do Rio Grande do uI Santa Catharina e Paraná, já vao

ndo procurado - no Rio de Janeiro, Bahia e Pernam
buco e tambem ao já exportados para o Rio da Prata.

A fabrica acha- e montada com o seguinte maqui
ni mo: - r maquina a vapor d 70 ca\'allo , 2 caljeiras
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de 40 cavaIlos cada uma, I maquina para lavar lã, I

para enxugar, 3 para abrir I para bater, 2" para tirar
carrapichos, 8 para cardar, ..j. para fiar (selfactiogs) com
1500 fusos, 7 para gommar, urdir e enrolar fio, 40

teares mecanicos, dos quaes I J para tecidos de 2,m60 de
largura, 2 pisões a vapor, 3 maquinas para levantar
pello 2 para lavar e I para enxugar tecidos, I hydro
extractor, 6 tanques de tinturaria, tres dos qua.es com
movimento a vapor e capacidade para 90 cobertores, 5
tendaes para seccar, I maquina para escovar pannos,
I para aparar peIlo, I para amolar cardas, I prensa a

. vapor, I dita de parafuso, 2 maquinas para debruar
cobertores, e todos os mais utensilios precisos nessa
industria.

Este inventario, a par dos importante productos
apresentados á Exposição da Industria. acional bem
indica que se trata de um estabelecimento de primeira
ordem, e nos é grato reconhecer que grande numero
de seus productos rivalisa em qualidade com o similar
estrangeiro.

ão podemos tambem deixar de applaudir os minis
terios da marinha e guerra que a essa fabrica têm
encommendado flanellas, cobertores e capotes. Para
quem conhece a pronunciada predilecção que a nossa
administração tem pelo fornecimentos estrangeiros,
aquellas encommendas revelam quanto os referidos pro
duetos são realmente vantajosos. Além dis '0, essas en
commendas são uma bem merecida animação a um esta
belecimento de tanta importancia, já quanto aos seu
productos, já pelo facto de empregar materia prima
nacional, e de ser na sua quasi totalidade ervido por
operario nacionaes.
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Conferindo a esta fabrica um diploma de lWl1m, o
.rury procedeu com inteira justiça e patriotismo. Estamos
certo de que essa elevada distincção e o completo conhe
cimento que hoje o publico desta capital tem dos pro
ductos dessa fabrica, abrirão aqui a esse' productos um
\-asto mercado, e que, e se successo chegando á pro
vincias do 1 arte, novos e importantes mercados alli
se abrirão á producção dessa fabrica tão digna de
applauso e da mais solicita animaçáo.

Os dous outros expositores citados apresentaram uni
camente meias, sobresahindo as de Luiz. imito r Irmão.

Teciios de meia de aL,ss'odéio, filas e galó(!s de se.ia.
Foi unico expositor o Sr. José ~Iaria Teixeira de
Azeyedo, activo e intelligente proprietario da fabrica de
tecidos . Lazaro, si ta em S. Christoyão, nesta Côrte.

Já tratámo dessa fabrica no artigo - Tecidos de
algodão -, por isso a examinaremos agora unicamente
pelo lado da sua fabricação de meias. camisas de meia,
fita de s~da e galões de seda e algodão.

1 e te genero de productos expoz a fabrica S. Lazaro :
meias brancas e de côres, camisas de meia abertas no
tecido e lisas, fita de s::da e galões de seda e algodão
para debrum.

Esses producto coo timem uma industria no\'a no
paiz e, já por eS3e facto, já pela sua bôa qualidade, S:lO

digno de muito apreço.
O tecido de ponto de meia para ,-ami 'as e meia é

feito na fabrica. Como pód , porém essa industria
pro peral' se a nossa Alfandega olha para essas cousas
com tanta dcsattenção que até cobra direitos sobre
Ineia."", cami as e ceroula de ll1eia lllais baixos do que
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so bre o tecido em pesa preciso para as fazer? Como pôde
ainda eUa pro 'perar se os direitos ão tão mal calculados
que se cobra o me mo por duzia de pares de meia.
que aqui se "encle a G '000 ou a 22$000, pois que a
Alfandega só querendo saber o peso das meias considera
questão de nonada serem eUa de ou sem costura
o que entretanto muite) altera o yalor.

Se o go\'erno se quizer compen_trar da necessidade de
amparar a indusn-ia nacional, encontrará na pauta adua
neira, não obstante o optimismo de sua commíssão de ta
rifas, centenas de absurdos dessa força. Não será, porém
ouvindo só a sua com missão de tarifas e commissão
classificadora, nem será fazendo semblante de ouvir os.
interessados para só eguir realmente o que Ule dictam
aqueLlas commi -sóe fiscaes, que conseguirá extirpar o
erros e condemnar os ab urdos dessa pauta aduaneira,
tão preconi ada por seus autores mas com tanta verdade
c justiça censurada pela industria nacional em peso.

Tanto 'sobre os productos desta fabrica como de toda:
as mais que se apre entaram na Exposição encontrará
o leitor e.\cellenres informações no parecer do jurado
relator, o r. 'Antonio Xayier Carneiro.

GRUPO Y

YESTL\RIOS E E'S ACCESSORIO

Figurou na Exposição grande cópia de roupas feitas
para homen e meninos ve tidos de senhora, chapeos
para homens, senhora e crianças, flôres artificiae,
luvas, postiços peluca e "outro acce orio .
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Roupas brancas.- Concorreram tres expositore , Ad.
DoI. & C.a, desta Côrte, e Carlos S) ndem e Alvaro Pe
reira, de Pernambuco. D'entre os productos expostos
nesta classe sobresahiram as cami as para homem.

Ob,"asde a(faiate.-As manufacturas dos $rs. Ferreira
de l\Iello, Freire & Freire, Mendes Santos & c.a e
Rheingantz & C. a, aquelles desta Côrte e estes do Rio
Grande do Sul, apresentaram variada e importante
collecção de ro_upas feitas para homens e meninos.

Uestidos pam senllOl"as.-As officirias das Sra. J. L.
Guimarães, Guimarães, e Sá Couto & Manoel Ribeiro
expuzeram alguns vestidos para senhoras.

Flõres artijiciaes.-Lindissima e profusa foi a collecçao
de fiôres artificiaes exposta pelas Sras. Natté e Ro
senwald, e Srs. Augusto Banhei e Carvalho & Ribolsi,
todos de ta Côrte.

LUJlas. - Este ar6go foi perfeitamente representado
pelas brilhantes collecçóes das fabricas de Sertori & Pi
nho e :Manuel Boaventura da Silva, ambas desta Côrte.

Os productos dessas fabricas áo excellentes, e e sa
industria reclama com justiça revisão nos valore offi
ciaes que ervem de base ao calculo dos direitos sobre o
imilar estrangeiro.

Lemos ha pouco a impugnação da commissão de tarifas
a essa reclamação, e nos permittirá essa digna· com
missão dizer-lhe que a sua argumentação assenta sobre
ba e completamente falsa e portanto, depois de se illudir,
induz sem duvida na maior boa fé, o governo em erro.
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A commissão para justificar o valor official tomou o
preços de fabricas européas cujo productos variam. do
mais ordinario ao melhor e d'ahi deduziu um preço
médio: a' im se deveria fazer se importassemos luvas
de pellica tanto ordimrias como uperiores, mas nesse
objecto de luxo bem sabe a commissão quanto é exigente
o nosso publico. Pôde-se asse,'erar que para aqui só
vêm luva de muito boa qualidade, das melhores fabrica
e do mais alto custo, principalmente de de que se mon
taram nesta capital tres importantes manufacturas de'se

artigo. A média pois, tomada pela commi são, foi um
prisma enganador quer para a sua intelligencia quer para
a decisão do governo,

Tome a commissão os preços cor~'entes das fabricas
Bertin, Jouvin e ou tras de J a ordem, que sao as que mai
concorrem a e te mercado, e verá quanto se distanciou
da realidade,

Lembre-'e ainda que avaliar 110 mesmo preço luv ii

de um só botão e luvas que cobrem o braço inteiro é
levar multo longe o desejo de simplificar o expediente
da Alfandega.

Chapeos para /zomells, senhoras e cn·allças.- A in
dustria de fabricação de chapeos tem tido notavel des
envolvimento no paiz; a sua producção é enorme e os
seus productos excellentes.

Grande numero de fabrica Se tem estabelecido
nesta Côrte e nas provincia do Maranhão, Per
nambuco, Bahia, Minas Geraes, S. Paulo e Rio
Grande do Sul, sendo a sua producção principalmente
chapeos de pelio de lebre e chapeos de pello de
seda.
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A" E. posição concorreu uma grande variedade de pro
ductos dessa industria, apresentados pelos Yinte e dous
expo itores seguintes: Barro', Tayeira & Torres Fer
nande Braga & C. a, Braga, Co ·ta . C. n Ferreira ChaYes
s.: C.'·~ ouza Machado & c.a Ferreira de Brito & c.a ,

Ferreira da Silya & Ave, Soares, Belfort &; Rosa, An
tonio Fclix Rodrigues, José Dias da Co ta e :\Ime. Gui
maráês desta Côrte; Bluhm In11'ío ,elo Maranhão; Maia
. Irmãos e Augusto Fernandes & c.a, de Pernambuco;

Si\ya Bastos, da Bahia' Quirino de ::\Iiranda, Domin
go. Penfla e João Lourenço da Sih-a, de Nlina' Geraes;
Amonio Rogich, Razzl O' Rogich e J. H. Adonis, dê
S. Paulo; Schneider & Algasyer, do Rio Grande do Sul.

A industria de fabricação de chap os náo é mais entre
nó uma simple tentati,-a e sim já um facto bem fir
mado e reconhecido. Essa industria é uma elas que apre
sentam melhores eieUlentos de Yida, e se fôr, como de\'e
amparada na fixação de "alores reaes aduaneiros para
o similares e ·tl"angeiros, ton:ará um desenvolvimento
muito importante e assim virá a concorrer poderosamente
para a renda publicas.

ão é eUa uma illusoria aspiraçáo; é uma realidade.
E e por effeito ele uma pauta aduaneira mais bem pen
sada diminuir a entrada dos similare estrangeiros
e sa industria pagará com usura ao E tado o que de
meno' lhe renderem as suas Alfandega ne. se artigo.

Infelizmente o Estado com as suas tarifas aduaneiras
parece caprichar em crear constantes embaraços ao pro
gre'l 'o des a, como de outras industrias nacionaes: é pre
ci o é indi pen ayel que esses embaraços desappareçam
porqua 1tO estragar os pos antes elementos de prospe
ridade que temos corresponder com desdem a tanta



INTRODUCÇÃO

t.:nergia particular será tudo quanto qUlZ rem menos
uma politica preyidente e pau·iotica.

Sobre chapeos d:= feltro não poiemos deixar de con-
ignar um facto que bem demonstra quão pouco tem a

industria nacional a esperar do nos o regimen adua
neiro e como este 7 quando fortemente coagido pela
opinião publica se -resolve a tomar uma medida equi
ratiya para essa industria7 sabe achar os meios de annullar
os effeitos d7aquella medida.

Já ti,-emos uma tarifa em que se abria Llma curiosa
classe sob o titulo de chapcos de Braga 7 como e cha
peos d Braga constituissem um typo especial e facil
mente distincto. Essa classe, para que se estabeleceram
direitos minimos7 serviu para dar entrada a toda a sorte
de chapeos de lá e feltro, as 'im como patrocinaya toda
a sorte de chapeos de Braga por melhor que fossem e
por n,ai que igualassem aos de outras procedencias.
A tarifa de I 79 acabou com essa esdruxula classificação
mas agora os organizadores da no\'a tarifa entenderam
deyer restaural·a.

A industria nacional reclamou e demonstrou o absurdo
de uma tal restauraçã0 7 e o governo te\re de render-se i
evidencia mandando riscar aquella classificação; a C0111

missão de tarifas 7 porém 7 tirou quasi todo o yalor a esse
acto de justiça inu'oduzindo uma disposição que não
constava do projecto

7
isto é, juntou uma nota pela

qual as carapuças de feltro para fabricação de cha
peos pagarão 'os mesmos direitos que este com aba
timento apenas de 10 %7 q'lando fulados, e 50 % quando
não fulados 7 ao pas o que pelo projecto ellas só podiam
entrar na ultima classe do n. 550 e I ortanto pagariam
direitos muito diminutos.
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Caro portanto fez o governo pagar a industria nacionill
o ter conseguido obrigai-o a riscar uma esdruxula clas
sificação, tão querida dos importadores e tão preconisada
pelo projecto da nova tarifa que a foi buscar ao arsenal
das nossas velharias aduaneiras.

áo é por certo com actos desses que se protegerá a
industria nacional.

Os dive,rsos artigos deste grupo que citamos e outros,
que por menos importantes deixamos de con iderar
foram examinados pelos jurados relatores o rs. Fran
cisco de Paula Carvalho, Manoel José Pedro o, Antonio
Rodrigues da Silva Trevões, Candido Luiz de Andrade,
Eugenio Cassemajou, Francisco de Paula Fe ereiro de
Oliveira, Manoel Mariano Ribeiro, Belmiro ~Iartins de
~Ioura Guimaráes e Commendadores José Joaquim
Godinho (Yi conde de S. Thiago) e Jo é Ignacio da
Rocha.

esse parecere J para os quaes remettemos o leitor,
encontram-se minuciosas informações obre os produ
cra expo to .

GRUPO VI

PRODUC1'O CHIMlCOS E PHARMACE 1'1CO

oncorreram em notavel abundancia e excellente
qualidade o producto chimicos com applicaçáo ás
artes, indu trias e sciencia', e os preparados pharma
ceutico .

O no so laboratorios crnmicos e pharmaceutico
deram a im uma completa prm a do alto gráo de aper
feiçoamento em que se acham.
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Figuraram na Exposição productos de 57 expositores.
A apreciação desses productos foi confiada aos jurado
relatores, Dr. Theodoro Peckolt e pharmaceutico Abel
Pereira Guimarães, que em seus parecere~, publicados
em outra secção deste livro, dão as mais completas in
formações.

Sob este grupo foram tambem classificadas as per
fumarias, tintas liq uidas, verniz, velas, sabão, oleos e
banhas para outros misteres que não os da alimen
tação.

Apresentaram perfumarias os Srs. Leão & Ai\ es, C.
chuman & C.a, e F. C. Lang & C.ai tintas para escrever,

copiar e marcar, os Srs. J. Ferreira Villela, Fabrica Mon
teiro e Carlos Monteiro & Abreu i verniz, os Srs. José
Lauro de Azevedo e João Firmino Rangel i sabonetes
medicinaes e perfumados, os Srs. Dr. Hermano Gatter
e F. C. Lang & c' a

Velas, sabão, oleos e ba/tlzas. - O;; Sr-. Leão & Alve ,
proprietarios de um notavel estabelecimento na provin
cia do Rio Grande do Sul, expuzeram excellentes oleos
extrahidos da banha de porco, proprio para a illumina
São e que muito convem sejam experimentados nos
pharóes em concurrencia com o oleo de colzza.

Os me mos fabricante e os Srs. João Lindeiberg,
Fabrica America do Sul, e Guilherme "Munich apre
'entaram excellente oleo de ricino, amendoim e caroços
de laranja e de algodão, azeite doce clarificado, azeite de
potro e de peix:e.

Excellentes velas de stearina, composição, cera, etc.,
foram expostas pelos Srs. Companhia Luz Stearica, Car
doso Gonçalves & Pires, Castro & Rodrigues, Tei;.;eira
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da Costa & Çunha c Ferreira de Carvalho \.l' Irmã ,
todos des ta Côrte,

Dentre todos estes expositores di tinguiu-'e a Com
panhia Luz tearica, cujo estabelecimento importan
tis imo representa um capital de 400 contos, dá trabalho
a 80 operarios e dispõe de motor a vapor de força de
-1-0 cayallos, e de bôas maquinas para a fabricação de
\'elas e purificaçáo e di tillaçáo da stearina. As ,-elas que
esse estabelecimento fabrica em nada são inferiores ás
melhores que importamos .

.A. fabricaçáo de s.abão foi muito bem r,-pr sentada
pelos producto e:xpo.'to5 l' bs Srs. Companhia Luz Stea
rica Joaquim - ntonio Tei:xeira, Cardoso Gonçah'e lr<c

Pires Castro - Rodrigues, Teixeira da Costa & Cunha,
Cardoso Felippe ()T Comp., Ferreira Serra & Comp. e
Ferreira de Carvalho &: Irmão, todos desta Côrte, c

Torres - Irmão, das. lagoas, Augusto Leivas & Comp.
e Lang c T Comp., do Rio Grande do Sul, Y. :\liranda,
de Pernambuco e F. R. Lopes, do Maranhão.

A apreciação sobre perfumarias tintas, yerniz e sa
bonete perfumados e medicinaes se acha no pare.cer do
jurado relator o Sr. Dr. Theodoro Peckolt e sobre vela',
oleos, banha e sabao no do jurado relator, oi r. C0111
mendador :\Iah'ino da ih-a Rei .

GRUPO ,'II

PROD CTOS ALI.\lE:\TARES E SH1ELHANTES

Foi bem repre entado este grupo por uma grande ,'a
riedade de fecula café torrado, bi coutos: massas:
banha conserva de carne, peixes, fmcta e legume',
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nnhos e pumosos e não eSplll110S0', \"inagre, azeite, Ii
côres alcoolicos e a sllcarados c n'eja, etc.

FeCllla:; e seus deripodos, e café fOITado.- Expuzeram
farinha de mandioca os Srs. Souza Dias r Ferreira
Pinto, de S. Fidelis (Rio de Janeiro, Felicio C. Ferreira
ele Cattas, ltas (llinas Gera s) 'a pro"incia do Paraná·
farinha e fubá de milho, os Srs. :.'l1ano I Braga "r Tol
ledo, de ~ ova ~riburgo e Barilo Lia Rio Bonito; arroz,
os Srs. F. R. Lopes, do :\laranhilo Candido P reira da

il"a, de Iguape, Lepper u- 1rmáo e a Colonia Join
úlle; gomma de polvilho de mandioca os Sr.'). ouza
Dia u- F l rreira Pinto, fabrica da Ilha das Flôres
e Barão do Rio Bonito, do Rio de Janeiro, Felicio Can
Jido Ferr ira, d linas Gemes e Eduardo Trinks, de

anta Catharina; aranHa os Srs. :\fanoe1 de Araujo c
fabrica da iU1a das Flôre', do Rio 1.= Janeiro, e E -tum-do
Trinks ; tapioca os Srs. Eduardo Trinks, fabrica da ilha
das Flôres ~\ranod de Araujo, --"'oma Dias &: Ferreira
Pinto, Camara :\lunicipal de :\facahé e a pro\-incia do
Pará; farinha de trigo o Sr. Commei11ãdor F. P. ),Iay
rink; café torrado e moido os ~r:;.. Domingos Ferreira
Lino & CClmp., Luciano.À. Rib iro e :\Ianoe1 Antonio
Ba1maceda, aquell desta Côrte e este de S. Fidelis.

Todos esses prodllctos foram c. aminados pelo jurado
relator o Sr. Dr. Daniel H nninaer para cujo parecer
remettemos o leitor.

Vúl1IOS, licores, xC'.Fopes, L'c!I"J'eja e te'J/â.1S dh'ersas.

- Concorreram I Gexpo ·itorc. '::0111 1icôres di"ersos e
.\aropes para refresco, 25 c m "inhos de di\'ersas
fructa~ 35 com bebidas akool:cu-; di\"er a) r j COI11
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cerveja branca e preta e 9 com vinagre branco e
tinto.

Cada expositor apresentou grande varidade de pro
ductos e numerosos specimens de cada producto.

Na exposição de vinhos, notámos a escacez de vinhos
de uva e a prodigiosa variedade de vinhos de outras
fructas. Não desejamos desgostar os nossos industriaes,
maxime quando tão soiicitos elles vieram trazer os
productos de sua industria, mas parece-nos que essa
longa serie de vinhos de cajll, ananaz, canna, laranja
genipapo, cevada, etc., etc., apenas indica curiosida
des ou difficuldades vencidas sem importancia pratica
quer para o productor quer para o commercio. Só com
prehendemos vinho de ll1Ja,. os ou tros, muitos dos quae .
aliás bem preparados, ó podem aspirar a um succe so
de condescendencia.

A vinha dá perfeitamente em muitas zonas deste paiz ;
a ua cultura será facil e remuneradora, e os seus pro
ductos offerecerão vasto campo á actividade do
nossos fabricantes de vinho;;. E' para esse lado que
convem despertar a attençãó da nossa industria.

Nesta ordem de idéa recordamos com louvor a'
tentativas que já se têm feito, especialmente em Mina 
Geraes e no Rio Grande do Sul.

Grande foi a variedade de licôres e xaropes expostos
e dentre elles algun de excellente qualidade. Cita
remos especialmente o licôr de cacáu do Sr. Carmo
Braga e o licôr á imitação da c1zartreuse do Sr. H.
Campello.

Para a fabricação de licàre-, melhor do que para a do
vinho, é que muito póde contribuir a grande variedade
de fructO que temos.
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A fabricação de cerveja tem tido grande successo entre
nós, e a grande variedade e excellencia dos producto
expostos bem o attestam.

Muito se tem tambem desenvolvido e melhorado a fa
bricação de vinagre. Até bem pouco tempo aqui só e
fabricaya vinagre de pessima qualidade, hoje porém,
a julgarmo pelo que foi exposto no~avel progresso tem
feito es a industria. Citaremos denu-e todos o expo
sitores o Sr. Francisco Pinto Brandão; o vinagre que
fabrica e-se industrial é realmente excellente.

ConserJ'as em geral.- Foi igualmente muito nota\ el
a exposição de conservas, tanto de carne como de peixe
e sobre tudo as de fructas e de legumes.

Reuniram-se excellentes productos dignos de figurarem
a par do que de melhor importam) nesse genero.

Concorreram 20 expo itores, sendo: 4 com conserva'
d,e legumes, 5 com fructas em caUa 2 com fructas cri '.
tallisadas, 2 com doce de fructa, 2 com conserva'
de peix s, 2 com carnes ensaccadas I com carne de
porco salgada, 1 com pre-unto e 1 com massa de to
mate .

Cada um desse- expo itores apresentou grande
variedade de productos, e entre todos citaremos as
consen-as de fructas e legumes de Francisco Pereira de
Vasconcellos, as fructas cristallisada de Santos & Costa,
a carne de porco conservada (Bacon) de William
"\ ichers, os salames de Paulo Aepino e a con erva

de pei\e de Senna or Comp.

Quezjo e manteiga. - Cinco expositores, sendo tres de
quei'o_ e dou de manteiga,
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Aquelles foram os Srs. Vastroup, que espoz o queijo
denominado 1\:a. troup, João Antunes de Cerqueira, que
cspoz queijo á imitação do Rammengo, e Francisco Cas
rcllóes, que expoz queijo cm bexigas; estes foram os
'rs. L. C. Lacombe que expoz manteiga em lata',
e Francisco CasteJlóes, que expoz manteiga em
bexiga' .

Como se "e, foi paup rrima a exposição d essa classe,
quando aliás no que diz respeito a queijos, poderia
ter sido muito ,·ariada.

Bai:lia de porco. - Entre outras tornou-se muito no
tanl a excellente banha de porco fabricada por Lera
SI; Alve . E 'se producto é digno de muito apreço, já
como re ultado de uma industria nacional já por ser su
perior em qualidade á todas as banhas de porco qu
importamos, já finalmente por ser mais baram do que
as importadas.

Antes da Exposição esse producto nacional era aqui
pouco conhecido ma agora estamos certos de que 'e
abrirá para clle um importante mercado ne ta Côrte.
Os rs. Leâo & Alves terão pois muitas '-ezes occa
sião de b"m dizerem da Exposição da Industria Na
cional.

A,e/te iY:e danjicélo. - Foram expostas excellente3
amo tras I ela Fabrica merica do Sul.

BisWI/LOse mqssas.- Foi ainda este grupo enriquecido
com ex ellentes massas para sopa, doce e bons biscou
tos. ó depois de encerrados os trabalhos do Jury e
notou que as mas a não tinham ido julgadas:. i so
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explica o facto de não terem sido ellas premiadas, por
quanto a sua qualidade e a p,-rfeição de fabrico nada

deixam a desejar.
Nos pareceres dos jurado::; relatores, os Srs. 1"' ran

cisco José Fernandes, sobre conservas e bebidas, Com
mendador Malyino da Silva Reis, sobre banhas e azeite
e Dr. José Pereira Rego Filho, sobre biscoutas, encon
trará o leitor mÇlis amplas informações.

ASSl/Ca1".- Chegamos a outro producto de magna im

portancia para o paiz.
A cultura da canna ela fabricação do assucar datam

entre n6s dos mais remotos tempos; foi aquella uma
das nossas primeiras culturas e esta talvez a mais antiga
das nossas grandes industrias. A sua exploração tem
passado por varias alternati"a , algumas das quaes bas
tante compromettedoras do seu futuro.

Sem fallar na falta de braços que é mal geral sentido
hoje'por toda a nossa agricultura, temos lutado na cul
tura da canna com a destruisiío pelo bicho e a degene
ração do mais rico sp :imen de canna de assucar, a
canna caiana, que fez a fortuna dos nossos antepassados.

Na fabricação do assucar vivemos por largos anno"
jungidos ás praticas antigas e á rotina de processos im
perfeitissimos, que só nos da\'am assucar de baixas qua
lidades e só permittiam aproveitar uma parte muito li
mitada dos principias sacharino .

Se para o primeiro mal não ha remedia e sim unica
mente attenuante na introducçáo de outros specimens
de cannas de assucar, o segundo, ao menos: parece ten
der a desapparecer com os processJs modernos que
felizmen:e já abriram brechl na rJtina dos l1Jssos fab i
cantes de aSS'Jcar .

8
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Embora não consideremos os grandes engenhos cen
traes concedidos no regimen da lei n. 2687 de 6 de N0

vembro de 18í5 a verdadeira solução do problema, antes
elles nos pareçam grandes e perigosas especulações que,
se não houver muito criterio nas despezas do s=u c3~abc

lecimento, pódem dar lugar a uma crise muito mais seria
do que aquella que se procurou conjurar com a pro
mulgação d'aquella lei, não podemos deixar de reco
nhecer que eUes vieram fazer uma benefica revolução
na fabricação do a sucar, ensinando-nos os processos
modernos e fa:niliarisando-nos com os mais perfeitos
apparelhos hoje empregados em outros paizes assuca
relros.

obre essa questão voltaremos mais tarde. Por ora
aproveitamos a occasião para registrar um facto para
nós mais concentaneo á verdadeira solução do problema:
referimo-nos aos proficuos esforços que souberam fazer
o int lligentes fabrica11l'es de assucar de Campos para
gradualmente melhorarem os processos antigos. Ao
passo que nas demais iocalidades, e principalmente nas
provincias do Norte e mais nomeadamente na da Bahia,
a rotina atrophia\'a todas as aspirações dessa industria
e os processos primitivos e gros eiras passavam de pai.>
a filhos, com um respeito digno de melhor causa; ao
passo que quasi por toda a parte se fabrica\ a um
producto sujo, escuro e mal trabaU1ado, em Campos,
naquella rica região assucareira da provincia do Rio
de Janeiro me:.mo antes dos engenhos centraes, a
industria de fabricação de assucar recebia constan
tes melhoramentos, e pouco a pouco os industriaes
en alavam a suas forças para novos e mais perfeitos
commettimentos.
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A' Exposição concorreram 29 expositores de assucares
fabricados em seus estabelecimentos; foram elles os
seguintes:

Da provincia do Rio de Janeiro:

Engenho Central de Quissamã.
sina Barcellos (Companhia Agricola de Campos).

Engenho Central do Cupim (Campos).
Engenho Central do Queimado (Campos).
Fazenda da Figueira (Campos) .
Fazenda do Avô (S. Fidelis).
Fazenda do Sacco (Campos).
Constantino José Peçanha (Quissamã) .
V. Barros & Filhos (Campos).
José Maria de Oliveira Vianna (Campos).
Genuino José da Silva ~Itaborahy.).

Fazenda de Santa Ignez (Campos).
Manoel Gesteira Passos (Campos).
João Francisco Leite Nunes (Campos).
Luiz Barboza de Castro (S. Jos~ da Divisa).
Antonio Jorge Ab-es (Campos).
Barão da Bôa Yiag~m (Campos).
Barão de S. Joã'o da Barra (Campos).
Barão de S. Sebastião \Campos).
Commendador Gustavo Ferreira dos Santos(Campos).

Da provincia de Sergipe:

Coronel Zacharias de Carvalho.

Da provincia das Alagoas :

Antonio da Costa Barros Lima.
Gusmão Lyra & Filho
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Da provincia de Pernambuco:

Theodoro Christiansen.
Fazenda da Pirabeiraba.

Da provincia da Parahyba do Norte.

Commendador José Gomes da Fon eca.

Da provincia do Iaranhão:

F. E. '\ ianna.

Da provincia de 'tinas Geraes :

Antonio Borges Sampaio.
D. Nlaria P. de A. "i\Iachado.

'esse importante concurso o Jury di -tinguiu com
d,iplol7la dI! /zonra os, engen!1Js centraes Quissamã, Bar
cellos e Cupim.

I o minucios~ e profisciente parecer do jurado relator,
o Dr. Luiz Go(fredo de Escragnolle Taunay, encontrará
o leitor completa e justa apreciação de todos os pro
ductos expostos e mui interessantes consideraçúes sobre
o e tado dessa industria.

Refillação de aSSll ar,- Tres expositores, as fabricas
Fidelense e S. João, e o Sr. F. Carmo Braga, apresen
taram assucares refinado'.

C/zo_olale.- A nos a industria de fabricação de choco
late já fornece ao mercado do Rio de Janeiro e outros
do Imperio productos de mui bôa qualidade e productos
regulares. E' n':sta Côr~e que se acham as melhores
fabricas de chocolate, e destas concorreram á Exposição
as duas mais importante. , «AJ1daluza» e Bbering & Silva.
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o cacau de que essas fabricas usam é vindo das
provincias do Pará e Bahia e dos municipios de Angra
dos Reis e Cabo-Frio, da provincia do Rio de Janeiro.

Além des as duas fabricas concorreu mais outro ex
positor, Santos & Irmão, da provincia do Rio Grande do

ui, cujos productos expostos não podem competir com
os d'aquella .

Gelo arlifiáal.- Neste grupo contemplamos o gelo
artificial, por falta de melhor elas ificação. O gelo exposto
foi o da fabrica « Empreza Brazileira de Fabricação de
Gelo» estabelecida nesta Côrte á rua de Santa Luzia.

Essa empreza é digna do maior elogio, pois graças a
elJa é talvez hoje o Rio de Janeiro acidade onde se tenha
gelo por preço mais baixo.

Este Lltilissimo producto, aqui fabricado com excel
leme agua, é vendido a quarenta réis por kilogramma (I).
A sua extrema barateza proporcionou-lhe um extraordi
nario consumo (mais de 100 toneladas por dia) o que
as egura a prosperidade da empreza.

Prodm;ir economicamente e vender barato para \ ender
muito: não ha empreza ou industria que melhor o tenha
comprehendido e realizado.

O parece, do jurado relator, o r. Commendador
Domingos "Moutinho, aprecia no devido valor o successo
dessa empreza e a excellente qualidade do seu producto.

(l) Altendondo ao netavol sorviço qno voin prostar a osta capital a < Emproza do
fabrieação do golo. vondondo o tl ao iofimo proço do quaroota róis por kilo, eoro O
quo eolloeoo o'so producto ao aleaneo das mono,'os bolsas o prodigiosamonto faei
IItoo o seu omprego 001 todo.; os usos da vida o da ioduslria, o Jury conforiu-Ihe um
diploma de Ilollnl. Debaixo da mosma improssHo oserol'omos o 'lua acima fica dHo.

I:lojo porem a omp"oza passou a outras mãos c o primeiro euidado do novo pro
prietario foi 0101'01' O 11I'0ço do k.i1ogramma do golo a iDO reis, ist) c, a lãO % do
1>roço auterior.

Cessando assim o p";neipal motivo 'lua 10vou o Jury a tonforir aquello diploma de
hOIll'a,lamentamos quo o tej am eceerradas as sossõos do mosmo JurJ',pois ostamos eorLos
qoe, dianto do tal pro edimonto, ello mandaria eassar aqoollo diploma.
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GRUPO VIII

IMPRESSÕES TYPOGRAPHICAS E LYTHOGRAPHICAS, OBJECTOS

DE ESCRIPTORIO, Pl:-lTURA E DESE:-IHO, E PAPEIS PI:-ITADOS

Este importante grupo foi regularmente representado,
sendo porém certo que o poderia ser com maior brilhan
tismo.

Stereolfpia etypographia. - Nlagnificos trabalhos dos
Srs. Leuzinger & Filhos, e u"abalhos excellentes da Typo
graphia Nacional, Lombaerts & Comp., Evaristo Costa e
Guimarães & Comp. representaram com muito successo
esta interessante classe.

Encadernacão.- Tornaram-se noraveis os trabalhos.
dos Srs. Leuzinger & Filhos, Lombaerts & Comp. e
Laemmert & Comp. Devemos porém fazer um repa
ro : a encadernação de livros ainda é carissima no
Brazil e francamente não vemos o que justifique esse
exagero de preço.

Artigos de escriptorio, etc.- Merecem ser citados os
typos e sinetes de borracha do Sr. Longestreet.

Não devemos deixar sem menção especial a ex
posição feita pela casa Leuzinger & Filhos, desta Côrte,
que por suas bellissimas e nitidas impressões e o gosto
e esmero que revelam todos os seus trabalhos acha-se
collocada no primeiro lugar entre todas as outras do
mesmo genero. Os seus productos não têm rival entre
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nós e em nada ;ficam inferiores aos melhores que im
portamos.

E' um estabelecimento que faz honra ao paiz e dá
uma alta idéa da pericia, tino e recursos de seus intelli
gentes proprietarios.

São tambem credoras de muito apreço, embora não
possam competir com aquella officina na perfeição, gosto
e nitidez do trabalho, as officinas da Typographia Na

.cional, Lombaerts & Comp., Laemmert & Comp.,
Evaristo Rodrigues e Guimarães & Comp.

No que diz respeito á encadernação disputam a pri
mazia as officinas de Leuzinger & Filhos e de Lom
baerts & Comp.

Não deixaremos de estranhar que a Casa de Correcção
desta Côrte, onde se faz a maior parte das encadernações
de livros para escripturação das repartições publicas, não
e houvesse feito representar convenientemente, quando

é certo que o poderia fazer com muito. uccesso.
Esta como outras numerosas abstenções e descuidos

muito são para lamentar e ainda mais para censurar,
pois não é por certo nas trevas que os nossos indus
triaes conseguirão acreditar os seus productos e ~acudir

o pesado jugo da importação dos similares estrangeiros.
Os productos deste grupo, que acabamos de citar,

foram estudados pelo jurado relator, o Sr. Commen
dador Joaquim Francisco Lopes Anjo, cujo parecer se
acha em outra secção deste livro.

Sellas e estampillzas.- Apresentou a Ca a da }Ioeda
variadas collecções de sellos e estampilhas alli fabri
cadas e que attestam os constantes esforços, corôados de
feliz exito, das officinasd'aquelle import~nte estabele-



eXA INTRODueçÃO

cimento publico e de seu digno e illusirado provedor, o
Exm. Sr. Conselheiro Bento Sobragy.

Papez"s pi1.ztados.-Pertencem igualmente a este grupo
os papeis pintados para forrar casas. E' esta uma indus
tria que já está perfeitamente nacionalisada entre nós e
que já nos fornece .. em profusão e por pre~os baratos,
bons papeis estampados para forrar casas.

Concorreram tres expositores, todos desta Côrte;
sendo dous com papeis pintados, os Srs. Luquet, David

r C.3. e Julio da Sih'a Anachoreta, e um com papelões

pintados á imitaç50 de madeira, marmore, etc., o
Sr. Francisco Fanam.

Como jurado relator tivemos occasião de examinar e
ajuiza' desses productos. No nosso parecer publicado
em Ol tra secção deste li\To, além da apreciação dos
producto , entendemos de\"tr reunir algun dados histo
ricos, indicações sobre os processos seguidos c impor
tancia das fabricas expositoras: se nesse u'abalho o
leitor encontrar alguma cou a de util dar-nas-hemos
por bem recompensados do tempo e estudo que nos foi
preciso dedicar á indaga ,ão de sa materia em que
eramos inteiramente hospede.

D'aquelle parecer tran portaremos para aqui unica
mente uma observação, pois ella basta para mostrar a
importancia que tem adquirido entre nós a estamparia
de papeis. E' a eguinte:

Em I 59, quando essa industria apena se ensaiava
no Brazil, a importação de papeis pintados francezes foi
em todo o Imperio de cerca de 100.000 kilogrammas; ao
pas o que em 1866 oito annos depoi ,não obstante o
notavel incremento que tiyeram as nossas construcções
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particulares, a importação daquellc gen 1'0 apenas
chegou, para todo o Imperio a cerca de 33.000 kilo
gramma , isto é, de [859 a I 66 diminuiu de dou
terços. De I 66 até hoje essa importação tem ainda
mai diminuido, não obstante cont~nuar em grande
augmento a construcção de casas e principalmente de

casas para aluguel.
Não póde hayer melhor pro\-a da vitalidade de a

nossa industria.

GRUPO IX

MATERIAL DE TRA~SPORTE E ACCES ORIOS DE E 'TRADAS DE

FERRO

A fabricação de nhiculos é um ramo em que a ln

dusn-ia nacional tem conquistado brilhantes titulos de
benemerencia. Divide-se este grupo em duas grandes
classes: vehiculos para tran portes terrestre e vehiculos
para transportes maritimo e fim·ia!.

Vehiculos para trallsportes tel.,.estres, a cess01"ios dos
lJelziculos e das estradas, pe~"Js soltas daquelles, - Ainda
sob a impressão das maio grata' recordações e do mai
bem fundado orgulho nacional, seja-nos permittido re
petir aqui o nome de duas ofti.cinas que com tanto brilho
concorreram á Exposição da Industria Nacional, tornan
do-se credoras da maior estima pu blica; referimo-nos
ás OjJicil'laS da Locomo~áo da ESII"ada de Ferro
CD. Pedro lJ e as do Srs. R6he Irmãos, aquellas fa
zendo parte de um estabelecimento do Estado e esta
mamadas e mantidas pela iniciativa particular.
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E' certo que as officinas dos 51's. Rõhe Irmãos estão
longe de poderem ser comparadas ás da Locomoção da
Estrada de Ferro D. Pedro II mas têm eUas feito tal
progresso e tanto se destacado das outras congenere
que não devemos. regatear-lhe o nosso maior applauso:
collocando-as logo abaixo das da Estrada de Ferro D.
Pedro II, julgamos dar-lhes uma prova da alta estima
em que as temos e bem traduzir o sentimento de todo o
publico que visitou a Exposição.

As officinas da Locomoção da Estrada de Ferro
D. Pedro II apresentaram, além de outros productos per
tencentes a outros grupos já considerados, uma carrua
gem de la classe para o s rviço da linha de suburbios
da mesma estrada, um. carro correio para o serviço em
toda a sua linha, um wagon de bagagen , carro guin
daste e girador de locomotivas para a Estrada de Ferro
Oeste de Minas, cuja bitola é de üm, 73, grande
cópia de molas e outras peças soltas para wagons e car
ruagens, trucks completos para wagon e, o que ainda
mais grato nos deve ser, excellentes rodas fundidas
com o ferro proveniente da fabrica nacioi1al de 5. João
d'Ipanema, rivalisando na perfeição da execução com as
melhores rodas dos Estados Unidos e a estas excedendo
pelo maior percurso que podem fazer e conseguin
temente por sua maior duração.

'Os 51's. Rõhe Irmãos apresentaram tambem, além
de outros produc!:os pertencentes a outros grupos já con-
iderados, uma carrU8 gem de I a classe para estrada de

ferro de um metro de bitola, uma carruagem para pas
sageiros em carris urbanos, tres troUies para estradas
ordinarias, grande cópia de caixas de graxa e outras
pesas soltas para wagon e carruagens, rodas de fundição
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commum, carnnhGs de mão, carrocinhas e carro
ças para movimento de terras e wagonetes para
cargas.

A Companhia de Carris Urbanos, desta Côrte, expoz
uma carruagem para passageIros e um wagon para cargas
em suas linhas, e uma carroça de quatro rodas com
molas.

A fabricação de carruagens de cidade foi bem repre
sentada por tres typos, um do Sr. Antonio José de
Amorim, desta Côrte, e dous da Companhia de Carrua
gens Fluminense.

De todos estes productos tratámos com a devida atten
ção em o parecer que, na qualidade de jurado relator, so
bre elles demos e se acha pu blicado em outra secção
deste livro; julgamo-nos assim dispensados de nos esten
dermos aqui sobre esta materia, esperando que o leitor
procurará naquelle parecer o que aqui deixamos de dar.
Para esse parecer pedimos pois a sua attenção, não
como satisfação de vaidade pessoal, porquanto somos
os primeiros a reconhecer que esse u'abalho mtüto
teria ganho se houvesse sido confiado a outro profissio
nal, mas sim porque, apezar da sua im,perfeição, elle
dá ao publico algumas informações que nos par,-cem de
utilidade sobre os objectos expostos.

Para a questão da fundição de rodas com ferro de
Ipanema pedimos a especial attenção do leitor, por
quanto é essa industria um serviço relevante e que,
bem arnmadá, prestará os mais assignalados serviços á
nossa viação ferrea e exercerá sobre o governo a mais
natural e util pressão em bem da exploração adiantada e
em larga escala de uma riqueza nacional de inexcedivel
valor, o ferro de Ipanema ~
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Essas excellentes rodas, que no palacio da industria
estiveram em modesta exposição, atte 'tam um precioso
serviço prestado pelo illustrado e activo chefe das ofli.cinas
da Locol1laçá da Estrada de Ferro 'D. Pedro Ii, o
engenheiro Dr. Carlos Conrado de Niemeyer, e são a
melhor e mais energica propaganda que se póde fazer
em prol do ferro do Ipanema.

O(Jicinas da Locamo, io da Estraia de Ferro D. Pe
dro 11.- Julgamos que será agradavel e de alguma utili
dade ao leitor encontrar aqui algumas informações sobre
aquelle interessantissimo e tabelecimento que, já pela
circumstancia de ser o mais notavel de todos quanto no
seu genero se contam na America do Sul, já pelos capi
taes nelle empregados, occupa lugar proeminente nos
fastos do Brazil industrial.

Aquelle estabelecimento é ainda credor de muita con·
sideração porquanto responde, no que lhe diz respeito,
de H-Hl modo vantajoso a nma falsa icléa infelizmente
partilhada por grande parte dos no 50 concidadãos
que, sem estudo serio das questóes pu blicas, se deixam
dominar por opiniões alheias, formuladas com certo
aprumo por aquelles cuja autoridade, bem estudada,
muito seria para contestar: refer(mo-nos á opinião de
que o Estado não deve ser emprezario" de estradas de
ferro.

ão de ejamos aqui, nem neste trabalho é lugar pro
prio, discutir es a questão: registramos unicamente um
facto da maior importancia, e este é que - as officinas
da Locomoção da Estrada de Ferro D. Pedro II são
uma ju tificação da gerencia do Estado, e que a iniciativa
particular, não obstante possuirmos outras estradas de
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ferro se não de igual ao menos tambem de grande impor
tarlcia e largamente dotadas, não tem poJido até hoje con·
seguir, nesse genero, cousa que ao menos se ll1e aproxime,
já quanto á importancia, Já quanto á varidade e perfeição
dos trabalho, já finalmente quanto à administração.

A fundação dessas officinas, no Engenho de Dentro,
data de J87 J, e a essa fundação se acham ligados os
nomes para sempre saudosos e sympathicosá engenharia
brazileira de '1ariano Procopio Ferreira Lage e José
Carlos de Bull1óes Ribeiro, já fallecidos.

Foi devido á energia e previdencia do director dessa
e trada, o finado Commendador Ferreira Lage, habil
mente auxiliado pelo finado chefe de officinas da mesma
estrada, o engenheiro Bulhúes Ribeiro, que s_ ergueram
aquellas officinas.

I as administraçúe.:; que se seguiram e principalmente
na do director engenheiro Francisco Pereira Pas os e
do actual chefe da locomoção, o engenheiro Carlos Con
rado de li me.l-er, aquellas officinas receberam pode
roso impulso e realizaram notaveis melhoramentos e
accrescimos, que hoje as collocam no primeiro lugar
dentre todas as congeneres da America do Sul.

B_m hajam esses distinctos profi sionaes: os en'iços
que assim prestaram sãu titulos de benemerencia que
jámais podem ser esquecidos por todos quanto amam o
seu paiz, por todos quantos pensam que a industria não
é uma utopia no Brazil.

Edificios e disposi,ão gerai. - As officinas occupam
um vasto terreno 00 Engenho d Dentro, ao lado da
estrada de ferro, a 1 J,km32 7 da estação central da mesma

e trada nesta Côrte.
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Além de um bom edificio de 10m. de largura sobre
90 m. de comprimento, com sobrado de TO m. de largura
sobre [timo de comprimento, destinado especialmente á
administrasão e almoxarifado, as officinas occupam
16 grandes alpendres, com uma área total coberta de
J2 25 metros quadrados, bem planejados e dispostos, e
construidos com muita propriedade e sJlidez.

Esses alpendres são grupados ou separados, s_gundo
os fins a que se destinam.

Ya 'tos pateos para depositos e manobras, nume
rosas linhas de trilhos, já para o transporte directo, já
para baldeasão por meio de carretões, já para corres
pond~ncia com a estrada de ferro, um girador) um
reservatorio d'agua para 300000 de li tr05, um bom
edificio para escola e duas ruas com 62 casas para
operarios completam a installasão geral.

Os alpendres são dispostos, Lj. com o eixo longi
tudinal normalmente ::í. estrada de ferro e 2 com o eixo
parallelam nte á estrada.

O primeiros são:
Um, de S'11 de largura sobe 30111 d_ comprimento,

destinado a deposito de ferros;
Um, de 15 '11 de largura sobre 70111 de comprimento, onde

se faz m a montagem e a reparação das locomoti\ as ;
Dous, cada um de 15 111 de largura sobre 70m de com

primento, ligados no sentido transver aI formando um
abrigo de 30mde largura sobre 70m de comprimento, es
pecialmente destinados ás olflcinas de limadores, tor
neiros e aplainadores de ferro;

Dous, com as mesmas dimensões e disposição que
os precedentes, especialmente destinados á serraria,
carpintaria e marcenaria;
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Quatro, cada um com 15m de largura sobre Som de
comprimento, ligados no sentido transversal e formando
um só abrigo de Gom de largura sobre 50 111 de compri
mento, especialmente destinados á montagem e repa
ração de wagons;

Um, de 15m de largura sobre 5001 de comprimento,
para a officina de pintura;

Um, de 15 m de largura sobre 30mde comprimento,
para consen a ;

Um, de 15 m de largura sobre Som de comprimento,
para deposito de madeiras;

T m, de 20m de largura sobre 30 de comprimento,
para a officina de fundidores.

Os dous alpendres parallelos á estrada são:
Um, de I Sol de largura sobre 105 111 de comprimento,

para as officinas de ferreiros e caldeireiros ;
Um, de 15m de largura sobre 20mde comprimento,

para a officina de modeladores.

},I]aquiuismo :

As officinas ele limadores pos 'uem:

73 torn03 de bancada.
12 maquinas portateis parã. furar.
10 desempenas.
1 macacos hydraulicos para 20 toneladas.

I forja portatil.
2 maquinas portateis para broquear cylindros de loco

motivas.
I maquina portatil para aplainar mesas de di tri

buição de cylindro de locomotivas.
I maquina portatil para tornear, no lugar, pinos de

rodas de locomotivas.
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1 maquina de aplainar, movida a mão.
I apparelho para experimentar manometros .
1 bomba de pressão para experimentar caldeiras.
9 caixa com tarrachas de 3/16 a 2",

r caixa com 3 r alargadores.
48 desandadores.
20 catracas diversas.
Sortimento de ferr~mentas miudas.
As officinas de torneiros e aplainadores de ferro

possuem:
1 maquina a vap:>r horizontal de força de :>0 ca-

valias, systema Farcot.
J locomoveI a vapor de força de 13 cavallos.
4 tornos granies para rodas de locomotivas,
3 tornos para rodas de wagons.
16 tornos diversos cujas alturas de pontas variam de

0,111125 a 0,01-+55.

3 tornos menores cuja alturas de pontas variam de
0,'"125 a 0,'"150.

1 torno de banco separado.
I torno de cabeçote, para tornear e facear até no

diametro de 3,'"8 .
I torno especial para eixos de wagom.
3 maquinas horizontaes de aplainar.
4 maquinas verticaes de aplainar.
3 limadores mecanicos duplos.
3 limadore mecanicos singelos.
I maquina para furar, com braço moveI.
5 maquinas di\-ersas para furar.
1 maquina para broquear quatro mancaes ao mesmo

tempo.

1 maquina dupla para abrir rasgos de Cha\'êta .
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_~ maquinas para abrir tarracha.
I maquina para centrar eixos.
I maquina para aplainar faces de porcas.
I maquina para broquear cylindros.
l maquina para broquear até 8" de diametro sobre

::1.4-" de comprimento.
I maquina para dividir e abrir entrosas.

maquina rotativa para vedar.
I maquina para broquear e facear centros de rodas.

maquina portatil, de cabo flexivel, para furar.
[ desempeno grande.
:2 rebolos.
As officinas de serradores, carpinteiros e marceneIros

possuem;

I maquina a vapor de 25 cavaUos, systema CorJiss.
1 serraria vertical para pranchões.
I. serraria vertical para serrar duas couçoelras ao

mesmo tempo.
-+ serrarias circulares.
:2 serras de fita sem fim.
I serra de fi ta rectilinea .

serra horizontal, para folbear.
:2 maquinas para desbastar e aplainar .

.3 maquina' para aplainar sobre quatro faces.
r maquina para abrir respigas.
l maquina para furar e malhetear.
1 maquina para aplainar e fazer molduras.

"lo maquinas para fazer pontas de Pariz.
[ amolador mecanjco.

torno com b:1nco de ferro.
:2 r,~bolos.

A ollicina de ft:rreíros pOSSll ;
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16 forjas com algaravizes hydraulicos .

17 bigornas.
3 marteletes.
I martele te estampa.
I ventilador.
I maquina para forjar vergalhões até 2" de grossura.
T guindaste grande com entrosa.
3 guindastes de forja.
I engenho de furar.
I forja portatil.
5 tornos de bancada.
As officinas de caldeireiros possuem:
I maquina para cravar, actuada directamente pelo

vapor.
I maquina para forjar porcas.
I maquina para forjar rebites e parafusos.
I maquina para forjar rebites.
I maquina para rebarbar rebites.
I maquina com laminador, tesoura e puncções espe

ciaes para fabricação de mólas.
r maquina para furar, com broca, podendo a ferra

menta tomar todas as posições.
I maquina com puncção, tesoura e mesa automatica

de dividir.
I maquina com puncção, tesoura para chapa e tesoura

para vergalhões, cantoneiras e barras até 6" de largura.
I maquina para cortar e aparar chapas. .
I torno de rolos para curvar chapas.
2 prensas hydraulicas para collocar e retirar rodas

dos eixos.
I prensa hydraulica para exprimentar mólas de loco

motivas e vagons.
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2 fornos circulares para aquecer uniformemente os
aros das rodas.

I forno circular, com quatro fogos, para tirar aros de
rodas.

I forno para aquecer e recoser folhas de mólas.
2 fornos para aquecer rebites e parafusos.
7 forjas.
5 bigornas.
2 caixas para temperar mólas com oleo.
2 caixas para temperar com agua.
I tanque para collocar e temperar aros de rodas.
2 desempenas para chapas.
I alargador de aros.
3 guindastes.
5 tornos de bancada.
1 tesoura de mão.
r puncção.
As officinas de fundição possuem:
2 fornos com capacidade para 2.500 kilogrammas

cada um.
2 fornos circulares de vento forçado, para cadinhos.
2 guindastes de ferro para suspender até 3 toneladas.
r ventilador.
r maquina a vapor de força de 6 cavallos, para mover

o ventilador.
I peneira mecanica.
I moinho para arêa e carvão.
I estufa de alvenaria.
I carro de ferro para moldes.
3 tornos de bancada para rebarbadores.
8 caixas para fundir cylindros e rodas de locomotivas.
2 caixas para fundir cylindros de locomotivas.
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7 caixas para fundir columnas .
192 caixas diversas para fundir.
As officinas annexa " em Diogo, para pequenas

reparações, possuem:

I locomovei a vapor, systema Farcot de força de
J 3 cavaHos.

::; tornos diversos.
4 maquinas de aplainar.
1 maquina de furar.
1 rebolo armado.
15 tornos de bancada.
::; bigornas grandes.
'2 bigornas pequenas.
'2 forjas grandes.
2 forjas pequenas.
1 forja portatil.
I bomba de pressão para experimentar cal-

deiras.
I desempeno grande.
2 desempenas pequenos.

7;'abal1lOs que se executam JleSSI1S oiftcinas. - Os tra-
balhos alli executados ão:

Reparação de locomotivas.
Reparação de carruagens e , 'agons.
Construcção de carruagens e wagons.
Fundição especial de rodas.
Fundição commUl11 de ferro e bronze.
Fabricação e superstructura metallica de pontes.
Obras de esquadria em madeira,
Obras di, ersas de ferreiro, ajustador, serralheiro,

caldeireiro, marce~lciro e carpinteiro.
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As reparações d.e locomotivas são alli muitas vezes
de tal consideração que importam em verdadeiras cons
trucções novas, o que prova o estado de adiantamento
daquellas oflicinas e a pericia de seus operarios.

Para darmos uma idéa da importancia desse trabalho
naquellas oflicinas bastará recordarmos as informações
que o digno director da estrada deu em seu relatorio
correspondente ao anno de 188 r .

Repararam-se. durante aquelle anno nas oflicinas e seus
depositos 79 locomotivas, sendo dessas reparações: 22
grandes: 18 médias e 39 pequenas. (r)

Com essas reparações concluidas despenderam-se
304:439" 094, mas a ellas. se devem juntar Ol.1h'as em via de
execução no mesmo anno, o que eleva a despeza daquelle
anno, só com essa secção do serviço das officinas, a
33r:332 4'5.

A reparação de carros e wagões diversos é alli tra
balho corrente e igualmente da mais perfeita execução.

A fabricação não tem tido unicamente por fim atten
der ás necessidades da propria estrada; ella tem sido
tambem de grande auxilio para ou tras estradas de ferro,
e a este proposito citaremos: a de Oeste de Minas, cujo
material rodante, com excepção das locomotivas, foi
todo alli fabricado, desde a sua mais insignificante até a
mais importante peça; a estrada de ferro de Cant~gallo,

que alli mandou fabricar grande numero de wagões para
mercadorias; as do Pirapetinga, União Valenciana e

União lVlineira que igualmente têm alli levado impor
tantes encommendas.

(i) A." ropal'açõo, do loeomoLil'3s são alli classificadas om: gl'andos quando
oxcodom do 3:000,1100: médias 'p,ando 'lo i a ~:()()O>UO(l; poquonas quaudo til'
:100&Jt1() a i:0<kl5000.
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Em 1881 repararam-se naquellas officinas e seus
depositos 1.570 vemculos da propria estrada, sendo: 275
carros de viajantes e correio, e 1.295 wagões diversos,
com o que se despendeu 459:086$226.

Do material rodante que possuia a estrada em 31 de
Dezembro de 188 [, 1.343 vemculos tinham sido construi~

dos em suas oflicinas e 50 alli transformados. Daquel
les, 35 são carros sobre 2 trucks para viajantes, 1 tambem
sobre 2 trucks para correio, 43 sobre 2 ei~os para viajan
tes, 3 [ tambem sobre 2 eixos para correio e bagagens,
73 para animaes e 1.160 wagões diversos para mercado
rias, etc. Os tran formados são: I para correio, 16 para
viajantes e 33 para mercadorias etc.

Esses algarismos juntos aos que citámos referentes á
reparação de locomotivas, carros e wagões diver::>os são
por si bastantes para attestarem os grandes serviços que
prestam aquellas officinas do Estado: ha, porém, um
facto que ainda mais alto revéla a importancia daquelle
estabelecimento, o zelo e a pericia com que é dirigido
o importante serviço da locomoção da estrada de ferro
D. Pedro II: esse facto não deve passar sem especial
menção, e aquelles que conhecem quanto é grande
o movimento e percurso de trens naquella estrada
não podem deixar de dar-lhe todo apreço, - é o se
guinte:

De um eífectivo de [IS locomotivas e de 1.688 carros
e wagões diversos que possuía a estrada em 3 I de De
zembro de 18 [, 97 locomotivas e I -499 carros e wagões
estavam em estado de serviço, e apenas 18 locomotiva
e [ 7 carro e wagões em reparação naquella data.

A e ses importantes serviços junta maIs aquelle esta
belecimento a grande variedade de trabalhos que re[e-
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rimos e, com brilho especial e o mais elevado alcance, a
fundição de rodas com ferro do Ipanema.

Um estabelecimento que póde apresentar tal fé de
officio merece do paiz os maiores louvores e dos poderes
publicos a mais solicita animação.

Para completar estas notas, diremos que essas offi
cinas representam um capital de cerca de 1.500:000$000

e occupam 98 [operario dos quaes 372 distribuidos por
diversos depositos e estações.

Tral1.SpOneS maritimos. - Podia este ramo ter sido
esplendidamente representado, porquanto a consrrucção
naval tem tido bastante desenvolvimento entre nós, já
nos estaleiros e ófficinas do Estado, já nos da industria
particular, entretanto apenas figuraram na Exposição
um escaler e alguns, poucos, modelos de embarcações
construidas e projectadas. Foram expositores os cons·
tructores Carlos Moreaux, Barata Ribeiro & C. e o
Arsenal de Marinha desta Côrte.

Sobre a exposição feita se lerá com vantagem o parecer
do jurado relator, o Sr. 10 tenente da armada Jose
Candido Brazil.

GRUPO X

TELEGRAPHIA, TELEPHO, IA, INSTRU.\fE:-lTOS DE OPTICA,

PRECISÃO E ruSICA

Telegrap/zia.- Foi a todos os respeitos muito notavel
a expo ição feita pela Repartição Geral do Tele.graphos
do Imperio constando de numerosos avisadores electricos
de incendio, transmissores Morse simple , ap] )arelhos
Morse simples escrevendo com tinta, commuta dores e
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para- raios para estações telegraphicas, utensilios e fer
ramentas para construcção de linhas telegraphicas.

Esses objectos por sua excellente construcção e grande
variedade bem demonstram o alto gráo de adiantamento
a que tem chegado aofficinada Repatição dos Telegraphos
do Estado.

Teleplz01tia. -Os Srs. Leon Rodde & Ca. expuzeram,
além de um telephono completo de Ader em actividade,
mas de fabricação estrangeira, uma collecção de peças
soltas, fabricadas em sua officinas, para aquelle telephono
de que são introductores aqui.

Tratando de telephonos não devemos deixar de men
cionar o grande serviço que está prestando a esta capital a
companhia Telephonica do Brazil, de que é vice-presi
dente e representante aqui o intelligente e activo industrial
americano, o Sr. Chas Paul Mackie, e que graciosamente
montou no palacio da Exposição uma estação completa
em communicação com toda a rêde de suas linhas. Fa
zemos ardentes votos para que esta empreza encontre da
parte dos habitantes desta capital o mais favoravel aco
lhimento e da parte do go eruo o mais franco apoio:
cumpre-lhe porém reduzir os preços,que são exagerados.

As vantagens de uma vasta rêde telephonica em uma
capital como esta são de tal importancia que, estamos
certos, aquelles acolhimento e apoio não faltarão á
companhia T ..lephonica do BrazIl.

Apparelhos electro- tlzerapicos.-Foram expostos dous,
sendo um do Sr. J. Fromi e outro do Sr. B. Guiraud,
ambo desta Côrte, o primeiro com 136 elementos quasi
a secco e o segundo com 30 elementos do systema Cail·
laud-Trouvé.
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lnstrUl1leltttos de optica, precisão etc.- Foram exposto
pela officina do Sr. Hermida Pazos, succes or de Jo é
Maria dos Reis, uma variada collecção de instrumentos
de optica, physica experimental, magnetismo, geodesia,
astronomia, topographia e nautica perfeitamente bem
acabados e que fazem muita honra águella officina, já
com intei~a justiça reconhecida como a mais perfeita
das que temos nesse genero.

Sobre esses apparelhos assim como sobre os de teie
graphia, telephonia e electro-therapia encontrará o leitor
larga messe de utilissimas informações no parecer do ju
rado relator, o Sr. Conselheiro Dr. Epifanio Candido
de Souza Pitanga, reconhecida autoridade nessas ma
terias.

lnSlrU11lelltos de 11lusica.- Foram expostos um piano,
violas, guitarras, violões e cavaquinhos.

O piano deixou de ser julgado por não ter o jurado re
lator, o Sr. maestro Mesquita, apresentado o .seu pa
recer até encerrar-se o Jury; os outros instrumentos de
musica foram examinados pelo jurado relator, o Sr.
major Joaquim Antonio Pinheiro Ferreira, cujo parecer
vai publicado na secção competente.

GRUPO XI

Vidl"OS e productos de Cel"a11lZCa em geral

Tlidms. - Foram unicos expositores os Srs. An
tonio R. de Castro & Irmão, com fabrica de vidros no
n acco do Alferes n. 42 , nesta Côrte que apresentaram
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uma variada collecção de mangas, globos, chaminés,
lampeões, bocaes, vidros para pharmacia e conservas,
copos, calices, etc. Esta industria não tem sido feliz em
suas tentativas no Brazil, antes parece que longe de pro
gredir ella vai em declinio. Por essa razão mais nos
parecem dignos de muita animação os intelligentes es
forços e a constancia daquelle industrial.

A fabrica de vidros do Sr. Antonio R. de Castro &
. Irmão Lm especialmente se dedicado á producção de ar
tigos de execução mais simples e de uso mais geral, no que
tem procedido com muito criterio, porquanto partir do
simples para o complicado, do commum para o extraor
dinario, é sem duvida o melhor plano que póde seguir uma
industria ainda em ensaio no paiz.

Consta-nos que além dessa ha mais duas fabricas de
vidro no paiz, uma na provincia do Rio Grande do Sul
e outra, do Sr. Esberard, nesta Côrte, ambas porém,
por ora, em peqnenas proporções.

Artigos de ceramica pai-a uso domesIZco e on~a

11lentaçáo. - Cinco expositores concorreram ao palacio cl a
indu tria, os Srs. Francisco Esberard, desta Côrte,

'lanfredo Ma} er, de S. Paulo, Dr. Dias Cabral, das
Alagoa , Joannes Sauter e a fabrica do Porto do Rosa,
da provincia do Rio de Janeiro. Os quatro primeiros
apresentaram objectos de barro para uso domestico;
o primeiro apresentou mai::> uma variada collecção de
objectos de phantasia para ornamentação, e o ultimo
capitei e consolos proprios para decoração de edi
ficios.

esse concurso coube a palma da victoria ao Sr.
Francisco Esberard.
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As magnificas talhas communs e de filtro, simples e
ornadas, as quartinhas, copos e moringues, os bellissimos
vasos, suspensões e outros artigos de phantasia para
ornato attestam, já pela excellencia da sua fabricação, já
pela elegancia das fôrmas e variedade dos desenhos, o
alto gráo de perfeição a que tem chegado a importante
fabrica do Sr. Esberard.

A essa fabricação junta agora o Sr. Esberard, como
experiencia, uma tentativa que merece mui -solicito
apoio, e fazemos votos para que vingue, é a fabricação
de louça branca esmaltada, uma industria nova
no paiz e que agora, apoiada pelo genio emprehen
dedal' e pela reconhecida pericia do Sr. Esberard,
tem muita probabilidade de ir avante. Os specímens
expostos são regulares e fundamentam as nossas
esperanças.

lijolos, telhas etc. - Nesta ordem de productos regis
tramos mais um successo para a nossa industria. En
contrámos na Exposição tijolo de todas as qualidades,
ardinarios de alvenaria, cheios prensados, prensados
vasados, refractarios e ladrilho ,telhas communs, telhas
chatas, telhões para cumieira, ventiladores etc.

Entre todos citaremos como dignos de maior apreço
os tijolos cheios prensados e tijolos refractarios de Joseph
Hancox, os tijolos prensados vasados, telhas chatas,
cumieiras e ventIladores das fabricas Santa Cruz e Porto
do H.osa e as telhas communs de Torres &. ca.

Os productos deste I [O grupo foram examinados
pelo ;u~ado relator, o Sr. Camillo ROlJchon, cujo parecer,
publicado na secção competente, dará ao leitor mais
completas informações.
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GRUPO XII

Filmo c seus P7'cpa7'ados

O fumo, cultura antiquissima no Brazil, é um dos
bons elementos de nossa riqueza publica; não devemos
entretanto escurecer que, se os nossos agricultores
soubessem melhor aproveitar as lições dos factos e o
exemplo de outros paizes onde se explora esse mesmo
ramo de cultura, o nosso fumo já teria adquirido nos
mercados estrangeiros senão o primeiro lugar ao menos
igual aceitação que os seus concurrente , e os productos
com elle feitos gozariam em nossos proprios mercados de
maior estima.

O fumo cultivado no Brazil é excellente; a folha é
magnifica e as colheitas abundantes, mas dáe-nos ver,
quando atravessamos qualquer zona em que cultivamos
o fumo, o processo barbaro por que é tratado aquelle
producto; dóe-nos ver estendidos ao longo das cercas
ou nas beiradas dos avarandados das casas os manchas
de fôlhas a seccarem ao sol expostas ás chuvas e á
poeira.

E' brutal esse processo; é triste ver assim a incuria e
a rotina estragarem o que a natureza nos dá com tanta
generosidade; é lasti mavel ver depreciar por essa fárma
a excellente qualidade do nosso fumo a ponto de redu
zil-o a uma mercadoria de baixo valor.

Quando por toda a parte o fumo é sêcco a meia luz
sob tendaes bem cobertos, entre nós, elle o é ao sol
abrasador e directamente exposto a toda as il1
temperie a todas as alternativa da atmosphera sem
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o menor cuidado preventivo e, uma vez sêcco, mal en
fardado para ser transportado, sem o mais elementar
cuidado, em costa de burro e atirado á noite em immundos
ranchos quando muitas vezes tem sido arrastado durante
o dia pelos atoleiros das estrada .

De um producto excellente fazemos assim uma mer

cadoria mesquinha.

Para o assucar já não regateamos milhares de contos
com o fim de melhorar-se a producção; para o café, os
'10SS0S íntelligentes industriaes, em patriotico empenho,
se e forçam por inventar e melhorar maquinas que
o beneficiem d~ modo a poder elle sustentar a concur

reneia; para o fumo, porém, em que tanto avulta a
no 'sa producção, nem um mesquinho tendal onde elle
possa seccar ao a brigo do sol, da chuva e da poeira,
nem uma prensa economica e facil de manobrar, nem a
mais rudimentar cautela, quer na colheita, quer no en
fardar,

E' indispensavel attendermos commuíta solicitude a
essas necessidades; se o não fizermos teremos em breve
de apagar das Armas Imperiaes, como uma triste ironia,
aquelle ramo de fumo que alli, ch ias de fé, juntaram
os nossos antepassado como um dos s}mbolos da ri
qLleza pu blica ,

Nem se diga que para satisfazer taes nece 'sidades
sejam precisa grandes despezas ' não, a cultura e pre
paro racionaes do fumo não exigem grandes capitaes:
pódeni continuar como até hoje nas mãos dos pequenos
cultivadores. O fumo, no Brazi!, é a lavoura do pobre:

continuará a sei-o, mas os seus productos podem ad

quirir grande valor sem que para isso se precise de

grandes commettÍmenlos nem de grande,; d spezas.
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A nossa industria de preparados de fumo foi repre
sentada na Exposição por vinte e tres expositores, que
apresentaram uma grande variedade de charutos, CI

garros e rapé.
No parecer do jurado relator, o Sr. Candido Luiz de

Andrade, encontrará o leitor completa apreciação dos
productos expostos e do merito de cada expositor.

GRUPO XIII

HYCIENE, ILLUMINAÇÃO E AS ISTENCIA PUBLICA

Foi este grupo pobremente representado; apenas tres
expositores, um o Sr. Lopes Cardoso com o seu kerosene
inexplosivel, outro, o Sr. St. Juliaá com o seu apparelho
umbilical, e finalmente dous castiçaes-Iampadas vieram
salvar de completo esquecimento esse importante
grupo.

Em compensação a illuminação electrica, empregada
como auxiliar no palacio da Exposição, veiu mosU'ar-nos
praticamente os recursos que della podemos tirar.

O parque e as galerias de maquinas achavam-se illu
minados pelos já conhecidos apparelhos Siemens e as
salas pelas lampadas de Edison, tanto estas como
aquelles fornecidos gratuitamente por seus inventores.

O Governo Imperial e o Club de Engenharia, estabe
cido ne ta Côrte, souberam aproveitar um tão bello en
sejo para fazerem estudos comparativos entre aquelles
apparelho e entre a luz de cada um delles e a luz do
gaz.

A commissão do Club de Engenharia já deu o seu
parecer, que corre impresso, onde a questão foi brilhan-
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te e proficientemente tratada; é de esperar que em breve
o publico tenha tambem conhecimento do resultado dos
estudos da commissão do Governo.

O grande escolho da illuminação electrica era a subdi
visão da luz; esta parece enfim pratica e satisfactoria
mente resolvida com os apparelhos de Edison.

Fallando de illuminação não podemos deixar de fazer
algumas observações sobre a companhia de gaz desta
Côrte.

O preço por que nos é fornecido o gaz é carissimo ; a
imposição de um determinado tj'po de contador é, além
de absurda, em extremo vexatoria e, finalmente, as con
tas de consumo crescem, crescem, crescem sempre por
mais cuidado que tenha o consumidor em regular a sua
despeza.

O preço além de muito elevado está sujeito ás fiuctua
ções do cambio.

O typo de contadores que a companhia nos impõe
é hoje um dos menos conceituados. A industria
tem muito aperfeiçoado os sj'stemas e construcção
dos contadores de gaz, mas nós temos de ficar su
jeitos a um velho e máo typo, porque o Governo dá ti
companhia direito de o impor. E' absurdo, porquanto
em bôa razão tudo quanto se poderia exigir é que cada
um sujeitasse o seu contador á aferição de quem de di
reito e, a troco dessa obrigação, lh ficasse livre a escolha
do typo que quizesse dentre os que fossem approvados
pela Inspectoria do gaz: é além disso vexatorio, porque
graças a esse absurdo monopolio a companhia nos faz
pagJ.r os seus contadores por preços muito superiores
aos que nos custariam outros muito mais perfeitos e
melhor garantidores dos nossos justos interesses.
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Finalmente, as contas de consumo ha muito que en
veredaram por uma escala sempre ascendente a ponto
de ser hoje o gaz em uma casa um verdadeiro cancro.
Longe de nós o pensamento de que isso seja devido a
procedimento menos digno da companhia, mas acredi
tamos que ha ahi causas a que são completamente es
tranhos os consumidores e que· cumpre sejam estudadas
e removidas por quem de direito.

As queixas contra a contas de consumo são aqui
geraes. Pensamos que eUas muito diminuiriam se seper
n1Íttisse o emprego de contadores mais perfeitos e se a
companhia emprega se ou permittisse empregar nos con
tadores avisadores de escapamento.

Parece-nos que o Governo deve olhar muito attenta·
mente para esta questões, pois se é justo que pa
guemos o serviço que a companhia nos presta, não é
menos justo que só paguemos o que realmente des
pendemos.

Essas considerações cre<;cem agora de importancia
com o estabelecimento dos motores a gaz tão uteis para
a pequenas officinas.

Lembramos tambem ao consumidor o emprego do
apparelho denominado-Carburador Brianthe-, privi
legiado pelo Governo e já mandado adoptar nos edificios
publicos. O gaz ao ahir do contador passa naquelle
apparelho em um banho de naphta que augmenta con-
idera,-elmente o seu poder iiluminante e portanto reduz

a despeza de consumo. Segundo experiencias muito
attentamente feitas pelo illusu-ado engenheiro fiscal da
companhia de gaz, o Extl1. Sr. Conselheiro Dr. Ignacio
Galdío, a economia em volume de gaz assim consumido
é de 30 o, u e em dinlleiro ~5 010 já levada cm conta a de~'
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peza com o funccionamento do «carburador» e o seL1

aluguel.
Lembramos igualmente o empl'ego dos bicos ou quei.

madores Siemens e outros, ultimamente experimentados
em Pariz com o mais brilhante successo. Com esses bicos
o gaz é queimado em alta temperatura, o que augmenta
con 'ideravelmente o seu poder illuminante, e por conse
guinte para uma mesma intensidade de luz muito di
minue a despeza de consumo.

Pertencente a este grupo achava-se tambem na Expo·
sição uma e:-..cellente bomba a vapor para extincção de
incendios, alli apresentada pela Repartição do Corpo de
Bombeiros desta Côrte.

Essa maquina é inteiramente de construcçáo ingleza
e por isso não entrou em concurso; não obstante a sua"
prt:sença no paiacio da industria foi muito apreciada.

GRUPO XIV

OBRA PüULlC~S, .\RCHITECTGRA, ETC.

Foi tambem este grupo um dos pobremente repre
sentados; apenas notám03 algun' guinchos simples, ca
nos de chumbo para agLja e gaz, canos betuminados
para agua, caixas de ferro para agua e alguns desenhos
de architectura e construcção militar. Se não fossem
os canos de chumbo fabricados pelas officinas de Har
greaves Irmãos este grupo passaria completamente des
apercebido; felizmente aquelle excellente producto,
que muito honra li acti\'idade e pericia dessas oilicinas e
o gcnio emprehendedor de seus dionos proprietarios

10
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os engenheiros Hargreaves~ veio compensar em parte
as abstenções.

No que diz respeito a este grupo força é confessarmos
que a Exposição Nacional de r875 levou sobre esta il1
contestavel vantagem? e para isso basta-nos recordar a
esplendida collecção de desenhos e projectos de obras
então expostos pela Directoria das Obras Publicas do
Ministerio da Agricultura? Commercio e Obras Publicas.

GRUPO XV

ARMAS EM GERAL E ~lATERIAL REFERENTE A ARTE MILITAR

Foi este grupo representado com algum brilho pelo
Laboratorio Pyrotechnico do Campinho e o Major Luiz
Francisco da Costa.

O parecer do jurado relator? o Sr. tenente-coronel
João Soares Neiva? será lido com muito interesse e
nos dispensa da difficuldade de entrarmos em materia
de que nada entendemos.

Diante de tão fraca representação deste grupo dir-se
lua que se acha fundada nas mais solidas bases a paz
universal? bellissima aspiração mas que infelizmente
nunca passará de uma pomposa utopia.

Para essa pobreza só vemos uma explicação :- tra
tava-se de uma exposição industrial e os nossos arse
naes e officina de material de guerra recearam que a sua
presença naquelle pacifico certamen pudesse ser tomada
como uma ironia. Dizemos explicação e não justificação
- porquanto? se para termo indusu'ia precisamos de
paz, para termos paz precisamos estar preparados para
a guerra. Si vzs pacem para belLul1l.
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GRUPO XVI

INDUSTRIAS DIVERSAS

CXLVII

Foi este grupo destinado a todas as industrias não
contempladas nos grupos precedentes.

Entre outros productos tornaram-se notaveis as mo
bilias e outros artefactos fg.bricados com vime pelo
Sr. Gerth? com officina nesta Côrte, e as mobilias e
tecidos com bambú apresentados pelo Sr. Carlos Eich,
de Santa Catharina.

Examinados estes productos pelo jurado relator, o
Exm. Sr. Conselheiro Joaquim Monteiro Caminhoá?
o leitor encontrará no parecer desse illustrado jurado
completas informações sobre o merecimento em que
devem ser tidos.

v

BELLAS ARTES E [NSTRUCÇÃO PUBLICA

ão seria muito para admirar que em uma exposi
l;ão essencialmente industrial deixassem de concorrer
em grande abundancia producções de bellas artes, livros?
e útensilios de educação infantil e de instrucção prima
ria, secundaria e superior.

Não obstante essa razão, teve o publico a fortuna
de ver aquellas duas secções representadas com bas
tante brilho ao lado dos mais bellos productos da in
dustria fabril, mecanicae agricola.



CXLVIll INTRODUCÇÃO

Correspondendo com solicitude ao appelio que lhes
fôra feito pelo regulamento da Exposição, quando em
seu art. 10' incluira tambem aquellas duas secções,
os expositores de trabalhos de Belias Artes e os col
leccionadores de obras de sciencia e lettras tornaram-se
credores de muita gratidão.

O que nesse genero foi apresentado constituiu um
bellissimo testemunho do muito que poderemos admi
rar em uma exposição nacional especial de trabalhos
de bellas artes, sciencia e lettl-as, exposição que es
peramos seja tentada em breve nesta Côrte e que, levada
a bom termo, cobrirá de gloria os seus organizadores
e os nossos artistas e homens de lettras, como a expo
sição da industria nacional acaba de fàzel-o com a
benemerita Associação Industrial e os nossos indus
triaes.

Parece-nos que essa exposição especial de Bellas
Artes e Instrucção Publica, realizada sob a immediata
direcção da Associação Promotora da Instrucção,
das congregações das escolas superiores, da Aca·
demia Imperial de Bellas Artes e do Lyceu de Artes e
Officios, terá o mais brilhante successo, trará mui justa
e efficaz animação aos que se dedicam a essas appli
cações da intelligencia e abrirá um campo \ asto e
proficuo ao estudo de questões que altamel1te interessam
ao progresso intellectual e artistico do paiz.

E' uma idéa que aqui deixamos esboçada e que j

temos fé, não será desprezada. Assim se realize ella
em curto prazo.

Para os. trabalho de Bellas Artes já temos as ex
posições annuaes, que algumas vezes com bastante
esplendor tem abido l'ealigar a Academia Imperial de
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Beilas Artes e agora a do Lyceu de Artes e Oflicios mas
sobre instrucção publica quasi tudo ainda está por
fazer-se.

E' preciso que os educadores e instructores da mo
cidade, as escolas primarias e secundarias publicas e
particulares e as escola~ superiore apresentem em con·
curso os resultados que têm alcançado com os methodos
adoptados, os autores que seguem, tanto nacionaes
como estrangeiros, sobre educação e instrucção scienti
fica e litteraria. Só assim poderemos desenrolar á vista
de todos as riquezas que possuimos, os defeitos e me
ritos dos s) stemas que seguimos, e o gráo de adian
tamento que leva no paiz a educação e a instrucção
publica: assim melhor conheceremos que precisamos
fazer para derramar em profusão as luzes que devem
ornar a intelligencia e que bem encaminhem o cidadão a
comprehender os seus direitos e deveres e a bem prezar
e melhor uso fazer da sua liberdade.

Derramar a instrucção por todas as camadas da nossa
sociedade, leval-a com igual solicitude ao sumptuoso
palacio do rico e á mai P10desta choupana do pobre, é
completar o edificio para sempre glorioso que os nossos
antepassados ergueram a 7 de Setembro de r822.

Como bem disse o illustrado estadista e denodado
campeão da instrucção publica, o Exm. Senador Manoel
Francisco Corrêa, em seu parecer publicado em outra
secção deste livro: -« A diffusão e aperfeiçoamento do
ensino são um interesse nacional superior a todos os
outros; são a bandeira destinada a nobilitar as mais
generosas lutas pelo engrandecimento da patria. »

Os pareceres dos jurados relatores, o Exm. Senador
Manoel Francisco Corrê~, sobre a secção de Instrucção
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Publica, o Sr. Commendador João Maximiano Mafra,
sobre pintura e esculptura e o Sr. Commendador
Joaquim Francisco Lopes Anjo sobre gravuras, litbo
graphia e photographia, serão lidos com muito interesse
e proveito. Tudo o que aqui podessemos juntar apenas
seria um pallido reft.exo de tão judiciosos conceitos.

A longa lista de premios com que o Jury distinguiu
as secções de Instrucção Publica e Bellas Artes é mais
um testemunho do geral apreço em que o paiz tem o
seu desenvolvimento.
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TERCEIRA PARTE

cu

Prob1eInas e necessidades cuja actua1idado a
Exposição veiu belD. accentuar

As exposições industriaes não servem unicamente para
demonstrar o gráo de adiantamento de um paiz; dellas
se tiram ao mesmo tempo 03 mais uteis ensinamentos
assim como as mais sérias questões que se ligam áquelle
adiantamento são aUi ventiladas de um modo pratico e
profundamente convincente. As faltas se desnudam, as
necessidades tornam-se, por assim dizer, palpaveis, o
espirito publico melhor se encaminha para a remoção
daquellas e a satisfação destas, e do seio desses admira
veis torneios de paz e de trab.alho ergue-se um ingente
brado em prol de medidas que proporcionem o rapido
e seguro adiantamento do paiz.

O eífeito portanto des as exposições é completo.
Diante das exposições não ha descrentes: assim

tambem a indifferença e a incUTia saibam ceder o passo
á solicitude e ao interesse nacional.

Encerrada uma exposição, o productos expostos
voltam ao giro commercial, mas a lição fica, o effeito
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perdura e a attenção de todas as classes é fortemente
despertada para a solução do grande problema da
prosperidade nacional.

Dentre os variados problemas e necessidades urgentes
que melhor vieram á luz com a Exposição de 1881-1882
cabe o primeiro lugar á magna questão das tarifas
aduaneiras de que já tratámos em outro capitulo desta
introducção.

Não voltaremos agora ao que já extensamente alli
expendemos; lembraremos apenas que as nossas nume
ro as fabricas de tecidos de algodão, a já notavel indus
tria de tecidos de lã, as nossas fabricas de chapéos,
luvas, trastes, calçado e de um sem numero de outros
artefactos, as nossas já adiantadas industrias mecallica,
agricola, extractiva e florestal, as artes graphicas, etc.,
volvem os olhos cheios de fé e esperança para o Corpo
Legislativo, hoje composto em vinude de uma lei que,
lealmente executada, deve abrir as portas do parlamento
á verdadeira representação do paiz.

Que a energia e o patriotismo, melhor do que os enga
nadores reflexos da pomposa theoria da livre permuta,
illuminem o Parlamento Brazileiro: oxalá não fique elle
ob a impressão dessa bella canção com 'que se tem

adormecido as mais justas aspirações do paiz.
E' tempo do Brazil inscrever-se entre as nações

industriae : para lhe aplainar o caminho nenhum meio
póde, por certo, disputar primazia á politica franca
mente proteccionista.

A occasião não póde er melhor para o Parlamento
estudar e resolver es a questão, pois deve ser-lhe submet
tida pelo Governo Imperial a nova tarifa mandada
executar provi oriamente a partir de Iode Maio proximo.
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Contra essa tarifa e especialmente contra os valores
officiaes nella fixados se tem erguido a mais justa queixa
da industria nacional, e o Jury da Exposição, compene
trado da necessidade de amparar a nossa indusn'ia, votou
uma moção para ser dirigida ao Governo Imperial
mostrando a conveniencia de se sobrestar na execução
da nova tarifa e de se confiar a uma commissão, composta
em partes iguaes de agentes do fisco, industriaes nacio
naes, negociantes de generos nacionaes e negociantes
importadores, a tarefa de rever os valores officiaes que
de:vem servir de base á cobrança de direitos.

Em seguida á ultima acta das ses"sões do Jur)f publica
re1l10S essa mocão.

Não se trata de uma meia duzia de industriae , como
por estulto desdem e pretenciosa sobranceria já houve
quem dissesse, quando pelos jornae se discutiu a nova
tarifa; n-ata-se sim de uma justa pretençáo da indusn-ia
nacional em peso e hoje apoiada por uma pbalange
de homens distinctos, muitos dos quaes nenhuma ligação
immediata têm com a industria, mas todos sinceramente
devotados á prosperidade da industria nacional.

Outra necessidade urgente, que a Exposição veiu
tornar mais saliente, é a do e tabelecimento de escolas
proflssionaes e aulas de desenho para os operarios.

Já vai um seculo que dizia FraJlLçoz's de Neufchateau,
esse benemerito iniciador das exposições industriaes : 
({ L' ildustrie est filie de l' illIJelttio1t eL s(Jwr du genie et
du got'tt; si la mail1- execule, l' i1J1agin-:rtio11. invente el la
l'aison perfectiol11te. )

Bello conceito cheio .de sabedoria e de previ
dencia.
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Em geral os nossos operarios s6 têm a seu serviço
o braço; a sua intelligencia pouco illuminada mal póde
auxiliar a sua imaginação inventiva: a sua aprendizagem
é toda material e descurada; dahi nasce a imitação.

As escolas profissionaes, onde a par do ensino pra
tico e racional de cada profissão o operario adquira algu
ma instrucção litteraria e se famiJiarise com o desenho,
são uma necessidade que por mais tempo não deve ser
descurada e cuja satisfação bastará para cobrir de
gloria e de gratidão nacional aqueiles que a promove
rem.

Essas escolas devem ser em profusão abertas em todo o
Imperio e para isso, estamos certos, o Governo enconfrará
olicito auxilio na dedicação dos nossos compatriotas.

O operario não péde sumptuosos palacios, como
esses que a vaidade mais do que o patriotismo ergueu
nesta Côrte e em algumas capitaes de provincias, e onde
eUe teria vexame de entrar com as suas vestes usadas
no trabalho, nem bellas mobilias que elle teria
escrupulo de tocar com as suas mãos callosas. Dêm
lhe salas simples, sem o menor vislumbre de luxo
e de decoração, porém bem arejadas, hygienicas e
claras; dêm-Ihe bancos toscos mas ponham-lhe ao al
cance bem escolhidas e variadas collecções de modelos
de obras; guardem a doutrina e as prédicas religiosas
para a escola do domingo mas dêm-Ihe bons mestres
que lhe cultivem a intelligencia, lhe ensinem a bem
manejar a ferramenta e o famiJiarisem com o desenho
e os rudimentos de sciencias.

Despeza productiva, abençoada semente lançada em
fertil campo será a que se empregar na satisfação de
tão vital nece idade.



1NTRODUCÇÃO CLV

Passando a outro problema diremos que o successo
com que se apresentaram os assucares fabricados nos
engenhos centraes veiu demonsn-ar os grandes melho·
ramentos que esses estabelecimentos modelos podem
trazer á fabricação desse producto.

A Lei n. 2687 de 6 de Novembro de 1875 deu mão
forte a essa benefica transformação; mas ha um
facto que denota um vicio qualquer, em todo o caso
muito grave, que tem frustrado tão fagueiras espe
ranças.

Em virtude daquella lei têm-se feito numerosas con
cessões com garantia de juros de 7% e 6% mas poucas,
bem poucas, têm sido levadas a effeito, e já por mais de
uma vez o Governo tem tido necessidade de declarar ca
ducas muitas dessas concessões, assim como algumas
feitas de accôrdo com aquella lei têm depois prescin
dido dos seus favores e por conseguinte se libertado
dos respectivos encargos.

Ha pois um vicio que urge estudar e extirpar: pro
ficua será a attenção dos nossos legisladores quando ap
plicada nesse sentido, pois trata-se de uma lavoura que
por largos!annos foi um dos bons esteios da prosperidade
publica e que hoje definha. Das concessões feitas
estão em vigor 49 e destas somente 6 têm sido levadas a
effeito; as outras dormem na pasta dos concessionarios,
muitos dos quaes não passam de especuladores que
nunca foram fabricantes de assucar e que só espreitam a
occasião de venderem os seus privilegios.

Se porém a face da medalha não é motivo para grande
contentamento, o reverso encerra uma lição do maior al
cance, pois ao lado de')sas concessões que, não obstante a
garantia do Estado, cor..tinuam a viver no mundo das
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hypotheses, outros engenhos centraes e fabricas aper
feiçoadas têm sido montados e são custeados pela ini
ciativa e fortuna particular sem o menor favor do Es
tado.

Dentre estes citaremos os engenhos centraes do Cupim,
em Campos; os engenhos centraes do Bomjardim e da
Pojuca, na Bahia; a usina Barcellos, em Campos, hoje
propriedade da Companhia Agricola de Campos e só
agora gozando da garantia de juros.

Esta brilhante demonstração da energia particular e
de completa abstenção de favores do Estado trazem-nos
um grande consolo. ~O seu exemplo não deve ser des
prezado por quem tiver de estudar as causas do insuc
cesso da lei de 6 de Novembro de 1875.

Não desejamos desanimar e muito menos censurar os
emprehendimemos novos feitos em grande escala sob o
nome de «( engenhos centrae,», mas parece-nos que
ainda nesse ponto, como em muitos outros, o espirito
publico deixou-se tomar de vertigem.

Da mais modesta exploração queremos saltar logo aos
mais vastos commettimentos e nesse esforço gastamos a
maior parte da energia e dos recursos que devemos de
preferencia empregar na cultura da canna.

A preciosa sentença:- « Natzwa sa/tus 1wn feczt »

parece não ter sido feita para nós, pois tomando azas de
Icharo não pensamos no sol que em breve as derrete.

A industria de fabricação de as ucar cahiu entre
n6s em terrivel prostração: é indispensavel reanimaI-a,
mas querer prescindir do periodo da convalescença
parece-no um erro que será fatal ao enfermo.

'telhoremos os processos de cultura e de fabrico,
tran formemos pouco a pouco os nossos apparelhos
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mtroduzindo novos mais urgentes, de sorte que os
actuaes engenhos de assucar passem gradualmente a
um estado mais perfeito até finalmente chegare-m á
ultima palavra da industria assucareira.

Tendo-se de montar engenhos novos procure-se o
mais possivel aproximar dos melhores typos de engenhos
centraes, mas a principio em proporções modestas e
segundo um plano que e preste a desenvolvimento.

Esses nucleos de actividade intelligente, essas em
prezas cautelosa e racionalmente montadas darão em
breve os melhores fructos permittirão novos desen
volvimentos e serão um util exemplo para novos
commettimentos. Gradualmente as explorações Imo
assim se estendendo e melhorando, com certeza de bons
resultados.

A verdadeira solução, quanto a nós, está antes ahi do
que nesses grandiosos tentamens que todos conhecemos
sob o nome de - engenhos centraes - do padrão da
lei de 6 de Novembro de I 75 e decreto que a ella
ze referem. (I)

Mais avisada tem andado a nossa lavoura de café; esta
tem sabido aproveitar-se, gradualmente e na medida
das forças de cada um, das maquinas aperfeiçoadas que
a industria mecanica tem posto ao seu alcance. Neste
caminho de aperfeiçoamento progressi\'o e de explo
ração retiectida tem ella a melhor garantia de sua sal
vação.

(I) Tinhamos ha alguns dias já escl'Íplo csLo Lrahalho qllando foi pllhlicado
o roc~bomos o oxrollOIlLo < Esboço rir ?'''''1I11l1 pn'(( as (u;cndri?'os dr aSS"Gal' fio
Era;,l > dOl'ido IL hahil ]lenlHl. e J'oconhecirla profirioncia cIo nosso illnslrado
colloga, o ongoolloiro AnLonio nomos rIr MaUo , Foi para nôs mOJiro 00 grando
prazor vorlUos qllo as nossas idéas sohro Lão l1IolOonloso I'rohlolOa oram Iam·
110nl as daquelle disLincLo indusLrial o so achavam explanadas om sua ciLaoa
o,hl'~ como jámais o podoriamos fazei', O Lrabalho do DI'. MaLtos foi um valio
blSSl11l0 prosonLo feiLo (, nossa indusll'Ía assucal'oiJ'a o IIln conselho do maior
alcance dauo ads poueros publicos
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Não se deprehenda dahi que somos partidario intran
sigente da concentração dacultura e preparo dos pro
duetos nas mesmas mãos. Não, e isso seria inscrever
nos em falso contra o salutar principio da divisão do
trabalho, pensamos porem que a essa desejada divisão,
para a qual devem tender os nossos maiores esforços, só
gradualmente poderemos chegar; mas querer de uni salto
vencer o abysmo que ainda della nos separa é não
medirmos as nossas forças.

Para lá chegarmos com segurança só ha a gradual
transformação, os emprehendimentos a principio mo
destos e pouco a pouco mais ousados.

Como a natureza, a industria não dá saltos.·
Sabemos que estes principios não são sympathicos

aos insofregos que sonham com emprehendimentos só
compativeis com um estado fiuito mais adiantado da
industria; mas, como somos sinceramente pela industria
e entendemos que só o aperfeiçoamento gradual e re
flectido lhe póde assegurar um futuro extreme de pe
rigosissimas. eventualidades, não tememo manifestar
a coragem de erguer a nossa debil voz contra essa
verdadeira allucinação de que o paiz está sendo victima
e que, oxalá, não venha em breve precipitar-nos em
uma crise muito mais temerosa do que a de que pre
tendem salvar-nos.

Oxalá, nossos receios sejam infundados os pois reco
nhecemos na leilde 6 de Novembro de r875 sinceridade
e muito desejo de beneficiar o paiz.

o desenvolvimento da fabrica de ferro de S. João
de Ipanema é outra necessidade que se nos impõe
de modo a não dever ser adiada a sua satisfação.
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Ao que a seu respeito dissemos em outro capitulo
desta intl"oducção juntaremos agóra a possibilidade e
conveniencia de se montar no paiz a fabricação de tri
lhos. Temos ferro em abundancia, da melhor qualidade
e facilmente exploravel; por outro lado o grande e feliz
desenvolvimento que vai tendo no paiz a viação ferrea
nos leva a importar consideravel quantidade de trilhos.

Uma industria, pois, que se montasse proximo deIpa
nema para fornecer-nos esse precioso elemento da via
ção ferrea não só prestaria ao paiz assignalado serviço
como teria solidas garantias de successo .

o incremento a dar-se á industria pastoril é outra
necessidade bem demonstrada pela Exposição de
188r-r882.

Temos vastissimo territorio abençoadamente fadado
para o de~envolvimento dessa industria, cuja explo
ração é facil e largamente remunerativa.

Bem desenvolvida, a industria pastoril virá poderosa
mente contribuir para um sem numero de outras
industrias de trabalhos, já do pello, já dos couros, sem
faliarmos no grande concurso que ella prestará á abun
dancia e melhoramento da alimentação publica.

Se agora voltamos as nossas vistas para a prodigiosa
quantidade de excellentes e variadissimas qualidades de
m~deiras com que a natureza nos dotou, e que consti
tuem uma das nossas melilores riquezas, não podemos
deixar de louvar esses ousados especuladores que têm
com afinco procurado abrir em paizes estrangeiros vastos
mercados para esses productos de nossas esplendidas
florestas.
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Animar essas tentati\'as, facilitar-lhes a acção por
meio de novas vias de communicação e barateza de
transporte até os portos de embarque será um serviço
altamente meritorio prestado ao paiz.

Na bellissima variedade de moveis expostos, nas

variadissimas collecções de amostras' apresentadas, nas
numerosas construcções que diariamente se erguem á'
nossas vistas encontramos o mais brilhante testemunho
dos recursos que se podem tirar desse nosso material,
e, como elle superabunda no paiz, bem se vê a vanta
gem que nos póde provir de uma forte corrente de sua

exportação.
Tudo, e mais que tudo a Exposição da industria nacio·

nal, ahi está a reclamar uma activa propaganda 110 es
trangeiro em favor das nossas madeiras de construcção,
marcenaria, carpintaria e tintoriaes.

As nossa' fabricas de tecidos de algodão vieram
demonstrar a importancia qu devemos dar á producção
dessa materia prima.

E' indispensavel animar o desenvolvimento da cul
tura do algodão, pois ella nos póde crear uma possante
fonte de riqueza pu blica.

Quando comparamo o desenvolvimen to que já teve
ha alguns annos entre nós essa cultura com o que actu

almente ella tem, o coração se nos confrange.

e tomamo, por exemplo, a provincia da Bahia, uma
daqucllas onde mais extensa foi es a cultura, enconu'a
mos motivos para as mais tristes meditações.

AlIi a e.'iportaçuo do algodão têm diminuido constan
tem.ente desde 1873, e não se diga que isso é devido
maior emprego da materia prima na propria pro'"
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vincia porquanto esse augmento tem sido pouco sen~

sivel.
N'aquella provincia, que conta va stos e excellentes ter

renos para a cultura do algodão, a exportação de se pro
ducto, que no exercicio de r873-I874 fôra de 1.574.410
kilogrammas, tem constantemente diminuido de então
para cá, descendo de 1.574-4JO que fôra em 1873-1874
a 492.782 em I874-18i5, 1I2.355 em r875-1 76,
49.':>34 em J876- 1877 e 34. ln em 1871- I878: faltam-nos
da.dos de 1878 a 1881 mas sabemos que a descida tem
sempre continuado.

Este quadro é contristador e os seus extremos I .574.410
e 34. J77, no curto periodo de cinco al1110S, fallam mais
alto do que tudo quanto podessemos dizer.

No desenvolvimento e anü11ação que reclama a cultura
do algodão está pois um dos momentosos problemas a
que a Exposição veiu dar maior acnralidade.

Se do algodão passamos ao fumo, llma necessidade
não menos urgente e traduz no indispensavel melhora
mento dos processos de sua colheita, écca e acondicio
namento. Sem esse melhoramento o nosso fumo con
tinuará a ser tido nos mercados esu-angeiros como
producto de infima qualidade.

O que já em outro capitulo desta Z11.Lroducçéio di. semo .
a esse respeito nos dispensa de entrar aqui em maíore .
desenvolvimento : lembraremos apenas que o melho
ramento de se producto é questão de maxima ur
gencía.

A Exposição só conseguiu mostrar que fazíamo!'
bonitos charutos com pes imo fumo; mas o que é ver
dade é que quando acendemos um de. se charutos

11
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esvaem-se, com as primeiras fumaças, todas as bellas
illusões que nos tinha deixado a vista do producto.

A vasta collecção de conservas de fructas e legumes, a
banha e oleo de porco, brilhantemente representadas na
Exposição, bem indicam que ahi se acham mais algumas
it?dustrias que bem amparadas se tornarão em breve de
notavel desenvolvimento e importancia.

Ainda um problema de grande alcance, posto em
evidencia pela Exposição, é o da necessidade de habitu
armos o nosso publico a receber os nossos productos
com suas verdadeiras marcas.

E' incalculavel a quantidade e variedade de productos
nacionaes que para terem extracção precisam de mar
cas supposta , rotulos estrangeiros, etc.

Não é por falta de coragem que a indusn-ia nacional
deixa de firmar esses seus productos; aquella n-istissima
fraude representa para ella um caso de força maiorcuja
origem está na mal cabida preferencia que damos' aos
productos estrangeiros pelo simples facto de serem es
trangeiros e no condemnavel sestro com que depri
mimos tudo o que é nosso.

Hoje, porém, ao voltar da Exposição uma salutar evo
lução se deve ter feito no espirito do nosso publico. Elle
alli viu bem claramente rotulado, com suas verdadeiras
marcas, grande numero de productos que ha muito sahem
das no sa fabricas e a que elle até hoje tem dado pre
ferencia julgando-os estrangeiros; e como o longo uso
deve ter firmado conceito, é de esperar que o antigo
comprador não recusará e ses product03 quando d'ora
em diante eUes lhe forem offerecidos com as suas ver
dadeiras marcas.
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Assim rasgado o véo, uma proveitosa lição colhemos,
e oxalá ella nos cure desse sestro de estrangeirismo que
tanto mal tem feito ás nossas industria .

Outra necessidade bem palpitante,e ainda uma vez bem
demonstrada pela Exposição de r88r - I 882 é a de um edi
freio e terreno apropriados para exposições nesta capital.

Até hoje temos andado a desalojar do edificios publi
cos as repartições que nelles funccionam, causando ass~m

grande perturbação á bôa ordem dos serviços publicos.
Esse expediente não deve nem póde continuar por mais
tempo e é de e~perar que o Governo providenciará
a respeito, já construindo por si, já concedendo favore
que auxiliemalguma empreza a levar avante a construc
ção de um edificio proprio e e pecial para as exposições.

os vastos terrenos onde funccionou o matadouro,
nesta Côrte, ha espaço muito apropriado para a con
strucção de grandes edificios e formação de grandes
parques e jardins destinados ás exposições.

Felizmente essa idéa já vai fazendo caminho e com
prazer vemos ter ella sido bem aceita nas altas regiões
do poder. O Exm. Sr. Conselheiro Saraiva, no ultimo
relatorio que apresentou ás Camaras como ministro inte·
rino das obras publicas, aceita francamente essa idéa e
proclama a sua realização como uma necessidade incon
t stavel.

Desde que tenhamos edificios e annexos proprios para
as exposições poder·se·hão organizar, no intervallo desses
grandes certamens, outras exposições com caracter per
manente, como já com muito successo se faz na Europa.

Essas exposições permanentes têm a vantagem de
adiantar a vulgarisação dos inventos é melhoramentos á
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medida que elles se realizam. Com eUas o industrial intel
ligente e trabalhador caminha mais desassombradamen te,
porquanto nem tem de esperar pela divulgação sempre
lenta pelo commercio de um producto novo, nem pre
ci -a aguardar as grandes exposições que só a grande' inter
vaHos se effectuam.

Um dos lados mais vantajosos dessas exposições
permanentes é que os productos para aUi entram como
para um bazar onde são vendidos desde que apparece
comprador, de sorte que o facto de estarem expostos
náo os arreda do commercio, o que é muito importante
principalmente para os pequenos indusu-iaes e para os
productos custosos ainda pouco conhecidos.

Dessa faculdade de venda immediata resulta para a
empreza de exposições permanentes uma fonte de renda
I ela porcentagem que deve pagar o expositor.

ão ella ainda um constante recurso de distracções
ureis e agradaveis para a população.

Longe iriamos se quizessemos recordar todas '1S lições
que proporcionou a Exposição de 1881-1 "2; conten
tamo-no porém em lembrar os principaes problemas
c as mais palpitante- necessidade " e sobre todas, como
primeira e mai' importante a do desenvolvimento da
viaçáo publica aperfeiç ada.

Para a bôa solução de 'te problema um projecto con
'ciencioso, bem estudado, bem reflectivo da rede geral da
viação publica no Imperio é a primeira das necessidade..

Essa necessidade não póde ser adiada e muito menos
de\-e ser illudida com projectos feitos na ausencia quasi
completa de estudos n terreno, de informações minu
ciosa~ obre a:> vclntag n e desvantagem" facilidade ou
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difficuldade das direcções principaes que devem formar
os grandes troncos .e do conhecimento muito particular
das diversas zonas a atravesar.

Sem esse projecto bem estudado de uma rêde geral
muitos sacrificios ficaráo estereis e cada vez maiores em.
baraços se erguerão ao estabelecimento de uma bôa
rêde, porquanto vemos todos os dias as concessões se
succederem sem 111aior estudo e não raras vezes prejudi
cando-se mutuamente ou a outras já em execucão.

Mal não menor será todo o plano feito' no>gabinete
na ausencia daquelles indispensaveis dados, porquanto
elle póde induzir a erros não menos graves, resultantes

de delineamentos traçados sobre nma carta geographica
tão incompleta e em muitos pontos inteiramente phan
tastica como infelizmente ainda é a nossa.

O particular quando quer estabelecer em suas terras
uma rêde de caminhos percorre primeiro a sua proprie
dade, estuda as uas necessidades, pesa a conveniencia
das diversas direcções: como pois o E tado querendo
delinear a grande rêde de viação publica no Imperio, ha
de contentar-se em tomar uma carta geograph.ica e nella
marcar a traço arbitrario grandes e pequenas linhas fer
reas, atravessando muita vezes centenas e centenas dt:
leguas em zonas mal ou nada explorada intercalando
secções navegaveis onde a navegacão não pa' 'ará talvez
de uma utopia, e seguindo direcções que, á primeira
vi ta muito s)'mpath.icas, podem na realidade tornarem
se mai tarde de grande embaraco para ~ bOa rêde,
quando já não fôr tempo de reparar o mal?

Já no presente es1"amos colhendo os amargos {"mctos
dessa falta de subordinação a um plano '3eriamente es
tudado. primeira part da Ilnha do c ntro da e::.trada
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de ferro D. Pedro II, para seguir o seu traçado natural,
teve de prejudicar a bellissima estrada de rodagem da
Companhia União e Industria; no Rio Grande do Sul
está o Governo Geral construindo por sua conta uma es
trada de ferro que em sua primeira parte, n'uma extensão
de cerca de 60 kilometros, vai matar uma navegação facil
e já alli estabelecida; no Paraná, onde uma estrada de
ferro já parte da costa, projecta-se uni ramal para outro
ponto da mesma costa quando para o interior é que
antes de tudó, se deviam voltar as vistas; em S. Paulo as
estradas de ferro Sorocabana e Ituana conservam-se tão
proximas que mal poderão viver; na Bahia a estrada de
ferro da Companhia Ingleza, tendo partido. da capital
quando devera partir da villa de S. Francisco, carregará
para sempre como pesado fardo as despezas da metade do
seu percurso, pois que ahi ella encontrará sempre ç. mais
facil competencia da navegação; em Minas as estradas de
ferro do Piau, União :Mineira e Leopoldina vão disputar
productos em umazona que podia garantir um futuro es
plendido a qualquer dellas mas que incontestavelmente
não o poderá fazer repartindo-os pelas tres; no Rio de Ja
neiro a estrada de ferro de S. Fidelis vai ligar-se á de Ma
cahé a Campos não em Campos, como seria racional, ma
sim quasi a meio caminho entre Campos e Macahé,preju
dicando assim consideravelmente a parte comprehendida
entre Campos e o entroncamento. Muitos outros exem
plospoderiamos registrar, mas esses que citamos bastam
para mosu-ar. quanto a falta d um plano bem estudado
e assentado tem sacrificado capitaes a tanto custo alcan
çados para as nossas emprezas de viação ferrea.

ote-se que esses exemplos quasi que exclusivamente
se reférem ás malhas secundarias da grande rêde: se con-
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siderarmos porém os grandes troncos, bastará para bem
accentuar o inconveniente da falta de um plano o facto de
se estarem construindo ao mesmo tempo tres grandes es
tradas para o alto S. Francisco além de outra entre as
secções baixa e alta desse mesmo rio, quando a indis
pensavel arteria para Mato Grosso parece eternamente
adiada não obstante ser a mais urgente; com esse temos o
não menos curioso facto de se ir construir brevemente no
Rio Grande do Sul uma estrada de ferro que só terá por
effeito desviar para o Estado Oriental grande parte da pro
ducção daquella provincia que podia, com vantagem para
opaiz, procurar sahida pelo porto da provincia e alimentar
o trafego das estradas de ferro alli já em construcção.

Só nos move o empenho de mostrar com exemplos os
mconvenientes da falta de um plano erio e bem estudado
para a nossa rêde de communicações, e por isso espe
ramos que ninguem procurará descobrir em nossas
palavras a menor idéa de cen ura a quem quer que seja.
Nosso muco desejo é que se reconheça o mal e se procure
quanto antes dar-lhe remedio; lUSSO vai o maior inte
resse do paiz, o desenvolvimento da sua lavoura e o
incremento da sua industria.

Nesse plano a viação ferrea representará o principal
papel, mas a navegação fluvial será tambem de inestí
l11~vel valor, assim se saiba pedir o que realmente ella
póde dar e não alimentar crumericas esperanças.

Organize-se o plano mas o plano realmente estudado.
Não basta, porém, para o productos da lavoura e

industrias dar-lhes bôas vias de communicação : é ainda
preciso que os fretes não venham amesquinhar o bene
ficio. A questão de tarifas de transporte reclama pois a
maior attenção do Governo.
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Muito se tem fallado contra as tarifas da estrada de
ferro D. Pedro II e ha mesmo quem, esquecendo-se de
que o Estado e portanto o contribuinte paga juros pelo
capital empregado nessa estrada, entenda que ella só
deve tirar para as despezas de trafego e conservação;
entretanto é preciso reconhecer que se alguma cou a se
póde e deve reduzir nas suas tarifas estas são das mais
baixas que temos nas nossas estradas de ferro.

* *
Acha-se encerrada a Exposição da Industria Nacional

inaugurada a [2 de Dezembro de 1881 e realizada pela
benemerita Associação Industrial.

Cessou pois a exhibição magestosa que por espaço de
cincoeota dias occupou no mais alto gráo a attenção do
paiz ; mas, se as pompas passaram, ficou um proveitoso
ensinamento, e a Industria Nacional no proximo torneio
saberá mostrar que a lição não foi perdida.

Seja a nossa ultima palavra:
- Tudo pela i11.dustria nacional.

Côrte, 10 de Março de [882.

Antonio Augusto Fernandes P111,heiro.
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N. 3i.-Grupo 50~ classe S.O

Chapéos para homens e meninos.
RELATOR: o commendador José Ignacio da

Rocha.

N. 32.-Grupo 50~ classe 9.0

Artigos de sapataria em geral.
RELATOR: o Sr. Manuel Marianno Ribeiro.

N. 33.-Grupo 50~ classe iO.n

Artigos especiaes para viagens.
RELATOR: o Sr. Belmiro Martins de Moura

Guimarães.
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N. 34.-Grupo 60, olasses 1" e 2", 50 a 7.:1

productos chimicos com applicação ás artes e scien
cias, perfumarias, tintas para pintura, verniz e alcool
absoluto de Drouhins.

RELATOR: o Dr. Theodoro Peckolt.

N. 35.- Grupo 6°, c1asses 30 e 4.0

Productos pharmacel1ticos, productos chimi~os com
applicação especial á medicina, aguas mineraes e
gazosas.

RELATOR: OSr. Abel Pereira Guimarães.

N. 36.-Grupo 6°, c1asses 80 e 9."

Azeites, oleos e banhas não comestíveis, velas e
sabão.

RELATOR: O commendador MaIvino da Silva
Reis.

N. 37'.-Grupo 7'0, c1asses 2" e 25."

Feculas, seus derivados e café torrado.
RELATOR: o Dr. Daniei Henninger.

N. 38.- Grupo 7'0, c1asse 3.n

Biscoutos.
RELATOR: ODr. José Pereira Rego Filho.

N. 39.- Grupo 7'0, c1assos 60 a 12n e 19.0

Conservas de legumes, frutas, carne e peixe; carnes
salgadas, massas, doces, vinagres, vinhos, licores,
bebidas aIcoolicas e fermentadas.

RELATOR: o Sr. Francisco José Fernandes.
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N. 40.- GrUIJo 70, classe 11.3

Azeites e banhas empregadas na alimentação.
RELATOR: O commendador Malvino da Silva

Reis.

,N. 41.-GruIJo 7 0, classes 200 e 23••

Assucares e chocolate.
RELATOR: O Dr. Luiz Goffredo de Escragnolle

Taunay.

N. 4.2.-G1.'l.lIJO 70, classe 25.3

Gelo artificial.
RELATOR: Ocommendador Domingos Moitinho.

1'\. 43.- Grupo 80, class es I' a 30, ;>. a 91, 113 e 12.3

Stereotypia, typographia, encadernação, impressão,
lithographia e objectos de escriptorio.

RELATOR: o commendador Joaquim Francisco
Lopes Anjo.

N. 44.-Grupo 8 0 , classe 3.a

Sellos e estampilhas.
RELATOR: o commendadorDomingos Moitinho.

N. ',l5.-GrUIJO 80, classe 4..3

Tintas para escrever, ,copiar e marcar.
RELATOR: ODr. Theodoro Peckolt.

N. 4.G.- GruIJo 8°, classe 10.3

Papeis pintados para forrar casas.
RELATOR: O Dr. Antonio Augusto Fernandes

Pinheiro.
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N. 4?1.-Grupo 90~ classes 1" a ?I.a

Materiaes de transportes para estradas ordinarias,
carris urbanos e estradas de ferro; accessorios e
peças soltas de vehiculos e de estradas de ferro.

RELATOR: o Dr. Antonio Augusto Fernandes
Pinheiro.

N. 48.- Grupo 90~ cla.sses 8" e 10••

Material de transportes marítimo e fluvial.
RELATOR: o 1° tenente João Candido Brazil.

N. <1.9.-Grupo 100~ claSises 3" a. <:>."

InstrumenLos e apparelbos de physica experimental,
optica, magnetismo, geodesia, topographia, telegra
phia e telephonia.

RELATOR: o Conselheiro Dr. Epifanio Canc1ido
de Souza Pitanga.

K. SO.-Grupo 10o~ classe 6."

Instrumentos de corda para musica.
RELATOR: o major Joaquim Antonio Pinheiro

Ferreira.

N. 51.- Grupo 110 . classes 1" a 10.·

Vidros e productos de ceramica em geral.
Rli:LATOH: o Sr. Camillo Rouchon.

E. pelllos.
RELATOR: o Sr. Lucio José Marques.

N. 53.- rupo 12lj
, c1usses 1(\ a :;.a

Fumos e seus preparados.
REI,.ATOR: o Sr. Candido Luiz de Andrade.
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N. 54.- Grupo 130, classe 9.'

Kerozene inexplosivel.
RELATOR: O tenente-coronel João Soares Neiva.

N. 55.- G~'upo 130, cl.aslle 10.3

Apparelho umbilical de St. Juliaá.
RELATOR: o Dr. Affonso Pinheiro.

N. 56.- Grupo 14°, cl.asse 5.-

Canos de chumbo para agua e gaz.
RELATOR: o Sr. Eduardo George Hime.

l'i(. 5~.-Grupo 150, classe .2.0

Bateria de campanha e projectis.
RELATOR: o tenente-coronel João Soares Neiva.

N. 58.- Grupo 160, classes 3' e 4."

Bilhares e taboleiros para jogo.
RELATOR: o Sr. Lucio José Marques.

N. 59.- Grupo 16°, se:ID. classe

Mobilias e outros artigos feitos com vime, e mobilias
rusticas para jardins.

RELATOR: o Conselheiro Dr. Joaquim Monteiro
Caminhoá.

N. 60.- Grupo 160, se:ID. classe

Caixas para joias, vidros homooopathicos, etc.
RELATOR: o commendador Domingos Moitinho.
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QUARTA SECÇÃO

BELLAS ARTES

N. 61.- Grupos 10 c Z.o

PinLuras a oleo, aquarella , debuxos, etc., esclllptura
e modelos de gesso, barro, etc.

RELATOR: O commendadol' João Maximiano
Mafra.

N. 6Z.- Grupo 30~ classes 1a e Z.a

Gravuras, lithographias e photographias.
RELATOR: o commendador Joaquim Francisco

Lopes Anjo.

QUINTA SECÇÃO

INSTRUCÇÃO PUBLICA

Educação infantil e primaria, organização e material
do ensino secundario e superior, obras de autores
l1acionae.· e collecçõe bibliogeuphicas.

RELATOR: o Senador Conselheiro Manuel Fran
cisco Correia.

Nota: O (laroce,' n. 8 está incluido no n. 7; o n. 9 no n. i; o n. 2i co n. 5; 09

nS.2"2,520n8non.i6; on.3200n.i7; on.33 non.iS; on.!.Onon.36j
05 ns. 43 e 6:1 no n. 11; o n. M no II. 13; ou. 4:; no n. 3\; o n. 57 no n. H.
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ACTAS no JURY GERAL .





Acta da 13 sessão do Jury Geral. da Exposição da.
Industria Nacional.~ eU113 de Janeiro de 1882

Pl'esidencia do Sr. DI'. N icolau J oaquirn M m'e 'ra; Secretal"~o

Geml DI" Jose Pereim Rego Filho; Secl'etm'io Adjunto
Dr. Augusto Carlos da Silva Telles.

SUllMAHlo:-Momb1'os presentes ,- Di cur30 do Presidento.-Designação dos dias
das sossl'es do .Tu1')' e hOl'as 1'ospocLiI'as,- Abstonção p.'etendida 1'010 Sr. Abol
Guimarães.- Allogaçues contestando-as pelos Srs. Presidou Le o Secretario Geral.
- Duvidas P"opostas pelo Sr, Dr. Femandes Piuheiro solHe o prazo concedido
para os Lrabalho~ do .TUI')' o principio em que as apoia.- ~'plicação do Sr. Presi
donto o iuformaçõos ministradas pelos S,'s. "ice-Presidonte e Thesoureiro da
Álsociação ludustrial.-Explicações podid as 1'010 Sr. jurado Andrade solJre o
moie pratico que se p.'etenda usar nas discussões ou julgamentos dos t,'abalhos
expostos,-RespOSla solJ.'e a questão pejo ])", Secretario Geral.-Encerramento
da sessão e lembrança da convcniencia de so nomearem jUl'lldos pa"a a 2' secção.

Presentes os senhores jurados Dr. Nicolo.u Joaquim
foreira, Dr. José Pereira Rego Filho, Dr. Augusto

Carlos da Silva Telles, Conselheiro"l Dr. Joaquim Mon
teiro Caminhoá, Manuel Francisco Correia e Dr. Epifanio
Candido de Souza Pitanga, commendadores Joaquim
Francisco Lopes Anjo, José Ignacio da Rocha e Malvino
da Silva Reis, Drs. Otto Linger, Theodoro Peckolt e
Antonio Augusto Fernandes Pinheiro, Belmiro Guima
rães, Manuel Marianno Ribeiro, Francisco de Paula
Carvalho, Ab.el Guimarães, CamilLo Rouchon, Candido
Luiz de Andrade e George Hyme; deixando de compa
recer os senhores jurados Drs. João Martins da Silva
Coutinho e André. Pereira Rebouças, commendadores
Antonio Gomes de Mattos e Joaquim Antonio Fer
nandes Pinheiro, 10 tenente João Candido Brazil,
Dr. Pedro Dias Gordilho Paes Leme, Lucio José
Marques, Leon Decap, José Lourenço Fernandes de
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Aguiar, commendador João Antonio da Costa Carvalho,
AT'+onio de Almeida Paschoal, maestro Henrique Alves
de Mesquita e Alfredo Camarati; o Sr. Presidente
declara que, sendo por emquanto vinte e nove o nu
mero dos senhores j~lrados nomeados, acha-se o Jury
constituido em sua maioria para dar conieço aos
trabalhos.

Antes de qualquer outro acto, cabe-lhe manifestar o
seu maior reconhecimento pela confiança e honra que
lhe foram dispensadas, e espera encontrar na coadju
vação e auxilio de seus companheiros de trabalho
ainda maiores motivos para seu regosijo.

Dá portanto por iniciadas as sessões do Jury, espe
rando que cada um de seus membros e esforce no
preparo dos pareceres que devem servir de base ao
julgamento dos productos.

Acredita de conveniencia que o Jury se reuna ás 2as,

4as e 6as feiras ou naquelles dias em que fôr convencio
nado; parecendo mesmo que talvez se torne preciso a
reunião diaria, si as exigencias e a boa ordem dos
trabalhos assim o pedirem.

Que lhe parece aceitavel designar-se a hora, uma
da tarde, para a reunião, mas:que esta seja em abso
luto a hora preciso para começo das sessões.

Dando portanto como iniciados os trabalhos, conce
derá a palavra a qualquer dos senhores jurados que a
desejar.

Pede a palavra o Sr. Abel Guimarães e diz:-guar
dar os maiores escrupulos em aceitar o encargo de
jurado pelas razões que passa a expôr: que, tendo
vindo para a Exposição Industrial, na qualidade de
delegado do InstitutQ Pharmaceutico do Rio de Janeiro,
e logo após nomeado membro da Associação, á qual
pertence hoje, vira com surpreza a sua escolha para
jurado dos productos pharmaceuticos expostos; sem
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que se veja proposito de esquivar-se eUe a um serviço,
cuja execução acha ao contrario obrigatoria pois
encerra em si prova de confiança que muito o penhora,
tem reluctancia em exerceI-o, si bem que não possam
julgaI-o em suspeição, não tanto pelo espirito de classe
como pela posição de commerciante desse artigo que
tem de julgar.

Lembraria por isso que seria de toda a vantagem a
sua substituição pelo pharmaceutico Augusto Cesar
Diogo, cuja competencia é conhecida, e para o qual não
existem quaesquer incompatibilidades,. como aquellas
que podem surgir para si pelos motivos aUegados.

OSr. Presidente, tomando a palavra, entende que o
Jury não tem competencia paI'a resolver sobre o aUe
gado, visto que D. hypothese está toda na alçada da
Associação; mas, si lhe fosse permittido ponderar
sobre o caso, diria não achar provas de convicção a
favor do pedido dirigido ao Jury. Parece-lhe que a
Associação teve em vista o aproveitamento da especia
lidade dos jurados, relevando outrosim notar que,
uma vez exposto pelo jurado o seu pensamento tl pelo
Jury adoptado o jmado, cessa a restricção de respon
sabilidade, que deixa de ser individual e passa a ser
de todos. Desapparecem de tal arte os escrupulos de
suspeição que, por excesso de zelo, apresenta o enhor
jurado a quem responde, não havendo portanto motivo
para ser satisfeito o seu pedido.

ODr. Secretario Geral é de opinião que, uma vez feita
a declaração na acta do que foi exposto pelo Sr. Abel
Guimarães, tem-se evitado os seus escrupulos e as
censuras que de futuro lhe pudessem vir, e, como
consequencia, mantido o voto da Associação Industrial,
que suppõe util seja respeitado.

Tem em seguida a palavra o Sr. Dr. Fernandes
Pinheiro, que usando dena o faz na intenção de CQ-
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nhecer qual o prazo marcado ao Jury para promill
ciar-se sobre o merecimento dos productos e sua
escolha. Pensa que, em vista da disposição do art. 14 do
Regulamento, o Jury devia ter sido nomeado dentro dos
quinze dias que se seguiram á abertura da Exposição
e trabalhar por espaço de um mez, tempo que seria
por certo sufficiente para qLle o julgamento se fizesse
de um modo conveniente e sem átropello. Outrosim
que esse tempo é necessario para se poder examinar
quaesquer reclamações que possam surgir. Além
disto, assim se pronunciando, elle o faz convencido de
que será o lUlico meio de se poder satisfazer cabalmente
á lettra e ao espirito do Regulamento que pretendeu,
não só amparar os direitos dos expositore , como
tambem dar occasião a que o publico conhecesse o modo
porque se houve o Jury nas suas deci ões, quando
sabiamente prescreveu que essas decisões seriam
conhecidas do pullico e elos expositores antes do
encerramento da Exposição.

Pede, pois, ao Sr. Presidente oriente a casa sobre esta
inter"",sante occurrencia, na qual encontra motivos
para reflectir-se em bem do zelo que deve presidir o
julgamento dos producto . expostos, visto que constan
do-lhe achar-se resolvido o encerramento da Exposição
para o dia 20 do corrente, encontra sérias difiiculdades
a que o mesmo Jury, em oito dias, se possa pronunciar
de um modo seguro a respeito do mesmos productos.

O Sr. Presidente diz que de facto lhe constava, não
com caracter ofiicial, pretender a directoria da Asso
ciação encerrar a Exposição no dia 20, ·como foi decla
rado, mas que, achando- e na casa o Srs. vice-Presi
dente e Thesoureiro da Associação, elles poderiam sa
ti fazer com mais' antagem a quaesquer explicações.

Os Srs. vice-Presidente e Thesoureiro por seu turno,
tomando assento entre os jurados, declaram que assim
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se havia decidido por conveniencia do serviço, vi 'lo ter
a Associaçuo de acondicionar com t mpo os productos
que devem seguir para BLlenos-Ayre ; acreditam
porém que a Directoria, em consulta que lhe erá feita
em vista das ponderações expo ta , lia de re olyer a
questão de modo a satisfazel.' os desejos dos senhores
jurados e a conveniencia do serviço.

Em vista dessa seo'urança, o Jnry, agradecendo a
attenção da Directoria de que se fazem interprete' os
Srs. vice-Presidente e Tllesoureiro, deliberou ofnciar
nesse sentido, de modo que, e quanto ante. , se conheça
o voLo por ella a eito c e colha o plano, qLle tem de
adoptar no seus trabalhos em virtude de a resposta.

PMe a palavra o Sr. jurado Cnndido Luiz ele Andrade,
cujo fim é saber qual a maneira pratica que se.' guirá
para a decisões e estudo das que. tões que têm de
ser ujeitas á di cussão e approvação do Jury.

Seguindo com a palavra, o Dr. Secretario Geral
declara que o estabelecido até hoje em outras Ex
posições é o Jury ir tomando conhecimento dos tra
balho á proporção que são apresentados os pancere ,
mediando sempre entre a apl'e entação e adis Ll . tio
e approvação o prazo de 24 horas, tempo durante o qual
os pareceres ficam á dispo ição dos senhore jurados,
para que, conhecendo melhor do . eu texto, p sam
elucidar quae qu r duvidas suggerldas dLlrante a
leitura e firmar o seu voto em ] ase eg·nra. Acha
que este é o melhol' proces o, não vendo motivos para
modificaI-o, si outro pCJlsamento de mais vnnlngem
nã occoerer.

Assim vencida essa qLlesliío, o Sr. Presidente dá
por encerrados os trabalhos da installação do Jury, e
apl'Oveitanc).o-se da opportunidade lembra, sem mais
formalidade, aos Sr.. vice-Presidente c Thesoureil'o
pre ente', a necessidade de serem e colhidos jurados
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para a 2a secção; e nada mais havendo a tratar levanto
a essão, convidando 05 senhores jurados a compare
cerem na proxima segunda-feira á uma hora da tarde
para a continuação dos trabalhos. - Dr. iVicolau Joa
quim Moreá'a. - Dr, José Pereira Rego Filho,

A.cta da 2' sessão do Jury Geral da Exposição da
Industria Nacional OlU 15 de Janeil:'o de 1882

Presidencia do Sr. Dr. N'icolau Joaquim 1I1o"eira; Secl'etario
Geral Dr, Jose Pereira Rego Filho

SOM"ARlo.-Memuros pro onLos.- Approvação da acLa.- ExpedienLe.-.oer,laração
do ,'. Presidente sobro a substituição de um Sr. Jurado.- Reflexões do
Sr. Marianno Ribeiro sobre o não comparecimento dos expo itores do seu grupo.
Resposta a este rospoito pelo SI'. PresídenLo.- Ponderaçõos do SI'. Consolheiro
Dr. Pitanga sobre classificação dos objoctos oxpostos.- Pedido do SI'. Dr. Pe kolL
para melhor guiar·se no julgamenLo.- Resposta do Sr. Secl'etario Geral a
respeito e sua jusLificação por não haver aioda dado á luz o catalogo.- Duvidas
doSr. Conselheiro DI'. Pitangasohl'e a interpretação do art. i5 do Regulamento.
-OlJiniões do Srs. DI'. Fornandes Pinhoiro, Camal'ati, Conselheiro Dr. Caminhãa,

ecretario Geral, Presidente do Jnry e vice-Presideuto da Associaç50.- Proposta
do SI'. Camal'ati o votação dosta.-Novas I'oflexõos do r. Conselheiro Dr. PiLang~
soure a l'elUossa (los objecLos.- HesposLa do S", PresidenLe. do JuI'Y.- Pedido
de informações pelo Sr. Belmiro Guimarães e resposta pelo Sr. Prosidonte.
Allegações do Sr. Commendador José 19nacio da Rocha o rosposLa polo SI'. Pre·
sidente sobre o caso.- Indagaçõos do r. Andrade ainda souro remessa do
objectos.- Resposta a este respeito pelo Sr. Conselbeiro Dr. CaminholL- Ex'
plicações pedidas polo SI'. io tenente Brazil ob"e o modo por que deve pl'Ocodol'
em ralação ao julgamento. e re5posta do Sr. Presidente sohre a materia. -Consulla
do Sr. Secreta";o Geral sobro a publicação dos Lraballlos de Jury.- Roflexões
do Sr. Conllllendader Mal\'ino e decisão que 1il'l1l0U o Jury.- Penderações do
Sr. Presideute sobre o nãe comparecimeuto dos Srs. jurados.- Proposta em
solução ao asstImpto pelo Sr. Conselheiro Corl'eia.- Declaração sobre o dia
de5ignado para finallzar·se a Exposição.- Encerramento da sessão.

Pre entes o Srs, Jurados Dr . Nicolau Moreira, Pe
reira )lego Filho, Conselheiro Drs. Caminhóa, Pitanga,
e Correia, Drs. PeckoU, Linger e Fernandes Pinheiro,



- 27-

Commendadores Lopes Anjo, Rocha e Malvino, Lucio,
Paula Carvalho, Paschoal, Rouchon, 10 tenente Brazil,
Andrade, Camarati, Belmiro Guimarães e Marianno
Ril eiro; deixando de comparecer os Srs. jurados Drs.
Silva Coitinho, Rebouças, Paes Leme, Commendadores
Fernandes Pinheiro, Costa Carvalho e Gomes de Mat
tos, Leon Decap, Ferreira d'Aguiar, Abel Guimarães,
Maestro Mesquita e George Hyme, foi pelo Sr. Presi
dente aberta a sessão.

Lida a acta da sessão do dia 13 do corrente e posla
em discussão é eUa approvada unanimemente.

Passando-se ao expediente declara o Sr. Secretario
Geral que os Srs. Commendadores Costa Carvalho,
Fernandes Pinheiro e Gome de Mattos haviam pedido
dispensa da commissão que lhes fôra confiada.

OSr. Presidente desde logo informa que para sub
stituir o Sr. Gomes de MaLtos fàra escolhido, segundo
informação prestada pela Directoria da Associação In
dustrial, o Sr. ~ansell.

Torna em continuação a palavraoSr. jurado Marianno
Ribeiro que tem em vi ta patentear ter-se achado im
proficuamente no palacio da Exposição afim de pro
ceder a exame dos objectos que deve julgar, ma que
nada conseguiu fazer pela ausencia dos Srs. exposi
tores. Torna-se portanLo necessario que a mesa provi
dencie de modo a cessar e sa irregularidade.

OSr. Presidente nota ter sido feito o convite pelos
jornaes diario , sendo portanto esLa falta occasionada
unicamente pelos Srs. expositores,' vai no emtanto
expedir novos avisos de modo a prevenir-se a repro
ducção dessa occurrencia.

OSr. Conselheiro Dr. Pitanga tem duvidas si lhe cabe
ou não opinar sobre o merecimento dos telephonos,
porquanto não sabe si taes instrumentos, na ela . ifica
ção, estão incluidos no grupo sobre o qual deve ajuizar.
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o Sr. Presidente de Iam que D. . im foi cOlriderado,
cabendo por isso essa tat'efa ao mesmo Sr. jurado.

O Sr. Dr. Peckolt mostra encontrar diffiClJldades no
exame dos productos a elle entregues pela falta de
uma guia que o oriente para o julgamento.

O Sr. Secretario Geral diz que essa falta será sanada
pela publicação do catalogo que ainda nflo foi dado -á
luz pela demora havida em algumas das commissões
classificadoras, sendo certo mesmo que algumas vinda
guardam o objecto de sua locubrações, e assim impos
sibilitam a promptificação des e trabalho. A°-radece ao
Sr. Dr. Peckolt o ter-lhe dado occasião dejustificar-se,
na qualidade de membro da commis ão de catalogo, de
uma falta de que pôde estar sendo accllsado, quando é
fôra de duvida ter a commissilo a unica respon abi
lidade de achar os meios de bem cumprir com o seu
empenho.

O Sr. Conselheiro Dr. Pitanga vê-se obrigado a tomar
a palavra de novo para saber a interpretação que deve
ser dada ao art. 15 do Regulamento; si cabe ou não
ao Jury a attribuição de escolha dos objectos que devem
seguir para Bueno -Ayre , ou si esta é exclusiva da
A sociac:ão, tão ambigua acha a dispo 'ição desse artigo.

O Sr. Dt·. Fernandes Pinheiro acredita não poder e
concluir senüo no sentido da segunda hypothese, pare
cendo-lhe não dever o Jury chamar a i competencia
que não lhe foi dada explicitamente.

O r. Cumarati declara que, em \Ii ta da communi
caçõe feita ás commissões classiflcadoras, a estas
havia sido conferido se direito; pelo meno assim o
compreh ndeu, tendo em attenção o texto da alludida
circular, que era re ultado de lelibera)í.o tomada pela
A sociação em uma de suas sessões e constante da
acta publicada em um dos numeras do Illdast7'ictl,
orgão da Sociedade. Pôde er que outra -eja a doutrina
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pretendida agora, ma a boa razão pede que se insista
sobre este pensamento, emquanto não houver revoga
ção; tanto mais assim opina quanto é de voto não
haver direito de excluir do concurso da Exposição
Continental nenhum expositor, uma vez que elle ma
nifeste desejo de alli comparecer: o contrario seria
injustiça em face do Regulamento.

O Sr. Conselheiro Dr. Call1inhoá é de parecer estar na
ulçada elo Jury escolher os objectos que devem ser
remettidos: si a lei não é clara, deve assim depre
hender-se para a boa ordem dos trabalhos.

O Sr. Dr. Secretario Geral pensa que si não ha aresto
expresso do Regulamento, deve opinar o Jury no sen
tido do proposto pelo Sr. Conselheiro Dr. Caminhoá;
porquanto a innovação que se deseja, conferindo essa
incumbencia ás commissGes classificadoras, seria de
muita desvantagem, pois se estabeleceriam sobre o
mesmo facto dous juizos qLle poderiam trazer em
baraços serios no julgamento, constituindo duas auto
ridades para o mesmo effeito. Si a pratica pôde porém
ministrar-lhe algum auxilio sobre o caso em duvida,
dirú que tem sido adoptu.do até hQje o seguinte proces o
para o julgamento: o relator, depois de uma rapida ou
detida apreciação sobre o grupo (Iue llle tOCD julgar,
fOl'mula a lista do objectos digno de premio c depob
destaca destes aquelles que entende no caso de figu
rarem fôra. Parece-lhe que esta idéu. é bem u.ccentuada,
pois que pôde ser tida a escolha como uma distinc,ão
para o expositor. Sabido é que estes julgomentos
devem ser ncnrndos de dous modos: lwilTlPil'o qWH110

ao gl'áo de adiantamento ou progresso em relaçüo ao
paiz; segundo como apreciação em rela :üo á possibili
dade de competencia com o productos similares es
trangeiros. O Jury conllece bem o alcance de ta obser
vação: pôde o producto ele urna industria que se inicia
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valer tudo para nós, ainda mesmo imperfeito, tendo-se
em vista as condições da manufactura em relação á
marcha da nos a industria, e não ter no entretanto
motivo de agasalho quando se cogite da remessa para o
estrangeiro. Quanto ao pensamento do Sr. Camarati, eUe
julga-se no dever de insistir de novo sobre a sua incon
veniencia, tomando o occorrido apenas como um equi
voco, tanto mais que o Sr. vice-Presidente da Asso
ciação em seu discurso inaugural frisou terminante
mente esta doutrina, quando ne sa peça, que é tambem
official e pôde ser tida como programma da Direcção,
insinua pertencer ao Jury não só o julgamento dos ob
jectos expostos como tambem a sua escolha. Assim
parece igualmente terem encarado a questão os mem
bros das commissões classificadora, o que affirma
diante dos documentos que tem para preparo do ca
talogo; nestes se vê apenas que ellas tomaram como
tarefa a distribuição dos productos pelas ecções,
grupos e classe respectivas, nada fazendo sobre a
e colha. Justo embora o pensamento do Sr. Cama
rati em virtude da peça official que lhe serviu para
firmar o seu principio, julga que o Jury, ou por
deliberação sua sem prévia consulta, ou acei
tando esta, chame a si attribuição da qual não deve
alheiar-se.

O Sr. Presidente diz estar de accôrdo com o Sr. Dr.
Secretario Geral: tendo-lhe tocado a tarefa do preparo
des e Regulamento, foi este o seu pen amento. Si a
A sociação, na circulares expedidas ás commissões
classificadoras, deixou passar opinião diversa,o fez sem
lembrar- e talvez dos inconvenientes que poderiam
provir dessa nova deliberação. Em seu modo de pensar
o Jury está revestido dessa autoridade; no entretanto
vai consultar o Jury, si bem que, achando-se presente
o Sr. vice-Presidente da Associação, possa eUe minis-
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traI' dados mais seguros de modo a oriental-o para
uma decisão justa.

O.Sr. vice-Presidente da Associação, tomando a pa
lavra, declara estar de perfeito accôrdo neste assumpto
com as idéas emittidas pelos Srs. Presidente e Secreta
rio Geral do Jury, e é essa a doutrina que vigorando
no pensamento da Associação elle externou no seu
discurso inaugural.

Vem de novo sustentar a ua doutrina o Sr. Cama
raLi. Respeita as opiniões do Sr. vice-Presidente,
Diego Santos, ma' lhe permittirá que insista na
conveniencia de ouvir-se a Directoria a e te respeito;
porquanto antes de sua audiencia elle tomará como
individual qualquer pronunciamento obre esta ma
Leria. Facto re olvido em sessão, como foi este, não
póde ujeitar-se a interpretação pessoal. A revogação
feita por quem firmou o principio que hoje é tido como
erroneo, é natural; estabelecida por pessoas que lhe
foram alheias, e sem competencia propria, é illegal;
pede por isso ao Sr. Presidente consulte a casa.

Consultado o Jury, opinou este no sentido da allu
dida proposta, ficando o Sr. Dr. Secretario Geral en
carregado de officiar, tendo por base a exposição feita.

Pede de novo a palavra o Sr. Con elheieo Dr. Pitanga,
que deseja 'aber si, na hypotlle e de serem os objectos
expo tos tidos em condiçõe de remessa, fica esta de
pendente do arbitrio do expositor, maxime tratando-se
do Governo, para o qual pão sabe si será conveniente
processo especial no modo de dirigir-se em relação a
este assumpto, ou si a Directoria tem meios de tornar
effecLiva a decisão do Jury.

O Sr. Dr. Secretario Geral é de opinião que não
póde impôr-se ao expositor a remessa do producto
exposto, diante da lettra do Regulamento que a tornou
facultativa, mas que qúer suppor terá a Associação
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meio de convencel-o quando eu producLo e Leja nas
condições expo ta pelo Sr. Con elheiro Dr. Pitanga.
Quanto ao modo pratico no que diz respeito ao produ
cto apre entados pelo Govern , eUe não vê a necessi
dade de uma medida especial, porquanto nas hypo
theses firmadas as~istem ao Governo os mesmos di
reüos e deveres que a qualquer outro expositor.

O Sr. Conselheiro Dr. Pitanga mostra que nesse
seu voto não havia desejo de afastar o Governo da lei
goraI, apena prevenir embara.os que podem surgir
Ú remes a do productos. Póde haver a lrielhor
vontade, mas por circumstancia anormaes tornar-se
~l1a impossivel.

Talvez mesmo ntío fos o oxtemporaneo mostrar a
conveniencia de quo taes objectos fos. em acompanha
dos por pessoa apta, ca o em que o Governo devia
ser pre\enido com anLicipação. Nes e caso estão os
apparelho elos telegraphos, no grupo que lhe está
confiado, e nece ariamente o mesmo deve acontecer
em relação a outras especialidades.

O Sr. Presidente .i ulga-se no dever ele lembrar
ne sa parLe qlle nece sariamcntc o objectos que fo
r m ao concl1l'SO da Exp sição Continental scrüo con
fiado <Í gual'da de pC' oal idoneo. o que toca por' 111

a esp cinlidade' lh' pCl'miLLirã a recOl'dação de um
interes ante episodio occorrido entre nós aproposito
de competencias, na Exposiçilo de Vienna d'Au trio.,
para a qual Lendo eguido o actual r. Barão d Capa
)lema commissionndo pnrn eSLlldol' os ns tl11iptos rela
tiyO ú telegl"tphiD, yiu-se clle, ao chegar nllí, dispen-
ado dessa tarefa, por haver ido incumbida de apreciar

esta e pecialidade pessoa que eutüo se achava em
Vienna aperfeiçoando-se no estudo cirmgico,
medico de muiLo merecim nLo mas a quem el'a de
lodo estranha a alludida e pecialidade. Esla di pal'a-
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tada solução fazia dizer ao illustrado Sr. Barão de
Capanema que, dispensado da commissão por incom
petencia, o obrigaram, para não ficar na ociosidade, a
cogitar nos altos melhoramentos da cirurgia moderna
para terminar a sua educação sobre materia em que
se suppunha já aliás um consummado perito.

O Sr. Belmiro Guimarães acha vantajoso que se
publique quanto antes um prospecto em que se firmem
as obrigações dos Srs. jurados no tocante á classifica
ção dos productos, evitando-se de tal arte cOl~flictos de
attribuições entre os mesmos, pois que ha objectos
pertencentes a alguns grupos que podem ser tomados
como material de mais de uma classe. Por isso pare
cia-lhe acertado se conhecesse bem a materia para
evitar duvidas que, insiste, podem prejudicar a mar
cha dos trabalhos do Jury.

O Sr. Presidente diz que o pensamento do Sr. ju
rado está prevenido e que dentro em pouco será satis
feito nesse seu empenho. Si bem que já tivesse apre
sentado na sessão passada a distribuição, que ficou
sobre a mesa para ser consultada, já se a mandou
imprimir para melhor servir aos Srs. jurados.

O Sr. Commendador José Ignacio da Rocha declara
que na distribuição que lhe foi confiada compete-lhe
não só apreciar os artefactos de chapelaria como
tambem de chapéos de sol, bonets e barretinas. Na
primeira julga-se habilitado, nas outras porém é intei
ramente estranho, acreditando mesmo qLle estas espe
cialidades pedem peritos, outros que não os que
devem estudar a materia que lhe parece dever tocar-lhe
de direito; dos ultimas, por exemplo, só um sirgueiro
poderia opinar com vantagem. Quanto aos chapéos
de sol é fóra de duvida que é um ramo inteiramente
alheio ao grupo em que ejulga habilitado. Diante de
taes l)onclerações suppõeque o Jury lhe fará a justiça

3
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de aceitar a escusa que pede, chamando para esse
effeito a attenção da Associo.)io Industrial.

a Sr. Presidente declara ruzoavel o pedido feito, e,
fazendo-se interprete dos sentimentos que acre~ita

dominar no Jury, mandará officio.r n'e 'se sentido, se
o Sr. Vice-Presidente, que se àcha presente, não
dispensar essa formo.lidnde, que apenas serviria pm~a

demorar expediente urgente, no que nquelle concorda.
aSr. Andrade desejo. saber si um objecto julgado fóra

das condições de premio pôde ainda assim ser tido em
condições de remessa para o. Exposição Continental.

a Se. Conselheiro Dr. Caminhoá acha muito difflcil
que o. severidade de um Jury, ou dos jurados respe
ctivos Yá tão longe que se prive, em um julgamento
que é todo relativo e que de modo algum pôde ser
absoluto, de se dar menção o. quem a não mereça.
Acha, porém, que um producto em que recaia essa
.contrariedade nua póde habilitar-se á escolha paro. o
exterior, o que é por suo. vez uma distincção e por
tanto um premio.

O Sr. 10 Tenente Brazil péde explicações sobre a
interpretação qlle devo. dar ao grupo cujo julgamento
lhe foi confiado, receiando que muitos dos objectos que
suppõe de seu exame estejam incluidos no °TUPO sobre
o qual tem de opiniar o Sr. Commendador Mattos.

a Sr. Pre idente diz que esta 6 a me ma hypothese
que já foi ventilada, na nu encio. do Sr. jurado, pelo
Sr. Jurado Belmiro Guimarães e sobre a qual o Jury
re olveu fosse entregue um prospecto explicativo fir
mando as obrigaç.ões de ado. um do Srs. jurado .

a Sr. Dr. Secretari Geral, em vista de pedidos
que 111e têm sido feiLos por varias jurados relativa
mente á publicação dos trabalhos do Jury, consulta
si ta deve ir al"m da do julgnmento dos obj ctos, on
si cabe firmar-::;e como obrigatorio. apenas esta, por-
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quanto pensa que. a publicação .de toda a acta póde
importar despeza avultada o o resumo dar logar a per
guntas justas ou extravagantes que importem aug
mento de trabalho, e este de nenhum proveito.

OJury, em vista destas refiexõe e do que ponderou
o Sr. Commendador Malvino, re olveu que apenas se
publica sem osj ulgamentos, facto prevenido na dispo
sição regulamentar da lei que serve de norma ao Jury.
Quanto ao mais, que se confias em todo os papeis em
tempo opportuno ú A sociação para eUa deliberar como
mais acertado julga se, quer á marcha dos trabalhos
do Jury, quer aos interes o sociaes.

Não havendo mais ninguem com a palavra, o Sr.
Presidente julga ser-lhe obrigatorio chamar a attenção
da directoria da As ociação Industrial sobre o não
comparecimento dos Srs. jurados, que nada tendo
allegado sobre a aceitação ou não, devem ser de novo
consultados sem perda de tempo, attendendo á urgencia
dessa decisão.

OSI'. Conselheiro Corrêa, a este proposito, pi'opõe que
se convide os Srs. jurados, que têm faltado, a compare
cerem, tornando-so claro, no officio ou no aviso que
lhes 1'61' dirigido, que o seu ilencio ou o nuo compare
cimento até a sessilo de sexta feira será. tomado como
recusa, e portanto cabendo á As ociação nova e colha.
A sim resolvido, o Sr. Pr sidento dá por encerrados
os trabalhos da se são, marcando nova sessão para
quarta feira, 18 do corrent , e declara que lhe foi com
municado em aradeI' official haver resolvido a As 0

ciaçuo, adoptando pen amento do Jury, spaçar o
encerramento da Exposi;ão para o dia 31 de Janeiro.
Dr. Nicolcat Joaquim MOl'eira. - Dl'. José Pel'eif'a
Rego Filho.
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Acta da 3" Sessão do Jury GeJ.'a1 da Exposição da
Industria Naciona1, elD.18 de Janeiro de 1882

P1'esidencia do S~·. DI'. Nicolau J oaqlLim lJloreira,. Secretario
geral o Sr. Dr. Jose Pel'eím Rego Filho.

SUlIMAnlo : Membros prosonLos, Loitura o app,'ovação da acta da sossão do 15 do
torronto. Expodionto, Loitnra do parocor do Sr, Consolhoiro Dr, Caminhoi
sobro os productos snjoitos i sua aprociaçã~, Propostas dos SI'S, DI'. Robouças o
Camarati sobro a convonioncia do completg,'om-so as collocçiios do COl'los 1"'0'

ductos. Docisõos do JlIry a osto rospeito. Hoclamação do Sr, Consolboiro Dr,
Caminboi sobro o modo de oxposição de cortas prodnctos com suppostas martas,
o oxplicaçõos soo1'0 esta matoria polos Srs, Prosidonto o Consolheiro Pitanga, Ro
((uorimento do suspeição. Ponderaçõos dos Srs, Dr-, 'ocrotario GOl'al, For
Daudos Pinhoiro o Consolhoiro DI', PitanNa o decisão do Jury sohre o assumpto.
PropoStas do Sr, Commendador Lapas Anjo, sobro passageln do julgamonto do
parto dos jlroductos a ello cOllUados lIam a socção do chimica, o altorarão das
horas das sossõos do Jury, ~Iodidas adoptadas o oncorramonto.

Presentes os Srs. jurados Drs. Nicolau Moreiro, Pe
reira Rego Filho, Cunselheiros Drs. Caminhoá e Pi
tanga, Drs. Fernandes Pinheiro, Rebouças e Peckolt,
Commendadores José Ignacio da Rocha e Lopes Anjo,
Lucio José M''lrques, Belmil'o Guimarães, Paula Car
valho, Andrade e Camarati, faltando com causa justi
ficada os Sr~. Drs, ütto Linger e Paes Leme, Mariano
Ribeiro, Abel Guimorãe, Commendador Malvino,
Paschoal, Tenente Brazil, Rouchon, Hyme, Conselheiro
Correia e mae tro Mesquita, foi aberta a ses lio.

Depois de lida e approvada a acta da ses ão de 15 do
corrente, passou-se ao expediente que constou:

De um officio do. r. Dr. Joüo Martins da Silva Cou
tinho pedindo dispensa ela com mis ão de jurado visto
aohar-se actualmente em Petropoli e não poder cum
prir a tarefa que lhe foi confiada.- Inteirado.

Idem dos Srs. jurados Léon Decap, Lourenço de
Aguiar e Mansell dando-se por impos ibilitados de
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satisfazerem á incumbencia de jurado por motivos de
forç,a maior .-Inteirado.

Idem da directoria da A ociação Indu trial partici
pando a nomeação dos Srs. Drs. Luiz Raphael Vieira
Souto e Domingos Sergio de Saboia e Silva, em substi
tuição aos Srs. jurados Dr. Silva Coutinho e Mansell.
Inteirado e communique-se.

Idem do Sr. maestro Mesquita declarando aceitar o
encargo que lhe foi destinado e ju tificando-se de não
ter comparecido por força maior -Inteirado.

Terminado o expediente, entra-se na 1a parte da
ordem do dia (leitura de pareceres); toma a palavra o
Sr. Conselheiro Dr. Caminhoá e lê o parecer que vai
annexo a esta.

Passando-se á 20 parte da ordem do dia: «recla
mações e informações»:

OSr. Dr. Rebouças acha de toda a vantagem que o
Brazil se faça representar na Exposição Continental de
um modo digno no que diz respeito á exhibição dos
seus productos florestaes, maxime no tocante ás col
lecçàes de madeiras apropriadas ás construcções civis,
navaes e á arte de marceneiro.

Sabe que talvez seja impossivel elie ir tão longe na
ostentação de sua grandeza como o foi em Vienna
d'Austria, onde apresentou um rico pinheiro, e em
Londres e Philadelphia onde figurou com specimens
de madeiras da maior importancia, deve- e,porém, em
pregar todos os esforços para que se alconce o melhor
etreito, diante do interesse que este facto assignala.
I so o anima a sugge:ir a seguinte idéa: que se leve
ao conhecimento da As ociação Industrial ser da maior
conveniencia completarem-se as collecções de madeiras
de construcções civil e na,;al e bem assim dm~ que ti-

({) o parocor vai publicado na secção compotonlo.
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verem o.ppllcação á marcenaria, afim de que em Buenos
Ayres seja o Brazil justamente reconhecido como o
pbiz mais rico em productos f1oresLaes, como o foi nas
exposições de Londre ,Pariz, Vienna d'AusLria e Phi
ladelphia.

Sujeita á aprecia ,tio do Jury em acto continuo esta
idéa, foi ella adoptada sem discrepancia de volo.

a Sr. Camorati toma a palavra para lembrar a van
tagem que haveria de ser esta medida exLensiva aos

. assucares; foi, porém, o Jury de voto que melhor seria
aguardar a opinião do jurado respectivo o Sr. Dr. Paes
Leme,a quem ntío escapariam as exigencias nece.ssarias
para que este producto figure com vantagem e bem ex
prima o adiantamento que leva esta industria entre nós.

Segue-se com n palavra o Sr. Conselheiro Dr. Ca
minhoá:

Receiando que possam ho.ver escrupulos na classi
ficação de um producto :que se acha exposto na sala
destinada aos fumos, e que, sendo de inquestionavel
perfeição e resultado de excellente materia prima do
paiz, possa ser tido como industria estrangeira pelo
uso dos rotulos que traz de origem estrangeira, o que
faria autorisar a duvidar-se da procedencia do produ
cto, pedia ao collega, a quem incumbe esse empenho,
de não sacrificar o valor do producto pela extrava
gancia deste pernicioso artificio de apresentação. Se
insiste por esta medida tem em vista resalvar des
gqstos que possa occasionar este facto, não só aqui
mas no exterior, i forem estes productos escolhidos
para figurarem fóra do paiz, o que é de esperar pela
sua excellencia. Recórda-se de ter assistido o. um pro
ces o judiciario a que roi ujeito um fabricante nllemüo
pela Direcção das manufacturas de tabacos de Vienna
d'Au trio. por usar de marcas allemães em productos
cuja materia prima provou-se ser de origem brazileira.
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Parece-lhe que adoptado o alvitre de ter-se mão n'esse
desvio do expositor, se poderá aproveitar o producto,
convidando o expositor a melhor Dcondicional-o, ou
antes, para frisar de todo o seu pensamento, conven
ceI-o da necessidade de eximir o seu producto dessa
fraude com que acreditou poder melhor agasalhaI-o.

O Sr. Presidente, usando da palavra, diz que este
facto não lhe era estranho, sendo o Sr. Jurado Andrade
tambem deHe conhecedor. Preveniu com antecedencia
esta occurrencia impugnando a entrada do producto
com a marca com que se apresentou, porquanto en
tende que o abuso de usar-S0 de uma marca em con
trafacção é um acto condemnavel, senão um crime que
devêra ser punido. Viu, porém, com grande surpreza
sua, de novo exposto o producto poucas horas antes
de aberta a Exposição, apenas re alvando-se a proce
dencia estrangeira com rotulos coHocados propo ital
mente com o fim de encobrir o endereço estrangeiro;
não era impossivel fazeI-o retirar então. Não fez questão
posterior por ter tido sempre como certo que ao Jury .
não escaparia esse facto, e que dadas as explicações
do occorrido elle saberia providenciar sobre o ca o. O
procedimento que teve para com esse expositor foi
identico ao que teve com outro que apresentou sa
bonetes, a que, não obstante de opUmo preparo, elle
impedira a entrada pelo uso de supposta marca
« "Windsor» .

Assim fez tambem com outro expositor que pretendeu
apresentar uma eollecção de peneiras, que se reco
nheceu serem de tecído estrangeiro, limitando-se o
trabalho do expositor apenas em armar; sendo de
notar tambem que para es e effeito não dispunha
de ofticina apropriada, pelo que entendeu éstar elle
inteiramente f6ra da letra do Regulamento. Não guarda
o menor arrependimento do modo por que procedeu;



- 40-

acha que deve ter fim esse systema ingrato de
apresentarem-se productos nacionaes protegidos por
marcas falsas como meUlor recommendação ou am
paro, o que traz como consequencia, além de um acto
reprovado, como é sempre o artificio para suppostos
fins, o seguro retardamento de industrias cuja exis
tencia não se póde assim garantir. Sabe que assim
procedem para vencer os preconceitos da maior parte
dos consumidores que só mostra-se admiradora de
alheias producções; não é isso, porém, justificativa
sufficiente para que não se reprove com toda a energia
esse pessimo meio de garantir o artefacto. A industria
entre nós clama já em muitos artigos pela sua eman
cipação, e esta será uma utopia emquanto os indus
triaes não se alentarem de energia, para, firmando o
valor de seu producto, dispensarem o uso do artificio
de marcas suppostas como meio de melhor extracção.
E' exactamente esse defeito que deve ser corrigido e
para o qual ao JLlry cumpre chamar a attenção dos
industriaes mostrando-lhe que, assim procedendo,
elles esterilisam todos os seus sacrificios e esforço .
Iriam melhor caminho si adoptas em o mesmo cri
terio eguido por um fabricante de vinhos do Rio
Grande do Sul, que tambem pretendeu impugnar
vendo os letreiros de vinho de Mosella, etc; apreciando,
porém, o facto reconheceu que o fabricante declarava
serem elles preparados com fructos produzidos na
quella provincia, mas que sendo os processos ado
ptados para o fabrico aquelles de que se servem nas
cidades europeas, cujos titulos trazem os vinhos, elle
tomara os mesmos nomes, accentuando porém sempre
que eram productos de imitação. Neste caso, vê-se ao
lado da nobreza de sentimentos do expositor o desejo
dé levar aperfeiçoamentos aos processos admittidos
nas of:qcinas l com sciencia do consumidor da natureza
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dos productos de que fará uso. Acredita que a idéa
aventada eeá tida em conta pelo Se. jurado Andrade,
que, achando-se pre ente, adoptará o justo con elho
de que se fez interprete o Sr. Conselheiro Dr. Caminhoá,
a dar-se a hypothese de ter escapado á sua perspicacia
es e facto no exame a Cjlle já deu começo, o que não é
acreditavel.

OSr. conselheiro Dr. Pitanga, que havia pedido a
palavra, declara nada dever accre centar ao exposto,
visto que foram prevenidas as reflexões que _pretendia
fazer, perfeitamente definidas pelos coIlegas que de
terminaram de um modo mais preciso o que o Regula
mento geral já havia acautelado no seu art. 13, quando
trata da natureza dos productos que podem ser
exhibidos.

O Sr. Presidente, na qualidade de director dos tra
balhos, vem dar conhecimento da reclamação feita pelo
expositor de tintas de escrever, J. Ferreira Villela, que
não acreditando-se garantido no juizo que tem de in
terpor o jurado respectivo, por lhe ser desaffecto, vem
dal-o como suspeito, preferindo ficar fóra de concurso
ou retirar me mo o producto a sujeitar-se ao eu jul
gamento. Convidar-se um jurado especial para opinar
sobre um producto de um expositor, quando outros
similares com elIe concorrem afastando-o da com
paração, seria um facto de todo irregular, pelo que
consultado o jurado a que se refere o aIludido, foi elIe
de acôrdo em abster-se de opinar sobre toda essa
parte dos trabalhos u elle confiados, melhor convindo
a escolha de outro jurado para e te effeito.

O Sr. Dr. Secretario Geral pediu permi são para op
por-se ao que se pretende' pôr em pratica. Acha um
precedente perigo issimo a adopção de qualquer me
dida n'esse sentido. Sérios embaraços viriam surgir na
marcha dos trabalhos do Jury, si vigorando essa hypo-
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these ella viesse determinar futuras reclamações por
identico motivo ou outros quaesquer de que lançasse
mão o expositor para inuWi ar os julgamentoc:::. Ha
n'esta que Wo dous factos de natureza diverso.: o 10,
(; sobre o direilo que posso. a sistir ao expositor de
retirar o producto urna vez que o sujeitou a jul
gamento, o que ntio acredita doutrina admis ivel; o
2° é, i é po sivel convir, diante da collectividade do
voto, poder-se admittir que haja ttio pouca isenção
de animo no jurado relator a poder guiar a erronea
deliIJeraçüo um tribunal que profere sua sentença
diante de provas de justificaçi1o, exigencia obrigatoria
impo ta pelo Hegulamento, o que tambem não suppõe
adm issivel. Sente, por is o,' votar contra emelhante
pretençtio, entendendo mesmo que este facto deve ficar
explicitamente mencionado, para que a todo tempo e
reconheça a doutrino. do Jury sobre esta materia.

Quaesquer outras razões podem favorecer a dispensa
do r. jurado; aquella, porém, formulada não deve
de modo algum ser aceita: assim se pr nuncia certo
de que o Jury ntio abrir"l um precedente que venha
perturbaI-o em futuras deliberaçõe .

O, Srs. Drs. I'ernandes Pinheiro e Con el11eiro Pi
tunga acom panham o Sr. Dr. Secr tario Geral n'esse
acõrdo, mantendo o mesmos escrupuloso .

Consultado o Jury sobre a hypothese, adoptou este o
pensamento do Sr. Dr. Secretario Geral, elitendendo
medida de cautela e garanlia.

Toma a palavra o Sr. Commend'ador Lopes Anjo, e
declara que era seu proposito pedir di pensa de sa
tarefa, ntio tendo em vista as allegaçõe produzidas
pelo expositor, que péde permis tio ao Jury para
d ixar sem qualquer apreciaçtio, ma por estar con
vencido de que melhor fôra ser encarado o producto
como um artefacto que melhor se)'ia apreciado. i fos e
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sujeito ao exame do colIega encarregado de interpor
parecer obr os productos chimicos: acredita que o
Jury dando apoio ao s u pensamento confiarú a tarefa
ele julgar as tintas ao jurado de productos chimicos.

Sujeito ú di cussúo o pedido formulado pelo r.
Commendador Lopes Anjo, o Jury sem discreponcia
ele opiniões adoptou essa indicaçüo, ficando de tal
orte incumbido des e encargo o Sr. Dr. Peckolt, jurado
do grupo respectivo.

Antes de encerrar-se a sessão o Sr. Commendador
Lopes Anjo pede desculpa de, occupando novamente a
attenção do Jury, fazer-lhe sentir a conveniencia de
altel'o)io da hora marcada para as sessões, pelos trans
tomo que elIa occasiona sendo na parte do dia em
que maiores occupações devem ser attenclidas por
todos, acreditando que passar para mais tarde seria
ele conveniencia para todos.

Depois de pequena discussüo na qual se empenham
os Srs. Di'S. Fernandes Pinheiro, Conselheiro Dr. Pi
tanga. e o proponente, assentou o Jury de pDS ar a ser
a hora de seus trabalhos ás 6 horas da tarde; e não
havendo mais nada a tratar-se o Sr. Presidente dá por
encerrados os trabalhos, convidando os Sr . Jurados a
adiantarem os seus julgamento diante da urgencia
que o pouco tempo que resta está determinando.
Dr. lVicolau Joaquim J.Vloreira. -Dr. José Pereira Rego
Filho.
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Acta da 4 a 8es8ão do .TuI"Y Gea'al da Exposiçiio
de Industl"ia Nacional, can ~I de Janeiro de
I88~.

Presidencia do Sr. Dr. Nicolau ],{orei~·a,. Secretm'io gel'al o

Sr, Dr. Pereira Rego Filho,

SU.lBlAnlO:-Mombros prosentos.-Approvação da acta do tS do corronte.-Loitura

do parocoros.-Duvidas do sr, DI', Secretal'io GoraI sobre o modo elo intor
prolar-so o julgamonto dos t)'abalhos expostos sob o titulo IllsttllCçào P'lblica.
-Duvidas do Sr, Andrade sobro a nOrma quo dove soguir.so no julgamonto dos
productos.-Roflexõos a o to rospeito polos Srs, Camarati, DI'. Fornandos Pi·
nhoiro o Dr. Socretal'io Goral.-Discussão do parocor do Sr. Cousolheiro Dr, Ca·

minh01l.- Altol'açõos pl'opostas no julgamonto s9bre o cafú preparado pela

maquina Taunay - Telles pelo Sr. Dr. Secrotario Goml.- Ponderações a pro·
posito pelo Sr, Consotheiro Dr, Caminhoá.-Decisão do Jury a este respeito.

Alteração proposta pelo Sr, Andrade sobre o julgamento das quinas apre·
sentadas polo expositol' Henrique Dias.-Reflexões apresontadas pelos Srs, Con

selheiros Dr. Caminhoã e Correi a, Drs. Presidente e Secretario GoraI. - Moção

adoptada.-Proposta do Sr. Pro.idonte para que o Jury t,'abalhe diariamouLe,

o encorramonto.

Presentes os Srs. jurados Drs. Nicolau Moreirn e
Pereira Rego Filho, Conselheiros Dr. Caminhoá e
Correia, Drs. Fernandes Pinheiro, Saboia e Peckolt,
Commendadores José Ignacio da Rocha e Domingos
Moitinho, Belmiro Guimarães, Mariano Ribeiro,
Joaquim Godinho, Rouchon, Andrade, Camarati e
Paula Carvalho; faltando com causa justificada os
Sr . Drs. Rebouças, Linger e Paes Leme, Commen
dadores Lopes Anjo e Malvino, Conselheiro Dr. Pi
tanga, Lucio José Marques, Abel Guimarãe ,Paschoal,
tenente Brazil, Hyme e maestro Mesquita, foi aberta
a sessão.

Depoi de lida e approvada a acta de 18 do corrente
e não havendo expediente, pa sou-se á ia parte da
ordem do dia - Leitura de pareceres.
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Sendo dada em seguida a palavra aos S1's. Com
mendador Moitinho, Paula Carvalho, Belmiro Gui
marães e Dr. Fernandes Pinheiro para a leitura de seus
pareceres, os quaes vão annexos, e bem assim o
aelditamento apresentado pelo Sr. Conselheiro Dr. Ca
minhoá sobre o seu parecer, igualmente annexo,
ficam sobre a me a para ordem dos trabalhos da
proxima sessão. (1)

Entrando-se na 2a parte da ordem do dia-Reclama
ções e consultas:

Toma a palavra o Sr. Dr. Secretario Geral que, de e
janelo manter toda a isenção de animo no exprimir o
seu voto, quer ouvir o pronunciamento do Jury sobre
duvidas que tem em relação á maneira pratica de
julgar-se dos productos exposto sob o titulo
Instrucção Publica. Trata-se de uma especialidade
para a qual não tendo sido apropriado o R gulamenLo,
eUe entra em duvida se deva dnr-se o premio ao col
leccionador, n'esLc caso o expositor, ou se adoptando
uma norma especial no julgamento, se de tine distinc
ções aos autores dos trabalhos exposto , e n'este caso
os verdadeiros productores, o que lhe parecia ra
zoavel, mesmo como meio de estimulo a fuLuros em
prehendimento. e estes de maior vulto. Não quer com
i so dizer que reste menos gloria ao colleccionador,
mas que deve- e, aproveitando o brilhante en ejo,
acol'Oçoar os trabalhos do espirita que levam entre
nós pouca animação. Depois de uma discussão em que
tomam parte os Srs. Dr. Fernande Pinheiro, Cama
raLi e Conselheiro Correia, <,) Jury resolveu que se di. 
lingui. se não ó o colleccionador mas tambem os
autores.

(1) Os Ilal'ocol'OS o aouOlO rão publicados ua socção rospoctiva.
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o Sr. Andrude, aproveitando-se do ensejo, quer saber
se o premio deve ser dado ao expositor pela totalidade
do que expõe ou se a cada producto em particular,
opinando elle pela primeira hypothe e.

O Sr. Camarat-i é de opinião que o premio deve ser
dado ao expo itor e nunca ao prod ueLo.

O Sr. Dr. Fernandes Pinheiro pensa diversamente,
porquanto ao producto é que deve-se laurear, perten·
cendo ao expositor a distincção pelos effeitos determi
nados pela bôa ou má apreciaç8.o dos prod uctos que
elle traz a concurso.

O Sr. Camarati sente vir respigar a questão, por
quanto elle entende que não é ao producto que com
pete o premio mas sim ao expositol'. Se, por exemplo,
a perfeição e o gosto dos moveis expostos pela casa de
Moreira, Santos & C. attestam o merlto dos operarias
daquella offlcina, não 6 por certo a el1es que se vai
di tinguir, mas a pessôa que, dirigindo o estabeleci
mento com o engenho particular que tanto caracterisa
a direcção d'essa casa, tem firmado a sua reputação e
angariado os triumphos de que ella é alvo.

O Sr. Dr. Secretario Gerul entende que o premio cabe
ao expositor, mas que o julgamento deve. er sobre
cada producto comparado com os outros similares.
No ca o, porém, do Sr. Andrade, em que a especialidade
offerece uma erie de typos paru e tudo, não 6passiveI
conceder-se um premio pela apreciação em globo dos
prodLlcto expo tos. Razões de te seu pensamento:
n'e ta e pecialidade e deve aUender â expo içúo ela
folha do fumo, do [nmo em . UD. manipulaçOc, em
rolo, de fiado, picado, em cigarros e em charulos que
por SUê::l vez ainda pedem aUenção sobre a força do
productor que o expõe, já em relaçúo ao emprego de
capitaes, maquinismo, grüo de produ ção, pE""lsoal e
aperfeiçoamentos consagrados ao producto. A doutrina
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do estudo em globo trDria sem.l)re injustiças, pois é
certo, por exemplo, occupando-se de uma fabrica que
attende a todas as especialidades, póde esta apre
sentar charutos d excellente qualidade, já na materia
prima, já pela perfeiçuo de sua manipulação, e que, no
entretanto, os seus cigarro e outros artefactos lhe
dêm inferioridade, a o em que parece fóra de duvida
inconveniente sejam tidos como bons todos os pro
ductos quando pelo contrario as indagações feitàs a
seu respeito afiancem juizo opposto. Se bem deduziu o
seu pensamento, acha que o Jury não deve tornar-se
responsavel pelo julgamento em globo, mas tornar
obrigatoria a apreciação sobre cada produeLo compa
rado a seus similares. Consultado o Jury a im
resolve.

Entrando-se na 3a parte da ordem do dia - Dis
cussão do parecer do Sr. Conselheiro Dr. Cami
nhoó:

O Sr. Dr. Secretario Geral chama a attenção do Jury
para a parte que se refere ao café exposto pelos Srs.
Taunay & Telles, acreditando achar-se elle no ca o
de obter um - Diploma de merito -, porquanto nuo vê
nas allegações expostas motivos sufficientes para que
elle desi ta de te proposiLo. PreLende- e que pelo faeLo
de não se ter a i tido ao trabalho da maquina e falta
de ciencia de ser este producto aquelle que é con tal1
temente produzido, deve haver escrupulo. em melhor
favoreceI-o. Em sua opiniUo dous factos se annun
ciam n'e te caso: o julgamento do prouucto expo Lo e
a apreciaçJo da maquina. Quanto ao primeiro, quer a
amo tra collocada fóra da vitrina, quer a que se
acha em um vidro, são de excellentc qu alidade, e
obre i to nua póde haver duvida, diante dos applau os

que tem recebido o producto re ultanle do trabalha
dessél maquina Ilw nua está montada aqui por não
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ser de faci! estabelecimento. Sem entrar na apreciação
do valor technico da maquina, por estar fóra de ua·
competencia, elle dirá, no entretanto, já como ex-se
cretario da Sociedade Auxiliadora da Industria Na
cional, onde soffreu ella os primeiros exames para
obtenção de privilegio, e bem assim diante da infor
mações e escriptos não contrariados, que todo são
accordes em asseveral-a um optimo instrumento do
qual se aproveitará com toda a vantagem a agricul
tura do paiz. Espera que o Sr. Con elheiro Dr. Ca
minhoá tomando essas suas reflexões tão sómente
como prova do melhor desejo de acertar, as considere
como a justiça determinar.

a Sr. Conselheiro Dr. Caminhoá não tem duvida na
aceitação do proposto em vista das razões expostas
ao Jury.

Sendo posta esta parte do relatorio em discussão, o
Jury a adoptou com a referida emenda.

Pede a palavra o Sr. Andrade e diz desejar tambem
que fo se elevado o gráo com que fôra distinguida a
exposição de quinas apresentadas pelo Sr. Henrique
Dias, da Barreira do Soberbo, no Municipio de There
sopolis, o que faz lembrando-se do voto cheio de en
thusiasmo externado sobre o valor desse producto
pelo proprio Sr. Conselheiro Dr. Caminhoá.

a Sr. Conselheiro Dr. Caminhoá não se fartaria de
expansõe . que mostrassem de um modo solemne todo
o seu regozijo diante do progresso que entende ex
primir este util ensaio de cultura.

Não propõe premio mais elevado porque, como pro
ducto de indu tria ainda leva restricções, está, no
entretanto, prompto a concor-rer com os seu melhores

forço para affirmar a gratidão que se deve a est
productor por a to tão meritorio. Basta attender- e ao
con umo que se faz deste util vegetal, para não se me-
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dil'em as distincções e para estimular ,a sua cultura
entre nós.

OSr. Conselheiro Correia e timu Ler occa ião de ouvir
expressões tuo significativas de apreço, sentindo que
até hoje não e tenham promovido medida conve
niente para, animando e te benemeriLo da Patria, con
seguir- e a realização de um beneficio publico, que
v'iria immortali ar aquelle que, consagrando os seus
dias de melhor applícação a este facto, fizesse vingar
no paiz o melhoramento de uma grandeza sem
igual.

O Sr. Presidente applaude com toda a effusão de seus
sentimentos esta prova de 'alto interesse que o Jury
está mostrando pelas cousas publicas. Se outros attes
tados de bons serviços elle não apresentar de futuro,
só as palavras enunciadas de um modo tão expres-

ivo a esse re. peito attestariam o seu zelo e criterio
na apreciação feita do trabalho. Conhec de perto o
assumpto, e, em que pretenda censurar, lamenta a
falta de uma resolução do govern , depois dos tra
halho. de duas commissões incumbidas do eu es
tudo, uma de que elle fizera parte e que foi ao local, e
outra entregue a commi 'sionados diI-Terentes, que,
di pensando vi 'ita ao local, firmaram o seu voto
apoiados no relatorio por elle apresentado, accrescen
Lando tão súmente n notificação de outro logares onde
o cultivo se faria com vantagem, tarefa da qual não se
incumbira então vi to qlle a. instrucçãe. a elle en
tregllrs não auLorizm 8m sem lhanl. propo. ito. Oro,
Lendo-se passo lo C". ta occllrrencia jú ha ba. tanLe
Lmpo m quo.lquel' pl'ovidencia ser tomnc1u, é-lhe
sobrrmodo ag-rRdnv 1 o pronullciamenLo do Jury o
e, t re. pei! , a vel' . e ainda (> tempo de se dar um
testemunho de apreço ao patrioLico empenho do culti
vador cujo producto motivou a presente discussão, e

4
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bem assim salvar da voragem das laminas devastado
ras do machado do proprietario dos terrenos proximos
ou do incendio se esses proprietarios entenderem ser
este o melhor meio de destruir as suas mattas para
preparar carvão.

OSr. Conselheiro Correia, se ainda ha pouco se sentira
contente ao ouvir faUar sobre este objecto, agóra vê
com mai empenho justificado o juizo que emittira e
bem assim que foi de bom aviso a deliberação que
tomara de notar o nome do Sr. Henrique Dia como
um benemerito da humanidade, a quem competem os
applausos, e que já o teria assim proclamado se vis e
a sentado em docLlmentos comprobatorios o progl'e so
e a realidade dessa importante cultura, Parece-lhe que
~eria de bom aviso interessar a Associação Industrial
no empenho de alcançar do Governo providencias
obre a marcha dessa cultura, já aproveitando os ele

mentos existentes, já preparando outros. Para es e
efl'eito ainda pediria ao Sr. Presidente documentasse
em uma exposição succínta todo o seu aUegado, a
ver se por este meio se chega ú realização dos desejos
manifestado por todos aquelles que têm dirigido suas
vi 'ta ne te sentido, e que e11e, não du\lda adiantar,

ão idéa que constituem com certeza o pensamento
de todo o Jury.

O Sr. Dr. Secretario Gel'al ainda uma vez se felici
tará de fazer parte de uma corporação que está tra
duzindo, sem apparato e sem alheias pretençães, o
inter se da callsa que lhe foi confiada o mais ele
vados sentimento' de IIIU patrioLi mo digno de , el'
imitado. No pronunciamento tüo explicito obre a im
portante questüo que se dI.'(;ute, e sobre a qual não
carece juntar quaesquer outros argumentos para ele
vaI-a, tão ~ lize ão as justificativas pelos, eus coI
legas xpostas, deixa· e pel'ceb r o int r se que tem
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o Jury de firmar não só o seLl voto, como a necessidade
de que este produza os effeitos que a sumpto de tanta
magnitude está exigindo. Assim interpretando, vai su
jeitar ao criterio do Jury a seguinte mo ~ão, que clle
julga meio de olver o problema que foi agitado, e é li

seguinte:
cc O Jury da· actual Exposição, vendo com o

maior contentamento os productos de quina expostos
pelo Sr. Henrique Dias, estabel cido na Barreira do
Soberbo, no Municipio de Theresopolis, e ligando o
maior interesse á cultura eles a planta, resolve não só
lançar na acta da presente ses ão um voto de louvor a
tão humanitario commettimento, ma tambem que se
empenhem todos os esfor,os junto ao Governo Im
perial pedindo-lhe as distincçães e cuidados que um
facto de tanto alcance espéra de seu acry olado
patriotismo.»

Depois de uma discus ão em que tomaram parte os
Srs. Conselheiro Correia, Dr. Secretario Geral e Conse~

lheiro Dr. Caminhoá, o Jury adoptoll por unanimidade
d voto aquella moção, re olvendo, porém, manter o
premio que fàra proposto para o expositor pelo jurado,
vi to estar de acôrdo com elle nas idéas que expoz
ju tificando o seu voto.

Ningnem mais pedindo a palavra o])re o parecer, o
Sl'. Presidente considera a discussão encerrada e u
jeitando o parecer ú votac:ão, foi elle unanimemente
adoptado.

O Sr. Presid nte, tendo em [t ttenc:ão a Lll'°·encia dos
julgamentos diante lo pouco t mpo que re ta, péde
ao jurado não levem a mal lhes olicite ua pre
senc;a toda a noite.' e nuda mai hav ndo a trai [ti'

. e dá por encerrados s trabalhos, depois de ter ficado
assentad , sob proposta do Sr. Conselheiro Dr. Ca
minhoá e unanime approvação do Jury, e conferisse
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Diploma ele Honra ú provincia elo Paranú pelo pro
gresso e grilo ele perfciçJo em que se acham a cultura e
a manipulaçJo ela herva-matte nessa provincia.- Dr.
NicolCllt Joaquim J.v.fol'eiJ'a. - Dr. José Pereü'a Rego
Filho.- Secretario Adjunto, Augltlito Telleli.

Acta da ~n sessão do Jury Geral da Exposição da
Industria Nacional, elu ~3 de Janeiro de I88~

Pi"esiclencia do S1., Dr. lVicolaj~ ][oreim; Sec1'etario Geral o S1'.

Dl'. Pereira Rego Filho; Secl'etado Acljnnto o Sr, Dr, Silua
7'elles.

SUMIIAlllo.-Alombros P'·OSOlltOS.- Approvação d'L aota tia so;são tio 21 do 001'

,·onto.-Loitura do ]>aroool'o .-Polldora~üos tio' Srs. comlllondatlol' MoiLinho

o Paula Carvalho ohI'O trabalhos jil. Ol1troguo;.- Discussão dos )laroco,'os

adiados o sua approvação.-Enoorramonto.

Presente os Srs. jurados Dr., Nicolau Moeeil'o,
P-reira Rego Filho, 'alJoia, Fernande.· Pinheiro, Silva
Telles e Paulo I, rontin, Conselheiros Dr.. CaminlJoú
Pitanga, Commendadore Domingos Moitinho e. Go
dinho, BelmÍl'o Guimar<les, :\Iariano Ribeiro, Paula
Carvalho, Abel Guimartl. s, Pa~choal, Andrade, Cama
rati e Moniz, follondo 0111 cau'a jusUficado os
Sr . Dr~. ReI ouças, Otto Linger Peckolt, Pae Leme,
Commendadores Lopes Anjo, Malvino e Jo é Ignacíu
da Racho, Dr. Vieira Souto, Lucia Jo é Marques,
Tenente Brazil, RI uchon, Hyme, Con._elllciro Coreeia
e maestro :\1e 'quita, foi aberta a sessão.

Depois d lida a (leta ela sessJo ele 21 do corr nte
foi ella approvada, e não havendo expediente pas-
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sou-se ú primeira part do. ordem do dia: « Leitllra
de pareceres. »)

Tomaram a palavra os Srs. OLto Linger, Andrade,
Mariano Ribeiro e Godinho para apre entarem os
seus pareceres sobre o productos confiados a seu
exame, os quaes vão annexos e ficam sobre a mesa
para serem consultados. (1)
. Entrando-se na 2a parte da ordem do dia: « Recla
mações e consultas ») :

O Sr. jLlrado Paula Carvalho declara carecer de an
nexar ao seu parecer o seu juizo sobre productos ex
postos pela caso. Mendes Santos & C., os quaes, por se
acharem na sala dos tecidos lhe escapariam, se sua
attenção não tosse dispertacla pelo Sr. Dr. Secretario
Geral. Acredita estarem elles em condição de uma
menção honrosa.

OSr. Commendador Moitinho diz que fàra tambem
convidado para examinar um busto de ouro represen
tando o Duque de Caxias mas que suppõe não lhe
caber a apreciação desse trabalho, parecendo-lhe
mais acertado seja elle julgado pelo jurado incumbido
da Secção de Bellas Artes, no que concordou o Jury.

Pas ando-se á 3(1 parte da ordem do dia, são discu
tidos e approvados os pareceres dos Srs. jurados
Commendo.dor Moitinho, Paula Cm'valho, Belmiro
Guimarães e Dr. Fernandes Pinheiro, havendo a esse
proposito breves reflexões, expostas para melhor
firmar o seu voto, pelo Sr. Dr. Paulo Frontin sobre o
julgamento das carruagens apresentadas pelos Srs.
Rahe Irmãos e Companhia de Carri Dr] ano , e do
Sr. Commendador Moitinho relativas ú fabrica de
Ypanema.

(I) Esso, parocoros vão publicado's na socrão compolonlc.
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Não havendo mai nada a truLar- e o Sr. Presidente
dá por encerrados os trabalhos.- Dr. 0.ricolem Joaquim
Moreira.-Dr. José Pereira Rer;o Filho.- Augusto
Telles.

Acta dn 6" sessão do Jury Geral da Exposição da
Industria Nacional. elu 24 de .Tan h'o de I88~

Presidencia do Sr. DI". Nicolau M ol'eil"a; Secretal'io Gel"al o

SI"" Dr. Pereira Rego Filho; SecI"etm"io Acljunto o SI". Dr.
Silva TelZes.

SUAllIARIo.-Momb,'os pl'o·ontos.-Loitlll'l\ o aPP"ol'açITo da acta rio 2:J do Cor·
rento.-Aprosentação dos !l(\I'eceros dos 1'5. Monil, {n Tonente Bl'alil O Ilyrno.

- Reclamações do Sr. Secretario Geral e Mariano Ribeil'o. Decisão a esto

respoito.-Discu são do parecor do 5,'. Dr. Otto Lingor e propostn do SOIl

adiamonto.-Disclls ão do parocor do SI', j IIrudo Andmde.- DisclIssITo do pa·
roceI' do Sr. Commondador Godillho, - Pondoraçães a e,te respeito pelo

Sr. Dr. Secretario r.eral.-Ellcerrarnento.

Pre entes os Sr . jurados Dr . Nicolau :\lforeira,
Pereira Rego Filho, Silvo TellCl, Fernand s Pinheiro,
Saboia e Frontin, Cons lheiro Dr. Caminhoá, Commen
dadores Moitinho e Godinho, Tenente Brazil, Rou
chon, Andrade, Mariano Ribeiro, Hym ,Belm iro Gui
marães, Moniz e Abel Guimarães, tendo faltado com
causa os Srs. jurados Drs. Rebouças, Vieira Sou to,
Linger, Paes Leme e Peckolt, Conselheiro Dr. Pitanga
e Correia, Commendadores Lopes Anjo, Malvino e José
Ignacio da Rocha, Paula Carvalho, Paschoal, Cama
rati, maestro Mesquita, Fernandes e Trevões, foi
aberta 11 e ão.
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Foi lida e approvada a acta da . essEio de 23 do cor
rente e como nua houvesse expediente passou-se logo
ti ia parte da ordem do dia: « Leitura de pare eres.»

Obtendo a palavra, os Srs. Moniz, Tenente Brazil e
Hyme apresentam os eus pareceres que vuo a esta
annexos e ficaram sobre a mesa para serem oon
sultado$. (1)

Entrando-se na 2a parte da ordem do dia: « Recla
mações e infol'mações »:

O Sr. Mariano Ribeiro, obtendo a palavra, péde que
s~ja adiado o julgamento do parecer sobre os trabalho
de que está encarregado, por ter de apresentar um
appendice ao mesmo.

Consultado o Jury, resolveu este que fosse concedido
o que pedia o Sr. Mariano Ribeiro ü tê á se são de
25 do corrente.

O Sr. Dr. Secretario Gerul vê-se de novo forçado a
chamar a attenção do Jury para a necessidade da no
meação de jurndos para nssucares, tecido. , chapéos
de sol, trabalhos de arame, papeis pintados, instru
mentos de cirurgin, espelho, mobilias de vime e de
campo, bonets ~ barretinas para o exercito, cunhas da
casa da moeda e gelo.

Foram lembrados diversos nomes para este fim,
ficnndo o Sr. Secretario Geral au torizado a officiar ou
entender-se com a Directoria da A sociaçl1o Industrial
para este effeito.

Entrando-se na 3a parte da ordem do dia: «( Di 
cl\ssão dos pareceres» e posto em disCllSS110 o parecer
apre entado pejo Sr. jurado Dr. Otto Linger, o
Sr. Dr. Secretario Geral é de opinião que, visto
achar-se ausente aquelle jurado, e acreditando não
ter elle tomado em consideração todos os productos

<I) Esses pareceres \'ão publicados na secção re pectiva.
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expostos, e bem assim não tendo, 'ido elle explicito
na observações feitas, quer no que e refére á
classificação dos productos, quer á reme sa, pare
cia-lhe de bom aviso esperar nova audienciit do
mesmo jurado para que o Jury resolvesse sobre o
parecer com pleno conhecimento de causa: assim é
approvado pelo Jury.

Em continuação, faz o Sr. Dr. Secretario Geral leitura
elo parecer do Sr. jurado Andrade, sobre fumos c seu
preparados.

Tomam a palavra os Srs. Conselheiro Caminhoá e
Dr. Fernandes Pinheiro contra, e os Srs. Drs~ Frontin,
Secretario GemI, Commendador Moitinho e Andrade
a favor do Diploma de Honra proposto para a fabrica
Apoll,o, de Pernambuco; passando-se á votação é ap
provado o premio propo to pelo Sr. .i urado relator.

O Sr. Commendador Godinho acha que no julga
mento dos productos da casa Danemann & C., con
vinha fossem tomados em consideração aquelles pro
ductos em que não se nota e o vicio do u o de sup
postas marcas.

Depois de faUarem a este respeito .os Srs. Drs. Se
cretario Geral, Fernandes Pinheiro e Presidente, foi o
Jury de voto que nenhuma alteração se fizesse nesse
sentido, sustentando em absoluto a idéas qua havia
adoptado nas suas sessões preparatorias.

Devendo entrar em discussão o parecer obre cal
çado, ficou a mesma adiada em virtude de recla
mação apresentada pelo jurado respectivo.

Pas ando-se a discutir o p&recer elo Sr. Commen
dador Godinho sobre luva " o Sr. Dr. Secretario Geral,
apenas para que fique lembrado e tenha solução em
-tempo opportuno, julga de conveniencia chamar a at
tenção do Jury na parte que diz respeito á fabrica de
Sertori & Pinho. Se bem que perfeitamente classificadas
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e distinguidas as suas manufacturo ,acha-a no caso de
lhe ser concedido nm premio especial, e nesl caso
Diploma de Honra, pelo seu transmissor. a j usWkação
da idéa que apresenta, espera ter o apoio do Sr. Pre
sidente e de todo o outro Srs. jurados que, tendo
visitado a fabrica, não deixarüo de dar Lodo o alcance
á revolução economica e social que este interes ante
instrmnento deve produzir no fabrico de te artigo.

Embóra confie muito no julgamento que erú pro
duzido pelo Sr. Dr. Sou to, .i urado de L grupo, -Ue
julgou conveniente ficasse de de já con 19nado o seu
voto a e te respeiLo.

E nada mais havendo a tratar-se, o Sr, Presidente
dá por encerrados os trabalhos. - Dr. Nicolau Joaquim,
Mm 'eira, Presidente. - Dr. José Pcreira Rego Filho,
Secretario. - Engenheiro, Augusto Telles.

Acta da ')'. sess.ão do Jury Geral da Exposição da
Industl'ia Nacional, eID :2~ de .lfaneiJ·o de 1.882

Presidente o Sr. DI'. Nicolau 111ol"eim; Secl'ettwio Geral o

S,', DI", Pei'eira Rego Filho: Secletal'Ío Adjunto o SI", Di'.
Situa Telles,

SO~llAnIO.-lIIcmhrosproscnles.-LciLura o 'pprovação da acla do % do corronlo,
Expodionlo,-LoiLlll':t tIo paroco" do S,'. j lll,.do Ludo Josó lIInrqllos.-Rorl.ma·
çüos do jurados o Slla nOl1leaçiio.- Discussão dos parecores adiados.- Encor·
ramento,

Pre ente o Srs. jurados Drs. Nicolan . !foreira,
Pereira Hego Filho, Silvo. TeUes, SalJoia, FronLin e Fer
nande Pinheiro, Conselheiros Caminhoá e Correia,
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Commendadores roitinho e Godinho, Lucio Jo é Mar
ques, Belmiro Guimmãe , Mariano Ribeiro, Paula Car
valho, Tenente Brazil, Rouc!JOn, Andrade, Moniz e
Paschoal, faltando com cau a o Srs. Drs. Rebouças,
Souto, Peckolt, Ling r, Conselheiro Dr. Pitanga, Com
mendadores Malvino, Lopes Anjo e José Ignacio da
Rocha, Abel Guimarães, mae tro Me quita, George,
Hyme, Alfredo Camarati, Fernandes, Dr. Affonso Pi
nheiro, Fevereiro de Oliveira e Trevões, foi aberta a
s ,são.

Depois de lida a acta da ses ão de 24 do corrente, foi
eUa approvada e passou-se á leitura do expediente,
que constou de um officio do Sr. Dr. Paes Leme
declarando não poder acceitar o encargo de jurado.
- Inteil'ado.

Pas ando-se á 10 parle da ordem do dia, foram lidos
aparecer do Sr. jurado Lucia José ~1arque e o addi
tamento do Sr. Mariano Ribeiro, que ficam a esta an
nexos e sobre a mesa para 'erem consultados. (1)

Passando-se á 20 parte da ordem do dia : « Recla
mações e informações » :

O Sr. Dr. Secretario Geral de lara que em virtude
ele acôrdo com a Directoria da Associação Industrial,
haviam ido nomeados jurados o Srs. Dr. Luiz Go
fredo EscragnoUe Taunay, para as. ucares; Antonio
Xavier Carneiro, para tecidos; Candido Luiz d'Andrade,
para chapéo de 01' Francisco João Moniz, para traba
lho de aram . Dr. Fernandes Pinheiro, para papeis
pintado . Dr. Affonso Pinheiro, para instrumentos
de cirurgia' José Vieta da Co to, para e pelhos;
Comm ndador Moitinho, para gelo e cunhos da casa
da moeda' Conselheiro Dr. Caminhoá, para mobilias
de vime e de campo; Francisco de Paula Fevereiro

(i) o parecor o o atlditamenlo Tão pllbli ados na socção competonto.
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de Oliveira, para bonets e) arre tinas, ficando para a
sessão proxima do Jury a deci ão dos jurados para
examinarem cal, cimento artificial e objecto de beila.
arte.

Ome mo Sr. Dr. Secretario Geral declara que um
do expositores de flàres artificiaes de eja que o eu
productos e outros similare , que se acham na Expo i
ão, não tenham julgamento ante de erem prepara

do em pre ença do Jury.
O Sr. Dr. Fernande Pinheiro chama a attenção

obre o trabalhos de latoaria e funilaria, que ignora
tenham jurado incum bielo de sua apreclac:ão.

OSl'. Conselheiro Dr. Caminhoá chama a aLlenção
obre as rendas e outro trabalhos expo tos pela

senhoras, e o Sr. Secretario Geral declara não pertencer
a este Jury o seu julgamento, porquanto com muito cri
teria resolveu-se que fosse constituido um Jury especial
campo to elas di linda senhoras que tão relevantes
serviços têm prestado nu pre ente ExposiçUo.

Entrando- e na 3a parte da ord m do dia, sUo appro
vaelos os pareceres elo rs. Hyme, Tenente Brazil e
Moniz; fazendo I1pena ligeiras r flexões sobre o elo
do Sr. Brazilo Sr. Commendaelor Moitinho.

Entrando em discu silo o parecer do r. Mariano
Ribeiro, fanam sobre ene o r. DI. Secretario Geral e
Conselheiro Dr. Caminhoá aproposito <1a parte r fe
rente ao Instituto dos urdos-m udos.

OSr. Dr. Fernande Pinheiro discute-o tam) em na
parte relatiya ao expo itor de Pernambuco, Leonida
Tito Loureiro, entenelendo que e deve conferir premio
a esse expositor, embora não eja elie um grand
fabricante.

inguem mais pedindo a palavra sobre este a 
sllmpto, foi adoptado o parecer com as modifica ões
eO'uinte : ]' tirar-se do julgamento os trabalho dos
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urdos-mudos, não e considerando esse, traha
lhos como prova industrial, antes como documento
da applicação dos alu mnos nas horns intermediaria
dos seus estudos; conceder diploma de merito ao
expositor Leonida, Tito Loureiro, no que tudo foi de
acôrdo o jurado respectivo, que depois de sustentar
as i léas examdas no eu relatorio, conveio nessa
resoluções.

E nada mais havendo a tratar eleu- e por ncel'
raela a se são. - Dr. Nicolau Joaquim JloT'eira, Pre·
sielente.-Dr. José Pereira Rego Filho, Secretario Geral.
- Eng nl1eiro Augusto Telles, Secretario Adj unto.

Acta <1a 8" sessão <10 Jur~' Geral <1n Exp0!!lição cln
In<1ustl'ia Nacional. elU ~7' <1e .Taneiro de 1882

Pl'esidellcia do SI'. DI'. Nicolatb },[ol'eim; Spcl'etat'Ío Gemi DI',
Prreim Re!Jo Fil/lO; Secretlu'io Acl:iunto DI', Si/? a Tallas.

U\I\lAII10,- Ju.-ados presontes.- Leillll'a o approva!)no da acta da sossão de 25 do

conento, ExpedienLo,-Roelamaçües do jllrado Ma";ano Riboiro. ldom de jnl'a·

dos c suas nomoações. LeiluI'a dos paroeol'es dos Sr>, jllrades Conselhoiro Dr,

Pitallga, Commondadol' Josá fgllaeie da Rocha, Rouchon, Abol Gllimarnos o Dr,
Pockolt -Reclamarão do expositol' Freil'e LI Freire, Renexões do Sr, jurado

Palllo Carl'alho.-Roclamacão do oxpositor Leile &: Alvos, Honoxõos do SI', jll'

rado Dr, Fornaudcs l'inJ,oirll o adiamonto da 1110 ma,- Podido ,la Dil'oclorill da

As'ecia!)ão fndustrial para sor oncllrmda a EXllOSição no dia 2~ e renexões a

respoito pole Sr. jurado Dr, FOl'llandos Pinhoiro.-Disr.llss:'o e appre"a!)ão do

p.arocer de r. jurado Lueio Josú Marqllos e eneorramento,

Pre entes os Sr . jUl'ado Dr;-, Nicolau Moreil'D,
Pereira Rego Filho, Silva Telle, , Saboia, Vieira S uto,
Can elheiro Dr. Pitanga, Commenelaelores Godinho e
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Moitinho, Belmiro Guimarães, Mariano Ribeiro, Paulo
Carvalho, Abel Guimarue~, Dr. Fernande Pinheiro,
H.ouchon, Andrade, Moniz, Fevereiro de Oliveira, Dr.
Affonso Pinheieo e Trevões; faltando com causa o
e . DI's. Rebouço , Frontin, Peck U, Linger, Conse

lheiros Dr, Caminhoá e Correia, Commendador s Mal
vino, Lope Anjo e Jo é Ignacio da Rocho, Lucio J s6
Marques, Tenenle Brazil, maestro Me quüa, IIyme,
Fernandes, Xavier Carneieo, Escrao'nolle Taunay e
Mafra, foi aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da se ~uo de 25 do cor
rente.

O expediente constou de um officio do r. jurado
George Hyme, d clarando retirar-se por algum tempo
para Petropolis e enviando uma cópia da carla Cil

cular sobre o lcerozene inexplosivel. - Inteirada.
Officio dos Ses. Leite ~ Alves c Freire &: Freire,

reclamando contra a class ificação de seus producto .
- Foram aceitas para entrarem na ordem dos
trabalhos.

Pa ando-'e á 1ti parle da ordem do dio: «Leitura
de pareceres»): foram 'lpre 'entados e lido' o ' seguin
tes pureceres dos Sl'S. jurados Conselh iro Dr. PilungD,
Commendadül' José Ignacio da Rocha, ROllchon, Abel
Guimarães e Dr. Peckolt, que ficam a esta onnexo
e obre a, mesa para serem consultados. (1)

Entrando- e na 2'1 parte da ordem cfo dia: «Recla
maçõe e informações»), 101110 a palavra o SI'. Dr. ecre
tario Geral e declara que félltando jurado para ai,
cimento Ul'tificial, sal c obj eclo de lJ lias-arte., on
vidUl'a, ele acOrdo com o yencido, os Sr . Dr. Silva
Telles e Commenclador Mafra e que stes sr dignaram
aceitar.

(I) Estes pareceres fãe pnblicaJos na secção competenle.
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Em eguida ão apresentada s as reclamaçõe acima
expostas, adoptando o Sr. jurado Paula Carvalho a
reclamação de Freire e Freire qu e examinará, dando
I osteriormente o seu juizo; quanto á de Leite & Alves,
n<1o obstante o Sr. jurado Andrade ter su~tentadoo
seu voLo, o Jury delibera, sob proposta do Sr. jurado.
Dr. I' emandes Pinheiro, que a r clamaçUo não fo e
decidida incontinente sim 24 horas depois para
melhor exame. O Sr. Presidente declara que a Asso
ciação Industrial manifestara desejos de encerror a
Exposiçilo no dia 29 do corrente mas que não Lomaria
deliberaçilo alguma s m pleno acordo com o Juri, fi
cando no entretanto a casa aberta á dispo. ição dos Srs.
jurados e expo itore .

O r. Dr. Ferna ndes Pinheiro ê de parecer que, sendo
jusLo agradecer- e a delicadeza da A sociação, e lhe
faça sentir que o Jury adoptará qualquer deliberação
sua ma que, diante do Regulamento, não cabe ao Jury
competencia para resolver o 'aso: Só á directoria da
A 'ociação cabe assumir a re ponsabilidade do acto.

Pnssando-se á 3n parte da ordem do dia, entra em
discussão o parecer do Sr. jurado Lucio José Marque,
que é adoptado em SLla totalidade.

Não havendo mais nada a tl'atar- e, foram eucena
dos os trabalhos.- Dr. Nicolau Joaquim, M07'eira, Pre
sidenLe.- Dr. Jo::;é Pel'eira Rego Filho, Set.reLurio.
Engenheiro ALtr/Usto Telle::;, Se reLal'io Adjunto.'
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Acta da na sessão do JUI'~ Geral da Expoôlição da
Industrial Nacional. eUI ~8 de .Janeiro de 1.88~

Pl'esidencia elo SI'. Dr. Sicolcttt 'M OI'eirct; Secl'etario Geral

o SI'. Dr. Pe/'eint Rego Filho; Sec'retw'io Adjttnto u Sr. DI'.

Silva TeUes.

SUMllAlllo.-Jurado' pl'esonLe" Loilura e approl'ação da acta da sessão de '!!7 do

r.orronto.-ExpoUionto.- Loilul'a UO parocorus.- Participaçõos vorbao. do '1'.

Socrota,'io Gorai sobro o não coml'arocilllonto dos Srs. jurado, DJ', Tauna)' o

Consolhoiro Pilanga. - Roclamação do oxposilor José FI"lnci,co Correia.-
Rr.chlluação do jUl'ados o novas nomoaçõo,,- Oiscllsoão da reclamação tio

oxposilor Loite ,I.: Alros. Rotlexõos a ro,poiLO polos Sr•• jurados Andrado, Dr.

Socrolario Geo'al, Conselhoiro Dr, Caminhoá, Dr. Fernandos Pinhoiro, Common o

uador Gouinho, DI'. Silva Tollos, Commendauor José )gnacio ua Rocha e P~esi.

donte, Oocisão do Jur)' sobro Oassumpto.-Oiscussão Oapprovaçilo lIQ parooor do

Sr, Consolhoiro Dr. PiLanga.-Discn,são do pal'ecor UO Sr. Abel Guimarãos.

-Ilolloxões sol)l'o o julgamonLo do alguns productos pelos Srs. jurados Com·

mondado. Godinho, Dr. An'onso Pinhoiro, Abel Guimarão, o Dr. SocreLario

GoraI. Ooliboraç';o do Jur)' aLai respcílo.-Apresentação de um addilivo ao sou

parocer pelo Sr. jurado Rochon, Discn.são do mesmo parecor o sua approva·
ção.-Solicitaçilo dI Sr. DI', SocroLario Gorai, á vista da hora adiantada, para

adiamonto dos pal'ocoros dos Srs. j arados Dr. Pockolt o Conllnondador Jo,6

19nacio da Rocha; decisão do Jur)' a respeito, uepoi. do breves roflexões dos

81'S. jurados Dr, Secretario Geral, Couselhoi 1'0 Dr. Camin heá e GonlInondador

Godinho. Encorramoll to.

Presentes os Sr::>. jUl'ados DI·S. Nicolau Moreira, Pe
reira Rego Filho, Silva Telles, Saboia, Vieira Souto,
Femandes Pinheiro, Affonso Pinheiro, Pecholt, Con e
llleiros Dr. Caminhoá e Correia, Commendadores Moi
tinha, GodinllO .lo é Ignacio ela Roclw, Abel Guima
l'ãe., R 1100, B Imiro ,GnilI1arães, PunIR Carvalho,
Andrade, Trevões, Xavier Carneiro e Moniz, faltand
com causa. os r . .i urado, Dr.. Rebollça , Frontin,
Taunay e Unge)', Con elheir Dr. PiLanga, Commenda
dores Lopes Anjo, Malvino e Mafra, Lucio José Mar
ques, {ariano Ribeiro,. Pa choal, Tenente Brazil,
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maestro Mesquita, IIyme, Fernandes e Fevereiro de
Oliveira, foi aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta de sessüo de 27 do cor
rente.

O expediente constou de um officio do Sr. jurado
Paschoal, no qLlGl péde dispensa da commissão de que
estava encarregado, por motivos particulares. Intei
rado, ficando a mesa incumbida de providenciar sobre
a s ub stituiçtio ,

Entrando-se na 1ti parte da ordem do dia: «Leitura
de pareceres », são lidos os dos Srs. jurados ~1oniz, Dr.
Affonso Pinheiro, Fevereiro de Oliveira e Commendador
Lopes Anjo, annexos a esta, ficando os mesmos sobre
a me a para serem consultados. (1)

Pas ando-f:e á 2" parte ela ordem do dia: cc Informa
çãe e requerimentos », o Sr. Dr. Secretario GemI
declara que os Srs jUl'ados DJ'. Taunay e. Con e
lheiro Dl'. Pitanga, nüo podendo comparecer á presente
essão, por incommoclos de aude, lhes haviam

pedido para que I 01' parte dos mesmos solicitasse
do Jury di pen a des a falta involuntaria. E aprovei
tando da palavra eli'?; que, tendo Sr. jUl'ado Trevõe
e cu ado de examinar o productos de postiço' e

pel'uca , por não ser conhecedor de tae objecto,
havia sido, de acôrdo com a Directoria da Associação
Indu teial, convidado o Sr. Ca 'semajou para o ub
s títu ir .

Pre, ente a l' clomaçuo do expo itor Jo é Frim
cisco COI'roia relat.iva, ao julgamento dOR prodl1clos
c1 ('uma que exhibiu, foi eUa aceila e entregue 00

r. jurado Andrade para, na sessuo de 30 do corrente
inforl11GJ' [l I'espc.ito.

(Il o, parecere. vão pllhli ades lia secção cempetente.
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Passando-se áreclamação do expositor Leite ~ Alves,
toma a palavra o Sr. jurado Andrade e declaro. não
ter modificaçiio a fazer no seu juizo, visto que, mesmo
para chegar ú classificaçilo que fez, foi preciso premiar
com muita bonomia esse expositor. Vendo na fórmula
que adoptou no requerimento um protesto de não aceitar
o premio, e não pedido de recon ideração, parece-lhe
que deve ser devolvido esse documento sem mais
outra qualquer observação.

OSr. Conselheiro Dr. Caminhoá é de opinião que não
se deve usar de tanta severidade para com o recla
mante, antes seu pensamento seria o de em casos
taes, deferindo os requerimentos, uar-se minuciosas
explicaçõe do motivo em que se fundamentou o
juizo, quer do Jury, quer do jurado.

OSr. Dr. Fernandes Pinheiro vai de encontro a essa
idéa, acha sufficiente a referencia na acta, que é o
hi torico dos trabalho , e em na opinião o melhor livro
de consulta em que estes ou quaesquer outros expo
sitores possam buscar o e clarecimentos de que care
çam para conhecerem do occorrido. A idéa aventada
pelo Sr. Conselheil'o Dr. Caminhoá poderá acarretar,
de fu Llll'o, serios em] araços que convem evitar.

OSr. Commendador Godinho acompanha a opinião
elo r. Conselheiro Dr. Caminhoá, visto que trata-se de
um fabricante antigo e a quem a arte, pelos grandes
capitaes empreg, dos, deve muito o seu incremenLo.
Nüo vu inconveniente enl seguir-s0 o ulviLI'e lembrado
pelo SI'. Con lheiro Caminhoó, ante mnteria de bom
D.í'is . Desde jú pMe que e declare na acta s r o seu
,ato « dizer- e ao reclamanle em ofticio cruae os
motivo por que o Jury não elevou a . na cla 5i
ficaçüo. »)

O r. Commendador Josdo'nacio do R cha péde seja
tido o seu valo em idenLico . pl'incipio '.
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o Sr. Dr. Silva Telles, fallando, só leva em vista
declarar que toma o presente documento como um
simpIe officio e não como uma reclamaçJo; tambem
não acredita de vantagem e dê explicação em officio,
pois acha sufficiente a acta, que qualquer poderá ter
requerendo por certidão.

O Sr. Dr. Secretario Geral sente não adoptar nem o
pen amento daquelles que pretendem se dê ao expo
sitores razão do julgamento em explica,ão especial,
nem o parecer dos que entendem nüo tratar-se de uma
reclamação. A severidade na questão de [6rm ula na
reda ção não lhe parece justa, poi acredita que do
exposto no officio se deduz claramente ser intenção
dos reclamantes queixarem-se da má classificação
em parallelo com a de productos similares, questão
vencida diante do voto formulado por quem de direito
compete, a menos do Jury opinar em contrario, tendo
para isso dados que o dirijam a caminho oppo to. Não
vê vantagem na adopçüo dos princil ios apresentados
pelos ·Srs. Conselheiro Dr. Caminhoá, Commendador
Godinho e Rocha, porque vê nelles medida de emba
raços futuros, como mui. bem já se fez sentir na pre
sente sessão. Uma vez exposta em acta a razão elo
voto aceito pelo Jury e. Lão salvos todos os escrupulos
que pude em ferir a reputação ele antigo. fabricante.
Entende que, quer o Jury, quer o jurado, tomando
para molde de seu julgamento o valor dos produclos
xpostos e não a reputa)í.o externa da faI rica, nunca

se os poderá accu ar por ir de encontro aos de ejos do
expo itores, que nJo acltam apoio no capricho que
de envolveram, abendo ir concorrer com ouLros que
trariam a exame producto similare. Se a cla ~ificação

"' ai reflectir de agradavelmente no effeil.o pret ncJido,
é> o proprio expositor a causa efficiente desse re 'ultado
negativo. Assim pois, é d opinião que, uma vez con-
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sulLado o Jury e este decida a sustentação do voLo já
conhecido, nenhum pa so, além da consignação em
acta do resolvido, deva ser dado.

Assim justificado o voto e não a modificação deste,
não obstante reclamado, o Sr, Presidente, depois de
consultar de novo os Srs. jurados e estes votarem pela
sustentação do parecer por falta de dado para oppor
contrariedade, e de dar como aceitas pelo Jury as de
clarações dos Srs. Commendadores Godinho e Rocha,
deu por encerrada esta discus ão, passando á 3a parte
da or'dem do dia « Discussão dos pareceres adiado .»

Sendo posto em discus ão o parecer elo Sr. Conse
lheit'o Dr. Pitanga, foi este adoptado em contrarie
dade.

Passando-se á discussão elo parecer elo Sr. Abel
Guimarães, pécle a palavra para impugnal-o o Sr.
Commencladol' Godinho. Sente não poder acompanhar
o Sr. jurado na maneira por que se houve em relação
aos productos expostos por Joaquim dos Santos Sil
veira, vi to que, gozando elle de geral conceito, é sobre
modo de agradavel um juizo que venha diminull-o.

OSr. Dr. Affonso Pinheiro dá as milos ao Sr. Com
mendador Godinho, entindo que o Sr. jurado, que de
um modo tão franco e pronunciara quando occupou
se da casa Mendes BrDgança & C.a, que apresentara
xarope de angico no qual não se dão as reacções da
solução ela gomma angico vinda do Norte, como
affirmou o Dr. Peckolt, a quem ouvira, venha equi~

paraI-a a de Joaquim do Santo Silveira, cujos prepa
rados reputa bons, men~ o vinho de lacto-pIlo phato
de cal e o elixir ele pepsina, que acreelita inferiores aos
do mercado. Não vem pedir reforma de premio, deseja,
porém, que o Sr. jurado, exprimindo a razões do eu
voto, lhe dê ba e segura para poder julgar sem vacil
laÇão. Tratu- e ele um pratico que goza de geral con-
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ceito e nilo deve ver desviado do seu credito sem
provas que o is o autorizem.

O Sr. Abel Guimarães, contando de anlemilo com
as dLlvida que pndessem surgil', se escusara dessa
commissilo, e e tem a honra de dirigir-se hoje ao
Jury, e em toda isenção de animo, cabe a este a respon
sabilidade por nuo ter admittido a escusu (rue solici
tara, tendo em vista a sua eSl eciaL posição e espinho. o
da tarefa. Nilo pretendeu o rebaixamento de concciLos
adquiridos, procurou, porém, formular suas sentença
diante das peça sujeitas a seu exame, e estas nilo lhe
deram outros conselhos que oquelLes que exarara em
seu parecer. Sente que os expositore cla ificados
com mençuo honrosa, alguns dos quaes com muito
merito, poderiam figurar em condições maIs vanta
joso . Não se oppãe o. qualquer alteração que o Jury
entender fazer no parecer; deve, porém, ponderar
que foi ba tante escrupuloso no pronunciamento do
seu voto.

O Sr. Dr. Secretario Geral p';de permi tio para
fazer alguma ponderaçõe a este re peito.

Pertence ao grupo daqueHes a quem causou signifi
cativa orpresa a leitura deste topico lo parecer; nuo
quer oppor-1he contesto<:u ,lJoi5 aI e até onde ,"ai o
espirito de rectiduo do jurado cuja tarefo foi o julga
mento dos productos pharmaceuticos. Goza, por"m, o

1'. Silveira de uma repLltac;Uo tiío elevada amo conhe
ced r do. Ul'te pharmaceuticn, IUO ju ta foi o. estra
nheza determinada pelo expo to no parecer. Nuo vendo
lareza na expo 'içUo deI is das id6as adimltoclos

pelo Sr, juro. lo qu , depois de eparar unicamente os
(lou producto a imo. alludido~, con[e sa que outro
l"'n) vnlor: ~. pera lhe. eja licito pedir ao 'r. jurado,
para firmeza ua e elo JlITY, declare i a -im elo. siD
cando u prudllcLo fez por a 11<1.1-(:::; il11p deito ,caso
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em que, embúra com bastnnte pezar, -11e ter''t de
abrnçar o seu juizo nUa [aurenml0 melhor a quem
tanto apee iava pelo merecido conceilo que todo o
medicas lhe tril utam. TI'ata- e de um insuccesso
occasional dcyiclo talYez a ciecul11stancias nnormaes,
que elle nua é o competente pnra avalinr nüo tendo
examinado o producto mas que de eja fiquem bem
conhecidas do Jurye po sa este manter-se nos fóros de
jusliça. até hoje usada. Péde ao .'r. jurado tomo sua
reflexões apenas como desejo de esclarecimentos.

OSr. Abel Guimmues lamenta que n5.o pl1desse ter
iuo além na conce süo dos premias, e deve af.firmar
qlle em relação ao produ tal' em questão, eUe nilo foi
seyero, ante tolerante. Nua sahe o motiyos da mú
producção apresentada, mas o que é fóra de duvida G
quo o Jury em con. ciente exame nüo alterará o seu
juizo; sendo de lamentar que um pratico, cujos pre
parados passam como resl1ltad do melhor esmero,
e apre ento.. se neste concur o de um modo tão des

cllidoso; ", portanto, elle o unico re ponsavel por esta
infeliz e inesperada occurrencia.

Vencida esta _quesW.o, i to é, de não alteração do
peemio proposto, ú vista da terminante declaração do
Sr. jurado re pectivo, tendo apenas contra o voto do Sr.
Commendndor Godinho, passou- e ao julgamento dos
premias peopostos para o expo itores dos prod uetos
hommopathico , que foram adoptados, votando apenas
coutra o Sr. Commendador Godinho na parte relativa ao
expositor José Ferreira de Pinho, 1)01' entender que
devin. er igualado aos outros productores deste genero,
poi que todos di poem de identicos recurso . He olveu
outrosim o Jury se firmasse em acta nada ter deliberado
. obre os productos de fórmula 'ecretns, porque, não
podendo nem devendo ir de cortinnr os segredo' e
my teria, que ns envolvem, o que exigiria uma
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analyse completo, des jo contrario ao pensamento que
elLas exprimem, julga que a sun melhor rec mpensa
e tá na aceitação medica ou por parte do consumi
dores dos referidos peoductos, sem que isso o prive de
louvar os esforços dispensado por esses expositores
na cooperação da festa do trabalho.

Entrando em discussão o parecer do Se. Roucholl,
eUe péde lhe seja permittido modifical- em alguns
pontos, porquanto já havia feito a clas ificação dos
peemios quando pôde comprehender em ses ões pos
teriores o pensamento do .Tmy na distribuição das
graças; péde, pois, se considere com o Diploma d
Honra as fabricas de Esberard e Santa Cruz; de Pro
gre so a do Po to do Rosa; e com o de Merito o pro
duetos do Sr. IIancox.

As im se vencendo e adoptado o relatorio em todos
o seus outros pontos, depois de ponderações feitas pelo
Sr. Dr. Fernancle Pinhe;ro sobre o valor dos tijolos
prensados de Hancox, inquestionavelmente de lua
lidade superior e de melhor materinl dentre os ex
postos, no que foi de acôrelo o jurado respectivo, cin
gindo-se á autoridade do opinante, passou-se a discutir
o parecer do Sr. Commendador Rocha, obre chapéos.

O Sr. Dr. Se retario Geral não pretende levantar con
trariedade mas não póde deixar de fazer algumas refle
xões vendo igualados tantos expositores com o Diploma
elo Progre so, na parte que foi lida. Acreditando ter
presidido um plano special neste modo de julgamento,
elle o quer conhecer para não ir de encontro ao seu
procedimento mantido até hoje. E' a industria elos
chapéos aquellu em que mais são o elementos a que
cumpre attender-se para firmar juizo, quer se tenha em
vi ta o perfeito de uma bôa combinação na mi tura
do pellos, quer se tenha em vista a igualdade com que
ão bastidos/ quer ao processo de sua fulação, quer á
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variedade das tintas usadas, qu r ao apropriado
de sas Untas para o consumo, quer ú perfeição em
pregada na tinturaria ou, antes, no modo de tingir os
mesmos chapéos, quer no seu melhor ou peior acaba
mento, quer na combinação das guarnições usadas,
quer na elegancia dos formatos.

E como, tendo em attenção o exposto, o exame a que
procedeu lhe 'Jé se resultado contrario, embóra como
um mero curio o, elle não quer votar em melhor
orientação do profi sional que lavrou o parecer' por
isto, diante elo adiantado da hora, propunha o espaça
mento da discussão, nüo só deste como do parecer do
Sr. Dr. Peckolt, para a proxima reunião.

Assim foi adoptado, depoi de algumas reflexões
explicativas apresentada pelo Srs. Conselheiro Dr.
Caminhoá e Commendador Godinho.

Nada mais havendo a tmtar-se o Sr. Presiden te le
vantou a sessão depois do Jl1l y adoptar a proposta do
Sr. Commendador Moitinho, de que fo se convidado o
Sr. Castellões para ul)stituir o jLll'ado resio'natario
Antonio de Almeida Paschoal. - Dr. i\ icolau Joaquim
Moreira, presidente. - Dr. José J>el'ei7'Cl R go Filho,
Secretario. - Engenheiro AUgll to Telle, Secretario
Ajllnto.
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Acta da IO' sessào do Jury Geral da Exposição da
Industria Nacioual, elD 30 de J"aneiro de 1.882

Presidencia elo Sr. Dr. Nicolau 1I101'eim; Secl'etario Geral o
SI'. Dr. Jose Pereira Rego Filho; Secretario Aeljunto o Sl'. Dr.
Silva Telleô.

SUM:l/AnIO.- Jnrados presoutes.-Loitura o approvação da aela do 28 do r01'fonlo.

-Reclamações sobro a mosma pelos 51'S. Dr. Si/VIl Tolle o Andrado.- Expo·

dionto.- LoiLnl'U dos parocoros dos 51'S. Commoudador ~Iall'ino, DI'. For,
nandos Pinhoiro o tu parlo do do SI'. Consolhoiro COl'l'oia.-Roclamações dos
OX[1osíLores Viauna Xadol' & C.a o Ednardo Bann.-Informação dada ]1010

SI'. Paula Carvalho sobro a roclamação dos oxpositoros Fruiro & Froiro.-Rocla·

mação do Sr. Dr. Socrolario Gorai souro nomearão do novos jurados o provi.

don ias a rospoiLo.-Discnssão do paroccr do Sr. Commondador Jostl fgnacio da

Rocha.-Solicitação do Sr. Dr. Socrolario Gorai para quo soja disponsado do
tomal' parLo ua wscussão o votar souro o moslllo.-Explieaçõos do SI'. Common.

dador Rocha a rospoilo o julgamento do parocor.-Discnssilo o votação do

pal'ocor do Dr. Pockoll, dopois do relloxõos dos 51'S. Drs. Sccrolal'Ío Gorai, Silva
Tollos, Foruandes Piuueiro, Peckolt, Cousolhoiros DI'. Camiuhoá o Correia,

Commendador Godinbo, Ahol Guimarão~ o Dr. Arrouso Pinhoiro.-Discussão do
parecor do SI'. Moniz, o sua approvação depois das relluxõos dos 51'S. DI'. :For·

nandos Pinhoiro o i\'loniz.-Discussão o approração dos parecOl'os dos 51'S.

DI'. Alfonso Pinbeiro o Fovereiro do OlirOÍl'a.-Adiamonto do parocor do Sr.

Commondador Lopes Anjo,-Encorramento.

Presentes os Sr. jurados Dr . Klcolau Moreira, Pe
reira Rego Fllho, Sllva Telles, Taunay, Fernandes
Pinheiro e Peckolt, Conselheiros Dr.Caminhoá e Correia,
Commendaelores Godinho, Lopes Anjo, Jos6 Ignacio ela
Rocha e MoiLinho, Abel Guimarues, Paula Carvalho,
Moniz, Xavier Carn .iro, Andrade, Belmiro Guimarães,
Dr. Vieira outo, Nlariano Ribeiro e Rouchon, faltando
com causa os r. Drs. Rebouças, Frontin, Linger e
Saboia, Conselheiro Dr. Pitanga, Commendador Mal
vino, Lucio Jos6 farques, Tenente Brazil, Hyme,
maestro Mesquita, Fernandes, Fevereiro de Oliveira,
Tre, õe ,Commenelador Mafra e Cassemajou, fol aberta
a sessão.

Foi lida e approvada a acta da ses ão de 28 elo cor
rente, com as seguintes alterações do Sr. jurado
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Dr. Silva Telles que péde para que se declare nu n ta
da presente ses ão que, sendo o 10cumenLo de Leite
& Alves um protesto e nua um o[fieio, e o remettes e
á Associação Industrial; no mesmo sentido péde o
Sr. Andrade que se declare na acla que, consid rando
elle a petiçúo de Leite & Alves apenas como um sim
ples e terminnnte protesto de não aceitar o diploma
que lhe foi conferido, se limitasse a dar dis~o conhe
cimento á Associação Industrial.

Nilo havendo expediente, passou-se ú ia parte da
ordem do dia, « leitura de pureceres)), . endo lidos os
dos rs. jurados COll1mendndor Mulvino, Fernnndes,
Dr. Fernandes Pinheiro e a ia purte do do Sr. Con-
elheiro Correia, que ficam sobre o. me a para erem

con. ullados e annexos a esta. (1)
Entrando- e na 2a parte da ordem do dia, « informa

ções e reclama\ões)), foram pre entes dou reque
rimentos dos expo itores XaYier Vianna c' C.a e
Eduardo Baun sobre o julgamento do productos quo
exlübiram.-Fol'am entregue ao Sr. jurado respectivo
para informar.

O Sr. jurado Paula Carvnlho dá explicações do novo
laudo lançado obre os producto de Freire &: Freire,
cuja analyse nüo o autoriza a alterar o eu primeiro
julgamento.

OSr. Dr. Secretario Getal mo tra a nece::;sidade de
ser ouvido o Sr. jurado, que s encal'l'egara de estudar
os bonet , sobre os [6rros para cl1upéos que se acl1nm
expo tos, bem a sim que . e e colha jurado para
examinar as fôrmas de chap6 s e objectos de tanoaria
ainda não julgados.

Entrando-se na 3a parte da ordem do dia, «discu silo
e votação do pareceres lidos)), o Sr. Dr. Secretario

(i) Os parocoros vão publical\os na socção competonto.
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Geral, pedindo a palavra, péde que o Jury não estranhe
que e11e, tendo-se occupado na se silo passado com o
parecer do Sr. Commendador Rocha, que deve dis
cutir-se hoje, venha escusar-se agora dessa tarefa,
pedindo mesmo para retirar-se da sala durante essn
disCLlssão e esperando da gentileza do Jury lhe conceda
a reserva dos motivos que determinam esse prop9sito,
o que obtido retira-se.

Entrando em discussão o alludido parecer, é elle
approvado depois de algumas reflexões produzida
pelos Sr . jurados Commendador Rocha e Dr. Fer
nandes Pinheiro.

Em seguida entra em discussão o parecer do Sr. ju.
rado Dr. Peckolt, que é adoptado depois de reflexões
produzidas pelos Srs. jurados Dr. Secretario Geral,
Conselheiro Correia, Dr. Silva Telles, Abel Guimarães,
Presidente, Drs. Peckolt, Fernande Pinlleiro, Conse
lheiro Dr. Caminhoá, Dr. Affonso Pinheiro e Com
mendador Godinho, sobre os premias conferidos ao
Imperial Lyceu ele Artes e Officios, a Diniz &. Feijó,
Maximiano da Veiga e Sociedade de Beneficencia Por
tugu~za, finda a qual resolveu o Jury a concessão do
Diploma de Honra ao Imperial Lyceu de Arte eOfficios;
elevação de premias propostos, passando os de «menção
honrosa) para « diploma de merito» e os que não tive
ram classificação para « menção honrosa », menos o da
casa Veiga, cuja solução pende de novo exame que farú
o Sr. jurado, pedindo tão sómente o Sr. Dr. Peckolt
ao Sr. Abel Guimm'ãe o aj uda se nessa tarefa.

Entrando em discLl são o parecer do Sr. jurado
Moniz obre trabalho de arame e congeneres, oppãe o
Sr. Dr. Fernandes Pinheiro contrariedade ao Diploma
de Honra propo to para o expositor A. Bersun, e pro
pondo que seja esse premio passado a Diploma de
Progresso, o que foi approvado, tendo com essa pro-
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posta concordado o jurado relator, depois d declarar o
pen amento que o guiára em seu julgamento.

Postos em discussão os parecere dos Srs. jurndos
Fevereir de Oliveira e Dr, Affon o Pinheiro, foram
elles adoptados sem contestação.

Devendo passar- e á discus ão do parecer do Sr,
Commendador Lopes Anjo, o Jury, tendo em vista o
adiantamento da hora, resolveu adiar e sa discus ão
para a sessão seguinte, e levantou-se a se suo.
Dr. },Ticolmt Joaquim Moreira, presidente. - Dr . José
Pereira Rego Filho, secretario geral.

Acta da II" sessão do Jury Geral da Exposição da
Industria Nacional, eln 31 de .J"aneh·o <le I88~

Pl'esidencia do S,'. DI'. Nicolau M aI-eira; Secretario Geral o Sr.
,DI'. Pereira Rego Filho; Sec,-etario Adjunto o Sr. D,·. Silva
Telles.

SUIIIIAnlo.- Membros pI'csentes. LeHnm e approvação da acLa de 30 do r.orrenLe.
LeiLu,.. dos pareceres dos Sr;. Cassemajon, Trevões, 20 parLe do do Sr. Con

selheiro Correia, Dr. Perei,.. Rego FIlho, additivo ao do Sr. Lucio Jos6

Marques, e consolheiro Dr. Caminho:í. - Discussão pela ol'dem sobre a 2n parte
do parecer do Sr. ConseUleiro Correia, Rellexões dos Srs. Presidente, Conselheiro
Correia, Dr, Fernandes Pinhoiro, Pereira Rego Filho o Frontin ; proposta sobro

ella pelo SI'. DI', Fernandes Pinheiro e seu adiamento pedido pelo S,'.
Censelheiro Correia.- Informações .los rs. Paula Carvalho e ~lariano Ribeiro

sebre as reclamações do expo HOI'es Freira & Froire e Xavier Vianna.- Discus

sãe e approl'ação dos pareceres dos Srs. DI', Fornandes Pinheiro e Fevereiro de

Oliveira.- Discussllo do parecer do Sr Commendador ~1alvino, na qual tomaram

parLe os Srs. Drs. Fernandes Pinheiro, FronLin o PJreira Re"o Filho, na

parte relativa ao julgamento dos 11I'0dnctos expostos pOl' Menezes Darcellos &

Cesta. Appro\'ação do mesmo COOl resLricção do \'oto do Sr. Dr. Fernandes Pi

nheiru.- Discussão do parocer do Sr. Cemmondador Lopes Anje, sobre o qual

fazem algnmas reflexões os Srs. D,·s. Poreira Rego Filho, Frontin, Fernandes
Pinhoiro, Commendador Lopes Anjo e Conselheiro Dr. Caminholi, e votação

do parecer,- Adiamento do julgamento do do Sr. Fornandes, pela hora adian·
tada.- Encer,..menLo.

Presentes os Sr . jurados Drs. Nicolau Moreira, Pe
reira Rego Filho, Frontin, Silva Telles, Affonso Pi-
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nheil'o, Fernan le Pinheiro, uboio, Vieira Souto, Con
selheiros Cam inhoá e Corr- ia, Commendadore Rocha e
Lopes njo, Belmiro Guimarães, Puula Carvalho, Ma
riano Riheiro, Abel Guimarães, Rouchon, Yloniz e
Trevões, faltando com causa o Srs. jurados Drs.
Rebouças, Linger e Peckolt, COl11mendadores Malvino,
Mafra, :VIoitinho e Godinho, Lucio José Marqu-s,
Con elheiro Dr. Pitem 0'0., tenente Brazil, maestro i\Ies
quito, Andrade, IIyme, Fevereiro de Oliveira, Xavier
Carneiro, Taunay e Cassemajou, foi aberta a sessão.

Lida a acta da essuo de 30 do corrente fi i eIla ap
provada.

Nuo havendo expedienLe passou-se ú ia parte da
ordem do elia.

Foram lidos os parecere dos Srs. Cas emajoll, Tre
vões, Dr. Pereiea Rego Filho, Fevereiro de Oliveira,
addilivo dos Srs. Lucio José Marque., Conselheiro
Dr. Caminhoá e 2n parte do do Sr. Conselheiro Correio,
ann xo a esta, e que ficam sobre a mesa para serem
consultados. (1)

Term'l.1ada a leitura da 2[1 parte do parecer do Sr.
Conselheiro Correio, o Sr. Presidente tomando a pa
lavra,declara em tempo nüo podei' aceitar, na quali
dade de presidente do Jury, qualquer premio.

O Sr. Dr. Silva Telle diz que a declaraçilo <10 r.
Presidente o vem collocar em e pinho a condiçuo,
vi to que, não obstant ser expositor, nilo só foi-Ib
confiada a tarefa de ecretario adjunto omo poste
riormente, e pel propl'io Jury, a ele jurado para os
productos: cal, cimento artificial e sal.

Entra em duvida. e i to virá annullar as suas rega
lias como expositor: é doutr ina que de cjnria. ver

(i) Estas pareceres vão publicados na secção competente.
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resolvida I elo Jury ·para guiar-se em seu futuro
procedimenlo.

O Sr. Con elheil'o COl'reia faz sentir os motivos que
o levaram á determinaçuo do premio proposto e
nua vê inconvenientes na conces ão delles aos Srs.
jurados desde que, no acto de ,e tratar do ponto
que lhes toque, estes deixem de tomar pm'te na dis
cussão o votação.

O r. Dr. Secretario Geral diz Iue a dous pontos se
deve attender: no quo toca a premiar o jurado nada
và no Regulameuto quo o inhiba, desde que elle se
colloquo nas condições exposta pelo Sr. Conselheir
Correia; quanLo ó. concessão dos l)remios sobre in-
trucção publica, o Jury deve recordar-se de ter a sen

tido em premiar nilo só as collecções mas tam) em
destacar a obra, que dellas fize em parte, como
mei de estimulai' novos commettimentos e p dor
as im realizar-se em tempo mais ou menos proximo
uma exposiçuo de in trucção publica; ficando ou
tl'osim determinado que essa (U tincção se estende e
aos autore já fallecido e que, aso e ses diploma
nüo fos em procurados pela fLlmilia ou successol'es,
se os levas e para li bibliolheca nacional ou arclli vo
publico, e ahi fo sem guanlados como uma homena
gem ao merecimento d'aquelle autores.

O r. Dr. Fernande Pinheiro nã e satisfaz com
as idéas exposta e entende, para maior garantia
(lucr do Jury em O'oral, quer do jurado em parti
cular, que e deve re olver como preliminar o. ,e
guinte eon ulta: O membro d Jury ,~ondo exp silor
elo qualquer pr dueLo ou aulor de qU'llqller lJro.
das incluidos no. ,ecçii.o de instrucçuo pnblicn, pMe
.'rr pr miado lJ l( me:::,1110 JIll'.-, 'Qml<llJto qllO e
ulJ 'tenha de "O Lo. r' e d L mar p[lI'te!ln di. u,,·:- que
lhe ~ r ferent ~
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Fazem ainda a este respeito indicações os Srs. Con
selheiro Dr. Caminhoá, Drs. Frontin, Secretario Geral
e Fernande Pinheiro, e consultado o jury, este re
spondeu pela affirmativa áqLwlla preliminar, deixando
de tomar parte na votação os jurados comprehendidos
nes a hypothese.

Em seguida o Sr. Conselheiro Correia declara que
não podendo comparecer nos dous dia mais proximos,
pedia ao Sr: Presidente adias e a discussão do seu pa
recer para o dia 3 de Fevereiro.

Entrando-se na 2ú parte da ordem do dia « informa
çõe e reclamações »), foi entregue pelo Sr. jurado Ma
riano Ribeiro a sua informação sobre a representação
do expositor Xavier Vianna & C., na qllal sustentél o seu
primeiro julgamento.

Pa sando- e á 3[1 parte da ordem do cl ia « discussão e
votação do pareceres lidos», é approvado o do Sr. Com
mendador Malvino, depois de algumas reflexões pro
duzidas pelos Srs. Drs. Fernandes Pinheiro, Secretario
Geral e Frontin sobre o premio proposto para o expo
sitor Menezes Barcellos & Costa.

Entrando em discu são o parecer do Sr. Dr. Fer
nande Pinheiro sobre papeis pintq.dos é approvado
sem conte tações.

Entrundo em discussão o parecer do Sr. Commen
dador Lopes Anjo, o Sr. Dr. Secretario Geral péde ao
Sr. j uradú lhe tolere algumas reflexões, pois quê tem
em vi ta tão ómente e clarecer-se. A sim é que, tendo
visto em intere sante exhibição o productos da Casa
da. Moeda, elle e tranha não fo se aquella repartição
mais bem compensada no eu distinctivo. Sabe que as
gravuras não são perfeita.s, que mesmo a tinta de im
pr s tio nuo é da melhore, mas que i o lhe parece
for ado pelas proprias exigen ias do seu uso. Ntio dei
xára tambem de ver com um pouco de tristeza a



-19 -

maneira por que se classificaram os productos da Ty
pographia Nacional, bem assim os da Ga;;eta ele lYoti
cias e da casa Laemmert 9" C. E' possivel, no entre
tanto, que explicados os factos, elle nada tenha a
oppor neste sentido.

OSr. Commendador Lopes Anjo diz que, estudando
a materia, não póde adoptar outra conclusi1o vi to
que em sua opinii1o os productos que mais sobresabem
são os da officina de Leuzinger. votado este parecer,
foi elle approvado, e devendo entrar em discus ão o
parecer do Sr. jurado Fernandes, foi ella adiada á
visla da hora já adiantada.

OSr. President~, encerrando a sessão, péde desculpa
de seu não comparecimento na proxlma reunião, visto
ter de presidir a sessão da Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional. - Dr. J.\ icolau Joaquim 1l1ol'eil'a,
Pl'e idente. - Dl'. José Pereira Rego Filho, Secretario
Gel'al.-Silva Telles, SecreLal'Ío AdjLll1to.

Acta da l~a sessào do .Jury Geral da Exposição da
Industria Nacional, eIll I. o de Fevereh'o de 1.88~

Presidencia do Sr. Secl"etario Geral, DI". Pel'cú'a Rego Filho;
Secl'etal'io Adjtlnto o SI', Dr. Silva Telles

SUll~IAn'o.-Jurados p,·osonlos.- Leitu,.. o approyação da acta da sossão do 3i
do Janoir'o.- Loilura tios parecores tios Srs. Commeudutloros Malviuo o Moi.

tinha, o Andrado.- Reclamações dos 0'1'0 itoros Josó Dias da Costa. Forreira
da Silva ,'<. Avo, Fomandos Braga ""- C.a u Eugonio Marquos do Uollanda.

Informaçõos dos Srs. jlll'ados COllllllondadoros Lopos Anjo O Malvino.- Dis

cussão o ,"atação dos parecoros do Sr. jurado DI'. Peroira Rogo Filho, do addi,

tivo ao l,arocel' do Sr. jurado Lucia Josó Marques, dos par'ecol'os dos I'S.

jllrados Cu somajou, Conselheiro Dr. Caminhoã, Trovões o Fornandos.

Adiamonto do julgamenLo dos productos o, postos por Kingolhoefor <.\: C.a o

Eugonio Marquos do Uollanda.- Nomoação do novos jurados.- Encorra
mouto.

Presentes os Srs. jurados Drs. Pereira Ren'o Filho,
Uva Telles, Frontin, Saboia, Vieira Souto e Affon o
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Pinheiro, Conselheiro Dr. Caminhoá, Commendadores
Godinho, Moitinho, Lopes Anjo e Malvino, Abel Gui
marãe , NIa1 iano Ribeiro, Belmiro Guimarãe , Rou
chon, Trevões, Carneiro e .\tIoniz, faltando com causa
os Sr . Drs. Nicolau Moreira, Fernandes Pinheiro,
Rebouç'as, Linger, Peckolt e Taunay, Conselheiros
Dr. Pitanga e Correia, Commendadores Rocha e Mafra,
Paula Carvalho, tenente Brazil, Hyme, maestro Mes
quita, Fernandes, Fevereiro de Oliveira e Cassemajou,
foi aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão de 31 de Ja
neiro findo.

Não hayendo expediente, passou-se á ia parte da
ordem do dia c( leitura de I areceres »). Foram lidos os
dos Srs. jurados Commendadores Mulvino e Moutinbo
e Andrade, que ficam tUmexos a esta e sobre a mesa
pura serem consultados. (1)

EnLrando-se na 2<1 parte da ordem do diu c( reclama
ções e informações», foram presentes ao Jury os re
querimentos dos expositores José Dius da Costa,
Ferreira du Silva &:. Ave, Fernande Braga & C.a e Eu
genio Marques de Uollanda, sobre o julgamento do'
eus p1'oducto exposto : foram 1'emetLido aos 1'e

spectivos jmados pueu informarem.
Em seguida tomaram a palavra os Srs. Commenda

dare Lopes Anjo e l\Ialvino com o fim de declnrarem
que em na opiniilo só s· devem mandar para Buenos
AJ'res os prodnctos que na cla sificação f01'em pre
miado com diplomas de Honra, Progresso ou Merito.

Passando-se á 3a parte da ordem do dia c( di 'Cl1C:su
e appr va)ío de parecere. }), foram app1'ovados os
do . eguinte Srs. jurndos: Dr. Pereira Rego Filho,

(I) Os parecures vão publicado> ua ocção COlDpotonto.
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Cassemajou, :=tdditivo ao do Sr. Lucio José Marques, e
bem a sim os pareceres dos Srs. jurados Trevões e
Fernandes, sendo o deste ultimo com as seguintes
alterações, sob propostQ. dos S1's. jLll'ados Commen
dadores Godinho, Malvino e Lope Anjo, Drs. Pereira
Rego Filho e Silva Tel1es, de elevar-se a Diploma de
Progresso os premio propostos para os expositores
Senna & c.a, Leão & Alves, Antonio Dichl e João
Baptista Dias; a diploma de NIe1'ito o proposto para
o expositor F. J. R. de Carvalho; e sendo rejeitada a
proposta de concessão de menções honrosas aos eXl?O
sitorcs F. Carmo Braga, lI. Campello, Caffarena e
C. Schumam & C. [\ constantes do parecer do jurado
respectivo, e finalmente de se adiar o julgamento obre
os productos expostos por Kino'elhoefer & C.a e Eu
genio Marques de Hollanda.

E não havendo mais cousa alguma a tratar-se o
Sr. Presidente encerra a sessão, declarando que, á vi ta.
do vencidoJ ia convidar o Sr. Tenente Coronel João
Soare Teiva para julgar dos producLos do Laboratorio
do Campinho, armamento e modelos de pe jas de ar
tilharia que foram expostos. - Dr. _Yicolau Joaquim
Jlo/'eim.- Dr. José Pereira Rego Filho.- Engenheiro
Silva Telles.
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Acta da 13" sessão do Jury Geral da Exposição da
Industl'la Nacional. en'l 3 de Fe-,.'ereir·o de 1882

Pr'esidencia elo St', D,', Nicolau 1;[oreim; Secl'etario Gltl'al o

Sy, DI', Pereim Rego F'ilho; Secl'etario Adjttl~to o Sl'. DI'.
Frontin.

SUllMARlo.-Jurados presonLos.- Loitura e aJlJlrovação da :lela da sossão do I"
do corronto.- LoiLura dos pal'oceros dos 51's. jurados Pedroso o Dr. Saboia.
-Roprosontação dos oxpositores Miralli., Loito '" Alves o João Pa\llo C.ll'doiro.
- Dicussão o appI'oração dos parocoros dos Srs. jurados Conselheiro Corroia,
ComOlendadoros Malvino o Moilinho, _~udrado o DI'. OLto Liuger.- Encor,
ramonto.

Presentes os Srs. jurados Drs. Nicolau Nloreiea,
Pereira Rego Filho, Frontin, Linger, Saboia, Affonso
Pinheiro, Commendadores Malvino, Moitinho e Godi
nho, Abel Guimarães, Paula Carvalho, Belmiro Gui
marães, Mariano Hibeiro, Andrade, Rouchon, Trevõe ,
Xavier Carneiro e Pedro o, faltando com causa os Sr '
Drs, Fernandes Pinheieo, Rebouça, Vieira Souto,
Silva Te11es, ConsellleÍL'o Dr. Pitanga, Commendadoees
Lopes Anjo, Mafra e Rocha, Lucio Jo-é l\farques,
Tenente Brazil, maestro Mesquita, Fernandes, Feve
reiro de Oliveira, Moniz, DI. Tmm"ay e Cassemajou, foi
aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão de 10 do
corrente.

Não havendo expediente pas. ou-se li 1a parte da
ordem do dia « leitura de parecel'e », enâo lido o
dos Sr, . jurados Pedras e Dr. aboio, Ille ficam sobre
a me a I ara serem consultados e VÜü Dnnexos. (1)

(I) Os pai oeores vão publicados \la secção compotonlo,
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Entrando-se na 2a parte· da ordem do dia « reclama
ções e informaçõe », foram apresentadas as represen
'taçõe dos expositores L ite & Alves, Izidro Mirallis
e João Paulo Cordeiro relativas ao julgamento dos
productos que exhibiram: foram entregues aos respe
ctivos jurados para informarem.

Passando- e á 3a parte da ordem do dia « discussão
e votação dos pareceres lidos», é approvado o do Sr.
Conselheiro Correia, com a emenda seguinte do Sr.
Dr. Fronlin : que sejam elevados a Diploma de Honra
osDiplomas de Pl'Ogre so pl'Opostos para os Srs. Con
selheiros Franklin Americo de Menezes Doria eM. de
Moroes e Valle, Drs. Andr~ Rebouças, Antonio de
Paula Freitas e Luiz Raphael Vieira Souto, que seja
concedido Diploma de Honra ao Sr. Joaquim Caetano
da Silva pela sua importantissima obra sobre o Oya
pock e o Amazonas, c que seja aceita a proposta já
apresentada para Diploma de Honra ao Sr. Dr. Manoel
Ribeiro de Almeida ..

Entrando em discu ão o relatorio do r. Commen
dador :Vlalvino, depois de alguma reflexões do Sr .
Commendadores Godinho, Malvino e Moitinho e
Dr. Frontin relativas á concessão de Diploma de Honra
á fabrica de Luz Stearica, por supporem os mesmos
Iue ella tem privilegio do Governo, mas sendo isto
contestado p lo Sr. Xavier Carneiro, que afiança não ser
assim, é o mesmo parecer approvado.

Pas ando- e á discussão do parecer do Sr. jurado An
drade obre chap -'os de 01, depois de algumas ponde
raç0e d. r.. Dr. FI' ntin, X[lYiC'r Cam iro e Dr. P 
reira RC'o'o Filho, Ú <'li ndoptulJ pelo Jury, om a
] rapo ta elo r. Dr. Frontin pm'ü que fo e conferiJo ao

x.] o itor dess- Gl'lio.o, J. Gomes Pereira "' c.a, o Di
ploma de Progresso, v Lando conLra o Sr. ,avier
Carneiro.
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Entrando em discussão o parecer doSr. C')mmendador
Jvloitlnho obre joias, medalhas e caixas para joias e
vidros homCBopathicos, é elle approvado sem reflexão
alguma.

E' em seguida approvado o parecer do Sr. Dr. Otto
Linger, sobre bichos de seda, casulos e semente, com
a proposta eguinte apresentada pelo Sr. Conselheiro
Dr. Caminhoá: concessão de Diploma de Progres'o ao
ex.positor Luiz de H.ezende e de JvleriLo a Belizal'Ío
A. Guimarães e João Bernardino da Costa.

E não havendo mais nada a tratar-se são encerrado
os trabalhos. - Dr. Xicolau Joaquim Jlorcira. - Dr. José
Pereira Rego Fil/tO, - Engenheiro AUljusto, Tclles.

~<>~

Acta da 14" sessão do Jury geral da Exposição da
Industria Nacional, eJU 4 de Fevereiro de 188~

Presiclencia (lo S,', Dr. Nicolau ]:(Ol'ei"a; 8ecl'etal'io Geml o

8". DI': Pereira Rego Filho; Secrt:tc!J'io Adjunto o '1', DI'. Silva
l'elles.

SU~,\I,U\lO.-JIIl'ados prosollLos,- LeiLIIl'a o a(lpl'ovação da acLa da sos 'ão do 3 do
eOl'l'onLo,- IlIrorJlla~õos dlulas pelo S", COllllllOndallol' Hocha SOUI'O as ropl'eseU'
Laçõos dos oxpositol'es Josú Dias ,La C~sLa, FOl'roira da Silva &: ,he o FOl'lIandos
llrag:t & C,a-IdOIIl pl'osLad"s 1'010 1;1'. AnlLI'adu, 1'0laLivas á' roprosonL"ções
tios OxpllsiLores Josú Francisco COl'l'"a, Eduardo BauII, J"oiL/l ,\: AII'0s o João
Palllo Cordoi,'o.- PI'0posLa do SI', Dr, SocreLario Gemi para olevação do pro/llio
ao expositor Paulo Cordeiro o approva~ão da JIleSll1a,- Idelll do S", Consolheil'o
Dr, Caminhoi< relatil'a a allgmonLo llo premio ao oxposiLor Llli7. de Hozundo o
adilllnollLu da 1I10Sllla.- Infol'lllação dalI" ptlLo S,', Auul Gnimarães sou,'o "
rOllrosonLação tio OXllrt.iLor Eugonio Mal'tIIlOS do HolialllLa, - noilo,"o. o o,pli'
caçõos podidas 1'010 SI', SecroLario Goral.-Doclal'a~ão tio S", JJr, Si Ira '1'ollos,
ilu havol' cOllvitlado ao SI', Dalliol Ilouoingor pam SllU Liluir ao SI', jllrado
Paschoa1.-Appru\'a~ão do parocor do S,', jurado Pedroso, sobro chapúos 11ara,
scnhol':ls,-Discussão lLo p"roccr do S,', DI', Sahoia o vcLação do mosmo dopois

da' roilcxõos prodll7.idas Ilolos Srs, DolmÍl'o Gllilllanios, C0ll111l0udador Lopos
Anjo, Cousolhoit'o Dr, Lialuiuho:i, Drs. FCl'l1audo Pillhoil'O, Arrouso Pinhoiro,
Porcira Rogo Filho OSauoia,- Encol'l'alllcnLo,

PresenLe, os S1's. jmados Drs. Nicolau Moreira,
Pereiru H. go Filho, ' ilva 1'e11e5, Fel'11ande~ Pinheiro,
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suboia, Arfon. o Pinheiro, Conselheiros Dr. Caminholi
e Corr.eia, Commendadores Lopes Anjo, Moitinho e
Godinho,' Abel Guimarães, Paulo Carvalho, Belmiro
Guimarães, Mariano R ibeiro, Andrade, Rouchon,
Commendador Rocha, Xavier 'Carneiro, Moniz e Pe
drQso, faltando com causa os· Srs. Drs. Rebouças,
Frontin, Linger, Peckolt e Souto, Conselheiro Dr. Pi
tanga, Commendadoees Malvino e Mafra, Trevões,
Lucio José NInrques, Tenente Brazil, mae tI'O ~Iesquita,

Fernandes, Dr. Taunay e Cassemajou, foi aberta a
sessilo.

Foi lida e approvada a acta da sessão de 3 do corrente,
e não havendo expediente nem materia para ala parte
da ordem do dia, passou-se desde logo á segunda
parte « reclamações e informações ») •

Tendo a-palavra, o Sr. Commendador Rocha declara
que vem . u. tentar as allegações firmadas em seu
parecer anterior, não enco~ltrando base para modificar
o juizo feito sobre o. productos dos expo itores Jo é
Dias da Costü, Ferreira da Silva & Ave e Fernandes
Bl'Dga & C.a, no que foi acórde o Jury, deixando de tomar
parte na discu são e ,"otação o Sr. Secretario Geral,
mantendo assim a coher ncia do seu anterior proce
dimento ne ta materia.

Passando-se a discutie as reclamações dos exposi
tore de fumos, não foram attendidas li vista do parecer
do jurado resp8ctivo. O Sr. Dr. Secretario Geral péde
permis ão para oppor contrariedade na parte relativa
ii fobrica de rapé Paulo Cordeiro, pois não acha que os
productos expostos por esse expositor possam ser
equiparados aos congeneres exi tentes na exposição,
quer em relaçilo ao acondicionamento, quer ú perfeição
com que estão manipulados, e acha de ju tiça que
se confira a esse expositor Diploma de Progresso;
e pera que o seu collega accederá a este aeLo.
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o Jury, em vi ta do accordo do respectivo jurado,
approva a proposta ujeita á . ua aprecia<:ão.

O Sr. Conselheiro Caminl10á senle vir de 110VO oc
cupar a attenção do JLlry sobre julgamento jú vencido,
mas parece-lhe de justiça o que vai expor. Tendo °
Sr. Capitão Luiz de Rezende se esforçado ha muito
tempo pelo fabrico da eda, e tendo actualmente uma
colonia que montou na sua faz nda, procurando dar o
maior desenvolvimento a essaindustria,não duvidaria,
ou antes proporia se elevasse a Diploma de Honra o
premio desse expositor, e bem assim a de Progresso
o dos outros dous.

O Sr. Dr. Secretario Geral está prompLo a concordar
com o desejo manifestado' parecia-Ih , porém, muito
justo Iue fosse presente a proposta ao jurado respectivo
e que não se toma e resoluc;ão alguma ante de sua
audiencia. Assim. e venceu.

Informando a representação do expositor Eugenio
Marques de Hollanda,é de opinião o Sr. Abel Guimarães
estar o expositor perfeitamente galardoado com o pre
mio que lhe foi conferido, não encontrando nas dis
posições regulamentare base para dar-lhe O'ráo su
perior, sujeita no entretanto o seu voto a melhor juizo
do Jury.

O Sr. Dr. Secretnrio Geral pensa, em virtude dos at
testados qlle acompanham o respecLivos preparados,
firmados por profissionaes da maior competencia, que
elle tem jus a ser incluido na clausula da primeira
hypothese de classiflcação. Sabe que as plantas são
todas exi tentes na flora brazileira, mas acredita que
sua applícação não era muito usada antes da di
vulgação promovida p r este adiantado industrial.
Acha que o Jury não deve tomar a responsabilidade da
recusa sem que o Sr. jurado dê opinião positiva a
respeito do valor da reclama ão que se discute.
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oSr. Abel Guimarães susten ta não haver motivo
para o augmento ele premio reclamado, porquanto já o
di tinguiu es e expo itor de entre todos o expositores
de proeluctos imilares, opinião que o Jury adoptou.

O Sr. Dr. Silva Telle declarD hayer convidado, ele
uc<.:orelo com os seus collegas de mesa, o Sr. Dr. Da
niel Henninger, em vi ta do resolvido pelo Jury,
pura jurado em substituiçtio do Sr. Antonio de Almeida
Paschoal.

Passando-se á discussão do parecer do r. Pedroso
sobre chapéos para enhol'as, foi este adoptado sem
reflexões.

Discutindo-se o parecer do Sr. Dr. Saboia, foi eUe
adoptado depois de ponderações produzidas pelos
Srs. Commendador Lopes Anjo, Conselheiro Dr. Ca
minhoá, Dr . Fernandes Pinheiro, Affon o Pinheiro,
Pereira Rego Filho e Sabota, relativas á parte em que
o mesmo relatorio se occupa da escola de finas de
Oum Preto e Museu Jacional, vencendo a proposta
de conferir-se áquelles estabelecimentos Diploma de
Honra, votando contra os Srs. Dr. Fernandes Pinheiro
e Commendadol' Lopes Anjo.

E nilo havendo mais nada a tratar foi encerrada a
se são. - Dr. "t\TicolelU Joaquim Jl1 o/'eil'{l. - Dr. José
Pel'eil'a Rego Filho. - Engenheiro Augusto Telles.
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Acta da I:;' sessão do ..Tury GCI'al da Exposição da

Industria Nacional, eID 6 de Fevel'ciro de 1882

Pl'esiclencia do Sr. DI'. N icolatt .AIoi'eira; Sec1'etm'io Gel'al o
S;'. DI'. Pej'eira Rego Filho; Sec1'etm'io Adj~tnto oS;'. Di'.

Silva Telles.

SUMMAnlO.- Jurados presentes.- Leitura e approvação da acta da sessão de I,

do eorrento.-Leitura dos Jl'lI"eceres dos Srs, Dr.Rrhouças, Ferereiro de Oliveira.

Dr. Viei1':l Soulo, Xavior Carneiro, DI's. 'faunay e Silva 'felLe .-ApPI'ova(:ãe

da proposla do Sr. Conselheiro Dr. C'l miuhoá relativa ii elevação dos prcmios

conferidos aos eXJlositores dJ sedas, depois das explicações dadas pelo Sr.

Dr. Secretario Geral ao Sr. Dr: OIto Lioger.-Encerramento.

Presentes os Srs. jurados Drs. Nicolau Joaquim
Moreira, Pereira Reo'o Filho, Siln\ Tell s, Affonso
Pinheiro, Táunay, Saboia, Vieiw Souto, Fernandes Pi
nheiro e Linger, Conselheiro CorreiD, Commendadores
Moitinho, Rocha c Godinho, Abel Guimarties, Paula
Carvalho, Belmiro Guimarties, Mariano Ri! eira, An
drade, Fevereiro de Oliveira, Xavier Carneiro, Moniz e
Tenente Coronel Soares Neiva, faltando com causa os
Srs. Drs. Rebouças, Frontin e Peckolt, Conselheiros
Drs. Caminhóa e Pitanga, Commendadores Lopes Anjo,
Malvino e Mafra, Tenente Brazil, maestro Mesquita,
ROllchon, Trevões, Lucio José Marques, Hyme, Fer
nandes, Cassemojoll e Henninger, foi aberla a esstio.

Foi lida e approvada a acta da se <10 de 4 do corrente,
e não havendo expediente pa sou-, e á ia parte da
ordem do dia « leitma de pareceres», e sendo lidos os
dos Srs. jurados Dr Vieira Souto, FeveL'eiro de Oli
veira, Dr. Rebollças, Xavier Carneiro, Drs. Taunaye
Silva Telles, ficam sobre a me a para serem con lll-
tados e vão annexos a esta. (1) ,

(i) Os pareceres vão publicados na ecção compelente.
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Desde logo pas ou· se ú 30 parte do. ordem do dia
« approvaçilo e discu suo de parecere já lidos )), por
não haver materia para a 2" parte. O Sr. Dr. Secre
tario Geral péde urgência sobre os pareceres do
Sr~. Fevereiro de Oliveira e Dr. R hou.a , por lhe pa
l;ecer não offerecerem elles materia para contestação,
e, sendo aceito este requerimeJ1Lo, são os ditos pareceres
approvados sem ref1exõe .

O mesmo Sr. Dr. Secretario Geral faz sciente ao
Sr'. jurado Dr. OUo Lingcr de haveI' sido propo ta 11

eleva<:ão dos premias conferidos aos expo itore de
sedas pelo Sr. Conselheiro Dr. Caminhoá, mas que o
Jury havia resolvido nada fazer sem sua audiencia e
assenLlmento: consulta que em nome do Jury lhe fazia.

OSr. jurado, em re posta, declnra não hayel' de sua
parte a menor duvida em aceitar a proposta e,' Ú

vista. d'isso, foi ella appl'ovada.
NJo havendo mai nada o. tratar-se foi encerrado. a

sessão, -- Dr, Nicolau Joaquim .Mol'cil'a. - Dr. Jo, é
[>cteim Rego Filho. - Engenheiro Augusto Telles.

Acta <la lO" sessão do Jury Gel'al da Exposição da
Industria Nacional. enl 7' (le FC"ereiJ'o de 188~

Presidencia do SI'. Dr', NicoZa ..~:AIol'eim; Sec1'etal'io Gel'aZ o Sr.

Dr. Perei/'a Rego F'itho; Secl'etlt1'io Adjunto o S1'. Dl', Silva
TeZles.

SUlllWIIO._ Membros prosenlos. - Loitura da aela da sossão anlerior.- Leilura

cle pa"ceol'os, o rellreSontaguos cios oxpositoros n. Campollo o FI'anciseo Pinlo

BranJão.- Proposta do Sr. Dr. Suel'olario Gorai rolativa ao oxpositor Carlos

Moroau o Musou Naeioual.- Approngão dos poroeoros dos Srs, Drs. Silva

'1'ollos, \,ioira Souto, '1'aunay o Xavior Carn Oil'O,- Roquorimonto do urgoncia

sohro o poror.ol' do S,', Dr, Silva Tollcs.-Encol'J'amcnto,

Pl'esentes OS Srs. jurados Dr. Nicolau Moreira,
Pereira Hego Filho, Silva Telles, Taunay, Vieira Souto,
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Fernandes Pinheiro, Saboia, Frontin e Affon o Pi
nheiro, Conselheiros Drs. CaminhoD. e Pitonga, Com
mendadores \lalvino, Rocha e Godinho, Abel GllÍma
rães, Belmiro Gllimariles, Mariono Ribeiro, Paula
Carvalho, Andrade, Rouchon, Xavier Carneiro e Moniz,
faltando com a causa os Srs. Drs. ReI ouças, Linger e
Peckolt, Conselheiro Correia, Commendador s Lope.
Anjo, Moitinho e Mafra, Tenente Brazil, maestro Mes
quita, Hyme, Fernandes, Fevereiro de Oliveira,
Trevões, Dr. Henninger e Tenente Coronel Neiva, ~ i
aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessilo de 6 do cor
rente.

Não havendo expediente entrou-se na ia parte da
ordem do dia «leitura de pareceres », e sendo lido o do
Sr. Dr. Silva Telles sobre trabalhos de fibras da casca
do côco, vulgo da Bahia, ficou sobre a mesa para ser
consultado e a esta annexo. (1)

Passando-o e á 2a parte da ordem do dia «requeri
mentos, r clamações e informações I), foram pre entes
ao Jury as reclamações dos expositores H. Campello
e Francisco Pinto Brandão sobre o julgamento dos
productos que exhibiram ; as quaes foram enviada ao
jurado respectivo para informar.

O Sr. Dr. Secretario Geral, depois de algumas pon
derações, propõe para que se confira Diploma de Me
rito ao expositor Carlos Moreau, pela collecção de
amo tras de madeiras que apresentou, e Mençiio
Honrosa ao Museu Nacional, pelo mesmo motiyo,
proposta que toi approvada sem discrep'ancia de voto.

Entrando-se na 3a parte da ordem do dia « discussão
e approvação dos pareceres já lidos», c. Sr. Dr. Secre-

(i) o parecer vai publicado na secção competente.
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tario Geral reqner urgencia obre o parecer elo Sr.
Dr.Silva Telies lido na pre ente sessão, por sel' eUe
um duquelle sobre que lh parece não hnver contes
tação. Sendo adoptado o requerimento e po to o me mo
parecer em discussão, é approvado sem reflexões.

Em seguida süo approyndo . em contestações os
pareceres dos Sr . Dr . Vieira Sou Lo, Tannay e Silva
Telles.

Entrando e~11 discusstío o parecer do Sr. Xavier
Carneiro, tomam parte nella os Sr . Dr . FronLin, Fer
nandes Pinheiro e Xavier Cnrn iro, estes a favor elo
parecer em sua totnlidade, e aqnelle contra a proposta
do premios, fazendo a seguinte indicação: « Que as
fabricas de tecelagem que importnm o fio, pnra as
quaes foi proposto o Diploma de Progre so, tenham o
ele :\ilerito, dando-se aos que tiveram o Diploma de
Merito Menção Honrosa, e caso não eja is o appl'O
vado, se dê o Diploma de Honra ás fabrica Brazil
Industrial, Petropolitana e Santo Aleixo, pela sua
fiação tão sómente. » Não havendo quem mais quize e
tomar parte nessa dis ussilo, o Sr. Pre ic1ente declaron
que ia submetter á votação o pnrecer, e, se fosse
elIe approvaclo, ficaria por i so prejudicada a ln parte
da indicação do Sr. pr. Frontin. Sendo po Lo o men
cionado parecer em votação, foi eUe npprovado com 1'0

stricção do voto do Sr. Dr. Fl'Ontin. Posta m votação a
2n parte da indicação do Sr. Dr. Frontin, é eUa rejei
tada. .

E não havendo mais cousa algL1tiJu a tratar-se são
encerrados os tl'ubalhos. - Dr. José Pereira Nego
Filho, servindo de presidente. - Engenheiro Silva
Telles, servindo de secretario geral.
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Acta daI'" ses~ão do .JUl'Y Geral da Exposição da
Industria Nacional. eID 8 de Fevereiro de I882

Pl'esiclencia elo SI', Dr, Pel'eira elo Rego Filho; Sec,'etcwio o SI'.
DI'. Silva Telles

SU~I>rAnIO,-JUl'al1os I"'osonlos,- LoiLul'a ria acla da sossão tio 7 do c01'l'0nlo,
Loitul'a dos atlditivos dos Sl's. Drs. Vioil'a ~OlltO o Tauna)',-Rolalol'ios da Exm.'
Sra. Darono1.a do CaulIldé °Comlllondatlol' MoiLinho ,- Roprosonlaçõos dos ox·
posiLol'os Tol'I'Os 6.: C,o o José Joaquim Dual'to o Silva, SOUI'O o julgamonlo

dos sous lU'ollllcLos.-I\or[uorilllonlo do ul'goncia souro os pal'ocol'Os dos Srs, Drs,
Sonto o 'l'anna)': ,liscllsslio o appl'ovaçlio dos mosmos.- Pl'oposLa do SI', DI'.
FOl'uandos Pinhoil'o, para a concossão do Diploma dc Morilo a FI'ancisco Fanand,
c'posiLol' do papolõos pintados: sua appl'ovação.-Encol'I'alllcnto,

Achand - e presentes o Srs, jurados Drs. Pereira
Re""o Filho, Silva TelLes, Saboia, Tounay, Frontin,
Vieira Sou to, Femell1des Pinheiro, Henninger e Af
fonso Pinheiro, Conselheiros Dr. Caminhoá e Correia,
Commendadores Moitinho, MaLvino, Rocha e Godinho,
Abel Guimarães, Mariano Ribeiro, Paula Carvalho,
Belmiro Guimarães, Andr ade, Roucllon, Fevereiro de
Oliveira e foniz, e faltando com causa os Srs. Dr , Ni
colau Moreil'a, Rebouços, Linger e Peckolt, Conse
lheiro Dr. Pitanga, Commendadores Lopes Anjo e
Mafra, Lucio José Mnrques, Tenente Brazil, Hymc, Fer
nandes, mae, tI'O Mesquita, Cas emajou, Tenente Co
ronel Neiva e Pedro o, foi aberta a ses ão.

Foi lida e opprovada a acta da sessão de 7 do cor
rente.

ão 11uvendo expediente, possoll-se á 10 port do
ordem do dia « leitura de pareceres », e sendo lidos o
do Sr. Commendador Moitinho sobre o gelo artificial,

(:I) Os pal'ocol'os o adllilivt vão publicados nn socção I'ospocliva, monos o da
Exma. Sra. llal'onoza do Canindú qno foi l'osLiluido ú. commiss"o do sonhoras para
SOl' lomado 0111 considoração polo Jury ospocial.



- 93 -

o da Exm. Sra. Baroneza de Canindé relativo aos pro.
duetos expostQs por llver as . enhoras, os addltivos
dosSrs. Dr~. Vieira Souto, sobre machinas, e Taunay>
sobre assllcares, ficaram sobre a mesa para serem
consultados e vão a esta illlnexo . (1)

Enlrillldo-se na 2a parte da ordem do dia « reclama
çàe e informações n, foram lida::; as repr sentações dos
expo~itores José Joaquim Duarte e Silva e Tor
1'es & Comp., sobrc o julgamento dos s~u prodllctoS:
foram entrcgues aos Srs. j urndos respectivos.

Entl'ando- e na 3a parte da ordem do dia c( discussão
c approvação de pareceres já lidos n, o Sr. Dr. Fer
nandes PinheiL'o, obtendo a palavra pela ordem, propõe
para que sejam discutidos na prcsente essão o addi
tivos dos Srs. Drs. Taunay e Vieira Souto, o que sendo
adoptado pelo Jury, ão os mesmos aJdilivos appro
vados.

O mesmo Sr. Dr. declnra ainda que ntio tendo, por es
quecimento,ou antes,por não ter visto em tempo,exami
nado os l)apelàes pintados por decalcomania, fingindo
mnrmores, granito e madeiras, expostos por Franci co
Favraud, c o tendo feito d pois que npre entnra o seu
por'ecer ::;olJrc papeis pinlnclos, e reconhecendo que e::; e
expo itor 6 merecedor de um premio, propunha que se
lhe conferis e o Diploma de Merito, o que foi approyado
pelo JUI'Y.

E não havendo mai::; nada n lmLnr-se foi Cll{;crrada
a 'e ·são. - Dr. lYico{aa Joaquim, Jlol'eira, pr si<;1 en te.
- Dr . .10.<;(1 Pereira Rego Filho, sccretario.

({) Os parocoros rüo ]lllhlicntlos lia socrão compotonlo.



- 94-

Acta da 18" sessão do Jury Gel'al da Exposição
da Indusb'ia Nacional, em D de Fevel'eh'o
de 1882

P;'esidencia do S1', D;'. Nicolau 1110l"eim,. Sec;'etario Geml
o 81'. DI", Pereim Rego Filho

SUMMAnlO.- Jurado' prosonles.- Loitura lia acta lia sossão do S lio corrento.

Loitura do II"rocoros.- Infol'maçõos dos Srs. Mariano Riboil'o o Rouchon.
Moção do SI'. DI'. Fernandos Pinhoiro.- .\ppro\'ação lio paror.ol'os.- Do podida
do SI', Dr. Poroira ltego FillJo.- Encorramonto.

Pre entes os Sr . jurados Drs. Nicolau Nloreira,
Pereira Rego Filho, Fernande Pinheiro, Saloia,
Frontin, Vieira Souto e Affonso Pinheiro, Conselheiro
Dr. Caminhoá e Correia, Commendadores Moitinho,
Malvino, Rocha e Godinho, Abel Guimariles, Paula
Carvalho, Andrade, Houchon, Xaviel' Carneiro, Moniz
e Dr. IIenninger, faltando com causa ju titicada o Sr.~.

Drs. Sllva Telles, Taunay, Rebouças, Linger e Peckolt,
Conselheiro Dr. Pitanga, Commendadores Lopes Anjo
e Mafra, Lucio Jo é Marques, Tenente Beazi], maeslro
Mesquita, I-Iyme, Femande', Trevõe , Fevereiro de
Oliveira, CassemajoLl, Pedroso e Tenente Coronel Neiva,
foi aberta a sessão.

Foillda e approvada a acta da ses <10 de 8 do corrente.
Não havendo expediente, entroll-se na 1n parte da

ordem do di~ « leitllI'a de pareceres», e sendo lidos os
dos S'rs. Tenente COI'onel Neiva, Drs. I-Ienninger c
FI'ontin, fi aram obre a mesa poro. erem consultados
(' a eslu anncxos. (1)

Pa ando se á 2" parle da ordem do dia « infor
maçõe ,reclmnaç:õe e I'equerin ento.~ »), o I. jura lo

(I) Os parecoros vão publicado> na socção competeuto,
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Mariano Ribeiro apresentou suq. informação ácerca
ela representa ,110 do expositor Isidor Miralli' su 
tentando a opinião dada em seu parecer já approvado.

OSr. Rouchon, usando da palavra, faz entir ao Jury
ntlo enchergar motivos para H)odificar o seu juizo sobre
o julgamento dado sobre os productos expostos por
Torres & C.a

O Sr. Dr. Presidente, á vi ta des a informaçõe e
de resolução do Jury, declara que o Jmy continúa a
manter o voto sobre os pareceres dos referidos Srs. jLl

rados.
O r. Dr. Fernande Pinheiro, pedindo a palavra,

depois de algllma reflex.ões, lê a moção que vai annexa
relativa á tarifa aduaneira: essn mor:ão foi unani
me111 ntc approvada, devendo o Sr. Dr. Secretario Geral
fazei-a enviar ao Governo Imperial.

Entrando-se na 3" parte ela ordem do dia « di cussão
c approvação el pareceres já lidos»), e endo po ~o em
discussão o do Sr. Commendador Moitinho sobre o
fabrico ele gelo, é cUe approvaelo com a seguinte
emenda do Sr. Dr. Femande;:, PinheirJ: « eja substi
tuído o Diploma ele Honra proposlo pelo ele Progrc so,
para o expositor elo geio ortificial.

O r. De. Pereira Rego Filho, pedindo a palavra,
diz que o Jury sobe que eUe deve s guir para Bueno
Ayres no dia 11 do corente, e que I 01' essa razão não
podia mois comparecer ás ua se sões' aproveitando
aoeea ião Clgradecia ao Sr. Presidenteeaos r~. ju
rados os maneira' beneyola-' com que empre o c1is
Linglliram,offere n lo-lhes o 'en eliminnLo pr 'sLim
nacruelJa idad, e pedindo lhe c1rsculpas em ele qune 
quer faUas que involuntariamenle tive e commettido.

O r. Dr: Pe ic1enle, por i pejos Srs. jurado,
agradece os serviços revclanLes que o Se. Dr. Pereira
Rego Filho prestara, nã só neste Jury, como na
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Exposição da Industria Nacional, declarando mais que
sua ausencia era de alguma. nnneira suavisada pela
convicção dos serviços que ia prestar, não só á Indus
tria Nacional, como ao paiz. E' encerrada depois a
sessão por não haver mais cousa alguma a tratar-se.
- Dr. ~Vicolau Joaquim llIoreó'a, presidente. - Dr. Jo 'é

Pc/'eira RC(Jo Filho. - Engenheiro .-lu[Jui:ito Gados
ela SillJa Telle::;.

Acto. do. J.Da sessão do .:JUl'Y Gel'al da Exposição da
Industl"ia Nacional, elU 1.0 de Fevereiro de 1.882

Presidencia do Sl'. Di'. Niçolau l1Im'cim; Secl'etcl7'io Geral oS,'.
DI", Silva l.'elles ; Seci'etario Adjunto o S,', Dr. Saboia e Silva

SU!>IllAIlIO.- Jurauos prosonlcs.- Leitura da acta c paroceles.- Informação do

Sr, jurauo Andrado,- Do pedida dos. 1'5. Abel Guimarãos o Dr. Paulo do

Fronlin.- Discussão o approl'ação dos parecCl'os já Iiuos.- EncoJ'J'al11cnlo.

Presentes o S1's. jurado' Dr.. Nicolau ;'\'1 oreirD,
Sil a Te11es, aboia e Silva, Frontin, Fernandes Pi
nheiro, "\ icira Souto e Affonso Pinheiro, Conselheiros
Dr. Caminhoá e Correia, commendadores Godinho,
MoiLinho, Rocha e Mal ino, Mariano Riheiro, Paula
Cm'valho, Xavier Carneiro, HOllchon, And1'nclr., Abel
Gllimorães, .\'Ioniz, Belmil'OGllimArü ,Dr. II0nningcr,
e a Exma. Sra, D. Annrt P l111t1, faltando um ca.usa o
Sr . Drs. Hebouças, Lingcr, Taunay cP ckolt, Con e
1l1eiro Dr, Pitanga, COnlmendadorcs Mafra e Lopes
Anjo, Lucio Jo~" MarquC's, IIymc, Tre,ões, Feyereiro
de Oliveira, Tenente BrazH, maestro Me ·quitD., Casse
mojou, Pedroso e Tenente Coronel Neiva, foi aberta a
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ses ão, e pelo Sr. Dr. Presidente declarado que o
SI'. Dr. Silva Telles passava a exercer o lagar de se
cretario geral e o Sr. DI'. Sal aia e ilva o de ~djunto.

Foi lida e approvada a acta de ~.do corrente.
Não havendo expediente, entrqu- e na primeira

parte da ordem do dia «( leitura de pareceres »), e sendo
lidos o' das Exmas. Sra ' D. Alma Penna, D. Maria
de H.ezendee D. Amanda Daria, relativos aos trabalhos
expostos por diversas Exma . senhoras, e o do Sr. ju
rado Fernande', sobre vinagre, ficaram sobre a mesa
para serem consultados e annexo a esta. (1)

Passando-se á 2a parte da ordem do dia «reclamações
e informações »), o Sr. jurado Andrade apresenta a
reclamação do expositores Duarte Souza & C. e declara
que não lhe constava que os me mos expositores ti
vessem machinas, quer para preparar o fumo quer
para pical-o ou desfiar, assim como que muito havia
estranhado a maneira, pouco usada no. commercio,
pela qual as ignaram a dita reclamação, porém que
não tinha duvida em pl'Op r para e11 s menção honrosa.
Sendo is o posto em votação foi approvado.

Passando-se á 3a p81te da ordem do dia « discussão
'approvação de pareceres já lidos», o SI'. Dr. Fernandes

Pinheiro péde urgencia para o do Sr. Fernandes, a
re peito de vinagres, ,assim se vencendo, é o parecer
approvado,

Entrando em discussão os pareceres dos Srs. DI's,
FI'ontin e Henninger, ão o~ mesmo appl'Ovados sem
contestaçõ

Passnndo- e ti di cu são do parecer do Sr. Tenente
Coronel Neiva, é e11e npprovado com a eguinLe modi
ficação pr posta pelo r, Dr. } emande Pinheiro: «que

, (i) o J1al'o~el' UO SI'. Fel'nanll05 vai vublicatlo na secção r05pocLi va; os das
11'lI1a5. Sl'as. PClllla, Hozolluo u Doria foram rosLiLuidos li cOlllulÍssào do sonboras
par~ 501'001 snbOloLlidos ao JUI'Y ospecial.



- 98-

ao exposlLor Casimiro Henriques Rodrigues 1'os e
conferido Diploma de Progresso e não de l-lonra;
que fosse Gonsiderado. 1'61'0. de concmso a JJengala
espingarda exposta por .Io 6 de Sei l-lollanda CavalcanLi
por ser arma prohibida. »

O Sr. Abel GLlimarãe , pedindo a palavra, diz que,
tendo de seguir pura Buenos Ayre no dia H do cor
rente, fazia hoje suas despedidas ao Jury,a qLlem agro.
decio. as delicadas maneil'as com qLle foi tratado, offe
recendo seus prestimos naqLlella cidade.

OSr. Dr. Frontin participa que, tendo tambem de
retirar-se para 1'6ra do. cÔl'te, despedia-se na Iresente
sessão do .ILlry, agradecendo-lhe as attençães que lhe
dispensaram.

O Sr. Dr. Presidente ogrodece,pelo JLlry e por si, aos
referidos Srs, jurados os serviços que prestaram, en
cerrando depois a sessão. - Dr. Nicolau Joaquim, 1UO

f'eira.- Engenheiro AWJu::;to Cal'lo::; da Silva Tetles.
DOl7úngo::; Sel'gio de Saúoia e , 'ilGa.

Acta da ~Oa l!lcssào do JUI'Y GE~I'al da Expusição da
Industl'ia Nacional, cln 1.1 de Fevcreil"o de 188~

pJ'esidencia do Sr. DI'. "Nicolau ,1Ioreií'Ct; Secretario Gerctl o
S '. Dt·, Silva Teltes ; Secretario Adjtmto o Sl·. DI'. Sabotet e
Silva.

~l" :URJO.- ~[ombr03 p,'oseuLos.- LeiLura da acLa c parocol'os.- Discussão o

approração de parecere. já Iidos.- Moç:io do SI'. Dr. Fomando, ~Pinheiro O

proposta do ~r. Dr. ~il"a Tellos.- EncerramenLo.

Presente s Srs. jurados Dr. JicolaLl MoI' Íl'[l,

Silva Telle. , Saloia c Silva, Fernandes Pinheiro, Af
fonsu Pinheiro, Commendadores Godinho, Mafra, Mal
vino e Rocho, Mariano Ribeiro, Paula Carvalho, Bel-
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miro Guimarães, Xavier Carneiro, Andrade, Moniz,
Fevereiro de Oliveira, Pedroso e Rouchon, e a Exma.
ra. D. Anna PerIDa, faILando com causa os . rs. Drs.

H.ebouças, Taunay, Linger, Peckolt, Vieira Souto e
HelIDinger, Conselheiros Dr. Caminhoá e Correia,
Commendadores Moitinho e Lopes Anjo, Lucio Jo é
Marques, Tenente Bl'azil, Hyme, maestro Mes
Iuita, Trevões, Ca semüjou, Fernande e Tenente
Coronel Neiva, foi aberta a sessão.

Lida a acta da se são de 10 do corrente, foi ella
approvada.

Antes de entrar-se na ordem dos trabalhos, o Sr. Dr.
Presidente declara que lhe parecia melhor que o Jury
marcasse um dia para a ultima se 'são, visto só falta
rem muito poucos parcc81'e" convidando- e por meio
de oflido os Srs. jurados (IlIC ainda nuo os entregaram,
para o fazerem até esse dia. OJury,adol tando essa idéa,
marca o dia 1.6 do corrente para a ua ultima sessão.

Não havendo materia para a 1a e 2a partes da ordem
do dia, pa ou-se ú 3a «di 'cus ão e approvação dos pa
rcceres já lidos », e endo postos em di cus ão os pare
cere::; da Exmas. Sras. D. Anna Penna, Baroneza de
Canindé, D. Amanda Doria e D. Maria de Rezende,
relativos ao' trabalhos de senh ras, pediu a pala
vra o Sr. DI'. Fernandes Pinlleil'O que, não obstante
muito admirar os obje tos apresentados pela~ se
nhora c que tanto realcc deram. ú Expo ição da
Indu. trifl Nacional, jlllguVfI, cnLJ'ctanlo, nuo 8r podeI'
conferil' pl'rmios a cDela xpo. ilora, porc[uanlo aquel
les trabalhos nilo cram proclucLos incluslriae , e o
fim da Exposição era lão sóment chamar a concurso
o frucLos da industria; nestas idéns, apr enta um
substitutivo DO parecer das senhoras, no qunl propõe
um Diploma de Honrn ao conjuncto do objectos em
questão e qüe seria deposilado na Bibliotheca Nacional
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com a lista de todas as senhoras que concorreram, na
ordem de seus merecimentos, tudo nos termos da
moção annexa. (1)

O Sr. Dr. Silva Telles toma a palavra para lembrar
ao Jury que a coherencia pede-lhe para não adoptar a
moção do Sr. Dr. Fernandes Pinheiro. Lembra que
na secção <<ln trucção Publica», o Jury votou uma longa
série de premios a expositore ' que ne11a figuraram com
productos que não se póde considel'ar industriaes. En-

. tende que isto se explica por se ter conside.eado umo
secção especial e representarem aquelles premias uma
animaçüo em ramo de tanta importancia ; assim, en
tende que os trabalhos apresentados pelas enhoras
deveriam ser considerado formando tambem uma
secçuo especial, e sobre e11a deveria o Jury're olver de
modo analogo' não acha que e vote o parecer tal
qual está, e espera que a Exma. Sra. D. Alma Pelma
não se opporá a algumas alterações que o Jury julgue
convenientes, ma. entende que não e pôde rejeitar
tal parecer sem cahir em grave incoherencia.

O SI. Dr. Fernandes Pinheiro entende que não lra
incoherencia, não só por não haver pal'idade nos dous
caso, como me mo porque em rigor um livro póde
ser considerado producto de industria, e por isso esLav'}
o Jury perfeitamenLe no 'eu papel apreciando o valor
dos objectos exposto na 'ecçã de instrucção publica,
não assim o trabalhos que são feitos para recreio,
como ão os expostos pIas s nlLOra : e que além
dis o a exposiçüo de in trucção pubJicucon tituia uma
secção bem definida no regulumenLo, (' nüo a sim os
trabalho de recreio e curiosidade.

A Exma. Sra. D. Anua Penna, usando da palavra,
mostra- e prompta a modificar o parecer em disc IS tio,

{I} A moção vai lloblicada na secção competente,
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e dizem primeiro logar que, si apresentou o parecer or_
ganizado pela commissão de senhoras, foi porque a
directoria da Associação Industl'ial lhes pedira para
examinarem os traiJalhos em que tão e sobre os mes
mos darem pLll'ecer; em segundo Ioga1', observa que
g'l'ande numero dos objectos expostos el'am feitos por
'enhora que os vendiam,fazendo disso uma industria,
além de que muitos delles estiveram expostos com
preços marC<.'ldos.

Ainda tomou a palavra o Sr. Dr. Silva Telles para
reforçar eus argumentos e pergunta aos Srs. jurados
se realmente premiamm os objectos da secção de
Instrucção Publica como productos indu triaes.

Toma a palavra o Sr. Xavier Carneiro, declarando
di cardar do SI'. Dr. Fernandes Pinheiro e concordar
em parLe com o Sr. Dr. Silva Telles. Entende que, se
os objectos em questã foram aceitos na Exposição, é
porque não foram considerados 10ra da alçada da
mesma e, portanto, e tão em condições e com direito a
serem pl'emiados; acha que, além de injustiça, ha uma
falta de consideração pal'a com as Exmas. senhoras que,
i até agora têm tanto interesse tomado pela Exposição,

é por terem sido convidadas pela directoria da Asso
ciação Industrial.

Não havendo quem mais pedisse a palavra pas ou-se
ti votação e, a requerimento elo Sr. Andrade,é con ultaclo
o Jury si se deve votaI' em primeiro logar o substitutivo
do SI'. DI'. Fernandes Pinheil'O, e d cidindo o Jury favo
ravelmente, é em seguida approvado esse substitutivo
contra os votos dos Srs. Dr . Silva Telle e Saboia e
Xavier Carneiro.

Não havendo mais nada a tratar o Sr. Dr. Presidente
levanta a sessão.- Dr. Nicolau Joaquim ll1Ioreira.
Silva Telles.- Domingos Sergio de Saboia e Silva.

~0-
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Acta da 21" e ultilua .sessão do Jur~ Geral da
Exposição da Industria Nacional, eu.. I.G de Fe
vereiro (1e 1.882

H'esidencic, do SI". Dr. Nicola~' .ilforei;',,; Sec/'elal'io Gel'al o
Sl', Dr. Silva Telles; Secl'cta1'Ío Adjunto o Sl', D,', Saboia e
Silva.

SUM/>lAnIo.- JUl'ados' prosenles.- Leitnra da acta o parecere .- Reclamações,

infol'nJações e I'equerimentos.- Discussão e appro"ação de ]lareceres.- Pro·
po ta do SI'. Conselheiro Correia o sua approvação.- Agradocimentos do S,·.
DI'. Prosidenle do ,lnl'Y e do SI'. 20 Vicc·Presidente da Associação Industria\.

Leitura o approvação da pI'eseule acta ,-Encerramento das sessões do JlII'Y.

Presentes os Srs. jurados Drs. Nicolau Moreira, Silva
Te11es, Saboia e Silva, Fernandes Pinheiro, Taunay e
Affonso Pinheiro, Conselheiro Correia, Commendadores
Godinho, Mafra, Rocha e Malvino, Belmiro Guimarães,
Andrade, Rouchon, Xavier Carneiro, Paula Carvalho,
Moniz, Mariano Ribeiro, e a Exma. Sra, D. Anna
Penna, faltando com causa os Srs, jurados Drs, Re
bouças, Vieira Souto, Linger, Peckolt e I-Ienninger,
Conselheiros Drs. Caminhoá e Pitanga, Commendado
res ~Ioitinhoe Lopes Anjo> Lucio José ro.'1arques, Hyme,
Trevões, Tenente Coronel Neiva, Pedroso, Fevereiro
de Oliveira, Mesquita, Tenente Brazil, Fernandes e Cas
semajoLl, foi aber ta a sessão,

Lida a acta da sessão de 11 do corrente é ella appL'O
vada,

Não .hav ndo expediente, pas a-s á ia parte da
ordem do dia «( leitura de pareceres», e são lidos os
do Srs, Fernandes, Dr. Pereira Rego Filho, Tenente
Coronel Neiva, Commendador Mafra, Dr. Fernandes
Pinheiro e Ferreira, sobre cervejas, biscouto, kero-
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zene, bellas-artes, machinas e instrumentos de corda
para musica, que vão annexos. (1)

Entrando-se na 2a parle da orcl.em do dia « re
clamações, informações e requerimentos», o Sr. Dr.
Secretario Geral requer ul'gencia sobre os parecel'es
lidos na presente se. sUo, por el' esta a ultima. Ven
cido o requeI'imen to ficaram os referidos pareceres
para entl'arem na 3D parte da ordem do dia.

Sendo presente ao .Tury uma reclamação do expositor
Domingos Ferreil'a Lino & C., relativa ao café torrado
e moido que exhibill, foi ella aceita, opinando o Jllry
sustentar o julgamento dado pelo respectivo jurado,
votando contra o Sr. Commendador Godinho.

Sendo tambem presente a informação dada pelo Sr.
jurado Fel'nandes, relativa á reclamação do expositor
II. Campello & C., na qual confil'ma o seu laudo dado
sobre os productos do mesmo, é aquelle laudo susten
tado pelo Jury.

O Sr. Dr. Fernandes Pinheiro, depoi de algumas
reflexões sobre a machina «Congresso», inventada e
fabricada por Jo é Ribeiro da Silva, hoje fallecido,
propõe que seja concedido ú viuva desse fabricante
o « Diploma de honra ", nua só pela inven.ão como
pela excellente qualidade da mesma machina' pro
posta esta qUE? foi unanimemente approvada.

O mesmo Sr. Dr. Fernande Pinheiro, continuando
ainda com a palavra, pécle venia ao Sr. Dr. Taunay,jll
rado que emittiu parecer sobre os as ucares, para fazer
algumas ponderações ácerca do Engenho Central do
Cupim e, depois de as fazer, propõe que se eleve a
Diploma de I-lama o pl'emio conferido a esse engenho.

OSr. Dr. Tal1nay declara que com e!Teito o pro
duetos apresentados pelo Engenho Central do Cupim
eram excellentes e em nada ficavam inferiores aos dos

(i) Os parocoros vão publicados na socção competente.
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engenhos enLraes Quissamã e Bnrcellos, mas, atten
dendo a que estes dous tinhanl sido os primeiros a see 
tabelecerem no BroziJ, dando fl sim um ulutar exemplo
ás nossas emprezos e fazendo uma verdadeira revolução
no fabrico do assucar, propuzera poro elles o premio de
Honra, ao mesmo tempo que o de Progre so para o en·
genho do Cupim.

O Sr. Dr. Fernande Pinheiro não vê rozão para es a
di tincçãoentretre engenhoscujosproducto expo Los,
na propria opinião do competente e illu trado jurado,
merecem igual apmço pela sua qualidade, e, desde que
é muito honroso para o de Quis amã e Barcellos o
facto de terem sido os 1)rimeiros, não o ê menos para
o do Cupim a circum Lancia de haver sido montado e
ser costeado inteiramente a expensas de . eus pro
prietarios, sem garantia de juros nem o menor favor
ou onus do E tado; por isso continuava a pedir que
fosse esLe igualado áquelles> conferindo-se-Ihe o pre
mio de Honra.

O Sr. Dr. Taunay declaro que não e oppunha uo
premio de Honra para o engen ho Cupim, mas pedia
que se inserisse na acta ter elle distinguido o engenhos
centraes de Quissamã - l:3arcellos com o premio de
Honra attendendo a que foram o primeiros que e
aventuraram a tão difficil taréfa, omo a de destruir
a rotina e introduzir no paiz uma nova êra para a in
dustria Çlssucareira da qual tan to ha a esperar.

O Sr. Conselheiro Correi:l. péde alo'uma explicac:õrs
ácerca do parecer do Sr Dr. Tllunay.

Posta em votação a proposta do Sr. Dr. Fernandes
Pinheiro, ê ella approvada unanim emenLe, com re
sLricção do voto, já i'eiLa, do Sr. Dr. Taunay e á qual
adherem os Srs. Drs. Silva Telles e Saboia.

O Sr. Conselheiro Correia, pedindo a palavra, declara.
que tendo, por esquecimento, em seu parecer deixado
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de conferir 1)remio ao bibliothecorio da Bihliothecu àe
Marinha, como coU ccionador dos obros expostas pela
mesma Bibliotheca, pedia venia ao Jury para propor
para eUe o Diploma de PrOOTes o. Con uHado o Jury,
approvoLl eUe a proposta do Sr. Conselheiro Correia.

O Sr. Dr. Secretario Geral péde venia ao Sr. jurado
que julgou dos mineraes metallico para fazer algumas
ponderações sobre o q le foi exposto por Ulberto
Wagnel', e finaliza solicitando do Sr. jurado que dê
alguma informações a respeito.

O Sr. Dr. Saboia, dando as explicaç.ões pedidas,
faz as guinte proposta que é upprovada pelo Jnry :
attendendo á reclamaçüo feita pelo Sr. Dr. ecretario
Geral, a favor de Ulberto "Vagner, propunha que a
esle fosse conferido o Diploma de Merito pelos pro
duetos de suas lavras de uro na provincia de Minas
Geraes.

O Sr. Dr. Secretario Geral toma a palavra para
ainda uma vez pedir ao Jury que considere na reso
lação pela qual excluiu de julgamento os trnl alho. de
. enhora ; lembra que a coherencia pécle outra reso
lução. O Jury approvou o substitutivo do Sr. Dr. Fer
nandes Pinh iro, no qual e considera taes lral alhos
fóra de concurso por não serem indu triaes' aprecia
estar' presente o Sr .• Senador Correia para perguntar
lhe se o premio por ene propo tos para objectos que
figurarom na secção ele Instrucçilo Publica, o foram
por os considerar S. Ex. productos industriae ; fazia
igual pel'gunta aos Srs. jurados. Lamentou o rigor
com que se decidiu esta que tüo e pMe ainda uma vez,
para que não percam o prestigio os premios conferidos
aos objectas realmente industriaes, sejam attendidos
os trabalhos de senhoras, assim como o foram os de
instrucção publica e bellas-artes, fazendo ao todo uma
secção annexa á Exposição, e sendo a base de julga-
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mento para esta differente da que serviu para a porte
industrial.

a Sr. Dr. Fernandes Pinheiro não vê motivo para o
Jury reconsiderar a resoluçiio que tomou em sua pre
cedente se sUo, porquanto com aquella resolução elle
b~TI demonstrou o alto apreço em que tinha os tl'a
balhos de senhoras e o concurso que ellas tinham
prestado para o maior brilho da Exposição: entende
que o Diploma de l-loma conferido ao conjuncto da
exposiçflo de trabalhos de senhoras, como homenagem
ao auxilio que assim ellas haviam prestado, tinha
resolvido do modo o mais nobre e elevado a difficul
elade em que se achava o mesmo Jury, entre a contin
gencia de deixar de apreciar tão relevantes serviços ou
a de conferir premios de industria a productos que
não eram realmente de industria; não vê tambel:n
como a. resoluções do Jury sobre livros e b llas-artes
possam autorizar a concessüo de premios tis exposi
toras de trabalhos de senhoras, porquanto os livro e
bellas-artes 'onstituem secções bem definidas no re
gulamento da Exposiçilo.

A Exma. Sra. D. Anna Penna ló e fundamenta um
protesto que faz contra a referida resolução tomada
pelo Jury em sua precedente sessão.

Depois de uma discussão em que tomam parl.e a
Exma. Sra. D. Anna Penna, Commendador Godinho,
Belmiro Guimarães, Drs. Fernandes Pinheiro, Silva
Telles e Conselheiro Correia, o Jl1ry re olve sobre
proposta d Exm. Sr. Conselheiro Correia: 10 sus
lentar a approvação que déra na precedente sessüo ú
proposta do Sr. Dr. Fernandes Pinheiro, considerando
fÓl'a de conCllrso o. trabalho de senhoras e conferindo
Diploma de Honra ao conjuncto des. es trabalhos; 20

que as senhoras formassem entre si um Jury para
julgar os trabalhos de senhoras e conferir-lhes pre-
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mias i assim o entenderem, de\ endo porém nesse ca o
os diplomas ser por eltas exclusivamente assignados.

OSr. Dr. Secretario Geral, em nome·do jurado re
lator, Commendador Domingos Moitinho, propõe que
se eleve a Diploma de Honra o premio conferido
â Empreza Bro.zIleira de fabricactio de gelo artificial,
da qual são' proprietarios Barros e Cn., fazendo al
gumas considerações a respeito.

Posta em votação o. referida proposta, é elta o.ppro
vada.

Entrando em discussão a inl'ormaçUo do Sr. Com
mendador Lopes Anjo a respeito da reclamaçUo do
expositor A. Villela, propr ietario da fabrica de passe
PCt7'-tous, é elevado pelo Jury a Diploma de Me
rito» o premio que fàra conferido áquella fabrica,
ú vi ta da referida informaçUo.

Passando-se à 3° parte do. ordem do dia « di 
cussão e appro\'a~ão de pareceres »), são approyo.dos
unanimemente os dos Srs. Commendadores Mafra,
Femandes, Drs. Pereira Rego Filho e Fernandes
Pinheiro, Tenente Coronel Neiva e Ferreira, sobre
beUas-artes, cervejas, biscoutos, kerozene, machino.
e instrumentos de mu ica.

OSr. Commendador 1Vlafra, pedindo a palavra, pro
põe que seja con~ rido á Exmo. Sra. D. Maria Sepul
vedo. de Everard e Silva Diploi11a de Merito p la
11111 icas de sua composição que expoz.

OSr. Dr. Fernandes Pinheiro, com a devida venia,
propõe:

1° que o Jmy consigne nesta acta de suo. ultimo.
essrro um voto de agradecimento e apreço ao Illm.

Sr. Dr. icolau Joaquim 10reira, pela prudencio. e pro
ficiencia com que oube dirigir os trabalhos do Jmy ;

2° que o Jury consigne nesta acta de sua ultima
sessão um voto de louvor â Associação Industrial, do
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Rio de Janeiro, pela dedicação e brilho com que soube
levar a effeito a Exposição da Industria Nacional que
acaba de ser encerrada, e ao Governo Imperial pelo
auxilio e apoio que prestou á realização du mesma
Exposição.

Estas propo tas foram unanimemente approvadas.
OSr. Dr. Presidente declara que, sendo esta a ul

tima ses ão do Jury, cumpria um dever agradecendo
aos Srs. Jurados a coadjuvação que lhe prestaram na
ardua taréfa de que forum ü'cumbidos, e que, encer
rando os trabalho ,ia dirig'ir á Directoria da Associação
Industrial o oftieio que passava a ler e que vai por
cópia a esta junto.

O Sr. 20 Vice-Presidente daquella Associação, que
se achava presente, agradece em nome da mesma aos
Srs. Presidente e Jurados a coadjuvação que a ella
prestaram.

Sendo, depois de confeccionada a presente acta,
posta em votação é ella approvada e assignada.
Dr. iVicolat~ Joaquim Moreira, presidente. - Enge
nheiro Augusto Carlos ela Silva Telles, secretario
geral. - Engenheiro Domingos Sergio (~e Saboia e
Silva, secretario adjunto.

---...---



MOÇÕES VOTADAS PELO JURY GERAL





o Jury da actual Exposição da I:..dustl'la Naciollal,
vendo com o maior contenLamento os productos de
quina expostos pelo Sr. Henrique Dia , estabelecido na
Barreira do Soberbo, no municipio de Therezopolis, e
ligando o nJaior interesse ti. cultura des'a planta,
re 'olve, não ó lançar na acta da presente sessão um
voto de louvor a tão humanltarlo pensamento mas
lambem que e empenhem todos o esforços jLmto do
Governo Imperial pedindo-lhe as distincçães e cuidados
que es e facto, de LanLo alcance, e::;pera de seu acryso
lado patrioLbmo.

(Approvada em :=íessilo ele 2llle Janeiro de 1882.)

o Jury da Expo ição da Industria Nacional vem
peranLe o Governo Imperial, mui respeíLotiul1lenLc e
convido do desvel com que o mesmo Governo .-a))
acolher a justas a piraçães elo paiz, lembrar a nece 
sidacle ele . er n Indu. 'Lria Nacional cff1cazmenle ampn
rada e protegida, de modo a poder se desen..-ol \-er com
rapidez e segurança.

Para esse paLrioLico plano de proLecçiío á 110 . a
I~1dustria a. tarifa aduaneiras silo o mais poderoso
elemento, e o Jury esLá certo de que o Governo Impe
rial aberá utillsal-o.
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o Jury sabe tambem que o G'"'verno Imperial, justa
mente compenetrado da necessidade de amparar a
nossa na cente Industria, tem aberto um inquerito que
lhe permHtirá conhecer dos recursos, necessidades
e adiantamento dos diversos ramos da Industria
Nacional.

abe ainda o Jury que o Governo Imperial mandando
dar á nova tarifa nduaneira caracter provisorio dei
xou-a dependente lo estudo, luzes e patriotismo do
Corpo Legislativo.

Por seu lado a Industl'ia Nacional tem levado ao
Governo Imperial as sua justa representa;ães e
ob ervações, e na disCLlS ão pela imprensa tem cabal
mente demonstrtldo a lroéedencia de suas queixas,

Desse concurso de tão bôas intenções, de se estudo
despertado sobre uma causa de tanta magnitude para
a prosperidade industrial do Brazil, está certo o Jury
que sahirãc a. mais bem pensadas e prudentes leis, e
que estas abrirão e assegurarão á Industria acional
uma strada franca pela qual possa ella chegar, em
futuro pouco remoto, a um gráo de desenvolvimento que
colloque o Brazil de par com os mais adiantados paize .

O de ideratum, pois, a que a pimm o Governo
Imperial e a Industria Nacional é nobre, elevado e
patriotico: para c nseguil-o não bastam, porém, o
bons desejos e a simples enunciação dos bons princi
pios, é tambem preciso e indispensavel de bravar-lhe
o caminho, é preciso anedarem- 'e o espinhos que
lhe dil'ficulLam o acces o, é intli pen avel arrancar as
hervas dan'Lninhos que lhe occultam a tl'ilha. Tudo o
que p6de transviar o estudo ou neutraliznr as bôa
intençãe' deve ser arredado com miio fh'me.

Tem-se dito que a Industria Nacional, com a sua
campanha de prote ção, aspira ao estabelecimento de
direitos prohibitivos: é esse um engano manifesto e
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de (rue o Jury eSLá plenamente convencido nuo será o
Governo Imperial victima,

A Industria Nacional em suas justas representações
tem especialmente e esforçado, e o ha conseguido,
cm demonsLrar que os valores officiaes falseam as
7'a~ões fixadas pelo Corpo LegislaUvo, e que as cla si
ficações de diversos productos do mesmo genero não
guardam a devida harmonia com o custo e parUcula
ridades da fabricação,

Os valores officiaes arbitrado' muito abaixo da
l'ealidade não só férem de morte a Industria Nacional
mas ainda constituem flagrante violação da lei, pois,
marcando esta, para serem cobrados os direitos de
entrada, porcentagens sobre o valor, os direitos effecU
vamente cobrados tornam-se de muito inferiores aos
de que a m~ma lei cogitou e com os quaes contou
para attender não só ao justo amparo da nossa Indus
Leia mas tambem ás necessidades do thesouro publico,

Quanto ú necessidade de se elevarem algwnas das
razões aduaneiras e á convenicncia de se isentarem de
direito a-o matcrias primas que importamos, e ao fadu
injustificavel de pagarem alguns artefactos menor
dil'eito, ou mesmo de terem entrada franca, quando a
materia prima paga maior dü'eito, a Industria Na
cional muito confia que o Governo Imperial e o Corpo
Legislativo saberuo tomar as mais sabias medidas,

A nova tarifa aduaneira só muito imperfeitamente at
tendeu a es as necessidades e, quanto ás classificaçue .
e aos valores omciae , de virtuou pensamento da lei,
e por seu turno 'legislou baixando de faclo os direitos,

Orn, quando a Industria Nacional e o Governo
Imperial se acham animados dos mesm s desejos,
quando o GOYCl'1l0 Imperial terú cm bmrr., pelos 11'a
balhos que confiou ú sua commisstio de inqucrito, e
pOl' uutros quepocLel'ú e saberá promovet', os melhores

. 8
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elemenLos para bem julgar; quando o Corpo Legisla
Livo, hoje reunido, póde trazer a mais brilhanle luz á
questão; quando a Industria Nacional pl'ocura escla
recer a opinião publica, já patenteando o maravi
lhosos resultados de sua energia, já demonstrando a
justiça de suas representações' quando, emfim, um
vasto inquerito e o mais aprofundado estudo se podem
fazer, parece justo ao Jury da Exposição da Industria
Nacional que se mande sobrestur' na execução dessa
nova tarifa até que o Governo Imperial e o Corpo Legi '
lativo, melhor informados, resolvam definitivamenLe
sobre a tarifa que deva vigorar, e que eja commettida
a uma commissuo formada em parles iguaes de
agentes do fisco, industriaes, negociantes de genero
nacionaes e negociantes de generos estrangeiro', t1

mlssão de rever os valores officiaes e a classificação,
Confiado na inquebrantavel solicitLlde do Governo

Imperial, e movido por igual solicitude, o Jury da Ex
posição da Industr'in Nacional vem J'espeit samenlc
suggerír' aquella prudente e indi pensavel medidu' .
cerLo de qLle o me mo Governo, não menos do que
elle, terá encontrado na actual Exposição as mais si
gnificativas prova do adiantamento industl'ial do paiz
e do justo direito que tem a Industria Nacional a ser
efficazmente proLegida, espéra ver em breve rasgados
O, mai brilhanles horizonte á Industria no Brazíl.

ala da essõe do Jury, em 9 de Fevereiro de
1.882.

Dr. Sicolar~ Joaquim MOI'eil'a, presidente. - Dr.
José Pereira Rego Fil/to. - Augusto l'eUes. - Do
mingos Sergio de Saboia e Silva. - riutonio Augusto
Fernande::; Pinheiro. - Antonio Xavier 'a1'neil'o.
lVlanocl Mar'ial1O Ribeú'o.- Belmiro Jlt[artin.~ ele ilt[Ol/.

T'a Guünan7e '. - Francisco de [laula Cc~roalho.-José
I[Jllacio da Rocha. - Callcliclo Lui:: de Andrade.-
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Dr. André Gustavo Paulo de Frontin. -Abel Guilna
fcies. - José J oaqui/n Godinho. - João l1JIa:x:imiano
JlIIafl'a.- Francisco João Moni~,-C. Rouchon.- A.
R. da Silva Tl'evões. - Domingos Moitinho. - JOctO
Soares "f\Teiva.- Dr. At!onso Pinheil'o.- Lui~ G. de
E. TawlCtfj. - ll1falvino da Silva Reis. - Dr. Theodo1'O
Pecleolt .

(Approvada em sessão de 9 de Fevereiro de 1882.)

o Jury da Exposi.ão da Industria Nacional, realizada
na cidade do Rio de Janeiro em 1881, considéra fóra de
concurso os trabalhos de senhoras visto não consti
tuirem os apresentados na mesma exposição - pro
duetos de industria-e sim meros objectos de habili
dade e paciencia, embóra muito dolle primoro 'a
mente executados.

Por essa razão o Jury deixou de julgar cada um
desses objectos separadamente, e, portanto, de conferir
premio a cada expositora i oladamente, mas:

ALtendendo a que, considerada em globo, a exposição
feita pela senhoras é digna de muito apreço, já pelo
pensamento que revéla, já pela variedade, delicadeza
e perfeição dos trabalhos expo tos;

Attendendo a que, com o seu CODcur o á Exposição
da Industria Nacional, as senhoras muito contribuiram
para o e plendor da mesma exposição, não ó reve
lando os thesouros de pericia e bom gosto que tanto
as di tinguem, como proporcionando a mais agradavel
diversão ao e pirito dos visitant s dessa Exposiçuo,
como, emfim, testemunhando o olto apreço em que
ellal::i tiveram a testa do trabalho nuciollal e o instante
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appello que lhes foi feito pela digna Associaç'ão
IndusLrial ;

ALtendendo a que essa prova de apreço á fe 'La da
industria, esse franco, solicito e delicado concur, o de
tão distinctas expositoras, entre as quaes o Jury vê
com o maior prazer e a mais inequivoca admiração
tantos nome sympathicos da nossa melhor 'ociedade,
súo mai um brilhante documento do fino tacto com
que 'no Brazil a mulher, felizmente, não e contenta
sómente em ser a ['ada que no lar nos suavisa a exis
Lencia, e sim tambem sabe vir ao encontro e auxilio do
homem do trabalho, na lropria offi 'ina do trabalho,
animal-o com o eu applauso, ornando o temljlo da
industria com as suas mais) enas galas e suavisando
o ambiente industrial com a graça de que só ellas têm
o segredo;

Resolve:
1.0 Conferir um Diploma de Honra ao conjunLo

ela exposição de trabalhos ele senhoras, como home
nagem ao valioso COUCUf', o que as senhoras bl'azlleira '
expositoras 1Jl'estul'U11l LI Expusi':,'ão da IndutiLl'ia

acional;
2.° Que e 'se Diploma de Honra fique para sempr

depositado na BiblioLheca Nacional, para a todo o Lernpo
atte tal' o brilhante auxilio prestado pelas enhoras
brazileiras ó. Expo ição da Indu tria Nacional e o mais
alto apreço em que o Jury Leye esse concurso;

3.° Que a esse Diploma e junLe uma rela;ão il1l
pl'essn dos nomes de toda as exposiLoras e os da mui
dignil commi 'uo de 'enilom que organizou aqueUa
secção da Expo iç'..<1o e que, com o mais louvavel em
penho, oube Dili reLU1lr trabalhos tão vadado , nume
rosos e delicados;

4.° Qlle se solicite ela digna commi são de senhoras
uma relação, pur Ol'dem ele meredmenLo mas sem
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designação de premios, dos objecto que constituem
trabalhos de senhoras e foram expostos, afim de ser
e sa relação appensa á das expo itoras;

5.° Que a presente resoluçtío do Jury com o teor do
Diploma de Honra seja publicada como introdllcção
áquellas relaçõe e com ellas enviada a todas as
excellentissimas senhoras que expozéram o seu
trabalhos.

(Approvada cm sessfío de 11 de Fevereiro de 18 2.)

o .Tury da Exposi~úo da Industria Nacional resolv
consignar na acta de encerramento de suas sessões
um voto de agradecimento e apreço ao Illm. Sr. Dr.
Nicolau Joaquim Moreim pela prudencia e profi
ciencia com que soube dirigir os trabalhos do me mo
.Tury.

(Appl'Ovada em sessflo de 16 de Fevereiro de 1882.)

o JLlry da Exp siçuo da Induslria Nn ional resolve
consignar na neLa de encerramento de Ruas se .. Cíes
um voto de louvor á Associação Industrial, do Rio de
Joneiro, pela dedicaçflo e 1rilho com que soube levar
avanLe a Exposiçtío da Industria Nacional que acaba
de ser encerrada, e ao Governo Imperial pelo auxilio
e apoio que pr stou á realização da mesma exposição.

(Approvadn cm sessuo de 16 de Fevereiro de 1882.)





PAREOERES DOS JURADOS RELATORES





Parem llo Dr. DOlllingos Sergio [le Saboia eSilva :-sobre prollnctos
lllineraes llletallicos, collec~ões lle amostras lllllleralogicas. COJll
]JUstireis: pe[lras lle' consh'nc~ão! ferro fnnllillo efOljado brutos.

ia Secção. i O grupo: classes 1:\, 2\ 3a e 8:\_3a Secção.
i o grupo: classe i. a

og'l'IlpO, .'obre o qual nos cabe a honro a mis üo ele
emiLtir parecer, comprehende os productos naturae
do reino mineral, no qunl o Brazil é tido, com justa
razão, como um do paizes mais bem aquinhoados.

E' entretanto, peza-nos dizeI-o, bastante pobre esta
parte da Exposi~ão da Industria Nacional, que em
compensação apresenta-se opulenta em muitos elo
outros grupos. O que se vê expo to no canto de uma
da ~alas do pavimento tere o do palacio da Expo içã
f~ in ufficiente para dar idéa, já não diremos do. re
cue o rnineraes deste paiz, que tnl n<1o foi o fim da
presente Exposição, mas do estado da indu tria mi
nerulogica entre nós.

Das cinco ou ei emprezas de mineração de ouro
que hoje conta a provincia de Mina Geraes, apenas
U11la, a elo Morro Velho, se fez representar; e elas uas
numero as forja~, que produzem annualmente cerca
de 198.000 arroba de ferro, a de Gandarela é a unica
cujo productos podem ser apreciados na Expo ição.

Passamos agora á analyse de cada uma das eln 
es em que o DTllpO se subdivide.
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OLA.SSE 1." - Mineraes ~Ietalltcos lOuro.
Prata, Oobre, Forro, etc.)

A companhia de mineraç.ão de ouro de S. Jouo d'El
Hei expoz bellissima amo tra de minereo (media
e pobre) das minas do Morro Velho e Cuyab'"t, por
ella exploradas. Estes minereos não ão dos mais
ricos do Brazil, visto como dão apena de rendimento
8 oitavas de ouro por tonelada; entretanto, gra.1.ls a
uma administraçúo intelligente e economica, a com
panhia tem auferido lucros consideraveis. E' a pri
meiro. empreza de mineração do Brazll, e uma das
importante do globo: a Slla prodllcção, dllrante o anno
ele 1879, foi de 421.515 oitavas de ollro, correspondente
a 52.689 toneladas de minereo.

O uccesso da companhia de S. João d'EI-Rei tem
fomentado a creação de novas cmprezas de mineração
de ouro, de modo que esta industria, qllasi extincta,
vai-se de novo reanimando

Cremos ser de toda a justiça que lhe eja conferido
o diploma ele merdo.

A fabrica nacional de ferro de Ypanema, a par de ('s
plendidas amostra de minereos de f 1'1'0 oligisto c
magnetito, exhibe varios specimens de ferro o'usa c de
ferro forj ado em barra e vergalhões.

Estes productos são todos de excellente qualidade e
já sllbstitllem com vantagem nas ofiicina da Estrada
de Ferro D. Pedro II e do Arsenal de Marinha dD côrte
os similares de procedencia ingleza e americana, como
provam os importantes tral)alhos de flmdiçuo c forja
expo tos pela primeira das referidas officinas. Entre
tanto os ferros de Ypanema suo ainda desconhecidos no
mercado desta cilpital, porque, devido sobretudo ó.
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actuaes tarifa das estradas de ferro, chegam aqui
mais caro 50% do que os importad os.

A fabrica está montada em condições de produzir
900 toneladas annuae de ferro gusa e 150 de ferro em
barra.

Parte da producção é trans For mada em peças de
segunda fusão e de forja (cylindro., eixos, machinas
agrícola, etc.).

Pela excellencia dos productos expostos propomo
que lhe seja conferido o diploma de pT'ogre 80.

Luiz Barbosa expoz barras de ferro e de aço, pro
ductos de sua I'abrica situada no Ganda rela, provincia
de Minas Geraes. O ferro deste expositor é reputado
entre os melhores da provincia, apezar do processo
defeituoso por que é obtido. A producção diaria 6 de
150 kilogrammas de ferro, que é vendido ao preço
de 3~00 por arroba.

As amostras apresentadas dão-:lhe direito ao cliploma
de me1'ito.

Como acima deixamos dito, exi tem na provincia de
Minas Geraes numerosa fabricas de ferro, nas quaes,
. gundo estudos do illustrado profess 01' Gorceíx, di
rector da E cola de Minas de Ouro Preto, cêrca de
9.000 pe. 'oa ganham o. meios de ubsistencia.

Effectivamente bem poucas regiões poderão offerecer
tantos elementos de prosperidade para a i ndustria do
ferro: alli ão numerosos os logares onde, ao lado de
optimo minereo, encontra-se a força motriz e o com
bustivel necessario .

Os dou grandes obstaculo ao de envolvimento
de so industria são, na opinião muito valiosa do illus
trado director da Escola de Minas de Ouro Pr to, e
cremos não pócle haver outra: primeiro a falta de in
strucção technica, que tem dado em resultado o u. o de
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processos os mais rudimentares; e em segundo lagar
a difficuldade de transporte, que re tringe a producção
de cada fabrica ao pequeno consumo local. O primeiro
inconveniente acha-se resolvido pela creaçuo da Escola
de Minas, cujos benefico resultados vão-se tornando
patentes; e o segundo tel'á de apparecido dentro de
alguns annos com o prolongamento da estrada de ferro
D. Pedro II e com os ramae que se hão de natural
mente seguir.

Entretanto, para que as e:-tmdas de ferro po am
produzir verdadeiro beneficio á indus tria mineiro,
faz-se mister uma grande reducção nos preço, de
transporte. Com a, tarifas actuaes o ferro de Minas
Goraes jamais poderCt compeLir com o importado da
Europa ou dos E. tado. Unidos.

CLASSE 2."- COl.Ubusi:ivcis c bCtU1D.CS D1ineraes

Holtzueissi rr & C. apresentam amostras de carvão de
pedra do Arroio dos Ratos (S. Jeronymo, Rio Grande
do Sul).

O carvão arde perfeitamente, produzindo excellente
coke. Pr ta-se muito bem ú fabricação do g'az, m
ujo mi. Ler, somos informados, sLú sendo empregado

com vantagem na província do Rio Grande do ul.
O maior incol1venienL do carvão do Arroio dos RaLo.

era a grande quantidade de pyrites ne11e contida, mas
a amo tra exposLa demon tra a exi tenda de camadas
m que esses sulfuretos são pouco abundantes.
A mina acha-se dotada com os apparelhos e machi

nismos necessarios, é ligada á villa de . Jeronymo, Ú

margem do rio Jacuhy, por uma linha ferrea de 13 1/2
kilometros de extensão.

Propomos para este expositor o diploma ele mel'ifo.
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NesLa dusse figuram igualmenLe como expo iLores
Luiz Barbosa e Leandro AranLes: o primeiro apresenta
amostras de linhito do Gandal'ela; o egundo de li
nhito e schisto betLlminoso elo Fonseca, provincia de
Minas Gerae.. Este productos ão de boa qualidade;
faltam-nos, porém, o dados para julgar si os speci
mens expostos .'ão objectos ele mél'a cUl'iosielad , ou
amostras ele combu, tivel explonlelo para uso da fa
brica ' ou para con umo domestico; pOl' isso deixamos
de indicar premio para elles.

CLASSE 3.'- ped1'as c tcr.ras cD:lprcga<1.as nas
conslirucçõCs e nas artcs

E. Stevaux expõe uma bellissima amosLra de mar
more negro com veios brancos, susceptivel de perfeito
polimento, e uma outra de marmore verde (olphicalcio)
imnbem de optima apparencia. Ambas as amostra,

tio proveniente do Pantojo, municipio de S. Roque,
S. Paulo. Propomos para ellas o cliploma ele I1wl'ito,

FrauL:it:ico de Almeida Cosla é digllO ele lI1ell~x7.o /wn
/'osa p la amosLnt de calcmeo crystalllno do Desell
gano, municipio de Valença, provincia do Rio de Ja
neÍl o, o qual se presta á esculpturu, sendo susceptivel
de polimento, .

IVIerece igLlalmente mellç{io how'osa Antonio Xavier
de Lima pelas amostras de culL:areo explorado cm
" Roque, excellenLe material de can. lrucçú e ele bom

('lU prego na ('abricação ela cal,

EnLr O"' producto expo. Los do grupo de que Lrala
mos figuram duas interessante collecçõe. do :\1u eu
Nacional e da Escola de Minas de Ouro Preto.

Dos specim n. da primeira são I arLicularmen Le
dignus ele !loLa o oligisto l:ipeclllm' e ú 11 muLiL ele
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Habira (Minas Geraes), o limonito do Maranhão, a
galena de Iporanga (S. Paulo), o minerio de cobre de
Caçapava (Rio Grande do Sul), o marmore da Encruzi
lhada (Idem), o cry tal de rocha de Goyaz, etc.

A segunda collecção compõe-se de amostras de mi
nereos das principaes minas de ouro, ferro e chumbo
da provincia de Minas Geraes, Pertencem a minas ex
ploradas ou em c ndi 'ões de serem exploradas com
vantagem. Entre estas amostras citaremos as seguin
tes: minereo de ouro da mina de Pitanguy de notavel
riqueza, onde e acha estabelecida uma empreza de
mineração de ,de o fim de 1879; dito da mina de Ita
tiaiu sú formada por veeiros e camadas de quartzito
aurífero; galena argentifera do Abaeté, oligistos de
val'Ías structura , magoeLito e limonito, provenientes
de differente' jazidas da provincia de Minas Geraes,
estudados pelos alumnos da Escola de Minas.

Estas duas collecções, de incontestavel valor, não re
presentam, porém, resultados de industria mineralo
gica, ma ' os fructos de investigação scientifica, pelo
que Leriam melhor collocação em outra secção da Ex
po ição, onde certamente lhes caberiam premios con
dignos ao seu alto merecimento.

Entretanto si, a exemplo do que tem praticado em
relação a outros grupos, o Jury entender que devem
l:ier galardoados os serviços dispensados á industria
mineralogica, relevante são os que ella deve ao
Museu Nacional, e maiores nilo se pôde desejar do
que os prestados pelo Director da Escola de Minas
de Ouro Preto, na provincia de Minas Geraes, quer
em escriptos quer em estudos das sua principaes
minas. (1)

(I) Por propost~ rio jnl'~do I'rlalor foi confori,lo diploma tI~ 110111'(1:\ Escola rio
Min~s do Uuro Prelo o ~o Mnsllu Nacional polas suas collocçõos mino..aJogicas o
I'or proposla, pro,'ocada polo DI', Si! va 'follos, diploma de 11lc,'ilD a borlo
\Vaguor IJolos produdos du sua J.tvr.t du uuru ew Minas (jur.t8S,
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Ao terminar e te trabalho, cm que procurámos cor
responder á honrosa confiança que em nós depo itou
o digno Presidente da A ociaçiío Industrial, manda
nos a consciencia declarar que somos o primeiro a re
conhecer a sua imperfeição, devida incontestavelmente
á no a incompetencia, ma para a qual concorreu
tambem a falta absoluta de esclarecimentos relativo
aos productos do gmpo em questão, e até mesmo de
indicaçõe quanto á natureza e procedencia de algUll.
delles. Aceitaremos em 1'e 'erva quaesquer modifi
caç'ões que o Jury entenda dever introduzir nas con
clusões deste parecer.

Somos de opiniao que os productos mencionados,
inclusive as coUecções do Museu Nacional e da E cola
de Minas de Ouro Preto, acompanhados de alguma
informaç.ães, são dignos de figurar na Expo ição Con
tinental de Bueno -Ayre .

Hio de Janeiro, 3 de Fevereiro de '1882. - Domingos
SeJ'gio ele Saboia e Silua.

Parecer do Dr, An[nsto Carlos [la Silva Telles: - sobre cal:
cimento esal

1" Secção. 10 grupo: classes 3" e 4:

A precipitação com que me vejo forçado a dnr pa
recer sobre os producLos da secção 'ln, Grupo '10,
ClaS8C::i 3a .la é razão para me ser r 'le\"éldo nüu liav ;1'
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procedido sobre os mesmo estudo tão completo como
seria para desejar.

D' ntre os expositores dos productos que me foram
incumbidos, só tres se pre taram a dar-me algumas
informações, apezar de os haver convidado todos pelo
jornal.

Pelas guias, ómente, era-m impo sivel colligiJ'
qualquer dado mai especial obre tae industrias.

Extemarei, entretanto, a minha opinião, sujeitan
do-a ao vosso esclarecido julgamento.

SECÇÃO 1.•. - Gru.po l°, Classe 3.'

'al.- A industria da cal Leve grande desenvolvi
mento entre nós, e attendendo a que os processos e
guido deixaram empre a desejar, e que a mateIÍa
prima tornou-se de mais a mais escassa e cada vez peior
em qualidade, es e producto, longe de attingir certo gráo
ele perfeiçã, tem em geral desmerc ido, sofrrcndo
g'l'ande reduc~u no pl'e~',Q ele venda, de sorte que consi
deravel é hoje a imporlação de produdo 'similar, não
obstante as dif.ficuldades de ransporte e despezas que
tanto oneram a nos a navegação de cabotagem.

A pessima qualidade da conc11a de que é feita a cal
no Rio de Jan Íl'o, o deploravel systema de muito
fabricantes que a extinguem com agua do mar, lem
obrio'ado os nosso constructores a abandonar o seu
emprego para garantirem as 01 ra de que . e encar
regam' assim é que imp rtam-.. e grandes quantidades
de cal de Cabo Frio e me 'mo estrangeira, nua fal
lando no enorme con uma que se faz do cimento.

Farei aqui llma excepçuo, referindo-me ao produ to
exposto pel Sr. Camill ela Silva Ferreira, com fabrica
de cal em Jacal'epaguá. Esl senhor exp e a maLel'in
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prima, uma amostra de cal cOInmwn e outra de cal
especial - peneirnda e de bellissimo aspecto. Quer a
materia prima, quer os productos fabricados são de
primeirD qualidade e, antes de colher sobre este ex
positor mais informações, acreditei ser a sua ex
hibição antes artistica do que industrial, opinião que
abnndonei depois de ouvir o proprieta1'io da fu
brica e o Sr. Francisco Antonio Maria Esl era1'd, os
quae me asseveram possuir essa fabrica enorme de
posito de concha absolutamente igual á que e tá ex
po ta, nssim como ser a cal que examinei producto
idelltico ao fornecido ao commercio. Apezar do preço
baixo por que e tá actualmente a cal no mercado do
Rio de Janeiro, alcança a do Sr. Camillo Ferreira
30-'000 por maio.

A fabrica está em condições de produzÍL' 200 saccos
por dia (400 alqueires) e trabalha com pessoal todo livre.

Proponho, pois, para o expositor Camillo da Silva
Ferreira o cliplom,a de progresso.

O senhor Luiz Benjamin Lindemberg, estabelecido
com fabl'ica de cal em Cabo Frio, apresenta um . acco
de concha e uma pequena I ar1'ica de cal. A materia
prima é de bôa qualidade e a cal é tambem recom
mendavel.

Pl'oponho para este expositor o diploma de meJ'ito.

OSr. An tania Xavier de L imn, re. iclente em S. Roque
. Paulo), expõe grandes amostra de cal de pedra vir-

gem e extincta. Tem capital de 20:000.' empregado
na industria e trabalha com cinco escravo ,tre cama
rada e cinco escravas' produz 840.000 kilog1'amma
de cal annualmente que vende por 1.:200 cada 50 litro .
Esta cal, as im amo ilS demais fabricndns nesta locil
lldude. , 6 11111 bom producto.

Pl'oponllo pal'U este expositor o diploma ele JJwI·iLa.
9
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o Sr. Francisco Ferreira dos Santos, residente na
ilha de PaqLletá, expõe uma vitrina contendo em dil'fe
rentes compartimento a materia prima, carvão e tres
amostras de cal. Deste expositor não tive informação
alguma a não ser o que encontrei na n'uia respectiva.
Por ahi se vê que tem empregado em sua fabrica o ca
pital de 60: 000., produz 1. 200 moios annllalmehte,
vendendo o producto a 20·' o moio. Considero este
producto inferior ao precedentes e proponho para o
expositor uma menção hOI/,/·o::;et.

Quanto ao expositor Gustavo von Krüger, nem a guia
dá esclarecimento algum. Sei por esse documento que
tem 4:000 . empregados na ua fa])rica de cal, que tra
balha com quatro a cinco operarios. Sem dizer onde re
side nem onde tem estabelecida a sua fabrica, péde
como auxilio de que preci 'a - bàas estradas. - Na
falta de mais informações abstenho-me de propor
premio para este expo 'ito!".

Cinwltto.:-Encontra-se na EXP03j(;ão uma só amustl'<J
de material denominado pelo seu fãbricante - âmento
aereo.- A sim qualificou o seu autor, porquanto mos
trou a experiencia que não fazia bàa pega dentro d'agua.
Encontrei tres blocos prepm'ados ha quasi um anno,
segundo informou-me o expositor; pedi ao Sr. Dr.
Del-Vechio para que procedesse a experiencias que de
notas em a resistencia ao esmagamento; submettido
o material á prova, apr sentou differen tes coefflciente
de resistencia, conforme a dosagem de cimento e de
arêa, mas ~m caso algum deu grande resultado. Atten
dendo, porém, a ser e te um producto de ensaios feitos
pelo Dr. Jo é Carlos de Alambary Luz, homem ql1r.
tem-se esforçado por aperfei<::.oar o fabrico da cal no
Ri de Janeiro, e convindo animal-o a proseguir de
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modo a chegar a bons resultados na fabricação indus
trial de tanta importancia, proponho para o Dr. José
Carlos de Alambary Luz uma Inenção hon7'os..a.

SEOÇÃO 1.' - Grupo 10, classe 4.'

Sal commum.- Figuram na expo ição dous unicos
expositore deste genero.

A industria do sal parece ainda fadada a não poder
por muito tempo medrar com vantagem entre nós. A
producção deste genero para simples consumo local
não poderá consUtuir base 'olida para uma industria
regular; a exportação no paiz é, por assim dizer, im
passiveI, aUendendo a que o sal estrangeiro é preparado
em condições muito vantajosas quanto á mão de obra,
não paga transporte porque vem como lastro e entra
em nossos mercados livre de direitos.

E' necessario que novos elementos venham modificar
este estado de cousa , pois na va 'ta costa do Brazil
Lemos immensas fontes de producção nas melhores
condições po siveis para esta importante industria.

O Sr. Luiz Benjamin Lindemberg apresenta dous
fra cos com amostras de sal proveniente de suas sa
linas de Cabo Frio. Oproduto é, em geral, regular, no
tando-se, entretanto, não ter sido perfeita a separação
do aes deliquescentes, o que deprecia-o.

Proponho para o expo itor acima diplom,a ele me7'ito.

Os Srs. Manoel Francisco Barcellos e Dr. José Au
gusto de Barros Menezes apresentam tres pequenos
frascos contendo: sal comm um, saes deliquescente
c agua -mãis da fabricaç,ão. Estes productÇls são
resultados de ensaios, feitos em pequeno, do proce o
de que pediu privilegio Bernardino da Silva Capella, e
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rue os expositores pretendem applicar em grande na
CopacalJana.

PropQnho para os expoc::itore acima 1Jwnçtlo hon

I'osa.

Espero e desejo que a di cussão do presente parecei'
me proporcione l1lnis informações para melhor firmar
as conclusões tiratla , ou me convencer de que as
devo modificar, caso este em que de de já me com
prometto a fazeI-o.

Rio de Janeiro, 6 de Fevel'eiro de 1882.
Engenheiro Augusto Carlos ela Silva Telles.

parecer [lo Dr. André Pereira Rebon~as :- sobre aeIDosi~ão de
amosll'as [le madeiras vara consh'nc~ão, carvinfaria e mar
cinaria

P secção. _20 grupo, classe 2.a

Classe 2 ••- l\Iadeiras de const~'ução

Proponho mençüo honro '{t pm'a o Exm. Se. Com
mendador Pimenta Bueno pela sua precio.:3a collecção
de madeiras do Pará. (*)

Exposição em 6 de Fevereiro de 1882. - André Re
bouças.

(') oL proposLa do.Sr. junlllo DI' . .Jos6 POI'oira Rogo Filho, o .JlIry, om sessão
UO 7 uo FO\'oroil'o, conforiu diV1ow:l do llJoriLo ao "~l)o,iLol' Carlos Moroaux li
Illouç:io [lOurosa ao .Iusoll l'iaciouall'0las uas eollor\ücs de lIJaucil'as cxposLas.
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Parecer [lo Exm, Sr. Conselheiro Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá:
-- sobre producfos natnraes a[l'icolas emedicinaes

Em cumprimento ao dever que me impoz a honrada
Associação Indu trial, confiando-me o julgamento dos
productos do 30 grupo, classes 1°,3°,4'-', 5°,7a e 9a da ia

secção, cal e-me apre entar o resultado do estudo.
que não foi tão detido como era de desejar attenta a
exiguidade do tempo e as condições em que nos acha
mos callocados (sem auxilio do expositor). E' para
lastimar que os productos de te grupo, que os temos
tão preciosos, fossem escassos na quantidade e na
qualidade, com poucas excepções. Si nos fosse per
mittido proporiamos á honrada Commissão Directora
da A sociação Industrial que imitasse o que por vezes
Lem feito o Governo em caso identicos, isto é, enviasse
por si productos, como expositora, porém amo tras
consideraveis e bem escolhidas; entre o generos que
julgamos em nossa secção mais nece arios, citamos
o algodão em rama, o cacáo, etc., etc.

A relação junta indica os premios que propomos
para diversos objectos expostos, e, posto que fossemos
sempre guiados pelo espirito de justiça, com tudo jul
gamos com benevolencia, com o fim de animar o
expositores para outras exposições, attendendo a que
i to convem nos paizes onde a industria omeça; mai
tarde poderá e deverá então haver mais rigor: convem
notar que nos esforçámos o mais possivel por faz r
ju. tiç,[l relativa.
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Os productos que nos pareceram dignos de figurar
no. Exposição Continental de Buenos Ayre vão na
relação junta mo.rcados com a nota « deve seguir. »)

Tendo de dar parecer sobre substancias que pre
cisam ser chimicamente analysadas, e destas alguma
estando em estudo ainda, não podemos em consciencia
affirmar que sejam bôas; entretanto, theoricamente
não temos a menor duvida em affirmar, por exemplo,
que os adubos agricolas apresentados pelo Sr. Barão
do Rio Bonito devem ser bons, porq~le contêm prin:
cipios reconhecidamente uteis á lavoura do café.

Relativamente aos cafeseiros expostos pelos Srs.
John Steele e Oliveira Real, é impossivel tambem
dar opinião definitiva actualmente, porque eIla se deve
basear na observação e estudo da reproducção por se
mente destes typo ; verificado o que, teremos uma
raça ou sub-especie nova, e então, sob o ponto de vista
industrial, é indispensavel reconhecer e estudar bem
suas propriedades hygienicas ou bromatologicas ; si
depois de taes estudos reconhecer-se que do cruza
mento das duas especies, ou mesmo de dous gene
ros diverso , obteve-se um hybrido que se fixou e
transformou em sub-especie ou especie util, cabe
aos distinctos naturalista' que disto se occupam
grande honra, pois prestam real serviço. Actualmente
faltando, porém, as referidas bases nada podemos as
severar em sciencia e coo ciencia.

Attendendo a que vamos concorrer com outras nações
cultas, tivemos o maior cuidado em não escolher para
serem enviadas amostras estragadas ou mesqui
nhas, etc.

Temos a certeza de ter mal cumprido o nosso dever,
e esperamos que qualquer injustiça, que inconsciente e
involuntariamente commettemos, será sanada pelo es
clarecido Jury de que nos desvanecemos de fazer parte.
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Relaç[o dos productos do grupo 30, classes 1a, 3", 4:i,
5", 7" e 9", da 1" secção, que julgamos deverem
ser premiados.

Producto: café.- Expositor: Bartio do Rio Bonito.
Premio: diploma de progres o. - Ob ervação: sua
collecção é precio a, e deve seguir para Buenos Ayres,
porém em maiores amostras.

Producto: café.- Expositor: Club da Lavoura, em
Campinas.- Premio: diploma de progresso.- Ob er
VDçãO: sua coUecção é preciosa, e deve eguir para
Buenos Ayres, porém em maiore amostras.

Producto: café.- Expo itor: Tertuliano Gomes Ri
beiro de Avellar (Ul á).- Premio: diploma de progre 
soo - Observação: ua collecção é preciosa e deve se
o'uir para Buenos Ayres, porém em maiore amostras.

Producto: café.- Expositora: D. Lucia Bandeira de
Novae .- Premio:' diploma de progresso.- Obser
vação: sua coUecção é preciosa, e deve seguir para
Buenos Ayres, porém em maiores amostras.

Producto: café.- Expositor: tenente Elel.l terio Alves
Barbosa e Silva (Rezende).- Premio: diploma d me
rito.- Observação: deve seguir.

Producto: ca~·.- Expositor: João Miguel Bierrenbock
(S. Paulo).- Premio: diploma de merito.- Observação:
deve seguir.

Produclo: café. - Expositor: .Barüo ele Santa Leo
cfldia.- Premio: diploma de merito.- Observação:
deve seguir.

Producto: caf6.- Expositor: Jo é de Aguiar Val
lim.- Premio: diploma de merito.- Observação:
deve segu ir .

Producto: café.- Expositor: Alexandre Marcondes
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de Moura Machado.- Premio: diploma de merito.
Observação: deve seguiL'.

Producto: café. - Expositor: Dr. Braz Carneiro
Nogueira da Go.ma.- Premio: diploma de merito.
Observação : deve . eguir.

Producto: café.- Expositor: Dr. Laurindo José de
Almeida (S . Paulo). - Premio: diploma de meri to. -.
Observação : deve seguir.

Producto: café. - Expositor: Barão de Mesquita
(Minas).- Premio: diploma de meriLo.- Ob ervação:
deve seguir.

Producto : café. - Expositor: Albino Antonio de Al
meida (Rio).-· Premio: diploma de merito.- Obser
vação : deve seguir.

Producto: café.- Expositor: Bernardino Alves Bar
bosa (Minas). - Premio: diploma de merito. - Ob er
vação : deve seguir.

Producto: café. - ExposiLor: José Vicente da Silva
Arantes (Rio).- Premio: diploma de mcrito.- Ob
servação: deve seguir.

Producto: café.- Expositor: Domingos Theodoro de
Azevedo Junior (Valença).- Premio: diploma de me
rito. - Observação: deve seguir.

Producto: café.- Expositor: Custodio Vieira da
Silva (S. Paulo). - Premio: diploma de merito. - Ob
servação: deve seguir.

Producto: café.- Expositor: Barão das Tres Ilhas
(Minas). - Premio: diploma ele merito. - Observação:
deve seguir.

Produeto : eafé.- Expositora: Camara Municipal de
Macahé.- Premio: menção honrosa. - Observação:
deve seguir.

Producto: café.- Expositor: Henrique da Silva
Coutinho (Espirito Santo).- Premio: men uo hon
rosa,- Observação: eleve seguir.
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Producto: café.- Expo Uor: Tenente Coronel Cus
todio Martins Guerra (Minas).- Premio: menção hon
rosa. -- Observação: deve seguir.

Prodl1cto: café.- Expositor: José Caetano Arruda
(8. Paulo).- Premio: menção honrosa.- Observação:
devc seguir.

Producto: afé.- Expositor: Francisco Marques
FelTeiea (8. Paulo e Rio).- Premio: menção honrosa.
- Observação : deve seguir.

Producto : café. - Expositoe : Capitão Ca emiro Ta
vares Soares (Minas). - Pr mio: menção honro 0..

Observação: deve seguir.
Proelucto: café.- Expositor: J. P. F. P. - Premio:

mençuo honro a.- Observaçilo: deve seguir.
Prod llctO : café. - Expositor: Baruo ele Santa Ju ta.

- I r mio: menção honrosa. - Ob ervação: deve
seguir.

Producto: café. - Expositoe: José Alves da Silveira
Baebosa (MiDas).- Premio: menção honrosa. - Ob
ervação : deve seguir.
Proc!ucto: café. - Expositor: Claudio P. de Souza

Camargo (S. Paulo).- Premio: menção honrosa.
Ob ervação: deve seguir.

Producto: café. - Expositor: Dr. An tonio de Paula
Ral11os.- Premio: mençUo honrosa.- Ob ervação:
deve seguir.

Praducto: café.- Expositor: Baruo de Guapi (Rio).
Premio: lU nçuo honrosa. - Observaçuo: deve seguir.

Producto: café secco no Seccador Taunay & Telles
(Rio). - Expositor: Taunnay & Telles. - Premio:
menção honro D.·- Ob. ervação: deve segui!'. Nilo pe
dimos premio maior porque não vimos funccionar o
apparelho. (1)

(I) Passou a diploma do mOI'Ílo.
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Producto: caC~ beneficiado no Brunidor Bananu
lense.- Expositor: Pedro José Monteiro e Comp.
- Premio: menção honrosa. - Observação: deve se
g'uir. Não pedimos premio superior porque não vimos
o apparelho, nem houve quem nos explicasse.

Producto: café secco em brunidor. - Expositor:
Carlos Ernesto da Silva Brandão. - Premio: menção
hOl1l'osa. - Observação: deve seguir. .Não pedimos
premio superior porque não vimos o apparelho, nem
houve quem nos explicasse.

Producto: café secco em seccador.- Expositor:
Perí's & Comp.- Premio: menção honrosa. - Obser
vação : deve segllir. Não pedimo premio superior
porque não vimos o apparelho, nem houve quem nos
explicasse.

Producto: cacáo.- Expositor: Lamnders Brothers
e Comp. (de Pernambuco). - Premio: diploma de me
rito. - Observação: deve seguir, e é de lastimar que
seja pequena a sua amostra, porque este produclo
é muito procurado no Rio da Prata.

Producto: cacáo. - Expositor: Leonardo Kulm
(Pernambuco).- Pl'emio: diploma de merito.- Ob
servação: deve. eguir, e é de lastimar que seja pe
quena sua amostra, porque este proelucto é muito pro
curado no Rio da Prata.

Producto: arroz.- Expositor: Manoel de Azevedo
Silveira Junior (Paraná). - Prem io: diploma de me
rito. - Observação: deve seguir. As amostras estão
começandQ a alLerar-se.

Producto: milho.-- Ex.positor : Francisco Bernardino
ele Barros (Minas). - Premio: menção honrosa. - Ob
servação : deve seguir; as amostras estão começando
a alterar-se.

Producto: nuctricina, residuos ele milho, como sub
tancia forrageira. - Expositor: Francisco Camargo



- 139 -

Pinto (Paraná). - Premio: diploma de merito. - Ob"
servaçâo: é uma industria nova e muito util mas
amostras em tão peqlena por~ão não devem eguir.

Producto : espargos.- Expositor: G. Petit. &: Comp.
(Rio).- Premio: diploma de merito.- Observação:
deve seguir em conserva.

Producto: nozes.- Expositora: Baroneza do Rio
Verde.- Premio: diploma de progresso.- Obser
vação : devem seguir, porém será bom obter amostra
mais con ideravel.

Producto: ucurubn. - Expositor: Hygino Amanajás
(Parú).- Premio: menção honrosa.- 0bservaçel.o:
aqui incluimos a cêra, leite etc. da planta. Não devem
seguir por estarem alterado .

Producto : cumnrú. - Expositor: Hygino Amanajás
(Pará). - Premio: diploma de merito. - Observação:
deve seguir.

Producto: collecção de leite de amapá, caxinguba,
illururé, sucuba, etc.- Expositor: Hygino Amanajús,
(Pará).- Premio: menção honrosa.

Producto: feno nacional (pé de gallinha).- Expo
Uor: Fowler &: Todd. - Premio: menção honro a.

Observação : deve seguir.
Producto: cortiça do sertão (raiz de Pindahyba) 

Expositor: Capitão Cazimil'o Tavares Soares (Minas).
- Premio: menção honrosa. - Observação: deve se
guir, melhor exposLo.

Producto: guaraná.- Expositor: Hygino Ama
najús (Parú).- Premio: diploma de merito.- Obser
vação : deve seguir.

Producto : fructos da quina.- Expositor: Henrique
Dia (Theresopolis).- Premio: diploma de ptogresso.
- Observação: deve seguir. E' o mais importante
producto exposto em minha secção.

Producto: juta.- Expositor: John Steche.- Premio:
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diploma de progresso.- Observaçüo: deve seguir.
Deve ser melhor arranjado para seguir.

Producto: palha picada para colchoaria.- Expo
sitor: Fowler & Todd. - Premio: menção honrosa.

Producto: linho, resina de almacega e angico.- Ex
positor : Cazimiro Tavares Soares. - Premio diploma
de merito.- Observação: devem seguir.

Producto: casca ele goilnbé. - Expositora: Soci .
elade Filial do Passo Fundo. - Premio: menção hon
rosa. - Observação: deve seguir.

Producto: algodão Expositor: Manoel José ele
Araujo (Alagôas). - Premio: diploma de merito.
Observaçüo: deve seguir.

Producto: algodão.- Expositor: Lamnders Bm
thers &: Comp. (Pernambuco).- Premio: diploma ele
merito.- Observação: deve seguir.

Producto : algodão.- Expositor: F. E. Vianna (Ma
ranhão). - Premio: diploma ele merito.- Observação:
eleve seguir.

Producto: algoelão.- Expositor: Jo é Pereira de
Faria (S. Paulo). - Premio: diploma de merito. - Ob
ervação: deve seguir.
Producto : algodão. - Expositor: Cazimiro Tm'are

Soares (Grão Mogol). - Premio: menção honrosa.
Producto: matte.- Expositor: Silva & Irmão (a

collecção).- Premio: diploma de progres 0.- Obser
vação : deve seguir.

Producto: maUe. - Expositor: Ildefonso. Corrêa &:
Comp. (a collecçi1o).- Premio: diploma de progresso.
- Observaçu J : deve seguir.

Producto: matte.- Expositor: Mathias
Ribas (a collecção).- Premio: diploma
gresso. - Observação: deve seguir.

Producto: matte.- Expositor: João Carvalho de
Oliveira Junior.- Premio: diploma de pro"'re. soo
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ProducLo: matte.- Expositor: Francisco Camargo
Pinto.- Premio: diploma de progresso.

Producto: matte. - Expositor: J. Ventura de Al
meida Torre .- Premio: diploma de progresso.

Pl'Oducto: matte.- Expositor: Jo é Innocencio da
França.- Premio: diploma de progresso.

Producto: matte. - Expositor: Nicoláu Pinto Re
beUo.- Premio: diploma de merito.

Producto: matte.- Expositor: Mariano de Almeida
Torres.- Premio: diploma de mcrito.

Producto: matte.- Expositor: João Daisson (Hio
Grande do Sul). - Premio: diploma de mm ito.

Producto: matte.- Expositor: Major Cesario An
tonio Lopes. - Premio: diploma de merlto.

Producto: matte.- Expositora: Sociedade filial de
Geogl'apllia e Commercial de Santa Cruz (Rio Graude do
Sul). - Premio : diploma de m rito.

Producto: avêa. - Expositor: Ka trup (Nova Fri
burgp).- l:Jremio : diploma de merito. - Observação:
deve seguir.

Producto: baunilha.- ExposiLor: Manoel de Vas
concello (de Anadia).- Premio: diploma de mcrito.
- Observação: deve seguir.

ProducLo: baul1illla.- Expo itor: Commendador
Eduardo Coutinho de Mello Metcier (E 'pirito Santo).
- Premio: diploma de merito. - Observação: não
deve seguir por estar alterada.

Producto : baLU111ha.- Expo ilor : Eugenio Marques
de Hollanda.- Premio: diploma de merlto.- Obser
vação : deve segu ir .

Producto : coUecção de fructos.- Ex} osilor : Eugenio
Marques de HoUanda.- Premio: diploma de pro
gre so.-,- Observação: deve seguir.

Proc1ucto: coU c"uo de fruclo e roize .- Expositor:
Dr. João lorancÍtico Dias Cabral.- Premio: diploma



-142 -

Je merito.- Observação: deve seguir, excepto o
gingibre.

Producto : resina de jetahy.- Expositor: Augusto
Maximo da Veiga.- Premio: diploma de merito.- Ob
servação: deve seguir.

Producto: chinchonea ferruginea.- Expositor: A.
J. R. de Araujo & Comp. (Rio).- Premio: diploma
de merito.- Observação: deve seguir porém em maior
porção.

Si rõr pos ivel, proponho diploma de honra para o
conjuncto dos expositores de maUe do Paraná, e pro
poria para os do Rio Grande do Sul se não expozessem
apenas tres latinhas com esse producto.

Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 1882. - O Conse
lheiro, DI'. Joaquim Monteiro Ccuninhoá.

Parecer do Dr, Dtto 1ill[er: - sobre aeXllosi~ão de casulos efios
de seda

1" secção. - 4° grupo, classe 4.:1_ 3:1 secção.
4° gru·po, classe 5."

A eda apresentada pelo expositor o Sr. capitão Luiz
Ribeiro de Souza Rezende é extrahida dos casulo da
bombix-mori e suas variedades.

A qualidade assim corno o producto e a fiação
igualam ás melhores e ás medianos das que se acham
no mercado, donde e vê que ha pos ibilidade de que
essa indu. trio. prospére no BraziJ, comquanto a si
tuação climnterica do pniz não ej'l das mais proprio
para eUa.



- 143 -

Sobre a criação e tratamento das lagartas nada posso
dizer porque o local em que se acham na Exposição
não é conveniente e, pelas que lá se acham, ve-se que
estão abastardadas.

Di seram-me que o expositor tem gasto 16 annos
na creação do bichos e que a producção do ovo
prosperou por si: não hn mais necessidade, portanto,
de comprar ovos iI China e á Europa.

A maior parte dos productos expostos merecem
louvor.

E' do interesse do Brazil que essa indu 'tria seja
abf'açada por maior numero de individuos, tanto mais
qu as experiencias antigas com o bombix-mori não
deram resultados satisfactorios. (1)

Dr. Otto Lingul'.

Parecer 110 Dr. Lniz RaDhael Vieira Sonto :- sobre lllachinas e
aDDarelhos 11e Drodnc~ão eh'allsmissão Ile for~a, de illecanica
hYllranlica, Ile h'ansDorfes agricolas eDara consh'nc~ão cins e
farios nsos,

De conformidade com o que dispõe o art. 30 do Re
gulamento do Jury Geral da Exposição, tenho a honra

(I) 'oh proposta !lo Sr. Jurado Consolhoiro Dr, Joaquim Montoiro Caminho:i.
acoitll polo Jurado rolatol', o JUI'Y, em sossão do 6 do l"overoiro, conforiu diplolTlll
do houra llO oxposiLor callitão LU1z Howado o diploma Jo progrosso aos oxpositul'os
Dolisario A. Guimarães e João lJoruarJino da. Co,La.
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de submetter á apreciação do mesmo Jury o parecer
da 2a secção (machinas), grupos 10 a 11. o

Antes de. tudo, porém, seja-me licito lembrar que só
a 24 do mez ultimo me chegou ás mão' a commulli
caçüo de que a mim competia o honroso mas difficilimo
encargo de ajuizaI do merecimento dos productos ex
posto na referida secç.ão. Lembro este facto, não para
encarecer o pre ente trabalho, cujas lacunas e impel'
feições sou o primeiro a reconhecer, mas justamente
para que umas e outras me sejam com mais facilidade
relevadas.

A attenuante, que resulta da escassez do tempo, tem
tanto maior pe o quanto é sabido que a secção de
machinas sobrepuja por ua importancia a todas as
outras que com eUa constituem a Exposição. A esta
tistica do individuos que vi 'itaram o palacio da Agri
cultura, durante a festa do trabalho, mostra que a
maior aff1uencia de povo teve logar nos dias em que
funccíonaram as machinas, não obstante. er o preço da
entrada mais elevado nesse~ dias do que nos outros.
E' que aUi, naquelle ultimo ann,exo collocado ao fundo
do edificio, achava-se o movimento, a animação, a vida,
attrahindo a attençüo e despertando o enthusiasmo de
quantos concorreram a visitar o grande certamen in
dustrial.

Outra circumstancia vem ainda explicar o maior
Intel' sse ligado á secção submettida [,0 meu julga
mento. Foi a primeira vez que em uma expo 'ição
brazileira figuraram machIna ; foi a primeira vez
que os fabricantes desta e pede de producto senti
ram-se bo tante fortes, tiveram bastante consciencia
do seu valor para apresentarem- e no campo da luta
pelo trabalho, qlle é a lutn pela exist ncia. Este facto
dC\ en ltp.r-no. de regozijo, porquanto clle dá a me
dida do nosso adialJtamelJlo ewnomi<.:o, da situação
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da nos a industria em geral, e, quasi direi, da nossa
civilisação. Na verdade a fabricação da machinas re
presenta o ponto mais elevado da industria manufa
ctureira, ,endo esta por sua vez o ultimo gráo da
hyel'archia industrial. Na industria, como em tudo
mais, o homem parte do que é facil para o que é difticil,
do simple para o complexo, pa sando pelos gráo
intermediarios; e é por isso que em sua evolução eco
nomica todos os POyO come mll pela industrias ex
tractivas (pe ca, caça, etc,), pa sando pela industria
agricola qLle vai a pouco e pouco se aperfeiçoando, e
chegam finalmente á industria manufactôra, cujo ponto
culmInante é, como dissemos, a fabricação das machi
nas, não só porque ella exige do fabricante capitaes
avultado, e conhecimentos mais variados, mal pro
fundos, como tambem porque requer da classe operaria
uma aprendi agem mais longa e mais difficil.

No Bruzil é a agricultura a principal fonte de riqueza
publica e particular, occupando a cultura do café o
pl'imeiro logm, como 6 sabido. Não admira, pois, qLle
d'entre as machinas que concorreram á Exposição, as
que se destinam ao preparo do café tenham sido as
mais nLll1erosa e importante . E o que ficará patente
na di criminação que vamos fazer dos productos ex
postos.

1. - Hw'[jl'eaves ~ Imutas

ApresentAm e. te indu. 'tl'ino. 11111[1 mnchinn com
l)l ta para bell ficiar ca fé e outra singela para u mo m
fim, sendo o custo da primeira 6:0008000 e o da e
g-unda 1 :000:'000. Julgo escusado deter-me na descri
pção destas machina já muito conhecidéls dos no so
luvradores, . pecialmente <.los da pr vincia de S. Paulo.

A machina completa, que comprellende descascador,
venWadol', bl'Ullidol' e separado!', tem se tomado nota

10
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vel pela quantidade e qualidade de trabalho que pro
duz. Esse machini mo completo para beneficiar café é
o que de mai perfeito existe. A machina singela, em
bora não trabalhe com igual perfeição, é admiravel por
seu baixo custo, o que a colloca ao alcance dos peque
nos agricul tores.

Pelas razões expostas proponho para as machinas
inventadas e construidas por Hargreaves & Irmãos
Diploma de Homa .

2.-Col','cia ela Rocha 9'" Comp,

Expõe esta ca a dous conca sares de café. O con
cassor Carneleo da Rocha é uma das raras machinas
que já appareceram em outra exposição nacional,
Lendo sido, na ultima que se effectuou, objecto de larga
contenda, da qual ~ahiu triumphante com o Diploma
de Homa. Da' informaçõe que colhi entre pessoas
insuspeitas reslllta que esta ma hinas têm prestado
JJon' servi<;os ú lüvoura do caJ6.

Em um dos concassores agoru expostos apparece unI
melhoramento notavel, que consi te no opparelho de
registrar a ' chapas por meio da approximação ou afas
tamento de um con move], o que facilita extraordi
nariamente a operação do registro.

Proponho para Correia da Rocho & Comp. Diploma
de Progresso. (1).

3.- Jfem'i, 1Jclforgc

Este fabricante expõe: 1°, um engenho de canna
com roda d'ar>'LlD, composto de um eixo, Lre' centro,

(1) Por indicação dos Jurados D,'s, Jo li Porail'a nego Filho o AIILonio Augu to
FOl'llaudos Pinhoiro, acoiLa polo Jurado rolatol', OJIl")' resolvo que nesto diploma
'o declare - c pelo aOllmssol' d~ LlIaClIraO dc José Ribeiro dll !ii/vu. "isto os Sl's.
Corroia da Rocha« C. sorOUI unicamonle Jlrupriotarios do privilegio quo per·
loneia ~quollo in"cnLur.
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duas entrosas, um eixo intermediario e quatro man
caes; 2°, um jogo de moendas; 3°, uma taxa de ferro
fundido para assucar; 4°, uma machina de limpar café,
denominada Catacl07' J' 5°, diversas peneiras de cobre
para sepora.ão do café.

Todos os productos que acabo de mencionar revélam
o estado de adiantamento da casa expositora. As peças
do engenho são bem fabricadas, distinguindo-se as
circulares, fundidas sem molde.

A machina de limpar cate é invenção ainda não pri
vilegiada do expositor, e basêa-se no principio da se
paração do grãos de café, conforme a sua densidade.
O café cahe em uma Cllva receptora, munida de re
gi tro, de onde passa a um canal ondulado, tendo late
ralmente quatro compartimento . Um aspirador, col
locado na parle inferior da machina, estabelece no
canal uma corrente de ar que attrahe o café. Os grãos
perfeitos, de densidade normal que chamarei a, cahem
directamente no primeiro dos citados compartimentos,
vencendo a força da corrente a~piradora; os de den
sidade immediatamente inferior, b, percorrem a secção
do canal até o ponto em que a corrente de ar, tendo
menor força, os deixa cahir no 2° compartimento; os
de densidade c vão ter ao 30 compartimento; emfim
a ca ca e os pequenos fragmentos de grão attingem o
quarto e ultimo, situado junto do a pirador.

Como e sabe, a separação das qualidades de café
por meio do crivo ou peneira não é completa, pois que
basêa-se na variedade das dimensões. As peneiras se
param o café quebrado ma deixam ficar o mão café,
cujos orão têm o mesmo tamanho do bom. A machina
Delforge completa, pai, o serviço das peneiras, e
ainda que os resultados da operação necessitem de um
aperfeiçoamento ou corr cção, feito pela mão do e. cra
vo, c(Jmtuc!o reduz a 1/5, o,u meuos, o trabalho deste.
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El1tl'e o . produdo da casa Delforge merecem espe
cial men.ão as peneiras de chapa ele cobre para sepa
ração do café, as quaes silo admiraveis por sua regu
laridade, cumprindo observar que os furos foram obti
do por uma só puncção e por processo automutico.

Em meu parecer merece e~Le expositor Diploma ele
Pl'Ogresso.

4.-Lebre ~ Il'mao

Uma machina para prensar e marcar sabão.
Esta machina caracterisa-se pela mobilidade de cinco

dos seis lados da caixa compressora. Simples e. bern
combinada em seu m8chini mo, os 'eus movimentos
silo dirigidos por meio de alavancas e biela. A exeCll
.ão geral é bôa.-Proponlto Diploma de Merito.

5.- Arsenal de JICl7'inha

Um modelo de maclüna de força de 2.200 cayallo ,
l)ara o 'I'Llzador .llmil'ante Barroso.

Este modelo, feito segundo os planos do engenlteil'o
Barbosa, é um primor de execução. A macbina é no
LaveI pelo modo de applicação de um principio que,
embora conhecido, não tinha sido até hoje applicado
pela fórma por que o fez o di. tincto engenheiro do
nosso arsenal. De facto, a machina expo. La em modelo
tem tres cylinclros que podem trabalhar todos com o
vapor Iecebido das caldeiL'as, ou distendeI-o de llns
para os outros, por meio de uma engenhosa combi
nação de vulvula . Esta macllina, qlle permiLLe a 111a
xima economia no consumo de vapor, pôde, quondo
a' circumstancias o exigirem, desenvolver uma força
prodigio a. As LUl condiçõe ão excellentes para um
vaso como o Almirante Barroso.

Proponho pam. o engenlleiro AIres Bnr) OSfl, do Ar
senal de Marinha da CorLe, Diploma de IIoma.
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6,- Gados ele M attos

Uma machina de preparar sorvete ,
E' de combinação curiosa e inteiramente nova, mas,

além da complexidade e fragilidade do machinismo,
pouco e avantaja ás outras já conhecidas no tempo
que con ome na operação, Um pedal serve de receptor
desta machina, e o movimento circular alternativo das
pá: é obtido por meio de sectores dentado ,que por s u
turno imprin)em movimento ao eixo vertical den
tado unicamente na parte que corresponçle ao~ ecto
res.- Proponho Menção Honrosa.

7. - Fi177zie Kemp & Camp.

Uma machina a vapor com bomba centrifuga' uma
dita para lancha a helice; uma caldeira multi-tubular
e um guincho singelo.

E ta casa é o maior estabelecimento industrial do
'eu genero que possuimos no paiz. Ba ta dizer que só

a officina dispõe de LUTI pessoal de 150 operarios.
A exposição que apresenta sobresahe pela excellente

execução dos traballlos os mais difficeis, ainda que nilo
pos a eu concordar quanto á pl'oporções de alguns
do. elemento. de quo se compoem as machina ex
po, tas, e que me parec m xagerados. A bomba cen
trifuga trabalha com adm iravel regularidade e a
entrosa ele fricções acha-se perfeitamente acabada.
Proponho Diploma de Progres o.

8, - Apen & I7'mãos

Um eles,cascador de café e lous ventiladores.
Os machini. mos destes fabri antes ão já muito

conhecidos no Rio de Janeiro c em . Panlo. Os que a
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casa apresenta nesta exposição têm provado, em re
petidas experiencias, que funccionam bem e são dura
douros. Nelles, entretanto) não observei novidade
digna de menção. - Proponho Diploma de Merito.

9.- Antonio Augusto Pereira Pinto & C.a

Duas forjas.
Uma destas forjas apresenta a fórma commum de

um foHe, a outra distingue-se pelo curioso feitio de úm
barril de quinto.

Ambas trabalham bem, são de bôa execuc:.iío e dOe
baixo custo.- Proponho Menção Honro a.

10.- Dr. Francisco ele Assis Perei7'Cl de Andrade

Apresenta dous descascadore que, re umidamente
descriptos, consistem em um cylinclro coberto de bor
racha trabalhando contra um escudo, aspero e fixo, de
metal. Gyrando o cylindro, pela acção do motor, o
café introduzido na moega é de cascado pela com
pressão que soffre em sua passagem por entre aquellas
duas peças. Produz muito trabalho ainda que nrto
muito perfeito. E' uma macl1ina simples e muito util
ao lavrador.- Prôponho Diploma de Merito.

11. - Exposito7" Peres

Apresenta uma machina de seccar café denominada
« seccador Peres ». Ocafé cahe sobre uma caixa munida
de 36 tubos nos quaes passa um jacto de vapor d'agua.
Chegado á parte inferior da caixa, o café escôa-se por
um canal sujeito a uma forte corrente de ar, fornecida
por nm ventilador, e dest'arte attinge a extremidade
inferior do canal, onde é recebido por alcatruzes que o
elevam á parte superior da caixa para de novo deixaI-o
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cahir no interior desta, e assim succe ivamente até o
fim da operação.

O café secco, que o expositor apresentou como resul
tado de experiencias de sua machilla, nada d ixa a
desejar. Todavia nüo devo calar ácerca desta invençüo
dllns ob~ervaçõe que reputo de importancio..

PI imeiramente as passagens succes ivas, qlle soffre
o café, da caixa ou camara onde e acha o ar aquecido
para o canal sujeito a uma corrente de ar em tempe
ratura muito inferior, determina uma perda de calor
que dá logar a 'uma' reducção sensivel do effeito util
da machina.

Em segundo log ar, ainda mesmo que todo o calor da
camara Dão soffresse a minima perda, ma fo se apro
veitado na. eva.poração da agua contidCl no café, não po
dei'ia o. machina Peres seccar diarimente 100 alqueires
desse producto, conio se tem feito acreditai'. AO que
duvidarem desta asserção, que estou prompto a provar
por meio do calculo, lembrarei que a superficie de
aquecimento na camara da macllina. Peres é de 32
metros quadrado , e que um litro de café em cereja.
cont'm mediamente 64.0 grammas de agua.

Proponho Diploma de Merito para e ta im enção.

1 9 .- Jorge F,'ancisco {;l'arule

Uma machina. parcl desca cor co,P e um engenho d
canl1a.

E tas duas machinas não a.presentam novidade: tio
expostas unicamente como amo tra da bôa execução
obtida na officina do expositor, que está situada no
Juiz de Fóra, provincia de Minas Geraes, e na verdade
eslüo muito bem acabadas. O descascador de caf6 é
do typo geral dos de di cos yerticaes e borracha.- Pro
ponho Diploma de Merlto.
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13. - Com,jlan h/a ]1ecanica Industrial

Apresento. esta companhia div rsas machinas e ap
parelhos, Laes como: guinchos, 111Olinetes, roda d'agna,
etc., e a ella se appllca o que dissemos sobre o ex
po itor antecedente. Proponho, pois, pela bôa execução
do trabalhos, o. me 'ma recompensa, i to t~, Diploma
de Merito.

14.- Frederico Vierling

Os producLos de Frederico Vierling rev6lmn uma fo.
bricação especialmente cuido.doso.: a execução do tea
bolhos é primorosa e as proporções em que foram
traçados os elementos da machinas indicam ao mesmo
tempo bom gosto e conhecimento da arte. Entre o
productos expostos sobresahe um o. machina para picar
fumo, admiravel, quer pela bôa combinação mecanica,
quer pela perfeita execução da 01 ra e bom fLlncciona
mento do apparelho. - Proponho Diploma de Pro
gresso.

lõ.-Pecl7'o Henrique Fabel'

Descascador denominado Campineiro. Esta mo.chino,
aliás bem acabada como proelucto de fabricação me a
nica, consiste em um disco de borr acha fixo a um eixo
horisontal, com o qual e move, approximando-se mais
ou menos de um disco immovel coberto de tela de
arame, conforme a o.c ão exercida por um graduador.
Pela sua passagem entre os dOLls disco o café é des
cascado. Páde-se dizer que o descascador Campineiro
não é mais do que uma inversão do desca cador Con
g7'esso, pois que deste différe unicamente em ter o. bor
racbo. no disco moveI, e não no fixo. Proponho, por
to.nto, para Pedro Henrique Faber Diploma ele Merito,
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16.- l'an Erven <j' I1'J1u7os

Um ventilador do sy tema Duprat.
Excellente como xecuçilo d trabalho, este venLi

lador différe dos communs em ter a descarga para cima
em vez de etfectual-a para () lado. Comprehende-se que
ne te caso a corrente de ar carece de grande precisão,
isLo é, de manter- e com uma velocidade on tante,
porquanto i esta exceder á que é necessaria, o cat\
sel'ú expellido da macllina juntamente com a casca, e
si fôr inferiol', a casca de cerá juntamente com o café;
de onde se conclue que toda a difliculdade a vencer no
opparelho de que me occupo te ide na escolha de llm
regulador automatlco da maior perfeição, e os Srs.
Van Erven parecem tel-a resolvido dotando o venti
lador Duprat de excentri idade. Vi o ventilador ex
posLo trabalhar por diversas vezes com café bem secco,
e nessas condições posso garantir que é optimo o SeLl

funccionamento. Ião sei, entretanto, si com o café
meloso, em que a casca tem muito maior densidade,
. e obteL'ão iguae. re ultados. A falta de tempo não me
permlttiu exigir do expositor xperiencias completas;
em todo o caso, porém, o Iue vi e a perfeita execução
da 111achina bastam-me para propor que se lhe dê
Diploma de Progresso.

Na galeria das macuinas foi a exposição desta ca a
uma das mais attrahenles e das mais ricas. Uma roda
hydraulica de ferro batido, com 16 pés ingleze de
diametro, por 3 pé' de largura, dá idéa do estado de
de envolvimento e da forças de que dispõe a fabrica.
Todas as machinas expostas primam pela bôa exe
cuçtío, simplicidade e modicidade de preços, de tacan-
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do- 'e dentre ellas, pelos serviços que póde prestar á
lavoura do Brazil, o desca cador de a~" denominado
E 'celsior.

Além da recompen. a a que tem direito a caso, entendo
que se deve dar outra ao engenheiro Price pelo eu J'
Lema de mancae universaes, que considero muito lIpe
riores aos que oté hoje se usavam, visto que, emquanLo
os movimentos caracterisLicos' têm igual perfeiçüo cm
uns e outro, a simplicidade e facilidade de construccão
são muito maiores nos novos mancaes. Por estns razões
proponho Diploma de Honra para o engenheiro Price e
Diplomo. de Progresso pura a firma Price . Aspinnll.

18.- Taunay &' Tcl1es

Os Drs. Taunay e Telles expoem os desenhos da
machina de sua invenção privilegiada pelo Governo
Imperial e que se destina ao seccamento do café, não
tendo exposto o. propria machina, já por ser o seu peso
de 15 toneladas, já porque a operação que ella e
propõe realizar exige um trabalho consecuLivo de seLe
horo.s, o que impossibilita. de leval-a a effeito no ecli
ficio da Exposição, sem contar a clifficuldades de
obter iDO alqueires de café verde que seriam precisos
para u experiencia. Apesar disto, porém, posso emittil'
minha opinião so])re esta machina, pois q 1e assisti aos
r petido" ensaios que fizeram o inventores no sen'undo
seme tre de 1880.

Todas as operações que constituem o preparo do
café haviam passado por continuos aperfeiçoamentos;
só a operação do seccamento, aliás a mais importante,
continuava o. ser o que era ha meio seculo. Em falta de
meio mais vantajo '0, os fazendeiro seccavam o café
pelo rotineiro processo que tinham recebido de seu
o.ntepa o.elos e que consi te em expor ao 010 precio-
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80 fructo, estendendo-o em terreiros por 10 a 15 dias.
Acomplexidade do problema do seccamento artificial
docal'é fizera acredilar na impos ibilidade de obter
uma oluÇêlo sati factoria, e esta opinião mais se fir
mava com o tempo diante dos mdos resultados colhidos
em cliveI' a tentativas feitas ne se sentido.

Não admira, portanto, que a incredulidade perdure
ainda em alguns com reloção á machina inventada
pelos Drs. T aunay e Telles, que em meu parecer vem
cau ar cima verdadeira revolução na industria do café.

Para não alongar demasiadamente este trabalho, c
poeque julgo a referida machina já bastante conhecida,
peescindo de dar aqui a sua desceipção, lembrando ape
nas que a acção do sol no terreiro é ub tituida na ma
china pela do vapor d'agua, que aquece as superficies
da camara onde se acha o café e bem assim a corrente
de ar que o atravessa, extral1indo-Ihe a humidade.

Poe qualquer lado que a machina Taunay-Telles
seja considerada, eLl a julgo perfeita. Pelo lado mecani
co é de uma singeleza que torna faci! o eu manejo por
um escravo e simples as reparações ou limpeza,
a sim como de urna solidez que evita de arranjos e
diminue as re i tencias pa sivas, augmentando por
consequencia o ffeito util. Pelo lado econom ico, tam
bem todas a condiçõe são sFltisfeitas: o apparelho é
de custo inferior DO de um bom terreiro; o trabalho
con orne o minimo de combustivel; impede os furtos
de café que ordinariamente fazem o escravos no ter
reiros' economisa extraordinariam ente, reduzindo-a
talvez a 50 % do que é actualmente, a mão d obra exi
gida pela operação do eccamento; emfim, regularisa
as remessas para o meecado, dando ao fazendeiro a
faculdade de aproveitar as bôas occasiões de venda elo
producto, por mais repentinamente que ellas se mani
festem.
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Pelas razõe' que acabo de apresentar, e porque o
café eccado na niachina Taunay-Telles adquire maior
fixidez e uniformidade de côr e maior intensidade de
perfllme, proponho para os inventores da referida ma
china Diploma de Honra,

19. -])ierl'e Laboul'elelme Saint Juliad

Pierre Labourdenne expõe um apparelho que de
nomina Santa C7'U~ que se destina a faciliLar a
coLheita elo café. O instrumento con La de um Lubo de
folha que se p6de encurtar ou alongar ú vontade, e que
termina em tres ha tos cobertas de borracha dis
postas como si fossem 3 dedos. O tubo suppre o
braço, e as hastes substituem a mão do operaria in
cumbido de colher o café. Os· ramos carregados de
fructo passando por entre as hastes soffrem a presstío

uffi iente para que o café se de prenda e desça pelo
interior do Lubo em que outro tanto su ceda á 1'0
Ula. Este instrumento offerecerá talvez alguma
vantagem na colheita do café que e acha nos rflmos
mai.' elevados da planta.- Proponho Menção Honrosa.

90.- CapiüZo NOl'berto elc Am,07'ün Bezerra

Expõe uma machina para enrolar e pregm' e Loja .
O processo geralmente seguido e ainda hoje adoptado

no Laboratorio Pyrotecl1nico do Campinho para pre
parar o e tojo para os cartuchos enrolados, que e
usam no armamento do exercito brazileiro, con isL
em enrolar o trapesio de ouropel em um cylindro de
aço, prendel-o em uma arl'Llella do mesmo metal e
sujeital-o depois ú puncção de uma machina afim de
formar a preguilha. Isto feito, retira-se o cy1indro
da puncção e olta- e a arruella.
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A perução do -nrolamento coda com frequenciu
os dedo dos operarios, assim como a de formar a
prguilha exige trubalhadores de grande força, visto
a C01111)ress&0 do estojo obre a preguilheira ser feita
úmão.

Amachina Do~e ele De:;em,iJ7"O, invenLada pelo capitão
Amorim Bezerra, veiLl tornar simples, economica
segura a operação a que me refiro.

Para operar, colloca-se o trapesio de onrop I na
calha directriz e baixa-se o pedal. Nos primeiro'
instante' de acção, o cylindro preso á alavanca com
prime o ouropel obre oLltro cylindro que se acha em
movimento, e de t'urte produz o enrolamento do
tl"apesio. Continuundo a acção d'o pedal, a preguilheiru,
com a rotação em enLldo contl'llrio, encontra o trape 'io
enrolado e fôrma a preguilha. Uma alavancu collocada
ao lado 'esquerdo faz funccionar o extractor que retira
o e tojo do cylindr enrola 101'.

I:<-xpcl'iellcias feita com esta 111a<.;11i11a c!el'am urn
l'cnclimenLo igual ao Ll'aballlO de 10 11ol11en '.-Proponhu
Diplon~a de Merito.

21. - Aleg7"ia & 'O/lljJ.

E La important ca a, além de ouLro' nl'oclucLos
que não pertencem aos grupo submetLidos ao meu
juJg'LIluenLo, apre enta descascadores e v ntlladores
de aFú, um ralador e pr nsa ele mandinca, nlambique. ,
um evaporador pan a sucar elo sy tema '\Vethzel e
uma turbina tambem pura fabrico de a sucar.

Ba ta a enumeração de producto ,que acabo de fazer,
para dar idéa do estado de de envolvimento da casu
expositora. Ao mais ligeiro exame dos trabalho,' .c iLos
por Alegria & Comp. se rocon11ec a perfeiLa execuçilo,
que d mOl1bLra a inLelligenle direcção elas suas ulJi-
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cinas. Recommendo á apreciação do Jury Geral o
evaporador e a turbina para assucar, bem como
os alambiques, especialmente o alambique de rectifi
cação. - Proponho Diploma de I-Ioma pelos apparelhos
de fabricação de assucar.

22.- FJ'ancisco Pinto Bl'a/~dao

Um apparelho para fabricar vinagre, privilegiado
pelo Decreto n. 7978 de 21 de Janeiro de 1881. Consiste
o apparelho em tres pipas obrepostas, tendo o seu
interior cheio de fitas de faia acamadas e previamente
aciduladas com acido acetico. O caldo de canna, ou o
mel que se quer transformar em vinagre, é derramado
pelo bocal da .pipa uperior, e atraves ando a mas a
de fitas de faia

r
contida nas tres pipas, chega á torneira

situada no. parte inferior do apparelho completamente
acidulado. A operação dura apenas 12 horas) e é esta a
principal vantagem do apparelho para o qual proponho
Ivlenção Honrosa.

23.- Silua eJ'tori

o pequeno e delicado mccanismo inventado por este
fabricante de luvas, e já privilegiado não só pelo Go
verno Imperial como pelos govemos francez e inglez,
é extreman1ente engenhoso, parecend -me da maior
utilidade para quaesquer industrias qu usem dc ma
chinas de costura movidas todas por um só motor. O
apparelho de que fallo foi geralmente apreciado na
Exposição, e tal . a sua sensibilidade, que permUte
graduar e contar o numcro de pontos qne se deseje daI'
cm uma costura, bastando actuar de leve sobr um
pedal para que o movimento eja interrompido ou de
novo iniciado.
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Para recompensar e te invento, que torna possivel
applicar á mach ina de cos tUl'a CIualquer motor a vapot',
julgu de justiça lJr'OpOl' -Diploma de Honra a José
da Silva Sertori pelo Tl'an::;mi 'SOl' seJ'tol'i.

24,-HaUiel'

Exposição de peças importante e muiLo bem aca
bada , tae' como vcntiladore , descascador de café,
pmnsa de mandioca, etc, D'entre todos os producLo '
expostos sobresahem um despolpador de café, e uma
cevadeira de mandioca, ambos de invenção do expo
sitor, São apparelhos muito economicos e que podem
prestar rene' serviços á no a lavourêl.- Proponho
Diploma de Progresso.

Taes são a, con ideraçOes que me occorre fazer
sobre a ecção de 111 achinas da memoravel Exposição
Industrial, e ao onc1uiJ' solicito mais uma vez toda
a benevolencia do illustl'ado Jury Geral para este de
l'eiLuosis imo Lrabalho, que serve unicamenLe }Jara
manifestar a bôa vontade que nutro de servir á As-
ociação Industrial em tu do quanto ella entenda que

lhe pos o ser util. (1)
Rio de Janeiro, 4 de Fevereiro de 1882.

Lui,; Raphael Vieira Souto.

(1) POr lll'oposta do Jurado DI', Antonio Augu la }'ornandes Pinhoiro o Jur\', 010
sossão do I.G do Fovereil'o, couforiu Diploma do Honra a Josó Ribeiro da "i!va
pelo e'ceIlonte doscascador de café de sua invenção, denominado CO"9resso, o Di·
piam" do Mel'ito a Arnaldo José Forrira pol a bomba que e,poz, do dons corpos
o duplo otroito.
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Parecer [lo Dr. Antonio Au[usto Fernau[les Pinheiro: -- sobre o
vBlociDB[IB avaDor BamaQuina [lo systema FlamlBr Dara aDlai
nar cylindros dB locomotivas --- BXDostos DBla Bstrada [IB fBrro
D. PBlIro II.

2a secção. - 7° grupo, classe 1.a - 2a secção,
11° grupo

A . officina da locomoção da Estrada ele Ferro D. Pe
dro II apresentam em sua importantissima expo ição,
de que tratamos em o nosso parecer 'obre « mate
riaes de transporte e acces 'orio de vias-ferrea e
vehiculos »), um velocipede a vapor e uma maquina
pOl'tatil para aplainar mesas de distribuição do.' cylin
d1'O de locomotivas.

Esses dou producLos, que. pertencem Ú 2" secção
do catalago, não foram até hoje julgados, entretanto
são credores de muito apreço e não devem, por fÓl'ma
algnmél, ser e quecidos na distribuição de premios
n'esta Exposição.

O digno e illu trado eollega relator da 2" ecção não
tratou desses productos sem duvida porque, perten
c 'nua elle ú expo ição da Estrada de Ferro D. Pedro II
e cub ndo-nos juln'ar t1 quasi totalido.de dos ol)jectos
expo to. por ssa Estrada, p lIS0U Ille no oe upario.
mo delle.: pOl' nosso lado nada diss mo a seu re .
peito em nosso po.recer, visto pertencerem taes produ
etos a umo. secçilo diversn da que nos fora confiada.

-""o havenclo mai. tempo para prevÍl,ir o digno
juro.do da 2" . rcç'lo, Yis to que o .Tury en errnr"l hoje o.
8ell::; lrabalhos, tumamos soJJl'e nó::; iulo1'mul' ao mesmu
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Jury a respeito daqueUes dous productos, preenchendo
a im \lma lacuna, embora estejamos convencido~ de
que melhor e mais proficientemente o poderia fazer
aquelle jurado.

relocipede a vapo/' pata estrada ele le/'/'o. - Este ve
locipede foi inteiramente construido nas offcinas da Es
trada de Ferro D. Pedro II, para o serviço de sa estra
da. Foi plnnejado e a . ua execução levada u effeito sob
a elirecçúo do entúo chef' daquellas officina " o distiucto
ngenheiro Dr. José Carlos de Bulhões Hibeiro, tão

cedo arrebatado pela morte no meio de uma brilhante
carreira já cheia de grandes serviços prestados ao paiz.

Apre ença de se producto na actual expo iç.úo in
dustrial, não tendo elle antes sido exposto, foi até por
es. e lado um acto da mais justa homenagem e do
mais delicado apreço ú memoria de um tão distincto
profis ional: ella faz honra ao actual chefe da mes
mas officinas.
E~sa peqnena ma luino, além do apreço que merece

1)01' sua boa execu)10 e peln utilidade que presta ao
.'erviço da nossa principal via-ferreo, tem ainda um
yalor hi. torico muito notavel: -foi a ptimeú'a locomo
tiva constrl/ida no B,.a_~il, e a eUa se prende o ym
pathico nOllle do finado ngcIllleiro Dr. José Carlos de
Bulhõ l1i)loiru.

Esse velocipede é formado por uma caixa rec:Langulal'
de chapas de ferro ele t lU,50 de largura sobre ~m,70 lle
compriI lenl e om,74 de nltlll'l1, dividida em Lres com
partimentos, ondo: o do meio o(;cupado pela caldeira;
o da frente 101' dou tanques d'agua e o trazeiro pelo
deposito de carvão. E' montado .ohr qualro rodas.

A caldeirD é yerLicol, 1e prn lucção insLanlanea () do
sysLemn Fi-Icl, om apa ielnde paro 23G lilros d'ngua.
E~su euleleira Lem 0111 ,670 de dia111etro I101' t 111 ,50 ele

11
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altura e contém 36 tubos de Om,048 de diametro com
comprimentos diverso . A camarn de vapor tem 0 01,360
de diameteo soble Om,250 de altura.

O maquinismo 6 formado por dous cylindro incli
nudo' a 450 e conjuo'ado ti manivella no meio do eixo;
distribuição Stepllcn. on e appnrelho de marcha com
parafuso e', JlanL('. A alimentação é feita pur l11eio de
duas bomba. ol'dinarias lin'adas aos excenteico do
maquina e podendo augmen tal' ou diln inuÍl' o sei IS

fornecimentos, graças a uma 11Ui imples disposição
pela qual se póde fazer variar o curso dos embolos.
Além dessas duas bombos, a maquina acha- e tombem
munida de um pequeno injector Giffard q le substituo'
aquellas em ca o de accidente.

A suspensão da caldeira e do maqllini~mo é feita
'obre tres pontos, dous na extremidades do eixo

motor e o Lerceiro peoxil1lo Ú caldeira e no meio de
uma mola transversal qlle tl'an mitte a cô.rga ÚS extre
midades do ollteo eixo do velocipede. Esta 'uspensão
6 feita de mo]o a garanLir c Il1pleLa estabilidade ú (;al
deil'a e a Lodo muq uinismu.

Um ~ofá collot.:ndu na fl'l~llLLJ da nnquillcl dá togu!'
para Lres pes 'oos cOl1lmodamenLc irsenLu ln~.

A' dimensões e prin ipaes condições desta maquina
são as eguintes:

Peso do velocípede 111 oedem de
marcha ,............. 4000 J,ill S

Diametro dos cylindr . O"' ,130
Curso dos mbolo~ ,... Om ,180
DiamcLI'o dus l'OrJO, motrizp,.;.,.... t m ,000

up rficil' de :lquecim 1110......... 211l2,tOO
Supcrficie dA.' grelhas '" 00l2,2G5

A caldeil'u trnhollJa ordinariamente c')m G oLmos
pilera , podendo, 'em inmnv n iente, 'hegar a atmo
plleras.
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o esforço pL'atico de tracção (0,65 X p~ u) é:
kilogr.

para 6 atmosplleras o. .. 120
para 8 o.... . . 161

kilollJ.

Velodelaele ol'dinaria effectiva por hora...... 40

Jlaquina po/'tatil para aplaiJtar.- Esta maquina do
y~tema « Fauder' patent improved locamotive cy

linder borir l' » é de urna construcç'üo mui ft'lcil, pôde
aplainar superficies ele Om,66 (26") de diametro e é
especial e vantajo amente applicavel ás mesa de di 
tribuição de vapor nas locomotivas de cylindros·exte
riores, onde o seLl trabalho economisa 80 % do tempo
e da mão ele obra. E' facilmente manipulada por
qualquer aprendi.z.

Compõe-se a maquina de Ulll solido disco de ferro
fundido no qual se encaixa, pela parte inferior, um outro
di. co munido na sua parte interna, e em toda a
circumferencia, de uma cremalheira. Aquelle disco
stá pre o ao centro da .maquina por um pino e pôde

movel'-tie em tomo destie pino pOl' meio da crema
IIIei1"l circulur . de rodetes combinados com mani
vella . Diametmlmenle e perfeitamente ujustado no
di co moveI 11a um braço munido com um parafuso sem
fim no qual move-se ul1).a porca que prende a ferramen
la; na extremidade desse parafuso existe um pequeno
rodete que, em cada revolução do disco moveI, encontra
umpequeno botão preso 0.0 disco fixo e Iue obriga o pa
I'al'u o a daI' um volLa e, portanto, fozer mover o. porco.
que pL'ende a ferram nta, afa. to.nclo-a ou apl'OXi01o.n
elo-o do centro e o.s im variando o eu raio de tro.baUlo.

A l11nquinn Iue [lenba mo.' de dI' crever e foi rxpo ta
é de con. trucção int iro.mente do officina do. loco
moção da Estrada ele Ferro D. Pedro II: com essa
tem a mesmas fficina~ ja con tnLiclo diversa para
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W::iO do eu::; depo iLos de locomotivas ao longo da
linha, onde o eu emprego tem sido da maior van
tagem para o custeio da Estrada, prevenindo o maiol'
gasto das mesas de di tribuição elos cyllndros das lo
comotivas, a demora destas nos depositos ou a nece'
sidade de serem recolhida 0.0 dep'o ito geral para nhi
soffrerem maior reI a.raçJo, como antcriol'lnente aC011
tecia.

Essa maquina. 6, pois, da. maior utilidade .
.\..s prilllOinJs (1110 n csLruela poso 'Uill \let'uJ1l elo'

E::;Ludos Unido::;' hUjL', poréJ1l, a. me ma E Ll'Uda as
fabrica. para seu uso e por preço inferior ao que custa
riam t s vindas dos Estado Unidos, pül'quanto e tas
pa.gam-se a. 400 doUa.rs (cerca de 800:'000) no pa so
que fabricadas na officina. da referida Estl'ada ficam
a 600 '000 cada uma.

Em nossa Opll11üO o veloeipede a vapor e a ma
(lU ina porLatil de a.plaiue1r, fa1Jricados c ex.postos pelos
oo-icina da locomoção da Estruda de Ferro D. Pedro II,
l11el'ecem DipluJlw de Progre::; 'o.

Sala uas sessões uu JUI'Y, cm lG de Fevereiro
de 1882.

J~lIõCJlhdl'U d,il.
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Parecer do Dr. André Gnstaro Panlo [le Frontln :-sobre llletaes
fi'abalhados, obras de fnmlidor, ferreiro .. serralheiro: latoeiro!
caldeireiro,' funileiro, bombeiro elamDista,

3:1 secção. - 10 grupo, classes 2:1, 4 a e 8a

Encarregado da honrosa missão de julgar O' pro
ductos da 3a secção, grupo i O , classes 2a, 4a e 8a,

vimo lar conta de ta incumbencia, pedindo ele antemão
que no ejam de culpadas a imperfeições eleste pe
queno trabalho, pois silo eUas devidas em nada Ú nossa
vontade e sim filhas unicamente da' nossas poucas
hal ilitações.

A impOl'tancia para o Brazil, do desenvolvimento dn
incln. tria do m taes, ~ t.ão intuitiva qll ponca. C1'i:ío
n:-; refi xões lue. obre elLa 1'oremo '.

A immensa riqueza que apresento o solo brazlleit'o
em minas metaUicas, deveria ser causa de um exLra
orclinario desenvolvimento para a industria do metaes;
infelizmente, porém, motivos que não é facll determinar
de modo completo, mas entre os quaes occupam pro
eminente logar a falta dI" instru çilo pro tis. ional, a au
se~cia de iniciativa particular e a clifficuldade de meios
de tm.nsporte, constituem a razão de estar e [,a indu 
tria ainda embryonaria entre nós. .

Apenas acham-se em exploração algumas minas ele
ouro e de ferro.

As minas ele coI r de Caçapava esti10 qua. i aban
d.onadas.

Nenhum oulro melaI é actualmente explorodl) no'
Bl'rlzi] •
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Das causas entorpecedoras do progres o da nossa
industria metallHera, uma, a fultu de instrucção pro
fissional, tende actualmente a desapparecer.

A creação do curso de minas da Escola Polytechnicn
e posteriormente u fundaçuo da Escola de Minas de
Ouro Preto vieram sanar esta profunda lacuna que no
ensino technico do paiz existia, e si os resultados até
hoje colhidos não compensarum ainda os acrificios
feitos, é de esperar que em futuro nuo muito remoto
ejam estes dispendios largamente remunerados pela

existencia de um corpo de engenheiros de mina hahi
litado e que poderá pre tal' ao Brazil os . erviços que
delle reclamar.

A ausencia de iniciativa particular parece-nos COI1

tinúa a existir. O que vemo em outrAS industrias,
de que tão pro peros resultados apresenta a actual
Exposição, longe está de effectuar-se relativamente á
industria metallifera.

E' exacto que de dia em dia solicitam-se novos privi
legios, mas estes ou caducam ou passam a compa
nhias estrangeiras, i se trata de minas de ouro, de
cuja exploraçuo grandes lucros se possam auferir.

Partidario acerrimo do estabelecimento no paiz, pOl'
todos os meios possiveis, quer sejam os capitaes nn
cionaes ou estrangeiros, de novas industrias, comtanto
que possuam ellas entre nós o elementos inclispensa
veis á sua vida, não podemos com tudo aceitar esta
me. ma opinião relativamente ú industria de aracleI'
completamente excepcional, a da extracçuo do ouro.

Emquanto o estabelecimento da industria extractivo
de outro metal qualquer constitue para o paiz o forne
cimento da materia primu que vai alimentar, crear A

desenvolver novas industrias; emquanto a esta creação
corresponde um lucro directo ou indirecto para o paiz
pelas vantagens auferidas da sua exploração; m-
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quonto, finalmente, coda mina e con titue em um cen
Iro con umidor que por sua vez alimenta innumera
outras industria. ; relativamente á indu. tria extractivn
elo ouro quasi nada disto aco nteca.

O producto extrallido é definitivo, e a nua er o con
S,umo insignificant ah o rvido pU! n a fabricação das
.ioias, nunca representa o ouro o papel de mateJ'ia
prima de outras ind ustrias.

Sendo extrahido p r com panll ias n[\cionae~, olucro
que se obtiver da exploraçJo representará um bene
ficio corre pondente para o paiz; ma sendo e tran
geiras eslas companhias, nado dis o se dará, e o solo
hrazileiro ver-se-ha pl'ivnclo desta riqueza sein que
pal'a o paiz provenha outra vantagem além da resul
tante dos pOllCO~ operarios empregados e ela alimen
taçuo correspondente; e isto quando os operarias fo
rem naciona- ou nua e compuz-rem de homens li
vres reduzidos á escraviduo.

Além disso, o que vemos dor-se em relaçao ao ouro
extrahido '?

E' eU immediatamente enviado para a Inglaterra, e
nem mesmo para esta Exposição foi enviada a mais
pequena barra ou li mai dim inuta porção de ouro
em pó.

O comm rcio, que delte I aderia ervir-se, não o n
contra,

Quão diver o seria para o Brazil o resultado dessa
explornçilo si fosse o governo o encarreo'ado da explo
l'a)io ela. mina' ele ouro; cremos até que poderia por
esse meio, senGo com pletamente 'ub tituil', pelo menos
efficazm nte ooperar para o recolhimento do papel
moeda.

Dest modo a osciUação con tante do cambio, que
absorve grande parte da riqneza brazileira, poderia ser
de trnicla ,em os receio crue podem e originar d
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qualquer outro meio destinado ú transformação do
meio clrcLLlante.

Com effeito, em primeiro lagar o. producção al1l1Ual
das minas poderia ser empregada ao pagamento do.
juros e amortização da no sa divida externa.

O governo necessitaria consequentemente de muito
menor quantidade de cüml)iüe', co.so e sas ros. 'cm
pt"ecisas; pois talvez a producçuo excedesse fllé ti
quantia exigida annualmente para o.quelle fim.

A retirada do governo da praça trnria em resultado
menor procura de cambiaes, havendo offerta j 'unI;
d'ahi a consequenc:o. naturo.l e immedio.ta do abaixo.
mento' do preço do ouro, o. elevação, portunto, do
cambio.

Ainda mesmo que o governo, por uma des as gran
des operações financeiras de que acabo. de nos dar
recente exemplo a rtalia, conseguisse a substituiçuo
do papel~moeda, a explora~uo do ouro pelo Estado,
dando-lhe os meios de ser uma fonte constante de
producção de moeda metallica, impediria a volta ao
papel-moeda, e além disso originaria po.ra o orça
mento do paiz uma importante verba de receita.

Parece-nos, pois, que o governo deveria deixo.r, de
ora em diante, de dar novas conce sões par a explorar
mina de ouro, considerando outro im caducas todas
o.quellas que não estives 'em já em exploração, desde
que fosse excedido o prazo marcado paro. a iniciaçuo
dos trabalho .

Quanto á industria do ferro, possue o paiz uma
importante fabrica, a de Ypanema, e dhersas fabricas
ecundarias e de producção diminuta na provincia de

Mina Gerae.
E' sinceramente para lamentar não ter o governo até

hoje dado erio impul o li fabrica de Ypanema; o. suo
producção é relativamente pequena e não satisfaz de
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modo algum 80 con uma do ferro no paiz, quando
faci! 8er-lhe-hi8 i. to pela immensa riqueza das min8s
u1li exi Lentes.

A outras fabricas de ferro nua passam de ligeiros
f'slabelecimenLos de tinados a satisfazer a necessi
dade do consumo locnl, o de modo aln'ul1l prestn.m<c
Ü . er fornecedores do gTil.lldes entro con. ulllidoJ o~'

elo ferro no Brazil.
Além disso, si é exacto que süo . atisfactorios os

proce sos empren'ado' m Ypnnema, atrazadissimos
s5.o os empregado. na. ouLras fabrica do paiz.

Nrro entraremo cm maiores detalhe sobre a pro
ducção do ferro no paiz, c ante. de concluir estas li
geiras observaçãe' lembraremos que seria de incon
le.:tavel utilidade para. o Brazil a creação de uma
fabrica de ferro no Ri Grande do Sul, ao lado da
minas de cn,rvuo do '. Jeronymo (Arroio do Ratos).

Com efl'eito, existo alll minere le ferro de regular
tenor e de mui. facil tratamento em quantidade uffi
ciente para permittir n. . ua xploração em larga e, 
cala.

Deste modo, a presen('a, ao lado da fabrica de ferro,
de minereo aI undante e barato, permittiria dar ú in
du. Iria do ferro naqueIla região um gTande de envol
vimento.

Ainda qu n50 eja o ferro de primeira qualidade,
pai não é o carvtio de pedra daquella mina i ento de
pyrites de ferro, com tudo o ferro produzido achar- 'e-lla
cm perfeita condiçtio de sub tituir no mercado
rio-g-randen es o ferro europeu, geralmente usado;
tanto mai quanto e te, devido ás difficuldade que fi
navegação oppãe a barra do Rio Grande, chega aIli
por um preço muito mai elevado do que na Càrte
em outros porto do Imperio.

Finalmente, r duzindo o governo as tarifa da
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estradas de ferro de modo a tornar po sivelo trans
porte até o. centros consumidores do ferro fabt'icado,
constituiria assim em breve o rélpido desenvolvimento
da industrin do ferro.

O sacrificio feito seria em pouco tempo largamente
compensado pelo desabrochar de industrias inteira
mente nova entre n6s, industrias esta que ni10 podem
por emquanto ser vantajosamente fundadas, pai,
sendo a materia pl'ima empregadn o ferro estrangeil'O,
o CU to dos objectos produzidos torna-se superio]' no
elos productos similare importado .

O que acabamos de (~esenvolver em relaçi10 ú in
dustria do ferro, applica- e igualmente. a todas [IS

outras industrias metnlliferas, salvo apenas a do ouro,
em que o estado definitivo do producto obtielo e u
qualidade de, em muito pequeno volllme, . er dotado
ele grande valor, produzem uma excepçüo pelas con
dições especiaes em que se ficha a explorflção do
ouro.

Sobre e ta parte não temos que proceder a julga
mento, pois a Companhia de S. Joi1o cl'El-Rei núo
opresentou producto algum cle sua exploraçi1o (barro.
de ouro); e os fabricas de Ypanemél e de Gandorelél já
foram julgadas pelo no o illustrado collega Dr. Do
mingos . ergio de Saboia e Silva, pois foram reunidos
os productos dessa fabric:ls á amostros do minereo
neUa empregado.

Concluida esta pril11 ira pnrte do nosso trnbalho,
"amos passar a considerar os objecto expo tos, qur.
fazem parte das clas. es 20, 4a e 8a, mas em que a mão
d'ol ra já transformou a materia prima em proclucto.
iudu triaes m anu facturacl os.
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METAES FU JDIO S

Consideramos no nosso julgamento os objectos upl'e
sentado pela Companhiu Officinas de ;"Cecanicu In
dustrial' R6he & Irmão " Alegria & Comp., H. Delforo'e
e Claudino Gonçalves Coelho 8.:. Innão.

E' de sentir que não tiv s em concol'rido outros
industriaes, entre os quaes os Srs. Horgrem es s:.
Irmãos, que poderiom perfeitamente competir com os
productos expostos.

Proponho que seja concedido aos Sr .:

Companhia Offi,cinas de Mpcanica Inclu8ll'ial

Diploma ele Progresso pelo bem ocabaelo e perfeição
do productos que expoz, e que con tam de um sorti
mento de fundições de ornato para camas, banco,
grades, etc. Estes prodllctos são de excellente quali
dade e distinguem- e do. demai exposto~ pela sua
perfeição.

RtJhe ~~" II'/Ju7os

Diploma ele Merlto pela excellencia das p ças de
fCl'ro fundido que expoz, entre ns quaes tornam-o e
maL notaveis o grodes os balaustres.

Alegl'ia &' Comp.

Diploma de Merito pela excellente qualidode dos
produ tos que apre entou, COI stondo d O'rade, me a ,
bancos, eLe.

H. Delfol'g('

Diploma de Merito pelo excellente qualidade do
produ tos que expoz.



- 172 -

Clauelino Gonçalves Coelho l' Imu7.o.

Diploma de Progresso pela perfeição que apre entam
os sinos de ua fundição.

SERRALHEIRO

Apresentaram-se ap na,' os Sl's. Halle s.: Jl'm8.os e
Julio Le8.o de Paravicini.

Proponho pura os Srs.:

ROhc ~~. Irnu70s

Diplomo. de Progresso pelo pel'feiç8.o que. 'e notn nflS
charneirns (lue expoz .

.luz,:o L~ão ele P07'(.wicini

Menc:8.o Honroso. pelo feixo de latHo com mo1fl de
seg'Lll'anl:a, de que é' expositol'.

FERRADli !'tA.

Pl'OponJlO paro os Sl's. :

Henrique J1r'l'ciJ'a 13rand{ío~' r'o'mp.

Diploma de Merito pela excellente qualidacl de seus
prodllctos e importancio. de sua fabrico..

J1anoel Baltha~Cl7' ele Abreu

Menç'i.o Honroso. pelo. ren'ular qualidade d[ls ferl'D
dura. qlle expoz.
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FERrtElRO, LATOElHO, ETC.

Proponho para os Sr .:

JJil'Clncla, Tei.í'ciI'Cl 9' Comp.

Diploma d Progresso pela perfeição dos productos
qlle expoz, iaes como baldes, jorros, bacia, , regadores,
ele" e que riv[lli. am perfeitament com o imporlados
elo eslrangeil'o, selldo ele menor custo du que c,' tes.

Jo 'é Antonio .llltwze'

Diploma de MeriLo pelo. excellenLe qualidade das
Lla cafeteiras Fluminenses.

Rocha, BaNos 9" COll1p,

Diploma de Merito pela exeellente qualidade de ..;eu
ferros economicos de engommar.

Couto, ImUtO ~~. CO/lljJ.

Diploma de MeriLo pela excellencia dos objc 'tos de
felTo para servico de cozinhD, que por elles foram
fabricado c expo los.

José . lntullio -lnWlle

~ lellçJu 1[Olll'o::;a pela regular qL1Dlidade do Iam peJo
([ILe expoz, no C[ualha ainda lllUiLos aperfeiçoamento
n se introduzir .

.:v[nn\,ío lIom sa pelR reglllnI' qLlnlidnclr cln;:; ;,;nas
'Met 'ÍlTI::-; GUâl'any, em <lU o nlod de ligul' as lu<.1s
parle::, qllL, a eonlpoenl deixa muilo a dest'jar.
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Jo~é ela Boaoentul'a

:,Iençuo Honrosa por Lll11 l'reio que expoz.

Gouvect, ], e/'/'eira 9" ('omp.

:,'Ienção Honro u pelo eu reUectore' I ara li:\lll-

peües de parede, que, sendo bem feito, nua suo com
tudo perl'eito~.

Pai.n/o Cea/'en~e

ylel1C;'áo Honrosa por um funil que expoz e que " de
regular qualldade.

Dr. André Gustavo Paulo (le Frontil/.,

ParBcBr do Sr, COllllllBllllallor Joauuilll Francisco LODBS Anjo :
S01ll'8 tYDOS dB illlDl'BllSa, stmotYDia, tYDO[raDhiaJ BllcallBrna~ão,

illlDrBssão litho[raDhica.. OlJjBCtOS IIB BscriDtorio, [raruras! litho
[raDhias BDhofo[ranhias o

3 3 secção. - i ° gr'upo, classe 3. 3
- 33 secção.

8° grupo. classes i", 3" 5", 9", ii" e i2".
4" secção. - 3° grupo, classes i" e 2. 3

A DircctoL'Ía dn A ociaçtío Inclustl'ial, dignando-sr.
nomear-me para membl'O LIa Jury que tem de julgaI'
os pl'ocludos da presente Exposiçüo, designou-me os
objectos comprehendioo na Sã secçtio, las e 3" d
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:,;rupo 1°, 1!l a 12n do grupo 8°, e 4" secção elas es
1u a 4U do grupo 3°, os quaes são: typos de imprellsa,
stel'eotypia, papelaria, typographio, encadernação, nr
Lig ::; dc e ceiplol'lo, lithonTaphia, phothographia, gra
vUI'a , elc.

'l'YPOS DE DIPREN 'A

Das qU'Ül'O fundições exislentes llesLn capital ú a
da l'ulJogl'ajJhia _Vacional concorreu á Exposi tio,apre
entanc10 al n 'uns productos que me poreceram excelleu

tes, sobretudo vinhetas de combinação e' typo de es
criplo,

Tem essa officina 1 mestre, 1 ajudante, ;) offi
ciaes e 23 oprendizes; é movida a vopor, e possue
quatro machinas paril typo commum de corpo 5 a 14,
uma para typo COl11mum de corpo 14 a 26, uma para
vinl1eta ,tre cortadore de typo, um ele filetes, tres
ma hina ele crenar, uma ele cortar espaço , uma
fôrma para guarni õe~, uma para filetes, quarenta e
Lt'es molde.' pura fundir ti mão, \6402 matl'Ízes ele typo
conlI11UllI vinda::; da EUl'Opa e do Estados Unidus, l:lG7
feitas na cu a por meio de galvanoplasLia, 153 ele
villl1eta vindas dr, Europa e dos Estado Unidos e
161 ditas fabricadas no estabelecimento, cujo adminis
Lmdor trata de adquirir novas mochinas, inclusive a
invculada pelo '['. FOLlChel', de Paris, a qual apre enLa
u lypo já de tal modo que depende apena de um pJ'O
cesso paJ'a lornol'-sc pel'feitamente acabado, o qlle
lrnrú nilo I) mai l' presteza no fabrico, como rcducç'ilo
no pessoal, e p rtanLo economia de tempo e de eli
nheiro.

Em 1 79-1880 es n officlnD. produziu: Iypo commum
9373l~ kilos; typo ele phanta ia e vinh ta 397 kilos ;
lilet l::>, gUUl'ni';ües eLc., 334~. hlo::>; mtltri es 1478
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leitos' sendo o valor do trabalho 35: 228·"150. Em
1880 - 1881: typo commum 5897 kilos, Lypo de phan
La 'ia e vinh Las 870''; kilos, fileLes, guarniçõe.·, etc.,
2630~'; kilos; matrizes 1488 kilos; sendo o valor do
trabalho 31: 1578650.

STEHEOTY PIA

A T!Jpogl'aphia Nacional Lnmbem expoi: algun
procluctos, nüo só dessn classe como ele gulvalloplas
Lia, figurando entre os pt'ueluctos ele galvanoplastia ati
matrizes dos typos e vinhetas de que fallei ncimn.
Esses elous serviços constituem apenas uma ecção da
officina de fundição de typos com um ofticial e um
aprendiz.

A Ga.::;eta ele Xoticias expoz matrizes e clichés ele
sua tiragem do dia 12 de Dezembr proximo finelo. E'
o unico jornal que usa da stereotypia na America do
Sul, obtendo as matrizes e os clichés em 1/2 hora para
a folha 'em supplemento ou em 3/4 de hora, quando
11a supplemento, e por esse processo faz em uma hora
a sua tiragem, de 20 a 24000 exemplares, em um prélo
lvlarinoni.

l'APELAll.lA

Não 'e expoz, OLl pelo menos não vi nenhum pro
eludo dessn classe.

TY I>OGR.\.l'll f.\

A 'liJPog7'apl/ia _\-aciOlwl apresentou diver 'as oJmls
todas com LJ'pos ele ua íündição, algumas das qune:::
de mllüo m~recimr,nl,o, t.anto peln rnmposiçuo como
pela impressão, la ~ ('amo:

1.0 Vnrins chrom s, enlr os ql1QCS sobr salle o elas
LU'mas il1lpel'iae::;, Gorn seLe ~ut'es, Ll'abulhu feitú cúm
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vinhetas de combinação, em homenagem á Exposição
da Bibliot-heca Nacional;

2.° Livros Ulustrados com estampas xilographicas,
algumas das quaes se reproduziram no estabelecimento
pela galvanoplastia, a saber: Compenclio de Percussão
e EscLda, o Tratado de Botanica do Sr. Conselheiro
Caminhoá, e ClinicCt Cimr{jica do Sr. Conselheiro
Saboia;

3.° Livros de escripturação, que tambem se recom"
mendam pela pautação.

Tem a Typographia Nacional, na officina de compo
sição, qLle dispõe de 48000 kllos de typôs, 1 mestre,
1 ajudante, 4 chefes de turma, 1 mestre de apren
dizes, 1 guarda-typos, 1 tirador de provas e 1 aju
dante, 170fflciaes jornaleiros, 43 obreiros e 24 apren
dizes, 3 revisores e 3 conferentes; e na offlcina de
impressão 1 mestre, i ajudante, 1 fundidor de rolos,
1 molhador de papel, 1 contador de edições, 2 impres
sores de prélos manuaes, 2 batedores, 10 margi
nadores, 14 aprendizes, 1 maquinista e um foguisLa.
Possue para a impressão typographica um motor de
força de 12 cavallos, que tambem serve ás outras
offlcinas, 2 maquina ele imprimir a elLlas côres, 4 ele
retiração com dous cylindros e outra velha, 2 de branco
com um cylindro, 1.0 prélos manuaes, 1 laminador, 1
banho-murla para fLU1dição de rolos, 2 maquinas de
pautar, sendo uma feita no estabelecimento, e muitos
utenslllos de varias especies.

Na enumera.ão que acabo de fazer do pessoal e do
material pertencentes ás officinas de composição e de
impressão, não comprehendi o pessoal e' material em-o
pregados no Dial'io Official.

Pelo seguinte quadro páde-se fazer idéa do trabalho'
dessas duas officinas da Typographia Nacional nos·
dous ultimas anno::> financeiros:

12·
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1879-80 1880-81

Fôrmas de composição .
Quantidade de exemplares..
Papel gasto, folhas .
Valôr do trabalho .

8632
10948590

3788140
331:900· 891

5738
9299157
3058813

253:755 '565

Os Srs. G. Leu.:ingel' 9" Filhos, desta côrte, expo
zeram, dentre outras obras:

1.0 Um livro contendo o sortimento completo dos
typos communs e de phantasia que elles possuem, e
que, pelo bom gosto que presidiu á sua escolha, não
podem temer comparação com os de nenhuma outra
typographia desta capital;

2.° Quatro livros com centenas de specimens diversos
para o serviço do commercio e da administração,
alguns de chromotypographia com duas, tres e mais
côres, quasi todos primorosos, tanto pela composição)
como principalmente pela impressüo, no que es a casa
excede a todas as outras, ainda nos trabalhos mais
communs, pelo seu constante esmero no emprego das
melhores tintas e no tratamento do papel antes e depois
da impressão;

3.° Livros de escripturação, entre os quaes sobresahe
um de 100 fis.-Debiteurs Divers-em que se venceram
as maiores difficuldades em typographia, pauta,ão e
riscado.

Esse notavel estabelecimento, cujas officinas ele ty
pographia, pauta~ão e encadernação produzem annual
mente obras no valor de 220:000· 000, com um pessoal
de 70 homens e '18 mellino , tem apenas para a impre .
são e pautação um motor a gaz da força de 4 cavallos,
uma maquina de imprimir a duas côres, uma maquina
ingleza para imprimir uma folha de 27. sobre 40, um
laminador, uma maquina franceza que l)auta por dia 60
resmas de papel dos dous lados, d?brando as folhas



- 179-

por4,5 e 6 e puxanda-as por si mesma, e uma maquina
ingleza de pautar margens. Já está na alfandega uma
maquina de retiração de Alauzet, formato Jesus, de que
os Sr . Leuzinger 9- Filhos dizem precisar para evitar
o unico senão de seus impressos para folhetos e livros,
senão que se nota em identicos trabalhos de todas as
outras typographias, isto é falta de registro nas pa
ginas de cada folha.

Os Srs. LOInbaerts 9- Comp., desta côrte, expozeram:
1.0 Tratado de Geodesia, contendo numerosos e com

plicados calculas algebricos e cujo texto é illustrado
por muitas figuras xilographicas e lithographicas;

2. o Tratado de Apparelho do "t'{avios, impresso em
duas vez~s; grande numero de estampas representando.,
todos os pormenores da mastreação de um navio foram
impressas liLhographicamente nos claros deixados
pela impressão typographica;

3. o POl!Janthéa, em que se nota, além da nitidez da
impressão, grande variedade de typos dando ao livro
o aspecto de um album em que collaboraram cerca de
150 pessoas. Cada pagina é cercada de uma vinheta
impressa em côr differente da do texto. A obra é
illustrada com um lindo frontespicio gravado e retratos
lithographados;

4. o Um quadro contendo numeras dos dez periodicos
publicados na casa actualmente ;

5. 0 Um quadro com amostras de trabalhos de com
mercio e de administração;

6. 0 Poesias Lyricas de Camões, edição de luxo com
memorativa do tri-centenario de Camões;

7.° Tú s6, tú, pw'o amor, edição elzeviriana em papel
de linho;

8. 0 Tratado de ostw'a, acompanhado dc nume
rosa estampas xilographicas;
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9.° A Mãe de Fantilia, jornal illustrado, publicação
da casa;

10. A Estação, jornal de modas illustrado, editado e
impresso pelos expositores.

Todos esses productos são de incontestavel mereci
mento, sob1 etudo si attendermos a que a officina ty
pographica dos Srs. Lombaerts g. Comp. é uma' das
mais novas desta capital. Sinto nada poder informar
sobre o pessoal e o materal dessa officina, porque
apenas sei que nella e na de lithographia trabalham
32 pessoas, que o material é o mais aperfeiçoado, e
que as maquinas são servidas por dous motores a gaz
de força de 4 cavallos.

oSr. Eva1'isto Radripues da Costa, prJprietario da
Typographia Central, ne ta côrte, apresentou diveI'sos
livros e folhetos, alguns dos quaes me pareceram
bons.

O capital dessa officina, montada em 1875, é de
25 :000 . Possue ella SOOO kilos de typos, um prelo me
canico de Alauzet, um dito de Marinoni, um dito norte
americano denominado Liberty, uma machina franceza
para cortar papel, um numerador mecanico, um pico
tador francez, uma faca mecanica para cortar cartão
e outros accessorios. Seu pessoal fixo é de 20 emprega
dos entre compositores e impressores.

Os Srs. A. Guilnarlles g. Camp., desta côrte, apresen
taram em uma vitrine diversos 'livros e folhetos que
me pareceram soffriveis,

Além desses expositores, houve mais quatro, con
forme as guias que m.8 foram presentes, mas de cujos
productos nem ao menos tive a fortullo de ver o.
logares onde foram expo, tos.
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ENCADERNAÇÃO

Typographia Nacional. - A presentou encadernações
communs e ricas, não só de diversas obras como de
livros para escripturação, que me pareceram bôas e
algumas mesmo excellentes, sendo: dous volumes da
reforma eleitoral, um em veIludo, outro em gorgorão
branco, um volume dos Annaes ela Impl'ensa Nacional,
com capa de pau setim, um livro mestre da 2a conta
doria do Thesouro Nacional, e um indice desse livro.

Essa officina de encadernaç<1o e brochura tem 1
mestre, 1 aj udante, 17 officiaes e 29 aprendizes: possue
uma prensa hydraulica, duas maquinas de dourar,
tres de aparar,' duas de numerar, duas de pontilhar,
duas de dobrar, uma de apertar com columnas de
ferro, duas ditas com columnas de madeira, para apa
rar, e duas tesouras mecanicas de cortar papelão.

O seguinte quadro mostra a quantidade e o valôr do
trabalho feito ne~sa of.ficina durante os dous ultimas
armas financeiros:

Livros em branco .
Livros impressos .
Livros e folhe Los carto-

nados .
Livros e folhetos brochados.
Valor do trabalho .

i879-SO

1628
1580

7529
116748

[.1:6:009 678

i880-8i

2972
1377

13757
141101

59:119..,210

OS 81'S. Leuzinger & Filhos expozeram encaderna
ções, quer communs, quer de luxo, todas dignas de
serem apresentadas em qualquer paiz do mundo pela
sua solidez e elegancia admiraveis. Dentre outras
citaremos as seguintes:

Um livro de 100 fis. para estradas de ferro, pau
tação e riscado especiaes com tinta preta, violeta, azul
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e encarnada; dous lados fazem o jogo da escriptu
ração;

Olivro que já mencionei, Debiteurs dioers, encader
nado em cordovão;

Um aU)um de desenho, capa de couro da Russia,
dourado na pasta, nas beiras, nos cantos internos e nas
guardas internas;

Quatro encadernações ricas em bezerro verde, azul
e encarnado; douração simples, gosto severo;

Uma carteira para vencimento de letras, em mar
roquim chag7'in "

Uma grande carteira para officios, com fechadura,
em cordovão verde, dourada na pasta;

Uma pasta de me a, em bezerro azul escuro;
Um quadro cartaz, de 40 sobre 50 c. com o ende

reço da casa dourado de uma vez em bezerro, com mal·
dura de velludo; producção de uma prensa especial e
de um official l1abi1.

Essa officina possue: duas prensas hydraulicas in
giezas, uma de ferro para endorso de livros, uma ma
quina de perfuração, uma para cortar cartão, e uma de
dourar, que produziu o cartaz a que acabo de refe
rir-me.

Os Srs. Lombae7't & Comp. expozeram as seguinte.
encadernações de muito merecimento:

Tratado ele Geoelesia, encadernação inteira de mar
roquim escuro, estylo severo;

Tratado ele Appa7'el/ws ele lVavios, 1/2 encaderna,ão
com panno chagrin nas pastas e titulo dourado á ma
china;

Polyanthéa, cartonagem de panno dourado como as
que estão na moda;

L'Amerique elu Nort Pitoresque, encadernação de
chag7'in com relevos dourados simples mas de go to;
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A'tmvel's l'Amerique, delicada encadernação de
pergaminho dourado, trabalho notavel pela difficuldade
com que o pergaminho se presta á douração;

Um jogo de livros de escriptur ação em marroquim
e pergaminho;

A opera GUClI'any em velludo yerde dourado;
A onstituição politica do Imperio, encadernação

chapeada de marfim.
Essa officina occupa 16 pessôas e está montada com

o material necessario para qualquer trabalho por todos
os processos conhecidos.

Os Srs. H. Laenunert & Comp. expozeram diversas
encadernações communs e ricas, que em geral sinto não
poder qualificar de excellentes, salvo a Constituição
politica do Imperio em marroquim com relevos, tra
balho sem duvida nlguma bem acabado. O velludo ou
o setim e os muitos dourados, como nos dous albuns
expostos, não constituem a excellencia das encader
nações.

Os dous quadros, um de livraria, com relevos de couro
dourado e mo aicos, outro imitando livraria com re
levos dourados, feitos de papelão, couro, panno e
papel, isto é, com todo o material empregado nas
encadernações, pareceram-me primorosos, embora re
presentem antes trabalho ele paciencia do que prod uctos
de industria.

Os Sr . A. Guimarães & Comp. tambem apresen
taram em sua ve:trine algumas encadernações que sem
inj ustiça podem qualificar-se de soffriveis.

Além desses expositores, houve mais dous, conforme
as guias que me foram presente , mas de cujo pro
duetos nem ao menos pude ver os logare onde se
acham expostos.
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ARTIGOS DE ESCRIPTORIO

Dessa classe vi e examinei sómente os sinete de
borracha fabricados e expostos pelo Sr. S. T. Long
streth, os quaes fazem uma impresstlo limpa e de
apparencia agradavel. A borracha, pela sua flexibili
dade, adapta-se a qualquer superfiGie, imprimindo
perfeitamente, quer em objectos macio , quer em du
ros, tanto em papel, panno ou couro, como em ma
deira, vidro ou folha de Flandres, o que não se póde
obter com os sinetes de metal. Embóra não sirvam
para o correio, pelo seu preço, cuidados que exige a
sua conservação e por dependerem de tinta especial,
são todavia de utilidade geral para casa de negocio,
estradas de ferro, etc., e por isso vão tendo grande
aceitação, não só nesta côrte, como nas provincias.
Podem ser de qualquer feitio, desde que se dê ao fa
bricante um desenho ou uma descripção exacta dos
dizeres e emblemas.

Tambem expoz o mesmo fabricante typos de borra
cha sobre corpo de metal, os quaes offerecem as mes
mas vantagens que os sinetes para se fazerem cartões
de visita, cabeçalhos de facturas, etc. A cada collecção
de typos de diversos caracteres, quasi todos tão bem
acabados como os de metai, acompanha um pequeno
componidol' .

Quanto ás tintas, que o mesmo expositor declara
serem por elle fabricadas e as unicas que servem para
seus sinetes e typos, nada posso dizer, porque perten·
cem ou devem pertencer á secção de productos chimi
coso

LITHOGRAPHIA

Os Srs. Paulo Robin & Comp. não apresentaram tra
balho algum expressamente feito para a Exposição, no
que merecem louvor; limitaram-se a apresentar nu-
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merosas amostras de obras feitas por encommenda
em sua officina, desde as mais ordinarias até ás mais
perfeitas, desde os rotulas de preço infimo até os chro
mos mais difficeis.

Dentre esses objectos chamaram minha attenção os
seguintes:
-Acções de companhias, letras de cambio, etc., gl'a

vuras em pedra bem acabadas;
Diversos retratos desenhados em pedra granitada ;
Os cartazes- Aguas minel'aes, - Sauoicicla COl'al,

e - Tintas ele Monteiro -, lindos chromos com 8 e 9
impressões, feitos parte a penna, parte a lapis ;

A planta geral da estrada de ferro D. Pedro II, a
planta da provincia ele Goyaz, e sobretudo a carta
geographica da provincia do Espirita Santo, com sete
impressões, executadas com esmero.

Sentimos que os mesmos senhores não tivessem po
dido expor a sua ultima obra, que acaba de sahir á luz,
um Atlas do Impel'io do Bra~il, destinado á instrucção
publica, pelo modico preço de 12,_ cada exemplar. O
mappa-mundi, o da America, o do Brazil e os ele cada
provincia, todos em diver as côres, são -impressos
com a perfeição desejavel em trabalhos dessa natureza.

A officina dos Srs. Paulo Robin & Comp., que come
çou a funccinar em 1871, representa hoje o capital de
80 :000 000. Trabalham nella 30 pessàas, entre dese
nhistas, gravadores, impres ores e aprendizes, cuja
feria mensal eleva-se a 3: 500 000.

POssue um motor da força de seis cavallos, 26 ma
chinas diversas movidas ti vapor e a braços, sendo
machinas de imprimir, assetinar, alizar, laminar, cor
tar, perfurar, numerar e moer tintas, todas de proce
dencia franceza, no valor de 34:000 , e 990 pedras li
thographicas de todos os tamanhos e de procedencio.
allemã e franceza, no valor de 9: 800 , de sorte que o
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valor do material, sómente em machinas e pedras, ele
va-se a 43:800 . Os productos da officina em cada um
dos dous ultimas annos ele 1880 e 1881 importaram
em 100:000 000.

Os 81's. Lombaerts & Comp. expozeram:
Tres retratos, um dos quaes sem desenho, por um

novo processo mecanico;
Um quadro com diversos rotulas, e um calendario

impresso em dez côres ;
Um quadro com diversos trabalhos de commercio e

de administração. .
Essa officina, que conta apenas dous annos incom

pletos de existencia, já se recommendl1 pelos seu
productos.

Os Srs. Almeida Marques &. Comp. apresentaram
um quadro com diver a amostra soffriveis.

PI-IOTOGRAPHIA

O Sr. Mate Ferre~ expoz :
Um quadro com vistas dos planos inclinados na serro

do Cubatão, em 8. Paulo, e de outros lagares;
Um quadro com um grupo de 25 retratos tirados a

bordo da fragata La Falta, neste porto, e as seguintes
vistas em grande, todas desta cidade: .

O thesouro nacional;
A e tatua de D. Pedro I na praça da Constituição;
A rua de palmeiras reaes na entrada do jardim bota-

nico;
Entrada da bahia em noite de luar, bello effeito pro

duzido por meio chimicos que o expositor diz ser de
sua invenção;

Diversas vistas da mesma entrada fóra da barra;
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o panorama da bahia, tirado em um só cliché de
110 sobre 40 c., mediante o apparelho panoramico in
ventado e construido pelo Sr. Brandon, de Paris.

Alcança esse apparelho a extensão de 1200 no minimo
e 1900 no maximo; é perfeitamente automatico, e func
dona por meio de um movimento de relogio. Sua ro
tação completa póde effectuar-se tanto em 3 minutos
como em 20, conforme a luz e os objecto qLle elle
tem de reproduzir. Pesa 110 kil. eemprega chapas de
cristal de 8 kil. cada. uma, dando imagens panora
micas de 110 c. de extensão.

«( Esse apparelho, diz o Sr. Marc Ferrez em um fo
lheto, que o artista seLl proprietario e aperfei oador
levou tres armos a estudar e a melhorar, é sem con
testação o primeiro do mundo, pois que até hoje não
se fizeram vistas photographicas iguaes ás qLle elle
produz.

« A vista photographica exposta em Philadelphia,
embora impres a em uma só folha de papel, foi obtida
em quatro clichés de 80 c. ; esse trabalho, porém, que
alli attrahiLl tanta attenção de profissionaes e ama
dores, como attrahiu depois em Pariz, em 1878,
comquanto fosse um excellente producto da nrte pho
tographica, comtudo tem o defeito de não apresentar
os objectos em seus verdadeiros plano e nem guardar
a perspectiva em sua preci ão mathematica, sendo
mui sensiveis as aberrações que contém. Taes de
.feitos não se encontram no apparelho que possuimos,
e são impossiveis de apparecer nos clichés que fizer,
visto como apanha as imagens que confronta simul
tanea e consecutivamente por áreas de 2 1/2 a 3 c. )}

OSr: Marc Ferrez dedica-se á photographia de de
1860' monumentos e paisagens têm sido a difficil es
pecialidade a que se ha dedicado como verdadeiro
arti ta, não poupando sacrificios de commodos e de



- 188-

dinheiro p:1ra chegar á perfeição que attestam seus
productos, pelos quaes já tem obtido merecidos pre
mios dentro e fóra elo paiz.

Seu estabelecimento já possue mui' de 1500 clichés
de differentes tamanhos para stereoscopos, cartão
album, cartão - touriste, panoramas pequenos, assim
como de 24X30, 30X39, 25 X51, 50 X 60 e 110 X 40 c.
Sua carteira compõe-se de grande variedade de vistas
do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e S. Paulo.
Todos os seus clichés são obtidos directamente e não
por· cópias ou por meio de apparelhos de augmenta
ção. Suas machinas são dos melhores fübricantes e
do' systemas mais aperfeiç.oados; só do fabricante
Dalmeyer, de Londres, elle possue 100bjecLivas.

Nada ou o dizer, por incompetente e balelo de' infor
mações, sobre os meios chimicos descobertos por e~se

artista, nem sobre os melhoramentos que elle fez no
opparelho panoramico de Brandon.

o Sr. lIfoclesto Ribeiro expoz 35 quadros, algnns de
grande formato, a saber:

N. 1. Retrato deS. M. o Imperador (cópia de um
cartão, ampliada no apparelho solar) ;

N. 2. Hetrato de S. M. a Imperatriz (idem, idem);
N. 3. Retrato (cliché original ampliado);
N. 4. Retrato (cópia de um cartão ampliada);
N. 5. Retrato com effeito de luz- (bello cliché ori·

ginal ampliado) ;
Ns. 6 e 7 (idem, idem) ;
N. 8. Pai agem (idem, idem) ;
N. 9. Paisagem com effeito de luz, tom azul (idem,

idem) ;
Ns. 10 a 14. Retratos de differente tamanhos e côres;
N. 15. Retratos com effeito de luz (igual ao de n. 5,

porém de côr differente e menor tamanho);
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N. 16. Retrato (pelo ystema que o expositor deno
mina - photo-oleographia e declara ser de sua in
vençüo) ;

N. 17. Retrato (ampliado no apparelho solar);
N. 18. Retrato (aquarelado) ;
N. 19. Retrato (ampliado);
N. 20. Cópia do quadro a oleo - a Elevação da

Cruz, de P. Perez;
N. 21. Retrato phantasiado (photo-oleographia) .
N. 22. Retrato (idem) ;
N. 23. Vista da fortaleza de Villegaignon e panorama

de Nictheroy e Boa-Viagem, impressão azul;
N. 24. Panorama de S. Domingos e Nictheroy, im-

pressão sepia;
N. 25. Retrato (cliché directo);
Ns. 26 e 27. Oito retratos em cartElo imperial;
Ns. 28 e 29. Retrato em cartão de vizita;
Ns. 30,31 e 32. Copias augmentadas (originaes an

tigos) ;
Ns. 33 e 34. Oito retratos, fundo degmclé, impressões

de differentes côres;
N. 35. GaleI ia de retratos de differentes côres e ta

manho , e uma paisagem, cópia de um quadro de
Facchinetti .

As photographias que acabo de enumerar süo em
geral excellentes e todas pelo systema « ao carbone »),

isto é, inalteraveis, grande mel' cimento que não po
dem ter as provas positivas sobre papel formada pela
reducção de saes metallicos e desenhadas por agentes
chimicos alteraveis.

Esse systema, cujos processos, como o Jury sabe,
ba êam-se no principio indicado em 1855 por Alphonse
Poltevin, a quem a arte photooTaphica eleve grande
numero dos seus mais importantes melhoramentos,
era ,iá conhecido em nosso paiz; mas o S1'. Modesto
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Ribeiro teve a fortuna de tornaI-o uma realidade pra
tica o que muito honra os seus incessantes esforços.

Quanto ás photo-oleographias, teve o me~mo senhor
n bondade de ministrar-me por escripto a eguinte
informação:

« E' um novo processo de invenção particular do
expositor. A imagem é formada pelo systema photo
graphico ao carvão de côres firmes e igunes ás empre
gadas nas tintas a oleo. O colorido é empregado dire
ctamente sobre a téla em tons lisos-uniformes, mas em
seus devidos logares, endo posteriormente transpor
tada para sobre a tela que contém esses tons a ima
gem photographica formada a claro-escuro, e, por ser
esta absolutamente transparente, fórma com as côres
planas, primitivamente collocndas em seus devidos
lagares sobre a tela, uma imagem perfei tn com todas
as nuances das pinturas a oleo e parecendo-se perfei
tamente com estas. »

Não posso, porém, por incompetente, emittir opinião
a esse respeito. A fixação das côres é, sem duvida,
uma justa aspiração da photogTnrJhia, mas esta arte,
desde que recorre ás tintas, parece-me que invade
illicitamente o dominio da pintura, cujo poderoso auxi
liar é, e da qual nenhum auxilio deveria receber.

OS 81'S. Ducasble & Comp., de Pernambuco, apre en
taram um quadro com diversas photographias, que
me pareceram excellentes.

OS 81'S. Augusto Elias ela Silva e ~(anoel Philippe
Gl'ae.U' & Comp., ambos desta corte, expozeram retratos
em cartão de vizita e em cartão imperial, que me pare
ceram bon .

OS 81'S. José ele Mello Al'[Juelles e M anoel Pereira
ele Sou::a Scobar) ambos desta côrte, expozeram re-
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tratos em cartões de vizita a 5 '000 a duzia, que me
pareceram soffriveis.

OSr. Albe7'to Henschel, de Pernambuco, apresentou
dou quadros, um com retratos e outro com vistas da
cidade do Recife, aos quaes não me foi passiveI dar o
devido apreço por estarem estragadas as photogra
phias, principalmente as do segundo quadro.

Tratando de photographia, creio que me compete
faUar nos passe-partous que se fabricam á rua da Prai
nha n. 150, sobrado. Não tive a este respeito informa
C-ão alguma, nem ao menos sei como se chama o fabri
cante. Pareceram-me bons. (1)

GRAVURAS

Dessa classe vi sómente, em um quadro, estampilhas
fi cae , sellos do correio e bilhetes postaes que a Casa
da Moeda expoz e que, quanto á fórma, principalmente
dos sellos e bilhetes postaes, quanto á effigie e quanto
á impres ão, pareceram-me apenas soffriveis; mas
devo acrescentar que, ainda assim, são preferiveis
aos mais perfeitos que nos vinham ou nos possam vir
do estrangeiro.

Como conclusão deste relatario, proponho que se
confiram os seguintes premias:

Diploma c?e p7'o{J7'esso: aos SI'S. G. Leuzinger & Filhos
(typographia e encadernação); Paulo Robin & Comp.
(lithographia); Marc Ferrez e Modesto Ribeiro (pho
tographia) .

Diploma de merito: á Typographia Nacional (typos
de impressão, stereotypia, galvanoplastia, typographia
e encadernação) ; aos Srs. Lombaerts 9" Comp. (typo
graphia, encadernação e lithographia); S. T. Longstreth

(I) Veja-so noLa no fim do pareoer.
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(sinete e typos de borracha); Ducasble g' Comp., de
Pernambuco (photographia)o

JlI[enção hOn1'osa: á Ga~eta ele r,Toticias (stereotypia);
aos Srs: Evaristo Rodrigues da Costa (typographia);
Ao Guimarães ~ Compo (typographia e encadernação);
H. Laemmert ..r Comp. (encadernação); Almeida Mar
ques ..r Comp. (lithographia); Augusto Elias da Silva,
Manoel Philippe Graeff ~. Comp., José de Mello Ar
guelles, Manoel Pereira de Souza Scobar, e Alberto Hens
chel, de Pernambuco (phothogrnphin), á fabrica de
passe-pw·tous á rua da Prainha, nesta côrte (1), e á
Casa da Moeda (gr avura)o

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 1882.

JoaqL~àn Francisco Lopes Anjo.

Parecer do Sr. Francisco João Moniz - sobre nro(lnctos de
[alranonlastia

3a secção. _10 grupo, classe 5.a

Eu abaixo assignado, tendo examinado os artigos de
galvanismo expostos por Fernando Beangolino, mo
rador á rua de Santo Antonio n. 24, onde tem a Slla
officina, constando de garfos e colheres de metal, veri·
fiquei o seguinte:

Que estes artigos são feitos em França, como
con ta da marca - Ruolz - que contém cada peça o

(I) 1'01' oova (I1'opOSLa 110 jurado roJaLol' passou a Diploma 1I0 i\IoriLo a Mon'
ção Honrosa conforida a A. Villol", poJos suus pMsc·partollS.
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já foram usados, e agora são novamente polidos e
prateados pelo expositor, o que está bem feito e contém
a grossura d prata necessaria para resistir ao 'serviço
a que sãô destinados.

Mostrando de ta fórma o al'tista que, não só os
talheres como out.ro qualquer artigo de metal que por
seu uso se tenha deteriorado, póde fazer tornar como
noyo , applicando a essa peças a porção de prata que
lhe convier, e sendo isto de beneficio para todos, julgo
que será de utilidade poderem-se fazer aqui todos
os reparo. deste genera, o que d8vo dizer já ha muito
temp é r.:onlJecido entre nós.

Para unimação desta industria julgo merecer o artista
llma men<:üo honrosa mas não ser necessario remetter
esses objecto á Exposição Continental.

Rio ele Janeiro, 24 de Janeiro de 1882.

FRA! CISCO JOÃo MONIZ

ParBCBr (lO Sr, Cml1llBlllla(lor DOlUiu[os Frioitiuho --- SOl11'B
joias BmOBllas

3" secção. -- i o grupo, classes 6" e 8,"

A ourive-'aria entre nós egue a ordem ele todas as
moda cril n s vêm de Paris, e com muita razilo por
que realmente d pois da ourive~aria franceza só exis
tem imita.ães de ta, e o paiz que melhor imitar esta
inclustriu, a ponto ele dispensar ou pelo menos dimi~

13
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nuir a concurrencia que a França lhe fflZ, já tem
conseguido bastante.

Os francezes dividem esta industrin em duns clas
ses bem distinctas, a saber: J3ijoutel'ie e Joaillerie.
A primeim consla de artigos de ouro com fanta ia, e
constitue a joia da maior parte do povo' a segunda
comprehende os artigos de brilhontes, perulos e outras
pedras preciosas.

Nesta cidadejá exi tiram grandes fabricas de joia
bijouterie, e que muito prosperavam. De 1840 a 1850
conheciam- e umas 15 fobr'icas occupando 600 pessõas
e fabricando para todo paiz alguns mil contos de réis
por anno. Nesse tempo a bJjúa/crie francew ou estran
geira só era conhecida pelo desenllOs que vinham da
Europa, mas ludo aqui se fabricava e com ouro muito
regular. Mai tarde uma reforma da tarifa aduaneira
facilitou a entrada da JJijouteria allemã, imitando a
francezn, obra muito 01' linaria mas da baixo preço e, á
medida que esta concurrencia augmentava, as fabricas
do paiz iam desapparecendo. Como resultado final
dessa concurrencia ficaram o fabricantes do paiz na
miseria, como ainda exi Lem alguns, e o negociante~

de joias estrangeiras enriqueceram fi ponto de alguns,
que conhecemos, retiraram-se para a Europa e lá e
tornarem banqueiros.

Da industria da ourivesaria enLre nós apenas se
conservou o fabrico da joia de grande preço, aquella
que pelo seu valor intrinseco não 1'uz o menor ca o da
mEio d'obra, e a que os francezes chamam joaillcI'ie.
Este genero de trabalho tem-se aperfeiçoado tanto que
se póde, com cerLeza, dizer que, depois de Paris, ó o
Rio de Janeiro sabe montar brilhantes em metal. Todos
o paizes procuram imitar a joia franccZD, ma. ajoia
fina com pedras preciosas, fflbricada em Puris, só tem
tido bons imitadores no Hio de Janeiro.
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E' para lastimar que só um industrial de joias se
apresentasse na actual exposição, quando é sabido
que mais de urna fabr'ica existe nesta cidade.

As joias que examinei e que abaixo descrevo per
tencem á clas'e da joalheria. Si' nellas não encontrei
novidade, achei perfeição e gosto. Os desenhos têm
movimento e nüo e resentem do pe o apparente qu
tanto prejudica este genero de trabalho; ao contrario,
as obras são de agradavel effeito e bastante seguras
em execL1;ão. As folhas de 1'0 a ão bei11 abertas (a
jour): a cT'avação é excellente porque as pedras e tão
bem seguras e bem descobertas.

As pulseiras tornam-se notaveis pela limpez:l e per
feição das charneiras. Todas as peças, á excepção do
broche de palhetas, são limpas de soldas e mostram
que foram executadas por arListas que prezam a sua
profis ão.

Finalmente, as joias que examinei não podem temer
a.concLlrrencia estrangeira em sentido algum e até
mesmo em preço, porque as reputo mais baratas do
que aquellas.

Por todas estas razões sou de parecer que ao expo
sitor deve ser conferido o premio n. 3 (C Diploma de
Merito »).

Este expositor, que é o Sr. Joaquim Alves Torres,
apresentou:
1 adere,o, feito de folha, (medalha e brincos, tudo cra

vado com rosas e perolas) ;
1 dito »)) concha (pulseira, me lalha e brincos,

tudo cravado com rosas e bri
lhantes) ;

1 dilo pulseira e medalha, feitio de tronco com
lre folha, bichas e annel de chu
veil'o, tudo cravado com rosas e
perolas grandes;
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1 par de brincos, feitio botão de rosa, com rasos e bri
lhantes;

1 pulseira de ouro fo co com centro de chorão de pero
1~ls de càr;

1 medalha oval, idem, com centro botão de 1'OSO,

ct'avada com rosas e perola ;
2 Rnneis com rosos e tres brilhontes cada UIT!;

1 par de bicha , feitio de margoridas com ro.~as ;
1 palheta de amo polido com perolas de cor.

o desejo de progredir, aproveitando os recursos da
localidade e adapt'lndo os productos fabricados ao
go to e circum -tancias dos consumidores, le\'ou sem
duvida, o Sr. Antonio ele Souza Neve a estabelecer na
cidade de Diamantina, prm incia de Minas Geraes,
uma fabrica de joias, da qual enviou á Exposiçilo da
Industria Nacional alguns trabalhos que tivemos
occasiao de ver e examinar.

Comparadas as joins expostas com os que se filbri
cam o 1 vendem nesta corte, os trabalhos do r.. 'ouza
Neves não têm merecimrnto industr-lal ou urtistico
que os possa fazer sobre, ahiL', mas considerando que
foram essas joias fRbricadas em Diamantino e que re
presentam, n'aquelle lagar, um esforço para a creação
de uma industria, libertando o consumidol' da impor
taçao, ellas nos parecem dever ser distinguidas, ani
mando-se o expositor a novo trabalhos, para os quaes
deve sempre ter em vista bons modelos cm gosto c
perfeiçilo de trabalho~.

Pelas razões exposta entendemos que se lho púdc
conferir uma « Mençúo Honroso» .

O Sr. Neves apresentou;
Uma pulseira de amo;
Dous pares de botões de côco;
Um coraçtio ele filigrana;
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Uma cruz com cordão de ouro;
Um broche com cinco I rilhantes;
Um dito com tres brilhantes;
Um dito com dous brilhantes;
Uma corrente ele relogio;
Uma abotoadura para camisa;
Uma medalha de côco com um brilhante.

J\ledalhas cunhadas na Casa da J\loeda

o estabelecimento da Ca 'a da Moeda do Rio de Ja
neiro mostrou sempre em seus trabalhos, quer de me
dalhas para commemoração ele factos importante, quer
na cunhag'em da moeda nacional, um cuidado e perfei
çuo dignos ele nota e que mereceram em lodos os tempos
elogios elos entendidos neste genero ele trabalhos.

Dispondo actualmente de ca a va ta, excellentes ma
chinismos e ade trado pessoal, n80 devia tão impor
tante estaI elecimento deixar de apresentar os produ
ctos de sua industria, a 'signalando os progressos que
tem feito e os recursos com que póde contar o Governo
do paiz da parte da sabia e illustrada direcção a que
actualmente está confiada e sa repartição.

O gravador, como o pintor ou o esculptor, é arLista
tüo elistinctó e taes J'equisitos exige pam sua formação
que só poderá ser bem julgado por outro artista que,
como elle, disponha dos e tudos necessarios para
conhecimento das belleza da arte, motivo pelo qual
nos parece que este julgamento devera pertencer á
clas e de bellas-artes' mas nuo nos desejando eximir
ao encargo que o Jury teve a bondade de nos dar, ex
penderemos a no~sa opinião a respeito, comparando
o productos expostos com o que temo visto e exami
nado de notavel no estrangeiro, onde passam, na opi
nião dos mestres, por obras primas de o-ravura,
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Os trabalhos expostos pela Casa da Moeda são de
dous generos: gravuras em baixo relevo e gravura
doce. Si o primeiro grupo é de "'rande importancia, não
o é menos o segundo. As medalhas são muito bem
gravadas e perfeitamente estampada .

O mesmo estabelecimento expoz tambem seno de
correio regularmente trabalhado e que denotam o de
sejo de libertar o paiz de importaI-os, para o que já em
si possue elementos. O tempo "e novos esforços irão

"aperfeiçoando o trabalho, e esperamos vel-os em pouco
tempo iguala.ndo aos similares que recebemo do es
trangeiro.

A expo ição da Casa da Moeda revela grande pro
gresso e coUoca este estabelecimento na altura que lhe
compete, creando uma verdadeira e lillica escola deste
genero de trabalhos no paiz. Acreditamos que o actual
digno Director fará esforços para mandor gravar o
papel moeda no paiz, em ClljO ensaio s"erá tão feliz
como o foi com os selLos e estam pilhas.

A' vista do exposto e das vantagens que para o paiz
deve advir da creação de taes industrias, julgamos
este estabelecimento merecedor de um « Diploma de
Honra ») na pessôa de seu Exm. Director, e es a é a
praxe seguida.

Concluindo o nos o parecer, ntendemo dever ma
nifestar á Directoria da Associação Industrial o nos.:;o
rego ijo em ver figurar na Expo içUo Continental de
Buenos Ayres os productos expostos pela Cu a da
Moeda do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 1 de Fevereiro de 1882.

DOMINGOS MOITINHO
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Parecer [10 Sr. Francisco João Moniz - sobre os Drodnctos [le serra
lheria artistica, obj actos etecÍlIos [le arame ecercas metallicas

3a secção. _1° grupo, classe 8.a

Eu abaixo assignado, Jurado nomeado pelo Jury da
Exposição Industl'ial para examinar os tecidos de
81'ame, gaiolas, bancos para jal'dins, etc., verifiquei o
seguinte:

Que o Sr. A. Berson, estabelecido á rua do eaUete
TI. 24 c m s2rralheria arti Lica para parques e jardins,
expoz diversas gaiola, viveiros, cestos para plantas e
jardineiras, tudo de tecido de arame galvanisado e de
pois pintado com uma tinta que diz não ser prejudi
cial aos passaro , o que tudo achei muito bem feito e
ricamente arranjado: é obra de °Tande valor e que se
presta a palacios e casas de grande tratamento.

Verifiquei tambem os tecidos de arame proprios
para tapamentos, cerca , peneiras, brunidores, ven
tiladores, etc., tudo de aram galvanisado, podendo
este artista fazer de qnalquer lar. 'ura ou comprimento
estes artigos, os quaes suppl'em muito] em os tecidos
estrangeiros, ainda que ~eja necessario empregar o
arome importado vi to não se fabrical-o por ora no
paiz. P6de-se em pouco tempo dispensaI' até n impor-'
taç<1o deste genem, visto que a evel'ou··me o Sr. Berson
que ia mudar de c.asa para uugmentar as officina
deste artigos em consequencia do grande consumo.

Verificando o bancos, grades. portões, cadeiras e
mesas para jardins, arm3ção de ferro para balanço,
caramanchõe , tudo de ferro batido, achei muito bem
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acabados, distinguindo-se entre essas peças um ma
gnifico caramanchão, que orna o pateo desta Expo
sição, com formato oitavado, fingindo madei['[\ to ca,
trabalho todo feito de ferro batido e coberto de zinco.
Todo e tes artigos silo de excel1ente qualidade,
nUa temem a competencia eslrangeira e têm já sido
experimentados por diversas pessoa que os po uem
em sua suas casas e chacaras.

A este fabricante, já premiado em Paris com me
dalhas de ouro, prata e prata dourada, julgo poder
conceder o Diploma de Merlto.

Verifiquei tombem as excellentes cerca metallica
brazileiras,systema Berson, privilegiadas pelo Governo
Imperial em 3 r'e Setembro de 1881, as quaes reunem
além da economia a facilid;;lde de cercar um terreno em
poucos momentos: ão feita com a maior pre teza pelo
proprio ar tista, o qual offerece uma Labella de preços
em vista da qual ninguem deixará de sub tituir ás
antigas cerca vivas ou de mame far pado as cercas
metallicas economi as brazileiras, corno se tem feito
na Estrada de Ferro ele D. Pedro II que encommendou
a esta fabrica 3.600 metro '

Devo declarar a e te respeltnvel Jury que nUa endo
profissional neste genero nüo Iuiz d1r opiniUo alguma
sem primeiro verificar os trabalh s desta fabrica, ,o que
fiz dirigindo-me ti sua séde. Ahi demorei-me por es
paço de duas horas pedindo ao Sr. Bel' 011 explicações
sobre a maneira de fabricar a ua obra, o que muito
satisfeito mo trou-me, fazendo traJ:alhar as 'peças
por mim pedida ; por exemplo: os vazamentos por
meio de cunho em chapas de zinco que servem para
coberta de gaiolas e de viveiros; os tecidos de arame
desde o mais fino até o mai grosso ponto dos que
podem servir, desde a peneira até a cerca para animaes
ou divisão de terrenos, Ao me 'mo tempo mostrou-me
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a maneira por que é feita a cerca metallica economica
de sua invenção, trabalhando e ta officina com 28 ope
rarios sob sua direc.ão. Então achei-me nos casos
de poder julgar os seus productos, e proponho que lhe
seja conferido o Diploma de Honra (1) pela cerca me
taUica economica brazileira, o que entretanto deixo á

apreciação deste respeitavel Jury, sujeitando-me a
qualquer alteração que elle julgar.

Os Srs. R6he Irmãos expuzeram bancos para jar
dim com pés de ferro fundido e madeira do paiz, os
quaes são de excellente qualidade. A perfeição do trü
bfllho e pintura, repl'esentando troncos de arvores e ta
boas toscas, torna recommendaveis e. ses productos,
assim como o banco de duas faces proprio para
praças, chacaras ou jardins, comparando-o. com os
productos não da mesma especie mas sim para o
me-'l11O fim, e servindo-se este;:, da fundição feita em
uas officinas e do as ento de madeira do paiz: julgo-o

merecedores do Diploma de Progre so.
Verifiquei as camas expostas pelo Sr. Pedro de Oli

veira Santo, com colxão de arame elastico, privile
giadas pelo Decreto n. 7885 de 9 de Novembro de 18 O
a Morris 9" Kohn ; são de] onita apparencia, bem feita
e solida, havendo entre ellas uma armação de cama
de ferro bat'do feita na Casa de Correcção da Côrte, peça
recommendavel pela elegancia e conforto.

A cama exposta pelo Sr. Van-Erven, com olxão
elastico ele mame, tamhem privilegiada pelo G verno
Imperial, é de boa qualidade, e o bronzeado sobresahe
ao da outra, ma sendo os productos de te expositor

(1) Em voz dosto promio proposto poJo jurado relator, o Jury conforiu sob pro
posta 010 jurado Dr. Antonio Augusto Femando. I inhoiro Diploma de Pr09"esso
ao oxpositor A. Bor QIl polos objoctos quo oxpoz, inclusivo as cercas Ulotallicas,
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inferiores em quantidade, julgo merecedores ambos do
mesmo premio, o Diploma de Progresso.

Podem todos e tes artigos concorrer á Expo~ição

Continental.

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 1'882.

FRANCISCO JOÃo MONIZ.

Parecer do Sr. Lucia José MarQues - sobre llloreis, tanessaria an
nexa a mobilias, obras (le carDintaria j tornearia eserraria,
bilhares eeSDelhos,

sa secção. - 2° grupo, classes Sa a 7. a-·4° grupo,
classe 9\ e 16° grupo, classe s.a

Satisfazendo á conônDça Iue nos foi imposto. de
ajuizar dos prodllctos relativo ás classes acima in
dico.da , passamos fi emittir o no so parecer.

Ba ta attender-se com 11m pouco de intere se sol)J'e
esta parte da expo ição poro. que se enconteem . ignaes
de seguro fldiantamento, principo.lmente no. secção
relativo. a marcenaria.

Si não fosse o desdem da maior porte dos nacionaes
pela indusLrias e artes que de ha longos annos vi
vem implantada De te paiz, mas apeml. no gozo de
umo. exisLencia qua i ephemera, já ha 111 uito estaria
educadc. o gosto, e não se preferiria o mau stran
geieo ao opUmo nacional.
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Seriam mai~ conscientes do seu apreço e não se
guiariam tanto pela infeliz e conclemnavel apparencia
de rotulos etiquetas.

A extravagancia de juizos menos fundados faz
crêr-nos ainda em atmzo, quando a bôD. razüo acon e
lha felicitarmo-nos, pelo contra do, pelas vantagens que
levamos em muitos re peitos ao similares estran
geiros.

Se carecemos da Europa para acompanhnrmo as
evoluções da arte, e isso por causa do descuido que se
tem mantido em tudo o que tende a instruir o arti ta,
que vive entre nó ao azar e em o menor cultivo pro
11ssionol, somos muito superiores nos elementu que
tem a arte á sua disposi,ão para garanlir aos seus pro
ductos solidez, gosto e duração.

Ao Je crente dos nos u adiantados recursos per
guntariamos tão sómente: O que nos tem vindo da
Europa na arte de marceneiro ~

A es~a pergunta re pondcm con eienciosamente os
productos expostos nns vitrina~ da nossas principaes
ruas commerciaes. Entre a transparencia do vidl'o e o
claro-escuro das salas de exposição, o spectador ad
mira a illusão, em duvida a vara magica do charlata
nismo que tanto tem servido para vencer e dominar
os indouto .

Mas o artista que tem merito e sabe apreciar a
vel'dade do seu officio, ao transpôr o limiGI' deste
encomiastico bazares de fMa apparencias, porém de
pouca sinceridade, vae conhecer as madeiras brancas
europ' a , pintadas e folheadas de tenues folhas das
no sas madeira, quasi sempre mal e colhida . E ta
é no geral a realidade, sendo resultado desse facto o ter
em pouco tempo esses preparados de tornarem- e
agasalho <10 pequeno roedor, que, conhecido sob o
;nome de Ç( bicho», devorando -a, abe ca tigar aquelle
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que, tendo de sobra os melhores recursos no paiz, ão
arrastados por pretpnciosos deslumbramentos a sor
tirem-se de specimens de além mar.

Si na exposição não se notDssem os moveis de
menor preço, apresentado pelos f'S. Rbhe Irmãos,
seria incompleta esta exhibiç<1o; tendo-se, porém, em
vista este facto, póde- e affirmar encontrarem-se no
mercado todos os typos de mobilias, o luxuoso, o
medio, e os artigos que pedem as classes menos favo
recidas.

Dê-se o incremento, que e timulos pateioticos deviam
exigir, ás nos_as industrias, e nuo h8. duvida podere
mo já em muitos urtefactos libertar-no da tutela
esLrangeira .

Os uteis madeiros, que tanto ornamentum as maLta
do Brazil, dando o maior realce ás suas riquezas na
turaes, e onde o estrangeil'o atilado já. penetra para
tiear os melhores typos e fazer brilhae a SLla peoducção,
estilo garantindo que o Bmzil p6de sem temor eman
cipae- e da velha Emopa. Elle guarda em suas maLtas
as mais importantes madeiras, o que nüo só favorece
todo o capeichos' da arte apurada, mas tambem
anima a poder asseverar- e que seruo de confiança os
artefactos feitos com li no so tilo precioso material.

A aete de marceneiro tem, a mão faeta, onde
colher alento pam sua energia, para, dentl'O em pouco
tempo, er um dos mais ~ério concurrentes dos
similaees estrangeiros; assim o af.flemam o apuro
artistico e o engenho de organisaçüo de algumas peças
expostas.

Dos productos trazidos ao publico, é fóra de duvido.
ter um papel do maior alcance a officina de Moeeiro.
Santos & C. O que ahi e vê é opLimo, attestando da
parte do operario, nüo só disciplinado talento, como a
direcção que lhe imprime intelligencia bem cultivada,
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E ta exposição é um esplendido triumpho. A indicação
de cada um dos moveis ieia mui longe; mas tem
attrahido eUes tanta curiosidade ú . ala, onde figura. a
importante collecção dos trabalho desta officina, que
ninguem duvidará conceder-lhe o primeiro lagar. Seus
artefactos estão acabados com o maior esmero; tudo
o que a arte póde pretender para sua elevação ahi está
attestando a mais vantajo a competencia com o
moveis dos melhores fabeicas ela Europa.

Tendo em vista a perfeição dos seus trabalhos e bem
a sim o desenvolvimento e progres o que leva este
e tahelecimento em sua vida de todos o dia , o bom
criterio manda que, honrando-se a arte, honre- e e ta
officina que tanto deve lisongeur ao paiz de p suil-a, e
se lhe confira um Diploma de Honra.

Seguem-se em uprecia)io os moveis expo tos pelos
Sr.. :Vlanoel José ~Iartins e Manoel José da Si!va Lima
que incontestavelmente apre entaram trabulhos que
muito se approximam dnquelles, ma que na ordem
nrtistica não podem ser-lhes equiparado::;. Ta s expo-
itores merecem um Diploma de Progresso.
Acham- 'e no mesmo caso pela perfeição dos traba

lhos que exllibiram os Srs.: Manoel Monteiro Bentim
& Iemãos.

A8 offlcinas da E trada de Feero D. Pedeo II, que
flgueam com a maior vnntagem neste ceetamen indus
trial, deram um proveitoso contingente ne;:,te grupo.
Apeesentaram objectos que attestam ._eo'uro adianta
mento das sua ofIlcina . O muterin~ cmpr'gado :. de
optima qualido.de e a obro. acabada com inter sse. Sã
elle : 'um armario-bilheteira, uma secretariu-carteira

uma ca'! Íl'a-cDma. E Wo no ca o de recebeI' Di
ploma de Progres. o.

egue- e na oed m ele classificação o Sr. Joúo José
Ventuea que merece Diploma de I\Ierito.
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Outro tanto não podemos dizer dos expositores
aba.ixo notados, que carecem de mais animação ar
tistica. Em seus artefactos ha muito a desejar no
que vulgarmente se chama mão d'obra. Merecem
portanto apenas uma Menção HO,nro a. São elles o
Sl's. Francisco José Monteil'o, Antonio Carlos Pereira
e a Casa de Correcçüo da Côrte.

A casa Rohe Irmãos, que concorre nesta exposição
com toda a vantagem, apresentou neste grupo mo
bilias de baixo pre,o.

São no s u genero bem acabadas; apenas faremo
o reparo de que melhor seria que fossem prepa
radas com material do paiz, e não com pinho corno
o são. E' de lastimar que est.es industl'iaes, tão capri
chosos como são no seu zelo pela arte, fossem lançar
mão de ma tel'ial estnll1geiro. Constitue este facto mo
tivo a q le n5.o rea Icemos com melhor la ureI os seu
pro<.lucLo~ que preenchem uma ne~e sidade que se
fazia muito sentir. Têm em nossa opinião apenas di
reito ao um Diploma de Merito.

Do bancos-carteiras para as escolas, typo c( Vi
ctoria», não nos occllparemos. Entendemos melhor
juizo ser aquelle que obre elles intel'pozer o jurado
incumbido de opinar sobre o material destinado ás
escolas, poi elle poderá melhor apreciar a sua appli
cação.

No tocante á arte de marceneiro são notaveis pelo
seu bem acabado.

Os da Casa da Corl'ecção da Côrte, que em relação
ao julgamento pedem as mesmas reflexões, no que
toca á arte podem se ter como in1'eriore áquelles.

O r. Mariano Botelho de Mello expõe um armaria
para amostra em que estiveram expostas a caixas
para joias e vidros homceopaticos; merece Menção
Honro 'a.
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Na secção de tornearia apenas se apresentou Cl
Sr. José Maria Cilaves, rua da Imperatriz n. 76, cujos
trabalhos são bons e estilo no caso de um Dil loma de
Merito.

o Sr. João Jo é Ventura apre entou tambem amos
tms de caixas fabricadas na Da casa, qlle e tão
bem preparada. e merecem uma Menção Honrosa,
por ser por emquanto uma indu tl'ia muito em co
meço. Offerece no entretanto a maior importancia, se
de futuro fôr elevada com grande perfeiçtio que lhe dê
competencia com a estrangeira.

Quando assim rõr collocada, tomando as proporções
convenientes ú exigencia' do COnSlllTI I, erá real o
serviço pr stado por esta nova industria.

Pas ando agora a outra classe, «( Mo aicos», diremos
que pouco foi o que alJi . apre entou; is.:o não ad
mira, tendo-se em vista que na propria Europa
esta arte só depois do impul o que lhe deu Salviati
levantou-se da decadencia em qLle se achava. Nolam-se
neste grupo os seguinte produclores: Ignacio Tavares
de Souza, Cllristiano Frederico Gruber e A. T. Ramos
Sobrinho.

Os modelos de soalhos e outros embutidos apre
sentados pelo Sr. Ignacio Tavares de Souza são ür~

tisticamente feitos, mostl'am animaçúo e gosto e ão
typos de arte excellentes.

No trabalho exposto por Christiano Frederico Gruber,
que é um taboleiro para xadrez ou gamüo, com 24
pedra, e composto de 5505 particula de diversas ma
deiras do Pará, ha muito merito, denotando em seu
autor uma escmpulosa paciencia; deve-se, porém,
consideral-o tão sómente como um trabalho engenhoso
e de curiosidade artística.



- 208-

o quodro de mosaico exposto pelo Sr. A. T. Ramos
Sobrinho e cujo embutido é feito com madeiros do Rio
Gronde do Sul, e duas caixinhas executadas por Es
tevão Carbon não exprimem mais do que curiosi
dades.

Firmados nestes pl'incipios é nossa elas ificação:
ao 1~ Diploma de Progresso, ao 2° Diploma de Merito
e ao dous ultimas Menção Honrosa.

A tapeçaria annexa ás mobilias está perfeitamente
representoda ; llD. gosto na decoraçuo e os estofos são
feitos com capricho. No seu g ner , a arte está pre •
tigiada, merecendo o Sr. Alfredo Eloy elogio pelo
adiantamento que leva no seu trabalho. Pôde-se com
.Justiça distinguil-o com um Diploma de NIerito.

1'10 que se refere a bilhares, apenas dou.s represen
tantes se apresentaram. Ambos estUo bem acabado. ,
attestando pronTesso na arte, e se fOl'em levado ao
estrangeiro serão aUi visto' de um modo atisfactorio.
O de M. A. E pinola lem vantagem ao do seu compe
tidor, sem que isso fa,o diminuir o merito do que per
tcn 'e a Ed. Tujague.

Na ordem de classifica\ão, cs~e deve merecer Di
ploma de MeIito, cabendo áquelle Diploma de Pro
gre soo

Nos outros grupos, nada figura que mereça maior
19asalho. Não ha commettimentos arti ticos, apena

obj elo. de 1) éra cmiosidade que não podem. CI' Lo
modos como padrão de industrias.

Ei o nosso voto no tocante ao julgamento.
Quonto á remessa, é nossa convicçuo 110ver totIa. van

tagem m figmarem na Exposição Continental todo
os pl'Oductos laureados. A arte com cel'teza sérú
mantida na sua altura.
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Finda a nossa mis ão, cabe-nos tão sámente descul
parmo·nos onte o illustrado Jllry pela deficiencia de
luzes que trouxemos para o seu julgamento. Elle
supprirá com o seu melhor engenho o que nós outros,
homens do trabalho, não podemos offerecer-lhe.

ADDlTAMENTO

Attendendo ao gráu de adiantamento da serraria a
vapor de Surcin, Irmão & Fonsecn, estabelecida á rua
do Principe 11. 29, e aos producto expostos, onde se
notam optimo trabalhos de serragens em todos os
generos, e trabalhos finos de recórte, que nada deixam
a desejar como arte, e ii sua collecção importante de
molduras, soalhos e placagen , proponho seja confe
rido a este estabelecimento diploma de progresso.

Ao Sr. Antonio Leão de Brito Junior, expositor de
um pequeno e tojo de pequiá para talhere , proponho
se confira-menção honrosa, e bem assim ao Sr. José
Luiz Cantharino.

São de todo o valor os trabalhos apresentados pelo
Sr. Manoel Ribeiro de Azevedo, e tabelecido com fa
brica de tecidos e artigos de irgueiro á rua d'Ajuda n.27,
e constante de cordõp,s para quadros e umbraes,
cadarç-os pam. mangueiras, franjas, cadarços para
cilhas, gregas, lizardas, pennnchos para cabeçada, fitas
para condecoroçõe ,fl'anja e borlas para almofadas,
alamares, borlas para bonets, cordões para estofados,
emfi111 tudo o que diz re peito á arte de sirgueiro.
Proponho se lhe confira Diploma de Progresso.

O .espelho e as molduras expostas pelo Sr. João R.
Limo honram a arte, sendo o e tanhamento do
espelhos magnifico. A fabrica está bem montada e

14
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attesta progresso. Deve-se-lhe conferir Diploma de Pro
gresso.

Todos estes objectos têm direito a figurar na Expo
sição Continental.

Lucro JosÉ MARQUES.

Parecer do Sr, Manoel Mariano Ribeiro - sobre caIçar10s de
fabrica eDor llle(li!la: fúrillas emais arti[os (le saDateiro

3" secção. _3" grupo, classes 5" e 6" ; 5° grupo,

classe 9.·

José Pereira

Considero de primeira classe os calçados para e
nhoras, meninas e cl'ümça , expostos por este fabri
cante, e considero-o o primeiro fabricante nesta espe
cialidade, pois, importando apenas a materia primo,
fabrica desde o calçado m,ais coml11Ul11 até o calçado
da mais alta fanta ia, já bordado a retroz, já bordado
a ouro, etc., rivalisando com o melhor que vem do
estrangeiro. Julgo-o merecedor do 2° premio, Diplomo
de Progresso, c de figurar na Exposição de Buenos
Ayres.
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C. F. Cathiard g. Alaphilippe

Os calçados expostos por estes senhores podem divi
dil'-se em dous grupos:

1.0 Calçados de fabrica e qualidade regulares á vista
dos pl'eços modicos que os poem ao alcance de todas
as classes.

São dignos do 40 premio, Menção Honrosa.
2. o Calçados muito solidos proprios para o exercito,

marinha, trabalhadores, collegiaes, etc. Merecem o 30

premio, Diplomn de Met'ito.
Os productos destes fabricante", que têm introduzido

machinas especiaes em sua vasta officina, economi
zando o trabalho manual e cooperando para a modici
dade dos preços, são dignos de figurar' na Exposição
de Buenos AYl'es.

Antonio Gonçalves de Cal'oalho 9' c.

Estes senhores são expositores de calçados de todas
as qualidades para" homens, senhoras e crianças, e
exroem os preços relativos a cada qualidade, não só
para o varejo como para atacado. Fabricantes forne
cedores de grande numero de casas da côrte e do inte
rior, têm sido os maiores concurrentes dos calçados es
trangeiros cuja importação, por e te facto, tem declinado
enormemente. Julgo-os merecedores do 30 premio,
Diploma de Merito, bem como dignos de figurar na
Exposição de Buenos Ayres.

H. Viguier g. C.

ExpositOl'es de calçado por medida para homem.
Os exemplares expostos são de bôa qualidade, tanto no
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material empregado como no fabrico. Mel'ecem 030

premio, Diploma de Merito, e podem figurar na Expo
sição de Buel10s Ayres,

J. Bittencou/'t

Expõe tamancos de páu e fôrmas para calçado.
Este senhor é o unico que possue no Rio de Janeiro

uma fabrica a vapor pam fabricar fôrmas de todos os
generoso Fornecedor de muitas fa')ricas de calçado, já
premiado em varias exposições, está ainda longe de fa
bricar fàrmas como as importadas do estrangeiro, mas
ainda assim merece o 30 premio, Diploma de Merito.

A fabricação dos tamancos (sapatos de sola de páu)
imitando a fabricação franceza é uma industria intro
duzida no paiz por este senhor e a que, augmentando,
póde ser uma poderosa concurrente á importação
e trangeira de tal artigo, Merece o 4° premio, Menção
Honrosa, e julgo dislJensavel de figuror' na Exposição
ele Buenos Ayres.

Xavier rianna

Este senhor expõe tamancos de diversa qualidades,
mas todos de fantazia, como sejam: forrados de setim,
pellica fina e outros enfeites de luxo mas de nenhuma
utilidade. Sendo o tamanco o calçado mais barato e o
mais plebeu, não comprehenelo como deva ter pre
tenções a ser luxuoso e fidalgo, como o exposto,
todavia como perfeição ele trabalho merece 040 premio,
Menção Honrosa.

Este senhor é tambem expositor de uma pequena
quantdude de calçados para homem, e sendo simples
mente proprietario de uma fabrica de tamanco " cl'eio
que além ele tamancos não tem jus a ser considerado
pelo que expõe mas não fabrica.
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EnLendo que toda a animação deve apenas ser diri
gida aos expositores fabricantes e não áquelles que
expoem pelo simples prazer de expor o que vendem
mas não fabricam.

Pi::arro, Irmão & C. a

Expoem estes senhores calçados sómente gros os e
solidos proprios para trabalhadores de ruas, campos,
estradas, etc.

Pela grossura e bôa qualidade dos cabedaes empre
gados e pela excellencia da fabricação em relação á
qualidade do calçado, merecem o 4° premio, Menção
Honrosa.

I::icl7'o JlIIil'Ctllis

Expositor de calçados por medida para senhoras. Os
exemplares expostos denotam bôa qualidade do ma
terial empregado, alg'um gos to e regular fabricação.
Merecem o 4° premio, Menção Honrosa, e podem fi
gurar na Exposição de Buenos-Ayres.

F7'eclerico Fraget

Expõe calçndos para senhoras. Os preços que aponta
não eslão em relação á qualidade, material e triviali
dade da fabricação do calçado exposto.

Ha esperança de melhorar no futuro: é cl'edor do
40 premio, Menção Honrosa, e nada mai

Lconiclas Tito Loureiro

Expõe um par de botinas para homem e um par
de sapatos para senhora.
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Não diz d'onde é, nem si é fabricante; isto induz
a crer que é simples of.ficial que por méra curio
sidade quiz expor o seu trabalho, e por este motivo
julgo fóra de concurso (1).

Fielele M olet

E' expositor de um pé de botina cujo cano (na parte
superior) é d'uma só peça. E' obra mal acabada, e 11m
simples ensaio de uma curiosidade inutil, que julgo róra
de concurso.

Instituto elos Surelos-Mudos

E' insignificante e pauperrimo o que expõe este es
tabelecimento! Tres pares de tamancos, imitação
franceza, e dous pares de botinas.

J. JVI. ele Queú'oz 9' C.fi

Expoem diversos calçados para homem e obra de
phantasia; tudo primoro amente acabado, sendo o cal
çado do melhor gosto e da melhor qualidade exhibiclo
nesta exposição, Os preços, que á primeira vi ta
pal'ecem elevados, não o são atLenclendo-se a que o
calçado similar estrang-eiro não é mais barato que este,
e accresce que o calçado destes expositores rivalisa
com o melhor calçado estrangeiro. Estes expositores
que têm merecido em varias exposições os melhores
premios, são dignos do segundo premio, Diploma
de Progresso, e merecem figurar na Exposição de
Buenos Ayres.

(i) Por proposta do jurado Dr, Antonio Augusto Fel'Uandos Pinheiro, aceita pelo
jurado relator, foi c~nferido a oste expositor diploma de merito.
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Moura 9- Pei;roto

Expoem diversos calçados para homem e sen11oro,
fabricados á machina.

O calçado de homem é solido e de regular fabricação:
para uso do exercito pôde ser empregado com van
tagem sobre o calçado estrangeiro.

Comquanto o calçado para senhora não seja per
feitamente acabado, é com tudo sufficientemente solido e
preferivel para as classes menos abastadas, pois que os
preços são modicos e perfeitamente relativos á mer
cadoria. Têm jus ao terceiro primeiro, Diploma de
Merito, e podem figurar na Expo ição de Buenos Ayres.

Em concluscio:

Proponho que o Jury da Exposição Industrial
enderece circulares áquelles expositores que não me
receram pl'emios animando os a progredir na sua in
dustria e a concorrer ás futuras exposições para ne11as,
depois do operfeiço mento dos seus productos, terem
jus á merecida distincção.

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 1882.

MANOEL MARIANO RIBEIRO.
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Parecer do Sr, Belmiro Martins [le Moura Guimarães - sobre
malas e ouh'os arti[os h'almlha[los com couro

3a secção. - 3° grupo, classe í'. a - 3-a secção,
5° grupo, classe 10. a

Cumprindo o encargo de examinar os producto
comprehendidos nos grupos acima indic dos, venho
em desempenho de se dever apresentar ao Jury Geral
o resultado de tal ex me.

E' para lamentar que, sendo as especies comprehen
didas nestes grupos fabricados em grande escala no
paiz, se achem ellas entretanto tão pobremente
representadas na actual exposição, particularmente
os productos de cortume, sellaria e arreios, de que
existem numerosas fabricas em todo o paiz e cuja pro
ducção, em algumas especies muito adiantada, e
eleva a um valor de milhares de contos annualmente.

Concorreram nestes grupos o seguintes expositores.

José ele Seixas Magalhães. - Càrte

Expõe uma variada collecção de malas, de varios
feitios e s. 'stemas differentes de fabricação desde
as qualidades inferiores atê as finas.

Sua execução em geral é excellente, não ó em
relação á mão de obra, como á elegancia, olidez e bôa
qualidade do material empregado.

Apresenta uma serie de malas de carneira, vaqueta
ou atanado e sola; e desde as de carneira de baixo
preço ás de sola sobre armação de madeira ou ferro,
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sua execução é inteiramente satisfactoria, sem que os
preços sejam elevados em relação aos productos si
milares estrangeiros.

Nas grandes malas chatas e abahuladas, é não só
excellente a fabricação em relação ás acommoclações,
como em fOl'lnato e solidez.

Apresenta tambem malas com taboleiros de madei
ra de cedro lustrado, de um excellente acabado e
engenhoso systema.

Com excepção de ferragens e [órros, o material
empregado ê do paiz e criteriosamente escolhido.

PraLicamente póde-se dizer que taes productos, em
sua variedade, supprem e atisfazem todas as ne
cessidades impostas ao viajante pelos cliffer entes meios
de transporte, o que augmenta o justo merecimento
da producção deste expositor.

Por taes razões, e preenchendo esse expo ilor in
teiramente as coneliçõe elo art. 9° do Regulamento
do Jury, propomos se lhe confira - Diploma de Pro
gresso.

ALJneicla 9" Rocha. - Côrte

Apresentam estes expositores malas de sola ele
dous systemas.

Coalheiros para arreios de carro, arroça e bonds, e
correias para machina .

As malas deste expositor são de notavel solidez, su
perior material, muito bôa -xecução, e o typo ê o mais
convenient para estradas de [erro e pequenas viagen '.
As coalheiras expostas são de bom formato, bem pro
porcionada e feitas de material de primeira qualidade.

As correias para machinn ,ainda que expostas em
amostras bastante exiguas, são de excellente material
e muito bem cozida • Notamo como perfeição cara-
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cteristica nos pr.oductos deste expositor o baixo lreço
que, unido á excellente qualidade, muito lhes augmenta
o valor pra tico .

Propomos se lhe confil'a Diploma ele iferito.

Antonio José Maximiano.- S. João d'EI-Hei.
Minas

Expoz apenas um sellim de banda, ele co 11'0 de porco,
gaspeado a velludo, obra ele bôa execuç.ão mos' ele preço
exagerado.

Propomos se lhe confira Menção Honro a.

GuimaNteS ~ Silva. - Côrte

Expõe tres seUins differentes, sendo um de banda
gaspeado, dous ditos para montaria de homem, um
gaspeado e um liso.

Os dous gaspeados, na classe de sellins finos, deixam
a desejar, o sellim liso é de bôa execução,

Propomos se lhe confira Menção'Honrosa.

Vicente Roelrigues ele MiJYtnela. - Itabyra. _. Minas

Expõe uma cabeçada e redea de couro d'anta, com
passadores torneados e uma aço).Iteira do mesmo couro;
obras de muito bôa execução.

Propomos se lhe confira Menção Honrosa.

Marcos Martin Gue1'ra 9" Pecl1'o Martins Guerra.
Itabyra .- Minas

Expõe uma cabeçada e redea de couro d'anta com
passadores torneados, uma manta de feltro de lã;
generos de muita bôa execução.

Propomos se lhes confira Menção Honrosa.
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Companhia de Carruagens FlL,minense. - Côrte

Expõe um arreio ele luxo para carro, de superior
execução, elegancia e bom material.

Propomos se lhe confira Diploma de Merito.

Rohe Irl11,ãos. - Côrte

Expoem um arreio proprio para troly, ele muito bôa
execução; obra forte e ele bom material.

Propomos se lhes confira Diploma ele Merito.

Companhia de Cal'7 is U7'banos. - Côrte

Expõe arreios para bonel, e ditos para carro ele car
gas (caminhão), ambos bem feitos, muito solidas e
apropriados ao fim a que são destinados.

Propomos se lhe confira Diplomo. de Merito.

Antonio Ferreira dos, anto 9" C.a - Côrte

Armações de madeira para sellins de varias for
matos. Obra ele Ma execução e bons formatos.

Propomos e lhe confira Menção Honro a.

Além dos expositores acima ha mais:

Tenente-Coronel Antonio U lUsse de Carvalho
Penedo. - Alagoas

Expõe sola, pelle ele cabra e pelles de gato elo matto
curtidas; produtos mediocres.

llIanoel araiva de Carvalho. - Sorocaba

Expõe uma cabeçada branca ele couro d'anta; pro
ducto mediocre.
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Fabrica elo Páu Grande. - Felix GLúsaza

Expõe duas amostras de correia para machina,
com emendas colladas. Como execução é producto
mediocre, e em relação ao systems. de emendas col
ladas, em logar de cozidas, só a pratica poderá dar
o seu justo merecimento, parecendo-nos entretanto
problematico que a colla resista á acção da humi
dade e possa provar bem.

Lambel't,- Itabyra.-Minas

Expõe um couro de porco curtido, genero soffrivel.
Em minha humilde opinião estes ultimos exposi

tores não preenchem as condições para se lhes conferir
premio, porém o .Jury Geral resolverá em sua sabe
doria como julgar de justiça.

RESUMO

Producto: Mala . - Expositor: José de Seixas lVIa
galhães.-Premio: Diploma de Progresso. -Observa
'ção: deve seguir,

Producto: malas, coalheiras e correias de machina.
-Expositor: Almeida & Rocha.- Premio: Diploma de
Merito.-Observação: deve eguir.

Producto: sellins. -Exposit'"1r: Antonio .José Maxi
miano.-Premio: Menção Honrosa.-Observação: deve
seo'uir.

Producto: se11ins. - Expositor: Guimarães & Silva.
- Premio: Menção Honrosa. - O) servação: deve
seguir.

Producto: cabe,adas e redeas.-Expositor: Vicente
Rodrigues de Miranda.-Premio: Menção Honrosa
Observação: deve seguir.
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Proclucto: cabeçada e mantas.- Expositor: Mar
cos Martins Guerra c Pedm Nla.rtins Guerra. - Premio:
Menção Honro a. - Observação: dlwe .eguÍl' .

Producto: arreios, - Expositora: Companhia de Car
ruagens Fluminense.-Premio: Diploma de Merito.
Ob ervação: deve seguir.

Producto: arreios. - Expositor: R6he Irmãos.
Premio: Diploma de Merito,- Observação: deve seguir.

producto: arreios.-Expositora: Companhia Carris
Urbano ',-Premio: Diploma de Merito.-Observação:
deve seguir.

Producto: arl11açõe para sellins. -Expositor: An
Lonio Fen'eira do Santos & Comp.- Premio: Mem;ão
Honro a. - Observação: d ve seguir.

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 1882.

BELMIRO MAB,TINS DE MOURA GUIMARÃE

Parecer 110 Dr. José Pereira Re[o Filho - soln'e arti[os falJrical10s
com cabellos

3" secção. - 3° grupo, classes 8:1 e iO.:I

TI'Ctúal/ws m't istico:> em cCtúellos

o Sr. João Guilherme Meziat, estabelecido á rua da
C,rioca n. 10, expoz uma vitrina contendo trabalhos
al'ti5ticos ào melhor apreço e que captivam pelo esmero
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e bom gosto presididos no seu preparo. São elles: um
quadro representando Nosso Senhor Jesus Christo.; um
dito representando o maestro Carlos Gomes; um dit;o
representando a Fidelidade (effeito de noite); um dito re
presentando a Virgem da Cadeira; um dito que é um re-'
trato de criança; um dito apresenLando modelos de di
ver as tiàres e lettras, e quatro ditos pequenos diversos.

Todos estes trabalhos são primorosos e denotam
capricho e gosto do artista que os executou. A arte
teve nelle um interprete feliz, e os typos foram consti
tuidos com muita fidelidade, revelando no autor co
nhecimentos seguros da arte.

Esses productos e tão no caso de ser premiados
com o Diploma de Progresso. A sua presença em
Buenos Ayres daria alli idéa muito elevada da arte,
mas são productos que serão forçosamente deteriora
dos, e que obrigariam a restauração, para a qual se
tornaria mister um artista, talvez de tanto ou l'lai
capricho que o seu autor, razilo por que não me
animo a propôl-o, nem creio mesmo que o expositor
a isso accedesse.

Escooas, vas oW'as, brochas etc.

Tendo examinado os prJduclos do fabricante de es
covas, Pedro Schmitz, cujo bom preparo é palpavel, e
constam de escovas e vassouras de todas as quali
dades, brochas, escovas para ervir nos brunidores do
systema Hargreave e em todas as macbina para
preparo de café, somo de opiniilo que se conceda Di
ploma de Merito ao referido fabricanle, visto não ler
a fabrica ainda grande desenvolvimento.

Rio, 31 de Janeiro de 1882.

DR. JosÉ PEREIRA REGO fILHO.
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Parecer [lo Sr. Antonio XaVier Carneiro - sobre Droductos de
imlush'ias textis

3' secção. - 4° grupo, classes 2', 4', 5' e 8:

Fabrica Nacional de Santo Aleixo

Esta fabrica é estabelecida no di tricto de Magé,
3 leguas acima da cidade elo mesmo nome, lia margem
esquerda cio Rio Santo Aleixo.

Fundada em 1827 por um cidadão norte americano,
que a passou em 1847 aos Srs. José Antonio de Araujo
Filgueiras &: Comp., pertence actualmente á mesma
firma! 'que é composta do Sr. commendador José An
tonio de Araujo Filgueiras e seus oito filllOS de ambos
os sexos. Os producLos da fabrica são vendidos nesta
Côrte pelos Srs. Amaral & Silva, estabelecidos á rua
Primeiro de Março n. 81.

A fabrica de Santo Aleixo é movida por agua que re
cebe de tres rio , sendo um d'elles o de Santo Aleixo,
que dá o nome á localidade e á fabrica.

Em um grande edificio de tres andares e um oWo
estão montadas as 111acl11nas de fiação e tinturaria,
os teare~, maclJinas de cardar, engommar, medir e
dobrar. Esta machinasjulgo que são ele bons fabrican
te , a calcular pela maior parte elos procluctos que ão
de Ma qualidade.

O pessoal da fabrica é de cerca de duzentas pes ôas,
enclo todos livres e havendo nes e numero alguma

familias ; moram todos em casas perto da fabrica e de
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propriedade do estabelecimento; nessa casas o ope
rarios têm habitação gratuita.

Entre os operarios ha uma banda de musica, com seu
respectivo mestre, ha tambem uma sociedade de dança,
que lhes sen e de recreio.

A producção da fabrica, que se eleva a mais de
quinhentos contos annualmente, consta dos seguintes
artigos:

Algodão branco gros o de diversas qualidade, pro-
dueto principal;

Algodão grosso riscado;
Lonas de supe.rior qualidade;
Tela para brunir café;
Saccos para assucar;
Barbante de diversas gro ma
Fio para tecer;
Fio para pavio de vela .

o algodão grosso branco 6 ne. ta fabrica de uma
grande importancia, pois representa dous terc::os de sua
producção; é de excel1ente q wlidade palo. roupa de
trabalho.

A lona é de superior qualidade.
Os ri cados são de bôa qunlidade, porém de máu

padrões.
Os aceo ão bons.
O barbante, fio para pavio e para tecer, stLo perfeitos.
A tela para brunir é bôa e a unica que conheço de

fabrico nacional.
Proponho para os expositores dos productos da

fabri a ele Santo Aleixo, os Srs. José Antonio de Amujo
Filgueiras & Comp., Diploma de Honra.

De ·ta fabrica indico para . e mandar para o Rio da
Prata a lonas, fllgoclões brancos grossos, fios o bar
bante.
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Fabrica de tecidos Alliança

Firma social. - Lal'anja, Silr:;a g. vVhittaker.
E' situada no bairro das Laranjeiras, nesta capital.
E ta fabrica é importante pois já dá trabalho a

perto de duzentos operarios, havendo entre elles trinta
e cinco mulheres e quarenta e uma crianças.

Informam os expositores que o custo da sua pro
priedade, com algum material, eleva-se á son1111a de
seiscentos contos, e que as suas machinas produzem
em média 13000 metros de tecidos por dia.

Os machinismos, novos e dos mais aperfeiçoados,
são movidos por uma machina de 300 cavallos, de
baixa e alta pressão, com caldeira de dupla fornalha
e economisador de combustivel; este economisador
presumem os expositores que é o primeiro no paiz.

Começou esta fabrica importando fio para fazer
Labalhar os seus 100 teares, porém n'este rumo
montou fiação e continúa no aperfeiçoamento dos
seus acces orios.

Os tecidos expostos da fabrica Alliança são dos
que se encontram em seu deposito em qualquer
oeea ião.

Produz a fabrica:
Riscados de côres de ia e 2a qualidades; os de 1a são

bons e bonito .
Brim Tnpajóz. E' um tecido trançado, de espinho, de

bôa qualidade e eJe muita duração.
Casimira de algodão riscada, marca Carioca.
Cassineta de algodão.
Estes dous artigos são bons e de bonita appareneia.
Algodão mesclado, lizo e trançado regular.
Brim de alg dão de xadrez, é bem tecido, de bonito

effeito e duravel.
i5
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Proponho para esta fabrica o Diploma de Progresso,
e acho que todos os seus tecidos são dignos de fi
gurar na Exposição do Rio da Prata.

Fabrica de tecidos do Riok.-Rua do Costa n. 31 A
nesta CÔI'te

Proprietario F. Glette

Dizem os expositores queo seu capital é de 400 contos.
Esta fabrica tem 60 teares, e está montando mais

50; os operarios são em numeros de 134, sendo:
58 homens, 29 mulheres e 47 crianças.

Os seus productos são em geral bons, e todos ven-
daveis.

Denominam-se assím :
Riscado sublime, ia e 2a qualidades.
Riscados imitando suissos, lizos e trançados.
Ca sinetas.
Regatas extra de ia e 2. a

Espinha.
Picote sublime, de ia e 2. a
Algodões brancos.
Algodão trançado maripoza.
Córtes de cassinetas.
Destacam-se os riscados imitando suissos, que são

superiores; riscados regatas, que são perfeitos e melho
res que os que importamos pelo mesmo preço; o brim
de espinha nadonal e as cassinetas,que são excellentes.

Todos os productos desta fabrica podem ir para
o Rio da Prata. Proponho o Diploma de Progresso.

Fabrica de tecidos PetropoUtuna

Expositor.- Julio Cesar ela Silva Ribeiro.
Esta fabrica está situada em Petropolis, a um lado



- 227-

do rio Piabanha, no lagar denominado « Cascati
nha». Por encanamentos de pedra e cimento é condu
zida a agua da cascatinha para dous grandes tanques,
que fornecem agua para mover uma turbina de força
de 250 cavaUos, motor de todos os machinismos.

Ocusto da fabrica eleva-se a mil contos, comprehen
dendo todas as suas dependencias, inclusive habitações,
uma pontee caminho feito da estrada geral para a fabrica.

O pessoal da fabrica é de 200 operarias, o consumo
de algodão é de 1000 kilogrammas diarios, que pro
duzem de 4 a 4500 metros de tecidos.

O deposito ê em casa do Sr. Julio Cesar da Silva Ri
beiro, á rua Primeiro de Março n. 95.

O valor dos tecidos varia; desde 240 réis até 1 800
por metro, sendo a maior parte do preço de 400 réis.

Productos expostos:
Lonas de 3 qualidades.
Algodão grosso, trançado e lizo.

» lona lizo de 3 qualidades.
» fino lizo de 1a qualidade.
» maripoza, lizo e trançado.
» enfestado trançado.
» trançado adamascado alvejado.
» alvejado fino de 2 larguras, para lençóes.
» trançado e de espinha alvejado.

Brim lizo fino alvejado.
Toalhas lavradas cruas e alvejadas.
Guardanapos de diversas qualidades.
Algodão mescla azul e côr de café.
Riscados sortidos lizos e trançados.
Brim Cascatinhense.
Algodão sarjado, de uma só côr.
Mesclas adamascadas finas, grossas e de espinha.
Riscados independentes.
Fios tintos e brancos, em novellos e em meadas.
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Os tecidos em geral são bons e vendaveis, e de alguns
ha grande consumo.

Merecem especial menção os algodões mesclados
lavrados, algodão maripoza trançado, tecidos alveja
dos com largura para lençóes, algodões trançados de
espinha, as lonas em geral, as toalhas trançadas e
adamascadas e o fio de todas qualidades.

As lonas são de tão Ma qualidade que a marinha
brazileira faz uso dellas em grande quantidade.

Para a fabrica Petropolitana proponho- Diploma de
Honra.

Para figurarem na Exposição do Rio da Prata indico
os artigos de que faço menção especial, podendo
tambem ir outros escolhidos ao criterio do expositor.

Fabrica de tecidos Páu Grande

Expositor. - Santos> Peixoto 9'" C.
A fabrica é situada na raiz da serra de Petropolis, a

3/4 de legua da Estrada de Ferro Mauá, em uma
antiga fazenda denominada Páu Grande.

Ovalor da fabrica é de 300: 000 000, com os melhora·
mentos que se estão fazendo, que são a tinturaria e
fiação, pois até hoje ella só tem tecido fio impor
tado.

Os machinismos para fiação e tinturaria são de
procedencia americana, e dos mais aperfeiçoado .

O motor da fabrica é a Dgua, que dá movimento a
uma turbina de 50 cavallos, motor que põe em movi
mento 60 teares.

A producção é de 3200 metros diarios, e a renda
mensal é de 30 a 36: 000 000.

O pessoal é de 100 a 110 operarios, e compõe-se de
homens, mulheres e crianças que moram todos em
casas da mesma fabrica.
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Ha na fabrica uma escola de instrucção primaria, e
uma sociedade de musica e de dança.

Esta fabrica durante algum tempo pouco fez, porém,
ha poucos mezes tem tido grande impulso devido ao
Sr. Manoel Vaz da Costa, novo empregado e incan
savel lidador a bem do progresso daquelle estabele
cimento.

O Sr. Vaz tem apresentado ao mercado uma grande
variedade de tecidos que em geral tem agradado.

Os productos expostos são os seguintes:
Algodão branco lizo e trançado.
Algodão mescla lizo e trançado.
Riscados diversos.
Riscados Felicios.
Brins mineiros, Campineiros, Campistas, Paulistas

e Fluminenses.
Brins mesclados e de xadrez.
Casimiras de algodão de diversas marcas.
Riscados Oxford sortidos.
Toalhas para rosto.
Saccos de Juta sem costura.
Na maior parte esLes tecidos são de bonita apparen

cio. e d8 superior qualidade, conseguindo alguns imitar
padrões de cas imiras de lã ingiezas.

Sobre ahem, pelo preço baixo e grande consumo, os
ri cados de côres de 1a e 2a qualidade e os riscados
denominados Felicios; sobresahem, pela qualidade do
tecido e belleza dos padrões, os differentes brins e a
casimira de algodão.

Proponho para esta fabrica o Diploma de Progresso.
Todos os seus productos são dignos de figurar na

Exposição do Rio da Prata.
Os sacco dejuta, que a fabrica do PâuGrande expôz,

são bem feitos e de grande importancia para a la
voura do café.
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Estes saecos são privilegiados pelo Governo Im
perial por decreto TI. 7578 de 27 de Dezembro de 1879.

Brazil Industrial

Macacos.- Provincia do Rio.
Afabrica de tecidos « Brazil Industrial» é propriedade

de uma companhia que, depois de muitos annos de sa
crificios, vê hoje corôados os seus esforços com lucro
remunerador, a calcular pela cotação de suas acçõe .

Esta fabrica é de uma grande importanciü, apezür de
fabricar sómente dou typos de tecidos branco, que
são:

Algodão branco lizo e trançado.
O lizo é fabricado em grande escala e vendido a

preço que não teme a competencia estrangeira. Fa·
brica tambem fio de bôa qualidade.

Os tecidos desta fabrica consideram-se superiores
e são feitos de materia prima de primeira quali
dade; por isso são de mais duração do que os do
estrangeiro.

Proponho para esta fabrica Diploma de Honra.
Os seus productos são dignos de fio'urar na Ex

posição do Rio da Prata.

Fabrica de Santa Rita

Propriedade dos 81's. Harg7'eaves Irmãos> nesta
Côrte.

Expõz riscados e cassinetas ; estes dous artigos são
bem vendaveis e bons.

Esta fabrica, que a tempo fez grande negocio, julgo
que agora não trabalha porque os seus prod netos não
apparecem no mercado.

O que vi exposto merece o diploma de merito.
Podem figurar na Exposição do Rio da Prata.
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Fabrica S. Lazaro. sita eD'l S. Christovão

Proprietario, José 1\11aria Teixeira ele A~eoeelo.

Esta pequena fabrica produz uma variedade de
objectos bonitos, devido isso ao genio emprehendedor
do seu proprietal'io e director.

Em um pequeno espaço na sala da exposição dos
tecidos vê-se uma vitrina com os variados productos
da fabrica S. Lazaro.

São os seguintes:
Meias brancas e de côres.
Camisas de meia abertas no tecido, e lizas.
Fitas de seda.
Galão de seda para debrum.
Riscado Oxford.
Brins de algodão á fantasia, em tecidos lavrados,

perfeitamente alvejados e de uma belleza extrema.
Os brins lavrados são os mais beBas e m?-is perfeitos

que se fabricam no paiz.
Proponho para a fabrica S. Lazaro Diploma de

Progresso.
Os brins, as fitas e glllões de seda devem ir para

o Rio da Prata, devendo se fazer mesmo empenho para
que não deixem de ir ; os demais productos deixo ao
criteria do expositor mandaI-os ou não.

Mascarenhas &: Barboza

Do CurveBo - Província de Minas. .
Expôz tecidos de algodão branco, lizos e trançados,

algodão maripoza, e um tecido lavrado a que os fran
cezes chamam piqué.

Todos os tecidos deste expositor são bem fabricados,
sendo perfeitos (JS tecidos lavrados (Piqué).



- 232 -

Proponho Diploma de Progresso para os Srs. Mas
carenhas & Barboza.

Os productos deste expositor suo dignos de ir para
o Rio da Prata.

l\lascarenhas &: Irluão

Cedro, Provincia de Minas.
Expoz tecidos de algodão branco lizo e trançado,

de côres, riscados e de xadrez e algodão maripoza.
Todos estes tecidos são bem fabricados e de grande

duração.
Expoz toalhas, sendo uma adamascada, que é a

melhor que está na Exposição.
Esta toalha e os tecidos de algodão devem ir para

o Rio da Prata.
Proponho para o expositor Diploma de Progresso.

Companhia União l\lercontil

Fernão Velho.- Maceió.
Expoz algodão branco e fio de algodão. O algodão é

regular e o fio é bom.
Estes dous productos têm importancia industrial,

maxime na provincia em que são fabricados.
Proponho para este expositor Diploma de Merito.

Companhia União Itabirense

Provincia de Minas.
Expoz tecidos de algodão branco grosso e fino, de

qualidade regular.
Riscados de algodão.
Um sacco de algodão, sem costura.
Duas toalhas.
Os tecidos de algodão merecem animação por serem

de grande utilidade na provincia; o sacco é perfeito;
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as toalhas não têm grande merecimento. E' de justiça
que se dê a este expositor Diploma de Merito.

l\'Ioreira de Oliveira &: Comp.

Valença. - Provincia da Bahia.
Expoz algodão trançado branco e de espinha: estes

tecidos são de qualidade regular e merecem o Diploma
ele Merito.

Fabrica de fiação de t:ecidos

Beribery. - Provincia de Minas.
Proprieturios Santos t\: Comp.
Expoz tecidos ele !llgodão lavrados alvejados, com a

denominação de -Diagonal, brim de xadrez e uma
toalha.

São dignos de merecimento, pela bôa qualidade e
duração, os brins lavrados e de xadrez.

Proponho para esta fabrica Diploma de Merito.

Luiz Vicente de Souza Queiroz

Piracicaba.- Provincia de S. Paulo.
Expoz riscado Oxford, algodão tecido de uma só côr,

toalhas de algodão lizas, e meadas de fio ele algodão
branco. Os tecidos deste expositor são regulares e têm
importancia na provincia em que são fabricados.

Proponho para este expositor Diploma de Merito.

José "",oUI'

Curitiba. - Provincia do Paraná.
Expoz amostras de cassinetas escuras ele bôa quali

dade, e de riscados finos, de padrões firmes e bem
fabricados.

Estes tecidos podem figurar na Exposição do Rio da
Prata e merecem Diploma de Meríto.



- 234-

Fabrica de tecidos de lã

Rio Grande do Sul.
Propriedade dos Srs. Rheingantz & Comp.
Expoz esta fabrica uma linda variedade de tecidos

de lã de subida importancia industriai; os seu pro
ductos, comquanto na totalidade não sejam perfeitos,
m maior parte já são de Ma qualidade e de grande
merecimento.

Dos artigo expostos occupam o 10 lagar os pannos,
as baetas de diversas qualidades e valores, cobertores
de differentes qualidades e um capote de panno côr de
cinza mesclado proprio para soldado.

Figuram em 20 logar as cassinetas e casimiras, as
flanelJas, chales e meia, tudo de lã.

Os cobertores de lã vermelhos são de grande impor
tancia porque algumas das marcas já rivalisam com
as que recebemos da Inglaterra.

O panno do capote é excellente para o fim a que se
destina.

Merece este fabricante que se lhe dê o Diploma de
Honra.

Todos os productos de ta fabrica são dignos de fi
gurar na Exposição do Rio da Prata.

Luiz Simão &: Irmão

Fabrica de meias em Jacarehy, provincio. de S. Paulo.
Expôz meias cruas, de diversas qualidades, para

homens e senhoras, e meias riscadas e de uma só côr,
para senhoras.

Entre as diversDs marcas de meias cruas, que são
fabricadas á imitação das meias francezas sem costura,
ha algumas qualidades que são muito bôas e que riva
lisam com as que o expositor procurou imitar.

As meias de côres são de pequena importancia.
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Este fabricante merece ser premiado com o Diploma
de Progresso.

Deve-se fazer diligencia para que as meias cruas,
especialmente, não deixem de ir para o Rio da Prata.

D. AnDa Augusta Guimarães

Sabará, Provincia de Minas.
Expôz uma duzia de meias de lã escuras feitas a

mão. Es te trabalho representa mais a curiosidade de
uma senhora do que uma industria.

Proponho para esta senhora Menção Honrosa.

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1882.

ANTONIO XAVIER CARNEIRO.

Parecer [lo Dr, An[usfo Carlos da Silva Telles - sobre tl'almlhos
feitos com fibras do cocns nncifera

3" secção - 4° grupo, classe 10."

Cabe-me dar parecer sobre uma pequena exposição
feita pelo Sr. Theodoro Christiansen, de Pernambuco. Os
productos que ahi se encontram são interessantes e têm
real importancin. E' lamentavel escassearem infor
mações mais minuciosas do que a simples lista <lo;>
objectos acompanhada dos respectivos preços de
venda. Estes dado, que vêm juntos á guia, em fárma
de prospecto impresso, mostram, entretanto, que trata
se já de uma industria em realidade e, nova como é,
pede especial attenção deste Jury.
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Não temos necessidade de encarecer a importancia
de toda a industria que se empenha em aproveitar uma
fibra vegetal até então abandonada. Pelo quanto se vê
exposto é licito esperar que oSr. Theodoro Christian en
possa levar muito longe o desenvolvimento de sua
fabrica, por isso que emprega uma fibra proprla para
seus misteres, e creio que abundantissima na provincia
em que está estabelecido.

Trata-se da fibra contida na casca do côco-Cocus
Nucifera-commummente-côco da Bahia.

O expositor apresenta o côco no estado natural e um
especlmen de toda.s as transformações por que passa
a ca. ca até a confecção de fios, cabos etc., etc.

Attendendo á importancia que pôde vir a ter esta in
dustria, proponho para esse expositor Diploma ele
prog7'esso.

Engenheiro, AUGUSTO CARLOS DA SILVA TELLES.

Rio, 7 de Fevereiro de 1882.

Parecer [lo Sr. Francisco [le Panla Carvalho - sobre ronpas
brancas evestimentas para homens emeninos

3a secção. - 5° grupo, classes 1" e 3. a

Cabendo-me o exame dos manufactl1rados da pre
sente Exposição contidos na secção 3a grupo 5° classes
1a e 3a, venho trazer ao conhecimento do Jury geral o
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resultado desse. exame e julgamento neste succinto
parecer, apezar da deficiencia de meus conheci
mentos.

Comquanto fosse limitado o numero de expositores
que concorreram com roupas manufacturadas, indica
das na ecção, grupo e elas. 'es acima, todavia, encontrei
trabalhos que se póde julgar excellentes e outros
soffriveis, no que é concernente a roupas brancas e al
faiataria, sendo para sentir que estes ramos de ind us
tria não fo sem melhor representados, porquanto
acham·se elles já em gráo de bastante aperfeiçoamento,
mormente nesta capital.

Passando ao exame e confronto dos manufacturados
em roupas brancas, de diversos expositores, póde-se
com firmeza dizer que ha trabalhos excellentes, como
sejam, os do expositor Ad. DoI & c.a; cumprindo-me
aqui declarar que esses trabalhos 'são dignos de ap
parecer na Exposição Continental de Buenos-Ayres,
não sendo talvez a primeira vez que este expositor
concorrerá com seus manufacturados á exposição
estrangeira.

Dentre os trabalhos de alfaiataria, aliás muito
poucos, pois só dous foram os expositores que con
correram, o que é muito para entir á vista do aperfei
.oamento cm que nos achamos em relação a e sa
industria, alguns se podem considerar muito bons,
pelo seu bem acabado, e dão razão de obra para julgar
que mais li ongeiro seria o resultado des a exposição
se maior fosse o numero dos expositores.

Tal é a apreciação que fiz pelo exame confiado ao
meu fraco conhecimento, e que en trego ao illustrado
Jury geral para julgaI-a.

Proponho os seguintes premios a :
Ad DoI & Ca - Rio de Janeiro - Diploma ele Mel'ito.
Carlos Sindem - Pernambuco -J11eação Honrosa.
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Alvaro José Pereira - idem, Menção Honrosa.
F. A. Pereira de Mello - Rio de Janeiro - Diploma

de Merito.
Freire & Freire - idem, Menção Honrosa.
Mendes Santos & C.a, - idem, idem.

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 1882.

FRANCISCO DE PAULA CARVALHO.

Parecer do Sr, Manoel José Pedroso - sobre lllo[las BchaDéos
Dara senhoras

33. secção. - 5° grupo, classes 2a e 4.3.

Eu abaixo assignado, nomeado pela directoria da
Associação Industrial como profissional na especiali
dadn modas e chapéos para senhoras, proponho que
seja conferido a Mmo Guimarães o Diploma de P7'O
gresso.

Rio, 3 de Fevereiro de 1882.

M anoel José Ped7'oso.
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Parecer do Sr o Anfonio Rodrigues [la Silva Trefões - sobre vesfidos
eaccessorios !lo vestnario [le senhoras

sa secção. - 50 grupo, olasses 2a, 4a e 6. a

Procedendo ao exame que me foi designado nas
classes 2a, 4a e 6a pela respeitavel directoria da Asso
ciação Industrial, cumpre-me apresentar oseguinlejul
gamento que submetto á apreciação do respeltavel Jury :

2' OLASSE

Roupas para senhoras

VESTIDOS - Mmo J. S. GUIMARÃES

Rua elo Owvidof n. 134

Expõe um bem feito vestido de moi7'é antique, rosa
pallida, guarnecido de setim da mesma côr, tendo na
extremidade da saiu um rico bordado sobre cl'épe, de
muito bom gosto.

A elegancia do talho e o bem acabado do trabalho
mostram ter sahido de uma ofliclna ha muito habi
tuada a apre entar traballlos de primeira ordem. E' de
toda a justiça que o respeitavel Jury lhe conceda o
Diploma de J.V1erito.
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VESTIDOS - Mlllo GUIMARÃES

Rua 7 de Setembl'o n. 70

Apresenta. um vestido de seda branca guarnecido de
rendas, proprio para noiva, o qual deixa multo a de
sejar quanto á perfeição do trabalho e á elegancia do
talho.

A bôa vontade, porém, com que esta expositora
apromptou em 24 horas este trabalho para concorrer á
Exposição, dá-lhe direito ao premio ~lençrto Honrosa,
que espero o respeitavel Jury lhe conferirá.

VESTIDOS - sÁ COUTO & MANOEL RIBEIRO

Largo de S. Francisco de Paula

o estabelecimento Au Boulevard expõe um vestido
de baile bem acabado e enfeitado com gosto, um ves
tido de seda preta e um vestido de lã phontasia proprio
para viagem, sendo todos estes trabalhos bem aca
bados, e os talhos elegantes.

Os preços indicados são moderados.
Este estabelecimento tem uma officina de costuras

multo bem montada onde se executam os melhores
trabalhos.

Proponho ao respeltavel Jury que conceda aos S('s.
Sá Couto & Manoel Hibeiro o premio Mençrto Honl'osa.

4. CLASSE

F~õrcs artiUciaes

Augusto Barthel. - A variada collecção de fiôres ar
tificiaes apresentada por este expositor, constante de
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ramos, grinalda, corôas, guarnições para vestidos,
etc., etc., é um trabalho bem aperfeiçoado e demons
tra o quanto esta industria está adiantada e tende a
desenvolver-se.

Comquanto a materia prima seja toda estrangeira
em nada isso diminue o valor do trabalho, que todo
consiste na perfeição com que é imitada a flôr natural.

E' esta uma das industrIas que bem merece especial
protecção, pois que pôde empregar avultado numero
de meninas que facilmente se conformam com este ge
nero de tl'abalho.

ConferIndo o respeitavel Jury o Diploma ele Merito a
este expositor recom12ensará dignamente os esforços
empregados para fazer prosperar esta industria já tão
florescente .

.iVllles. II,'atté.-A delicada collecção de flôres feitas de
pennas, que expoem, demonstra o mais apurado
gosto e esmero n'este tão dIfficil trabalho. E' perfeita
mente bem reproduzido qualquer genero de flôr, e
mostra a dedicação empregada para fazer representar
dignamente esta industria.

Concedendo o respeitavel Jury o Diploma ele Me,rito
a estas expositoras recompensará a perfeição no tra
balho exposto.

Carvalho ~. Ribolsi.-A diversidade de flôres artIfi
ciaes que apresentam deixam multo a de ejar quanto
á perfeição do trabalho. A materIa prima que em
pregam (toda nacional) é de qualidade tão inferior e as
tintas são tela grosseiras que difficilmente se reco
nhece o que intentaram reproduzir.

E' de esperar rue com o tempo e ses fabricantes aper·
feiçoem os . eus trabalho ,nos quaes já empregam
avultado numero de meninas, na maior parte orphãs.

16
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Conformando-me com o art. 11° do Regulamento do
Jury, proponho o premio Mençl'lo HOIU'osa, que espero
o respeitavel Jury lhes conferirá.

]V[. Rosenvald. - Expõe uma brilhante variedade
de fiôres onde se apreciam os mais delicados gostos;
a materia prima empregada (toda estrangeira) é de
superior qualidade, as côres finissimas e o trabalho
perfeitamente bem acabado, podendo competir com os
melhores artigos que neste genero vêm do estrangeiro,

Acha-se esta fabrica montada nas melhores con
dições, podendo fornecer tanto a tlôr commum como
a mais rara e delicada.

Emprega bastantes meninas que aceitam com toda
a facilidade este genero de trabalho e são habilmente
dirigidas paI' 1me. Rosenvald,

Proponho ao respeitavel Jury conferir DiplOlna de
M erito a M. Rosenvald pela perfeição de seus tra
balhos.

6nCLASSE

Espartilhos

D. Mar'ia elas iYeves.-Expõe um bem feito espartilho
de seda grenat, guarnecido de rendas, perfeitamente
bem teabalhado e feito com esmerada perfeição.

O preço indicado é razoavel.
E' digna do premio Menção Honrosa, que espero o

respeitavel Jury não lhe negará. .

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 1882.

A. R. DA SrLVA TREVÕES.



~ 243 ~

Parecer (10 Sr. Commellllador José JoaQuim Gorlinho - s011re luvas e
arti[os [uarnecidos com nellica

3a secção. _ 5° grupo, classes Sa e 11. a

Incumbido de dar parecer sobre os productos ex
postos, pertencentes á 3a secção, grupo 5°, classes 6a

f\ 11a , venho dar conta da minha missão peranLe o res
peitavel J ury .

Das tres fabricas de luvas estabelecidas n'esta côrte,
só duas expuzeram os seus productos. De tas fabricas
são proprietarios os Srs. Sertori & Pinho, e o Sr. Manuel
Boaventura da Silva.

Os Srs. Sertori & Pinho, os primeiros que n'esta côrte
montaram fabrica de luvas de pellica, iniciaram entre
nós essa industria em Novembro de 1874. Lutaram a
principio com a escassez de pessoal habilitado para
poderem 1'abI lcar productos que satisfizessem aos con
sumidores deste genero, os quaes estavam acostuma
dos a fazer uso das melhores luvas fabricadas na
Europa.

Realmente, as luvas de pellica que a pril)cipio fabri
cavam não podiam satisfazer os desejos do pu])lico,
apezar da bôa vontade deste em dor preferencia co ge
11ero fabricado no paiz. Conl; intelligentes esforços con
seguiram melhorar o pessoal e fazer acquisiçvo de
machinas apropriadas que melhoraram sensivelmente
o fabrico, tomando assim o seu producto bem aceito
pelo publico.
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As luvas de pellica, quer lizas, quer enfeitadas, por
elles hoje fabricadas e trazidas á presente Exposição,
demonstram claramente que o publico tem razão.

As luvas por elles expostas são de bôa qualidade e
bem acabadas; e o preço por que as vendem não é su
perior ao por que se vendiam as que importavamos do
estrangeiro.

A materia prima de que se servem para o fqbrico é
em sua totalidade vinda do estrangeiro, p.orém, não se
póde negar merito a estes expositores, principalmente
por terem sido elles os primeiros que entre nós e ta
beleceram o fabrico de luvas de pellica, e por darem
em sua fabrica trabalho a grande numero de pessoas
de ambos os sexos, o que por si só constitue um bom
serviço feito ao paiz.

O outro expositor o Sr. Manoel Boaventura da Silva
expõe tambem luvas de pellica de Ma qualidade. O
preço por que as vende é tambem razoavel.

Terminando proponllo :
Que aos Srs. Sertori & Pinho seja conferido o diploma

ele pi'ogl'esso por terem sido elles os primeiros que
n'estu côrte estabeleceram fabrica de luvas de pellica,
e pela bôa qualidade, perfeição e variedade dos pro
ductos expostos.

Q'ue ao Sr. Manoel Boaventura da Silva seja conferido
o diploma de merito pela bôa qualidade das luvas de
pellica por elle expostas.

O Sr. Paulino C. Moyano expoz quatro peças 
Toucador-Porta joias-Porta relogio e Porta charutos,
cobertas de veludo e setim, guarnecidas com enfeites
e flôres de pellica, feitos á mão. Estes objectos de fan
tasia revelam arte, gosto e, sobretudo, muita pa
ciencia. Estes productos, como muitos outros que se
acham expostos, pouco podem interessar ao fim que
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tiveram em vista os organizadores da presente Expo
sição, que a meu vêr é animar a industria de productos
uteis que já tenham, ou possam vir a ter grande con
sumo no paiz, e pedir para essa industria uma bem
entendida protecção. Os objectos de que aqui trato não
estão n'este caso, porém como não é justo que
quem, como o expositor applicou longo tempo em,
preparar trabalho de tanta paciencia seja esquecido
pelo Jury, proponho que, se não fôr contrario ao Regu
lamento e se houver precedentes, seja conferido ao
Sr. Moyano uma .1lfenção HO!Z7'osa.

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 1882.

JosÉ JOAQUIM GODINHO.

Parecer [10 Sr, Camlillo Lnit [le All[lra[le - sobre chapéos de sol

3a secção.-5° grupo, classe 6. a

Designado por este Jury para, em substituição do Sr.
Commendador José Ignacio ela Rocha, dar parecer
sobre os chapéos ele sol expostos, desempenho-me
dessa honro a commissão, pedindo a e te Jury que me
desculpe alguma affirmação menos segura que por
ventura eu avance, pois sem duvida será o resultado
da improficlencia, apezar ela qualjulguei dever encar
regar-me do estudo dessa industria sómente com o
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empenho de adiantar os trabalhos em que todos nos
achamos empenhados. O que vou expender sobre este
assumpto é o resultado ela praLica commLlm elo com
mercio e de intencional observação que agora fui obri
gado afazer.

Quanto se faz em chapéos de sol no nosso paiz não
passa por emquanto de montagem, e cada um ele
nós abe que desde o mais insignificante botão ou
presíUla, até o cabo, panniollo ou seda, tudo é im
portado, ficando para as nossas officinas sómente o
trabalho de montar, além do de alguns concertos, no
quaes nem sempre ellas se esmeram.

Por mais severas que pareçam estas observações,
ellas devem sómente servir de estimulo a essejá consi
deravel numero de operarios, operarias e proprietarios
de cerca de quarenta estabelecimentos ele e genero
n'esta capital, além ele outros nas provincias, que
tiram honesta subsistencia dos diversos trabalhos que
essa industria proporciona, afim ele e dedicarem
com mais ardor e mais firme empenho ao desbt'a a
mento do terreno, onde com certeza, graças aos esfor
ços passados e actuaes, veremos em breve tempo
erguerem-se outra fabricas com o intuito de satisfa
zerem a todas as necessidades e exigencias desta
actualmente modestissima industria.

Digo modestissima porque estou certo de que por
mod stia é que deixaram de comparecer a esta festa
os agentes do progresso e da nacionalização do traba
lho, de que ora me occupo, sendo representados ape
nas pela fabrica dos Srs. J. Gomes Pereira & C.a

Sem competidor n'esta Exposição, esses senhores
representam a meu ver, não só as classes que vivem
desta industria, mas tambem um principio.

Crendo, portanto, que o desenvolvimento desta
industria tenha por consequencia necessaria a creação
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de mais vastas fabricas, que lhe proporcionem todos
os meios de acção, c as im o cultivo da canna da
IncHa entre nós, e mai corollarios que sem duvida·
derivam de uma industria cujo futuro não é remoto
nem duvidoso, conclúo:

Os Ses. J. Gomes & C.a representam n'e ta Exposi
,ão um ramo de industria similar á estrangeira,
com a qual competem, concorrendo indirectamente
para que novas fabricações sejam iniciadas no paiz,
com o intento de fazerem o fornecimento' até aqui
supprido pelo estrangeiro Merecem, portanto, que
este Jury os distinga com mais generosidade do que
peescreve a lettra do seu Regulamento: assim deixo
ao prudente alvitre e indicação do Jury o diploma,
que entendo deve seI' de animação, a conferir ao
expositor cujo trabalho, se nada tem de novo nem de
notavel, é todavia sat'sfactorio sob qualquer ponto
de vista. (1)

Por ultimo julgo que, si assim o entender o expo
sitor, podem as al110stms exhibidas ser remettidas á
Exposição Continental.

Rio ele Janeiro, 1 de Fevereiro de 1882.

CA DIOO L UIZ DE A DRADE.

(;I>, Soh proposla do jurado Dr. André Gustaro Paulo do Fronlin, o Jury con·
r"rlU Diploma de Pl'001'CSSO ao oxposilOJ' J. Gomes PorOlra &: C,n



- 248-

Parecer dos Srs, Casselllajou eEfielllle - sol]1'e Derucas eDosti~os

3" secção. _5° grupo, classe '7."

Nós abaixo assignados, profissionaes na arte de ca
belleireiro, declaramos que o Diploma de M erito pôde
ser conferido ao Sr. Carlos Shmidt, pela qualidade e
bom gosto dos productos por elle expostos.

Na fé do que assignamos o presente documento.

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1882.

CASSEMAJOU.

G. ETIENNE.

Parecer do Sr. Francisco de Paula Fevereiro Ile Oliveira - sobre
110nets, barretinas efórros Dara cllaDfios

3" secção. _5° grupo, classe 8."

Os bonets do Sr. L. F. da Luz Bessa são de Ma
qualidade eperfeitamente acabados, rivalisando col1l os
importados do estrangeiro, porém os seus preços são
muito mais razoaveis do que os destes. Julgo mere
cedor e proponho Diploma de Mel'ito.
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Os bonets do Sr. M. P. Vidal estão tambem no
caso de merecerem e proponho o Diploma ele lVIel'ito
pelo aperfeiçoado gosto e trabalho dos mesmos.

Os f6rros de setim e outras fazendas, fabricados pelo
Sr. Manuel Ferreira da Costa, silo bem feitos e rivali
sam em tudo com os importados do estrangeiro, pelo
que proponho Menção Honrosa.

As barretinas ou keps dos 81's. 8chneidel' & AI
gasyer (de Porto-Alegre) são de solida construcção e
preços commorlos, porém inconvenientes para uso no
nosso paiz.

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 1882.

F. P. FEVEREIRO DE OLIVEIRA.

ParBCBr [10 Sr, COllllllBll[lador José Igllacio da Rocha - S01]1'B
chaDBos [lB hOlllBllS BlllBllillOS

3a secção. - 50 grupo, classe 8.a

Em cumprimento do dever que me impoz a digna di
rectoria ela Associaçuo Industrial, venho prestar-vos
conta elo trabalhos a meu cargo relativos ao julga
mento elos objecto expostos na 3n ecção, 60 grupo,
elas e 8a : artigos de chapelaria.

Depois de aprofundado exame nas differentes quali
dades de chapéos e nos productos não acabados de
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chapelaria ahi expostos; depoi de ouvir a esse respeito
a maior parte dos expositores da côrte e de ter visitado
algumas fabricas desses Iroductos, cheguei ás conclu
sões que se seguem e que constituem o parecer que
me foi pedido.

Antes porém da apreciação especial sobre cada pro
ducto e por partes, convém, para a bôa orientação
deste assumpto, expor o estado geral de ta indu tria
no paiz.

O fabrico de chapéos e carapuças ou manchons de
feltro, de differente qualidades, côres e fórmas tem
1 ito entre nós grande progresso, não só relativamente
ao aperfeiçoamento do trabalho, em grande parte de
vido á introducção de machinismos os mais apropria
dos, como tambem quanto á producção quantitativa que
tem constantemente augmentado.

Eu opino que a chapelaria é uma das industrias mais
prosperas e importantes actualmente no paiz e quê
além di so ella é da melhor representadas na Ex
po ição Nacional. Todavia é para lastimar-se que um
de seus ramos essenciaes, a especialidade elos chapéos
patent de seda, tenha sido parcimoniosamente repre
sentado, não se tendo os mais importantes estabe
lecimentos feito represe'ntar por seus bem acabados
productos,o que poderiam sem duvida fazer com grande
vantagem propria e social, por ser esse genero de tra
balho um dos mais adiantados que possuímos.

Sob o ponto de vi ta e~onomico e em presença do es
tado prospero e ela condiçõe de vitalidade da indu tria
de chapelaria, sou de opinião que esse ramo d'indus
tria pôde, sem difficuldade, sustentar o embate, tanto
em qualidades como em preços, da concurrencia corp
os productos similares que nos vêm do entrangeiro,
a menos que alguma medida impensada, tomaela
pelo governo, venha entorpecer a marcha progres iva
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dessa industria, prejudicando os industriaes em seus
intere ses legitimas, hoje repre entados por ommas
avultadas.

Sob o ponto de vista material, l11e mo, direi que prin
cipia-se entre nós a fazer uso da lã no fabrico dos
chapéos. Infelizmente, porém, is o dá-se ainda em mui
pequena escala e, mesmo a sim, só entra ella em parte
diminuta na composição do feltro.

O emprego entretanto da lU, e sa materia pl'ima
nacional que já abunda em alguns pontos de nosso
paiz, poderia em pouco tempo occupar em nossas fu
bricas o lagar importante que lhe compete, quando
nossos industriaes a is o se decidissem. Vem a pro
posito lembrar que na prO\ incia do Rio Grande do Sul
já existem fabricas de tecidos de lã onde os nosso in
du triaes poderiam obter aquella materia quasi prepa
rada para esse fim. O exemplo da Europa, aliás, nos
póde servir n'esse sentido, l)ois abe-se que é com a
lã que alll se fazem os chapéos de feltro de menores
preços e que, já promptos ou ainda como carapuça ,
são enviados em grande qllantidode aos nossos mer
cados.

Passo á apreciação em reloção aos Sr . expositores:

Barros Taveira ~. T07'res; com fabrica de chapéos á
rua ele S. Pedro n. 4t; premiados na Exposição uni
versal de Pari .

Apresentaram uma vitrina contendo chopéos de
feltro de differentes qualidades, fórma e côres, para
homens, senhora e crianço . O tmbalho é em gerol
feito por machinas. As qualidade ão bôas e o diffe
rentes preços com ella de harmonia e razoaveis. O
fabrico des es prod uctos revéla grande progresso. Pro
ponho portanto que se confira aos referidos fabri
cantes o Diploma de Progresso.
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Fernandes B1'aga &' C., com fabrica de chapéos á rua
de S. Pedro n. 104; premiados nas Exposições-Na
cional, de Philadelplli'a e do Chili.

Expuzeram duas vitrinas contendo chapéos de feltro
de diversas qualidades, côres e fórmas, para homens,
senhoras e crianças, As qualidades são bôas e os
preços razoaveis. Distinguem-se aUi todavia os chapéos
de crianças, pela perfeição no trabalho e bom gosto.
Em geral o trabalho desta fabrica é feito por machinas,
e mostra-se seu chefe incansavel em promover o
progresso d'e se ramo industrial. Tendo havido grande
progresso n'este estabelecimento, proponho que se
confira a esses industriaes o Diplom,a de Progresso.

Braga Costa 9" C., com fabrica de chapéos ó. rua do
Hospicio 24 e a rua de S. Clemente n. 78.

Apresentaram lill1a vitrina contendo chapéos de feltro
de varias qualidades, côres e fórmas, geralmente bem
acabados. Os preços, em relação ás qualidades, são mo
dicas. Esta fabrica está mui bem m:ontada em um edi
ficio feito de proposito, e a mór parte dos trabalhos alll
é feito por machinas.

Reconhecendo n este estabelecimento grande pro
gresso, proponho que seja conferido a esses fabricantes
o DiplOlna de Progresso.

Ferreá'a Chaves &. C., com. fabrica de chapéos á rua
do Visconde de Inhauma n. 42.

Expuzeram uma vitrina contendo chapéos de feltro
de diver as qualidades, para' homens, senhoras e cri
anças. Os productos deste estabelecimento são bons
ft. o preço moderados. Grande parte do trabalho aIli é
feito por meio de machinas.

Estando convencido do progresso deste estabeleci
mento industrial, cujo chefe é conhecido como um
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dos promotores da Exposição Industrial, proponho
que se o distinga com o Diploma ele Progr'esso.

Souza Jlachaelo~' ca, com fabrica de chapéos á
rua de S. Pedro n. 42.

Apresentaram uma vitrina contendo chapéos de
feltro de diversas qualidades, côres e fórmas, para
homens, senhoras e crianças.

Estes producto são de bôa qualidade e por preços
razoaveis.

Grande parte do trabalho é feito por machinas.
Expuzeram tambem barretinas feitas de casco ele

feltro bem acabadas (sendo algumas envernizadas),
que poderiam substituir com muita vantagem as de
couro ainda em uso em nosso exercito: estas só têm
a seu favor serem um pouco mais duraveis, tudo o
mais lhes é contra, ao passo que aquellas são muito
mais leves, mais barata e muito mais apropriadas
pam o no so clima.

Em minha opinião o exercito lucraria, pois, em serem
uhi adoptadas essas barretinas não envernizadas.

Apre entaram emfim chapéos de feltm envernizados,
proprios para marinl1eiros, criados, cocheiros, etc, de
regulares qualidades.

Achando que esta fabrica tem feito progresso, que
seus productos correntes são excellentes e que e11a se
distingue por estes productos especiaes, proponho que
se lhe dê o Diplol1'W ele Pl'ogresso.

Fen'eÍ7'a ele Brito 8.: Ca, com fabrica de chapéos á
rua do General Camara ü. 53.

Apresentaram uma vitrina contendo chapéos de
feltro de differentes qualidades, cOres e fórma , para
homens, senhoras e crianças. Bons producLos e preços
modico.
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Grande parte do trabalho é feito por machinas.
Reconhecendo o progresso realizado nestes productos,
proponho seja conferido nos fabricantes o DiplolJw ele
Prog7'csso.

Ferrei7'a da Silva \t Ave, com fabrica de chapéo a
rua de S. Pedro n. 138.

Expuzeram uma vitrina contendo chnpéos de feltro de
differentes qualidades, cores e fórmas, para homens,
senhoras e crianças. Bons productos e preços razoaveis.

Reconhecendo a excellencia desse productos, pro
ponho seja conferido aos fabricantes o Diploma ele
MeJ'ito.

Antonio José 111aia & l7'mão, com fabrica em Per
nambuco.

Expuzeram uma porção de caixas contendo chapéos
de feltro de diversas qualidades, côres e fórmas, e de
pello de seda patent, para homens. Esses productos
são em geral bem acabados. Em vista da SLla excellen
cia, proponho que se dê aos fabricantes o Diploma
de Merdo.

Augusto Fernandes 9" C,) com fabrica em Pernam
buco.

Expuzeram chapéos de feltro de diversas qualidndes,
côre e fórmas, as im como alguns de pello de eda,
todos para homens.

Em vista da excellencia d'esses productos, proponho
lhes seja conferido o Diploma de Me7'ito.

Antonio Joaquim da Silva Bastos, com fabrica na
Bahia.

Expoz em uma vitrina alguns chapéos de feltro para
homens e meninos, sendo de diversas qualidade,
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côres e fórmas. Estes productos são bons e revelam
andamento no fabrico, sem duvida devido ao trabalho
por meio de machinas.

Expoz tambem chapéos de palha á fantasia, enfei
tados com gosto, para senhoras e crianças.

Em vista do aperfeiçoamento nos trabalhos deste
fabricante, proponho lhe seja conferido o Diploma ele
Prog7 esso.

Irnulo' Blahm, com fabrica no Maranhão.
Expuzeram, sobre uma balança, equilibrando 85

grammas, em uma redoma de vidro, um cllapéo de
pello de seda para homem, superior em qualidade P.

em trabalho.
Em vi ta da perfeição desse producto, proponho seja

conferido aos expositores o Diploma ele Progresso.

oCl7'es, Beifort 9' Rosa, com estabelecimento á rua
da Imperatriz n. 1 A.

Expuzeram, em uma redoma, dous chapéos de pello
de seda, endo um de fantasia.

Esses productos são bem acabado .
O chapéo de seda pesa 85 grammas.
Em vista da excellencia desses producto..:, proponho

para os expositores o Diploma ele Lliferito.

lntonio Felix Rocll'igu,es, com fabrica á rua do
Rozario n. 99.

Premiado nas Expo içàes - Nacional e de Vieoua
d'Austria. (Especialidade de chapéos de sedo, obre
medida.)

Expoz, em uma vitrina, cbapéo de pello de seda
para bomens, sendo bem acabados leves.

Em vista da excellencia des es produclos proponho
para o expositor o Diploma de jJI[erito.
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José Dias da Costa, com fabrica no largo de S. Fran·
cisco de Paula n. 24.

Expoz, em uma vitrina, chapéos de pello de seda
de diversas qualidades, para homens.

Esses productos são bem acabados e leves. Em vista
de sua excellencia, proponho para o fabricante o Di
ploma de Merito.

Antonio Rogich, com fabrica em Sorocaba (S. Paulo).
Expoz alguns chapéos de feltro de diversas quali

dades, côres e fórmas, para homens.
Em vista da qualidade regular desses productos,

proponho que lhe seja conferido lVIenção Honrosa.

Ral'zl9" Rogich) fabricantes em SOl'ocaba (S. Paulo)
Expuzeram alguns chapéos de feltro de diversas

qualidades, côres e fórmas, para homens.
Em vista da qualidade regular desses productos,

proponho seja dado aos fabricantes Menção HOlll'o:ia.

Dr. J. H. ldonis] estabelecido em SOl'ocaóa
(S. Paulo).

Expoz alguns chapéos de seda enfeitados, vulgo
toucados, para senhoras e crianças. Sua qualidade
é regular] e em vista disso proponho que se lhe de
JlIlenção Hom·osa.

Qui7'itw Rodrigues de Nliranda, estabelecido el1/,
Vbemba ( 1VIitLClS GeJ'ae ).

Expoz lU11 chapéo de -feltro preto.
E' um producto regular, em vista do qual propo

nho lhe seja dada uma M~el1ção Honrosa.

Scheneide1' 9' Algasue1', com fab1'l"cct em Podo Ale
gre (Rio Gmncle elo Sul).
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Privilegiados pelo decreto n. 7016, de Agosto de
1878.

Expuzeram bnrretinns de couro envernizadas, de
uma só peça. No seu genero silo bons productos,
porém em minha opinii1o são inconvenientes para o
uzo do no so exercito, que deve preferir barretinas
ele feltro, attenáendo-se ás razões que a respeito das
mesmas jú expendi.

Tomando em c nsideração D. difficuldade e a ex
cellencia do trabalho, proponho que se dê ao fabri
cantes o Diploma de Mel'íto.

Domingos José Alves Penna, estabeleciclo em S. Jo é

da La[/ua (Minas GeNtes).
Expoz 6 chapéos de palha de palJ;neira, que diz se

rem feitos por mulheres e criança . E' industria pro
pria para o logar.

O pl'oducLo é bem trabalhado e a saz barato em re
lação ao trabalho. Em vista do que proponho lhe seja
dada uma Nfençc7.o Hom'osa.

Joc7.o Lourenço da Silva, da villa do Presidio ( Mi
nas Gel·aes).

Expoz um curio o chapéo de Cipó de In7,bé, isto é do
melhor de no. so cipós por sua longa dUl'Uc,'ilo.

Sendo es e trabalho bem feito, proponho que se de
ao expo<::itOl' Jl([enç((') Honrosa.

N. B. Algun. do productos nüo _e Dchàm em e to
do de serem enviado ú Expo içuo Intel'l1acíonal de
Bu no Ayres. O estado de deterioramento de todos
os productos que abaIxo noto é devido ao seu lnáu
acondicionamento.

Taes ão:
Os chapéo expostos pelos Srs. Antonio Jo é J'Iaia

&: Irmão, de Pernambuco;
17
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Os chapéos de homens pelo Sr. Antonio Rogich, de
Sorocaba;

Os chapéos de homens pelos Srs. Rarzl & Rogich,
de Sorocaba ;

Os chapéos de homens pelo Sr. Augusto Fernan
des & C.a, de Pernambuco;

Os chapéos de senhoras pelo Dr. J. I-I. Adonis, de
Sorocaba.

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1882.

JosÉ IGNACIO DA ROCHA.

Parecer do Dr, Theodoro Peckolt - sobre nrOlluctos chimicos nara
as artes e scieucias l nerfumarias, nroductos tinturiaes, massas
nara nintnra, verniz etinta nara escreTer, etc,

311 secção. - 6 0 grupo, classes 1a, 2a, 5 a, 6 a e 7a ;

311 secção. _80 grupo, classe 4. a

Encarregado pela illustre directoria ela Associação
Industrial para julgar os productos dos grupos e clas
ses acima mencionados, apresento á illustrada consi
deração do Jury as minhas observações.

O curto espaço de tempo que tive para executar os
trabalhos analytic.os, a falta de listas de alguns expo i
tores, assim como a carencia de esclarecimentos
relativos a muitos productos e, mais ainda, a con-
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ciencia de minha reconhecida fraqueza considerando
a tarefa difficil de que me acho encarregado, tudo me
leva a desde já pedir a vossa benevolencia pelas lacu
nas do meu pequeno trabalho.

3:1 secção.- 6° grupo, classe 1.:1

PRODUCTOS CHIMICOS PARA ARTES E INDUSTRIA

Desta classe só temos um unico expositor, que é o
Imperial Lyceu de Artes e Officios, aula de chimica mi
neral inaugurada e dil'igida pelo engenr.eiro Dr. Adol
pho DeI Vecchio. Expoz:

1.o Ac :do sulfurico pu7'ificado obtido pela distillação
do acido sulfurico do commercio na galeria circular de
arame de ferro, etc.: é um acido puro, de peso especi
fico 200 R=1,703, pouco mais leve do que o acido sulfu
rico purissimo usado para os trabalhos analyticos:
quanto á sua pureza póde servir do mesmo modo para
esses trabalhos mencibnados.

2. 0 Acido nitrico impuro obtido pelo processo com
mum dÇl. distillação do nitrato de potassa com acido
sulfurico concentrado. E' um acido muito bem prepa
rado, com um peso especifico 200 R=1,505, por conse
guinte mais concentrado do· que o azotico do nosso
commercio que, quasi nunca marca mais de 1,390
de peso especifico.

3. o Acido nitT'ico puro obtido pela di tillação do
acido impuro com nitrato de potassa, addicionando-se
anteriormente bichromato de pota sa segundo o pro
ces o de Milon.

O acido não tem côr, é de peso especifico 200 R=1,516
e contem sómente vestigios de acido sulfurico.
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4. o Acido chlorhydl'ico o7'elina7'io obtido pelo pro
cesso conhecido da acção do acido sulfurico diluido
sobre o chlorureto de sadio ao calor, dirigindo-se o
acido gazaso que se desprende para o apparelho de
Woulf.

O acido é mais forte do que o que temos aqui no
commercio; seu peso especifico é 200 R=1,182 quando
o do commercio geralmente marca 1,'170 e menos.

5. 0 Acido chlo7'hUdico pw'o obtido tratando-se o
acido impuro com chIara gazoso e sulfureto de borio;
methodo conhecido nas obras de chimica mineral. O
acido tem o peso especifico 200 R=1,331; 6 uma bôa
preparação e purissima, podendo servir para qualquer
analyse.

6. 0 Ammemia impw'a obtida pelo proces o conhe
cido da reacção do chlorydrato de ammonia e cal
virgem por meio do calor, dirigindo-se o gaz que se
desprende para o apparelho de \iVoulf, etc.

Tem o peso especifico 200 R=0,918. Esta prepa
ração pôde servir para liSOS teclmico , sendo pouco
mais fraca do que a ammonia do commercio.

7. o Amnwnia pura obtida no apparelho de vVoulf,
empregando-se agua distlllada e sendo o gaz extrahido
da ammonia impura.

Tem o peso especifico 200 R=0,922; a sua densi
dade é a mesma da ammonia empregada para os tra
balhos chimicos; é pqrissima, não contendo cariJ. de
ammonia, nem chlorydrato de ammonia, nem me
taes.

8. 0 Ccu'bonato ele anunonia obtido pelo proce so
ordinario, submettendo á ac.ão do calor uma mistura
de partes iguaes de giz e chlorydrato de ammonia por
sublimação. E um produclo como se importa aqui.

9. o Algoclc7.o poloo7'a obtido pela immerstio do al
godão em uma mi tura de acido azotico e acido sul
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furico em um vaso mantido em uma tempel'atura
baixa, etc.

O algodão polvora é tão bom como o da melhor
qualidade que vem do estrangeiro e podia. er aqui um
artigo importante da industria nacional; demais, pelo
pouco preço por que actualmente se póde aqui obter o
gelo, podia- e ainda preparaI-o por menos do que vem
do estrangeiro.

10. o A,,;ul ela P1'ussía ob tido pela reacção do prus
siato de potassa sobre o sulfato protoxydo de ferro, etc.

E' uma preparação bonita; este producto é denomi
nado aqui erradamente ( Anil », e como é um artigo
importante do commercio seria de grande vantagem
se o intelligente c sabio engenheiro tentasse algumas
experiencias usando talvez o sangue e outros productos
do matadouro para obter o prussiato de potassa e
ferro, etc.

11. o Sulfato de ~inco (caparoza branca) obtido
aproveitando-se o residuo da fabricação do hydroge
neo e purificado pela acçUo do chloro e oxydo de
zinco.

E' uma preparação pura e póde ter sómente uma
industria futura, servindo para a preparação do car
bonato de zinco (alvaiade de zinco).

12. o Sulfato de cobre (caparoza azul) obtido pela
acção do acido sulfurico sobre o cobre.

E' uma preparação bôa mas não póde ainda ser
um producto das no sas industrias, pelo facto de nElo
termos ainda uma fabrica de acido sulfurico.

13. o Sulfato de ferro ( caparoza verde) obtido pelo
simples processo da acçElo do acido sulfurico sobre o
feno.

E' um producto que podia formar aqui um artigo <1e
indu tria, existindo o sulfureto de ferro em quantidade
immensa no interior, e que serviria não só para pre-
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parar a caparoza e, mais ainda, para distillar o acido
sulfurico de Nordhausen.

14. o Sulfato de potassa obtido do residuo da pre
paração do acido nltrico.

15. 0 Sulfureto de potassio obtido pela reacção do en
xofre e da potassa sob a acção do calor.

Preparação de bôa apparencia.
O Sr. Dr. DeI Vecchio foi o unico que forneceu-me

alguns esclarecimentos, esquecendo todavia o pe o
especifico dos acidos ate.; lacuna esta, que tomei a
liberdade de preencher.

Esta colIecção é fi LU to importante e repara a falta
havida nas duas Exposições precedentes, em que não se
apresentaram amostras destes productos importantis
simos para as industrias de todos os paizes, taes como,
os acidos mineraes e os productos derivados dessa
grande fonte, baluarte poderoso de quasi a totalidade
das industrias.

O governo imperial devia proteger em todos os
sentidos a fabricação desses acidos no paiz.

60 grupo. _ Classe ~.a

PRODUCTOS CHIMICOS PARA TRABALHOS SCIE TIFICOS

Expositor o S1'. Francisco José Lepage, em Barbacena,
Minas

Esta collecção devia se dividir em quatro classes, por
ter productos chimicos, resinas, extractos e essencias
aromaticas, sendo porém de importancia cientifica e
futuro industrial, achei por isso conveniente deixal-a
unida; contém as preparações seguintes:

1. o Ubiraicina)' da casca de almecegueira. - Pó
branco, fracamente amarellado, sem cheiro nem sabor;
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aquecido sobre uma chapa de platina queima com
chama, sem deixar residuo, e a fumaça envermelheceo
papel de tournesot. Este pó é insolLlvel n'agua mas
dissolve-se com facilidade no alcohol e no ether, e, por
meio elo calor, nos alcalis; todas as reacções indicam
que é um aciclo resinoso.

2. 0 Viei7'ina, descoberta pelo Dr. Vieira de Mattos, é
um acido resinoso da casca da raiz do Remigea Vel
losiana; é preparado segundo o methodo deste pa
triotico medico. .

A vieirina do finado Dr. Vieira de Mattos, com quem
muitas vezes trabalhei, deixa sómente vestigios de
residuo ao queimar-se, ao passo que a do Sr. Lepage,
que é um pó amareUo escuro, exposta ao fogo deixa
20 por cento ele residuo inorganico, apresentando
reacções de magnesia, pelo que parece ser outro o
processo empregado.

-20 b. Vieirina, é um pó branco, de gosto amargo; ao
queimar-se nRO deixa residLlO ; é uma bôa preparação,
parecendo ser esta feita pelo methodo do Dr. Vieira
de Mattos.

3. o Jatubaina, extrahida da casca de Jatubá.
Pó branco, sem gosto, de cheiro fracamente aromatico ;
exposto ao fogo derrete-se, queimando com chamma
forte e .exhalando um cheiro semelhante ao de incenso,
sem deixar residuo; é insoluvel n'agua, no alcobol
de 360 c., dissolvendo-se só por meio do calor, e com fa
cilidade, no alcohol anhyclrico, ether e ammonia. E' um
aciclo resinoso.

4. o Mimosina, da casca de Barbatimão. - Laminas
vermelhas, analogas ás do citrato de ferro ammoniacal,
de gosto styptico, sem cheiro; exposta ao fogo deixa
19 por cento de carvão compacto; soluvel em parte
n'agua dando esta solução com os saes de ferro uma
reacção verde côr de azeitona; soluvel no alcohol,
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porém insoluvel no etller. E' sómente uma materia
extl'activa tcumica.

5. o Extracto hyclroalcoholico ela casca ele nümosa.
Extracto secco, em palhetas, cuja soluçüo aquosa dá
com os s:Jes de ferro urna reacção cinzenta escura.

Este producto é um extracto adstringente, anaJogo
ao da monesio, ratanhla etc.

6. o Re 'ina de canel/a de Enta, de CÔl' ca tanha, amol
lecendo-se entl'e o dedos, 'em cheiro; quando queima
da desenvolve o cheiro de benjoim, sem deixar resieluo.

lnsol LI vel n'ogua e ammonia,soluvel no alcoliol eether.
E' uma resina de impol'tancia scienLlfica.
7. o Resina pura ela casca ele almecega, é o elemi

que se encontra tambem em estado natural, segregodo
por esta arvore.

8. o Extracto hydl'oalcoholico ela casca ele sangue ele
DI'ago, secco, em palhetas, solu\'el n'agua; os saes ele
ferro o tingem de preto; é um extracto aelstringente
muito bem preparado.

9. o Oleo essencial ele alecI'iln elo campo, feito de
folhas e flôres, de cheieo de casca de laranja; póelc
servir para licores e perfumarias.

10. 0 Oleo essencial ele capi I/, ciell'ilha, já é bastante
conhecido no commercio sol o nome de « oleo de
melissa falsa.»

11. o Oleo essencial elas folhas ele sas, afra::;) sem côr.
11 0 a. Idem elasjolhasfrescas) sem côr.
11 0 b. Iclem idem idem.
Todas as tres amostras têm o mesmo cheiro, que é

mais agradavel do que o do oleo do commercio ; podiam
servir multo bem para perfumaria.

12. o Oleo essencial ela macleiNl ele sassctj'7'a::, de
côr esverdeada, ele cheiro igual ao do commercio; po
dendo supprir aqui muito bem este producto, em vez
de o importarmos elo estrangeiro.
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13.° Oleo essencial ele folhas de Lima Zambôa, ele
cheiro mais fraco do que o do oleo de bergamotta.

14. ° Oleo essencial ela raiz ele almecegueira, de
cheiro sui generi. mas não clesagradavel; muito re
commendavel seria para a perfumaria e talvez para o
LlSO therapeutico.

'15. ° Oleo es. 'encial ele casca ele 7'aü ele pef'{;li::,
es encia sem côr e muito voloUl, de cheiro forte, se
melhante á camphora: com certeza erá um impor
tante agente therapeutico.

16. ° Oleo e.'·sencial ele casca ele laranja bigarl'aele.
17. 0 »» » » ama7'ga.
17. o a»» » » »
17. o b»» » » »

18. ° Oleo essencial ele folhas ele 7'osmaninho elo
campo, de cheiro ntío elesagTadm el e proprio para per
fumaria.

19. ° Oleo essencial ele casca ele lal'anja cravo.
20.°» » » » selecta.
21. o» » » limão . como a

essencia do commercio.
22. ° Oleo 'essencial eleJolhas ele Bacaliptus globulas.
23.o» » » » cultivaelo.
23 .°a » » » » »

23 •° b » » » » »
Estas essencias são muito bôas e de cheiro igual,

mas erá o Ellcalyptu cultivado tambem o globulus
ou outra eSI ecie ~ Cultivados silo todos os eucalyptlls
que se encontram no Brazil.

24.° O/eo essen ial cleJl'Ltctos ele copahiba.
24. oa»» » »
Ambos apre entam um liquido mais e pesso elo

que xarope e nilo stío oleo es enciaes obtidos pela
di tillação ma sim um balsamo rc inoso, proyavel
mente obtido pela extracção com ether .
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24 o b Oleo essencia? ele sementes ele copahiba, é um
prodLlcto analogo aos dous precedentes.

25. o Oleo essencial ele arillo ele {ructos ele be
caiba.

Provavelmente o expositor enganou-se no rotulo,
porque esta essencia é wn oleo pingue, sem cheiro nem
gosto, de côr vermelha. O arillo (mucis) da nossa my
ristica (Becuiba) não contém substancia volatil e aro
matica como o arillo da noz-moscada; esta substancia
é substituida por uma materia gordurosa e resinosa,
sem cheiro algum.

26. o Balsamo extrahielo elas sementes ele sicopira
branca,' não é um balsall10 e sim uma substancia
gordurosa- oleo pingue - que merece ser chimica e
therapeuticamente estudada.

27. o Oleo essencial ele folhas ele louro campestre;
liquido volatil, amarellado, de cheiro agrada, el, po
dendo muito bem servir para perfumaria.

28. o Oleo essencial ele casca ele tange/'üw.

Esta collecção é importante e merece toda a atten
ção scientificu; infelizmente, porém, não posso deixar
de mencionar duus faltas sensiveis, que até certo ponto
tiram-lhe o valor devido.

Uma dellas é ter o Sr. Lepage mencionado só
mente os nomes indigenas, deixando de parte a deno
minação botunica, o que é de absoluta necessidade em
trabalhos scientificos, afim de vulgarisal-os em todas
as partes do mundo; a outra, não menos importante,
é que elle deveria ter descripto o processo de analyse
empregado e o modo por que foram obtidos os acidas
resinosos e as materias extractivas; em alguns rotulas
elle diz tel-os obtido pelo processo Lepage, processo
este que ainda não se encontra nas obras scientificas,
nem mesmo consta que seja conhecido.
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A mesma falta tambem se nota no oleos essen
eiaes; cumprindo ainda observ[lr que entre estes pro
duetos, sob a denominação geral de esseneias, um
existe que é um oleo pingue, e tres outros que são bal
samos resinosos

As verdadeiras es encias liquidas ão na maior
parte carburetos de hydrogeneo, algumas contêm oxy
geneo e poucas enxofre; o expositor podia com facili
dade ter feito este trabalho afim de classificai-as, o que
não posso fazer por falta de tempo; além disso teria
prestado um bom serviço á sciencia se tivesse deter
minado a densidade e mencionado o peso especifico.

Outra questilo ainda de grande conveniencia, é que
o expositor tivesse remettido a materia prima: cascas,
raizes, folhas, etc., de que foram preparados os seus
productos para assim ser melhor apreciado em Buenos
Ayres, caso para lá seguirem o seus preparados.

Immensa é a profusão das nossas plantas que
podiam ser aproveitadas para usos industrial e the
rapeutico. e nem imaginar se póde, que de thesouros
vegetaes importanti simos ainda encerram as nossas
floresta , e no emtanLo bem limitado é o numero de
profissionaes que se dedicam a esse esLudo tão im
portante e tão Lltil á humanidade: quando mais nilo
fôra, ao menos por amor á patria, mais apreço devia
se dar-lhes.

Foi o Sr. Lepage o unico do expo itores que teve
R patrioticn idéa de tornar conhecidos os nossos pro
ductos naturaes, apresentando, entre elle , seis amos
tras inLeiramente novas.

Expositor. - Labo7'atorio chiJnico pharmaceutico

Do Hospital de Marinha da Côrte, sob a direcção do
pharmaceutico J. A. Tupil1ambá, apresenta
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cojú.
cojú; só

aqui devia
a motel'ia

amendoa de
pericarpo do

cardol, que
não falta-no

1. o Oleo extrahido das sementes de paina: chorisia
speciosa.

2. 0 Ergotina.
3. o Oleo extrnhido da
4.o» » do

serve para preparar o
ser preparado, pois
prima.

5. 0 Benzoatode ammonia.
6. o Cera extrahida da casca de sicopirn branca.
Cêra vegetal, existindo só em grandes quantidades

nos vegetaes, com v. g. na co.rnaúba, etc., é que pôde
ter valor industrial.

7. o Iodoformio; deixa vestigios de residuo quando
dissolvido em 70 partes de alcohol anhydro.

8. o Iodureto de potassio, bôa preparação.
9. o Biod ureto de merclll' io, idem.
10. o Emetina brLlta.
11. o Subnitrato de bismutho.
12. o Salyciliato de zinco.
13. o Sulfato de protoxydo de ferro; pelas reacções é

uma preparaçúo pura.
14. 0 ArseniaLo de ferro.
15. o Bromureto de baryo, b' a preparação.
16. o Bisulfato de mercurio, idem.
17. o Arsenio. to de sod a, idem.
18. 1J Sulfato de zinco.
19. o Oleo extrahido de ementes de mamão.
20." Bromureto de ammonia.
21. o Vieirato de manganez.
22. o Salycilato de . oda . pó branco, dando uma solu-

ção um pouco colorida.
23 .o Sulfo-vinato de oda.
24. o Valerianato de zinco.
25. o Quinium.
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Estes productos em geral estilo bem preparados,
comtudo, um estabelecimento do governo, onde exis
tem todos os apparelhos á disposição, poderia ter dado
uma cOllecJío mais importante de nossos productos.

Emposito7'es Fonseca, Alves 9' Comp.

Apresentam sómente os tres seguintes productos,
que pertencem á cla e que me coube julgar.

1.0 Viei7'ina, pó branco como o quinina, de gosto
amargo; exposto ao fogo, queima sem deixar residuo;
é uma pl'eparaçuo excellente.

2. o Pe7'ei7'ina, de cór amarella escura e gosto amar
go ; exposto ao fogo, deixa 20 % de residuo.

3. o IoeloJormio preparado pelo proce~~o de M. Fi
lhol: süo crystaes pequ enos, como sóe acontecer
quando se prepara esta substancia em por~uo pequena.
E' uma preparação pura e dissolve-o e completamente
em 70 partes de alcohol anhydro.

De todas as vieirinas da Exposição, é a dos Srs.
Fonseca, Alves & Comp. a melhor e a mais pura.

Expositor.- Antonio B07>ges ele Castro 9' c.a

1.o J>apayotina, extr 8h ida do leite de mamão (carica
papaya). Pó branco e sem go t , dis olve-se facil
mente n'agua fria e dá com iodo e agua de bromo a
reacção cUl'acterisLlca ; a albumina coagulada é dissol
vida 8 fdo em 1/2 hora.

2. o VieirinCi, pó bronco fracamento amol'ollndo, de
gosto amaro'o; xposto no foo'o nüo deixa re. iduo ; é
uma preparação muito bàa.

Exposito1'es. - Dil1i~ g' Feijó

1. o Papaina, preparado elo leite de mamilo (cnricn
papaya). PÓ branco e sem gosto, di olve-se n'8gua
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fria; as reacções com iodo e bromo são pouco pro
nunciadas; a albumina coagulada só é dissolvida por
meio do calor.

2. o Perei7'ina, pó côr de palha, de gosto amargo;
exposto ao fogo deixa 15 % de residuo anorga-
nico.

3. o Vieirina, pó fracamente amarellado, de gosto
amargo; exposto ao fogo deixa apenas vestigios de
residuo.

4. o Ergotina.
5. o Valerianato ele ferro,
6. o Protoxalato de ferro de Girard; sendo preparado

aqui não póde ser Girard o autor.
7. o Biodureto de hydrargirio.
O expositor não forneceu lista nem esclarecimentos

sobre a preparação.

EXPOSit07".- Laboratorio ela Socieelaele Portugue~a

ele Beneficencia

1. o Ergotina.
2. o Benzoato de ammonia.
3. o Salycyliato de soda.
4. o Iodureto de potassio.
5. o Acido benzoico ; o expositor não declara si é pre

parado por via humida ou secca.
6. o Pereirina, pó amarello claro, de gosto amargo;

exposto ao fogo deixa 18 % de residuo anorga
nico.

7. o Vieirina, pó branco, de gosto amargo, exposta no
fogo deixa ve tigios de residuo; é em tudo idenLica
á Vieirina do seguinte expositor.

ão recebi esclarecimento algum sobre o modo de
pr paração.

Os productos attestam pericia dos preparadores.
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Expositor. - Antonio Camillo ele Oliveira, ent ltabira.

Vieirina. Pó branco, de gosto amargo; é bôa pre
paração, identica á antecedente.

Paucum seel bene paratum

Expositor. - J. R. Araujo 9- Com,p.

1.° rieiJ'ina >' exposta ao fogo deixa vestigios de
residuo.

2. ° Vieira to ele amnwnia >' palhetas pretas, de um
gosto in ipido; expostas ao fogo deixam 25% de sub
stancias anorganicas, apezar de que a vieirina e a
ammonia volatilisam-se ao fogo.

3.° Vieil'cdo ele caleio.
4. ° Yieil'ato ele soelio.
5. ° P,'otoioelo-viei7'ato fer'rico, preparação sui ge

ne1'is.
6. ° Chinchúnio soluvel >' infelizmente o expositor nao

menciona nem a origem nem o modo de preparar; si
é da quina peruviana ou da quina de Remigio etc.;
forma um extracto espesso edis olve-se difficilmente
n'agua fria dando uma solução turva.

Apezar de não trazerem os productos expostos
nenhuma explicação, todavia revelam muita aptidão,
intelligl3ncia e vontade para os trabalhos pharma
ceuticos e chimicos.

Exposito/'. - Augusto iVIaximo ela leiga

A collecção dos productos chimicos expostos pelo
pharmaceutico o Sr. A. M. da Veiga, recommenda- e
pelo numero, apre entando elle 58 preparações chi
micas, alcaloides, glucosides, etc. e entre ellas, subs-
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tancias activas aqui raras vezes usadas, taes como:
piperina, creatina, acido ch inchonico, acido quínico,
abutuina, theobromina, gl18rarina, jalapil1o, sabadil
lina e meconina.

Estas preparações denotam um chimico habilissimo,
e pena foi que um cllimico tão distincto nuo se lem
brasse de trabalhar com as nossas plantas; poderio
ter dado assim uma collecção importantissima.

Staphisagrinn. Será talvez a delphinina ~

Será o seu sulfato de chinchonina preparado da
nossa quina calysaia de Theresopolis ~ EnWo seria
muito importante e mais ainda si della tivesse pre
parado tambem o sulfato de quinina.

O expositor apresentou uma li La mas infelizmente
não c1ú esclarecimento algum sobre os processos
executados.

6.° GI'UpO.- Classe 5."

ARTIGOS DE PERFUMARIA EM GERAL

Leão 9" Alues, em. Podo Alegl'e

A collecção dos Srs. Leão & Alves rccommenda-se
pelo numero e variedade dos pr parados; acompa
nhando-a um catalogo imprt's o. Mencionarei sómenLe
alguns que e di tinguem pela sua perfeição.

1. o Extracto de pat-chollli)' o cheiro depois de al
gum tempo é agTadavcl.

2. o Ext1'acto ele sanclalo)' é um perfume excellente.
3. o Tonico bNl~llei7'o ). preparaçtio bem acabada c de

aroma soffrivelo
!L o ,gua florida, COll iderada pela ociedade Auxi

liadora da Industrio Nacional c mo superior ú Ame
ricana, visto conter mais virtude medicinaes, prove-
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nientes das fiàres, folhas e raizes da nossa flora e ser
mais energico o seu effeito ; opinião esta, qué não posso
deixar de partilhar.

;).0 Agua ela Golonia >' 1jãa preparação e de bom
cheiro.

Apresenta. ainda. uma v8l'iedade de oleos para ca
1Jell0, cada um com o seu aroma especial, Iorém in
lelizmente nenhum com o aJ:oruu de algumas das nossa
plantas.

A exposição d03 Sr3. Leão &' Alve é digna de ser
apreciada, os seus productos estão Hmpamente pre
parados e dispostos de modo a lisongear a vista do
observador; era só para desejar que tivessem aprovei
tado os oleos essenciaes das nossas florestas, que, como
em todos os paizes tropicaes, abundam em folhas,
cascas e raizes aromaticas de todo o genero e gosto para
satisfazer ao oli'atos o mais caprichosos.

Exposit07'es. - C. chwnam 9" C. 3

Agua da Colonia, preparação bem acondicionada .
. lgua flol'icla, " 111 uito bãa.
Q.' .subolJetes -ão bem feitos mas dão pouca c 

puma.

b'J:jJo::;itOl'. - F. C. Lang & C.a

Sabões perfuma los em páu compridos de differentes
côrcs e pel'fume ; são sabões muito bem preparado...

Expositor. - DI'. Hermann GoUe1'

Sobüo ele hyelrotkim conLrn as affec~,üe~_ uLaneas, ('
duas' qualidades de sabão 1e alcatrão, que podem
concorreI' com os melhol'es qu vêm do e trangeiro.

18
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Classe 7'.a

MASSAS PARA PINTURAS, VERNIZ, ETC.

Exposito7'.-José Lauro de A.;eveclo

Verniz economico, é uma preparação bôa.

Expositor. -José Lopes das Neves

Verniz de alambre, é bom.
Verniz para queimar nós.
Verniz copal, bem claro e bem preparado.

Expositor.- JOctO Firmino Rangel

Verniz impermeavel, destinado a preparar paredes
humidas e salitrosa para receber pinturas ou papel,'
sem que a humidade consiga prejudicar de modo algum
o papel ou tinta.

Gl'UpO 8. o - Classe 4."

TINTA PARA ESCREVER, ETC.

Nesta classe concorreram tres expositores.

Expositor. -J. Ferreira Vitlela

1. o Tinta de prata indelevel, para marcar roupa, sem
preparo; bÔR tinta para este fim.

2. 0 Tinta carminada para escrever.
3. o Tinta azul firme.
4. o Tinta violeta negra: é de todas as qualidades a

melhor, e é igual á tinta preta que se exige agora nas
repartições publicas.
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5. 0 Tinta rubio-negra, para copiar; copía muito
bem.

'6. 0 Tinta negra absoluta, é bôa tinta para escriptu
ração.

7. o Tinta negra purpurea dourada, é tinta apagada
e que deixa muito a desejar.

As tintas são muito bôas, principalmente a 4.a

Exposito7' •- Fab7'ica ele Tintas J.Wonteil'o

1. o Tinta violeta-negra, muito bôa tinta preta, con
servando-se bem.

2. o Tinta azul, bonita tinta ao principio, porém mais
tarde torna-se um pouco apagada.

3. o Tinta verde, bôa tinta.
4. 0 Tintapreta ympathica, para copiar ; no principio

é muito apagada, porém com o tempo torna-se muito
preta e copia muito bem.

5. o Tinta carmim, bonita tinta encarnada.
6. 0 Tinta azul preta, é uma das melhores tintas de

toda a collecção.
7. o Tinta encarnada preta, uma tinta bem sof

frivel.
8. o Tinta verde negra, bôa tinta.
9. 0 Tinta roxa, muito apagada no prinCIpIO mas

depois fica de um preto roxeado pronunciado.
10. 0 Tinta violeta extra-fina, p6de ser fina ma

não é bâa.
11. o Tinta preta azeviche, muito bôa.
12. 0 Tinta pr ta sympathicR, para escripturação;

a principio pal'ec muiLo apagada, mais LOl'de porém
fica de um preto muito pronunciado; é tintu muito
Ma.

13. 0 Tinta para marcar roupa.
H. o Tintas de: diversas côres, para carimbos.
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Todas as tintas estão bem preparadas e algumas, de
um preto bem pronunciado, são muito bôas para es
cripturação.

B'oePOSit07'.- III1perial Fabrica de Tiatas ele
CC6rcloso Monteiro 9' Abreu

Apresenta tambem uma grande variedade de tintas,
sendo algumas perfeitamente iguaes ás antece
dentes.

1. o Seis qualidades de tintas para carimbos, de diffe
rentes côres; sendo as melhores a violeta, a escarlate
e a aZLll. .

2. o Tinta para marcar roupa, multo bôa.
3. o Tinta preta japoneza, é um pouco apagada.
4. o Idem para copiar, é superior.
5. o Tinta azul preta, bôa tinta e uma da melhores

da collecção.
6. 0 Tinta roxa preta pera copiar; é tinta muito

bàa.
7. o Tinta preta sympathica, excellente tinta.
8. o Tinta roxa preta, a principio muito apagada

mi:::; depois muito pronunciada.
9. 0 Tinta violeta extra-fina, tinta bôa.
10. o Tinta verde neg~'a, a principio um pouco

apagada.
11. o Tinta preta azeviche, é superior.
12. o Tinta carmim, reglllar, não corre bem ela

penna.
13. 0 Tinta azul, 80,[frivel, meio apagada.
14. o Tinta verde, bôa tinta mas torna-se muito

clara.
15. 0 Pós para tinta: cada vidro de 60 grammas para

misturar com um litro d'agua. E' uma preparação com
moda, porém êI tinta ussim preparada só deve seI'
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usada na falta de qualquee outea, além clis o nuo é
muito preta.

Esta collecção em nada é inferior ás antecedentes.

Grupo 7.°_ Classes I6 e I7

Acha-se aqui o alcohol absoluto preparado e exposto
pelos Srs. Drouhins, Noth e C., estabelecidos com fa
brica e di tillação a vapor na rua do Areal n. 16 e 27,
nesta câete.

Deixei de tratar d'elle no logar competente por acre
ditar que pertencesse á classe acima mencionada.

Em virtude, porém, ele uma reclamação do' ditos
Senhores, allegando pertencer o alcohol absoluto ao
60 grupo classe 10, « prodnctos chimic08 para as artes
e industria »), e achando em parte razão n'esta recla
maçuo, porquanto este artigo póde pertencer á 1u

ou Ó. 2° classe, tomo a liberdade de pedil' que se
addicione e te pequeno appendice.

O alcohol absoluto expo to, obtido do alcohol a 440 c,
pela sua passagem sobre carbonato de potassa com
pletamente secco, é puro, ma não completamente
absoluto.

Lançado n'ul11 vaso cel'cado de gelo, para obter-se
a temperatuea de 150 c, marca um peso especifico
0,7982 o que coeresponde quasi a 99 volume pOl'
cento.

Quee me parecer que é esta a peimeira vez que se
prepara aqui, nas fabrica ,alcohol d'este grúu e que
até entuo temos ido obrigados a importar. P6de e]]e,
segundo algumlis experiencias a que procedi, supprir
perfeitamente o alcohol absoluto vindo de Europa,
em certos trabalhos chimicos.

Este peoducto merece e1' remettido á Exposição de
Buenos-Ayre .
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Lista dos expositores para quelD proponho
prernios

A' aula de chimica mineral dirigida pelo Dr. Ad.
Del'Veccbio.- Côrte.- Diploma ele Progresso. (1)

Ao phamarceutico Francisco José Lepage, cm Bar
bacena.- Diploma de Progresso.

Aos Srs. Drouhins Noth & C.- Diploma de Merito.
Ao Laboratorio chirnico pharrnaceutico do Hos

pital de Marinha da Côrte.- 1\~enção Honrosa. (2)
Aos Srs. Fonseca, Alves & C. - Côrt . - Menção

Honrosa. (2)
Aos Srs. J. R. Araujo & C.- Men;5.o Honrosa.
Aos Srs. Leão & Alves, em Porto Alegre. - Di

ploma de Merito.
Ao Sr. João Firrnino Rangel. - Côrte. - Menção

Honrosa. (2)
Aos Srs. F. C. Lang & Ca.- Menção Honrosa. (2)
Ao Sr. J. Ferreira Villela. - Menção Honrosa. (2)
A' fabrica de tintas Monteiro, Côrte.- Menção Hon

rosa. (2)
A' imperial fabrica de tintas de Cardoso Monteiro,

Côrte. - Menção Honrosa. (2)
Ao Dr. Herman G6tter. - Pelos sabonetes rnedi

cinaes. - Menção Honrosa. (2) (3)

(i) Por proposta do jurado Dr. José Pereira Rego Filho, aceita pelo
jurado relator, o Jury conferio Diploma de Honra em logar do de ?ro
gresso proposto pelo mesmo relator •
. (2) Passar~m a Diploma de Meri to ~s menções honrosas com ~ste

slgnal, em vIrtude das observações feItas pelos jurados Conselheiros
Caminhoá e Corrêa, Drs. Pereira Rego, Silva Telles, Nicoláu Moreira,
Alfun o Pinbeiro e Pernandes Pinheiro, Comrnendador Godinho e
Abel Guimarães, aceitas pelo jurado relator o DI'. Peckolt.

(3) Em virtude das mesmas observações, e de accÔrdo com o jurado
rela lo1', conferiralll-se menções honrosas aos exposilol'es: Dinlz&
Feijó\ Laboratorio da Sociedade Portugueza de Bene(jeencia, An lonio
Camillo de Oliveira, C. SchuUlan & Lomp., José Lauro de Azevedo,
José Lopes das Neves, e Antonio Borges de Castro & Comp.
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Os productos que merecem ser enviados para a
Exposição de Buenos Ayres são os seguintes:

A collecção do Sr. Dr. DeI Vecchio, integralmente.
») do Sr. Francisco J. Lepage, idem.
») do Laboratorio do Hospital de Marinha.
») dos Srs. Fonseca, Alves & Comp.
») dos Srs. Borges de Castro Comp.

A vieirina do Sr. Antonio Camillo de Oliveira.
A papaina, pereirina e vieirina dos Srs Diniz & Feijó.
A pereirina e vieirina do Laboratorio da Sociedade

Portugueza de Beneficencia.
A colleqção dos Srs. J. R. Araujo & Comp., com

exc~pção do vieirato de ammonia e chinchonio.
A collecção integral dos Srs. Leão & Alves.
Overniz do Sr. João Firmino Rangel.
Acollecção integral de tintas do Sr. J. Ferreira Villela.
Idem, idem da fabrica de tintas Monteiro.
Idem, idem da fabrica imperial de tintas de Cardoso

Monteiro.
Idem, idem do Dr. Herman Gõtter.

Rio, 26 de Janeiro de 1882.

THEODORO PECKOLT.
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Parecer (lo Sr, A1Jel Pereira Gnilllarães-sol]l'e pro(lnctos pharllla
centicos, agnas rnilleraes egazosas

3" secção. - 6° grupo, classes 3" e 4"

Honrado com a nomeação de jLlL'ado da 311 S cçilo,
60 grupo, da Exposição da Industria Nacional, vamo ,
em de empenho desse encargo, dar conta dos nosso
trabalhos, externando as razões qlle nos serviram ele
base ao modo de avaliar os pmductos apresentados
pelos dignos expositores da alludida secção.

Onosso julgamento poderá, por impericia nossa, ter
muitas lacunas, mas, embora estejamos convictos de
que nos fallecem aptidões para trElbalhos de ta ordem,
não nos afastaremos da imparcialidade.

Folgamos muito em declarar que os lJOUCOS e.xposi
sitores deste gmpo não pouparam e forços I ara o
aperfeiçoamento do que exhibiram, provando assim
que a industria no Brazll caminhEI com passo firme.

Honra a esses distinctos trabalhador s que faz 111 do
trabalho o seu mais nobre bruzão.

3" secção. - 6° grupo

eLA SE 311

PRODUCTO PlTARMACEUTICOS

Expositor: Pharmaceutico Eugenio Marques ele
Hollanela, Có1'te.

Tornam-se dignos de especial menção o productos
medicinaes apresentados por este expo itor. Os. eus
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preparados, compostos de vegetae elo paiz, não só
pl'imam pela confecçúo como pela variednde. A este ex~

positor assiste o merito de ter introduzido entre nó,'
multos preparados da nossa uberrima flora, e que já
gozam de merecido conceito no e trangeiro. Os seus
esforços em tornar conhecida as riquezas da flora
brazileira, o tornam digno de bôa recompensa.

Propomos: seja conferido ao Illm. Sr. pharmaceu
tico Eugenio Marques ele Hollanda o Diploma de Pro
gresso, pela perfeição e importancia dos seLlS prepara
dos pharmaceu Licos.

Er1Jpositor: PhCl1'lJwceLdico Augusto Jla:rim.o da
Veiga, COI'te .

Entre os diversos productos pl1armaceutico apre
sentados pelo expo itor é difficil dizer qual o melhor,
vi to como em todos e reconhece cuidado na mani
pulação. Os seus preparados rivalisam com os que nos
vêm do e trangeiro.

Propomo : seja conferido ao Illm. Sr. pharmaceu
tico Augusto Maximo da Veiga o Diploma de Merito,
pelos seus excellente. preparado pharmaceuticos.

Expo itOI': Phal'maceutico-chúnico AlfredO aol's,
succes 01' de RouquaYl'ol 9' Innc7.os, PcrnclInbuco

ErnJ)ora este expositor apresentasse poucos prepa
rados, nada 110. a de ejar. As suas pastilhas denomi
nadas Grande vermifugo bI'Cv:iteü'o ão excellentes.

Propomos: eja conferido 00 Illm. Sr. p]larma
ceuLico-chimico Alfredo Caors, uccessor de Rou
quayrol & Irmão, o Diploma de Merito, pelo ILle
exhibio.

Expositor: Pharmaceutico Ba1'tholomeu 9" Comp.,
Pernambuco.
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Estes expositores enviaram diversos productos phar
maceL!ticos que provam o cuidado na manipu'lação,
sendo muito variada a collecção exhibida, da qual
muitos preparados rivalisam com os qLle, tendo fór
mulas semelhantes, nos vêm do estrangeiro.

Propomos: seja conferido aos Illms, Sr . pbarma
cemtico Bartholomeu & Comp, o Diploma de 1erito,
pelos excellentes preparados qLle enviaram ú Ex
posição.

ExpositOf: Pharmaceuticos Diniz g' Feijó, C15!'te.
Os productos pharmaceuticos apresentados por estes

expositores são um attestado do zelo empregado em
sua preparação; quer os xaropes, quer os vinhos, eli
xires, etc., são todos bem preparados. Os seus pro
ductos estão no caso de succederem aos que, tendo
composição semelhante, são recebidos do estrangeiro.

Propomos: seja conferido o Diploma de Merito aos
Illms. Sr~. pharmaceuticos Diniz & Feijó, pelos bons
productos enviados á Exposição.

Expositof: Viuva FOf:Jani ~ Comp., Córte.
O preparados pharmaceuticos enviados por c te

expositores si:io de perfeita confecção e em numero
muito variado; estão em condições identicas aos que,
preparados sob as mesmas fórmulas, importamos.

Propomos: seja conferido o Diploma de Merito a estes
expo itores, pelos bons preparados apresentados á
Exposição.

Expositores: Pha7'lnaceutícos Fonseca Aloes l' Comp.,
CÓ7'te.

Estes expositOl'es em'iaram diversos xaropes, vi
nhos, elixires, etc. que revelam claramente o cuidado
om que foram preparado .
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Propomos: eja conferido o Diploma de Merito aos
Illms. Srs. pharmaceuticos Fonseca, Alves & Comp.
pelas bôas preparações pharmaceuticas remettidas á
Exposição.

Expositor: Sociedade PortuÇJueza de Bene}lcel1cia,
Cól'te.

Esta associação enviou xaropes diversos, vinhos
extratos, etc., que foram preparados com muito zelo.

Propomos: eja-Ihe conferido o Diploma de Merito
pelas excellentes qualidades de seus preparados phar
maceuticos.

Expositores: Pharmaceuticos 1Vel'neck, Leoni 9
Comp, Côrte.

Pondo de parte alguns preparados secretos, sobre os
quaes nada diremos, não é pos ivel negar o merito da
maior parte do que exhibiram estes expositores. O
xarope de cascas de laranjas anwrgas com brommeto
de potassio> o hyclrolato de rosas e o xal'ope de brotos
de pinheiro maritimo> pheUanclrio aquatico e balsamo
de Tolú' são productos que nada deixam a de
sejar.

Propomos: seja conferido o Diploma de Merito aos
Illms. Srs. pharmaceuticos 'iVerneck, Leoni 9- Comp.
pelos producLos exhibidos.

Expositol'es: Phal'lnaceuticos Gome da Silva 9- Fi
lhos, ll1inas.

Entre os productos remettido por e te xpositores
ha preparados feitos com muito esmero, e digno de
recompensa.

Propomos: seja conferida uma Menção Honro a aos
Illms. Srs. pharmaceuticos Gome da Silva & Filho,
pelo que ex.hibiram.



- 284-

Exposit01': Pha!'macel~tico Fi1'!J1,ino A. Al'CtlIjo,
Jlorto-Aleg1'e.

O vinho ele cCl1'oba apresentado por este expositor
indica bôas condições de preparação.

Propom s: seja conferida uma Menção Honrosa ao
Illm. Sr. pharmaceutico Finnino A. Araujo, pelo pre
parado exhibido.

Exposit01': Pharmaceutico F01 tnnato Raymundo de
Oliveira. Côrte.

Os productos rem8Uidos por este expositor apre
sentam bôas condições de confecção.

Propomo.: seja conferida uma l\Iençuo Honrosa no
Illm. Sr. Fortunato Raymuodo de Oliveira, pelo que
mandou ii Exposição.

EXPOSit01': Joaquim elos Santo Silveim,
COrte.

Este expositor apresentou vinhos, xaropes, exLro
cto , elixires, etc.

Os seus productos stio, em geral, bem prepárado ,
mas ordena-nos a verdade dizer que o viaho ele lacto
phosphato ele cal e o elixir ele pepsina stio inferiore
aos preparados de identicas formulas exhibiclos POI'

outros expositore .
Propomos: seja conferida uma Mençtio Honrosa 00

Illm. Sr. Joaquim dos Santos Silveira, visto como
alguns dos eus productos têm \"0101'.

Expositor: 111aj01' 'eoero.
EsLe expositor enviou ti Exposição um preparado

denominado Elixir elo Nfajo!' Severo, mas, sendo a
sua formula secreta, entendemos que a recompensa
para o seu autor deverá consi til' na aceitação do seu
producto.
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Expositor': Augusto 1Vleunier, Côrte.
O preparado intitulado Lealina, apresentado por

este expositor constitue um remedia secreto; sobre elle
nada diremo . visto como não 11n tempo para analysar
todos o prod uctos dessa natureza,

HJ:positol': DI'. Eúoli, Fribw'go.
O producto apresentado por este expo;,;iLOl' foi o Xa

rope depurativo 7'egenel'ado7' do sangue. Sendo a sua
formula secreta só a aceitação medica poderá julgar
elo seu valor.

Expo itOI': Antonio Teixeira A.lves Santos !\-c
7/iCO.

E te expo itor apresentou um remedio denominado
~Tova descobe7'ta, sem igual, para cw'a elas mordeclu
m de cobras, outro tendo por titulo TinctU7'Ct especifica
para dól'cS ele elentes, ouvidos e cabeça, e um terceiro
denominado Tinctul'a pUl'[/atiDa da nODa desco
berta. Trata-se, portanto, de preparados secretos, que
não julgamos.

}} :jJosíto/' : _-lllte/'o de Paula JIadu7'cira, '. PauLo,
O Lico/' de Japecanga ioduraclo, que apl'e entou este

exposltOl', orrerece todos os requisitos de uma bôa
pl'eparaçuo, por isso propomos: sejn. conferida ao
Illm. Sr. Antero de Pmlla Madureira uma Menção Hon
l'Osa, pelo bom producto que apresentou.

Expositores: Ph{U'maceutu;os Juaquim Lui,,~ Fcl'
feira 9" C. > 111al'aJl}dlo.

Entre os preparados destes expositores grande parte
têm por] a e productos medicinaes do palz e são bem
manipulados. OuLeos, porém, sElo L1 formulas secretas
que não julgümo;::.
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Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa aos
Illrns. 81's. pharmaceuticos Joaquim Luiz Ferreira & C.,
pelos preparados pharmaceuticos que expuzeram.

Expositores: Fel'reira 1111aia 9'" C., Pernamõuco.
Entre os diversos XCl7"OpeS, pilulas, vinhos) etc., en

viados por estes expositores, figuram productos de
bôà composição e preparados de plantas brazileiras.
Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa aos
Illms. 81's. Ferreira Maia & C., pelos productos phar
maceuticos que apresentaram.

Exposito7'es: Pharmaceuticos Granado 9'" C., Corte.
Os productos pharmaceuticos apresentados por

estes expositores são bons, excepção feita da agua
distillada de tlôre de laranjeira, que está longe das
condições indispensaveis aos hydrolato .

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa aos
Illms. 81's. pharmaceuticos Granado & C., pela perfeição
de alguns dos seus productos.

Exposito7': D7'. Maximiano N1a7'ques de Carvalho,
Côrte.

Este expositor enviou á Exposição um producto
denominado: Resinaprcparacla. Trata-se de Llm pre
parado secreto sobre o qual nada diremo .

Expositor: Fel'nando Simas, Paraná.
O Lico7' ele mate e vinho de mate e glycerina, taes

são os productos pharmaceutlcos apresentados por
este exposiLol'. Os 'eus prepal'ado são f< iLos com
esmero.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa ao
Illm. 81'. pharmaceutico Fernando Eduardo Simas,
pelos productos que expoz.
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Exposito7'es: Pharmaceutico Antonio Borges de
Castro g. Comp., Côrte.

Estes expositores apresentaram vinhos, licore , xa
/'opes, etc., que estão preparados com muito zêlo .
Alguns productos, porém, são secretos ou de fórmula
desconhecida, e sobre elles nada diremos.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa ao
Illms. Srs. pharmaceutico Antonio Borge de Castro
& C., pelos productos pharmaceuticos exl1ibidos.

Expositores: A. J. R. de Araujo g. Comp., Côrte.
Entre os productos pharmaceuticos apresentados por

estes expositores, alguns são feitos com capricho,
existem outros, porém, como a lVlagnesiajlllida e o
Xarope de Vieirato de calcio, que estão muito longe
da perfeição necessaria.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa ao
Illms. Srs. A. J. R. de Araujo C., por terem apre
sentado alguns preparados bons.

&pOSit07': Dr. Ubatuba, Porto Alegre.
Este expositor apresentou extracto, vinho ebiscoutos

de carne; os dous primeiros constituem bons prepa
rados, mas sobre os biscoutos nada diremos, visto
estarem deteriorados.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa ao
Illm. Sr. Dr. Ubatuba, pelo extracto e vinho de carne
que exhibiu.

Expositor'e : Mendes Bragança g. Comp., Côrte.
Não desejando, por motivos particulares, examinar

os pr parado de te"expo itores, pedi ao illu Lrado Dr.
Theodoro PeckolL a fineza de se encarregar desse as
sumpto. Passo a transcrever a carta que S.S.me dirigiu:

« Illm. Sr. Abel Guimarães.- Amigo e collega.
Recebi o seu favor de i8 do corrente e juntamenLe
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amostras de productos pharmaceuticos da Pharmacia
Bragantina: 1° Xarope peitoral de angico composto, 20

Licor anti-hel'petico de Dulcamara, 3° Esscncia de sal [l

parrilha e caroba composta, 40 Xarope de matico fel'ru
ginoso, 5° Pilulas anti-biliosas purgativas do Dr.
Murillo, 6° Pilulas de matico ferruginosas. Süo pl'epa
mçües feitas de muitas substancias, e é natural qLle
nüo me pos a encarregal' da analJT c qLtantitativa, c
pertence aos medicos fazer experiencias therapeuti
cas. A preparações são bem feHas e as pilula
regulares; o xarope de angico nüo dá as r acções que
se obtem da solução de grama d'angico que recebi
do norte. Sem mai assumpto, tenho a honra de
assignar-me.- De V. S. Amigo e Collega Obrigado.
- Theodoro Peclcolt. »

Em vista do parecer de um pharmaceutico chimico
tão conhecido por sua autoridade e probidade scien
tifica como é o 111m. Sr. Dr. T. Peckolt, propomos:
seja conferida uma 'fenção Honrosa aos Illms.
Srs. Mendes Bragança &: C., porque, exceptuando o
xal'ope de angico que não revelou a presença de
gomma angic, os outros pi'cparados e tão bem
feitos.

Hxposito/': Phcmnaceatlco Pedro Julio Alves
JCt7'dim, Rio de J cmeiro.

O Toni o ele rosas e glucerina apresentado por este
expositor constitue um preparado de fórmula particu
lar, p lo que nüo o julgamos.

Expositor: Pharmaceutico A~eveclo Sampaio,
S. Paulo.

U J)henol soclico apresentado pOI' este xposilol' r 
ela e 'mero em ua p1' paração.
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Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa
ao Illm. ·Sr. pharmaceutico Azevedo Sampaio, pelo
preparado que exhibiu.

Expo itOI': Lui~ Pinto Ribeit'o, Côrte.
Este expositor apresentou xaropes) vinhos) elixit°es

epilulas, tudo bem preparado.
Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa ao

Illm. Sr. Luiz Pinto Ribeiro, pelos preparados que
apresentou.

Expositor: Schumann 9" C07np, Côrte.
A agua clentijricia remettida por estes expositores

constitue um producto secreto em sua fórmula, por
isso não a julgamos.

Expositor: Giovanni Sangiral'di, Parahypetinga.
Sobre o licor e a genebl'a estomacal deste expositor

nada diremos por serem as súas fórmulas secretas.
A essencia de salsa, caroba, bardana e tajujá é um
preparado bem manipulado.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa ao
Illm. Sr. Giovanni Sangirardi pela essencia de saliia
paJ'ilha já mencionada.

ExpositOl': DI'. José Pio Alue , Rio Gmncle.
Oelixir dentifricio deste expositor é um producto de

fórmula particular, pelo que nada temos a dizer.

Expositor: .l. C. Levy 9" Comp, Pematnbuco.
Entre os producto destes expositores alguns são de

fórmulas secretas, outros, porém, estão bem prepu
rodos.

Propomos: seja conferido uma Mençúo IIonrosu aoS'
Illms. 81's. J. C. Levy & Comp" pelos p1'oducLos phar..
maceuticos apresentados.
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Expositor: Francisco Athelano, Pe1'1wmbuco.
Os productos que apresentou este expositor estão

bem preparados, pelo que propomos lhe seja conferida
uma Menção Honrosa.

Expositor: Irineo F. de Sou~a e SUM, Rio Grande
do Sul.

Este expositor apresentou: Agua cosmetica de 'Venus
e Salsa depurativa de Chloral cuja base, el iz o expo
sitor, está representada por ca 'cas e raizes de planta
medicinaes.

E' claro que se trata de dous preparados de fórnlU
las secretas, pelo que ntiQ os julgamos.

Exposito7': Cirurgião Dentista M. P. de Araujo
Junior, córte.

O Elixir odontalgico apresentado por este expositor
está no numero dos secretC's, pelo que não o jul
gamos.

Expositor: Jayme Paradeda, Fotto Aleg7'e.
Este expositor apresentou um producto denominado

Sabão russo, que parece bem preparado. mas sendo
uma composição particular, e não nos sobrando tempo
para analysar todos os productos ele fórmulas secretas,
nada diremos sobre o seu merito. O seu valor ficará
dependendo da aceitação que tiver.

Expositor :.L. A. SOL~~aCoelho, CW'y t~ba.

Este expositor apresentou amostra de um preparado
denominado Lico7' de .sassClfra~ e velame. Este pro
dueto esta muito inferior ao que, tendo t'ól'mulas
mais ou menos semelhantes, foram enviados por
outros expositores, pelo que não propomos premio
algum ao seu autor.
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PRODUCTOS IlOMCBOPATHICOS

Rrpositor: José Rocll'i{Jues elos Santo " Côrte.
Os producto homCBopathicos apresentados por este

expo itor. ão dignos de e pecial menção, vi to como
aléni de globulos, tritllraçãe , etc., expoz uma vasta
collecção de tinturas de plantas ind igenas.

Propomos: eja conl'erido ao Illm. Sr. Jo~é Rodrigues
dos Santos o Diploma de ;\1erlto, pela perfeiçu dos
seu prod ucto hOll1CBOpO thicos.

Expositor: A. G. de A7'aujo Penna, Côrte.
·Nos productos homCBopotlücos deste expositor houve

incontestavel cuidado ]e manipulação, tanto em glo
bulos como p,m tinturas, !lav nelo grnnde variedade
no productos exhil ido .

Propomo; seja conferido 00 Illm. Sr. A. G. de
Araujo Penna o Diploma de Merito, pelos productos
homCBopathico que enviou á Exposição.

Expositor: José Fen'eil'a de Pinho, àrte.
Entre o preparado homCBopathicos de te expo ltor

existe tambem uma collecçJo de tinturas de vegetaes
indigenas. Os seus pr duct s estão feitos a capricho.
Propomos: eja conlerida ao Illm. Sr. José Ferreiro
de Pinho uma Menção Honrosa, pelos ])011 productos
(rue expoz.

Exposito7': José (;oelho BCtl'bo~a, Côrte.
E te expositor apre entou productos hom opathico

diver o , apre entando todos boa. coridições de pre
poroçilo.

Propomos: seja conferida umo Ifenção Honros
ao I1lm. Sr. José Coelho 13<.u·])oso, pelos productos
remettidos á Exposição.
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Exposilor: Antonio Maeleira ele Barros Junio1'> Côrte.
Os medicamentos homCBopathicos, quer em tinturas,

quer em globulos, que este expositor apresentou, in
dicam cuidado em sua confecção.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa ao
Illm. Sr. Antonio Madeiro. de Barros Junior, pelo que
remetteu á Exposição.

CLASSE 4a

AGUAS MINEHAES E GAZOSAS

Exposito1'es: Teixeira 9" Irmãos, Côrte.
A agua sulfurosa, para uso externo, apresentada por

estes expositores tem as condições necessarias para o
fim a que é destinada.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa aos
Illms. Srs. Teixeira & Irmãos, pela agua que remet
teram á Exposição.

Exposito1oes: Teixeira &. Sá, Corte.
A agua ele Jagnhwn,·a de Seltel's e da Vichy envia

das por estes expositores apresentam bôas condi\iões
de preparação.

Propomos: seja conferida uma Menção Honrosa aos
Illms. Srs. Teixeiru & Sá, pelas aguas que man
daram á Exposição.

Expositor: Schumann 9" Comp., Côrte.
As aguas gazosas apresentadas por estes exposi

tores têm o aspecto de imita<,:ão das aguas que
importamos, visto como Q firma dos expositores ape
nas figura nas capsulas das garrafas e nada indica a
procedencia nacional.

Nessas condições não podemos aceitaI-as.
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Eis o nosso modo de pensar sobre os productos da
nossa secção. Tivemos muito em vista os preparados
em que entravam productos do paiz, e na apreciação
que fizemos houve da nossa :)arte isenção de espirito.
Com relação aos preparados de fórmulas secretas
nada di semos, porque pensamos que um producto de
tal natureza não póde ter melhor recompensa do que
a aceitação medica ou por parte dos consumidores;
releva notar que torna-se qUi1si impossivel analysar
Lodas as fórmUlas secretas.

Submettendo ao illustrado Jury desta Exposição o
nosso imperfeito parecer, declaramos que aceitaremos
quaesquer modificações que, em sua sabia decisão,
forem apresentadas.

Prestar algum serviço á Associação Industrial, tal
foi o nosso mais ardente desejo.

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1882.

ABEL GUIMARÃES.

Parecer (lo Sr. COllllllellllador Malvino (la Silva Reis - sobre oleos,
azeites. banhas, velas esabão

3a secção.-6° grupo, classes Sa e ga, _ e 3a secção,
7° grupo, classe 11.a

Fabrica de oleos e banha ele Leão \~. Al~es) estabe
lecida em Porto Alegl'e, provincia de '. Pedl'o do
Rio Gtande do Sul.

Vou tratar de um estabelecimento digno de attenção,
não só pela sua importancia industrial,como pelo patrio-
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tismo de seus intelligentes proprietarios, que não olham
a sacrificios para melhorarem a industria nacional.

Esta fabrica, que funcciona 11a cerca de 18 annos,
t 111 feito prodigios cm quasi todos s ramos de sua
industria. Os 8e~. jurados, que ti erem de julgar
outros producto do~ ·me mos indu teiaes, melhor
do que eu poderuo avaliar os serviços que os Srs.
Leão & Alves vão prestando á industeia nacional.

O meu julgamento recahe sobre banha e oleos do
allllc1ida fabeica. Direi, pois, que a banha 6 sem
dUVIda alguma a melhor que se fabrica no Imperio,
excedendo, talvez, em qualidade á que vem da Ame
rica do Norte.

Esta industria deve merecer a especial attençJo do
Jury, porquanto, sabido como é que o nosso paiz
importa grande quantidade ele banha, pela qual paga
sommas consic1eravei , maior deve ser o no so incen
tivo para oppormo-nos a isso, de. de que no paiz,
desenvolvendo a proelucção do gado. suino, podemos
dar a e sa industrio. o mais avantajaelo incremento.

Segundo penso, os rs. Leão & Alves são mere
cedores da consideração pullica por suo applicação
o Llma industeia que tão bom resultado póde trazel'
ao paiz.

E'-me agradavel annunciar ao Jury que os iodus
triaes de que ven.ho de occupar-me, associando-se a
alguns cavalheiro da Barra do Pirahy, vilo alli montar
um estabelecimento dnquelle genero.

Qnanto aos 01eos fabricados pelos 81'S. Leão &. Alve ,
são elles incontestavelmente el e superior qualidade.

Concluindo, pr'Oponho que seja conferido aos Ses.
Leão & Aives, em r lIluneração ele seus serviços j

industria do paiz :
1.0 Diploma de Merito pelo fabrico ele banha de

porco e oleo de ricino.
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2.0 Diploma de Merito pelo fabrico dos diversos
oleos da banha, de mocotó e de outras qualidades.

Fabrica de oleos de JO{io Lindenbe7'g, estabelecida em
Cabo Frio, p7'oIJincia do Rio de Janeiro

Os procluctos desta fabrica merecem toda a attenção
pelo que passo a expor:

Ooleo de ricino clarificado e crystallino, extrahido
de mamona, é sem duvida alguma superior ao que
vem do estrangeiro, e, segundo informações que tenho,
a sua proclucção é hoje em grande e cala.

Os oleos de amendoim,caroço de laranja e de nogueira
são tambem de muito bôa qualidade e dignos da maior
attenção, pelo valioso motivo de que todos estes pro
duetos têm por base materia prima do pniz.

Considerando assim, proponho que seja conferido
ao Sr. João Lindenberg, como distincção de sells
ésforços para melhorar a industria do paiz :

1.0 Diploma de Progresso pelo eu magnifico oleo
de ricino, crystalllno, extrahido de mamona.

2.° Diploma de Merito pelos oleos de amendoim,
caroço de laranja e de nogueira.

Fab7'ica America do Sul

Esta fabrica, estabelecida á Praia Formosa n. 183
e 189, é propriedade do 81'S. George Uing & Ca, e,
sem duvida alguma, é o primeiro estabelecimento
em seu genero no Imperio.

Comquanto ainda não esteja concluida sta fabrica,
é ella digna de toda a con ideração por dedicar-se a
uma industria que póde trazer grandes interes es
para o paiz, pelo motivo especial de que parte da suu
producção resulta de vegetaes brazlleiros.
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A industria deste importante estabelecimento con
siste no fabrico de azeite doce (materia prima estran
geira); oleo de ricino (materia prima nacional) e o
oleo de amendoim e de caroço de algodão, extral1ido
desses fructos do paiz.

Além deste oleos, o me mo estabelecimento tambem
produz oleo de pôtro e de peixe, cujas materias pr'i
mas, na sua maior par.te, stío estrangeiras.

Todos estes productos são bem fabricad s, e póde-se
conseguir m grande escala, accrescendo que o invento
do fabrico é proprio e que as machinas foram feitas no
paiz, o que deve ser tomado em consideração.

Concluindo, proponho que o Jury, tomando na de
vida consideração .os productos da fabrica America elo
Sul, conceda aos seus propl'ietarios:

1.o Diploma de Progresso pelos magnificos oleos de
ricino, de amendoim e de caroço de algodão, cujas mo
terias primas são do paiz.

2.° Diploma de Merito pela bôa clarificação do azeite
doce.

3. o Menção Honrosa pelo fabrico de azeite de pôtro e
de peixe.

Companhia Lu~ Stearica

Esta empreza é talvez) no seu genel'o, unica do Impe
rio e a maior da America do Sul.

O patriota que visitar este estabelecimento não póde
deixar de sentir-se satisfeito e ufano pela existencia
desse grande empol'io que tanto honra a industriado
paiz.

E ta fabrica pertence a uma sociedade anonyma,
cujo capital é de 400: 000.000, e fOi fundada no onno
de 1854.
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Durante muitos annos lutou com a~ maiores c1iffi
culdades, por cau a da concurrencia de productos si
milares vindos do estrano'eiro, mas nunca e deixou
vencer por ellas, qLlando, em 1874, um violento incen
dio destl'Uiu a fabrica ausando á empreza gravissimos
prejuizos. Seu proprietarios, porém, não desanima
ram . pelo contrario, em poucos mezes fizeram erguer
novos edificios e ainda com maior arrojo 8e atiraram
á luta do trabalho, favorecido com a Ma protecção das
tarifas aduaneiras, cujo facto, de per si, impõe applau
sos ao systema protector bem entendido, e está de
accôrdo com a doutrina pela qual tanto me tenho es
forçado.

Todos os productos desta empreza avantajam- e aos
que vêm do estrangeiro, tanLo em qualidade, como em
preço.

A fabrica occupa 80 pessoas, sendo 50 adultos e 30
menores, todos livres e na maior parte nacionaes.

Suas machinas constam de caldeiras a vapor de
força de 110 cavallo , motores de força de 40 cavallos,
do systema Uheyer Loreau & Comp., macmnas para
o. fabricação de velas, systema Moram J,or, e appare
lhos de saponificação e de distillação para o fabrico da
estearina, systema Alfredo Michel, acLual director da
faJ)rica.

Os producto expostos são: velas de stearina de di
versos tamanhos e feitios; sabão de oleina legitimo e
de glycerina.

A fabrica produz em grande escala, a ponto de poder
satisfazer ás necessidades não só da capital como do
Imperio.

Concluindo, propomos q ue seja concedido á compa
nhia Lu;; Stearica o Diploma de Honra, corno recom
pensa dos magniíicos productos que apresentou na
Exposição da Industia Nacional.
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Fab1'ica ele abcio estabelecida em, S. Chl'istooão, á tua
ele S. Lui~ Gon~agà n. 34

Industrial Joaquim Antonio Teixeira.
Vou tratar de uma fabrica que, embora n'uma escala

mode ta, merece comtudo especial attenção pela qua
lidade dos productos apresentados.

O industrial que dirige esta fabrica, homem ingenuo
e de bôa fé, tem procurado melhorar a indu tria a que
se dedica de um modo pouco commum. Expoz sabão
de diversas qualidades, indicando os preços, e fêl-o de
maneira a merecer a attençUo dos visitantes da Expo
sição e do Jury. Estes productos estão assim classifica
dos: sabão de côco ; dito especial; dito desinfectante;
dito especial amarello; dito rajado; dito virgem, ia e2a

qualidades; dito preto e dito commum.
Esta fabrica foi fundada em 1866, e seu pessoal com,

põe-se quasi todo de gente livre, em geral nacional.
Concluindo, proponho que ao referido industrial

seja dado, como remuneração dos excellentes produ
ctos que apresentou:

1.° Diploma de Progresso, pelo especial sabão desin
fectante.

2.° Diploma de Merito, pelo sabão oleina e de côco.
3.° Menção Honrosa, pelo sabão virgem e rajado.

Industl'iaes: Cardo::o ~ Gonçaloes ~. Pires, com.fabti
ca de sabc7.o e velas ápfClia da Gam,bOa 11.S. 223 e 225.

E te e tabelecimento foi fundado no anno de 1860.
O seu capital é de 100:000 000, e a sua pruducção

monta annualmente, mais ou menos, a 140:000· 000.
O trabalho da fabrica é feito por 14 pes oas, qua i

todas nacionaes.
A fabricação é em caldeiras a fôgo nú. Quasi toda

a materia prima, que se compõe de baunilha, breu,
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pinho e gorduras, é estrangeira, exceptuando parte das
gordul'as, procedentes do Rio Grande do Sul.

Estes industriaes expuzeram vélas de sêbo e sabão
de diversas qualidades, de magnifico fabrico.

Proponho pois que, em clttenção ucs esforço desses
fabricantes a bem da ind u~tria nacional, lhes seja
conferido:

1.0 Diploma de Progre o, pelo fubdco do superior
sabão de oleina e commUl11.

2.° mploma de Merito, pelo fubrico do sabão de côco
3.° Men;ão Honrosa pelo fabrico de vélas de regulur

qualidade.

Fabrica de saMo e 75élas estabelecida em S. Chris
tovão, â ]'ua S. Lui::; Dw'[(o n. 2

Industriaes: Castro & Rodrigues.
Vou tratar de um estabelecimento que tem quasi

meio s culo de existencia, pai foi fundado no anno
de 1840.

Nesse periodo esta fabric 1 tem tido di versos proprie
tarios, e a sua murcha tem ido sempre progressiva
quanto ao augmento de . eus recursos. Os actl.laes pro
prietarios, que não primum pelo systelllB progressista,
são, nUa, obstante, dignos de toda a considera fio,
pOl'que os prodllctos exposto' foram fabricados como i
foss m para ser vendidos para consumo, e por
conseguinte sem certo cuidado que lhes poderia dar
melhor apparencia.

Este e tabelecimento expoz sabão de diversas quali
dades, vélas e azeite de sêbo, pelo que, em compen
sação de seus esforços pela industria, proponho:

1.0 Diploma. de Merito, pelo fabrico de ahão superior.
2.° Menç<1o Honrosa, pelo fabrico de vélus de Hol

landa, sêbo e azeite.
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Fabrica Dois 17'mãos, estabelecida em Jal'a{jluí,
provincia das Alagoas

Industriaes: Torres & Irmão.
Estes industriaes expuzeram sabão commum de su

perior qualidade, pelo que têm direito a que lhes seja
conferido o Diploma de :\iferito.

Industriaes: Augusto Leivas g' C. a, estabelecidos em
.Jagual·ão, provincia elo Rio Grande elo S~~l.

Estes industriaes expuzeram uma caixa contendo
nove barras de sabEio de tres qualidades, pelo que
merecem Menção Honrosa.

Industl'iaes: 1T• nrfi7'C~nda C. B, estabelecidos na
provincia de Penwmbuco.

Estes fabricantes expuzeram uma caixa com uma
só qualidade de sabão, pelo que têm direito á Menção
Honrosa.

Fabrica S. João, estabelecida na [J1'ovincia elo Ma
7'anhão

Industrial: F. R. Lopes.
Este fabricante expoz uma caixa ontendo sabão de

palma, pelo que tem direito á MençEio Honrosa.

Fabrica estabelecida á n~a elo Barão de Itapagipe,
Càrte

Industriaes: Teixeira da Costa & Cunha.
Estes fabricantes expuzeram sabão commum de bôa

qualidade, bem como vélas azeite de sêbo, em vie-
tude do que proponho que lhes seja dado:

1.0 Diploma de Merito, pelo fabrico de sabão.
2. o Menção Honrosa, pelo fabrico de vélas e de azeite

de sêbo.
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Expositora: D. ~Cecilia 1VIal'tins Guerra) ela p1'O
vincia ele .Minas· Geraes, municipio de Itabil'a.

Esta senhora expoz tres vélas de cêra de qualidade
regular, e por isso tem direito á Menção Honrosa.

Industl'iaes: F. C. Lallg ~. C.) ele Pelo tas, prolJ ií~cia

do 'Rio Granele elo Sul.
Expuzeram sabão de quatro qualidades e vélas de

sêbo.
O sabão commum é de particular qualidade, bem

como o lue se designa hespanho1. O restante é tambem
de superior qualidade. A vélas de sêbo são de diversos
tamanhos e de Ma qualidade.

Entendo, pois, que estes expositores têm direito aos
seguintes premios :

1.0 Diploma de Mel'ito pelo fabrico de sabão.
2.° MençUo Honrosa, pelo fabrico de vélas.

Indu tl'iaes: I Ci1'elO;;O Felippe 9" c.
Expuzeram sabão de diversas qualidades, todas

superiore , pelo que têm direito ao Diploma de Pro
gresso.

Inelllstl'iaes: 111andel Ferreira Serra &' c.
Segundo informações que me foram fornecida, esta

fal ri a teve principio no anno de 1869, conseguindo
sempre largo desenvolvimento.

Expo?: sabão çle diversa qualidades, sendo o a111a
re110 jcommum de muito bôo. quo.lidade, a par de
outros mais inferiores.

Entendo que estes industriaes merecem, em remu
nernçUo de . eus osfoeços pela industeia a que se de
dicam:

1.0 Diploma de lvlerito, pelo fabrico de sabão uma·
re110, superior.
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2.° Menção Honrosa, pelo fabrico de sabão de outras
qualidades.

Industriaes.' Ferreira de Carvalho 9- Irmão com fa
brica na Gambôa, e clepos ito á rua dos Anell'adas n. 39.

O productos exposto por estes fabricantes consis
tem em sabuo de diversas qualidades e em vélas,
sendo tudo de superior qualidade, razão bastante para
se acreditar nos esforço emprecysdos para o melhora
mento desse ramo de industria.

Devem, pois, ser concedidos aos Srs. Ferreira de Car
valho g' Irmão, os seguintes premios:

1.0 Diploma de Progresso, pelo fabrico de sabão es
pecial.

2.° Diploma d~ Merito, pelo fabrico de sabão de côco.
3.° Menção Honrosa, pela bôa qualidade das véla

de sêbo.

Industrial: Guilherme Munich, do Rio Parelo, pro
vincia do Rio Grande elo Sul.

Expoz banha de porco e oleo da mesma banha, pelo
que tem direito a:

1.° Diploma de MeriLo, pelo fa])rico de oleo.
2.° Menção Honrosa, pelo fabrico de banha.

Fabl'ica em, projecto, privilegiada pelo govemo
imperial.

Industriaes: Menezes Barcellos 9- Costa.
Segundo informaçõe que obtive deste industriae.,

os productos que mandaram á Exposiçuo O)<:1nha de
porco e oleo) foram Dpenas corno re ultado de Ul110 ex
periencia.

Esses productos foram fabricados em Dpparell10s
ainda não aperfeiçoados, o que justifica a não superio-
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ridade dos artigos 'expostos, porém como esses in
du triaes dizem que vão montar o seu e tabelecimen to
com apparelhos modernos e aperfeiçoados serei para
com elles um tanto benigno, afim de não·desanimal-os
em seu tentamen.

Como se vê, os productos a que me refiro estão ainda
longe de attingIr a perfeIção, não obstante merecem
alguma atten,ão pelo que:

Proponho que a estes industriaes se conceda uma
Menção Honrosa, pelo productos apresentados (banha
de porco e oleo da mesma).

Sala do Jury em 30 de Janeiro de 1882.

o jurado,

MALVINO DA SILVA REIS.

Parecer da Dr, Dauiel Heuuiu[er - sabre fecnlas, sens derivalIas
e café torrada

3a secção.--/'O grupo, classes 2 a e 25a
•

o pouco tempo que me roi dado para apresentar o
parecer sobre as reculas e seus derIvados não me
permitLiu. fazer um e tudo minucio o de lodos o
productos deste grupo, assim como analy es e appll
cações praticas dos mesmo .
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Tive de contentar-me em comparar os produGtos
apenas pelos seus caractere exteriores, que são a
càr, o cheiro, o gosto etc.

Para as feculas empreguei mais outro processo
afim de julgar de sua qualidade, o qual consiste em
passar as gommas, com o auxilio d'agua, por um
pedaço de fazenda fina e observar o residuo que fica
sobre o ·panno.

Para o café torrado serviu o processo practico da
gustação, empregando-se na süa preparação pesos
iguaes de café e volumes constantes d'agua.

Tratarei em eguida dos diversos productos, que
por suas qualidades se tornam salientes.

FcU'inha ele mandioca

As farinhas ex.postas ão em geral de qualidade
inferior, mesmo assim distinguem-se: a de Souza Dias
& Ferreira Pinto: de São Fidelis- Rio de Janeiro, para
a qual proponho um diploma de merito; assim como
a de Felicio Candido Ferreira, de Cattas Altas-Minas
e a da Provincia do Para (vem sem nome do expo
sitor), que merecem Menção Honrosa.

Fal'inha Olt fubá de milho

Poucos expositores concorreram, mas estes apre
entaram proc1ucto regulares.
Proponho, a vista das amostras, para Marques Bra

ga & Toledo, de Nova-Friburgo e Barão de Rio Bonito
Diploma de Merito.
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..11"'0..;'

o arroz exposto, em gemi, é bom. Distinguem-se
entre os expositores:

F. H.. Lopes, Fabrica de S. João, no lVlaranhão, e
CluuI\io Pereil'D. da Silva, Iguape- São Paulo, para. os
quaes propo11110 Diploma de Merito.

Expuzeram tambem productos regulare : Lepper &:.
Irmão, Calonia JoiJ;tville, em Santa Catharina, que
merecem Menção Honl'Osa.

Gonuna oa polvilho ele manclioca

Enlre o procluclos expo tos, o polvilho de mandioca
est·i. representado por algumas honitas amostras.

Di tinguem-se entre o ex.positores:
ouza Dias &:. Ferreira Pinto, de Stio Fidelis, e FeUeio

Candido Ferreira, de Cattas Altus- Minas, que ambos
cxpoem productos cie uma alvura admiravel, não
tendo cheiro e ntio deixClndo sentio um residuo muito
insignificante quando se pas:;,u 111 , com o auxilio
d'ngua, por um petlaço de fazenda fina.

Proponho para estes dou.:> expo. ilores Diploma de
Progre soo

Em segundo logal' devem ser classificados, por
lerem uma coloraçuo ligeiramente amarella, 03 pro
cluctos de:
Eduardo Trink , succes ores de Joinville
Fabrica da Ilha das Flóre
Barão cl Rio Bonito.
Para. estes tres expositores proponho Diploma de
Merito.

20
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A7'aruta

Entre as ararutas expostas distinguem-se pela sua
côr e pureza as de:

Manoel AntonIo deJAraujo, de Iguassú - Rio de Ja
neiro, e Eduardo Trinks, successor de Joinville, 1)2"a os
quaes proponho Diploma de Merito

Em segundo logar deve ser classificado o producto
exposto pela Fabrica da Ilha da 1< lares, que merece
uma Menção Honrosa.

Tapioca

De uma boa tapioca exigem-se as seguintes qualida
de • 1fi ter bom gosto, 2u ter sido bastante e igualmente
secca, 3a ter as particulas mais ou menos iguaes.

Baseado n'estes pontos reconhecemos como a
melhores tapiocas expo tas:

A da Fabrica da Ilha das Flores e a de Eduardo
Trinks, successor de JoinvilJe, para as quaes pl'oIonho
diploma de progresso.

Tapiocas bôa foram a. expostas pOl' Manoel AlI
tonio Araujo, de Igua sü e pela Provincia do I ará que
merecem Diploma de Merito.
. Productos regulares são os expostos por Souza Dias
& Ferreira Pinto, de S. Fidelis, e pela Camara Municipal
de Macahê, para os quaes proponho ifenção Honro u.

B eljús

A importancia industrial deste producto ê quasi
nullô. As amostrüs expostas não offerecem bom gosto,
talvez por serem velhas de mais. Julgo que não se
deve conceder premio algum a estes productos.
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Farinha de {"iga

Um (ll1ico expo itor apr sentou o eus productos.
Na apreciação ela qualidade da farinha devemos
apenas levar em conta o que diz re peito á moagem,
porque o expositor não é agricultor, mas sim móe os
trigos plantados por outros.

Tanto a farinha de ia qualidade, como a de 2a

-ão productos muito bOlr, secco , sem cheiro de a
°Tadavel e bem moidos.

A invasão de insectos na farinha de 2a qualidade
Ililo pôde, ser attribuida a pouco cuidado do expositor,
ma . sim a cau a nccidenLal.

Afim de poder melhor julgar da importancia da
industria representada pelas duas amostras na Ex
posição,dirigi-me ao estabelecimento respectivo.

Infelizmente não pude visitaI-o, pois, embora dis-
e se o fim de minha vi ita, o administrador decla

rou-me que, sem uma autorização por escripto do
dono, não podia permittil'-me a entrada, e com não
queria demol'al' a entrega deste meu parecer, e aliás
não tenho muito tempo a perder, tive de I enunciar ao
exame da fabrica.

A' vista da qualidade dos productos expostos pro
ponho para f. de P. Mayrink, do Rio de Janeiro, um
Diploma de Progresso.

afé f(Jrrada

A clifficuldade que apresenta o julgamento cl'este
producto e os erros em qu podia incorrer j \.lIgando
por mim só, fizeram-me associar á minhas experi
encias diversas pessoas competentes, já por si insus-



- 308-

peitas, e ainda mais por ignorarem a procedencia das
differentes amostras submettidas ú sua apreciação.
As qualidades de café examinados têm caracteres Lão
bem pronunciados que (lS opiniões de todos concor·
daram entre si e com a minha propria opinitío.

Os dous exposiLores seguintes expuzeram pl'OducLos
que for(lm reconhecid03 bons e iguaes entre si. Pro
ponho por isso para Domingos Ferreiro Lino & C.a,
Rio de Janeiro, e Luciano A. Ribeiro, lUo de Janeiro,
Diploma de Merito.

O expositor Mano31 Antonio Balmaceda, ele S.
Fidelis, tem-se applicado a estudar o ef1'eil0 da torre
facção sobre cafés de differentes qualidades c () di[[e
rentes temperaturas. As amostras que expõe súo
regulares e proponho pam o mesmo uma Menção
Honrosa.

Rio de Janeiro, !J ele Fevereiro de 1882,

DANIEL HENNINGER.

Parecer [lo Dr, José Pereira Rego Filho - soln'e lJiscontos

3" secção. - '7° (frupo, classe 3.:t

Examinan io os biscoutos da fabrico o vapor elos
Srs.. AnLonio Cardozo de Souzu Loureiro & c.a, achei
os excellentes, rivalisando em tudo com o similares
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eslrangeiros. Essa fabrica está perfeitamente montada
e é li"'na do' 111aiol'es elogios. PL'Oponho pora ella
o Diplomo de Progresso.

Tambem apresentou biscoutos o Sr. Paulo Mickie,
estabelecido em S. Clemente; o seu producto é bom e
está regularmente pl'eporado. Tem direito a um Diplo
ma de NIel'ito.

Rio, 9 de Fevcreil'o de 1882.

DR. JosÉ PEREIRA REGO FILHO.

Parecer 110 Sr, Francisco José Fernanlles - -s01ll'e conservas, nnhos,
lJB]Jülas alcollOlicas efermentadas I rina[re emassas lJara tempero

sa secção. _7° grupo, classes 6a a 12a e 19. a

Do minucioso exame a que procedemos nos producLos
dr,S diverso~' expositores, deprehendemos que todo se
e forçorom no opel'feiçoamento do que exhibirom.

Damos em segllido a relação cil'cumstanciada de
codo exposit.Ol'.

CLASSES 60 , 70 , a, 9a, iDo: CONSERVAS DE LEGUl\1ES E
FR CTO , DE CARNE, DE PEIXE E DE OVA , ]\rA TEI
GA, QUEJOS, E LEITE.

Expositor: José Joaquim Ferreira.
Conservo de legumes; proponho Diploma de

Merito.
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Frllctas em caldas, em vidro e latas, xaropes e
outros prodllctos ; proponho Menção Honrosa.

Expositor: Vieira Guimarães & Santos.
Conservas de legumes, peixe, e fructas em calda,

em latas e vidros; proponh0 Diploma de Merito.

Expositor: Manoel Joaquim de Faria.
Conservas de legumes, fructas em calda, em vidro

e latas; proponho Diploma de Merito.

Expositor: Francisco Pereira de Vasconcellos.
Conservas de legumes e fmctas em calda, em

latas e vidros. Attendendo á grande variedade destes
artigos e ao bem preparado dos mesmo ,sou de pare
cer que o expo itor merece Diploma de Progresso.

Expositor: O mesmo.
Fructas crystallisada ,bananas, passas e vinho de

cajú; 'para estes artigos 'proponho Menção Honrosa.

Expositor: Santos & Costa.
Fructas crystallisaclas, doces de [mctas, em latas e

em vidros'. Sendo este arrolhados por um systema
aperfeiçoaelo e novo n paiz, prestando-se assim 11

serem exportados para o estrangeiro, e attendendo
á perfeição ele seus productos, proponho Diploma ele
Progresso.

Expositor: Confeitaria Rio de Janeiro.
Doces de fructas em calda, em vidros e latas; para

estes proponho Diploma de Merito.

Expositor: L. C. Lacombe.
Manteiga em lata:::;; proponho Diploma de Merito.
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Expositor: Paulo Aepinos.
Linguiças e salames; tambem proponho Diploma

de Merito.

Expositor: Senna & C.
Conservas de peixe' proponho Diploma de Me

rito. (1)

Expositor: Klingelhoefer 9" C.
Seus productos não foram classificados por serem

estrangeiros.

Expositor: Codos Rodrigues Kastroup.
Queijos denominados Kastroup; proponho Diploma

de Merito.

Expositor: João Antunes de Cerqueira.
Queijo á imitação do flamengo; proponho Diploma

de Merito.

Expositor: Francisco Castel1ões.
Manteiga e queijo em bexigas; proponho Diploma

de Merito.

Expo itor: Leão c' Alve .
Pre untos; proponho para este genero Diploma de

Nlerito. (1)

Expositor: "William Wichers.
Carne de porco conservada; proponho Diploma

de Merito.

Expo itor: Mello.
Goiabada de Quissamã; proponho Menção IIon

rosa.
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Expositor: José Alves da Silvo. Braziliense.
Goiabada e licores; proponho Menção Honroso.

Expositor:. L. C. Lacombe.
NIassQ. de tomate, mossa atomatada e vinho de

cajú; proponho Mençc10 Honroso.

CLA SES 12a A 19[1: VINHOS, CERVEJAS E BEBIDAS FER

MENTADAS EM GERAL; BEBIDAS ALCOHOLICAS, AGUAR

DENTE, LICORES AS UCARADOS E VINAGRES.

Expositor: C. Scllllman &. C.a
Licores finos diversos, genebm e cspil'ito desin

fectado, cognac fino e champagl1e, vinl1os, vinagl'e
branco e tinto; proponho Diploma ele Pl'ogl'esso.

Expositor: o mesmo.
Licores entrefinos, cognac nacionnl e cerveja; pl'O

ponho Menção Honrosn. (3)

Expositor: F. Carmo Braga.
Licores finos diversos, cognac fino champllgne, vina

gre tinto e branco; proponho Diplomo de Pl'ogl'esso.

Expositor: o mesmo.
Licores entrefinos e xaropes; proponho :YIcnçüo

Honrosa. (3)

Expositores: João Machado do Costa e João da Cunha
Ferreira Leite.

Xaropes: MC:1~JO Honrosa .

.Expositor: H. Campello.
Vinagre hrnnoo, xal'ope e e pÍl'ito: rvIençEío Hon

rosa. (3)
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Expositor: o mesmo.
Vinagre Linto e licor chm'tl\.. Ll 'e; Diplomo de

Merlto.

Expositor: Fabrica du Santa Cl'UZ.
Licores, aguardrnte, vinagl'e e genehm; pL'Oponho

Menção Honro a.

Expositor: José Caffal'ena.
Licores finos e cogoae; estes artigos sfto fahrlcDdo~

com e pirlto de má qualidade e mal arrolhado.
Xorop s e laranginha; para e tes proponho Mençüo

Honro a.

Exposilor: o mesmo.
Genebra; proponl1 Diploma de Mel'itú.

Expositor: Eugenio Marques de Hollanda.
Licore , vinho de CDjú e de ananaz; proponho Di

ploma de :\1erito.

Expositor: Fazenda Avelino.. .
Vinhos e mais prodllcto Mel1çüo H()l1lusa.

Expositores:
Augu to Kr8111er.
C. Harte1 .
Bastos lI(: C. a

Joüo Baptista Dias ('1)
Francisco José Amorel ,I(: C. fi

Cervejas: proponho Diploma de :\1crito.

Expo itores :
C. O. Klempoul.
João Blcker.
Logos ~ C.a
Bastos ~o C. n
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Domingos José Ferreira Pinto.
Bento Soares.
Frederico Christofell.
Carl Gaspar Frederich.
Teixeira ~~. C. fi

João Steina.
Antonio Francisco dos Santos &: Irmilo.
Eduardo Lacombe.
Leon Leiden.
Cerveja: Menção Honrosa.

Expositor: Joaquim Honorio da Silva Ribeiro.
Vinho de canna e de cajú, licores e aguardente; pro

ponho Menção Honrosa.

Expositor: Pontes 9" Irmãos.
Cognac, licores, aguardente e genebra: .YIençúo

Honrosa.

Expositor: Jacob Christotfel
Vinho e vinagre: Mençilo Honrosa.

Expositores:
Caetano Pereira da Molta.
Mikael Stingleder.
Ferreira 9" C. a

João Antonio da Silva.
Antonio Vieira Branco.
Gabriel Antonio de Barros.
João Amancio da Silva Jordilo.
João e Sá de Magalhães.
João Gomes Pereira lUos.
Adolpho Leão Teixeira.
José Joa'quim Pereira Rodrigues.
Vinhos de caj ú e outros; proponho Menção Hon

ro a.
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Expositor: A)Jrahão Fatsch.
Licol'es : Menção Homo a.

Expositore :
F. Luiz Weinmann.
Barroso <j Irmão.
Aguardente e licores: Menção Homo a.

Expositor: Drouhins Noth 9" C.a
Vinho de cevada, vinagre branco e tinto e alcohol

desinfectado: Diploma de Merito.

Expositores:
João Franci co Trancoso Lyrio.
Antonio Felippe de Souza e Silva.
João de Paula Moraes.
Teixeir~l &. Sá.
Dr. Frnncisco Antonio Pereira da Hocha.
Vicente José Alves.
Provincia das Alagôas.
D. Valeria Carolina de Lemos.
Carlos Franc .
Pedro Martins da Silva Fortes.
Aguardente: Menção I-Iomosa.

Expositores:
Bernardino Pinto & Filhos.
Antonio Pereira de Brito.
Vinhos de uva: Diploma ele Merito.

Expositor: Candido de Almeida Botelho.
I-Iesperidina, vinhos de genipapo e de cajú, e licores;
Menção Honrosa.

Expositor: Francisco Leitão de Carvalho.
Vinagre: Diploma de rerito.

Expositor: Alexandre Eduardo Ferreira Nobre.
VinagreIde cajú: Menção Momosa.
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Expositor: Leon Leiden.
VilJGgre tinto e hranco: Diploma de Merito.

Expositor: Antonio Dichl.
Vinhos diversos e ditos espumantes, cognac (com

vem [ue o cognac tenha meno.3 gl'ÚU alcohulico): Di
ploma de Mel'ito. (1)

Expositor: Barão cio Rio Bonito.
Aguardente Cary-bury. Devido Ús Ia bôa qualidtHlc

proponho Diploma de Mel'ito.

Expositor: F. Vioti.
Licôr de pecego: Diploma de Nlerilo.

Expositor: Jacob Krutz.
Vinho de laranja: M nção Honrosa.

Expositor: }rollci co J. h. de Carvalho&: C.n
LLll'anginha, aguardente de cfllma, vinho de lornnjo,

absyntho e licores: Menção Honrosa. (2)

Expositor: Manoel Ferreira Ennes (Nova Friburgo).
Vinho de cajú: Mençao Honrosa.

Expositor: Francisco José P. Pinto Reqnil1o.
Licor de mate: Diploma de Nlerito.

Expositor: Antonio Felisberto de Almeida Nogueira.
Vinho de cajú, marca Amom. Devido ti sua Ma

qualidade proponho Diploma de 1erito.

Expositor: Francisco Pinto Brandão.
Vinagre do caldo de canna G mél da mesma: Men

çtio Honrosa.
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Sou de opinião qlle os artigos premiados com os di
plomas de Progl'css e Merito, devem seguir para êl

exposição de Buenos Ayres, caso assim o entenda' o
Jury.

Rio de Janeiro, 30 ele Jandro de 1882.

FRANCISCO JOSÉ FEHNANDES.

Parecer [lo Dr, Lniz Holfretlo de Escl'a[nolle Tannay, - sobre
assncares B chocolate '

3" secção. - '70 grupo, classes 20" e 25."

Posto falleçam-nos conhecimentos pmticos e peciae'
para o exame dos productos expo ·to no 7° grupo da
3a secçti'), não nos julgamó~ com direito d desol. ede
ceI' ao mandato tüo 'l.isongeiro da directoria da Asso
ciaç<1o Industrial.. Bu camo ,pois, cumular as lacuna,
devidas á insufficiencia que somos os primeiros a-reco
nhecer, pelvS esforços da büa vontade e a audiencia de
juizes de subida competencia na materia. Aproveita
mos o ensqjo para agradecer ü esses collaboradores o

(i) Os pl'~mios proposlos pam os cxposilOl'OS mal'Cll~OS COIll oslo signal foram
olov"d~s" Diploma de Pl'oYl'csso Olll vil'ln~o ,lo proJlostas dos Srs. jnrados Drs.
I\ogo FIlho c Silva Tol/es _ e commondadores Godinho, ~Ialvino c Lopes Anjo,

(~) O promio ~eslo oX(losilol' foi clevaLlo a Diploma de 1lIedlo om vlrlndo LIa
mesma IlI'O(losta.

(3) Os pl'omios prOIJoslos (Monção !:fonl'osa) para os exposíloros marcados
caIU oslo signal não foram approvados pelo Jury.
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valente auxilio que nos prestaram no desempenho de
tarefa acima de nossas for as.

Os productos que primeiro vão chamar o nosso estu
do são os da industria assucareira.

E' inutil encarecer a sua importancia em relação ao
Brazil. Onde encontrar condiçues mais favora veis á
cultura da canna ~ Onde colheitas mais obundantes e
regulares ~ Onde caldos mais ricos e saccharinos ~ ...
Se, apezar de vantagens naturaes tão as ignaladas,
definhou a industria assucareira entre nós, foi devido
a causas diversas, sobretudo ao aferro a processo de
preparo por demais primitivo .

Emquanto intellig ncias superiores, pesquisado res
esforçados transformavam de todo o fabrico de assu
car, os nossos senhores ele engenho se conservavam
apathicos e pensavam ter attingido á perfeição extra
hindo de um vegetal riquis imo, como a canna, algu·
mas grammas apenas de um produclo informe! Des
conhecedores dos beneficios que traz a especialisação
das funcções no mecanismo da producção, eram, ao
mesmo tempo, máos lavradores e detestaveis indus
triaes. Em taes circumstancias o aniquilamento era
fatal, e a explotação que nã', progride morre

Felizmente vulto de subido valor e energia se con
gregaram e puzeram paradeiro a tão triste estado de
cousas, levando á realização a idéa de uma u ina
central dotada dos apparelhos os mais aperfeiçoados
para o preparo do assucar. O dia 12 de Setembro de
1877 deve ficar assignalado nos fastos da nossa indus
tria agricola, pois marca o inicio de lima éra de pro
gresso; nesse dia foi inaugmado o Engenho Central
ele Quissamã. Logo apoz, a Usina Barcellos começou a
funccionar. Estava dado o primeiro impulso.

Não faltaram dissabores aos organizadore desses
estabelecimentos. Tivel'am de lutar com a inexperien-
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cia, a falta de pessoal habilitado, o espirita rotineiro
de uns, a má vontade de outros, a indifferença geral etc.
Demais, soffreram logo amarga decepção, pois o rendi
mento etH a sucar não se elevava a 9 ou 10 "/0 como
Ules fôra affirmado, e com difficuldDde attingia a 6 % !
Esforços herculeos, prodigios de energia foram neces
sarios para vencer os tropeços d sse periodo penoso
de iniciação.

Muito ha sido feito, é certo, porém muito !la ainda
por fazer. O fabrico em si não attingiu o grão de per
feição conveniente, o rendimento obtido é exíguo de
mais. Convém, pois, não parar um instante siquer e
empre manter-se a par dos progres os realizado

diariamente na extracção do a sucar de beterraba;
convém experimentar o novos apparelho preconisa
do para a canna; ter o olhos fitos nos engenhos cen
teaes de Martinica, Guadeloupe, Cuba etc., e acom
panhaI' os seu melhoramento; diminuir a mão de
obra, exagerada em algumas in tallaçõe ; reduzir o
basto de combu tivel; tentar a ubstiluição do carvão
animal, etc. Convém não esquecer tambem a cultura
e lhe prodigalizar cuidados mais esclarecidos.

A riqueza de nossas canna tem- e patenteado pouco
consideravel em certas zàna , ma com o emprego de
adubos adequados ou o melhor amanho do solo, os
afolhamentos, etc., é provayel que se obtenha maior
porcentagem em accharose.

A pouco e PJLlCO todos estes desideratos serão sa
tisfeitos e a industria assucareira attingirá, em lar'gas
regiões do Brazil, inacreditavel prosperidade. Talvez
tenha forças até para vencer o assucar de beterraba
no proprios paizes em que este é produzido.

Não nos deixemos, porém, levar tão longe e lem
bremo-nos de que não poucas provincias a sucaI'eira
ainda não dispoem de engenhos centraec. Façamos
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votos para qUê, em periodo não alongado, nellas se
ergam es es magnificos estabelecimentos que chamam
a si a tarefa industrial, deixando aos lavrndor0S o
serem só lavradores e só curarem do producto da terra
até á colheita.

As grandes usinas de tean 'formuç<1o industl'ial não
ó fabricam melhor e mais barato, como fomentam o

desenvo!Yimento ela IJequena lavoura e torna111- e
(serYiço inapreciayel entre nós) yerdaeleiros nucleo de
trabalho livre.

D'al1i decorre o papel yaliosis imo que stio cllOma
dos '\ desempenhar no periodo melindroso, para o
Brazil, da substituição do trabalho.

Alongamo-nos n'essas considerações afim de ju Li
ficar a alta distincçtio que propomos para os iniciadores
ele um movimento indu 'trial ele tanta importémcia.

Na exposiçuo de assueares occupam Iogar saliente
os obtidos pelos metl1odos aperfeiçoados do ' engenhos
centraes. São uniformes e compurayeis entre i, es
capando d'est'arte ó. censura irrogada aos productos
brazileiros nos mercados estrangeiros: - falta ele
igualdade. Apresentam crystallisação, limpeza,belleza
de aspecto, ausencia de cheiro desagraduvel, qualidade
esta difficeis de enc ntrar reunidas nos a lIcare pre
parados pelo systema antigo. Demai o imple~ tama
nho das amostms patentea que se trata de yerdadeiras
explotações industr-iaes e nuo ele producções acanhadas
ou mesmo de ensaios Limidamente externados por
specimens resllmidissimos.

Solicitamos para o Engenho Central ele Qu issamü e
Companhia Agricola de Campo (Usina Barcello ) Di
ploma de Honra pela excellencia dos productos expos
to , os esror~os constantes que fazem por se conser
varem a par do progresso e, sobretudo, por terem .sido
os iniciadores das u, inas centraes de assucar no BraziL
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o Engenho Central de Quissamã expoz quatro sortes
de assucar :
C7'ystallisado. -1 0 jacto, crystaes volumosos, claros e

bem seccos.
1a fina. - 10 jacto, crys taes não nutrido' ; bom produ

cto como côr, seccurn. e crystallisação.
2° qaalidade. - 20 jacto, como tal bom, posto que um

pouco humido.
111ascalJo. - Como tal bom, e tá porém ligeiramente

humido.
O Engenho Central de Barcellos (Companhia Agrí

cola de Campos) expõ cinco sortes de assucar :
Cl'Usta lli::;aclo.-1° incto; crystaes muito grandes, nu
tridos na caldeira de vnsio, brancos, bem seccos.
ia qualidade. - 10 jacto tambem; porém crystae.
menores elo que os do precedente; bella côr, bem S2CCO.

2.° qualidade.- Assucar de 20 jacto, bom como tal,
posto esteja um pouco humido .

3a qualidade. - 30 jacto, como ta Ibom, mas um tanto
11Umido.

40 qllaliclacle (mascava) bom, bem secco.

Deve cabei' o Diploma de Progres o (1) ao Engenho
Central do Cupim ( pela excellencia dos productos que
expõe c os esforços constantes que faz afim de produ
zir melhor e'mai.~ ec n0111icam nte. »)

Empren'a os mesmos machinismo que Barcellos e
Quissum8., á excepçuo, p l'ém, dos filtro de carvão
onimal, ohi substituido por filtro' de baeta, com o
que se realiza notavel economia, Segundo nos foi a se
veeado, no Engenho Central do Cupim tem-se conse
guido um rendimento de 8 ufo em a llcar.

(I) P0r pl'oposLa lia jurado D,', Antonio Augu Lo Fcrnandos Pinboiro foi olovadO'
a Diploma <la Honra o promio conferido ao Engeullo CenLrol do CUPIJU,

21
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No primeiro anno em que funccionou attingiu a sua
producção a 652 toneladas, e está calculada u do cor
rente anno em cerca de 1300. Vai ser introduzido o forno
Léon Marie modificado pelo en8:el1heiro Rillieux, para
queimar o bagaço ao sahir das moendas, melhora
mento que representa uma reclucção de mais de25 000
nas despesas diarias da usina. E' de esperar que cm
breve disponha, a exemplo de Qui samã, do cc Desfi
brador Faure» que tem dado tão bons resultados.

Expõe cinco amostras ele assucar :
ia qualiclade.- '10 jacto, em crystaes ele tamanho

regular; clat'o e bem secco.
1a qualiclade.- 10 jacto tambem, porém um pouco infe

rior ao precedente em côr e tamanho dos cry taes.
2a qualidade. - Com o . egunda é superior pela côr e

seccura.
2a qualiciadc.- Bom, porém um p uco inferior ao

outro.
J.lt1L~latinllO.- Bem se<.:co, ])0111 como tal (4° jacLo).

Propomos Diploma ele Merito aos seguintes expo
sitores:

Engenho Central do Queimado ( Campos)

Julião Ribeiro de Castro 9' C. a, que expõe:
i a cl'ystallisado. - Bom producto, bello crystaes, bem

claros, 10 jacto.
2a qualidade.-Só pócle ser cIa. sificado como terceira.
3a qualidade.- Só póde figurm' como mascavo, cheiro

um tanto desagradavel.

Fa::encla da FiglleiNL ( Campos)

Pereira Pinto.
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Expõe:
1° jacto ( 1a qualidade). - Assucar bem crystallisado

em grãos miudo , bem limpo e secco.
2r j acto.- Excellente como segundo qualidade, clal'o

e secco.
Apparelhos americanos de Colwell & Br~. O caldo

ahido das 1110enda. é levado por meio de uma calha
de madeira para os eoapo/'aclores. Em seguida passa
por filtros de . acco e voe para os eIJapol'aclol'es. O
cozimento e fuz em uma calclei/'a cle vacuo e a tur
binagem em turbinas do. ystema Lafferty.

Fa~encla clo A,/;ô (S. Fidt3lis)

José Maria de Souto Barcellos.
Expõe:

10 jactoo-Bem secco porém um tanto trigueiro,
crystaes pequeno .

1" jacto moiclo.- Bem claro e secco.
20 jacto. - Bem secco porém trigueiro e inferior aos

s gu ndos jactos de outra procedencias.
30 jacto - Pouco differe do precedente; trigueiro com

porticula de mascava o

40 jacto.- Ma cavo; inl'el'ior ao de Quissamã, Bar
cello e Cupim o

Tumbem expõe oito pães de as lIcar : 4 do primeiro
jacto moido. São todos mal feito, trigueiros e molles.

F'a,;encla elo Sacco (Campos)

Dr. Julio de '!:irando e Si!va.
Expõe:

CI'!JstaLUsacloo-Bom producLo, cloro, bem cry Lallisado.
Pôde ser classificado como 2. a

2a baixa.-Bem secco, bom apezarde um pouco sujo.
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Evaporação a fogo nú até 20 graus de concentração,
passando depois para a caldeira de vacuo.

Theoeloro Clu'istiansen (Pernambuco)

Expõe uma grande collecção de] ons productos com·
merciaes como alvura e seccnra. São dos melhores
que se podem obter com os processos antigos de prepa
ro e purificação,
3a superior'.- Um pouco sujo, purgado com argilla;

grumelosinhos.
3a bóa.- Um pouco inferior á precedenLe, claro, secco,
. purgado.
3a regulai', - Claro, purgado, secco
4a s07'te.-Bom producto.
Somenos superio/".- Bem secco.
1\IIascavaelo bom.

» superior.
») regLtla7" ,

Como assucar bruto apresenta:
Ame7'icano superior.

») regular.
Canal.- Verdadeira raspaduramolle.
TU7'binaelo crljstalli ado, - Como turbinàdo é mediocre,

meio sujo e de cheiro desagradavel.
llioido.-Melhor cheiro, bem pulverisado.
Turbinado somenos, - Mediocre, humido, sujo.

Julgamos merecedores de Menção Honrosa os se
guintes expositores:

Antonio ela Costa BalTOS Lima, mwúcipio ele S. Mi
guel (Alagôas)

Assuca7' branco de la - Póde ser class ificadQ como
.2a bôa' bem secco.
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Assucar b1'anco. - Como 3°, é bom.
») mascavo. - Bom.
A sucar retame.- Bom.
As amostras são por demais exiguas.

Felix de Gusmão Lyra 9' Filhos, Cama1'agibe
(Alagôas)

Expõe:
Assaca7' branco turbinado; muito limpo, crystaes

pequenos porém muito brancos. Excellente.
AssuCa7' somenos.-Como tal bom; mal limpo.
3n qualidade. - Bom, amostras diminutissimas.

Antonio Borges Sampaio, Ubemba (Minas)

Expõe qnatro amostras de muito bom assucar
(systema antigo de preparo) porém em quantidade
resumiclissima.

Constancio Jo é Pessanho, Quisscanã-llfacahé
(Rio de Janeiro)

Expõe:
As ucar b7'etnco.- Pôde ser classificado como 3a

superior bem crystallisado, claro e ecco.
Mascavinho.- Bom.

Viuva Barro~o 9' Filhos (Campos)

Expõe:
Assucar de 3a qualidade.- Trigueiro, mesclado

de mascavo. Bom producto commercia].
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Jo é Mària de Oliveim l1ianna.(Campos.)

Expõe:
Assucar de 311 qaalidacle.- Posto· .estejo medio

cremente purgado é bom. Grul11eludo.

Genuino Jo é da Silva. Municipio de Itaboralllj,
(Hio de Janeiro)

Expõe:
Assucar de 211 regulal'.- bem secco e bôu côr.
lVIasccwo- bom.

Francisco Bernardino de Barro.. Fa.:enda de
Santa Igne~ Santo Antonio de Padua Hio de
Janeiro.

Expõe:
311 injerior.- Producto commerciaI mediocre; mal

purgado.
Além desses expositores assignalados nas guias

11a outros que são merec dores de recompensas.
Se o digno Jury quizer, nüo obstante a falta das guio. ,
contemplaI-os, propomos os seguintes premio.

Diploma ele 111erito :

Fa~enda ele Pi7'abeil'aba (p rteocenle ao Duque
d'Aumâle), qlle expõe tres bella.· amo tra de assucor
branco, l)erfeitamente crystolisado e limpo. Seriom
excellentes, coso nüo estvessem llUmido . Expõe
tambem duas amostra de o ucm moscayo de ])ôa
côr, bem limpo, porém pessimamente . ccco. Está
melando todo.
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~ifençelo Honrosa:

D . Maria P. de A. Machado (cidade de Passos,
Minas) ,que expõe duas amostras de assucarde pri
meira qualidade muito bom; um'a de segunda e uma
de terceira' tambem muito bons. Infelizmente são
amostras redusidissil11as.

Dr. nIanoelGesteira Pa os:( Campos), que expõe
duas amostras de assucar l11nscavinho bom; granulos
demascavo.

João Francisco Leite Nunes ( Campos ), que expõe
as ucar de terceira bem crystallisado, porém, um
tanto trigueiro por ter ido o mel imperfeitamente
separado.

F. E. Vianna, (Maranhão). que expõe assucar de
segunda qualidade, um tanto sujo proclucto commer
cia!.

Antonio Jorge Alvcs ( Campo') ,que expõe Assucar
somenos, trigueiro, producto cOl11l11ercial.

BaNtO ela B6a Yiagem ( Cam pos ). a sucar somenos
com particulas de mascavo, producto commercial.

BaNtO ele S. Jacto da Bct7'ra ( Campos). que expõe
assucar somenos, mais limpo do que o precedente.
Producto commercial.

BaNtO de S" S(3bas!ü7.o ( Campos ), que expõe assu
cal' somenos regular, secco. Producto commercial.

Commendador Gustavo Fcrrei,.a Santos (Cam
POS), que expõe assucar somenos regular, secco.
Producto commercial.

COl1unendador José GOI1WS ela Fonseca (Para
hyba ), que expõe assucar someno regular, producto
commercial. .

Nas guia vêm indicado dou expositore cujos
productos não encon tramos; são os Srs. :
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Lui~ Bal'boza de Castro, estabelecido em S. José da
Divisa CH.io de Janeiro), e Coronel José Zacharias ele
Carvalho, estabelecido em Simão Dias C ergipe).

E' cen uravel que pela mór parte tenham os expo i
tores deixado de forneceI' informa o ões ácerco da im
portancia de sua producçfLo, qualidades que pod 111

fornecer, machlna e pessoal empregado, mercados
de consumo, futuro d ua indu tria, etc.; são ele
mentos esses que auxiliam a distribuição acertada de
recompensas.

A exposição da industria a' ucareira, se não foi dos
mais concorridas, patenteou á evidencia os grandes
progressos que tem realizado nos ultimo annos, sob o
influxo benefico dos engenhos centl'aes.

ASSUCAR HEFINADO

Merecem Diploma de Merito:

.ri fabrica Fidelidade

Que expõe dOLls grandes pães cylindrico de a
sucar de primeira e segunda qualidade.

Bons productos como cór e a pecLo. Talvez um
pouco humido , o que se póde explicar pelo tempojá
longo que se acham expostos.

A fabrica S. João

Que expõe, em tres bellos frascos, assucai' de 1a, 2a e
3a Os dous primeiros são claros, bem seccos etc.; o
terceiro é como tal bom,
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Francisco Carmo Braga

Que expõe tres qualidade de assucar. ta perfeita
mente secc e branco, bom aspecto; 2,\ podia ser mai
claro mas, como tal, bom producto. 3 ti nw cavinho
cll iro agradavel e aspecto bom.

CHOCOLATE

Estilo a chamar a nos a attenção o preparados ele
cacúo.

I a Exposi .Jo Industrial s6 figuram dous productores
ele chocolate em grande: a fabrica Andalusa e a fabrica
dos Srs. Bhering & Silva.

Solicitamos o Diploma de Progresso para ambas,
attendendo á qualidade dos productos que apresen
taram, ao seu I om acondicionamento e aos esforço
que têm empenhado para se manter em pé de igualdad
com as melhores da Europa.

A fabrica Andalusa expôz chocolate em páus, em pó,
em pastilha eLe. Produz actualmente 80.000 pacotes
por anno, gastando ne11e 22,800 kilo de cacáo recebido
elo Pará, Bahia, Angra dos Reis e Cabo Frio. E' dotado
c)e Mas e üperfeiçoadas machina . Expoz tambem
manteiga ele cacâo da qual fazemo men,<1o e pedal
attenta a importancia que póde vir a ter este ramo
industrial entre nós.

Afabrica de Bheriog' Silva acha-se excellenLemente
montada e póde fabricar até 5.000 pacotes por dia. O
consumo não dá infelizmente para uma producção de
mai de 3.000 pacotes diarios nos mezes de traballlo,
isto é, quando se póde contar com uma temperatura de
menos de 23° cento Recebe o seu cacáo do Pará e da
Bahia,
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Propomos Menção Honro a para:

antos 9' ImUtO (Co ta de Pelota)

Que expoem dois pa otinhos contendo chocolaL em
pó, e tragado pelo mau acondicionamento, e quatro
páu de chocolaLe em bàas condiçõe : a massa é ho
mogenea, fLU1dente eLc.

Aqui pomos termo á tarefa honrosa Iue no foi con
fiada, instimando que não nos tive epl a. for ,as
permittido desempenhai-a melhor.

L DIZ GOFFREDO DE ESCRAGNOLLE TAUNAY.

Parecer [10 Sr, commemlador Domill[os Moitillho - sobre [elo
artificial

3a secção. _7° grupo, classe 25. a

Com o crescimento da população das grandes idade,
o desenvolvimento ou creação de certas indu tria vai
se tornando de tal modo indispensnvel que longe de
pal'ecer um luxo con titue uma nece idade inherenLe
ás condições ciimatericas dessas cidades e 00 bem
estar e hygiene dos eus habitantes.

Além do beneficio directo que essas indu trio. vêm
p1'e tal' ás populações, têm ellas ainda a vantagem de
indirectamente servil-as, fornecendo elemenLo paro o
estabelecimento de' outras tambem necessarias à vida.
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Taes são os beneficios que da industria da fabricação
do gelo aproveitam ao homem.

A principio olhado pela nossa população como obje
eLo de luxo e só accessivel ás classe aba tadas do.
sociedade, paro. o qlle muito concorria o eu elevado
preço, é hoje con iderado como auxiliar imprescin
divel em certos ca. os de medicina e em diversos in
dustria .

Durante muito tempo o gelo consumido entre nó
era quasi todo importado, não obstante a existencia de
uma ou duas fabricas desse producto. Era isso sem
duvido. devido á falta de distribuição regulor d'agua e
ao emprego de machinas proces os deficientes que
não permittiam ao con umidor contar com uppri
mento certo.

A importa ão de o'elo era feito. com o fim de conser
var as [ructa que no vinho111 da America do Norte,
ou tambem como lastro de navios que, em carga de
retorno, leva'> am caD"' e outro g'enero .

Apesor, porém, ele nenhum pagamento de frete e de
direiLos de eutI ada, o gelo . ra vendido a 160, 200 e
me mo 280 réi por kUo e quasi constituia um mo
110polio em 111'10 de dous ou tre individuos, I elo
que não era po ivel fugir a e tes preços excessivo .
Como consequencia do preço seguiu-se o limitado uso
que delle fazia, tornando- e a im genero dispen a
vel e de luxo.

Attendendo a toda~ as cir Ul11stancia. ele variação
de pr ço, upprimento incerto, vantagens innumel'a
que de sua generali o.ção podiam advir para a popul':l
ção, e abunclancia d'agLta, os pl'Oprietario da fabrica de
Santa Luzia é.ll1im8l'a11l-SC o. montai-a, o fizeram dundo
lhe Lal de envolvimento que para ella encommenda
rom a rnuiol' machinu que atê hoje tem ido con
struida pelas im portante officinas de Raul Pictet
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( O'az sulphuroso ). O e tabelccimento das machinas,
apparelhos, canalisação e accessorios montam a
quantia superior a 400 conto de réis.

A producção maximél diaria póde iL' a 40 tonelada
de gelo em grandes blocks de28 kilo , de belIo aspecto,
transparentes e sem o todo esponjoso que tanto depre
ciou o producto nacional até entUo fabricado entre nós.

Quanto a preço, a fabrica estabeleceu 40 réis por leilo
(quantia insignificante em compara,ão ao que e pa
gava) na fabrica e depositos, e toma encommendas
para entrega a domicilio pelo preço de 60 réis o kilo. (1)

Si até hoje a fabrica de Santa LLlzia ainda não tem
apresentado vantagen para eu proprietario, é i o
motivado pelo prejuiz. que entr n' existe de que o
gelo causa molestias, prejuizo que irá pouco a poucc
desapparecendo.

Tem tambem sido empregado entre nós o gelo como
meio de preservar o leite que nos v m do interior e
que hoje é hastante procurado para alimentação pu
blica.

Consideramo de tanta importancio. presente e futura
a fabrica de gelo de Santa Luzia e os serviço r levan
tissimos que, pela bôa qualidade de LIS productos,
prestará á população desta cidad , que a julgamos
digna de er distinguida na presente exposição com
Diploma de Honra.

Rio ele Janeiro, 8 ele Fevereiro ele 1882.

DOMINGOS MorTINHo.

(1.) Os novos propriotarios oloval'alll a 1.00 1'5 o preco na fabricas o dopositos
dopois de conforido o promio da oxposição •
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Parecer 110 Dr, Antonio An[nsto Fernalllles Pinheiro - sobrs
papsis Dintal!os para forrar casas

3" secção, - 8° grupo, classe 10. a

I

CO IDEHAÇÕES GEHAES

A indu Lrla de papei pintado para f 11'ar casas
fez o seu apparecimenLo em principias do 170 seculo,
teve seu berço em França e foi seu iniciador um
ruanez chamado F7'allç(li~.

Durante os cento e élncoenta anno que se seguiram
ao eu apparecimento teve es a in lu tria um de en
volvimenLo gradual, porém lento, aLé que em fin do
seculo 1 o um outro francez, por nome E.cocillo71, con
seguiu I vaI-a a uma alta perfeição e assim dar ao '
seus productos a mais franca aceitação.

Desde então o paI el pinLado fez notayel concurrencia
ao e tofo para forrar ca as, e o u o destes foi pouco
a pouco e re Lrino'indo ás l1abiLações de grande luxo'
hoje me mo nas mais llmptuosas habitações o papel
pintado Lem con eguido [rnnca entrada, graças ao nlto
go to e notavel pel'feiçtio a que tem chegado a in
du trio. de sua fabricaçüo.

Por meio da estamparia 'e applicnm ao papel a
mais bella e variadas côre , e para elle e pa~ am o
mais delicados e cnprichosos desenhos.

Durante multo tempo es a estamparia se fez exclu
sivamenLe á prancha aLé que em 1797 a casa Zuber,
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de Rixheim, no aUo Rheno (França), teve a iniciativa
do emprego de rolo .

Quer a e tamparia 101' meio de prancha, quer a
feita com rolos, reclama tanta pranchas ou t<lntos
rolos, applicados sllccessivamente, quanta' càres ou
gradaçãe' de côres contiver o desenh .

As prancha silo de madeira com os de enhos aI el'to
em alto relevo na propl'ia madeira . excepcional
mente guarnecidos de metal; os rolos são tambem de
madeira com desenho em aILo relevo ma excepcional
mente aberto~ na pr pria madeira e im gel'almente
feitos com metal e feltro. Cnda prancha ou rolo contém
em relevo a parte do de. en110 que deve er reproduzido
com uma tinta, e, em cavados, n parte corre pondente
ao fundo do papel e ás outras tintas do de enho.

A estamparia com peanchas6 reita ú mão sobre me a
guarnecida com parma de feltro, empr gondo- e
apenas uma alavanca parél comprimir a' pean ha
quando o de enho deve ser mais carregado em côre
ou quando e tem de applicar mordente para domaI'
ou pratear; a e tamparia com rolo é feita á ma
quina, nesta se montam tanto rolos Iuanta càl'es,
trabalhando esse rolo imultan amente e pa undo
o papel successivamente sob cada rolo.

Basta isso para se cOl11prehender quanto a estam
paria com pwncha d ve r demol'ada e cara, mas
pnra melhor accentuar lembraremos que aSSLll11pto
hn que têm exigido c rCG de 800 pranchas.

De alguns no lembramo por tel-os vi to na Ex
po ição Universal de Pari em 1868, a que as istimos e
muito de perlo acompanhúmos como membro, embóra
ob cmo, da commis ão brazileira. Entre outro cita
mos os seguintes a sumptos estampados ú prancha
que melhor accentuam aquelle trabalho paciente e de
morado porém perfeito em sua execução.
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Um esplendido painel, estlyo Luiz XVI, genero Go
belinos, desenho de Chabal, estampado pela já citada
ca a de Zuber do Rixheim, com 750 pranchas; ..

Uma bella pai Dgcm, ue um colorido, naturalidade c
perfeição admiravei , representando uma scena de
tempe. tade, e tampada I ela mesma casa Zuber com
196 prancha ;

Uma decoração, tylo Luiz XVI, composição de
Julio Petit, pintma de Dumont, estampada pela casa
Bezault com 5 Oprancha, que de 'pertoll a mais ju ta
admira,ão pela perfei,ão e nitidez do trabalho e bel
leza da concepção;

Outra grande e magnifiea decoração, estylo Luiz
XIV, pintura de Dumont, estnmpada pela casa Hoock
FI' res com 373 pranchas.

Es a e plendida execuçàe dão cabal testemunho
do alto grau de I erfeição a que tem chegado es a in
dustria, e de quanto recur os fferece ella para a or
namentação interna dos edificios: entre o melhores
Pl\lducto , porém, da stamparia com prancha ainela
hoje occllpa o primeiro lagar o esplendido painel-a
Jl/Iocidacle-, 011 ep ão de Muller, que tão admirado
foi na Exposição Uni\'er~al de 1 5- e ainda hoje é tido
como o mai feliz successo des a indu tria.

A nece sidade do emprego de grande numero de
pranchas junta á inevitavel moro idade peculiar a
es e ystema, pois que ante de se apllicar cada pran
cha é indi pen avel deixar eccar a tinta já dada pela
precedente prancha, encarece muito a producção e por
i o, de de que o as umpto reclama muitas tinta , o
producto nuo mais fica ao alcance das classe' pouco
abastada.

Na vista di o e em face da grande procura que desde
o fim do seculo XVIII tiveram o papeis pintados, a
attençâo dos fabricantes foi despertada para uma pro-
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ducção mais rapida e mais economica, embora meno
p'erfeita: de sa necessidad nasceu a e tamparia por
maqu:'1a munida de rolo .

Foram os inglezes que, no principio do corrente
seculo, deram ao problema da estamparia inecanlca
uma solução pratica e economics, e desde então os
papeis pintado- poderam sahir das fabrica a preço
muito baixo, o que os põe ao alcance das menores
fortunas e permitLe renovar-se frequentemente a
forração de uma ca a.

A França, que já tinha a gloria de haver iniciado a
estamparia de pap i ,não se deixou ficar atraz, e aco
lhendo, princil almente a datar de 1850, o systema
inglez de staml aria mecanica com rolos, oube dar
lhe tal desenvolvimenl e imprimir-lhe tal cunho de
gosto, já na execuçuo, já na escolha de de enhos, que
occupa hoje ainda nesse g nero de e tamparia, como
110 de pranchas, o primeiro Jugar.

O succe so que hoje corôa a estamparia mecanica
é devido ao Srs. Potter, de Inglaterra, I idoro Leroy,
éZuber, Gillon e Thorailler le Fran,a e mai que a
todos ao Sr. I i 101'0 Leroy, justamente tido em França
como o rei do I apel pinLado.

Ao lado da França e da Inglaterra os d mais paize
ela Emopa e os Estados Unidos da America do Nort
têm dado gr-and de envohim nto á indu tria de pa
pei pintados, e J em que aLé hoje n<1o tenham podido
rivalisar com a Fran a nesse gen 1'0 de pro lucçuo.

Como acima di 'emos a estampada de papei para
forrar ca as se faz por dou proce" so , o de prancha
e o de maquina com rol s. Cada um ele ses processos
temo seu lado muito cDracLeri tico.

A estampariD por pranchas leva sobl'e a d maquina
vantagem I la per('eiçuo e nitidez do tl'abalho, e até
hoje é o unico passiveI desele que o numero de cÔl'es



- 337-

chega a 30 e o unico pratico desde que esse numero
passa de 24.

A e tamparia por maquina leva por seu lado vanta
gem s bre a de pranchas pela pre teza na fabricação e
barateza do proelucto, ma os ele enhos ja não saIlem
tão correcto como n'aquella nem a fu ão elos tons é
Wo' perfeita,

.Como consequencia a e tamparia por meio ele pran
chas e tá hoje re enaela aos pa.peis de luxo ou de
maior pL'eço ao a umptos em que devem entrar
muita cor s e grado .ãe de côre~, e a de maquina á
producçüo mal. ao alcance da maioria das boI a e
portanto mai genel'ali aeln.

A maquino, onforme o numero ele ôre com que
t nllam ele trabalhar, podem e~ tampaI' por dia, ele 10
hora 600, a 1600 peças ele 1apel com metro cada
uma, ao pa o que o operario o mai que póde no m~ 
mo tempo é applicar d la prancha em quatro peças
ele Pél1 el.

As maiores maquina que actualmente se empr gam
tcm 24 1'010 , i to é, podem trabalhar com 24 càres ; a
prol1ucçJo por~m mal. geral é de 8 a 12 cures para o
pop i commun de 2 o 7 cUI'e I ara os ordinarios.

Tnnto em UITl como em oLltro y tema a tintas tio
pr lorada com cola animal ou com r int vegetal;
e ta e pecialmente pelo ingleze,. A re ina vegetal
não dá á. tintas ha tant fixidez e muito con arre para
que os ôre m pouco t mpo 1 botem,

II
I)\D STHIA 1 'ACIO~AL

O Brozil que, nuü o) tante a atrophiaclom insi. ten
eia da escolo fJue n lle ú quel' \'er um poiz ogt'icola e
([lte tem va ou a' no sos tarifas aduaneiras em mol
des que elil'-se-Ilial11 expressamente feitos para matat'

22
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toda a tentativa industrial, tem sabido acolher um
grande numero de industrias, dando [ronca batalho. o
es e de amor dos nossos governo , soube tombem
inscrever-se n grande certamen da industria de
estamparia de papei para forrar casa .

Data de O annos o apparecimento de a indu trio
ne ta côrte: foi seu introductor um francez que
montou a sua fabrica no baitTo de S, ClJristovilo.

Pouco tempo depois outras fubricas aqui se montu
rmn, e, de ucces o em succe so, tem a indu tria de
pDpei pintado' muito e d nvolYido nestD capital.

A producçilo nacional tomou tanto incremento c
tanto se tem aperfeiçoado que a importaçilo de papei
pintados de procedencia J'rDnceza, lloicos do e trangei
ros que aqui têm tido aceitaçao e que m 18-9 al tingird
a 100.000 kilogrammas parn todo o Inlperio, no valor de
'erca de 110:000::'000, já em 1866 apclln cIJegav<.l, tam

bein para todo o Imperio, a 38.000 kilogl'ammH, 00

valor de cerca de 29:000· 000' i to 6, em oito anDOS
sof[rera uma reducção de 2/3 sobre o que fôra em 1859,
época em que essa illlportaçu havia chegado ao seu
maior grúu. (1)

Hoje essa importação apena chega a cerca d 15.000
kilogrammas, e, si e attender ao notavel de envolvi
mento que tem tido, pl'incipalmeote nesta capilal, a
edificação particular e especialmente a de ca as para
aluguel, pod r-se-ha fazer Limn idéa de ql.1i1o extenso
tem sido a pl'Oducção nacional de pap j pintado p8l'[\
assim tão profundamente haver g lpeado a importação
do similar estrangeiro.

E . a industria é uma das que mais têm pro perado
entre nós e das que bem hão compen ado os CSrOl'Ço
dos no sos indusLriocs.

(i) Estas dados são tirados das cstatisticas da oxportação da França.
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Com muito criterio o nossos industriaes adop
taram em geral a estamparia mecanica e só excepcio
nalmente trabalham com pranchas.

O papel I arato é o de maior procura e este só a
maquina póde e tampar.

A fabricação nacional e tá hoje muito adiantada
e os papeis que a no sa fabricas estampam nada
deixam a ele ejar comparados ao semelhantes das
rabrica fruncezas.

Além dos papei de estamparia Iiza, preparam-se
tambem aqui os papei com desenhos dourados,
o. papei- com fllndo a etinado, o papeis marro
quinado ou goblinado , e com facilidade e podem
pl'eparal' o papei prateados, envernizado e mar
morisaelo .

O I ap -1 que em pren'umo é in portado da Belgica,
L1eeio, Frao 0., 'uissa e Allemonho.; os mais prefe

rido, ão o belga para o produclo melhore e o
ui so para o mais ordinarios.
O papel é importado em a menor preparação e

aqui pa sa por toda os operaçõe da estamparia,
lesde a applicação da côr geral ou fundo até ser en
tregue ao mercado. Vem m rolo de 800 metro e
depoi de e tampado é partido em peça de 8 meLro
cada uma.

A cola mpr gado é n do Hio Grande elo Sul ou
a qlle aqui me mo se [rabicD com couros de boi.

Só no to. capital é qlJe temo -, fabricas ele papel
pintado' li ellas acLualmelltc cm numero de cinco
e tem uma proc1ucçuo média diaria de cerca de 4.000
])"ça ,poc1end . er C'lenlc1a em novos maquina' [)
6.000 P caso

A 1110i impol'Lante fabricas que aqui temos são
a dos Sr' , Loquet, David c· Ca, Julio An'lchoreta, e
Garcia.
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III

FABRICANTE QUE CONCORRERAM Á EXPO rçÃo

E' para lamenLaL' que daquellas cinco fabricas que
possuimos sómente duas houvessem concorrido á Ex
posição de Indu tria Nacional. Se h:1 indu. tria para a
qual o curto prazo que foi elado pura se preparar a expo
sição não póde eL'vir de jusLificação para aquella
falta é por c rto a ele papeis pintados, porquanto a'
fabricas guardam 'empre amo tra ele seu papei,
e as coUecções dessas amo tras ba tariam para
attestar o gráo de adiantamenLo de cada fabrica, a
perfeição de eu trabalhos e a melhor escolha dos
assumptos: para apresentarem os seus pl'oclucLos
nem pL'e 'isavam clla desenrolar peças d que esLão
repletas as SLLaS lojas, bastariam o livro de amostra ,
que nem me mo oct:upariam grande espaço,
nem seriam de difficil tran porte ou de cu to a in 
taUação. Nada poi justifica os au entes ao pa o
que a sua ausencia vem bem claramente mostrar
quanto está ainda atrazada a educa.ão ela maioria
dos nossos industriaes em assumptos que são do
seu maior interesse, como sejam as expo ições indus
Lriaes.

As fabrica' que concorreram foram as elos Srs. :
Loquet, David & C.
Julio Anachoreta.
Aquelles apre entam uma coUecção de papei pin

tados li maquinn, e este uma ollecção de papeis pin
taelos á maquina e á prancha.

Não nos contentúmos com o exame dos papeis ex
posto ; pam melhor Cuml)rir a mis ão que no foi
confiada pelo Jury, na falta de um jurado profissional
nessa materia, visitámos aquellas fabricas, exami-
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námos as suas maquinas, assistimos aos seus traba
][10S e procurámos colher as mais completas infor
mações que não só nos habilitassem a bem julgar, mas
tambem a offerecer ao Jury elementos egLlros para
por si julgar.

Fabrica elos 81's. Loquet) Daviel 9" C.- Acha-se
esta fabrica estabelecidD á .rua elo Visconde de Cara
vellas n. 17, nesta côrte, em preelio proprio e espe
cialmente construido para esse fim.

A fabrica é movida a vapor por uma maquina de
força de 8 cavallos; todo o maquinismo quer de estam
paria quer accessorio é ele fabrica ,tio franceza e de
excellente qualidade.

Po. sue esta fabrica:
1.0 Uma maquina de dDr fundos (fonseuse) para ap

plicar ao papel a tinta geral, qlle deve fazer o fundo do
desenllo, por melo de um jog de quatro e ovas circu
lares com duplo movimento de rotação, sobre o eixo
do systema das quatro e covas e de cada escova
sobre o eu eixo. E' uma combinação feliz que permitte
espalhar a tinta com admiravel regularidade sobre
toda a superficie do papel e obter-se um fundo
perfeitam nte uniforme. A !ol1seuse, omos obrigados
a a sim chamar porque a nossa technologia indus
trial é pauperrima, veiu sub tituit' de modo a nada
deixar a desejar, o trabalho que antigamente se
fazia a mão.
-'2. o Uma maquina de estampar podendo receber até

12 rolos e portanto applicar ao me mo tempo doze tin
tas ou côres differentes. Essa maquIna, construida
por um dos melhores fabricantes francezes, nada deixa
a desejar e póde trabalhar com rolos de diametro até
OnJ,20, isto é, applicar desenhos de Om,63 de extensão.
Ç~clEl rolq porresponçle a uma tlnta a c~llal se acIta III



- 342 -

uma cuva em que se vem banhar uma tela sem fim, de
lã e feltro, que leva o. tinta ao respectivo rolo starn
pador. E' actualmente a maior maquina de e tampar
que possuimos.

3. o Um tendall>lecanico qu recel e o.utomatiCD.m nLe
o papel estarrl] ado DO allir da pl'eced nt mDquina e
por meio d um apparclho de acoleh -tDr o Lnd
em Lodo o comprimento. do difieio, fi)? ndo gl'an
des seios perfeitamente iguac., o tl'an parla at('
uma maquina de enrolar e desta u um apparell10 d
divid ir em peça~, ele sorte qu o pa pel, por um lado,
entra na maquina de estampar e, pelo out.ro, d pois de
2 horas, tempo preciso pam eccor, Dhe já prompLo,
enrolado e dividido em peços d 8 metro paro. er
entregue DO mercado. E' esta o unica dos nos as fabri
cas de papel pintado que po u o tendal mecanico, e
aquelle de que eUa e acha munida na la deixa a de ejal'.

4. o Uma maquina le enrolar (bobineu e) para receber
o papel ao sahir da maquina de daI' fllndos e prepara!'
o rolo de papel para entrar na maquina de e tam
par, trabalhando em co!'respondencia com aquella e
sem necessidade de intel'venção do operaria.

5. o Uma maquina de asselinar, com 6 es ovo cy
lindricas que têm dois movimentos, o d rotação e °de
vai e vem sobre o seu eixo, c dão ao papel um
assetinado perfeito. R' tambem a unica qu pos uimos;
contém ella todos os mellloramentos qlle até hoje tôlll
sido sanccionados pela protica em França, onde
esse trabalho se faz com a maior perfeição. E sa
maquina recebe de um lado o papel, as etino-o e °
transmUte do outro á de enrolar, fazendo todo °
serviço sem intervenção do operaria. O seu trabalho é
perfeito.

6. o Uma maquina de goblinar, destinada a imprimir
no papel já estampado pequenas estrias, saliencias ou
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reentrancias que lhe dão, á vontade, aspecto de tecido,
marroquio ,eLc., fazendo-o pa sal' entre dois cylindros,
um guarnecido de papeL comprimido e outro de bronze
com o desenho que e de eja. E' tambem a unica que
po suimo . E sa maquina permi.tte augmentar consi
deravelmente a variedade de papeis.

7. (l. ma maquina de apLainar rolos, indispensavel
em toda e tamparia mecanicaeque entretanto não no
con ta que haja entre nó egunda. Aqui, onde
o e tado hygrometrico e a temperatura são sujeitos a
tão uru ca variações, os rolos estampadores feito de
madeira c deformam no fim de pouco tempo e essa
deformação causa il'reguLal'idade ila superficie cylin
dricados desenhos metaHicos nelles gravados em rele
vo; o mais pequeno desvio nes es desenhos basta para
inutilizar um rolo e com elle toda a collecção de rolos
do a umpto re pectivo. Poder aplAinar o rolo defor
mado é I ai uma grnnde economia e a maquina que o
faz loma- e de uma utilidade inconte taveL e da maior
economia, porquanto os rolo e tampadores repre
sentam em uma fabrico de papeis pintados o maior ca
pital do e tabelecimento.

8. o Um triturador e hli turador de tintas para com
por a côre de ejadas. E' um appareLho ímples e
muilo pratico lue Lambem nüo encontrámos na outra
fabrica que expoz eu produ lo .

9. o Uma peneira mecanica para tinta~, operando
pelo "acuo, á emeLhança da que ão u ada n[IS tintu
rélrÜ.1 de te idos. E' di pen avel nesta industria.

10. o Uma maquina para lavar:1' tela sem fim que
levam as tinta aos rolos e tampadores. Trabalha
per~ itamente bem e lava at', ei tela de cada vez 1'0 

tituinlo-t\s no fim de curto tempo perfeitamente limpas
e em estado de servirem com tintas completamente
diversas das que antes as inhibiam; é um apparelho
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muito utilllessa industria e que tambem não vimos
na outra fabrica que concorreu á Exposição.

11. o Escovas e me as para dar funelos a mJo, grande
collecçJo de rolos impressores para uma grande va
riedade de desenhos, cylindros diversos para goblinar,
esquentadores para facilltar a secca do papel nos dias
humidos, maquina para preparar cola com couro de
boi, vasilhame abundante e apropriado para a manipu
lação das tintas, e tudo o mais de que carece uma fa
brica bem montada para esse genero de industria.

. A maquina de estampar que possLle esta fabrica"
póde trabalbar com tres velocidades; com a menor,
usada para os desenhos de 8 a 12 tintas, produz 800
peças por dia de 10 horas; com a media, usada para
os desenhos de 4 a 8 tintas, produz 1200 peças no 111es
IDO tempo; com a maior, usada para os desenhos até
4 tintas, produz 1600 peças nas mesmas 10 horas de
trabalho. No maximo es a maquina apenas exige
1 1/4 cavallos de força.

A fabrica está muito bem lnstallacla, e já na escolha
do seu material já na bóa direcção do trabalho, reveln
muito tino e perfeito conhecimento da materia por
parte de seu director, o Sl~. Lóquet. E' em no sa opi
nião a melhor fabrica de papeis pintados que pússui-
mos; faz honra ú nossa industria. .

Os productos que esta fabrica expoz são bem exe
cutados e dignos de apre,o, entretanto elles apenas
dão uma idéa muitissimo incompleta da grande va
riedade de desenhos que a mesma fabrica prepara e..
expõe ao mercado. Como papeis estampados ú ma-
quina e1les nada deixam a desejar.

Essa fabrica vai montar tRmbem a estamparia com
pranchas e a fal ricaçao de papeis dourado . E' uma
bôa resolução porquanto será um meio de dar serviço
nos offlctaes impressores ~empre (~uel por estar o rner'l
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cado abarrotado de papel de maquina, convenha parar
a fabricação de te; além di so o papel que vul
garmente chamamos fran ez tem bastante procura,
e a nossa industria o póde fornecer de muito bôa
qualidade.

Entendemo de justiça conferir-se á fabrica dos Srs.
Loquet, David & C.- Diploma de Ptogresso.

Fab7'ica do SI'. Julio Anachol'eta.- Acl1a- e esta
fabrica montada á Praia Formoza n. 269, nesta côrte,
em predio de aluguel, :lcanhado, ba tante humido e
pouco proprio para aquelle fim ; não ob tante i. so o
seu proprietario tem dado á ua fabricação notovel
de envoLvimento, e a ua producção é digna de muito
apreço.

O Sr. Anachoreta explora os dous proce. sos de e '
tamparia, pranchas e maquina.

A sua estamparia com pranchas e tá bem montada,
tem uma grande variedade de desenhos e os productos
rivalisam com o similares que a indu tria franceza
no envia.

Tem mais uma maquina movi la á mão pr.ra dourar
ou pratear e um cylinclro para fixar e dar brilho ao
ouro ou prata applicado por aquella maquina.

Tem ainda um apparell10 para assetinar, mas este é
da infancia ela arLe; é movido a mão, con ta de uma
pequena e cova que trabalha com muita morosidade
o que encarece a producção.

A estamparia mecanica tem:
1.o Uma excellente maquina de dar fundo, mais com

pleta do que a dp, que tratamos acima, pois não só tem
dous jogos de e covas fUl1ccionando como aquella, ma
ainda uma e cova recta que acnba de e1ar á tinta já
bem espalhada pelas escovas circulares moiar uni·
formidaçle, O Wapa.lI1O de~~a maquina é o 111ais perfeito
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que se póde de~~jar, e o mais cuidadoso fundo dado á
mão não leva sensivel vantagem ao qlle se obtem com
eUa.

2.° Uma maquina de emolar.
3.° Uma maquina de e tampar, podendo trabalhar

com oito rolo~ de c1iametro até Om,20, bem con tl'Uida,
ele fabricação franceza e fazendo um trabalho muito
nitido. Sua construcção é semelhante á da do prece
dente fabricante, com a differençn de ter sómente copa
cidade para 8 rolos quando aquella o tem para
12 rolos. E' movida á mão, empregando-se para i 50

um operaria quando o de enho é de meno de 4 côres
e dous operarias quando o desenho tem de 4 a 8 côres.

4.° Uma outra machina urn pouco mais antiga
porem semelhante á precedente e com capacidade para
seis rolos impressores.

5.° Tenelaes C0l11111Un , ele madeira, onde o papel ú
suspenso á mão, o que exige pelo menos tres operaria
e tendedorc para cada maquina e tampaJora, sujeita
o papel ainda bnmido a ser mais facilmente estragado
e torna o serviço multo menos expedito, menos per
feito e mais di pendioso.

6. ° a emolamento e a divisão em pe a é feito a
mão, em maquinas muito primitivas.

Como se vê, pois, esta fabrica não e tá Wo bem mon
tada como a precedente e Lodas as Sllas maquinas silo
movidas á mão' a sua producção, pOl'ém, visto dispor
ele duas maquinas impressoras e do trabalho á 1ron
cha, é de cerca de 1000 peças por dia de10 hora e póde
ser elevada, com os elementos de que dispõe, a 1500
peças diaria .

Os producto que expoz, tanto estampados á ma
quina como á prancha, são bons e nada perdem P.111

comparação com os da precedente fabrica ou com os
que importamos.
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Entendemos de justiça dar-lhe o mesmo pr'emio que
á precedente, porquanto, se [1 sua OmClla de estampa
ria á maquina não póde ser comparada á daquella,
apresenta e ta fübrica trabalhos á pranclw, o que
aquella ainda não faz. e desenho dourado que tam
bem aquella não fabl'ica. Por essa razões e porque
os productos exp sto são digno. de apreço igllal ao
qúe merecem o. da precedente fabl'ica, pWpOlllOS para
o r. Julio Ann Iloreta o mesmo premio que para áquel
lcs, isto (~, Diploma ele Progl'es o,

IV

CONCL ÕES

Julgamo digno ue figmar no Exposição Conti
n ntol de Buenos Ayres os pl'oductos ex postos pelo
Srs, Loquet, David & C,l\ e Juli' An acl1oreLa, pare
cendo-no de van tagem, para melhol' dar uma idé[1 de
nossa producçã , que esse expo ilores completem as
suas collecções com loda n amostras de SIlO. f')bri
cação, acompanhadas dos respe tivos preços.

Propomo Diploma de Progresso pam os Srs. Loquet,
David &. C. a e Ju lio da Silva Anachol'ela, ('I)

Rio de Janeil'o, 30 de Janeiro de 1882.

ANTONIO AUGUSTO FERI ANDES PINHElnO,
Engenheiro ch'il.

(i) Sou proposto. do mosmo jurado relato,', o .lur)" conferiu diplomo. de merito
:le expositor .Francisco .~'avrnud pelos seus papelões piotados por decalcomania,
"rop"ios para roda-pés, paincis e gual'lllção de portas .

.~
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Parecer (lo Dr. Antonio An[nsto Fernan[les Pinheiro - sobre
materiaes (le transDortes te1'1'estres eaccessorios (le rehicnlos
e(le vias ferre as,

3a secção.-9° grupo, classes ia a 7. a

Os productos sujeitos ao nosso exame pertencem
ás sete l)rimeiras elas. e elo grupo 9° da 3a secçüo do
catalogo e constam de:
A.- Carruagens de duas ou quatro rodas, sem molas;
:8.- Carroças e carruagens ordinarias de duas ou

quatro rodas, com molas;
C.- Wagons e carruagen especiaes para estradas de

ferro e carTis urbanos'
D.- Vehiculos especiaes não incluidos nas precedentes

de ignaçõe ;
E.- Peças altas para carros, carruagens, wagons

etc.; rodas, eixos, mancaes, systema de 8US

penstío, de freios e de engate; acces orios empre
gados nas vias ferrcas em trafego.

Pertencentes a cada uma dessas gran les divisões
encontrámo na Exposição os seguintes productos :

A

1 Trolly de duas rodas, com assento para duas
pe oas, fabricado e exposto pelo 81's. Rõhe
Irmãos;

1 TI'olly de quatro rodas, com a sento para duas
pe soas, fabricadQ ~ expostq. pelos 81's. Rõhe
Jrql~os ;
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1 Trolly de quaLro rodas, com assenLo para seis pes
soas, fabricado e exposLo pelos Srs. Rahe Irmãos.

B

1 Carroça de quaLro rodas com molas, fabricada e
expo La pelas officinas da Companhia de Carris
Urbanos, desLa côrte;

1 Carruagem de cidade, com quaLro rodas e molas,
fabricada e exposLa pejo Sr. AnLonio José de
Amorim, desLa côrte;

2 Carruagens de cidade, com quatro roda e molas,
fabricadas e exposLas pelas officinas da Compa
nhia de Carruagen Fluminense

c

1 Canuao'em de i <I classe para esLrada de ~ 1'1'0,

fabricada e exposta pelas officinas da Locomoção
da estrada de ferro D. Pedro II;

i Carro-correio para estrada de ferro fabricado e
exposto pelas officinas da Locomoção da estrada
de ferro D. Pedro II;

i 'v:agon de baO'agem para e trada de ferro, fabricado
e' exposto pelas officinas da Locomoção da estrada
de ferro D. P dro II'

i Cürruagem de ia classe para e trada de Cerro, fabri
cada e exposta pelos Srs. H.ahe Irmãos;

i Carruagem para carris urbano, fabricada e expo ta
pelo Srs. Rahe Irmão ;

1 Carruagem pura carris urbano , CaJJricada e exposta
pela officin3 da Companhia Carri I'bano.

1 \Vagon de cargas para carris urbano, f'abri ado e
exposto pelas officinas da Companhia de Carris
Urbanos:
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D

2 Carroças de aterro, fabricadas expostas pelos
Srs. Rahe Irmãos .;

2 Carrocinhas paro aterro, fabricada oe expostas pelos
Srs. Rahe Irmãos;

2 Carrinhos de mão para aterro, fabricados e expo tos
pelos. 1's. Hahe Irmãos;

1 Wagonete plataforma, fabricado e expo, to pelos
SI'S. Rahe Irmãos;

1 vVagonete estrado, fabricado e exposto pelos Srs.
'Hahe Irmãos;

1 Carrinho de luxo para inaugurações, fabricado e
exposto pelo 81's. Hahe Irmãos;

1 Carrinho de luxo para il1auguloações, rabricado e
exposto pela Casa de Correcção da C' rte o

E

Rodas de ferro fun lido, montada , soltas e partido ,
para 'vvagons, ]ocol11oLivas e carruagens de estrada
de ferro, fabricadas e expostas pela officinas da Loco
moção da estroada de ferro D, Pedro II .

Eixos montados para wagonde estrada de ierro,
mancaes com caixa de graxa, para-choques, engates,
molas e freios para wagon e carruagens de estrada
de ferro, fabricados e expostos pelos offi inas da Lo
comoção da estr da de rerro D. Pedro II o

Truck COI1lI)letos para wagons, montado e soltos,
fabricados e expostos pelas officinas dil Locomoção ciD
estrada de ferro D. Pedro II .

Rodas de ferro fundido, para \Vagonete o e carrua
gens de carris urbanos, fabricadas e expostas pelos
S1'S. Rahe Irmãos;
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Eixo de ferro forjado para carroças, mancaes e cai
xas de graxa para wagons e carruagens de carris
urbanos e estradas de ferro, fabricados e expostos pelos
S1's. Rohe Irmãos;

Para-choques, engates, freios e cadeira de ferro for
jado para truck de wagon, fabricados e expostos pelos
Srs. Rohe Irmãos.

Cubos de fereo fundido para rodas de carruagens de
carri urbanos e carroças, fabricados e exposto. pelos
Srs. Rohe Irmãos;

roração de 1/8 feito com trilhos de aço, para es
Lrada de ferro, fabricado e exposto pelas officinas do.
Locomoção da estrada de ferro D. Pedro II;

Dül'mentes de ferro inventado e expostos pelo en
genheiro João Teixeiea SOAres;

Carro guindaste pm'a estrada de feno, fabricado e
expo to pela offiêina da Loc moçuo da estraçla de
I"erro D. Pedro II ;

Girador para locomotivas, I"abricado e exposto pelas
officinas de Locomoçãu da estrada de ferro D. Pedro II.

Feita essa resenha passumos á apreciação de cada
producto.

T7'oUies paNt- viajantes. - São unicos expositores os
Srs. Rohe Irmãos, desta côrte.

Esses vehiculos são destinados ao transporte de via
jantes em estradas ordlnarias, e prestam um real ser
viço permiturido VÜJjDr-se de carro, com commodidade e
segurança, onde seriu quasi impraticavel e em geral pe
rigoso o tran ito las carruagens ordinarias com molas:
a . LW introducção em larga e cala e grande aceitaçüo
nas provincias de S, Paulo, Rio de Juneiro e Minas, é o
melhor a ttestado em favor desse genero de vehiculos.

Os que figuram na exposição são perfeitamente bem
acabados e solidamente cons~ruidos.
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o que caraclerisa essa especie de vehiculos ê o sys
tema. de suspensão da caixa; esta, em vez de ser sus
pensa sobre molas, o é obre barrE1s de madeil'a
apoiadas, sobre os dous eixos, nos trollies de quatro
rodas, e sobre o eixo e os varaes, nos de duas ro·das.
Tanto um como outl'O typo é de tinado a ser tirado
por animae : os coxins para os viajantes são montados
sobre 111011:\s em espil'al que lhes dão ba tante elastici
dade e corrigem m grande parte os inconvenientes e a
falta de commodidade do vehi ulos não suspen os
sobre molas.

Nenhum ii1dLlstrial conseguiu até hoje dar tão
grande extensão á fabricaçilo desses velüculos como os
SI'S. R6he Irmãos unem chegar ao gráu de perfeição e
solidez que offerecem os trollie fabl'icados por estes
senhores e de que são notaveis e pecimens ás tres que
se acham expostos.

Em no sa opinião merecem os Srs. R611e Irmftos um
Diploma ele Pl'ogre so pela fabricação dos seus trollies.

Cca'roça ele quatl'o rodas, cOIn nwla . - Figma na
Exposição um unico especim n e este. expo to pelas
officina' da Companhia de Carri rbanos, desta
côrte. A carro~a exposta ú de um exceLlente typo para
o tran porte de carga em ruas publicas e estra las
mpedradas . sun con::.t.rucçuo é solida. e a . proporções

bem ombinadas.
A caixa des e vehiculo, com capacidade para 1m3, O

de cargas, é montada sobre dons joo·o de rodas e
fortes molas. As roda trazeira tem 1m,40 e a diantei
ra Om,96 de diametro. O eixo dianteiro tem jogo inteiro
. obre pião central. As mola, trozeira . ão cI .12 e a
dianteiras de 9 folhas.

Esse vehicul0 é destinado a ser Lirado por dous 8ni
maes, tem boléa para cocheiro, acha-se provido com
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oleado para abrigar a carga e pôde carregar até 1500
kilos de peso util.

Em nossa opinião este producto merece Diploma de
Pl'ogresso.

Carruagens ele ,-,ielaele: -Concorreram tres especi
mens, um exposto pelo Sr. Antonio José de Amorim,
destacôrte, e dou pelas officinas da Companhia de
Carruagens FIlU11inensc.

A carruagem do Sr. Amorim tem meia coberta,
as entos para quatl'O pessoas e almofada ou boléa que
póde admittir cocheiro e criado, Esse vehiculo é de
um córte elegante e de construcção excellente.; é
montado sobre dous eixos com quatro roda-, sus
penso sob1 e o eixo trazeiro por tres molas, duas lon
gitudinaes e uma transversal, aquellas de 5 e esta
de 3 folhas; o eixo dianteiro, além das molas, tem jogo
inteiro sobre pião central.

As duas carruagens da Companhia de Carruagens
Fluminense são do typo Victoria; a sua constI'llcção
é bôa mas o córte é menos elegante do que a do
Sr. Amorim. As caixas são suspensas sobre dous eixÇ)s
com quatro rodas e molas dispostos como no pre
cedente typo, As mola longitudinaes têm 4 e as trans
versaes 3 folhas.

Comparados esses productos achamos no do pri
meiro expositor superioridade sobre os do segundo, e
os deste ainda muito recommendaveis. Propomos para
a carruagem do Sr. Amorim Diploma de Pl'ogl'esso e
para as da Companhia de Carruagens Fluminense Di
ploma ele M erito.

CCl1'tuagens de la ela se para estntcla ele fetro:
Concorreram dons exposi,tores, as officinas da Loco
moção da estrada de ferro b. Pedro II e os Srs. Rôhe

23
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Irmãos, desta côrte, aquellaR apresentondo uma car
ruagem para o serviço de sua linha de suburbio
(bitola de 1m,60) e estes uma carruagem para estrada
de 1 metro de bitola. Qualquer desses dons vehiculos
mostra grande adiantamento ness o de nossa in
dustria, muita dedicação nos chefe:::. nesses dous esta
belecimentos e pericia nos nossos operarias.

E' obre modo lisongeiro que já se fabrique no paiz
material rodante para as nossas estradas de ferro, e
tanto mais quando os especimens expostos não con
stituem objecto especial para exposição e im pro
duetos correntes de fabrica.

Essas carruagens têm mais sobre as importadas a
grande vantagem de serem construidas com madeiras
de lei de excellente qualidade e muito superiores ás de
que são feitas aquellas.

E ses vehiculos são montados sobre trucks de
quatro rodas, dou trucks para cada um; realizam
ambos o typo chamado americano, hoje com muita
vantagem adoptado em quasi todas as nossas estradas
de ferro.

A carruagem exposta pelas officinas da Locomoção
da estrada de ferro D. Pedro II tem assentos para 60
pessoas: esses assentos têm encosto girante de
modo a permittir a todos os passageiros voltarem-se
para o mesmo lado ;. são commodos porém muito pro
ximos, mas este inconveniente perde muito de impor
tancia desde que se atLende a que es e vehiculo é
especialmente d'estinado a curtos trajectos; deve entre
tanto ser evitado nas futuras construcções, porquanto o
passageiro de 1a classe tem direito a todas as commo
didades.

O estrado e li armação desse vehiculo são de peroba,
e no interior da caixa as.paredes e lecto são guarneci
dos com peroba reversa e canella preta envernizadas..
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otejadilho é simples e munido de excellentes ventila
dores; as janellas são espaçosas e munidas de vidraças
e veneziana .

A caixa e tá montada sobre dous excellente trucks
de quatro rodas cad um; em cada tL'Uck ha um par de
rodas americanas e outro fabricado nas officinas da '
e trada. O diametro das rodas é de O~, 915.

A carruagem acha-se munida de freio commum e de
freio Westinghouse, hoje já felizmente adoptado em
muitos trens dessa no sa estrada de ferro.

Toda a obra eslá. bem planejada e perfeitamente
executada.

A carruagem do me mo genero expo ta pelo
Sr . Rôhe Irmãos tem assentos para 26 passageiros,
sendo 21 no salão commum e 5 em um camarim es
pecial para enhoras. Tanto o salão como o camarim
acham-se providos de latrina, depositas de agua
potavel, lanternas e cabide .

As cadeiras são solidas e confortaveis; são além
di so bastante espaçadas e bem dispostas.

O tejadilho é duplo, offerecendo no meio uma parte
bastante elevada e munida de pequeno caixilhos di 
postos L maneira a facilitar a venLilação. O forro do
tecto é de oleado, bem pintado e com lindos desenhos;
e e forro, porém, é pouco resistente e de mui pequena
duração, pois ao prompto estrago peculiar a es a ma
teria juntam-se os inevitaveis resultados da curiosida
de maldosa de muitos viajantes: é Llma infeliz imito.ção
do forro de alguns carros menos bem acabados que nos
enviam os Estados-Unidos, e por i so aconselhamo
ao fabricante que adopte de preferencia os fõrro
de madeira ou de zinco pintudo com os quae e
póde conseguir toda a elegancia sem prejuizo da
dur'ação.
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o vehiculo de que tratamos é construido com ma
deiras de lei do paiz, menos o soalho que é de pinho; a
caixa é montada sobre dous trucks' de quatro rodas
cada um e de construcção regular; as rodas têm 001,61
de diametro e são da fabrica Lobdell, dos Estados
Unidos.

Essa carruagem está bem construida e não obstante
os pequenos senões que encontrámos parece-nos
digna de muito apreço.

Entendemos de justiça que tanto a carruagem da
estrada de ferro D. Pedro II como a dos Srs. R6he
Irmãos sejam premiadas com Diploma ele PI'O

g1'esso.

Carro-correio e 'Wago/?' de bag aqent:-Dous unicos
especimens, um de cada typo, se apresentaram,
ambos expostos pelas of-.ficinas da Locomoção da es
trada de ferro D. Pedl'O II.

O carro-correio 1 exposto, destinado ao serviço
daquella estrada (bitola de 11U,60), é do typo ame·
ricano, construido com madeiras de lei do paiz e
montado sobre dous trucks de C[uatro rodas cada um,
inteiramente construidos nas of-.ficinas da estrada.
Odiametro das rodas, que tambem sâo fundid , nessas
of.ficinas, é de Om,915.

Tem esse carro tecto duplo forrado internamente com
zinco bem pintado e munido de vidraças e ventiladores
Heelin, freio commum e freio \iVestinghouse, arma
rias com escaninhos para cartas e impressos, mesas
para distribuição e separação da correspondencia, la
trina, lavabo e deposito d'agua potavel. A sua con
strucção é solida, o tral alho está muito bem acabado
e o typo é incontestavelmente o mais apropriado para
o importantissimo serviço do correio, que hoje já se
f8.Z pela estrada de ferro D. Pedro II.
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o wagon de bagagem, tambem exposto pelas mes
mas officinas, faz parte do material rodante completo
construido por essas officinas para a estmda de ferro
Oeste de Minas, de bitola de Om, 76. Esse vehiculo é
completamente de construcção nacional, feito com
madeiras de lei do paiz e montado sobre dous trucks
de quatro rodas de 0fl1,51 de diametro fundidas n'aquel
las ofilcinas. A obra está bem executada.

Esses dous vehiculOs, carro-correio e wagon de ba
gagem, offerecem sobre os similares estrangeiros in
contestavAl vantagem pela sua solidez e duração. Nuo
silo objectos especialmente fabricados para exposição
e sim productos correntes de' fabrica: merecem em
nossa opinião Diploma; de Progresso.

lTehiculos para caNis urbanos: - Figuram na Expo
sição tres especimens, sendo um wagon de cargas e
duas carruagens para passageiros, vulgarmente aqui
chamadas «Bonds ») •

Owagon de cargas exposto pelas officinas da Com
panhia de Carris Urbanos, desta côrte, tem capacida
de para 2m3 ,20, e é destinado a carregar 3000 ki1. de
peso uLil, podendo este ser elevado até 3600 kil. A cai
xa é de madeira de lei, solidamente construida, bem
travada e assente sobre dous eixos de duas ro.das
cada um. Esse producto l)erde muito de importancia
por ser sómente a caixa fabricada no paiz; as rodas,
mancaes e toda a mais ferragem é importada dos Es
tados Unidos; entretanto a preparação da obra de
madeira e o ajustamento das peças metallicas muito
recommendam as officinas da Companhia de Carris
Urbanos.

A' carruagem de passageiros, tambem exposta por
aquellas officinas, applicam-se os mesmos reparos
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quanto á procedencia das peças metallicas. A par"e de
madeira e o ajustamento das peças metallicas estão
b m feito, e, como no e' pecimen precedente, r,~com

mendmn as officinas d'aquella compahia
Essa carruagem tem cinco bancos de lindissima pe··

roba reversa. O bancos têm 1m,40 de comprimento,
comprimento esse que julgamos mal estabelecido pois
é demo. iado para 3 pa sageiros e extraordinariamente
escas o e encommodo para 4 passageiros: para me
lhor prova haja vista os carros que essa companhia
tem em serviço e dos qnaes o exposto é fiel repro
ducção. N'es. es bancos de 1rn,40, quando nelles já se
acham 3 pas ageiros, o quarto que se apre ento,
por menos volLlmoso que seja, torna-sv urna cunha
de todo o ponto insUPIJOrtavel, por mais curto. que seja
a viagem: por outroIndo 3 passageiros em um. bonco
de 1rn ,40 deixam muito espaço perdido, que se é in. uf
ficiente para mais um passageiro, não é entretanto
pouco importante quando se leva em conta a estreiteza
de muitas de nossas ruas. Sob es e ponto de vi ta, pois,
consideramo aquelle typo pouco pratico e mal estu
dado.

A carruagem para passageiros, exposto. pelo S1's.
Rõhe Irmão, é incontestavelmente mais recommen
davel do que fi precedente. Pelo lado da fabricaçuo o
trabaU10 é perfeito; quanto á procedencia das peça,
sómenle as roda süo e trangeir~s; quanto emfim á
largura da caixa ou comprimento do bancos, a questão
de ommodidade do passageiro e da economia da
emprezas foi melhor estudada e hem resolvida, pois
que cada banco tendo 1m ,72 de comprimento accom
moda 1 ~rfeitamente bem 4 passageiros.

l:!.sse v hiculo tem ainda. 'obre o outro de que já tra
támo a vantagem do peso morto, total e relativo,
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menor, o que permitte ser tirado com toda a facilidade
por um só animal.

Baseados no e tudo compa1'ativo que fizemos. pro
pomos para Q carruagem Rohe Diploma de Prog1'esso,
e para a carruagem e wagon da companhia de Carris
UrbatlO Diploma ele M erito.

Vehiculos pa1'a aterro, wagonete, etc: -Os S1's. Rôhe
11'mãos expoem dous typos de carroças de ate1'ro, um
com rodas de cubo de ferro fundido e o caixão de Om,65
de largura, e o outro de rodas com cubo de madeira e
o caixão de Om,83 de largura. São ambos destinados
a erem tirados por um só animal e têm capacidade, o
primeiro para om3 ,38 de terra e o egundo para Om3 ,50
ele terra.

As rodas, varaes e estrado são ele peroba e a caixa
de pinho de Riga. Esse material e tá bem fabricado e
promette ri1uita duração, é porém dema iadamente
pe ado, e isso é um inconveniente muito sensivel no
serviço a que elles são destinados, isto é, aos traba
lhos de movimento de terras na construcção de estra
da de ferro.

Os mesmos fabrioantes apresentam tambem duas
carrocinha de aterro para serem tirada por dou
trabalhadores cada uma. Cubam a suas caixas 1/4
de metro' cubico, são bem fobricadas e de um typo
muito pratico. As rodas, barra de tracçuo e estrado
são de peroba e a caixa de pinho.

São ainda do mesmo fabricante os dous carrinhos de
mão para aterro que se acham na Exposição. Esses vehi
culos são construidos üJ.teiramente com madeira de lei e
promettem duração incomparavelmente maior do que a
dos que importamos, A sua caixa cuba om,304 mas
quanto á fórma é ella menos apropriada do que a dos
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importados. Um desses carrinhos tem roda cheia, de
madeira, e o outro roda de ferro.

Como se trata aqui de material de emprego muito
generalisado,entendemos conveniente indicar o preço
dos expostos:

A carroça com caixa de 0,65 de largura e cubos de
ferro fundido custa 120 000 ;

A carroça com caixa de 0,83 de largura e cubos de
madeira custa 110 000 ;

As carrocinhas custam 40' 000 cada uma;
Os carrinhos de mão 12 000 caeta um.
E ses preços são realmente baratos attenta a Ma

qualidade do genero_

O wagonete platafórma e \Vagonete estrado são tam
bem dos Srs. Rôhe Irmãos, estão bem construidos e
são de bôas madeiras.

Os dous carrinhos para inaugurações estão feitos
com capricho.

A' vista da qualidade do material de que acabamos
de tratar, pensamos er ele justiça conferir-se aos 81's.
Rôhe Irmãos, pelo eu material de aterro e ,,-agone
tes, Diploma de ilIlerito.

Rodas fundidas: - São expositores as officinas da
Locomoção da estrada ele fe1-ro D. Pedro II e os 81's.
Rôhe Irmãos, aquellas apresentando rodas fundidas
com ferro ele Ypanema, para wagons, locomotivas e
carruageris de estradas de ferro, e estes rodas fundidas
com ferro inglez para Ivagonetes e carros de canis
urbanos.

Rodas com ferro ele Ypanen1,a;- E' esplendida a
elC:posiç&o de rodas para \Vagons e carruageps de (3S,
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trada de ferro, fundidas nas of.ficinas da Locomoção ]a
estrada de ferro D. Pedro II com ferro guza da fabrica
nacional de Ypanema. Fundie-se no patz excellentes
rodas com ferro nacional é um serviço digno do maior
logio, é um successo digno do maior applauso.
As rodas para vvagons e caeros, fundidas nas offici:

nas da estrada de ferro D. Pedro II com o ferro de
Ypanema, são tão bôas como as melhores fabricadas
nos Estados-Unidos, unico paiz que até agora possuia
o segredo de dar á corôo. das rodas fundidas uma con
textura especial e excessivamente resistente que ga
rante a essas rodas duração a que jamais se poderia
chegar com a fundição commum. Hoje que temos já
tão grande extensão de estradas de ferro e que a fa
brica nacional de ferro em Ypanema tende a desen
volver-se, parece-nos que aquelle brilhante succes o
obtido nas offlcinas ela Locomoção da .estrada de ferro
D. Pedro II e o seu digno chefe, o engenheiro Carlos
Conrado de Niemeyer, devem merecer o maior ap
plauso do paiz.

A fundição de rodas para trucks teve alli principio
em 1871 sob a direcção do então chefe das of.ficinas,
engenheiro José Carlos ele Bulhões Ribeiro, de saudosa
memoria.

Em 1872 chegaram- e a fundir 200 rodas, mas o ferro
de que então se usava e1'a o da Europa, e o processo o
ordinario. Essas rodas não deram bom resultado pois
não offereci8m bastante garantia de segurança, por isso
foi sustada a sua fabricação; o exemplo porém estava
dado e a attenção despertada.

De 1872 a 1875 nada se fez nesse sentido, porém em
1875 o actual chefe, engenheiro Carlos Conrado de Nie
meyer, tendo obtido algumas informações sobre as
fundições de rodas nos Estados- Unidos, requisitou da
directoria da mesma estrada um pequeno fornecimento
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de ferro guza cinzento de Richemond, nos Estados
Unidos, ferro este preparado com carvão de madeira
e de excellente minerio; esse ferro ficou á estrada por
130 000 a tonelada, e experimentado provou a toda evi
dencia que a exceUente qualidade da roda ameri
canas provinha principalmente da natureza e qualidade
do material que os americanos empreg'avam.

Em 1876 continuou-se a fundir com aquelle ferro até
que pôde a estrada conseguir experimentar o ferro
guza da fabrica de Ypanema.

De 1877 a 1879 póde-se dizer que a fabricação de
rodas 1'Lmdidas e teve em sua phase experimental nas
officina da estrada, além. de que então, dispondo a
estrada de grande quantidade de rodas importadas,
não convinha dar grande desenvolvimento á fabri
cação; esse tempo porém foi habil·mente empregado
em continuados e serias estudos, até que em 1880 se
pôde dar maior exten ão á fabricação de rodas, e por
outro lado a pacientes indagações feitas e o constante
estudo e aperfeiçoamento dos processos já enttlo ga
rantiam completo successo.

Em 1880 fundiram-se para o serviço da propria es
trada 300 rodas diversas, para carros de passageiros,
tenders e trucks de locomotivas. Em 1881 essa pro
ducção foi elevada ao dobro e tornou-se nece sario o
augmento da oftlcina de fundiçHo, cuja área está sendo
elevada ao dobro; logo que estejam terminados esses
augmentos e separado o serviço de fundição de outro
qualquer, estarão as ofticinas da estrada de 1'erl'O
D. Per' 1'0 II habilitadas a fundirem annualmente até
2000 rodas para wagons, carro, etc.

Actualmente as rodas fundidas na estrada de ferro
D. Pedro II com ferro de Ypanema chegam até 280
kilogrammas de peso e sahem a 200 réis por ldlo~

gramma.
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A'qllellas officinas cabe a gllJria de ~e ter nacionali
sado um trabalho de tão grande importancia e cuja
continuação poderá collocar-nos em muito pouco
tempo inteiramente independentes da impOl·tação
desse importante artigo, não só para a e trada de ferro
D. Pedro II, mas ainda paro. toda as estradas de ferro
do Brazil.

Em poucas palavra, as rodas fundidas na e trada
de ferro D. Pedro II com fel'ro de Ypanema, e tão bem
representadas na Exposi.ão paI' grande numel'O de
especimen' 'altos, montado e quebrados para se
ver a contextura em confronto com a das americanas
das melhores fabrica, silo em no sa opinião um
dos mais brilhantes SUCC2SS0S da nossa industria, e
se algum producto, elo exposto, merece um Diploma
ele Honra é por certo este.

Premiando por esta sorte, o Jury não só fará a
devida justiça a um proc1ucto digno do maior apreço
e aos ingentes e patrioticos e forço do illustrado e
perito chefe da Locomoção da estrada de ferro
D. Pedro II, mas ainda chamará a attenção do governo
para os importantissimos interesses nacionaes que
se prendem ao desenvolvimento da nos a fabrica de
ferro de Ypanema, cuja riqueza é proverbial e cujo mi
nerio é da melhor qualidade. ,

As rodas que o Sr . R6he Irmão'" expozeram de 
tinam- e aos wagonete e ao carros de carris urbanos;
são fundidas com feno inglez e não apresentam nada
de notavel: ão bun trabalhos de fundição com
mum; a contextura. do ferro é a mesma tanto na
corôa como em qualquer outro ponto das rodas;
merecem em nos a opinião Menção HOIU'osa.

Eixos: - Figuram na exposiçã cinco eixos de
rodas de fabricação nacional, q.uatro de aço para
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wagon, preparado? pelas officinas da Locomoção
da estrada de ferro D. Pedro II e montados no
\Vagon de bagao-em purn bitola de Om,76 exposto
pelas mesmas officinas, e um de ferro forjado para
carroço, exposto pelos Srs. Rólle Irmãos; estão re
gularmente trabalhados. Merecem Menção Honro 'a.

Peças soltas para. ceuTa de estradas ele ferro c
de carris Ul'banos:- ão expositores as officinas da
Locomoção da estrada de fe['ro D. Pedro II e o

.Srs. Róhe Irmãos. Aquellas apresentam diversos
mancaes ,e caixas de graxa, de ferro fundido, para
choques, engates e freios communs, de ferro forjado}
e molas de diversos modelo , de aço; são producto
bem fabricados e que diariamente aquellas offlcinas
fazem para o importante material rodante da mesma
estrada: estes apresentam diverso mancaes e caixa
de graxa, de ferro fundido, para-choques, engates,
freio commUlll e cadeira para truck de wagoll,' de
ferro forjadc; como os precedentes bem fabricados.

Parece-nos justo que a ambos esse expositores
se dê Diploma de nlferito por e sa ordem de producto .

Trucks para wagons.- Além dos trucks sobre
que estüo montados os seus wagons e já foram com
elles considerados, expoem as officinas de ~ocomoção

da estrada de ferro Pedro II um truck olto, todo de
ferro, para wagon. E' esse producto de um excellente
typo, muito forte, perfeitamente r')11sLruido e munido
com quatro rodas de 0, m91~ de diametro, fundidas com
ferro de Ypanema. Nlerece Dipl07ha de Merda.

Cubos defen'o fundido para rodas de ca7'roças e
de wagons de carris urbanos :--São expositores os
Srs. F\.õ!1e Irmãos. Es es cubos constituem typo, bem
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estudados e bem executados: merecem Menção Hon
rosa.

Coração de 1/8 para via je7'rea:- Esse producto
é preparado na estrada de ferro D. Pedro II com
trilhos de aço importados. 'De ha muito a estrada
de ferro D. Pedro II tem .abandonado na sua linha
em trafego os corações com peças fundidas, para
exclusivamente empregar os fabricados inteiramente
com ferro laminado e trilhos de aço; a ofticino. da
Locomoção estudou llm typo que, de aperfeiçoa
mento em aperfeiçoamento, chegou ao que se acha
expo to e que tem plenamente justificado a substi
tuição feita por aquella estrada. Esse producto me
rece Diploma de Merito.

Dor'mentes metallicos.- O Sr. engenheiro João Tei
xeira Soares, até ho. pouco chefe da conservaç~o da
via permanente da estrada de ferro D. Pedro II e
actualmente engenheiro em chefe do. estrada de ferro
do Paraná, inventou um typo de dormentes de ferro
muito bem combinado e que se acho. expo to no pa
vilhão da estrada de ferro D. Pedro II, já em avulso j"á
nas linhas em qu e acham os wagons c jogos de
rodas. Esse typo póde er executado com trilho
"elho , com o que se dará u estes um util emprego, ou
com ferro em rJ; de ambos acham-se expo tos
muitos especimen . Consi te o typo em duas burras de
feero ( trilho ou chapa em rJ) coHocadas uma ao lado
da outra e, por entalhe ou unha, prendendo os teilhos,
uma por fóra e a outra por dentro; dessa arte
obtem-se o. mais perfeita con crva,ão da bitola da
linha. O invento é util e a execução bôa; merece, em
n sa opinião, Diploma de Merito.

Carro guindaste e girador pal'a loc07notioas :- São
procluctos expostos pelas officinas da Locomoção da
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estrada de ferro D. Pedro II e por estas fabricados para
a estrada de ferro Oeste de Minas, de Om,76 de bitola.

O carro guindaste é todo construido de ferro, está
bem estudado e bem executado; póde suspender·até
2500 kilgrs. a uma altura de 3m ,5Ü e em um raio de
3m ,50; sua corrente é do systema Galle.

O girador é construido com vigas de ferro batido
cravadas; tem pião central e rodetes nas extremidades,
é do typo dos gyradores equilibrados e póde supportar
até 25 toneladas. O trabalho e tá bem executado.

Esses dous productos merecem Diploma de P1'O
gl'esso.

São estes os producLos que nos coube julgar; exami
námol-os com toda a attenção e procurámos fazer
justiça assim como reunir a maior cópia possivel de
infQrmações para esclarecer o Jury, que em definitiva
os te.m de julgar; é passiveI que por in ufficiencia ou
má apreciação tenhamos feiLo alguma injustiça invo
luntaria, esta porém a ninguem prejudicará porque o
Jury em sua sabedoria fará na nossa proposta as
alterações que lhe parecerem precisas para corrigir
qualquer falta, de modo que só a verdade por fim
domine.

Conclusões

I

Entendemos que todo os productos que citámos ão
dignos de figurar na Exposição Continental que breve
se vai abrir em Buenos Ayre , e que lá elles darão
uma idéa muito avantajada do nosso progresso nesses
ramos de industria.

Será da maxima conveniencia que a digna directoria
da AS.':iociação Industrial envide os maiores esforços



- 367-

para conseguir, dos expositores citados, autorização
para remetter ao Rio da Prata todos e ses productos;
se porém ella não puder conseguir tudo, ao menos faça
com °que os diversos especimens· de rodas fundidas
com ferro de Ypanema, o carro correio, as duas car
ruagens de 1u classe para estradas de ferro, o truck
de ferro, o Ll'olly de eis pas ageiros para estradas or-

o dinarias, a carruagem de cidade do Sr. José de Amorim,
uma das da Companhia de Carruagens Fluminenses, o

a carruagem paL'a cal'ris urbano expo ta pelo Sr.
Rohe, a carroça de quatro rodas com molas exposta
pela Companhia de Carris Urbanos desta côrte, e di
versos especimens de fundi.ão de caixas de graxa e
mancue para carros de estradas de ferro e vehiculos
de linhas urbanas, expo tos pela estrada de ferro
D. Pedro II e pelos Srs. Rohe, não deixem de figurar
n'aquelle grande certamen sul-americano.

II

Propomos os seguintes premias:
DiplOlna ele Honl'Cl.'-A's Officinas da Locomoção da

estrada de ferro D. Pedro II pela excellente fabricação
de rodas para wagons, carros e locomotiva , fundidas
com ferro da fabrica nacional de Ypanema.

Diploma de progresso.'-A' Officinas da Locomoção
da estrada de ferro D. Pedro II pelos seus carro \lor
reio e carruagem de ia classe para estrada de erro
de 1m, 60 de bitola, e wagon de bagagem, carro guin
daste e girador ele locomotivas para estrada de ferro
de 001, 76 de bitola.

Diploma ele Progl'esso.' - Aos r. Rohe Irmãos
pelos seus excel1entes troUies para e tradas ordina
rias, e suas carruagens para passageiros em estrados
de ferro e em carris urbanos.
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Diploma de Progresso:-Ao Sr. Antonio José de
Amorim pela sua carruagem de cidade.

Diplbma de P7'ogresso:-A's Officinas da Companhia
de Carris Urbanos,· desta Côrte, pela sua carroça de
quatro rodas com molas.

Diploma ele Merdo: -A's Officinc.:> da Locomoção da
estrada de ferro D. Pedro II pelos seus mancaes,
caixas de graxa, para-choque, freio , molas, trucks.
de quatro rodas para \Vagons de estradas de ferro, e
coração de 1/8.

Diploma ele Merdo: - Aos Srs. Rohe Irmão
pelos seu vehiculos para aterro, wagoneLes, man
cae , caixas de graxa e mais peças de ferro para ve
hiculos de estradas de ferro e de carris urbano .

Diploma ele JVIerito:-A's Officinas da Companhia de
Carris Urbanos, desta Càrte, pelos seus \vagon de car
gas e carruagem para passageiros de carris urbanos.

Diploma ele Merito:-A's Officinas da Companhia de
CarrLlagens Flum inense pelas Sllas carruagens de
cidade.

Diploma ele Me7'do:-Ao Sr. engenheiro João Teixeira
Soares pelos seus dormentes de ferro para vias ferreas.

Mençüo Honrosa:-A's Officinas da Locomoção da es
trada de ferro D.Pedro II pelos eixos para rodas de trucks
de wagons de estrada de ferro de Qm,76 de bitola.

Menção Hom'osa:-Aos Srs. Rohe Irmãos por suas
rodas para wagonetes e vehiculos de carris urbanos,
cubos de ferro fundido para rodas de vehiculos de
carris urbanos e carroças, e eixo de ferro forjado para
carroça.

Rio e Janeiro, Sala das sessões do Jury da Ex
po ição da Industria Nacional, em 21 de Janeiro de
1882. - O .iurado, Antonio Augu. to Femancles Pi
nhei7'o, engenheiro civil.

~~
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Parecer [lo Sr, 1° tellente João Camlülo Brazil- sobre lllateriaes
de transportes lllaritilllos

33. secção. _9° grupo, classes 83. e 10.:1.

Cumprindo o disposto no art. 3° do Regulamento do
Jury Geral da Exposição Industrial, realizada em 15
de Novembro de 188'1, venho apresentar-vos o relataria
de que trata o citado artigo, sobre os objecto que
compoem o grupo 9°, elas es 8a e 10a .do. 3a ecçiIo.

O grupo acimo. menciono.do con ta de modelos de
clifferentes especies de embarcaçõe, um escaleI' a
quatro remos de taboado trincado e de o.mostras de
madeieas do' paiz, expostos pelos Ses. constructore
Carlos Mar aux e Barata Ribeir'O & C.

D'entre os objectos expo tos pelo Se. constructor
Carlos Moreaux, exceptuado' o modelo da barca a
vapor Pl'incipc elo Grão J?w'â, o de um saveiro e um
escaleI' a quatro remos, objectos estes que repre
sentam o gráo ele adiantamento do. industria no paiz, e
pelos quaes se recommentla o expositor á considera
ção do Jury, todo. os demai revelam apena capaci
dade proflssiono.l do referido expo iLor, como projectos,
que 8,0, para re ol\"er diver os e importantes proble
mas da aete naval.

Os objectos expostos pelo rs. constructores Barata
Ribeiro &. C. constam de um modelo completo do
cruzadoe A(Jonso e o de uma baleeira de quatro
remos, ambos construido para o serviço da Alfandega
do Rio de Janeiro, e de um meio modelo do rol:lbcador
Agobal'.

24
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Qualquer destes objectos attesta o grão de pro
ficiencia dos constructores, que se tornam recommen
daveis á elevada consideração do Jury.

Em vista, pois, do exposto e na fórma do art. 30 do
Regulamento do Jury Geral, cabe-me indicar que
julgo a qualificação dos productos expostos aqui men
cionados comprehendida no art. 10 do Legulamento,
e portanto com direito os referidos expositores ao Di
ploma de Merito.

Cumpre-me ainda declarar que os referidos objectos
estão no caso de figurar na Exposição Continental de
Bueno::3-Ayres. Sala das essões do Jury, em 24 de
Janeiro de 1882.-10 tenente, JOctO Cancliclo Bm:;il.

Parecer (lo EX!ll. Sr. Conselheiro Dr, EDifanio Call1lillo de Soma
Pitanga - sobre insh'umentos, aDDarelhos de Dhysica eXDeri
mental, oDtica, magnetismo, geodesia! tODograDhia eteleDhonia.

3 1L secção. - iOo grupo, classes 3a, 4:1. e 5.:1.

De conformidade com u disposição do art. 30 do
Regulamento do Jury Geral, tenho a honra de apre
sentar, n'este rapido esl aço, as considerações que
me pareceram mais uLeis de externar, seja com
relação ao uso e emprego dos apparelhos que tive



- 371 -

de examinar, e cuja classificação e merito exponho
ao illustrado Jury Geral da Exposição Industrial, seja
no tocante aos progressos experimentados pelos pro
ductos expostos, e á perfeição do trabalho de nossas
nascentes industrias nacionaes.

Parecendo-me que as considerações que aprouver
a cada membro do Jury externar devem ter por
principal fim imprimir um certo cunho de ordem
e regularidade nas exposições de nossos productos
industriaes, assim como devem visar o aperfeiçoa
mento, as applicações novas e o facil e commodo uso
de cada um dos objectos expostos, tambem indico
uma ou outra medida ou providencia que, sem ser
totalmente destituida de vantagem ou utilidade pra
tica, proderá entretanto contribuir para a elevação do
nivel de nosso trabalho nacional, e para o maior
desenyolvimento e prosperidade de algumas industrias
de nosso paiz.

No quadro dos apparelhos e instrumento submet
tidos ao meu exame e julgamento figuram 12 avisadores
electricos de incendio, com transmisso r Morse simples

2 mecanismos completos de relojoaria,. sobresalente
dos mesmos avisadores de incendio.

1 mecanismo completo de regulador electrico, iden
tieo ao dos contadores de tempo, já installados em
diversas estações publicas da cidade.

1 collecção de quatro apparelhos Morse simples,
escrevendo com tinta, dou montados como estação
intermediaria e os outros em estações extremas,
todos animados por pilhas Leclanché, de 6 elementos
cada uma.

1 sortimento completo de commutadores para es
tações servidas por duas, tres, quatro, seis ou oito
linhas telegraphicas.
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3 caixas contendo cada uma um .para-raio, de
chapa dentada, para a estações telegraphicas, que
tem em trafego uma, duas ou ires linhas.

Por ultimo, 2 trophéos feitos com diver os uten is
ou ferrameo'as empregadas na con trucção das linhas
telegraphicas,

Expositora, a Repart.i~ão dos telegraphos do E laelo,
com ofticinas no Campo ela Acclamação.

Outra notavel e importante collE\cção, tambem sujeita
t\ minha aprcciação ejuiw, se compõe de instrumentos
de optica, magneti mo, apparelhos nauticos, in tru
mento,' de geodesia c topogrophia e apparelhos para
olgumas demonstroções de physica experimental,
comprehenden lo :

1 luneta meridiana portatil.
1 luneta astronomicél, com a precisns culare pal'a

observat' o a, tros para o]Jservu.õe Lerrestres.
1 linda. e variada collecção ele pÚlce-ne::

J
ocnlo e lu

n tas para myopes e presbytas, com'aros de ouro ele
lei e magnificos crystaes, de fórmas e lavor s exeel
lentes·.

1 agulha azimuthal com cil'cul0 moveI e pC:.
1 agulha ozimuLhal de reflexão, com ·circulo gTU·

duado e pal'afu~o tangencinl do sy lema d Copil"io ele
Fragata Saldanha da Gama.

2 bitaculas de metnl com lanternas e agulhas, con
tendo até oito barros l11ognetica:3, primorosamente nen
bada .

1 agulha de bitacllla mergulhada em alcohol, paI'L\
o navios de grand marcha.

2 agulhàes para teclos de camaras.
20scillometro. de 'Y temas c1ifferenLe
1 theodolito traúziLo.
1 nivel de bolha d'm', com oculo p.ortatil.
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1 cllnometro (systema Reis).
2 regoas de mira fallantes.
1 apparelho para experiencias de força centrifuga.
1 apparelho para transformar o trabalho mecanico

em calor (systema Tyndall).
Expositor, o cavalheiro José Hermida Pazos, com

officinas á rua do Hospício ns. Bi,.63 e 65.

Completa- a lista dos appm'elhoSi ubmettidos ao meu
.iulg'amento:

1 notavel apparelho de electro-therapia, com 136 ele
mentos, qUélsi a secco, inventado e fabricado pelo pro
púo expositor, o Sr . .T. Fronti, com oftjcina Ú rua 1° de
M::.u'ço n. 16.

1 telephono de Ader em a tividade.
1 collecoão de peças do receptor e do microphono

do mesmo apparelho, fabricadas pelos proprios expo
siLores, os 81'S. Leon Rodde 8.:. Comp., com officinas ii
rua de Gonsalves Dias n. 62.

1 apparelho de electro-therapia, com 30 elementos
do systema Caillaud Trouvé.

6 grupo de pilhas, todas de pequeno modelo, com
posto cada um de quatro elemento de diversos in
ventol'e, 8hi comprehendendo a pilha. humída de
Trouvé, expostos pelo Sr. B. Gairaud, com officina
á rua do Ouvidor n. 127.

I

Entre as admiraveis e multiplas applicaçães da ele
ctricidade, devida ao brilhante engenho da America do
Norte, merece particular mençuo o Di tl'ict Telerj7'aph
ou o teleg7'apho ele qztal'tei7'no, de ql1e uma das mai
l.lteis 'funcções é a transmissão dos avi os de incendio.

A desolação e ruina que produzem os frequente
incenc1io não podiam deixar de prender a attenção de
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nossa administração publica que,como a dos povos mais
cultos, tem procurado adoptar avisadores de incendio,
que com a maxima presteza e segurança possam preve
nir os postos de bombeiros de tão deploraveis sinistros.

E' para satisfazer a uma necessidade de tão urgente
empenho que as officinas do Estado se têm esmerado
em produzir excel1entes e solidos avisadores electricos
de incendio, cuja perfeição e commodidade s6 são com·
paraveis á rapidez e á facilidade com que podem er
empregados e manipulados pelos mais modestos
agentes da força urbana.

Uma simples roda dentada, que uma mola pó 'e
desprender, constitue o orgão principal dos doze avi
sadorel? de incendio expostos pela repartição geral
dos telegraphos; variando em cada roda o numero,
o arranjamento e a distancia dos dentes; o que per
mitte a cada posto ter um signal unico, que define com
extremo rigor o lagar da cidade em que lavra o in
cendio.

E' muito para desejar que a solicitude do governo
ramifique as linhas de incendio pela nossa vasta ci
dade, em ordem a que em cada rua se possa ~er á mão
tão importante recurso, no momento da necessidade.

A notavel industria dos telegraphos· de quarteirão
póde prestar outros relevantes serviços á capital, além
dos avisos de incendio. Por tal razão conviria igual
mente que ao mesmo apparelho se reunissem signaes
convencionaes, com referencia ao serviço da policia, de
modo que os rondantes pudessem tambem denunciar e
pedir auxilio para outros factos, tão frequentes entre
n6s, taes como: roubos, brigas, ferimentos etc., e re
clamar uma infinidade úe providencias que interessam
à segurança e tranquillidade da cidade.

Se bem que cada avisador de incendio contém um
manipulador Morse simples, que p6de supprir e repa-
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rar as medidas que ora indico, e já em pratica em
outro logares do mundo, comtudo, não é inutil pon
derar que o transmissor Morse, apesar de muito facil,
pede uma ligeira instrucção para ser manipulado, e
que é de todo o ponto inutil sobrecarregar o serviço da
policia urbana com os exercicios de telegraphia.

\

Sem queL'er aconselhar, pnra o serviço de incendios,
o emprego do telephono, que aliás transmitte inteiraa
convel'snção ou ordem que se tem de expedir, e is to
sem exigir nenhum genero de in trucção por parte de
nossos rondantes ; sem nada avançar obre a po sibi
lidade de instaUar-se avisadore em todos os predios,
que possam por si mesmos, sem intervenção de pessoa
alguma, fechar a corrente da pilhas ao serviço de incen
dio, taes como o apparel110 do Sr. G. Dupré e outros,
avisadores que exprin1em a suprema aspiração pratica
para atalhar-se de prompto o estrago dos incendios,
cabe-me dizer que os productos expàstos pela Repar
tição dos telegraphos do Estado pódem competir com
os productos similares mais perfeitos dos outros paizes,
e são por isso dignos de honrar a nossa industria nacio
nal, em qualquer paiz estrangeiro.

II

A capital do Imperio entrou, não 11a muito ainda, no
gozo de uma nova installação apparentemente modes
ta, mas da maior utilidade e importancia pratica;
quero referir-me ao reguladores electricos, cujos
mostradores figuram em quatro edificios da nos a
cidade.

A falta de mostradores publicos que marcassem em
varios pontos da cidade a hora, com a justeza que a
pratica da vida pMe reclamar, não podia deixar de
concorrer para grandes perturbações, sobretudo das
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que podem provir da falta de pontualidade nas transac
ções, ou do desencontro de acções, que para serem
completamente efficazes e harmonicas devem ser exe
cutadas com toda precistio e em ummomento determi
nado.

Se os relogios electricos ao serviço da cidade não
podem, como os chronographos, indicar o momento
preciso em que certos phenomenos se devem realizar,
elles indicam com admiravel simplicidade o. succes ão
do tempo, de minuto em minuto, o que já é uma nota
velo.pproximaçtio do. medida do tempo para os factos
que não são de uma rigoro a classificaçtio scientifica.

Um simples dente de escapamento, que a correnLe
de uma pilha desprende, eis o orgtio principal que de
minuto em minuto produz o movimento da agulha,
que percorre as divisões dos quadrantes de co.da um
dos reguladores publicos.

A Repartição dos telegraphos do Estado expoz um
systema completo de relojoaria, identico aos dos re
guladores publicos, apparelho fabricado em suas offici
nas; o que demonstra a o.ptidtio mecanica. e a com
petencia de seus artífices. A louvavel solicitude com
que a administração do Estado ordenou a fabricação
de um tal mecanismo rasgará em breve novos hori
zontes a mais esta importante applicação da electrici
dade, creando entre nós, em larga escala, a inclusiria
do relogio electrico.

Basta reflectir-se que 11tiO é só para a observação nas
ruas, que os mostradores electricos são necessarios:
cada Ministerio, Academia, Arsenal, Quartel e grandes
Repartições do Estado, todas ellas carecem de marcar
e regular os trabalhos por uma só hora, creando, as
sim, habitos de pontualidade, que muito devem in
fluir no caracter do funccionario e na equitativa dis
tribuição do serviço.
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A importancia da uniformidade de hora torna-se da
mais palpitante necessidade na administração dos ca
minhos de ferro, onde a marcha dos trens reclama a
maxima regularidade e onde stio frequentes a~ de
cepções dos viajantes, provenientes da differenças de
hora dos diver~os reguladores. Os deveres do homem,
lwendem- e por tal modo á distribui.tio uniforme elo
tempo, que o nos o eculo trota ele distribuir a hora
exacta a cada domicilio, do mesma ,orte que cada
ca 'a é 1)rovi la de ugua e goz; pôde-se dizer que se
trata de unificar a hora ela mesma sorte que padrõe
de unidad s têm ido adoptados para cada e pccie de
grandeza. ô a electricidade poderá transmittir, de 11m
relogio typo, a hora a Lodos o ponto de uma vasta
cidade.

Comquanto não seja o unico processo capaz de re
solver a questão, todavia, sob o ponto de vista de sim
plicidade e I recisão, nenhum lhe pôde di putar a com
petencia, E POl' i so que é licito contor com importan
tes trabalho, neste ramo de industria, nas of.flcinas do
E tado, e que devemos esperar que a bella Íniciuti \'a
do Governo s ju imitada e de envolvida pelo e pirito
da industria particular do nosso paiz.

III

A transmissão do pensamento a distancia por meio
de signaes, que constitue em sua e encia a telegra
phio, depois de ter sido realizada por phenomeno
sonoros e vibraç.ões lumino as, foi re olvida de um
modo sorprehendente com us maravilho as apl)lica
çõe da electricidade.

Antes mesmo do estabelecimento regular dos tele
"Taphos aereos de Chappe, no correr do seculo pas
sado; signaes foram enviados a notaveis distancias por
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meio da electricidade das machinas; mas a trabalho a
producção daquello electricidade e a difficuldade de
seu isolamento impediram a cabal solução do proble
ma da telegraphia electrica.

Como todas as grandes invenções, a telegraphia ele
ctrica foi obrigada a seguir a sciencia em seus di versos
desenvolvimentos, e só. pôde passar ao dominio da
pratica depois que a electricidade das machinas pôde
ser substituida por uma fonte permanente de ele
ctricidade, como aconteceu com o prodigioso apparelho
inventado por Volta' depois que as propriedades e as
leis de electricidade foram determinadas; e qut'ndo a
necessidade de uma communicação instantanea pôde
influir e despertar os poderosos esforços que deviam
corôar do melhor exito a mais grandiosa das applica
ções dA electricidade.

E' ainda ao genio da America do Norte que coube a
gloria de applicar o electro-iman nas transmissões
telegraphicas, permittindo assim uma emissão e uma
facil interrupção da corrente da piU1a ; intermittencia
em que se fundam os signaes que constituem a lin
guagem da telegraphia electrica.

Prompto e resolvido o problema de marcar, sobre
uma banda de papel, por meio da electricidade, pontos
e traços, o apparelho do professor Morse surge privi
legiado em 1838 ; conseguindo depois de 1840 passar
dos factos meramente curiosos para um dos mais
poderosos auxiliares da civilisação e grandeza de
nosso tempo.

Universalmente adoptado pela sua extrema facili
dade e commodidade pratica, o apparelho de Morse
tem passado por varias transformações e aperfeiçoa
mentos, e hoje escreve os signaes em vez de riscar
com um estilete a banda de papel que se acha enro
lada na roldana do receptor.
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Os apparelhos de Morse simples, expostos pela Re
partição dos Telegraphos, contêm todos os grandes
melhoramentos dos telegraphos escreventes e ainda
outros aperfeiçoamentos empregados em apparelhos
de mais rapidez.

Os principaes aperfeiçoamentos que convêm men
cionar são: 1° escrever com tinta collocada em uma
capsula, que serve de tinteiro; 20 escrever com uma
pequena lamina circular, girando em torno de um
eixo, em vez de empregar o antigo estllete; 3° ser um
telegrapho polarisado, tendo a alavanca principal do
apparelho formada de um iman permanente em fer
radura, que torna o apparelho muito sensivel, e con
tribue assim para a maior presteza dos movimentos.

A notavel perfeição e solidez do trabalho mecanico
do receptor é mais ou menos reproduzida em todos
os apparelhos accessorios, desde os commutadores e
o Galvanometro até o despertador e os eng'enhosos
para-raios ele placas de ferro.

Asimplicidade e engenho que se observa nos appare
lhos expostos, torna-se ainda mais notavel nos me
canismos de translacção adoptados pela nossa Repar
tição dos Telegraphos.

Uma corrente que percorre uma linha bastante
extensa chega, em geral, á sua extremidade sem a
força precisa para fazer funccionar os receptores,
poucos sensiveis ; e o isolamento imperfeito das linhas
impede muitas vezes os receptores de funcclonarem,
quando as duas estações em communicação são muito
distantes. -

Em taes circumstancias se procura provêr a linha
por meio de pilhas intermediarias, cujas correntes
atravessam dous electro-imans que reunidos consti
tuem o apparelho de translacção, e permittem tão facil
correspondencia com os postos extremos como se a
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corrente emittida no ponto de partida nada perdesse
de intensidade ao chegar á estação terminal.

O mecanismo de tl'anslacção do nossos teleOTaphos
supprime o systema dos dous eledro-imans (rela i. ) e,
aproveitando a extrema sen ibilidade dos r'eceptore
polarisado , faz com Iue a corrente da pilha interme
diaria continue el1ergicamente a acção do primeiro aLé
a sua definitiva chegada ao posto terminal.

Os mecanismos simples qHe realizam a translacção
nas linhas do Estado completam a lista das excellente '
qualidades que possuem à ' telegrapI10s Morse simples
expostos pela Repartição dos telegraphos do E tado, e
que os tornam muito dignos de erem exhibido na
Exposição Continental da America do uI.

Antes de encerrar este capitulo parece-me justo
ponderar que, existindo hoje telegrophos que im
primem em caracteres ordinario , como os Dpparelhos
de Ilughes, telegraphos de transmissão rapida c auto
matica como o de ,;Yheatstone, apparelhos de tran 
mi são multipla como o systema Meyer e Baudot, e
apparelhos de transmissão simultanea ele dous clcs
pa 110s em sentido contrario, ou o duplex, seria de um
grande impulso par a a industl'ia nacional dos t le
graphos, se as officinas do Estado encetassem a fahri
cação de algum destes novos typos, que tanto têm
concorrido para 0 progresso de nosso seculo.

IV

_ exposlça de apparelhos scientificos de Astl'O
nomia, Jautica, Geodesia, Topographia e Physica Ex
perimental, sahiclos das celebradas officinas do ca
v~lheiro Jo é Hermida Pazos, successor do intellio'ente
e infatigavel José Maria dos Rei, de saudosa recor
daç,ão, tem especimens de admiravel belleza, grande
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precisão, notavel1)erfeição artistica, desejavel commo
didade pratica de installação, e a impre cindivel solidez
exigida pelos empreg e differentes usus a que se
destinam instrumentos que tem de soffrer frequente.
de locamentos e supportar fortes abalos.

A sua luneta meridiana portatil, de 62 centimetros
de longo, trazendo circulo graduado sobre prata 1)er
feitamente polida, de 16 centinletros de diametro, po
dendo apl'eciar angulos de 20" e construida para dar
uma amplificação de 120 diametros, trazendo recticulo
de 6 fios verticaes, um delles moveI, regido por um
delicado 1J:lrafus'J micrometrico, de +de millimetro de

I asso, e apreciando até 3~O le rnillimetro, objectiva de
GO mil1imetros de dianteira, munido de todas as I eça
e acç s orios para as ob ervoções do' alou durante
a noite, recommenda especialmente o trabalho no
cional pela nitldez de SlIOS imogen , doçura de scu
movimento, iguoldade da c1ivi ões do seu limbo,
gronde regularidade do. lraços de suas escalas, solido
sy tema de 'parafusos de calagem, trabalhados no aço
fundido e mov nela-se dentro de pOl'cas de latão as~en

tadas 01 re placas de latão, optas pam o desloca
mentos da pontaria, hori onte de mel'curio para as
oJJservaç,ões navaes, e um commodo sy tema de
acondicionamento, que n UltO concorre para a con
servação do instrumento.

A luneta a tronomica do mesmo expositor, com
ocular propria para as ob ervac;ões terrestres, de 1m,1
d· longo, obj ctiva de 80 millimetros de diametro, am
plificando de 16 diametlos e tendo facei movimento
sobre o pé, tonto no plono vertical como no senlido
horizon!o], é 11111 apporellJo que, p lo ))em acobac1o de
suas 1i l1]ws e pCl'feiln oj USLGl11Cn lo rl suas I eças,
está no caso de honrar a industria do paiz, contri
buindo desde jú para sua indepenclencia.
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Um dos excellentes e bem fabricados apparelhos
da collecção Pazos é a agulha azimuthal e de reflexão
do Capitão de Fragata Luiz Philippe Saldanha da
Gama, que, além de se prestar a bordo á determinação
mais correcta da variação da agulha, póde funccionar,
seja como um simples esquadro de agrimensor, seja
para determinar a reducção de angalos ao horizonte,
além de varias outros problemas que resolve commo
damente.

Não menos importante é a agulha de bitacula for
mada por 6 barras magneticas prismaticas, paraLle
lamente dispostas, sustentando a rosa dos ventos, de
que as duas centrae e ·maiores são de 19 centimetros
de comprimento. Guarnecida de armaduras formadas
de laminas circulares de aço temperado, que muito
contribuem para manter a intensidade magnetica do
instrumento e podem actuar como compensador ma
gneticd; a nova e original agulha de fabricação na
cionalofferece, pelos motivosjá expostos e pela grande
força magnetica espalhada proporcionalmente pela
superficie da rosa dos ventos, qualidades directrizes
que a tornam preferivel ao commum da agulhas de
marear, sobretudo applicadas aos navios de ferro ou
encouraçados.

A linda bitacula estandarte com agulha azimuthal,
de circulo moveI, independente da agulha; a agulha
azimuthal prismatica, de circulo moveI, a bem tra
balhada agulha de bitacula, mergull~ada em alcohol,
para amortecer as oscillações nos navio de grande
marcha: os agulhães para tectos de camarn, que per
mittem aos commandantes o conhecim nto dos rumos,
em consultar a agulha da bitacula; um bello theodo

lito tran ito com gruduação sobre metal prateado, como
no systema Americano, dando 30" de approxima 'ão,
o nivel com luneta portatil e circulo vertical graduado
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sobre prata polida, dando 30 n de approximação, e
niveis de bolha d' ar de 9 e 4 centimetros; os dous
typos de oscillomeLros ; o pequeno cLinometro Reis; as
beIlas miras faIlantes, de quatro metros de longo, com
tres corrediças, numeros escriptos em vermelho e
direitos, para o emprego dos transitos americanos,
que têm oculares directa ,e a magnifica collecção de
lunetas e pincc-ne;; de ouro lavrado, reunindo aos la
vores mais puros a mais escolhida elegancia e ni
tidez, fazem da rollecção Pazos uma das mais dignas
de concorrer na Exposição Continental da America do
Sul.

v

Se a appliçação da electricidade debaixo de todas
as fórmas, como meio de cura, não concorreu na
festa do trabalho com apparelho de inducção e de
electricidade statica, para diminuir os of'frimentos
da humanidade, a electro-t!1erapia não foi todavia
omittida em nos a Exposição Industrial, e dous
apparelhos de electricidade voltaicD, dando corren
tes continuas, mais ou menos podera as, figuram
no quadro de nossos productos.

Dos dous apparelho expostos, um delle, no
que diz respeito á fôrma, disposição e natureza das
pilhas é de completa invenção do fabricante expo itor;
o outro, na qnasi totalidade, é um apparelho de
imitação; ambos ão entretanto muito bem acabados
e prestam-se admiravelmente ao u os da therapeu
tica

A machina electro-medica do Sr. Jo é FronLi, re·
centemente privilegiada pelo Governo do Estado,
deve antes o seu merecimento á natureza da sub
stancia que forma o vaso da pilha, a fôrma e dispo-
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sição que dá eUe aos elementos constituintes, do
que aos liquidos excitadores e materias solidas des
polori 'antes de' sua pilllas.

O apparelllo exposto se compõe de 136 elementos
voltaicos, formados, de pequenas bacias .de gutta
percha endurecida, ligeiramente conicas, de quatro
a quatro e meio centimetros de base, dispostas em
columnas de 8 elementos sobre um eixo de fio de
cobre coberto de borracha, e tendo pam eledrodios
fio de prata.

Termo médiontre as pilha seccas e as pilhas de
um só liquido sem polorisaçtio, a pilha Fronti é
uma pillo humida muito approximado, no disposi
ção, da pilha de columna; e no excitadores e olidos
dispolol'Ísantes é quasi identica á pilha Leclanché.

Com effeito, cada bacia contém 10 gramma de
lJioxido c1e monganez e 5 a G grammas de carvão de
retorta, composiçtio identico ú da pilha Leclanché;
sendo o liquido xcitodor de pl'eferencia o chlorureto
de zinco, que é muito hyg'rescopico em vez do chlo
rureto de ammonia usado por Leclanché, ou do sul
foto de mercurio ou de cobre, que podem entretanto
ser igualmente opplicados.

O zinco mpregado tem a 16rm3 de ,'odellas, ele 4
c.entimetl'Os de 1íometro e um millimetl'O de cspe,,:
sura: servem ele diaphragmas discos de popel Jo eph
composto ele 6 o 10 rodella, conforme o re i tencio
que convem dor á corrente.

O apparelho Fronti, como todo o aplorelho
mais aperfeiçoados deste genera, contém o collector
de electricidade, golyaDometro, inversor de corrente,
um muito engenho o l'egulodor de parafus'o traba~

lhado dentro d um tubo cont nde bioxido de chumbo,
e os excitador s metallicos para applicação da cor
rente, qualquer que seja a energia com que funccíone.
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CUl11pl'e dizer, como aviso ao que tratam deste
assum plo, flue o fl pparelho funcciona admiravel
mente; 40 elementos produzem sensiveis alfinetadas,
e com 60 os effeitos thermicos silo quasi insupportaveis
nas pessoas de mediana sensibilidade; estes dous
typos silo muito portateis.

O outro apparelho de eledro-therapia é formado de
30 elementos de pequeno formato, systema Cuillo.ud
Trouvé, isto é, de zinco e um só liquido (sull'ato de
cobre) em polarisaçilo, e trazendo todas as peças
que devem l'egular a [orça da corrente. Justamente
apreciado pela constancia de seus effeitos, vai este
apparelho se espalhando como o apparelho FronLi, e
concorrendo os dOlls para nacionalisar a indu tria do
apparelhos electl'icos com upplicaçilo á therapeutíca.

Achando que os appal'elhos de electro-therapia
podem concorrer ú Exposiçiio Continental, antes de
terminar este assumpto cumpre-me declarar que
'seriu da maior conveniencia, para o bom uso e emprego
de cada um destes dous apparelhos, que fosse cada um
delles acompanhado de uma serie de excítudores me
tallicos, de fórmas e dimensões differentes, em ordem
a que a corrente pudes e ser facilmente applicada
tanto em qualquer ponto da superficie, como nas
diversas l:avidacles do corpo humano.

VI

Pedia o. ju liçu que na [estu do no '0 progresso in~

elu triul não deixusse de concorrer o. muis recente das
J1111J'avilhas elo secuio: " 11m ex. mplnr do tel phono Iue,
prepo.ro.do n'umo. officino. nu cente do po.iz, tambem fi
gnra na lista dos productos exbibidos.

TransmiLLir o. voz, o. palavra articulada o. grandes
clbttlllCias, cli~Lanciüt;; qLle al118uhrr podel'üo igualar as

25



- 386-

que percorre o telegrapho, eis o problema que resolve
o modesto apparelho cuja admiravel realização data
,de 1876, devido ao genio de Graham Bell.

O telephono Bell, que mereceu da Academia de
Scienclas, de Paris, o grande premio - Volta- rara
mente concedido, tem o transmissor e o receptor iclen
ticos, de modo que cada um delles se revesa nas
funcções.

O apparelho eXIJOsto, supposto derivado do telephono
magnetico, só fez o seu grande successo depois da
descoberta, pelo professor I-Iughes, do microphono a
carvão, que dá um extraordinario reforço ao som da
nossa voz.

Dest'arte, o transmissor Ader, isto é, o apparelho
junto do qual se falla, é o microphono de dez baguetas
de carvão reunidas por tres bastões da mesma sub
stancia; e o receptor, isto é, o apparelho que escuta,
além de utilisar a acção concentrada dos pólos do iman,
tem um almel superexcitador, que torna sorpren
dente a sensibilidade do apparelho.

Laureado recentemente pE)la Academia de Scien-,
cias, o telephono Ader é susceptivel de experimen
tar ligeiras modificações nos seus detalhes, e o mo
delo do Sr. Leon Rodde, que está em actividade nas
salas do Palacio da Agricultura, tem o despertador
na parte inferior, o que já torna o apparelho mais
portatil.

Deixando á vontade do expositor enviar ou não o seu
apparelho para a Exposição Continental, termino esta
rapida apreciação indicando ao jury a conveniencia de
ser amplificado o art. 50 do Regulamento Gerafpara o
casQ da exposição de apparelhos scientificos, com os
seguintes titulos - desenhos, photographias e me
morias descriptivas-, e apresento a lista dos premios
que julgo applicaveis aos objectos estudados.
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DIPLOMA DE HONRA

A' Repartição dos telegraphos pelos seus avisadores
de incendio e seus apparelhos telegraphicos.

Ao Sr. José Hermida PalOs pelos apparelhos astro
nomicos) agulhas azimuthaes, agulhas de bitacula e
theodolito transito.

DIPLOMA DE PROGRESSO

Ao Sr. José Fronti pelo seu apparelho electro-the
rapico.

DIPLOMA DE MERITO

Ao Sr. José Hermida Pazos pelo seu nivel com cir
culo, agulhões de tecto de camara, e suas lunetas e
pince-nez.

A Repartição dos telegraphQs pelos seus mecanismos
de relojoaria electrica.

Ao Sr. B Gairaud pelo seu apparelho electro- the
rapico.

MENÇÃO HONROSA

Aos Srs. Léon Rodde & Comp. pelas suas peças de
telephonos do systema Ader.

E. PITANGA.

Rio, 27 de Janeiro de 1881.
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Parecer do Sr. major JoaQuim Antonio Pinheiro Ferreira - sobre
insh'umentos de corda

3[\ secção.-10o grupo, classe 6. a

Examinando as violas, violões, cavaquinhos e gui
. tarras apresentados pelo Sr. José Raphael da Costa
na Exposição da Industria Nacional, julgo que elle é
merecedor do Diploma de Progresso pela perfeição
do trabalho e gosto dos mesmos instrumentos, se o
Jury assim entender em sua sabedoria.

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 1882, -Joaquim
.Anton·io Pinheiro Ferl'eira.

Parecer 110 Sr. Camillo Rouchon - sobre villros eDl'oductos [Ie
ceralllica em [eral

3[\ secção.-11o grupo, classes 1a e 10. a

Os productos que figuram nesLe grupo da 3[\ secção
constam de: vidros, ceramica de barL'O em objectos
de uso domestico, de phanLasia, de omamenlação e
ad01'110 e diversas especies de telhas e tijolos.
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VIDROS

Os uuicos expositores deste artigo são os Srs. An
tonio R. de Castro & Irmão, com fabrica no Sacco do
Alferes n. 4·2.

Os productos que estes industriaes exhibem com
prehendem um certo numero de artigos justamente
escolhidos entre os que podem, pelo menos desde o
começo, ter probabilidades de bom exito, quer indus
trial, quer mercantil, encarados debaixo do duplo
ponto de vista de uma fabricação facll e de consumo
regular, pois que são objectos de primeira e geral
necessidade, taes como: lampeães para kerosene,
chaminés, mangas, globos, bocaes, vidros para phar
macias e confeitarias, copos, calices, etc. etc.

A materia prip.la destes productos é branca e bem
transparente.

O trabalho, comquanto nüo seja ainda de todo per
feito, é entretanto tal que se póde assegurar que os
fabricantes poderão, em pouco tempo, fornecer pro
duetos equivalentes aos estrangeiros nestes mesmos
artigos, a preços commodos, e estabelecer emfim no
paiz esta interessante industria com vantagem para o
commerciante e o consumidor.

Objectam os fabricantes que encontram serias diffi
culdades na venda de seus productos e sobretudo uma
certa resistencia da parte dos negociantes a retalho,
entretanto eUes nos citam preços que podem, desde o
principio da sua empreza (visto que ella data apenas
de um anno) lutar com os productos similares estran
geiros, dadas as condições de q~lalidade e perfeição de
fabricações iguaes, o que, de certo, conseguirão com a
persistencia em melhorar suas fórmas e produzir a
regularidade no trabalho. O que eUes devem 'fazer é
activar o lado commercial, porquanto, na falta do



- 390-

concurso e do intermedio dos negociantes a retalho,
podem procurar outros meios de propaganda e de
venda, e não duvidamos que, com estes novos esforços
na parte mercantil, elles conseguirão melhores resul
tados, porque esta fabricação de objectos usuaes e de
baixo preço tem as ua razão de ser e o seu elemento vital
seguros, pois que os encaixotamentos, transportes,
fretes, direitos de alfandega e sobretLldo as quebras
sobrecarregam os similares estrangeiros em uma pro
porção muitas vezes igual e algumas superior ao seu

. proprio valor.
Juntando á nossa apreciação especial observações

desta natureza tivemos em vista corresponder, quanto
nos foi possivel, ao objectivo que seguramente inspirou
a Associação Industrial na tarefa que iniciou tão bri
lhantemente.

Entendemos de toda justiça propor ao Jury confe
rir o diploma de merito aos Srs. Antonio R. de Castro &
Irmão pela-sua exposição de vidros.

CERAMICA

Esta parte deve ser dividida em duas categorias:
1. a A concernente á fabricação dos objectos e uten

sitios de uso domestico e os de fantasia, vasos, esta
tuas, jardineiras, etc_

2. a A destinada á construcção, comprehendendo
todas as especies de tijolos, telhas, capiteis e consolos
para edificios.

A primeira destas categorias, a que se póde chamar
de ceramica propriam.ente dita, é representada por
quatro expositores que são os Srs.: Francisco Anto
nio Maria Esberard, Manfredo Mayer (S. Paulo), Dr.
João Frãncisco Dias Cabral, da provincia das Alagôas,
Johannes Sauter, de Bom Jardim, e mais alguns obje-
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ctos vindos da provincia do Paraná sem designação
do nome do expositor'.

A exposição feita pelo SI'. Esberard está fóra de
toda a comparação com as elos outros, não sómente
no seu conjuncto, mas Çlinela no menor detalhe que e
queira examinar.

Só a sua fabricação encerra de urna maneira com
pleta todos o objectos de uso domestico, corno sejam,
talhas, moringas, copos, panellas, etc., sob todas as
fórmas que po a exigir o consumidor.

Corno obra de fantasia offerece igualmente a es
colha mais variada que permitte o emprego do
barro em vasos para jardins e salas, em objectos de
ornamentação para construcções, etc. Encontra- e
ainda esta tuas de uma modelação que satisfaz, urnas
á imitação das antigas, sob fórmas felizes e ele
gantes.

Examinando de perto estes productos nota-se junto
á habilidade o cuidado attento que conduz á perfeição
e regularidade elo trabalho.

Nada é para admirar ver no meio desta exposição
as distincçõe nacionae e estrangeira que têm sido
conferidas a tae productos em todos os lagares onde
foram apresentados.

Si ousassemos aventurar um conselho aI) Sr. Esbe
rard, seria de fazer, cousa que lhe é facU, fôrmas mais
elegantes de moringa . Este objecto, que apparece em
toda a parte ás nossas vistas e a nosso uso, tem dia
riamente o eu lagar á mesa, no meio de um certo
luxo de cry taes, porcellanas, etc.

A materia prima e a operações de limpeza, mi 
tura e preparo ás quae é ella sujeita pelo pro
ces os mais novos, muito intelligentemente applicados,
são as. primeiras e indispensavei condições do resul
tado tão lisongeiramente obtido nesta fabricação.



- 392-

E' do nos o dever sobretudo chamar a LtLtençi1o, nua
só do Jury como a de todos os conhecedores, páru as
amostras ele louça brnncn esmaltada. Süo ensa ias
bastante imperfeitos, é certo, mas Ltinda muiLo re
centes, e constituem as primeiras experiencias. Sobre
estes mesmos ell aios e com umu serie de pe ql1izas
para applicações industriae, , o Sr. Esberard teve Lt idéa
de pintar sobre esse esmalte uma imitação d.o desenho
chinez, tão conhecido aqui pelos consumidores. Se
alguns ensaios nuo nos podem ainda assegmar o SllC

cesso almejado, testemunham entreLanto que o ,eu
autor possue profundo conhecimento da arte e al1to
risam a affil'mar que alêm da fabl'icaçfto da louça de
barro o Sr. Esberard nfto deixmá de fazer o que
realmente puder ser feito nos outl'OS ramo da cern
mica.

Devendo nos cingir estrictamente ú indicações con
tidas na lettra do Regulamento do Jury, lwopomo que
seja conferido ao Sr. Francisco Antonio Maria Esbe
rard o DiplOlna ele Progresso. ('1)

O Sr. Manfredo Mayer, de S. Paulo, apresentou um
numero restricto de objectos. Os objecto de u o do
mestico que elle exhibe süo: panella~, bules, tigela,
moringa e copos, os qUDes süo bem feitos. A substan
cia empregada é bôa e solida, e o verniz com que elle
os revestiu mostra bôas qLlalidades de asseio, brilho e
solidez. Expoz tambem duas estatuetas, representando
Mercurio e a Industria, cuja moldagem e execução não
deixam de ter algum valor artistico. Prop mos ao
Jury conceder a e te expositor ü Diploma ele J1erifo
pelas producto de barro envernizado.

(i) Por \lrOposta 110 jurado relutor, om ses.?ío do 28 do hnoiro passou, esto
promio a )iploma rio nOIlI'a.
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Os productos dos OLltl'OS expositores já mencionados
suo ainda mais resLrictos pelo conjuncto c variedade, c
é difficil julgar do seu alcance sob os pontos de vista
industrial e commercial, devendo-se entretanto atLen
der tambem á qualidade elas materias empregadas e ao
trabalho relativamente bom e e:sperançoso. Posto que
seja limitado, esse concurso affectado á exhibiçfto dos
productos da industria nacional, merece louvores e pa
lavl'3s d animação do Jury.

CERAMlCA (2n catc(Joria)

Nesta categoria estão comprehendidos lodos os pro
ductos fabricados pl'Oprios á construcç80, como: telhas
e tijolos de todos os feitios, capiteis, consólos, etc.

Esta industria, cujo successo e acerescimo de impor
tancia não é duvidoso, é com certeza LImo das mais bem
repL'esentadas nesta exposição, pelo concurso dos fa
bricantes e pela variedade e qualidade dos productos.

D'entre os expositores, figmam em primeiro logar a
fabrica Santa Cruz, de pl'Opriedade dos Sl':3. Oliveira,
Pinto & Comp., e a da fazenda do Porto do Hosa, pro
priedade dos Srs. Corrêa Bandeira & Comp., s.ituadas, fi

primeira na ilha do Governador e a segunda em S. Gon
çalo.

Sem entrar nos detalhes, que demandariam longas
descripções e que serir:nu explicados melhor 13m exame
dilferente daquelle o. que estamos procedendo, limitamo
nos a rememorar que estas duas manufacturas foram
montadas á custa da enOl'mes sacrificios, em um pé in
dustrial completo, que seus fundadores ou seus actuaes
proprietarios nada pouparam nas condições ele organi
,zac:ão o. exemplo das maiores manufacturas ela Europa,
grupando em torno da suo. officina os trabalhadores
C/ue empl'egam, provendo ao mesmo tempo f\ todos as
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necessidades intellectuae como materiaes de seu nu
meroso pessoal de homens, mulheres e crianças.

Uma e outra destas manufacturas expoem grande
variedade de telhas e tijolos, comprehendendo nesse
numero os tijolos compactos fabricados tambem pelos
outros expositores, mas como unico producto.

Convem antes examinar á parte e comparativa
mente os productos dos dous expositores acima men
cionado .

Devemos aqui dizer que nos temos preoccupado da
incambencia que nos foi confiada.

A fabricação da Santa Cruz é incontestave~n1ente

mais bem acabada do que a do Porto doRasa, em todos
os artigos, e póde-se dizer que ella attingiu fi perfeição
neste genero.

As telhas plana , vulgarmente conhecidas sob a de
nominação de francezas, e outras do mesmo genera,
cumieiras, ventiladores, etc., que ·por muito tempo foi
aqui difficil imitar ás fabricadas em Marselha, são hoje
tão bem feitas em Santa Cruz como as daquella pro
cedencia. As fórmas e os tamanhos foram bem com·
prehendidos, e com a perfeita confecção reunem toda
as condições de um emprego facil, rapiôo e solido.

Por estas razões damos-lhe preferencia sobre as do
Porto do Hosa.

Tornou-se, porém, preciso preoccupar-no ,fóra da
perfeição do trabalho e escolha das fórmas e tama
nhos, das qualidades excessivamente importante,
de solidez, resistencia e duração. Sem este con
fronto se incorreria em grave risco na preferencia a
conceder.

A experiencia que nos faltava encontramol-a, tão
justificada quanto benevolente, no distincto engenheiro
a quem deve esta capital diversas elas suas construc
ções, o Sr. Dr. Paula Freitas. Tanto pela pratica
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adquirida no uso que elle faz dos productos de uma
e outra procedencia, como pelo resultado das analyses
a que submetteu estes mesmos productos, o Sr. Dr.
Paula Freitas dá preferencia á fabrica de Santa Cruz,
po to que reconheça qualidades bastantes nos pro
ductos do Porto do Rosa.

\

Portanto, obrigados por uma competencia tão incon-
testavel e da qual fomos autorizados a nos utili ar,
asseguramos que os producLos de Santa Cruz são supe
riores, quer pela sua qu~lidade de resislencía, quer
pelo aperfeiçoamento dos trabalho . Pedimo pois ao
Jury lhes confira o Diploma de Progresso. (1)

Posto que os productos do Porto do Ro a não possam
ser classificados no mesmo gráo que os precedente ,
nem por isso deixam de ser bem aceitos e procurados
para o consumo. Esta fabrica expõe, outrosim, objectos
de ornamentação, capiteis e consolos cuja composição
de desenho é graciosa e bem apropriada, e cujo traba
lho e execução são digno de nota.

Propomos ao Jury conferir á fabrica da fazenda do
Porto do Rosa um Diploma de Merito, (2) para os seus
productos de telha , tijolo e ornamentaçõe para edi
ficios.

Viuva Guedes c Filho, com olaria na Estrella, e
Joseph Hancox expoem tambem seu tijolos compa
ctos, prensados e refractario , cujas qualidades são
igualmente muito bôas po to que não po sam er
classificados, como dissemos, senão depois dos simi
lare provenientes de Santa Cruz.

Os consumidores têm em grande conta o tijolos da
Viuva Guede & Filho.

(i) Por proposta do jurado rola lar 001 sossão do 28 do .lanoiro, passou oslo
premio a Diploma do Honra.

(2) .Por p~oposla do jurado rolator, 001 sossão (lo 28 do JanoiJ'o, passon oslo
promlO a Dlploma do Progrosso.
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Josph Hancox expoz, além do genero acima, tubos
pa~a encanamentos, sendo a substancia empregada
resistente e bem cozida, mas delles não podemos nos
occupur além do CJue dissemos, visto que a applicaçiio
industrial destes objectos não faz parte ela nossa COl1l

mi são.
Achamos ele justiça pedir ao Jury uma mençuo hon

rosa para os dous expositores: Viuva Guedes & Filho
e Joseph Hancox. (1)

A fubrica do Porto das Neves, pl'opr iedade de Tor
res &:. Comp. ,',expõe sómente uma qualidude ele t lhas.

E' u telha ôca, comprida.
Para esta fabricação, cujo trabalho é perfeito, estes

inelustriaes introduziram o emprego ela machina, meio
engenhoso a que se deve attribuir a producção de
quantidades consideraveis e de umu perfeição iguul li
que os seus pr'Oductos possuem.

Dizem elles que esta machina é ele sua invenção
que podem com ella produzir cinco mil telhas por dia.
Sendo exactas estas asserções, que não verificámos,
julgamos poder propor para estes fabricantes um Di
ploma de Merito.

Se nesta classe que acabamos de examinur, enten
demos eleveI' recompensar todos os expositores, é
que realmente todos os proeluctos expostos o merecem,
e que nos parece justo proclamar todos os que foram
bem succeelidos e animar todos os esforços em umu
industria, que póde e deve adquirir aqui muito impor
tante desenvolvimento. O Jury apreciará .

.'\,chamos de utilidade que todos os productos cera
micos recompensados figmem na Exposi,ão Conlinen-

(1) Por proposta do jurado Dr. Antonio Augusto Fornandos Pinhoiro, acoita
polo jUI'allo rolator, foi olondo a Diploma ,lo Jl'\orito o promio conforido uo ex·
positor Josoph f1anoox.
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Lal de Buenos-Ayres, e sobretudo as telhas e tijolos.
Quanto aos vidros é relativo ao estado desta industrio
naquelle paiz o qual nüo conhecemos.

Hio de Janeiro, 26 de Janeiro de 18· 2.

CA?IIlLLE HOUCHOl\.

Parecer 110 Sr, COlllllleuda[lor DOllliu[os Moiliuho - sobre caixas
Dara joias, vidros homrnoDathicos etc,

3" secção. _160 grupo

A l'abricaçüo dcjoias, que constituiu em oulro tem
po uma grande industria na cidade do Hio de Janeiro
e que motivos estranhos modificaram a ua producçüo
::;cm comtudo extlngLLil-a, O, lalJoratorio homecopa
Lhicos que.·e esLabeleceram e oLlLra~ indu Lrias cujos
pl'oductos exigem o acondicionamento em pequenas
caixas, indicavam a utilidade da creaçüo de fabricas
que satisfizes em esta necessidade.

Comprehendendo esta falta, o Sr. Antonio de Castro
t ite montou uma officina ]e caixas para joia , vidros
h0111 CDopaLili o ouLrosmi. LcresúruaScLcd Setcl1lbro
n.109, e em boa hora remeLteu ii Exposiçfto da Industria
Nrlcional os producLos de sua indu triD, cruc vi~rDm

mostrar como são eUes bem fabricados e os esforços
quc faz o XPOSilOl' para COlli:iCguil' Lal re!:3ulLado. Em
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qualidade e perfeição não devem temer a concurrencia
estrangeira. O esmero e capricho empregados na COI;J.

fecção de todas as parte permittem comparal-os aos
productos similares importados.

Lastimamos, porém, que a organisação da tarifa
aduaneira, nesta industria como em outras, faça sol:'
freI' o producto nacional, encarecendo-o de modo a não
poder entrar em luta com o estrangeiro.

Com effeito as caixas para joias pagam Lres mil réis
de direitos por kilo, e o velludo,·que é a principal mate
ria prima para seu fabrico, paga 20 000 ou mais por
kilo, e ainda mais na joia importada em caixa é isenta
de direitos esta ultima.

A officina do Sr. Castro Leite dá trabalho a não pe
queno pessoal, composto na maior parte de crianças de
(~mbos os sexos.

Sentimos que só o Sr. Castro Leite se tivesse feito
representar na actual exposição, quando nos consta
existir uma outra officina do mesmo genero, pois assim
teriamos occasião de comparar os productos de dous
industriaes. Tomando, porém, para termo de compa
ração os similares que nos vêm da Europa, como tra
balhos de fabricas de primeira ordem, não acreditamos
que se possa fabricar melhor no paiz, motivo que justifi·
cará o Diploma de Progresso que pedimos· seja con
ferido, por julgarmos merecedor delle o expositor.

Antes de terminar devemos declarar que somos de
opinião que a benemerita. Directoria da Associação
Industrial deve envidar seus esforços para fazer
figurar na Exposição Continental d~ Buenos Ayres os
productos expostos.

Rio de Janeiro, 1 de Fevereiro de 1882.

DOMINGOS MOITINHa .

---~
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Parecer do Sr. Call[lido Luiz de All[U'alle - soll1'e turnos e seus
nrenarados

3a secção. -i2° grupo, classes .ia a 5. a

Desempenho-me da honrosa incumbencia que re
cebi dá patriotica Associação Industrial, Ielatando
perante este competentissimo Jury as considerações
que á minha fraca competencia suggerem o aspecto
gel'al e a particular observação dos productos que
constituem o grupo 120 da 311 tiecção, classes ia a 5.U

Comquanto só ~oncorresse á exposição um pe
queno numero de fabricantes, abstendo-se uma parte
muito consideravel delles, não só das provincias mas
tambem desta cidade, reconhece-se, pelo aspecto que
apre entam as poucas mas ímportantes fabricas de
cigarros, charutos e mais preparados de fumo, que o
puJ)lico recebe com favor os seus productos; per
mittindo pela s~a aceitação, e em muitos casos pela
preferencia, que este ramo da nossa nascente industria
po sa já ir enfrentando com os imilares estrangei
ros. E tes symptomas não têm, infelizmente, e ca
pado á percepção das nossas paternaes administra
ções publicas, que, nas suas multiplicadas fórmas,
lembram-se constantemente deste ramo afim de
supprirem o sempre renovado vacuo dos cofres ge
raes, provinciaes e municipaes.

Apezar disso, ou por isso mesmo, ainda agora, á
porta da sala n. 2, têm surgido uns protestos
que, por mais afinados, mais imparciaes e philosophi-
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cos que sejam, deslo'lram completamente aos ouvido
de alguns fobricantes entllusiastas. Sabem porém
estes que as philantropicas e sabias prédicas, como
ns exclamações paternaes, it'tLO passando como oté
aqui passaram. Só desejam ser esquecidos e menos
multndos na exportaçüo, para readquirirem posiçüo
n s mercados que foram nos os estüo passando
ao poder dos ameriCanos no norte

Entro, portanto, na materia qLle mnis directamente
me incumbe, sem deter-me em commentarios il111
teIs.

Apreciarei primeiro a fabl'ica - Apollo - de cigano
e charutos, propriedade do Sr. A. D, da Cunha, de
Pernambuco.

A perfeição com qUé StLO fahr'icados os cigarros de
papel, a helleza e nitidez com lue são acondiciona
dos e a perfeição dos involucros, quer sejam maços ou
caixinhas, düo a este fabricante incontestavel pre
eminencia, Os chamtos, que expõe, são não !':ó os
mais aperfeiçoados na fabricação, ma' tmnbem o re
sultado de uma combinação de fumos que os torna
muito superiores a todos os outros c constitue no
vidade, senão descoberta, Os ('umas picado' e de'
fiados são perfeitos no seu genero, c postos cm pa
cotes oulatinhas, com esmero que excede a todo os
outros fabricantes. O feitio das latas, de tamanho
variado , a elegancia das fôrmas e n di po iç<1o das
côres dos rotulas tio originae e, com o mais, con
correm para revelar o espil'ito iniciac1ól' que diJ'igr.
stc esta] elecimcnLo.
Attendendo a todos estes requisitos e a que esLe

di tincto brazileiro fahri a todos e. ses lrtensis 0.111

officinas que montou expressamente para esse fim,
proponho que lhe seju conlerido Dillumn ele lloill'i.\,
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A imperial fubrica da Floresta, ele cigarro , desfio
e preparo ele fumo para fabrico e exportação, proprie
dade dos Sl'S. Teixeira BasLos ~~' Lopes,. expõe uma
importantissima collecçGo de cigarros de palha e de
papel, de feitio e ,ahor variadissimos e, portanto,
aptos a _ati fazerem todos os gostos e neces idade. ;
rumos hen1 de fiado e excellentés de Goyaz e H. io
Novo; fumo de Minas, hem preparado, lJara exporta
ção; pichuá e mel de fumo, de seu p1'e1 aro e fobricação,
-muito bon .

Merece o Diplollla de Pr gressu.
Pedro Augusto Guedes merece o I }t::31l.10 diplon18, pelo

rUl1l0 - Collina - que [abri 'a, especial no ~eu genero.
Anlonio Jo é de :,leira, á rua elo Rosario n. 73 por

seu, belli imo e uperiore::i cigart'o::; de palha e ).
papel mel' c tOl11Lem o me, lUa cliplOl '18.

Merecel11 o DiplomiJ d Merito:
10 Leite & Alve, , antiga fabrÍl':lI de eigan'o em

S. Domingos. P la boa qualidad' de seu' ciganos d
palha e de papel, finos! e pela sanida 1e e merilo dos
menos caros, de que se fornecem o soldados e ela se
menos aJ)astaelas.

2°, :"1atlos & Irmão, pelos cigarros li papel de
palha e os charutos que exp z.

3°, Eeluardo Baun. Antiga fabrica de charutos, á l'LW

da Carioca n. 78. Pelos charuto que expàz.
.1,0, Dourado Primos, ela Bahi·3., lJor eu charuto;,;.
ijo, Lucas Fry 8.: C. Ielem, idem.
60 , JO'é Francisco Correa, pelo fum ele fiado de

~Iina e Goyaz.
7°, Lima s.:. C. Idem, ieleu!.
8°, João Paulo Cordeiro, pelo eu rapé. (1)

(I) Por proposla do jurado Dr. José POI'cim Rego Filho, aeoilil polo jurado
rolator, foi olevado, em sessão de 4 de ~'o\'oreiro, a Diploma de Progresso o do
Merito conferido a João Paulo Cordoiro) pelo rapú que expóz.
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9°, Vasconcellos &: Filho, do Ceará, idem.
10°, Senador Le.itpo da Cunha, fumo do Pará.
11°, Antonio Joaquim de Oliveu'a, fumo de expOl'

tação, que fabrica.

Merecem Menção Honro a o eguinte senhore :
1°, Gaspar Cunha e" C., proprietarios da fabrica

Candelaria, - desta côrte, por suas collecçõe de ci
garros e charutos.

2°, Joaquim Nunes Duarte, desta côrte, idem, idem.
3°, Moraes &: C.. de Maceió, por sua pequena col

lecção de cigarros.
4°, Companhia Manufactora, da Bahia, pelo seu rapé.

Deixo de considerar alguns productos arruinados e
outros de má quulidnde, que por esses motivos ficam
fóra de concur.::o. Tambem cleixei de apreciar os cha
rutos expostos pelos Srs. Dannemal1n &: C, da Bahia,
por trazerem marcas, rotulos e emblemas de fabricas
estrungeiras.

Igualmente procedi em relação a um caixote com
pacotes de fumo rlestiado, eXpoRto pelos 81's. Duarte
Souza &. c.a, (1) de Pelotas, actualmente nesta cidade,
ao ql1ul o mesmo deli o nome de fumo Rio-Grandense.
Os profissionnes reconhecem n'este producto o ver
dadeiro fumo do Rio-Novo, em Minas.

Prop.nho, portanto, que seja este expositor con
Vid<.ldo a adoptar uma denominação verdadeira, ou
provar que o é a que adoptou.

Os Srs. Ruyz Dias & Irmão, de Pelotas, tambem ex
puzeram clivel'sos typos de fumo mineiro, commum
mente remettido deste mel'cado para aqLlella cidnde,

(1\ Examinando a roclamação feita POI' DuarLo Souza & C. o jUI'ado relateI'
PI'OPÕZ. em sessão -dó la do Foyoroi!'o, o o jury aPPI'ovÕU, quo se conforisso a osse
oxposi\or-,Venç4o Hanrom;
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~endo já sido admittidas á exposição daquella pro
víncia essas me ma amostrD.s. Con idero-os do
mesmo modo.

E' meu parecer que, dos pl'oductos exposto , sejam
enviados para Buenos-Ayre. sómente o que forem
premiados, excluindo-se todos os outros.

Concluo affirmando a este conspicuo e iIllls~rado

JUI'Y que, não obstanL ter-me esforçado por acertar, é
possivel, senão provavel, que tenha commettido invo
luntariamente alguma inj ustit;a; terei pois muito prazer
se fôr ella indicada e reparada, para o que hypo~heco

desde já o meu voto, solicitando dos Srs. jurados a
maior franqueza na indicação de qualquer erro exis
tente nas minhas proposições.

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 1882.

CA.1DIDO L DIZ DE A DRADE.

Parener do Sr, Tenente-Coronel João Soares Neiva - sobre o
kerosene inexplosivel

3<1 secção. _130 grupo, classe 9,·l

omeado ha poucos dias para dar parecer a respeito
do kerosene do Sr. Cardoso, apenas ti ve tem po pura
fazer algumas experiencias e verificar certos dados
indispensaveis.
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Julgo (;OllVelüente dizer algumas lJaltlvras ante::; de
dar o parecer.

E' geralmente 'abido ::;er o kero ene um proc1ucto
obtido pela distillação do petroleo, substancia con l1eci
da desde mui remoto tempos.

No começo da I raçuo elesprencle-:se ela l'etOl'La
grande numero de' o1co,' y latei, 'e,,;undo as d n:si
dades.

O operador, de continuo, observa a temperatul'a que
apresenta o liquido na retorta e a densidade dos pro
ducto que v8.o sendo elistillaclo.' para fazer as conve
nientes separações.

Quando a lemperabul'u tel1l subido enlre 150 n :("0
gráos Fali., apparece o k':.I'osene cujo. densidade varia
ntre 0,780 e 0,810,
Succede, porém, que os outL'US 01 os, nJo tendo i1

l)rOcura deste, suo mais barato'"', c (rahi a frauele llue
leva o elistilladore:::. fi receber nos tanques de k 1'08ene
proeluctos aindo. misturados com oleos volateis,

Deste facto abusivo e hoje riminos no Estado
Unidos, onde 'e adoptou uma lei mandando considen.ll'
ker05ene puro sómenLc aquelle que se inf1a111111ar
acima ele 100 grúo' Fahrenheil, resultou vil' para o
ommercio mi. tura ele k 1'osen o napllLo. com o nom<.:

üe kerosene
As experiencia têm <1e11]on trad que 1U % de

naphta abaixa selriyelmente o ponto de inflammação
do kerosene, e se a proporçJo cr ce e hega a
20 % fi mistura re ultante inflammll-se a tiO gráo'
1"ah, , temperatura bastante klixa o que em nosso
paiz raramente é conhecida.

Wu1'tz cita importantes experiencja~ elo Dr. 'White,
que demonstram fl. pr gr ssüo rIo ahaixamento ele
temperatura do k rosel1P r flDf1do, si fl C'1lf) fé I' 8Clc1ici 
nado napl1ta.
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Assim é, diz o Dr. 'White, qLle o kel'Osene rectificado
de modo a só inflammar-se a 450 centigrados incen
deia-se:

A-39,0 5 com 1 0/0 de essencia de petroleo
A - 33,0 3 » 2 % » » » »

A-28,0 3 » 5 % » » » »

A-11::,o » 10 0/0 » » » »

Depende pois dos distil1adores de petroleÇ> a segu
rança das pessoas que usam do kel'Osene; e desde
que estes industriaes tenham consciencia do mal que
podem produzir e queiram evitaI-o, o conseguirão se
. e resignarem a reduzir os lucros ele seu negocio.

Como medida de precaução aconselha a sciencia que
o kerosene destinado á illuminação seja submettido á
prova do fogo, que consiste em verificar o não des
prendimento de vapores intlammavei na temperatura
de 100 a 110 gráos Fah.

Para tanto basta aqueceI-o até essa temperatura e
tlepois approximar uma chamma á sua superficie.

Li em um jornal americano curiosas experiencias
a respeito e a afTIrmativa de que nada ha que possa
ser accrescentado ou misturado ao kerosene impuro,
que affecte as suas qualidades perigosas, tornando-o
mais seguro para o uso da larnpadas.

O perigo destes oleos nasce sómente da presença de
llydrocarburetos muito volateis e inflammaveis, cujos
vapores, misturados com o ar atmospherico, fazem
explosão ao contacto ela chamma.

Quando pelo processo da distillação do petroleo se
consegue eliminar o mais possivel esses hydrocarbu
retos, apparece o kerosene que depois ele r3finado se
gundo a lei dos Estado -Unidos se denomina bom e é au
torizado o en u o no commercio, como oleo para lam-
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padas; kerosene que aqui se conhece com o nome de
brilhante ou inexplosivel.

A densidode do bom kerosene puro é, segundo veri
fiquei, de 0,805 no hydrometro de J. Sülleren e a tem
peratura de inflommaçfto de 100 gráos Fah.

O kerosene que me foI apresentado como do Sr. A.
Lopes Cardozo e com a etiqueta de inexplosivel é a
meu ver o mesmo kero ene bom, do qual apenas differe
na côr.

Sua densidade e temperatura de inflammação são
iguae aa do bom kerosene, salvo pequeno engano nas
experiencias. A côr porém é avermelhada, quando a
do bom ou puro é azulada.'

A questão neste pé, resta saber si o Sr. Cardozo re
fina o kerosene impuro do commercio para tornai-o
bom, caso em que proponho se lhe confira o Diploma
de Merilo; si porém o recebe directamente e por en
commenda propria, addici0nando-lhe aqui simples
mente a materia corante para depois encher as latas
que trazem sua etiqueta, entendo que o Jury nada lhe
deve conceder.

Tendo tratado do assumpto como permittiam as
minhas forças e o pouco tempo de que dispuz, resta-me
pedir' ao Jury ela Exposição Indu trial que faça con tal'
pelos meios a eu a\conce que o kerosene denominado
inexplo ivel s6 o é emquDnto a temperatura, ob cuja
acção estiver, não se elevar a 110 gráos Fah.

Deste moelo evitqr-se-hão as grandes facilidades com
que nas casa8- de familia é tratado esse liquido de de
que o acreditam inexplo. ivel.

Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de 1882.

JOÃo SOARES NEIVA.
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Parecer do Dr. AtrQnso Pinheiro - sobre annarelhos cirnr[icos

3" secção. _130 grupo, classe 10."

Como membro do Jury nomeado para dar parecer
sobre os productos expostos no grupo 13°, secção 3a, eu
trago aqui a expressão de um profundo pezar motivado
pelo espectaculo da extrema penuria que apresell ta esse
grupo. Pertencendo elle á parte que diz respeito aos
apparelhos de que se serve a cirurgin, o grupo 13" re
presenta o passado de uma sciencia que todos os dias
dá um pasw a mais no caminho do progresso. E o
meu pezar é tanto mais accentuado quando eu vejo o
brilhantismo com que se apresentam outros grupos,
de modo a provar-nos que não ncs carecem nem o en
genho nem a bôa vontade para nos col1ocarmos DO

lado dos paizes que sabem e quel'em occupnr um logar
avançado entre os que sabem progredir.

a unico expositor que figura no grupo, cujos pro
ductos me fizestes a honra de mandar examinar, é o
Sr. Pierr Labourdenne St. Juliná. Expõe este senhor
um-apparelho umbilical-já privilegiado pelo Governo
Imperial, destinado a conter as hernias umbilicaes. a
apparelho do Sr. St. JuJiaá podia ser uma tentativa
feliz si tivesse apparecido alguns almos antes.

Fazendo convergir toda a sua força sobre o tumor
herniario que contém dentro da cavidade abdominal
por meio de uma mola, esse apparelho póde preju
dicaI', algumas vezes, em vez de curar.

a Sr. St. Juliaá abandonou na confecção de SUfl banda
herniaria a tira elastica, aconselhada hoje por quasi



- 408-

todos, e substituiu-a por Ill1lêl Lira cuja pouca ela Lici
elade oppondo-.·e ao movilllento.· do o.lJdomen, qu
acompanham os movimentos respiratorios, póde pre
judicar ulgLlmo. da. viceras contida ne sa cavidade.

ão se pódeainda appUcm' o apI arelho umbilical do
'r. t. Juliaá a tod o ca o de l1el'l1ia umbilical, e

não póde soffrel', em muito ponto', comparação com
OULros apparelho destinados ao mesmo fim.

Taes foram, em 1'0.1 iela palavras, a impres õe que
me deixou o exame do gmpo cuja apreciação me foi
confiada. No emt.anto diz o nrt. 1L do Hegulamenl.o elo
Jury geral:- a Menção Honrosa se conferirá aos xpo
sitore. de pr ductos . ffri\'ei 011 imple mente com
merclae .

Ora, eu não po so deixar d con iderar como .'in)
pIe mente commer ial o pl'oduct expo ·to pelo r. St.
.fuliaá, a quem o .J nry Geral decül iril si eleve ou nflo
.81' conferidn - Menç.ão HonrosA.

nR. AFf(}~. I P[);TIETR l .

. ~ ...-

Parecer [lo Sr. E[lnardo Geol'[e Rime - sobre canos [le chmnbo para
a[na e[az

3" secção. --14" grupo, classe 5."

Como membro do ,Tury nomeado pal'a daI' parecer
sobre product.os expostos no grupo 140 - classe 5n e
'e .tio 3n da pre ente expo i ão, cumpre-me declarar
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que, tendo examinado os tubos de chumbo fabricados
nas officinas de Hargreaves 8.:. Iemãos, reputo excellente
ti 'ua manipulação, julgando-os no caso de rivalisarem
com os de fabricação estrangeira e vejo com suti fação
que o eu custo é inferior ao preço por que aql1elle
ficam postos aqui.

Parece-me, pai, que úquelle" pmdl1cto cahp. FI di;=:;
tincçtio - Diploma de Progresso.

EDUARDO G. HrME.

Hio de .Ianeieo, '18 de Janeieo ln t882.

~"'--

Parecer do Sr. Telient-Coronel Joao Soares Neiva - sobre armas
de fogo, baterias de campanha eprojectis,

3" secção. _1°, grupo, classe 7:1._ 3:1. secção,

15° grupo, classe 1."

Nomeado por officio ele 4 do corrente mez da Illu '
trada Directoria da As ociação Industrial parajulgar o .
productos expostos nas secções, grupos c classes acima
indicados, venho hoje dar conta da missão de que fui
incumbido.

Concorreram:
1. o O Laboratorio Pyrotechnico do Campinho, im

portante estabelecimento militar, situado na estrada
"'eral de Santa Cruz e sob a direcção do Major de
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estado-maior de artitharia do exercito o Dr. Augu to
Fausto de Souza.

2.° O ex-operario do Arsenal de Guerra da Côrte,
offieial de espingardeiro, Casimiro Henrique Ro
drigues.

3.° O Major da guarda nacional da Côrte, Luiz Fran
cisco da Costa.

4.° O artiflce José de Sá Hollanda CavalcanLi.

O Laboratorio Pyrotechinico do Campinho apre-
sentou:

Espoletas de percussão para artilharia;
Ditas de tempo, idem;
Cartuchos metallicos para carabina rewolver;
Espoletas de fricção para artilharia;
Foguetes de guerra com cauda central e lateral;
Fachos illuminatorios;
Botafogo para o foguetes de guerra.
Apreciando com a maxima attençãJ e cuidado O'

produ~tos acima especificados, não posso deixar de
reconhecer que são todos eUes dignos de louvor e
encomios, já pelo capricho e primor do trabalho artis
tico que presidiu a sua confecçã , já porque alguns
constituem verdadeira invenção sob o modesto nome,
porém, de modificações de productos conhecidos.

Segundo consta, um dos productos expostos, a espo
leta de percussão typo modificado pelo dito LDbora
torio,- mereceu na Exposição Internacional de Phila
delphia o Diploma de Honra.

De perfeito accôrdo com o Jury que assim julgou o
trabalho desse estabelecimento, e considerando os pro
duetos ora expostos nas condições exigidas pelo art.8°
do Regulamento da Exposição da Industria Nacional,
proponho seja conferido ao Lllboratorio PYI'Çltechnico
do Campinho o Diploma de Honra.
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o ex-operario das officinas de espingardeiro do
Arsenal de Guerra da Côrte, Casimiro Henrique Ro
drigues, apresentou uma espingarda de caça por elle
denominada - Rodrigues. -

Essa arma foi privilegiada por Decreto n. 8161 de
10 de Julho do anno passado. EUa é uma modificação
da carabina de guerra - Comblain - e como esta é
de retro-carga, tendo porém a alma o diametro de
om,016 mas sem raiamento.

A caixa que contém o mecani mo da culatra move]
é de metal branco.

A cronha foi dividida em duas partes para maior
solidez, e neHa empregou o seu auLor madeiras do
paiz.

Presta-se ao tiro rapido, podendo em cada minuto
dar de 12 a 15 tiros conforme a agilidade do atirador.

A munição consiste em cartLlchos com estojo de
papelão, tendo no centro da base o orificio para se
adap:ar a espoleta commum das espingardas de caça.
Os cartuchos, apezar de terem o estojo de papelão,
podem ser utilisados mais de uma vez, segundo
affirmou o inventor.

Na previs~o de grandes difficuldades em encon
trar-se na roça munição propria ela arma, construiu o
inventor um cartucho com o estojo de aço para ser
utilisado em muitos tiro .

Para o caso de engasgamento do estojo, quer de
papelão quer de aço, por defeito momer!taneo do
extractor, imaginou o inventor urna pequena peça de
aço para extrahir esse estojo, peça qne com o graduador
das cargas constituem os acce sorio da espingarda
- Rodrigues. -

A' vista do exposto e de accôrdo com a disposição
do art. 80 do Regulamerto da Exposição Industrial,
proponho seja conferidg ao inventElt e expositor, o
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'1'. Casimil'O Hcmiqu .Itoc!t'jgue, u Diploma de
honra, (1)

O Sr. Majo1' da Guarda aeional da C'1'te Luiz
FrEll1cisco da Costa expôz uma bateria de artilharia de
cam! o.nha montada no competente repal'O em seu
armilos e ca1'ros, tendo a palamentL nos respectiyo
logares, tudo porém em reduzidissima proporçãe

A' falta de e clarecimentos deixo de descrever e so
bateria, que apenas vi como vi itante da Exposição,
sem poder faz r um e tud a respeito. Ent1'etanto
força é confessar que es e simples exame impre 
, ionou-me agradavelmente e canvenceu-me da aptidão
e talento artistü;o do expo itor.

Proponho, de accôrdo com o art. 11 do Regulamento
da Exposiçao Industrial, que se confira ao Sr. Majol'
Luiz Francisco da Costa Menção Honrosa.

O Se. José de Sá Hollanda Cavalcanti expôz uma
bengala de aço que serve de espingarda, cujo diametro
d'alma e o raiamento são os me mos da carabina de
gue1'ra - Comblain - em uso no Exercit Imperial.
Informa o expositor que com a sua arma alcança, com
pontaria certeira, um alvo collocado a 1600 metros.

Uma engenho a e piraI e condida no punho da
bengala constitue o mecani mo dessa espingarda. J11

imples movimento do punho arma a espingarda, e a
força elasUca da espiral, que com esse movimento fica
comprimida, é aproveitada para mover o estilete que
deve ferir o cartucho.

Considero es c mecanismo um invento do Sr. Caval
canti; desconheço, porém, a utilidade pratica que essa
espingarda possa prestar, quer como arma de caça,
quer como arma de guerra.

(1) Por proposta do jurado DI', Antonio Augusto FOl'llandes PinhoiJ'o, aceita
pelo jurado relator, conferiu·so Diplolna de Progresso em voz do do Honra
proposto.
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De accôl' lo, pois, com a lett1'8 do art. 8° do Regu
lamento da Exposição, proponho para o SI'. José de
Sá Hollanda Cavalcanti o Diploma de Honra. ('1)

Rio de Janeiro, 9 de FeVel'eil'O ele 18 ':!. ,

./oúu Suare:; Seiva.

Parecer [lo Elll, Sr, Conselheiro Dr, Joaqnim Monteiro Cailliuhoá 
801n'e prorlnctos da al'H TIlllinea

3" ecç<1.o. -16" grupo clas::;e 9,"

Prol'ullu ell1uura e111 llwtel'ia de industria e nêio po
fendo me esquiVDl' [lu dever imposto pelo Jury da
actual ExposiçJo, atLent[l Q lll'gencia do Lempo e a dif
ficuldade de nomear novos jurado, pas 'o a dar conta
da incumbencia,

A industria Yiminea é de gl ..mde intel·e. se, não. (I

pam o paize d mesquinha lioro, que tio obrigado
Q tira!' partido de seus pro] rio recurso, para attendel'
ú nece' sic10de de prepc rar os objectos duo dome 
Lico, mas tambem para o habitantes do limas cru fi

te' e de uberrima fiara.
Basta lembrarmo-Dos c1' t]ue as cadeiras e oul.ro

moveis ele vime sã frescos) onfortavei , porLalel , ele

1) POI' II'úl~OJ li LJo JUC$!!IU iur~~u) la!uuu!l! ~~!.:eit~ lJolo jurauu relator, CO!13j·
dorou-so eslo jlroJucto fór:l de COllcureo e por iS$o nrio se lho concedeu promio,
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preço proporcionalmente baixo e ele muita duração, e
por isso geralm'ente usados nas casas de campo, na
destinndas aos que vão tomar banhos de mar, pura fa
zermos comprehender que temos razão em tal as
severar.

Varias são os vegetae' que fornecem vergonleas fle
xiveis, tenazes e abundnnles, aproveitaveis como ma
teria prima destes artefactos, entretanto, os salgueiro
em geral, e o Salix viminalis em particular, são os que
melhor se prestnm a tnl mister.

Elles abundnm nas marg'ens dos rios, lagos e nos
prados humido vulgarmente conhecidos entre n6
pelo n'ome de brejos. Além de servirem para sanifica
ção da atmosphera, desenvolvem vastas raizes com
rapidez, por cujo motivo são usados para fixar os ter
renos de aterro de muitas estradas de ferro, qu&ndo
estas môrgeam ,rios e outros lognres que acima ci
tamos; não seria pois f6ra de occasi~o propô1' esta me
dida aos especialistas de nossas ferro-vias, em parti
cular ás do Sul do Imperio, que pela maior parte estão
neste caso, 'pois além de evitar-se os desmorona
mentos, poder-se-hia' fornecer facU materia prima
pura o fabrico de cesto e de LItros objectos, para seu
proprio uso.

Todo o valle de serra abaixo, áquem e além de Pal
meiras, é excellente pura plantações do Salix viminalis,
que se reprod uz por semente e por galho com a maior
facilidade.

A Allemanha, e particularmente BerJin que conta,
pouco mai ou menos, 70 fabricas, Hamburgo que
conta 50, Leipsik que conta 30, e bem assim a suissa,
alguns Estados do Imperio Austro-Hungaro e D. França,
sfto os paizes mais productr, 'es de artefnctos de vime:
diz-se ter sido a Allemanha o bel'ço da industria sobre
que ver~a este esboço qe relatorie.
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Convem não esquecer que é necessario, para faci
litar 9 córte das vergonteas dos salgueiros, podar o
gommo ou olho terminal quando elles l:lttingem a al
tunl de um homem, afim de fazer com que sua extre
midade superior engrosse e produza grande numero
de olhos ou renovos cada anno sem que a planta sen
sivelmente cresça em altura. E' a isso que chamam os
sylvicultores, salgueiros gyrinos (saules en têtard,
dos francezes); i2S0 traz a vantagem do córte das
vergonteas poder ser com facilidade praticado por mu
lheres e por meninos.

A colheita daquella materia prima, as vergonteas,
convem que seja feita quando ellas tiverem aLtingido
todo o seu desenvolvimento, para que as fibras tenham
a necessaria tenacidade e duração.
D~ ordinario o processo empregado na sua prepa

ração consiste apenas na extracção do cortex e em
deixar seccar a parte lenhosa que é a destinada ás
fabricas; raras vezes deixamos conservar a casca.
Querem alguns fabricantes que se prefira as vergon
teas ainda frescas para empregal;-as com o fim de
obter-se mais facilmente as voltas e ,de se desfazer o
tecido com mais difficuldade; isto só se admitte em
relaçlío aos cestos ordinarios, porque o vime é flexivel
mesmo depois de sêcco, havendo a vantagem de não
murchar e de não deixar grandes espaços no tecido.

Cada paiz emprega para a industria viminea o vegetal
que lhe é mais abundante e de mais facil obtenção;
assim a Europa empl'ega as vergonteas dos salgueiros
e chopos, etc., a India emprega o calamo ou rotang,
entre nós conhecido pelo nome de junco de empa
lhador, e bem assim o espartho para cêstas delicadas,
destinadas a flôres, costura de senhoras, etc.

E' de lastimar que no Brazil, que possue cêrca de
180 especi~ e variedades de plantas t'Jue podem foI'-
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necer materia pl'ima á arte viminea, não sejam ella '
empregadas; havendo a vantagem de se extrahir mui
tas que, como o. sambambaia de estender, e outras,
:::5&0 preJudiciaes á agricultura e uLeis para cestinllOS,
1nlaios etc. de grande be11eza e duração, corno os que
::ie preparam em ulguns lagares da Bahia c Sergipe.

Quanto ao estudo da industria viminea no Bl'azll,
l\iremos que foi na provincia çlo Rio Gl'ande do Sul
que nasceu, com a vinda elos primeiros colonos a11e
mãe, os quae , encontrando alli varias especies de
salgueiros selvagens (vulgarmente chamados sallles,
nome hespanho1, que significa o salgueiro), 3nalogo_
aos de seu paiz, procuraram experimental-o-', appli
canelo-os ao referido filU .

'Rico de madeiras 'OnJO Ú o 8raziJ, u indu kia
vimin a foi ~ntão consic1eruc1'l anLe corno objedo I
cmiosiüade do CJLle como uma iudu triu l'ealmenLe llL

ca:::iO decompctil' com a marcenal'ia e as Llen ai 'collge
nere . Entl'etanLo, attentas as Yo.nlagelr de que acimo
jú no occnpl1mos, ti importação do pro luctos ele vim
elecuplícoLl e111 menos de 20 annos, e se tem tornaelo
ainda mais considel'avel neste' ultimos t nno .

IsLo animou entre nós algun indqstriaes a fazerelll
novos tentamen...:.

Cabe ao 'r, Gertll ú lagar de Jlolll'a nesti.t phaslJ.
Elle manduu vir. ementes du Salix vimimi]i e 'om
prou um terreno apropriauo á sua cultura, em . Fran
ci co Xavier, anele obteve u 'melhore resultados: ani
mado por i to, comprou um vast terreno apropriado
tambem, paro. o lados ele Maxamhomba, onde che
{"OU a uHivnr ex c11enfemente 25.000 pé.' de snlgllei
1'OS. Por occo.siüo da ultima grande secca elo Rio de
Janeiro morreram todos, podendo apenas elle apro
veitar ns vergonteas, pm'a o que foi muito ajudado



-.}17 -

pelo Dr. Francisco Pereira Passos, então director da
E tl'ada de Ferro D. Pedro II.

Ha seis annos que este distincto e homado industrial
luta. Hoje, tendo elle de mandar vir o vime da Europa,
pagando de direitos 75 % e sendo tão cara a mão de
obra entre nós, não póde vender o ' objectos pelo preço
que o faria si não lhe tivesse acontecido o que já men
cionamos em relação á secca.

Aproveitamos a occasião para chamar a attenção do
Govemo sohre a tarifa da no sa Alfandega em relação
á de igualdade no modo de impor os direitos de
importação das cestas e outros artefactos: assim,
conforme o conferente, o mesmo objecto, feito de
esparto, chama-se cêsta ele coser e paga 1. '500 de di
reito por kilo, ou chama-se cesta pcu'a compras (intei
ramente igual ú precedente e Lambem feita de esparto,
com a differença de ser' um pouco maior, e paga
apenas 600 réis !

O Sr. Gerth, como ainda se lembrarilo os Srs. ju
rados, fez trabalhar os seus operarias na exposição
passada, mostrando o progresso que faziam aquelles:
continüa ainda a proseguir com um interesse digno de
louvores.

O deposito de sua fabrica é Ú l'Lltl dos Ourive n. 64,
. ob a firma Gerth & COll1p,

Os productos por elle expo. tos podem ser divididoti
em dous °TUPOS :

1.0 Artefactos de matel'ÍD peil11ü do paiz.
2. 0 Artefactos de materia prima estrangeira em parte,

e o resto do paiz.
Do ' primeil'Os meocionarenlos :
3 berços de vime cultivado entre nós, sendo 1 para

, e coHocar sobre roda. (berço carrinho).
Varias modelos de cestas de vime, sendo destinada'

para O, padeiros, pal'3 I'oupa uju ctv.
'27
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Quanto aos artefactos da 2a divisão, mencionamo
1 carramanchão para varanda, que é feito de junco

indiano e vime nacional tinto e não tinto, tendo espa
ços lateraes destinados para vasos de plantas e ftôres
naturaes; é obl'a muito bem acabada, solida e elegante;

1 sofá e varias cadeiras do mesmo material, e
algumas cadeiras de encosto feitas de esparto, idem;

1 preguiçosa, modelo americano, tambem do mesmo
junco e vÍme, de bello formato, muito confortavel e
solida;

Varios modelos de cadeiras para. crianças, idem
idem etc.

A' vista do exposto, proponho para o referido expo
sitor o Diploma de Progresso, e que sejam enviado'
para a Exposição Continental os seus productos.

o outro expositor que apresentou productos neste
grupo foi o Sr. Carlos Eich, da colonia D. Francisca,
em Santa Catharina.

Expoz 2 cadeiras de braços e 10 communs, de ma·
deira nacional, com assento de tecido grosseiro, que
me parece do colmo de uma graminea selvagem
(taquar'ussú ~ )

Comquanto seja obra tosca e não bem acabada, com
tudo, aquellas cadeiras, sendo destinadas ao uSu dos
colonos e pobres, e attendendo-se ao seu baixo preço,
merecem Menção Honrosa; não devendo porém seguir
para Buenos Ayres.

Rio, 31 de Janeiro de 1882.

o CONSELHEIRO DR. JOAQUIM MONTEIRO CAMINHOA.
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Par8Gel' do sr, Comm3ndadol' JOãl Maximiano Mafra - ·sobre
bellas-artes

4" secção. - Grupos iO e 2.°

Convidado pela digna Directoria àa Exposição In
dustrial para servir de jurado do 10 e 20 grupos da
4a secção da Exposição Ind Istrinl, quando ella ia en
cp.rrar-se, e sobrecarregado com outros serviços a que
não podia faltar, n50 tive tempo sufficiente para estu
dar maduramente os trabalhos sobre que tinha de
emittir juizo: para poder fozel-o, tive de soccorrer-me,
não só de informações fidedignas, mas tambem, e
principalment.e, do conhecimento que já tinha das ha
bilitações e do talento ele grande parte dos expositores
desta especialidade.

N'estas circumstancias é bem possivel que á vista do
catalogo se notem omissões, todas involuntarias, e que
na proposta de premios haja alguma mer.os justa apre
ciüção..

Antecipadamente peço Plilrdão dessas faltas aos
dignos expositor dS, qlle com ellas se julgarem lesados,
e rogo ao .fury de attender em occasião opportllna ás
reclamações que porventura possam apparecer.

Em uma Exposição limitadamente {( Industriol » não
podiam aftluir, como não affiuiram, em abundancia,
producções de bellas-arte ; as que nella figuraram, e
se classificam no 10 grupo da 4a sec<;ão, não dEio de
ceito a medida do estado de desenvolvimento em que
entre nós se acha a pintura. Uma grande perte dellas



são trabalhos de rec "eio de distinctas amadoras. E'
por isso que, exceptuando alguns quadros que a Aca
demia das Bellas-Artes remetteu, a convite da Directo
ria da Associação Industrial, e por ordem superior,
poucos são os trabalhos expostos, que se achem re
vesUdos de um cunho superior.

D'entre estes poucos, deve-se em primeiro logar
collocar o do Sr. Clovis Arault, que representa « Os
ultimos momentJs do Conselheiro Buarque de Macedo.»
Este quadrinho reune as melhores qualidade - de
uma grande campo ição, perfeiLa ordenação, desenho
correcto, colorido harmonioso e facilidade ele exe
cução.

O bell0 quadro representando a Passagem do Passo
da Patria pelo invicto General Osorio, do nosso talen
toso compatriota o Dr. Pedro Americo de Figueiredo e
Mell0, é já muito conhecido; bem como o são os bel
lissimos trabalhos das muito distinctas am adoras as
Exmas. Srs. D. Joanna Thereza Alves de Carvalho'
D. Mària A. P. Sayão Lobato, e a delicadissima mi
niatura do Sr. Capitão Antonio José da Rocha.

Nos 5 retratos a esfllminho e lapis preto, que expoz
o distincto artista Antonio Alves do Valte, é notavel o
immenso progresso CJLle tem feito s u auctor: são re
LraLos desenhados com eXLl'enl pel'1'eic.:ão e ::;egul'ança,
e por isso mesmo inteü'amente semelhante..

A gravura em ouro do Sr. Manoel Jbaquim Valentim
é um trabalho de mel' cimento, não só pela correcçã
do desenho e do modelado ma tambem pela ditticul
dade da execução.

Estes 6 artistas e amadore são digno do Diploma
de honra.

As talentosas amadoras, Exmas. Sras. Viscondessa
de Sistello, D. Cornelia Ferreira Fran,a, Baroneza de
GUé1l'arCl1lél, D. AlcxandrÍlIél Machado Nun s GC1'l11un,
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D. AnLonia Rosa Alves de Carvalho, n. Mathilde
Bosisio, D. Zepherina Marcondes Carneiro Leão e
D.\1arin Josefina Tasso de 'aria, o. conllecidos artistas
Gustavo James, e De Martino, o talentoso Sr. Fran
cisco da Cruz Antunes, e o hnbil professor José Cuper
tino do Amaral merecem pelos seLlS trabalhos, em
geral executados com apurado o'osto, o Diploma de
Progresso.

A sim tambem merecem o Diploma de Merito as
Exma . Sras. amadoras Do, Margarida Tito de Mattos,
D. Maria Joaquina de Magalhães Bastos, e os artistas
Augusto Rodrigues Duarte, A. L. Miguez, Antonio
Firmino Monteiro, Jorge Mirandola Junior e Emigdio
João Paulo Ribeiro, cujos trabalhos reunem sem du
vida excellentes qualidades.

Como signal de apreciação aos louvaveis esforços
com que se occupam do estudo das bellas-artes, e in
censivo de animação, parece justo que sejam conferi
das Menções Honrosas ás esperançosas amadoras
Exmas. Sras. D. Carlota Barboza de Oliveira, D. Maria
Eliza Carneiro e D. Guilhermina de Carvalho, e aos
artistas Augusto Petit, Estevão Silva, Francisco Fa
vraut, Henrique Gonçalves Mendes, Jacintho Alves da
Silva, Vicente José de Puga, Emmanuel Cresta, Fran
ci co de Almeida Costa e Luiz Rossi, bem como á Asso
ciação - Liga Operaria - que concorreu com alguns
quadros de sua propriedade, e á Fabrica de Ferro de
Campinas pelas mui soffriveis fundições artisticas que
exhibiu.

Taes são os premios CJue, na brevidade do tempo
que tiv para occupar-nie deste assumpto, me parece
que devem ser conferidos aos dignos expositores do
10 e do 20 grupos da 4a secção.

A' Academia Imperial das Bellas-Artes, que não
concorreu aos premios, um voto de agradecimento.
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PROPOSTA DE PREMIOS

Quarta secção.-1° grupo.- Classes P a Sa._
Pintura a oleo, aquarella, debuxos, etc.

DIPLOMA DE HONRA

A:
Antonio Alves do Valle.
Antonio José da Rocha (Capitão).
Clovis Arrnlllt.
D Joannu Thereza Alves de Carvalho.
D. Maria P. ·Sayão Lobato.
Pedro Americo de Figueiredo e Mello (Dr.).

DIPLOMA DE PROGRESSO

A:
D. Alexandrina Machado Nunes German.
D. Antonia Rosa Alves de Carvalho.
Baroneza de Guararema.
D. Carolina TI ereza Alves de Carvalho.
D. Cornelia Ferreiro França.
Francisco da Cruz Antunes.
Gustavo James (commendador).
José Cllpertino do Amaral.
De Martino..
D. Mathilde Bosisio.
Viscondessa de Sistello.
D. Zephirina Marcondes Carneiro Leão.

DIPLOMA DE MERITO

A:
A. L. Miguez.
Antonio Fil'mino Monteiro.
Augusto Rodrigues Duarte.
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Jorge Mirandola Junior_
D. Margarida Tito de Mattos.
D. Maria Joaquina de Magalhães Bastos.

MENÇÃO HONRO'A

A:
Associação -Liga Operaria
Augusto Petit.
D. Carlota Barboza de Oliveira.
Estevão Silva.
Francisco Favraud.
Henrique Gonçalves Mendes.
Jacintho Alves da Silva.
D. Maria Eliza Carneiro.
Vicente José de Puga.

Quarta secção.- 2° grupo.- ClaSEes ia a 4. a_ Es
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Parecer Ilo EIlIL Sr. Senador Conselheiro ManoeI Francisco
Corrêa -- sobre insh'uccão publica

5(1. secção. _ Grupos 1°, 2° e 3.°

i existe hoje no Bl'azil, enLI' os mulLiplas aspil'fI
ções que symbolisam l1 sua grandeza e l1 sua glorio
futuras, um interesse nacional superior a todos o
outros, que a todos domina e a todos contém, é a dif
fusão e o aperfeiçoamento do ensino.

No tumulto de tantos estimulos patrioticos que se
proclamam, de tantosemprehendimentosque se levan
tam, preparando em um ardeilte afan o estadio em que

Soh proposta do jurado relator conferiu-se diploma de merHo a D. Maria
Can(lida SeJluil'cda (Ie Bvcr>rd da Silva p~las musicas fie sua composição.
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e. te paiz ha de conquistar um dia todos o premio da
ivilisação, destaca- e, como a bandeira dc>stinada n

Ilohilitar toda essas gen rosa.' luta , a grande cau a
da instrucção popular.

Com effeito, nenhum triumpho, nenhuma conquis
ta, nenhum passo glorioso, podem os povos empre
hender fóra do circulo demarcado pela ua capaci
dade intellectual, unica base firme sobre que moder
namente operam-se as evoluçõe' do prog'res~o.

E' e te o caracter nobilis imo que di tinglle o. civili
sação no secuIo presente.

A riqueza publica de hoje, tomada a expressão no
.eu ' entido mais extenso, é um elemento muito di
verso do que foi a riqueza publica nos eculos ante
J'iore. , entre as sociedades que LI cessivamente iIlu '
tl'aram o mundo.
~essas époea o trabalho não tinha ainda obtido a

consagração da uas maiore victorias; suas lei ,
mal comprehendidas, não podiam determinar todo o
livre estimulo que multiplica o seus beneficios e
sustenta os seus heroicos tentamen . O operario, o
industrial, o arti ta eram então uma especie de veo'e
taçã.o 'ilvestre que as nações desbaratavam instincti
vamente para seu, ustento, e que de novo brotava em
pre, sem defe a e sem cultura, entre as deva tações
guerreiras e o conflicto perenne das classes ocio as
que constituiam ao mesmo tempo a alma e a muscu
latura dos Estados.

Uma consideravel quantidade do vigor nacional fi
cava, desse modo, fóra de acção: .- a massa popular,
que devia ser dominada de actividade e energia, per
manecia inerte e passiva em um machini mo social
incompleto. D'o.hi essa oscillação constante, tão nota
vel e tão caracteristica, na riqueza e no desenvolvi
mento cla, naçõe pa sadas'.
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Indubitavelmente para corrigir semelhante insta
bilidade, para assegurar um aturado Dvanço ,na mar
cha das sociedades, era forçoso ommar todas as suas
forças, as mai debpis como as mais pujantes, e ap
plicaI-as de modo tal que se compl~tassem recip:-oca
mente, produzindo um effeito mais vigoroso e mais
tenaz do que as mais energicas resisLencia oppostas
ao progresso. Era necessario - analysados e dispos
tos os variados elementos da acção social- estabele
cei' a alavanca por intermedio de cujo braço deveriam
ollocar-se os maiores ob taculos na intermina estrada

por onde as nacionalidades predestinadas marcham
para as celebrações do porvir.

Eis ahi o que de mais es encial falt :.. êl. organização
rlos Estudos de outr'ora. Eis a11i a grande funcção que
a instrucção publica preenche nos Estados modernos,
o grande 'impulso que ella deve imprimir a um paiz
predeslinado, como é o Brazil.

Um espirito patriotico que se recolha um instante
para med-U-ar nos interes es legitimos do Brazil,
desprendido completamente das falsas vi ões, que por
ventul'a lhe desperte a actualidade, não póde deixar de
proc'amar que a synthe e verdadeira de todas as ne
cessidades do Imperio encerra-se nesta urgente aspi-.
ração, proferida por todas as bocas, gravada em todos
os pensamentos: - distribuição abundante de ensino,
diffusão de doutrina verdadeira e ã,!

Falta, com effeito, ao povo brazileiro um elemento
mais essencial de progres 'o do que seja a instrucção ~

Dispersa em uma vasta superficie que não consegue
povoar, actualmente, e em cujo solo geram-se talvez
com os diamantes e os veios auriferos riquezas desti
nadas a produzir um dia o deslumbramento das nações
opulentas, a nossa população em grande parte vegeta

não vive, privada de cotnprehender a importancia
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dos seus deveres e do eu destino. Apenas consagra ao
bem publico diminuto e inconsciente esforço; não por
que Slla alma esteja fatalmente cerrada aos impulso
do 'patriotismo, mas porque na ignorancia, como em
um captiveiro que enerva e deprime, definham o
grandes sentimentos á mingua de luz e de expansão.

Não é o ensino, largamente diffundido sobre essa
população inerte, a chamma capaz de dar-lhe ao co
ração e á intelligencia a tempera patriotica que deve
tornar o trabalho uma lei gloriosa no mais vasto paiz
da America ~

E quanto do trabalho, intelligente e assiduo, não de
pendem os destilloS cio Brazill

Todos os pensamentus que ligeiramente esbóço oc
cuparam, ou::;o affirmal-o, amente da digna A sociação
Industrial ao tomar a deliberação de incorporar á sua
brilhante Expo ição da Industria Naciunal a secção de
instruc(,ão publica, sobre a qual coube-me a honra de
formular o pre ente parecer. Esse louvavel proposito
em muito augmenta os louros alcançados pela di 
tincta associação no certamen que emprehendeu com
tanta gnlhardia, e que teve a merecida honra de ver
oroado pelo applauso publico.
Fôra, em duvida, para desejar que a secção de

lnstl'Ucção publica offerecesse mai numeroso ca
bedal á classificação do Jury, correspondendo assim
plenamepl.e ao desejo da Associação Industrial, ma
nire tados nos convites que a commissão re pectiva
enviou não só aos e tabelecimento publicos e par
ticulares de ensino, como a todo o cidadão inte
ressados n'este transcendente assumpto.

E' grato declarar que, entre o clistinctos industriaes
promotore da exposição, levantára-se a este respeito
um genero O plano cuja realização redundaria em
eifectlvo e valioso auxilio prestado não só ao di-
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versos ramo de ensino publico, como ás lettras pa
trias. Secundando o esforços tão nobremente em
pr gados pela expo 'içUo de historia do Brazil, a Asso
ciação Industrial, se bem que em uma esphera mai
limitada, alimentou. a esperanço. de catalogar os
nossos trabalhos relativos á instrucção publica, os
quaes contava reunir copiosamente nesta secção,

E se empenho, apezar de em parte frustrado, con
stitue um glorioso titulo para aquelle.' que o susten
taram, e se me fosse licito distinguir o mais esforçado
dos seus propugnadores, não hesitaria em nomear
o prestimoso sect'etario geral deste Jury, o Sr. Dr. José
Pereira Rego Filho. Cabe a este infatigavel cavalheiro
o merecimento não só de ter sido um constante au
xiliar desta secção, como expositor que maior cópia.
de trabalhos lhe forneceu, mas tambem de procurar
completar os patrioticos intuitos da As ociação Indus
trial, suggerindo e advogando a idéa de uma futura
exposição de instrucção publica.

Louvando a sua dedicação á causa do ensino) faço
votos para que tenha. a satisfação de ver em breve
realizado o seu genero o pensamento, ao qual inteira.
mente me associo.

MáLl gl'ado a deficiencia ele reclll'SOS com que se
organizou a ecção de instrucção publica, não foi ella
infructifera, antes promettedora de abençordos suc
cessos que no futuro coroarão todas as lutas em prol
do ensino. O inspirado intento da digna Associção In
dustrial, se não conseguiu colher todos os beneficio
que era possivei por meio delle prestar á causa da in
strucção, nüo deixou por isso de ser um empenho ge
neroso de patriotismo, con agrado pelos propugna
dores da nossa industria á rnais alta. aspiração do
Brazil.
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b material recolhido nesta secção, graças ao concurso
que a associação encontrou principalmente por parte
da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, da
Academia Imperial de iedicina, do Museu Nacional,
do Lycêo de Artes e Ofticios, da Bibliotheca de Marinha,
da Escola Militar do Rio de Janeiro, da Escola Normal
de Pernambuco, da Escola Normal do Rio de Janeiro
e do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, e
ao auxilio qne lhe prestaram os Srs. Conselheiro Doria,
Dr. Teixeira ele Macedo, bacharel Manoel Ribeiro de
Almeida, Dr. Coelho Rodrigues, Dr. Menezes Vieira,
Felix Ferreir'a, Trajano, Seraphim José Alves, Nicoláu
Alve , Laemmert, Commenclador Guilherme Belle
garde, Sayão LobatoSobrinho, Espozel e o digno secre
tario geral deste Jury, é ainda assim exiguo em relação
ao que possuimos.

Não pôde entretanto a falta do esperado concurso de
outros er attribuic1a senão a circumstancias uperiore
e independentes da sympathia que sempre acolhe fe
lizmente, em nossa patria, os serviços prestados á
instrucção.

Na verdade, penso que a questão elo ensino publico
é uma divisa nacional nestes tempos. Embora o seu
desenvolvimento não tenha attingido a proporções
conveuientes, embora a 'ua distribuição não se rea
lize ainda com a abundancia e principalmente com a
solicitudfl que o bem publico reclama, não acredito que
se posso pôr em duvida o sentimento que, em relação
a e -te assumpto, inspira a todo as brazileiros.

Desprezar e esquecer o mais eguro agente da vita
1idade nocional, erio losLimavel prova de menos escla
recido patriotismo.

Nuo se deve pois lançar á conta de pouca dedicação
pela grande causa do ensino, o limitado concurso de ex
positores c Cluxiliares com que se organizou esta secção,
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E' notoria a urgencia com que a Associação IndustI'ial
teve de realizar o seu brilhante commettimento, ainda
que tal urgencia em nada lhe tenha diminuido o
triumpho que principalmente ambicionava.

Attendendo a essa circumstancia contraria, a modesta
coUecta que constitue as duas elas 'es dest:l secção
traduz lisongeims esperanças e a signala mais uma vez
no Brazil a dedicação e a solicitude com que a inicia
tiva porticular empenha-se na propogonda do ensino.

Não cabe nos limites deste parecer aprecio r os
variodos problemos que se prendem aos trabalhos offe
recidos ao julgamento.

A edllcnção infantil e primaria, e a organização e
materiol do ensino secundélrio e sllperior- constituem
um programma de estudo sufficientemente vasto
pora occupnr, não a meditação de um homem por
mais laborio o que sejD, mas a attenção e o pensa
mento de uma geroção inteira.

Que a geração actual se empenhe cevotadamente na
contemplação deste nobre assumplo, que comprehenda
as liga ,ões intimDs que o prendem ao progresso do
nosso esperançoso paiz, ei o qu~ ardentemente desejo.

Por ultimo e para finalizar as considerações em
que resumo o meu parecer, apezar de que esta
secção poderia apresentar- e á Expo:3ição Continental
como um fragmento do q le pos5wmos em materia
de instrucção publicfl, e alli obter'em alglms traballlOs
que contêm honrosos e merecidas dist'ncçães, não
ouso aconselhar semelhante passo, a men')s que se
possa prover ao tronsporte de modo tal que nenhum
prejuizo ou damno soffram os expositor'es na sua
propriedade. Esta condição não parece difficil de ga
rantir e, o que é mais grave, a sua falta' difficil de
l'eparar no que respeita H certos trabalhos da secção.
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Entretanto deve-se facilitar aos expositores qualquer
remessa que se dispuzerem a fazer para o CClncLlrso
continental.

Passo agora a indicar quaes as distincçõe que,
em meu juizo, cabem a expositores e autores.

DIPLOMA DE HONRA

Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni, pelos eus
uteis compendios de arithmeLica, algebra e geometria.

Barão de Lavradio, pelos seu interessantes tra
balhos:

Estudo sobre a febm amarella em 1850; Estudos
obre as epidemias de 1830 a 1870; Estudo sobre as

epidemias, que têm grassado no Rio de Janeiro, de
febre amarella e clJolera-morbus; Estudo obre o
sy tema actual de esgotos, e o movimento sanitm'io
desta Côrte desde que está elle em execução' Apon
tamentos sobre a mOl'talidade da cidade do Rio de
Jane.iro, parti"ularmel1te das crianças, e s8bre o movi
mento da população no primeiro quatriennio depois
do recenseamento feito em 1872; Manuscripto, exposto
pela Academia Imperial de Medicina, tendo por fim o
estudo das epidemias que têm grassado no Rio de
Janeiro de 18;1 a 1880; EsLudo sobre um kislo seroso
do ovaria' Relatarias da repal'tição de saude publica,
onde se encontrain inLere santes memorias sobre a
epidemias de febre amarella, cholera-morlllls e outras,
determinando o caracteristico do seu typo, conforme
as épocas de sua manifestação, idem sobre a pro LiLui
ção e medidas que ella está pedindo; Esgotos do Rio de
Janeiro, sua historia e e tado dos trabalhos em eon
strucção' l\Ilortalidade das crianças, e mole tias qu
mais as victimam, etc., etc.
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Instituto Historico, Geograpllico e Ethnographico
Brazileiro, pela sua intere sante « Revista trimensal. »

Preciosa collecçi1o de 55 vols. in-4'J, 1839 - 1880.

Dr. JicoláLl Joaquim Moreira (1), pelos 'eus interes
santes traballl05 sobre medicina, sciencia accessol"ia,
agricultura, ethnographia, entre os quaes dtarei o
seguin tes :

Indicações agricolas paru o immigrantes quc 'e
dirigem ao Brazil; Breves con iderações sobre a his
tor ia e cultura do cafeeiro e consumo do seu producto ;
Cathecismo de agricultura do Dr. Burlamaqui, re
fundido e augmentado' com importantes annotações;
Relatorio sobre a immigração nos Estados-Unidos da
America; Noticia obre a agricultura no Brazil ; Manual
de chimica agricola; Elogios historicos; Diccionario de
plantas brazileiras; Estudos sobre a vaccina' Estudo
sobre a escarlatina.

Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro,
pela sua importante publicação « Annae Brazilienses
de Medicina lJ, 1835 -1881. 40 vols. in-8° e in-4°, e seus
interessantes manuscriptos.

Dr. João Vicente Torre HOllJem, pelo' -eu provei
lO::3oS trabalhos, en tre 01 Ltros, o seguintes:

Estudo clínico sobre as febres do Rio de Janeiro'
Lições de clínica sobre a febre amarella ; Lições sobre
a ' molestias do systema nervoso; Compendio de clinica
medica; Annuario de observações.

Sociedade Auxiliadora da lntlustl'ia Nacional, pelo
eu importante jornal (C O Anxiliador,» que serviços

(i) o Sr. Di'. Nicolull ~loI'Oil',l não Lomoll pari 11:< discussão o YlJla~[o doslu
prowio.



reae tem prestado á cau a da agricultura e da indus·
tria no Brazil.

Con~elheiro Vicente Callditlo Figueira de Saboia, pelos
seus bem delineados trabalho ,sob os seguintes titulas:

Tratado de nrte obstelL'ica; Li~:õQS de clinica cirUl'
gica; Estudo sobre as fracturas complicadas; Estudo
sobre o aborLo; e outro ,

~Iu 'eo N"aciOlHll, pela 'Lia utiL publicação cc Archivos
do Museo Naciono.h maxirne o ultimo volume, onde
figLl1'u a importante Flora de FI'. José Mariano da
Conceição VeLIo o.

Dr, Jo. é Pereira Hego Filll (1) pelo,~ seguintes tra
balho :

Estudo :-,obre casamentos Gonsanguineo : Estudo
. obre o envenenamento pela digital e digiLalina; Estu
do. obre a epidemias de sarampão que têm grassado
de 1836 Q 1870, complicações desta enfermidade nas cri
ança e diffi renças que elia manifestam em relação
ao Rio de Janeiro; E tudo sobre a albumino-pyme
luria; Estudo sobre a the e « Podem prejudicar ii saude
publica as fabl'i 'as de cigarros, charutos e depositas
de fumo 't»; RelaLorio da Academia Imperial de Me
dicina do Rio de Janeiro, exercicio de 1875 a 1876, onde
se encontram uteis memot'io. sobre os seguintes
pontos: A febre amarella em Campinas; Acção abor
tiva do sulfato de quinina; Causa da mortalidade das
crianças; Typos carateristicos da febre amarella em
1876. Estudos sobL'e a v~ccinação e revaccinação ;
Relatorio da sociedade Auxiliadora da Industria Nacio~

nal, onde são discutidas questõe de todo o interesse.

(i) o 81'. Df', Jo,e Poroil'a Rogo Filho não tomou parto na disCll são o votação
(\o'lo promio,

2S
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Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, pela
sua interessante « Revista Agricola. »

Conselheiro Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá (.1) pelos
seguintes trabalhos: Elementos de botanica; Estudo
sobre jardins botanicos; Estudo sobre plantas toxicas
do Brazil; Estudo sobre as euphorbiaceas' Estudo
sobre quarentenas; e outros.

Instituto Polytechnico Brazileiro, pela sua intere 
sante « Revista» 1867 a 1879 - 14 volumes em 40 e
outros em 8.0

Dr. Benjamin Franklin Ramiz Galvão pelos seguin
tes trabalhos: Valor therapeutico dos calomelanos nas
membranas serosas; O calor, a luz, o magnetismo e a
electricidade são agentes distinctos ~ Estudo sobre o
pulpito no Brazil; Catalogo da Exposição de Historia do
Brazil na Bibliotheca Nacional; Estudo sobre artes
graphicas; e outros.

Bibliotheca Nacional, pela sua util publicação:
« Annaes da Bibliotheca Nacional do' Rio de Janeiro )}
1876-1881. 9 vols. em 80 grande e em 40 , obra de grande
valor pelos importantes doçumentos n"l1a contidos,
principalmente o volume X que c .:.responde ao cata
logo da Exposição de Historia do Brazil.

Dr. José Francisco da Silva Lima, pelos seus traba
lhos: Ensaio sobre o beriberi no Brazil ; Estudo sobre
chyluria; e outros artigos importantes publicados na
Gazeta Medica da Bahia.

(i) o Sr. Conselheiro Dr. Joaquim Monleiro Caminhoi nãoloroou parlo na dis
cussão e votação desto premio.



Escola Militar do Rio de Janeiro, pela utíl coUecção
de trabalhos que expoz, constante de :

Memoria justificativa e projecto de orçamento de
uma estação terminal de caminho de ferro, apropriada
ao serviço de viajantes, e planta, elevação e secções
transversaes de uma escola militar, pelo alumno Gre-:
gorio Thaumatur~o _de Azevedo;

Projecto, orçamento e plano de uma praça de mer
cado, organizados pelo alurnno do 5° anno, Bel1ar
mi'lo Augusto de Mendonça Lobo;

Orçamento e plano de um quartel para quatro com
panhias de infantaria, por Francisco Marcellino de
Souza Aguiar;

Projecto e respectivo plano para construcção normal
de um hospital militar, por Antonio Mariano de Aze
vedo Marques;

Memoria justificativa do projecto e orçamento de um
ediflcio destinado a servir de mercado, por Antonio
Vieira Arêas Junior ;

Memoria justificativa do projecto para execução de
uma esc la . publica, por Braz Ferreira da Franca
Velioso;

Projecto completo de estação terminal de estrada
de ferro, com accommodações ·proprias para passagei
ros, por Luiz Celestino de Castro;
y- Projecto e orçamento para uma casa no arrabalde de
Botafogo, por Luiz Antonio de Medeiros;

Um capitel e um entablamento de ordem corynthia,
por José Freire Bezerril Fontenel1e ;

Desenho a penna representando a ilha de Porque
roUes, por José Pedro de Oliveira GaIvão;

Carta aquareliada da America do Sul, por Frederico
Augusto Cesar de Mattos;

Projecção stereographica sobre o meridiano, por
Frederico Augusto Cesar de Mattas;
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Desenho de peças e petrechos de artilharia, POI' Fran
cisco Antonio Rodrigues Salles;

Desenho a crayon representando a vistü das cerca
nias de Metz, por Floriano Vieira Peixoto;

Desenho de uma peça de artilharia e carreta, por
Luiz Antonio de Medeiros;

Desenho de geometria descrIptiva, por Luiz Barbedo ;
Ielei11, idem, ele Rodolpho Coutinho;
Idem de obuzes, por José Ribeiro de Vasconcellos;
Idem de locomotiva, por Alfredo Ernesto Jacque

Ourique;
Idem de um cabrestante de madeira, aquarellado,

por Manoe! Clementino Carneiro da Cunha AranlJa.
Idem de machinas de fàrmas para preparar balas

do systema La-HitLe;
Idem de obuzes, por J. M. ArnOso;
Idem de projecções, por AnLonio Vieira Arêôs Junior;
Aquarella de projecção stereographica sobre o me-

ridiano, por F. E. Jnllim;
Idem de projecções, por Jorge do Santos Almeida'
Idem de projecção stereographica, por Frederico Au

gusto Cesar de MaLtos;
Idem, idem, por Jeron} mo dos Santos Paiva;
Mappa aquarellado do. Brazil, por Francisco Alberto

Guillon;
Desenho de projecçõ s tereographicas, por Manoel

Gon;alves Campello Fran"a ;
Aquarella do systema orographico ela provincia de

Pernambuco, pelo mesmo;
Desenho de perspectiva orLlIographica, por Antonio

Vieira Arêa JuoiQr;
Desenho de projecção do mappa-mundi, por José

Freire Bezel'ril Fontene1Le ;
Idem de carta geographica, pelo mesmo;
Ielem, idem aquarellado, por Hilario A. Teixeira Leite;
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Idem de um portico, por Alfrecto Joaquim Corl" a
e Silva;

Idem, idem por Franci co da Hocha Callado;
Idem de um rodiziq, por Cesario ele Almeida Nobre

de Gusmão;
Elevação de estação central de estrada de ferro,

por Anfrisio Fialho;
Jogo ele roda~ ele uma locomotiva, por Antiocho dos

Santos Faure .
Desenho de carreta de artilharia, por Joaquim Alvaro

Pereira'
Freio para carro de estrnda de ferro, por fanoel

Peixolo Cur ino do Amarante'
Desenho CÍ;e projecções, por Frederico Augusto Cesar

de Mattos;
Carta aquarellada da estrada de ferro de S. Paulo

e Hio de Janeiro, por Ignado Lucas de Souza;
Desenho de um obuz, por Francisc Julio Conceição'
Idem de um guinda te, por Emigdio CavaIcanti de

Mello'
Idem de machina a vapol', por Franci co Hamos de

Oliveira Guimarães;
Projec.ão de lm'gufn, por Hilario Augusto Teixeira

Leite;
Desenhos de geometria de. criptiva, por Manoel Pres-

ciliano de Oliveira Vallaelar;
Idem, idem por L. F. Valente do Couto;
Ielem, idem por Feliciano Mendes de Moraes;
Idem, idem por João Carlos :vrarqu('~ T- enriques'
Desenho de machina a vapor, por Jo. é Thomaz Car-

neiro ela Cunha;
Desenho de roda. de locomotiva, por José FeIix

1331'boza ele OlivE?ira ;
Projecção ( desenho de) por Antonio Lourenço Tel

les Pires:
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Desenho de projecção, por Pedro de Castro Araujo;
Idem, idem, por Lino Augusto Ramos Accioli ;
Idem, idem, por B. Augusto Brandi:ío;
Idem, idem, por LU'7; Celestino de Castro;
Desenho topographico, por Manoel Portilho Bentes;
Idem, idem da ilha de Porquerolles, por Luiz Anto-

nio de Medeiros;
Idem de fortificações, por Arêas de Carvalho'
Idem, idem, por Pedroso Pompeu de Barros;
Idem da cidade do Recife, ppr Rom11 aldo de Carvalho

Barros;
Idem da Asia Occidental, por Jonathas de Ylello

Barreto;
Desenho de um excentrico, por Bibiano Sergio elo

Fontoura Costallat ;
Idem de machinas, por Antonio Gomes Pi

mentel;
Idem do t~lmulo de Frederico o Grande, por Alfredo

Ernesto Jacques Ourique;
Obuzes, por José Rodrigues Jardim;
Desenho de uma bomba, por Joaquim de Olivei·ra

Fernandes;
Desenho de machinas, por Cesario de Almeida

Nobre de Gusmão;
Desenho de uma metralhadora (aquarellado), por

M. M. C. de Montigny ;
Projecções aquarellada de bomba de incendio, por

Alfredo Fernandes Dias;
Desenho de locomotiva, trabalho de Ricardv Fer

nandes da Silva;
Projecto de um corpo de guarda, por Adriano Xa

vier de Oliveira Pimentel.

Dr. João Baptista de Lacerda, pelos seguintes
trabalhos: Dos centros motôres encephalico ; Inves-
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tigaçõe experimentaes sobre os effeitos toxicos do
succo da mandioca; Das indicações e contra indica
ções da digital üo tratamento das molestias do ap
parelho circulatorio e 1'e. pirataria; Estudos dos clíni
cos therapeuticos; Da inoculação da vaccina no periodo
prodomico da variola; Um caso de congestão cerebral;
Critica dos estudos sobre a febre amarella de 1873-1874
pelo Dr. Gama Lobo; Contribuição para o estudo
anthropologico das raças indigenas do Brazil; Nota
sobre a conformação dos dentes nas raças indigenas
do Brazil; Estudo historico anthropologico sobre os
craneos encontrados no largo do Paço; O cerebro
considerado corno orgão da intelligencia; Caracteres
ethericos tirados do exame deste orgão; Estudos so
bre o permanganato de potassa, como antidoto do
veneno da cobra; Estudos sobre o chlohydrato de
pereirina; Estudos sobre a planta toxica do Brazil
denominada Conamby ; Estudo sobre a acção do ve
neno de Crotalas e outros.

Instituto da Ordem dos Advogados, pela sua inte
ressante Revista.

Dr. Domingos de Almeida Martin Costa, pelos se
guintes trabalhos:

Estudo sobre a pyogenia, idem sobre o ainhum,
idem obre o valor das inve tigações thermometricas
no diagno tico, prognostico e tratamento das pyrexias
que reinam no Rio de Janeiro, idem sobre a albumino
pymeluria, idem sobre as lymphademosias abdo
minaes, idem sobre o phosphureto de zinco, sua acção
physiologica e therapeutica; Ensaios sobre materia
medica brazileira: Estudo zoo-clinico sobre o berne ;
Do diagnostico do mal de Bright; O « Progresso Me
dica» 3 vaI.. (Jornal.)
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« Gazeta Medica da Bahia », 1867-1880, onde se en
contram excellente tmbalhos.

Visconde de Porto S gllr , pela sua importante His
toria Geral do Brazil.

Dr. Julio Hodrigues de :Vroura, pelos seus impor
tantes trabalhos: Estudo sobre chyluria, hypoemin
intertropicaI e sobre n. fehee IJmnrplln, P. ouITOS.

Conselheieo :Vrarr[uez de ,..,. Vicente, pelo seu inlp
res ante trabalho 'obre « Direito Pu] lico. »)

Dr. Monoel Hibcil' (le. Al111 ida, pelo seu impor
tantes trabalhos C0111 npplicaçi'io ao I1sjno primaria.

Dr. Joaquill1.Tosé de lV[enezes Vieira, pelo 'eu grapho
nopio, mappas-mundo e exeecicios para aprender a
escrever; noçõe. de gl'O,l11l11aLica panl infancjo, primei
ros exercicios do coI 1110, 1ivro rle recitação, ex.ercícios
para os jardill do.._ r>rinnc;as e cartas paro. u o da e.
colas familias, segl1ndo o modelo norLp-anwricano.

Con, elh ir .Jl· . .faCto }[ano I PPl'eil'n ela ilva, I elo:".
seus tl?abalhos histol'irns.

Dr. !fano·l.Tos::' de Oliveil'a, pelo seguint.es traba
lhos: Memoria sobre um ~aso de neVl'ose com sym-,
ptomas de hydrophobia; Um caso de turnor na regUlo
cervical; Apontamentos para o estudo das mole~tia '
infecciosas, sob o ponto de vista fermentativo e parasi
tario; Estudo sobre um caso de aneuri~ma da caroticla
primitiva esquerda; E tuclo sobl'e um caso de invagi
nação intest.inal; Ensaio sobre o beribel'i ; Estudo sobl'e
hospitae .
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Senador Candido Mendes ele Almeida, pelos seus
Lrabalhos historicos, geographico. e ele jurisprudencia.

DI'. João Damasceno Peçonha da Silva, pelos seguin
tes trabalhos: Angina diphtherica e o melhor methodo
de a curar; Da degeneração gordurosa do coração;
Diagno tico differepcial entre o cancro do estomago,
ulcera simples e imflammaçE'lq chrollica do me mo
orgão; Da escarlatina; Das convulsões da infancia;
Qual a utilidade e importancia da estatistica medica;
Con iderações obl'e o des2nvolvimento physiologico da
hypertrophia cardiaca durante a prenhez e â influencia
que pôele exercer sobre a.: mole tia anteriores, con
comittant.es R Illteriores: DAS fphrp. perniciosas, e
outro .

Visconde elo Uruguay, pelas SU[l,' obras publicadas e
expost"l'ls.

Dr. José Pereira Guimarães, pelos eguintes traba
lhos: Qual a natureza tratamento elas ourinas chy-.
losas ~; Parallelo entre a elesarti ulaçúo e a l'escisáó
do femur na articulação coxo-femlll'al; Da operações
reclamadas pelas reten.ães de ourina; Do ainhum'
Collecção de observações ele cirll rgia; Do ElIcalJ'ptus
globulus; Da respoll. abilielade medica; E tudo obre
a eleupressura: Do tl'atamento dos e treitamentos
da urethra; Vantagens e innocuidade das uturas nas
ferida do couro cabelludo, mpSl110 quando acom
panhadas de ele. collamentos mai. ou menos extensos.

Dr. Carlos Arthm Moncorvo de Figueiredo, pelos
seguintes Li'abalhos: Das dyspepsias e seu tratamento;
Acção abortiva sobre o sulfato de quinina; Emprego
do chiorato ele pota sa na eliarrhéa da. criança.
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Estudo sobre o rheumatismo chronico nodoso na
infancia, e seu tratamento· Nota sobre a acção phy
siologica do Carica Papaya e outros.

Conselheiro Tristão de Alencar Araripe, p los seus
traba~hos historicos de jurisprudencia.

Dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu, pelos se
guintes trabalhos: Do emprego therapeutico do juru
mun ou abobora em casos de gangrenas, orchites,
blennorrhagias e catarrho uterino; Estudo sobre um
caso de empyema com grande derramamento na cavi
dade pleuritica direita, etc. ; Observação de um panari
cio media com phlegmão diffuso, incisão e curativo
com cataplasmas e decocção de melão; Memoria sobre
a doença de Addisson, com observações clínicas;
Do emprego therapeutico do bromito de camphora;
O melão, suas propriedades medicinaes e therapeu
tícas.

Conselheiro Antonio Pereira Rebouças, pelos seus
trabalhos parlamentares e hist.oricos.

Conselheiro Carlos Frederico dos Santos Xavier de
Azevedo, pelo seu estudo sobre hospitaes e historia
medico-cirurgica da esquadra brazileira nas cam
panhas do Uruguay e Paraguay.

Dr. José de Saldanha da Gama, pelo seu interessante
Compendia de Botanica, exposto em manuscripto;
Estudo sobre a botanica applicada, e influencia dos
insectos sobre as plantas; Configuração e descripção
de todos os orgãos fundamentaes das principaes ma
deiras da provincia do Rio de Janeiro,~ suas applícaçães
á engenharia, industria, medicina e artes· e outros.
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Dr. Theodoro PeckolL, pelos segu intes trabalhos:
Historia das plantes alimentares e de ornato do
Brazil; Analyse de materia medica brazileira; Estudo
sobre diver as plantas brazileiras, publicado em
allemão; ExpUcaçõe sobre a collecção chimica
organica enviada á exposição nacional em 1861; e
outros.

De. Joaquim Galdino Pimentel, pOl' suas valiosissi
mas Lições de Mecanica Celeste e de Physica Ma
thematica .1

DIPLOMA DE PROGRESSO

Senador Joaquim Floriano de Godoy, pelo seu inte
ressante trabalho: « A Provincia de S. Paulo. »

Dr. José Eduardo Teixeira de Souza, pelo seguin
tes trabalhos: Da acção physiologica e therapeutica
do azotito de amydo; Influencia das experiencias
phisiologicas sobre o progres o da medicina pratica.

Conselheiro Dr. Miguel Antonio da Silva, pelos seus
trabalhos sobre sciencias physicas, historia natural e
agricultura.

Dr. João da Matta Machado Junior, pelo seu estudo
sobre a educação physica, moral e intellectual da
mocidade e de ua influencia obre a saude.

cc Revista Brazileira». Editor. T. Mido i, 1879 -1881.
10 volumes in-8o .

Dr. Philogonio Lopes utinguassu, pelos seguintes tra
balho : Diagnostico e tratamento das diversas fórmas
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de febres perniciosas que reinam no Rio de Janeiro'
A terebenthina, sua acção physiolog-ica e thera
peutica.

« Revista Medica elo Rio de Janeiro. » Alma I-VI
1873-1879. 6 volumes in-8° e in-4o •

Dr. Domingos Carlos ela Silva, pelo seu estudo sobre
armas de fogo.

Engenheiros C. Cintra e Riviére - planta por elles
organizada da Provincia do Espirita-Santo.

Dr. José Maria Teixeira, pelos seguintes trabalhos:
Estudo sobre a mortalidade no Rio de Janeiro; Estudo
sobre a febre amarella de 1877; Estudo sobre a theo
ria dos radicaes ; EstuJo sobre a epidemia de Vas
souras em 1881 ; Estudo sobre o salycilato de soda na
li>bre amarella.

E. vVandenkolk: O manobreiro para navios de vela;
Relataria da éorveta Bahiana no mar elas Indias.

Dr. Joaquim Eloy dos Santos Anelrade - A phthy
siea pulmonar.

Jorge de Mi.randoln Junior: Fragmentos de Roma,
ou estudos sobre a architectura e esculptllI'a antigas,
tendentes a apreciar as differentes evoluções da arte
em suas épocas, desde a arte indiana até a arte 110

poleonica.

Dr. José Lu.1Z de Almeida Couto: Remataria ende
mica dos paizes quentes; Beriberi; Dysenteria nos
paizes quentes.
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Dr. Joaquim Hodrigues de Moraes Jardim - Carta
da Provincia de Goyaz.

Dr. Manoel Joaquim Saraiva: Beriberi' Estudo o
bre as Pyrexias.

i o Tenente Francisco Calheiros da Graça: Planta
dos ancoradouros da Ilha do Mêdo e Itaqui.

Dr. Alfredo Carneiro Ribeiro da Luz. Estudo 'o
bre I) Hypoemia Intertropical.

João Fernandes Valdez - Diccionario Portuguez
Francez.

A Administração da Estrada de Ferro D. Pedt,o II ;
pela Planta Geral da E, de Ferro D. Pedro II e das
outras estradas de ferro da Provincia do Rio de
Janeiro, S. Paulo e Minas Geraes.

Dr. Augusto Ferreira dos Santos, pelos seguintes
trabalhos: Diagnostico e trótamento das molestias
nguçlas do encephnlo; Legislação e jurisprudencia
relativas ás affecç5es mentaes.

i o Tenente Francisco de Borja farques Lisbãa:
Os torpedos e seu emprego.

Dr. Ramiro Affonso Mon tei 1'0: Estudo sobl'e o ele
mento pernicioso na molestias.

Dr. PaLl10 Porto Alegre: Monogl'8phia do
café.

Dr. João José da Silva: Estudo obre chyluria.



- 446-

Julio Cesar de Noronha: Compendio de hydrographia.

Dr. Agostinho José de Souza Lima, pelos seguintes
trabalhos: Das substancias incompativeis sob o ponto
de vista chimico-pharmacologico; Estudo sobre a chy
luria ; E tudo sobre a cremação de cadaveres ; e outros.

Dr. Joaquim Teixeira de Macedo, pelos eLlS inte
ressantes escriptos sobre o ensino primario, ecu,ndario
e superior nas principae' capitae da Europa, com
applicação ao Btazil.

Augusto Cesar Diogo: Estudo 'sobre o guaraná; Es
tudos de pharmacia.

Dr. Manoel da Gama Lobo: Estudos da febre amo.
relia de 1873-1874; Estudos sobre ophtalmologia.

Commendador Guilherme Bellegarde : Autographo de
João Caetano da Silva a Mme. Celliez, e outros trabalhos.

Dr. André Rebouças: Vocabulario do termos te
chl1icos da arte de construir e das sciencias accesso
rias; Garantia de juros, estudos para a sua applicação
ás emprezas de utilidade publica no BraziL; These ele
concurso ás vagas da ta ecção do curso de engenha
ria civil, da Escola Polytechnica .

Dr. João Severiano da Fonseca: Viagem ao redor do
Brazil, 1875-1878; Apontamentos para o estudo do.
climatologia .medica da provincia de Matto Grosso,
1 voI. in 4° gr. Rio de Janeiro, 1881.

Rõhe Irmãos, pelos seus bancos-carteira, do typo
Victoria.
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Dr. Luiz Anselmo da Fonseca: Estudo sobre o ether,
Estudo sobre o envenamento pela strichunina.

Conselheiro Dr. Franklin Doria: Theses sobre poe
tica; Questões juridicas; Traducção da « Evangelina »)

de Longfellow; Discurso sobre a instrucção; Estudo
sobre Luiz José de Junqueira Freire.

Dr. Joaquim dos Remedios Monteiro: Estudos nos
dominios da medicina.

Monsenhor Joaquim Pinto de Campos: A Igreja e o
Estado; A mi são de Christo; Biographia do Duque
de Caxias.

Dr. .~oão José Pizarro: Botanica .

Dr. Sebastião Ferreira Soares: Estudos sobre esta
tistica.

Dr. Alfredo Cassiano da Rocha:Estudos sobre beri
beri.

Dr. José Vieira Couto de Magalhães: O Selvagem.

Dr. Affonso Pereira Pinheiro: Estudo sobre a nephrite
parenchimatosa; Estudo sobre as lesões aorticas;
Estudo sobre a oblatta orientalis; Estudo sobre os
anesthesicos; Estudo sobre a epidemia de 1881 em
Vassouras. (1)

Dr. José Antonio de Araujo Filgueiras Junior: Codigo
Criminal do Imperio do Brazil.

(i) o Sr. Dr. Alfonso Poreira Pinheiro não tomou parte nl1 dis~ussito o votação
desta premio.
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Dr. Antonio Jo::;é I e1'ei1'a ela Silva AI'aujo: E tud
obre a filario e; E~tuelo J ee demodex.

Dr. ManoeI Vi lo1'ino Pel'eiI'a: Da aI'fecçõe pal'ü
'ilaria mai fr('qu nte no' lima intel 11' pica

E, tudo obr aI oh 1 p I atomico

Dr. Ladi lau etto: lnve 'liga 5e l1i
titica obre o :\lu 'e ; \.lontam
nica applicada no Brazil.

Dr. José Loul'ent;u d
trabalho : 'E tudo
n Íl'o' E tudo I 1'('

Conselheiro Dt'. Joà C relo de M...nez . ) 'ouza:
The e obre loniznr:ã.

Dr. Carlos Jo é T ix il'a: E tudo . IJr ') illlli-
caçàes e contra indica. - s do va iamento d '
olho '.

1° Tenente ItI úrmuda lYl11pi Jo
Comp ndi d aPl arelh do, J vi "

Chllvonte

Dr. A. Feli 'ia
intertropical,

'anta : E -tudo 'obro h 10elllia

Dr. Luiz Raphael 1 ti';) " Ilt< : tI) I'ganizoçuo dtl

hygienc admini lraliva' E tudo obI' e 'tati ti 'o 111U1'

tuarias c applica õo do 'olcuto da pr I abilida le il

este ramo da e tati ti o.

(I) o r, Dr. Vioira aula lIão Lomou IlIuLo na disc\lss,10 o vaLarão doste
prémio. •
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DI'. J' Eduurdo FI' Ü· de Carvalho: ~Ioles-

Lia para iLaL'ia' mai rrequ nLe' no, clima tro
pica .

1° T 11 nLe nloni MOl'ü . da Camaru: O avi-
1h ri na b erva. õ " da noite; bathometro de
"\ illiam iemen' naly d ~ in trUll1ento de

ndar e pre cru lar o~ egr d da natureza ubma
\'ina.

Dr.
'obr

d Aze do: E Ludo

D. Frall i fi L 1Il' iL' de. Ildrêld' Franco pela ua
imp rtanle rammali'1 da inrancia apre entada em
manu l'ipt

D. ~Iari lIilh rmina LulU' iro d' Andrade, pela
'ua imporlanL ariLhn lica da infancia apre en
lada m manu cr ipt .

fanoeI ~\lIaL'ia de Morae e VaU )pelo eu
himi a m dica.

o.rm 1

I acifl o Per iL'a: E tudo obre as

Dt'. Davi I lL ni. E ludo 'obr o beriberi.

Dr. Jo ; de Ca~tro I abeU : Ch~Tluria) the e inaugu
ral. Rio de Jan ir . Typ. t.Iontenegr i O. 71 pp. com
I1lnppa.

Dr. Ega' Carla' Muuiz
s J 1'e as dia 11 v •

dr' de ragão: Estudo

29



Dr. 1anoel Godofredo ele AlencA tI'O Autran:
Constituição politica do Imperio do Bl'l1zil, eguida do
acto addicional, da lei da sua interpretação e de ou
tras que lhe ão refer nte, com mentada para u o
das Faculdade de Dir ilo e in lrucçU popular.

Dr. Jo é Ricard Pires de Almeid· , pelo eu E ludo
obre escuta e percu ão.

Dr. Antonio Henrique Leal, pela ua publicação:
Obra de João Francisco Lisbõa.

Dr. Con tante da Uva Jardim: E tudo obre a
emanações palustre

E. H. Laemmel't9'- C.a, prlos seu LI'abalhos: Alma
nack administrativo e colleçõe e colar

Dr. João Bapti ta do ant : E tud obre agua
potavei .

Felix Ferreira, pela intere ante collec\ão que apre
senta de Livros e colare para o nsino primario e bem
assim para o en ino popular.

Dr. Claudio Velho da Motta Maia: E tudo sobre o
ensino n ledico.

Dr. Antonio de Paula FI' itas : Estudo sobre estrada
de ferro; Integl'aes definidas consi lerada o'no pD.l'a
metros; Funcçõe' E lerianas; Enchentes dos rio ,
e meio proposto pal'8 impedir o suu ffdiLos .
Demonstrar em geral o theor· ma do velocida Je vir
tuaes em d pendellciu da con. idero.l:Ein do. infinita
mente pequen . Dem n traI' quae são os prinoipios
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fundamentae da mecan ico, reduzido ao menor numero
possivel; DeternJinac;<1o dos coefficieote das formula
mathemnticll pelo methodo do numeros quadrados.

Dr. Joaquim Mao el de \Iacedo,. pelo seu Anno bio
gral hic do Rio de Janeiro e Compendio de hi toria
do BrazH.

1° Tenente da armada Adolpho Pereira Pinheiro:
Memoria obre o ondogrupho, já premiada pelo
ln titut PolytecllOico.

Dr. Cypriano de Freitas: Estudo sobre as nevralgias .
Idem obre a itmervaçi10 '·aso-motora.

Dr. J é Benicio de Abreu: E tudo obl'e as epi
demio ; Quae o condiçôe hygienicus mais fa 0

raveis 00 tratamento da Lu1.Jerculose.

Dr. Juno Ferreira de Andrade: E tudo obre o
diagno tico e trntamenLo da nevro es visceraes . Idem
obl'e a phy iologio do epithelio .

Dr. L o C. M retzsohn: E tudo obre o beriberi.

Dr. Theodol'o Peckolt Junior: Planta ad trin
gente bl'azileira

Dr. Manoel Jo é Ribeiro da Cunha: E tudo obre
a pathogenio do beriberi.

Dr. Antonio Teixeir de Magalhães. E tudo sobre
a hypoemia intertropical.

E cola r ormal do
oll, cção de traba1l10

i de Jan iro, pela intere ant
xpostos para o en ino primal"i .
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E cola Normal de Pernambuco, pel
historico e coUecção xpo ta.

eu plano

« União Medica ), publica ão m nsa1. Anno 10 1 1,
dirigida pelo 81's. Cypriano de Freila , Moncorvo:
de Figueiredo e outro .

Dr. João Jo é do Monte, p la suas inter sante pu
blica 5e : O direito' Revi ta de legi la:' etc.

Dr. Jo é Rodrigue do 'a nto, pelo eu' inte-
re ante trabalho.

Dr. Luiz de Queiroz faU so faia: Li~õe de hi 
toria do Brazil, no Internato do 1m]; erial ollegi de
Pedro II.

Dr. Franci co J a ier: D diagn ti' traLa-
mento das febres pernicio as nlai frcquelJt s no Rio
de Janeiro.

Dr. Guilherme Pereira da il a Belmont : D dia
gno tico e tratamento da ' mole tia paluel a.

DIPLOMA DE MERITO

Dr. José Bu Heu e Gonzoga, pel seu tudo
- Do aes de morphina e uas aI pli a 'õe na mole
tia dos appareIho irculatol'io e re pirut rio.

Dr. Candido Barata Rib iro: D d nvolvim nto
propagação da febre amarelll no Rio de Janeiro.

Dr. hozendo Muniz Barreto, peI ,~eu trabalho ~

Notas e obs rvaçõe obre i1 Expo i~ão racional d 1 75.
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DI'. Domingos José Nogueira Jaguaribe, pelo seu
trabalho: Do acclimamento das raça, ob o ponto
de vi ta de colonização em relação ao Brazil.

Bernardino Jo é Borge ,pelo eu interessante livro
O comm r iante.

Antonio 'farciano da Uva Ponte : Compendio de
pedagogia para uso da E cola ormal.

Dr. Domingos Jos Freire, pelo seu E tudo analytico
comparalivo do principio acido organicos.

Dr. Franci co de Ca tro, pelo eu E tudo obre o
centros corticae p ychogenicos.

Jolio Barbalho Uchôa Cavalcanti, por eu utU livro,
tendo por titulo Liçõe da cou a .

Dr. Julio Braz de Magalhães Calvet, pelo seu E -
tudo obre o jaborand ua ac.ão phy iologica e the-
rap utica.

ln titul do urdo -Mudo, por um Compendio
para os urdo -mudos.

Dr. nastacio Luiz do Bom ucce o, pelos eguinte
trabalhos: Critica da theoria cellular; Fabula e tra
balho hi torico .

Antonio Tra.jano: pela ua Aritlunetica progres
iva.

Dr. Francis o Simõe Corrêa: pelo estudo, que tem
por titulo: Da Cbr amarella ob o ponto de vista
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da ua gene e e propagação . quae a medi
das sanitarins que se devem ac nselhar para
impedir ou attenuar eu de envolvimento propa
O'ação.

abino Eloy Pe sOa : viagem da corveta Imperial
Marinheiro nos nnno d 1857 e 185 .

Dr. CarIo Claudio da ilva: pelo E tudo obre a
lymphatite pf'rnicio a no Ri d Janeiro.

. Wandenkolk: Tacti a naval par um fort
encoura ado.

Dr.
Estudo

Franci co Furquim Werneck d' lmeida
obre o uso e o ubu o do tabaco.

~o Tenente Monoel Pinlo Bravo, pelo Manual do
marlnheiro di ciplina dos navio d gu rra.

Dr. Constantino Machado Coelho, pelo E Ludo o-
bre o u e abu o do tabaco.

icoláu A. Alves: pela collecção de trabalho es
olares e de nino uperior.

Dr. C"sar Augu to Marque , pelo trabalho: pon
tamento para o diccionario historico da provincia
do Maranhão.

Calendario perpeLu de B xten, para mar ar' o anno,
meze 1'e pectiv s e dias de emana.

Dr. Agnf:1ll L ite : Estudo obre a hypoemia inter
t,ropical.
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Instituto do Bacharei em Lettras: pela sua pu
blicação Bibliotheca do ln tituto do Bacharei .

Dr. João de Ca tro Rebello, por uns trabalho .
Annaes da E cola de 'lina de Ouro Preto,10 fasciculo.

Dr. Benjami, Antonio da Rocha Faria Junior, pelo
Estudo sobre a le õe traurnaticas do encephalo.

Casa de r:orreção da Côrte pelo eu banco car
teira .

Dr. Moura Brazil: Contribuição para o e tudo compa
rativo de diver o proc os operatorios, no tratamento
das affecçõe -aculare ,

João da Matta Araujo: Li õe praticas de orthogra
phia para u o da e olas.

Dr, Galdin Cicer d fagalbãe, pelo Relatorio
da corveta Vital de Oliveim em sua viagem de cir
cumnave a ,ão.

Bibliotheca bibliothecario d Marinha, pela ua
inter sanle coIl c o.

Dr, lfred Pir ih, P lo eguinte trabalho:
prirn ira paO'ina da hi toria da vaccina' E tudo

obre a I gi la ão anitaria.

Dr. Jo é R rJrigu
Arithmetica para u

de z vedo Pinh iro Juni r:
da criança.

Dr, Mano I MariA d Fon eca Co ta: E tudo obre
hylnrifl.
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DI'. Joaquim Maria do. Anjo. F. poz 1: D(' i. Oe.
da Relnçü dn ÔrL.

DI'. Eug nio Y1m'. lIc1p,.; II ! lI~Jll rir :\r 110: Eslndll
lwc hpt'i J ei .

Dr. nLonin III H d['igou ln. liLuL (1- .TIl '-
Liniano.

Dr. Aureli~no J é ri 101l : I". Lud ohr bel ib I'i.

J'vnLorio

Dr. L tiz :\1an el PinL ~ tio: Ti:. Luc] . br h:1 n mia
inLertr picaI.

Felippe Franci c Pel eira: R L iL' do c . ln cl n rLp
do Brazil de. de Mac i al P rá.

Dr. Bernardo Alve. P reira: E. ludo ohl h:p mia
intertropical.

Pedro Benjamim cip Cel'qn iln Li! 1r: F. llldo clp
artilheria,

Franei co L opolclo CabrRI d
bl'eiro p8l'a navio dp vel, .

fl.nl 1'pive: i\rano-

D. Anna M. Bra il: Mappo O' oO'raphi filo pOI' ('110
e copiado de '1[" I rganizod nad r Candid
Mendes de Almeida.
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)rENÇÃO nO;-.lRO A

P ulino ~rarLin Pa h co: Li~õ de calli raphia.

Franci co VicenL Gonçnl ,_ Penna: por trabalho
de calligraphia.

Feli berto Rodrigue Per ira d Carvalho: pela
rdem O'rammatical.

Dr. a y'1 Lohato
xpoz.

raphil11 .T

qu xpoz.

brinho: p I _ trabalhos que

Ive, I lo trabalho e colare

. ala do Jur. eral. Em 31 de Jan iro de 18 2.

on elh iI ~1anoel FÍ'Cl11ci, co rOT'réa.

:-iola: Por proposla do ", Jurado Dr. André Gu.lavo Paulo d FronLin foram
olovados n Diploma do I:lonrn' os promios propostos para os ''s. con-elheiros Fran
klin Dori , ~Iornes e VaUe e Joaquim Caetano da ilva, e Dr-. Paula Freilas, André
lIolJOUCl\S, \'i ira auto o il\'a Araujo, e coucedeu- e lliplom, de Merilo ao Dr.
Eduardo A. RilJoiro Guimarães.





LISTA OFFICIAL DOS PREMIOS CO 'FERIDO PELO JURY GERAL





Lista o.tlicial dos pr n:l.io con.:f'erido pelo
jur .... ral da expo ição da industria
naoional, de 1 1-18 2

DIPLOMAS DE BO RA

Academia Impedal de medicina da àrte, pela
ua important publica ão - Anllae Brazilien es de

medicina- mai outros cripto que expoz.
o r. li gria (l C.a, pelo eu apparelho para

fabricar n ucar.
Ao r. eng nhei1' Dr. Audr Pereira R bouça ,

pelo eu e l'iplo expo to .
Ao r. Antonio Iv ~ VaH por cinco quadro a
fuminho lapi pl'eto que expoz.
Ao r. Dr. ntoni Jo é Pereira da ilva Araujo

pelo cripta xpo to~.

o r. apitão ntooi Jo é da Rocha, por uma
delicadi i11a miniatura que expoz.

Ao r. engenheiro Dr. Antonio d Paula Freita
por eu e cl'ipto xp t

A Exm. r. c n lheiro Antonio Pereira Rebouça ,
por u e cl'iptos xp ~t

r. ngenheiro Artlm1' Pri e, pelo eu maocae
uni er-a

Ao Exm. r. Coo lheir Barão do Lavradio, por
e I scripto expo to .
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Ao Sr. Dr. Beldamin l' I'anklin Ramiz GaIvão, pelos
eus escriptos exposto .
A' Bibliotheca Nacional, pela ua 11 il publicação

Annae da Si! lioth cu acionlll do Rio de Jllneiro.
Ao Exm. Sr. Senlldor Cnndirlo Meude de Almeida,

pelo seu e crip o expo to .
Ao Sr. Dr. CarIo Arthur Moncorvo d FiO'ueiredo,

por eu e cripto expo. to .
Ao Exm. Sr. Con lheiro Dr. CarIo Frederico do

Santos Xavier de Azevedo. por seu escriplo ex
posto.

A' Ca a da Moeda, pela excellente collecção de me·
dalhas alli cunhadll .

Ao Exm. r. enador onselheir'o Chri tiano Bene
dicto Ottoni, por ua obras xposta .

Ao r. Clovis Arrault, por eu quadro a 011'0 re·
presentando o ultimos momento do Con eUleiro
Buarque de f\lacedo.

A' Companhia Luz teriacll, pIas exc Ilente vela
stearina ,saMo de oleina de glycer:na que fabrica.

Ao conjunt.o da expo iç.ão do trabulho de enhora ,
como hom na"'em ao va lio o oncur o qlle a e
nhoras brazileira pr taram á Expo ir;ão.

Ao Sr. Dr. Domingos de Almeida Martin Costa,
por seus e criptos xpo tos.

Ao Sr. Dr. Eduardo Augusto Pereira de Abl' u, por
seu escripto expo tos.

A' Empreza Nacional de fabrica ão de gelo, pelo fa-
brico do gelo artificial de excellente qualidade a
preço infimo.

Ao Engenho Central Barcellos ( companhia Agricola
de Campos), pela excellente qualidade de as ucar
que expoz.

Ao Engenho Central do Cupim, pela' excellente
qualidades d a suca!' qlle expoz.
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Ao Engenho Central de QuLsarnã, pelas excellentes
qualidades de assucar que expoz.

A' E cola Militar da côrte, pelo e cripto', desenhos
e documento que expoz.

A' E ola de Mina de Ouro Preto, pelu excellente
collecção rnineralogica que expoz.

A' fabrica de charuto e cigarro «ApoUo», de Per
nambuco ( A. R. da Cunha ), pelo excel1entes e per
feito cigarro de papel, charuto, preparo do fumo e
acondicionomenLo de seus pr-oductos.

A fabrica de fiação e tecelagem de algodão (I Bl'azil
Indu lrial », pelos excellentes Lecidos de algodão que
expoz.

fabrica de fiação e tecelagem de algodão «Petropo
litana '), pelo ex l1entes tecido de algodão que expoz.

, fúbrica de Lecidos do Ri Grande do uI, de Rhein
gantz C., pelos excellente t.'cido de lã e especial
mente pelo ponDO uzul que expoz.

, fobrica de fiação e tecela rem de algodão « Santo
Aleixo », de Filgueims & C., pelo excellentes tecidos
de algodão que expoz.

'fabrica anla Cruz, de liveira Pinlo C., pelo
exc llenLe trabalho de ceramiCfl que expoz.

Ao r. Franci co AnLonio 1al'ia E 'beral'd, pelos
excellente trab ,lhos de ceramiea que expoz

o Exm. Sr, Con elheil'o Franklim Americo de 'fe
neze, D ria, por eu e cripto expo tos.

A' Gazeta Medica da Bahia, pela sua publicação com
aq uelle LiLulo.

Ao Sr . Harf!reaves Irmão , pela Slla maquina com
pLeta paro preparar e beneficiar café.

Ao Imperial ln tit~lto Fluminen e de Agricultura,
pela sua interes ante « Revi. ta Agricola ».

Ao l.mperio.l Ly eu de Arles e Officios, pelo ex-
cellentes })l'oducto chimicos pi epol'ado m seu
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laboratori ou a direcção d Dr. d lpll Jo~··

DeI Vec hio.
Ao ln Lituto Historico, Geographic e Ethnogmphico

do Bruzil, pela sua importante «Revi ta tl'im nsa11>.
Ao ln titut da Ordem do dvoo'ado, p la ua

intere an te «Revi ta».
Ao Instituto Polytechnico Brazil ie ,pela na iute

res ante «( He i ta»).
A' EXI11. 1'0.. D. Joanua Ther za Alv de arvalh

pela bellas pintura que xpoz.
Ao r. Dr. Joã apti tu de La' rda, 1 l' ~eLl. ' .. -

cripto expo to .
Ao Sr. Dr . .Tou Duma 'eno Pe~uollll da 'Uva, p I

seus escripto xpo to .
Ao Exm. Sr. Coo elh iro J ã Manuel P reira da

Uva, por eu e CI ipto exp sto .
Ao r. Dr. João Vi nOO Torre II mCl11, p r u

escriptos expo to .
Ao Exm. Sr. Con 1l1ei1'0 .100. luinl Caetan da Uva,

por. eus e criptos obr o 0J'IlPOC e o Amazonas.
Ao Sr. Dr. engenheir Joaquim oldino Pimentel,

por eu escripto exposto.
Ao Sr. Dr, J é Joaquim Men z . Vi ira, 1 r. LI'

escriptos sobl' in trucção primaI'ia.
Ao Exm. '1:. C n e1heiro Dr. J aquinl Monteiro

Caminhoá, I r ' u ripto eXI0 t
Ao Sr. Dr. José Frol1 i da Uva Limo, por eltS

e cripto exp sto .
Ao Sr. .To é H Imida Paz , cus in trumen

tos de astronomia, agulha azil11uthae e de bita ula
e theodolito-trnnsito.

Ao Sr. Dr. JOf5é P"reil'8 Guimarãe', por 'eu e
criptos expo to .

Ao SI'. Dr. José Pel'eil a Rego Filho, por' L1 escri..
ptos expostos.
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Ao r. engenheiro ranoel José AIves Barboza, pelo
modelo da maquina para o cruzador Almirante Bar
1'0::0.

eus

'o

le \Ioura, por

Ao r. De . .lO'é de aldanha da Gama, por eu e'
ripto exposto .
Ao '1'. Dr. Julio R drigu

eSCI ipto xpo tos.
Lab ralorio PYl'oteehnieo do Caml inho, pelas

mlU1i oe de guerra quc expoz.
Sr. engenh iro Dr. Luiz Raphael Vieira 'aula

por eus criptas xpo to .
Ao r. apitã Luiz Ribeiro de 'ouza Rezende pelo

bicho, a ulo e fio de eela que xpoz.
o. r . .lo .\ ela iLva -rtori, pel eu «Tran mi ar»)

c m appli ")~'ãu ú.· 1llUqUiLl8 ' parll co urar luva .
'r. Dr. Man ol Jo ", d li\' il'u pon;cl\ C' 'l'ipLos

.'p t
o 'L'. :\Iano 1 J tHILLlllL \ aientilll 1 la "T' \'Ura em

ouro reI re enlanel o Duque de Caxia .
Exm. L'. C n e111eir ManoeI Maria d Morae

nU , por cu e rip expo lo .
r, Dr. Mano 1Ribeir de Alr lei la 1ar eu e-

cril to xp to~.

A E '01. l'a. D. Mal'ia A.. P. .'avêlo Lobato, pela
bello pintura' qu xpoz.

A EXJ11. r. enaelor Con elll ir :\IUl'qu z ele . i-
ente, por u ripto xpo to .
Ao r. Mal' -ira, sut 8.:. Cu, pelo~ magnifico ~ mo-

v i qu exp Z pl'ogr qu- apre enta oseu e ta-
b -leeinl nt .

Ao Muz u Naci nal, 1ela xeellent olleeção mine
ral gi a ([n- exp z l:.. ua util publi aç'i1o «Aunae elo
Muzeu Naci nal»).

Sr. Dr. Ni olall Joaqu i JH i\I Ir ir8 P I' U:::>

I.:l'iI Lo...; x.r sl t-.
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As' Officinas da Locomoção da E trada de F 1'1'0

D. Pedro II, pela ua excellente fundição de rodas para
wagons, carros e locomotiva com ferro guza da fa
bIica de S. João de Ipanema.

Ao Sr. Dr. Pedro Americo de Figueiredo Mello, pel
s u bello quadro r I r entando:l «PS ogem d Po o
da Patria».

Provincia do Paeaná, pel pr gr o e perfeição
em que alli e acha a cultura e pr paro da herva ruaLt .

'Repartição eral do Tel gr phos, pelo appa
relhos telegraphicos e avisadore d incendio que
expoz.

A' Sociedad uxiliadora d Indu tria aci nal, pelo
seu importante jornal « Auxiliador da Indu tria Na
cional») .

Ao Srs. eng nheir Taunay & TeU ,pela ua ma
china de seccar caf< .

Ao Sr. Dr. Theodoro P ck U, 1 r ll' e cript
exposto .

Ao Exm. r.Con elheil'o Tri tão d AL ncar raripe,
por seus e cripto exp to.

AoExm. Sr. Con lheiro Dr. Vicente Candid Figuei
ra de Saboia, por eu scripto expo to .

Ao Exm. Sr. Viscond de P rto eguro, p r u e
criptas expostos.

Ao Exm. Sr. Senador V' cond d Uruguay, pelo
seus escripto expostos.

A' Exma. viuva do Sr. J é Ribeir da ilva, pel
descascadol' de 'af< denominado « Congr » inven-
tado por eu marid .

DIPLOMA • DE PR GRE

Ao Sr. A. Bel' on, pela cerca:::; metallicas que
expoz.



- 467-

A' Administração da Estrada de Ferro D. Pedro II,
pela planta da mesma estrada e de outras estradas de
ferro em ligação com ella, nas províncias do Rio de Ja
neiro, S. Paulo e Minas.

Ao Sr. 10 Tenente Adolpho Pereira Pinheiro, por
eus escripLo expo to .
Ao Sr. Dr. Alfonso Pereira Pinheiro, por seus escrip

to expo to .
A' Exma. Sra. D. Alexandrina Machado unes Ger

mon, pela boa execução de uas pinturas expostas.
Ao r. Dr. Agostinho Jo é de Souza Lima, por seus

scriptos expo to .
o r. Dr. Alfredo Carneiro Ribeiro da Luz, por

seu escripto exposto .
Ao Sr Dr. Alfredo Carneiro da Rocha, por seus escrip

tos expo to .
A' Exma. ra. D. Antonia Rosa Alves de Carvalho,

pela boa ex cução de ua pinturas expo tas.
Ao Sr. 10 Tenente Antonio Alves da Camara, por

seu e criplo xpo to .
o r. ntonio Cardozo de ouza Loureiro & Comp.,

pelo cel1ente bi couto que expoz e progre so de
ua fabrica.

o r. ntoni de Ca tro Leite, pelas caixas para
j ia vidro de medicament homceopathicos.

o r. ntonio Dichl, pelo vinhos, cognac e vinhos
pumante qu xpoz.
Ao Sr. Dr. Antonio F lido do Santos, por sçu es

ripto expo to .
o r. Dr. ntonio Henrique Leal por eu e cri

pto expo lo .
Ao Sr. Antonio Joaquim da ilva Ba to ,pelo chapeus

de feltro para homens e meninos, e chapeus enfeitados.
Ao Sr. Antonio Jo é de Amorim, pela sua carruagem

de cidade.
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de

anl ~, paI' . u-

1'0.. Buronezu d U' l'iH"mu, p lu bou
ua pintura expo k'1.

ra. Baron za d Ri "\ erd ',pela noz

Ao Sr. Antonio Jo é de feira, pelos superiores ci
garros de palha e papel que expoz.

Ao r. Dr. Antonio Pacifico Pereira, por eu escri
ptos expo to .

Ao r. Dr. ntonio Teixeira ele ouza Magalhãe , por
seus escriplo expo to .

Ao r. Augu to Cezar Diogo, p I eu e criplo ex
postos.

Ao r. Dr. ugu l Cezar de l\liranda zev do, J 01'

eus e cripta e po to .
Ao Sr. Dr. ugu to F 1'1' ira d

escripto expo l .
Ao Exm. r. Barã do Rio BoniLu, pel

qu expoz.
A' Exma.

ex cu 1.0 de
A' Exma.

que expoz.
Ao r. Borro , Taveieo. & Tor!' ~, I cl ~ 'ltapl'll c1'

feltro para hom n, enh 1'0 e rial1 o .
Aos rs. B h ring J Uva, pela xcell nL' (lllUlidadc

do seu chocolale.
AoSr. Belizari A. Guimarã ,p lo lJi 110 ,cu uI

e fio de seda que expoz,
Ao r. Bibliothecari ela Bibliolheca de ?\Iat'inlw, pela

011 cção de obras que xp z.
Ao Sr '. Braga, Co Lu

fellro (lU xpoz.
Ao Sr. Cumillo da ilva ·ert' ir'l, pela um ,lra ele

cal que expoz.
Ao Sr. Dr. Candido Velh da M lLa ?\Il'lia, por eu.

escriplos expo 't s.
Aos Srs. Carclozo, Felippe & omp., pelas Llhersas

qualidades de sabão q te eXI uzeram .
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Ao Sr. Capitão de Fragata Eduardo Wandenkolk, por
seus e cripta expo to .

Ao Sr. Dr. EO'a Muniz Sodré de Aragã , por eus e 
criptos expostos.

A E cola formal de Pernambuco, p lo plano e
e cripto que expoz.

A' Escola Normal do Rio de .Janeiro, pela int.r sante
coUec ão de trabalho exposto para o n in primario.

Ao Sr. Eugenio Mal'qu de Hollanda, pelo eu pro
duetos pharmaceutico e coll cção de fructo .

A' fabrica de tecido de algodão «Alliança», de Laran
geira, Silva Whitak r, pelos tecido de algodão que
expoz.

A' fabrica «America do Sul» (George Ving Ca),
pelos excellentes oleo de ricin , amendoim e caroço
de algodão que expoz.

A' fabrica de chocolat «Andaluza», pela xceUente
qualidade de chocolate que xpoz.

A' fabrica da Ilha das FIÔres, p la tapioca qu expoz.
A fabrica de tecidos de algodão « Pau Grand »

(Santos, Peixoto & Ca), pelos tecido d algodão e sacc
de juta em costura que expoz.

A' fabrica do Porto d Ro a (Corrêa, Bandeira CU),
pelas telhas, tijolo e ornatos de barro que xpoz.

A' fabrica de tecidos de algodão « Rink » ( • Gl tt ),
pelos tecidos de algodão que expoz.

A' fabríca de S. João de Ipanem ,pela ua coUecção
de amostras de ferro, gré e outro pr do to que
expoz.

A' fabrica de tecido « S. Lazaro l) (Jo. é M ria Fer
reira de Azevedo), pelas meias, cami a de meia,
fitas de seda, galão de seda e algodão) brins oxfords
de algodão que expoz.

Ao Sr. Felicio Candido Ferreira, pelo polvilho que
expoz.
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o Sr. Julio Ferreira, por seu e criptas expostos.
Aos Sr . Fernande Braga ~ ca, pelos chapeus de

feltr para homen, enhora. e crianças que expu
zeram.

o r. Ferreir de Brito . Ca, pelos chapeus de
feltro para homens, criança e enhora que expu
zeram.

o r. ~erreira Cha e Ca pelo chapeus de
feltro para h men, enhora e crianças que xpu
zeram.

o 1'03. FerI' ira d arvalho Irmão, pelo abão
e pecial que expuzeram.

o 1'8. Finnie K mp Ca, p la maquina a
vapor, bomba centrifuga, caldeira multitubular, he
lice e O'uincho que xpuzeram.

A' Exm. ra. D. Franci ca Loureiro de Andrade
Franco, por u escripto exposto .

o r. 10 Tenente Franci co de Borja Marque Lisbôa
por u e riptos expo tos.

Ao r. 10 Tenente Franci co Calheiro da Graça por
seu e cripto expostos.

o r. Franci c Camal'go Pinto, pela herva matte
que expoz.

Ao r. Francisco Carmo Braga, pelo eu licôres
fino, ongna «fin hampagneiJ e vinagr branco e
tinto.

o r. Franci co da Cruz Antune ,pela bôa execução
de ua pintura expo ta .

o r. Francisco J Lepage, pelo productos chi-
mi o que exp z.

r. Dr. Fran isco Jos avier, por seu escripto
expo to .

A r. omm ndad r Francisc de Paula 1ayrink,
pela farinha de trigo preparada m eu estabeleci
m nt .
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Ao r. João BapLista Dias, pela sua excellente cer-
veja.

Ao Exm. Sr. Conselheiro Dr. João Bapti la dos
anLo ,por eu criptos expo to
Ao, 'r, .Tou Bernardino da tn pelo bicho, casu-

lo e (10 de ..eda qu xpoz.
o Exu. I'. on elheir João rlrdozo de \feneze

ouza p r u cripto exp to.
Ao r. Joi! Carvalho d liveira JuDior, pela hervn

matl que xpoz.
o r. J ã Fernande Vald z, pelo, eu Diccionario

portuO'u z e franzo
Ao' r. J ii Gome P I'eira~' . pelo ~ chapeu de

01 qu e puzeram.
Ao r. .T Ü Guílllel'l11e Meziath, pIo. II trabalho

nr ti lico ~ iLo' , m cabell
Ao r. Dr. .Toii Joaquim PiZllrr ,por u escripto

expo to .
o r. Dr. .1 tio .To. é do Monte, por u e cripLo

xpo Lo .
r. Dr. João .To é da Uva, por us e cripto~

xpo t
Ao ('. Jo-o Leind b rg, em C, bo Frio, pelo oleo de

ricino 'r l.alino.
Ao 1'. Dr. João la \1alLn ~rachado Juniar, pelo eu

ripto expo to .
o r. João Paulo Cordeiro, p lo uperior rapé que

,rI z.
O ['. J ti R. 1 Lima, pelo e palhos que expoz.

Ao r. Dr. João e riano da Fon a por seu
ripL s exp to.
Ao r. .Tou Van Erv 11, p la ama de ferro e
lxüe d arame, qu xpoz.
A r. Joaquim Antonio Teixeira, pelo sabão de in

fe tante que expoz ..
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Ao Sr. Dr. Joaquim Eloy dos antos Andrade, por
eus escriptos expostos.
Ao Exm. Sr. enador Joaquim Floriano Godoy, por

seus escriptos expostos.
Ao r. Dr. Joaquim Manoel de Macedo, por eu e

riptas expo t
Ao Exm. Mon enhor Joaquim Pinto de Campo, por

seu e cripto expo ta .
Ao r. Dr. Joaquim do Rem dio Monteiro, por

seus e criptos expo Los.
Ao r. engenheir Dr. Joaquim Rodrigue d Morae

Jardim, pela sua carta topographica da provincia d
Goyaz.

Ao Sr. Dr. Joaquim T ixeira d Macedo, por eu
escriptos expo to .

Ao Sr. Jonh Steckel, pela juta que expoz.
Ao Sr. Jorge Mirandola Junior, pelo e tudo obr a

architectura e esculptura antiga.
Ao Sr. Dr. Jo é Antonio de Ar ujo Filgueira Junior,

PÇlr seus cripta expo to .
Ao Sr. Dr. Jo é Benicio de Abreu, p r

exposto.
Ao Sr. Dr. .lo é de Ca tro Rabello, por u e cripto

exposto.
Ao Sr. Jo é Cupertino do Amaral, pela boa exe u o

de suas pintura expo ta .
Ao Sr. Dr. José Eduardo Freir de Carvalho, por eu

escriptos expo to .
Ao Sr. Dr. Jo é Eduardo Teixeira de ouza, por eu

escriptos expo to .
Ao Sr.José Fronti,pelo seu appar lho lectro-therapico.
Ao Sr. José Innocencio da Fran a, pela her a malte

que expoz.
Ao Sr. Dr. Jo é Lourenço de Magalhãe ,por eu

escripto expo to .
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Ao r. Dr. Jo é Luiz de Almeida Couto, por eu
e criptas expostos.

Ao Sr. Dr. José Maria Teixeira, por seus escriptos
e'po to .

Ao Sr . Jo é M. de Queiroz Comp, pelo excellente e
perfeito calçado por medida que expuzeram.

Ao r. Jo é P reira, pelo cal ado de senhora e crian
ça que expoz.

o r. Jo é Raphael da Co ta, pela viola, violõe ,
guitarra cavaquinho que expoz.

o r. Dr. José Ricardo Pires d Almeida, por seus
e cripta exposto .

Sr. Dr. Jo é Rodrigue do Santos, por seu e
cripta expo tos.

Sr. Jo é de Seixas Magalhãe , pela variada e
excellente collecção de mala que e paz.

Ao r. Jo é Ventura de Almeida Torres, pela herva
matte que xpoz.

A Sr. Dr Jo é Vieira Couto de Magalhães, por eu
e ripto expo tos.

r. Julio C ar de aranha, por eu e criptas
e 'po to .

o r. Julio da Silva Anachoreta, pelo papei pin
tado para forrar ca as qu expoz.

o r.Dr. LL di láu tto,por eu e criptas expo to .
o r. Leão o Alves, pela banha de porco, pr untos

e oleo de ricino que expuzeram.
Ao r. Loquet, David g. Comp, pelos papei pin-

tado para forrar casa que expuzeram.
'Exma. ra. D. Luiza Bandeira de Novae , pelo

exceUent café que expoz.
Ao r. Dr. Luiz An elmo da Fon eca, por eu es

criptas expostos.
Ao Sr. Dr. L. C.. Moretz Oh11, por seus escripto

expo to .
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Ao L'. Dr. Luiz de Queiroz MaLta o Maia, por seus
escripto expo to .

Ao r. Luiz imão Irmúo, pela meia crua ,ri 
adas ele um Ó CÔI'.
Ao r.Mano 1Augu lo E pinol0,pelo I ilhar queexpoz.
Ao Sr. Dr. fano I ela Gama Lobo, pOL' li e CL'iplo

exposlo .
Ao r. Dr. Mano I Llofr do d AI Ilcaslro ulL'an,

por eu cripta expo lo .
o r. Dr. Mano I Joaquim d arai,a, por eu e

ripto expo lo..
Ao Sr . ManoeI .Ias' M rtin (" M[U}oclJo "d ouza

Lima, pelo movei qn expuzer l 111,

Ao r. Dr. ~I,moel .I é Rib iro da Cunho, por. eu
escripto xpo t

Aos r. Mano I M nteiL' B n lin l' Irmii , pel .
movei que e 'puzeram .

o r. Mano I R ibeil' de Az \Tcd ,pel trabalh
de erigueiro qu expoz.

o Sr. Dr. Manoel Victorino Per ira p L' U c-
cri pto xpo to .

Ao Sr. 1arc F 1'1' z, pela xc llenl photographia
que exp z.

A' Exma. ra. D. MOI'ia Fran i ca d Almeiua, p la
boa execução de ua pintura. xposLa..

A Exma. ra. D. Maria Guilhermina de L ur ir
Andrade, por seu escripto xpo to .

A' Exma. Sra. D. Mar'ia Josephina Ta o de Faria,
por eu trabalho de e. culptura.

Ao Sr. de Martino, pelo eu quadro repre ntando o
desembarque de S. M. a Imperatriz.

Ao Sr. Ma carenhas & Barboza, pelo L ido d
olgodão que expuzeram.

Aos Srs. Mascarenha - Irmão, pelos tecidos de
algodão que xpuzel'llm.
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Ao Sr. fathias Taborda Ribas, pela herva maLle que
xpoz.
A' Exma. Sra. D. Mathilde Bozisio, pela boa exe

cu)'io de sua pintura expostas.
Ao Exm. Sr. Conselheiro Miguel Antonio da Silva, 1)or

seu e cripta expo tos.
o Sr . Miranda Teixeira c' C.a, pelos excellentes

bald ,jarro e bacia de folha de Flandres e zinco
que expuzeram.

Ad r. Modest Ribeiro, pelils photographia que
xpoz.
Ao r. Dr. Juno Ferreira de Andrade, por eu e

cripto expo to .
Offl ina da Companhi d Carri Urbanos de ta

côl'l ,pela xcell nt 'orro:a d quatr roda' Gom
mola '.

A' Oftlcinas da Locomoção da E tradu de Ferro
D. P dro II, p lo carro correio carruagem de ia classe,
\\,ao'on] bogagen~, carl' guinda te e girador de lo
cam tiva , velocipide a vapor, maquina )1ortatil para
aplainar cylindro de locomotiva e movei::, . tudo para
. t1' da d f 1'1' •

offi ina Mecanica Indu trial, pelo bem aca
bado ornatos de ferI' fundido para cama , grades e
banc

Ao r. 1° Tenente Olympio Jo é Chavante ,por eu
escri} tos exposto .

Ao r. Dr. Pau lo PaI t Alegr, por ells e cripta
exposto.

A . r . Paulo R bin (' C., P lo xcellente traba
111 de lithograp11ia que xpuzeram.

Ao r. P dro Antonio Guedes, pelo fumo cc colUna »)

que expoz.
Ao r. Pedro de Oliveira Santos, pelas cama de

!'ena e colchões de arame. que expoz.
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Ao Sr. Dr. Phylogonio Lopes Utingua ú, pelos seu
escriptos expo to .

Ao rs. Price . Aspinall, pela roda hydraulica, des
ca cador« Excel ior» e mais maquina que expuzeram.

Ao r. Dr. Ramir Atron o Monteiro, por eu e
criptos expo to .

Ao Sr . Rõhe & Irmão , pela carruagen d 1a

classe para estrada de ferro carri urbano, cel
lentes trollies para e trada ordinaria, banco para
jardim, banco -carteiras para escolas e charnei.ra de
latão que expuzeram.

A' «Revi ta Brazileira» ( . Mido i), pOl' ua excel
lente collecção exposta.

A' «Revista Medica d Rio de Janeiro» pOl' ua e 001
lente collecção expo ta.

Aos Srs. Santo Co~ ta, pel doces de !rucla e
frLlcta cry talli ada qu expuzeram.

Ao Sr. Dr. eba tião Ferrei.ra are por u
escriptos expo to .

Ao Srs.. enna & C., pela cellente con erva d
peixe que expuzeram.

Aos Sr . Sertori Pinho, pela boa qualid de das
luvas de pellica que fabricam .

. Aos rs. ilvl'l Irmão, pela herva m tl.e que ex-
puzeram.

Aos Sr. ouza Dia & F 1'1' ira Pinto, pelo polvi
lho que expuzeram.

Aos Srs. ouza Ma hado C., pelo chapeu d
feUro para homo ns, crian as e enhora, barr tinas
e chapeu envernizado que xpuzeram.

Aos Sr . Surci.n, Irmão Fonseca, pela perf i ~o

dos seus trabalhos de r corte m madeira e serra
gens de laminas para folear moveis.

Ao Sr. Tertuliano Gomes Ribeiro d Avelar, pelo
excellente café que expoz.
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Ao Sr. Theodoro Christian en, pelos trabalhos que
expoz, feitos com fibras do côco da Bahia.

Ao Sr. Dr. Theodoro Packolt Junior, por seus es
criptas expo to .

'«União Medica» (Dr. Cypriano d Freitas), por
ua collecção exposta.

os rs. Van Erven Irmão, pelo eu ventilador
de y tema Duprat.

A Exm . ra. Vi condes a de Sistello, pela boa exe-
cu ão d ua pintura expo ta .

'Exma. ra. D. Zeferina Marcondes Carneiro Leão,
pela b a execução d suas pinturas expostas.

DIPLOMAS DE MERITO

1'. . B 1'30n, pelo Lrabalbo de arame e erra-
lh ria arLi tica qu expoz.

Ao r. A. G. de Araujo Penna, pelo producto ho
m opatico que expoz.

r. . J. R. de Arauj C., pela hinchonea
rerruginea que expuzeram.

Ao r. A. L. MiO'uez, pela pintura que expoz.
Ao r. _ . Villela, pelo pa se-partout feito na

ua fabrica.
Ao r. A. Wandenkolk, pela ua obra intitulada

«Ta tica Naval».
A r. dolph DoI • C., pela diversa roupas

branca que expuzeram.
o r. Dr. Agnello Leite, por eu e cripta exposto .

Ao r. Albino Antonio de Almeida, pelo excel1ente
café que expoz.

Aos SI . Alegria & C., pelo excel1ente productos
para grades, mesas e bancos que e ·puzeram.
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XI ll-

in .'-

,pOI' eu

pelo fum que

P ocha p I mala ele ola
coalh il"ls I aea uneio' de

que xpUZ ram.
Luiz do Bom uc

A-o r. Alexandre 'farcondes d '\Ioura !\Ia Ilado,
pelo excellente café que xpoz.

Ao r. Alfredo CaoL' ,pelo pl'oduclo pIlarmo uli
cos e vermifug hrazileiro (lU expoz.

Ao Sr. Alfredo Eloy, pel trabalho' go to da~ tapc
ç.aria que expoz.

Ao r. Dr. UI' do Pit'agib , por s us cl'ipl' 'x-
po Lo .

Aos Sr -. Alm ida
correia para maquina
carros, bond e carroça

Ao Sr. Dr. na ta i
escripto expo to .

A' Ex-ma, ra, n, nno Marlh~ Hra"'o, p 1 n aI pu
gcographic qu xloz.

Ao r. Dt'. Anl lUO Coelho r cLl'igue', p t·
ripLo xpo Lo',
Ao St', Antonio Feli bert le InleicLa .1 gueü'u, p lu

vinho de cajú que expoz.
Ao. r. Antoni Felix Rodrigue , pelo, hap 'U, de

pelio de eda pal'a homen que xpoz,
Ao Sr. Antonio Firmin Mont iro, pela 1intu)'Q III

expoz.
Aos Sr . Antoni Gonr.alv de Cal' olh

pelo calçado de divC1' a qualidad qu
zeram.

Ao r, Antoni Joaquim d
expoz.

Aos rs. Antoni J é ~[')Ín Il'Inü (P t nambu' ),
pelo chapeu d) feltr c 1 peLl d , da qtl 'xpu
zeram.

Ao Sr. Dr. Antoni .) s', Ni lútl, I I'

expostos.
Ao Sr, Anloni Lopes '\1'(1 z , pelo "

plosivel qu xpoz.
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'r, 130l'tlu de:\1 quil;, 1elo xceUentv café
(jll

Au '1'. AuLuuiu :\!urciauo da 'ilva ponte, pelo seu
'ompendi d pedu"'ogia.

A L'. ntonio Pereü'u de Brito, pelo vinho de uvas
(jll xp Z,

. o '1" ••\.ntonio R. de Ca ·tl'U &: IL'mã ,pelo di
y('L'~O. m'[ igo de úd L' fei lo n '1 lla fabrica.

.\. r..\l1l, ni Hodl'iO'lle' Yiol pelo licor de
p o' lJIl l'.'pOZ .

.\ ,'\' ..\.l1loni Trojullu, pela lia al'ithmetica pro-
"'I' iya,

\0 , L'. Antolli .I'avirL· de Lima ( . Roque, em
'.Pa II ), pclu alque xpuz .

. \.0 I' ..\.L'en &: lL'mão, pelo eu ventiladores e
ti a Oellll' d aP qu XpllZ rum.

o 'L' .. maldo .fo.6 Ferreil';' I ela ~lla bomba de
dlll1 crI' ilo.

A ,'1', Augu to 13m·tll" 1elo nUI'e~ arlificiae que
xpoz.
Ao '1' '. AlIgll 'lo Fernande ,'o C. (Pernambuco),

p I 5 !loP u. cl r UI' e d pello de eela que
expuz rum .

.\ r. U"'U t 1":1'0111 l' 1 la eL', jaqueexpoz .

. ) .L'. Aurru.~to ~[axim() da YeigD, pelo pro-
dllcL . pll'll'm'lC uLi!.:, ) u r iDa de jetahy que
xp z,

,'1'. Duarte, pela, pintura

31

cru xp z.
Exm. \'. Bal'u elo Hio 13 niLo pela aguardente

C')riblll' , fllbú d 11 ilh polYilho que xpoz,
Ao EXl11. 'l', Barão de anta Leo adia, pelo excellente

ar qu exp z.
Exrn. L', Baruo da TI' Ilha Mina), pelo x-

eelleul' fé que expoz.
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Aos rs. Barata Ribeiro & C., pelo modelo do cruza
dor « tron o,) e uma baleeira qlle expuzeram.

Ao r. Bartholomeu C. (Pernambuc ), pelo pro
ducto pharmaceutico expo_to .

Ao rs. Ba to " C., pela ceI' eja (IChl'i tina» (ex
trafino) que expuzeram.

Ao r. Dr. Benjamin ntoni da R cha Faria, pelo
seus e cripta expo to .

Ao Sr. Benjamin Gairaud, pelo apparelho elecLro
therapico que expoz.

Ao r. Bernardino Alve Barboza (Miua ), pelo excel
lente ca~ que expoz.

Ao r. Bernardino José Borges, pela ua intere sante
obra intitulada 10 Comm rcionte».

Aos rs. Bernardino Pinto & Filho, pel vinho de
uva que expuzeram.

Ao Sr. Bernardo AI es Pereira, pelos seu escriptos
exposto.

Ao r. Be, ton, pel eu calendario p rpetuo.
A' Bibliotheca d~ Marinha da Côrte, pela collecção

de obras .xposLa .
Ao r. Braz Carneiro ooueira da Gama, p lo excel

lente café q le expoz.
Aos Sr . C. F. Cathiard & Alaphillippe, pelo calçado

gro so para trabalhadores, oldad e collegiaes, que
expuzeram.

Ao Sr. C. Barte], pela cerveja que expoz.
Ao Sr. Dr. Candido Barato. Ribeiro, por seu e

criptos expo tos.
Aos Sr . Cardozo Gonçalves & Pires, pelo sabão de

côco que expuzeram.
Ao Sr. Dr. Carlos Claudio da Silva, por seus e criptos

expostos.
Ao Sr. Carlos Moreaux, pelo modelo do cru

zador « Principe do Grão-Pará », um escaleI' a quatro
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remos, um 'saveiro e collecçã.o de madeiras para
cons1rucção.

Ao r. CarIo Rodrigues Kastroup, pela avêa e
queijo Ka troLip que exp z.

Ao r. Cados chmiLh, pelo bom go to e qualidade
do po Li o e p,rucn que expoz.

o· t·. Ca tI' & Rodrigue , pelo fabrico de abão
superior q e expuzeram.

Ao I'. Ca emiro Tavare oare (Capitão), pelo linho
e re ina de almeceO'a e de angico que expoz.

o r. Dr. Ce ar Augu to Marque ; por seus escriptos
xpo Lo .
Ao r. Major Ce~ario Antonio Lope , pela herva

maUe que xpoz.
Ao r. Chr'i liano Frederico Güber, pelo mosaico que

xpoz.
Ao r. Claudiuo Pereira da ii a (Iguape), pelo arroz

que expoz.
A Companhia de Carri Urbanos da côrte, pelo

\ agon de cargu , orruag m de pa sageiro 01 carris
urbano e n' io para bond e carros de carga que

'poz.
, Companhia de Carruagen. Fluminen e, pela

uo cat'ruagen de cidade e arreio de luxo para carro
que 'p z.

A Companhia ~1ecanica Indu triol pelas di ersas
maquina e apparelho qu expoz.

, C mpanhia de yIinel'ação de . João d'EI-Rei,
pela amo Lra de minel'io ue ouro da mina do Morro
Velho e Cuyabá.

A' Companhia União Itabiren e, pelo algodão branco,
ri cado de alg dúo, tO:1lhll e acco em costura que
e poz.

A' Companhia União Mercantil (Fernão Velho, Ala
goa ), p lo alg dão branco e fio de algodão.
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A' Conf itori'l I ia L Jan ir ,pel do'c ~ d ft'u ta
111 calda
_ o I'. DI'. 'on Lanlino \la had 81h 101' eu'
cripLo expo to .
Ao ·l'S. C uLo Il'lllu & C, pld feiTo

para' zin]w que cxpuzel'ol11.
1'. Cu t dlo '-j il'a du llva ('. Poulo), 1elo 'afê

que 8 ·POZ.

r . Dilliz ,'o Lo' >ijú pelo' pr du 'L 'phOl'1118C 'u-
lieo qu ~ XpllZ 'ralll. .

_ o ·1's. D llIiL~o' . ''"Cl'l'eiL'U Lili ,'.. pcl '11'"
tonad li) ido que xplIzeranl.

A 1'. DI'. Dominn'o .J " 1; r ii' , ]101'

expo t s.
L'. DI'. DOlllillgo" ,\ l'ilJ , pUI'

'eu e cripLo exp .. t )'.
Ao L'. DOl1l1u rro" Til 0<1 I' de z \' Juni L' p~l

eXc lIenL 'af", que xp z.
,'1". Doura] PI'im (Bol1iu), p'l lU

xpoz.
os, r". Drouhin: ~ul!J &: '" [el uI oul d jn~ 'tad

ab olutu, \'inho d . voda vinO"T 1>rnn ()
tinLo.

'r , Du '8 llt J' 1:. (I )'1 'mtllll ), P ][1" ph Lu
graphia que xpllzel'a111 ,

Ao r. Elual'do ugu l I ilJ iL' 'Uil)QL'Ü pi'
,eu c 1'ipt,' xpo Lo,',

A r, Eduardo BOUIl, p ] -, ltal'uLo qu xpoz.
Ao I'. Eeluard cle :\IeUo ulinlJo M r ler p lo

baunilha ([lle expoz.
Ao 1'. Eduardo Tl'ink~, p 'I P IviUlü arUl'uta quc

exp z,

Ao 'r, Edu rdo Tujagu , I elo bilhal' que expoz.
Ao r. Emygdio João Paulo Rib iro, I cIo t,rabalho

ele c~culptUL'[I que expoz,
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r finado de

peh polvilho que

~ y (~Iora . Comp.),
flue expoz.

llCDI' refinür]n ele diversàs

(Jt rüguú, lagôa, Torre

el PorL da
Ô as omprida

o EnO'enho Centml do Queimado (Campo, Julião
Ribeiro de Ca lro & omp.), pelo a sucar de diversa
qualidade que expoz.

, E C la de mina de uro Preto, pela collecção de
eu Annae .

o r. DI'. Eugenio ~Iarcond Homem de Mello,
1 r eu e cripto~ expo to

o e. Eugenio l\Iarqu de HoUanda, pelo diver o
Uc' l'e baunilha vinh d caj Ú e ananaz que

xp z.
LI l', T nen L Eleul ri AIve Barboza da iiva

(I ezende) pelo xc !lente café que expoz.
I'. Euzebio te\ eallX pela um tra de mar
que xpoz.

Ao r.. F. . LanO'~' Cmp, (P 10La ,pelo fabrico
d aM c l11mum 'I ilo pel'1'ullad que exp z.

o l'. F. E. 'iullna (:vIê1l'lll1hão) I elo algodão
([ue xpoz .

. o l'. F. R. Lope "abl'j 'a João, ~Iaranhão),

p 1 lllT 7. que xp z.
fi bl'i a met'ica do 'uI (de G ol'O'e inO' ~ Comp.)

p la IOl'ifica ii elo az ite do e.
fubei a d - fiaçú t lüg 111- Beriberi (~Iina l,

ti' 'onL ~~' omp. p 1 algodi'i [llv jado e lanado
qu
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A' fabrica de tecela"'em- [lnta Rita (Hargreaves
Irmno ), pelos tecicos de algodã xpo lo .

A' fabrica d tinta Monleir, pela Unta d'e~cre er
e de marcar roupa qtle xp z.

A' fazenda d Av' - ( . Fideli , Dr. Jo . Maria
dos anta Barcello) pel a ucar de di er~ll qU'lli
dade que expoz.

A' fazenda da FiCl'ueira (Cnmpo, Pereira Pint)
pelo as ucor de di" r o qtlolidade qtle xp z.

A' fazenda de Piroberabo, pelo a lCur de diver (l

qualidade q'le expoz.
A' fazenda do acco (Campo, Dr. Julio d 1irand

e Silva), pelo a ucor d diver fi qualidade qu
expoz.

Ao Sr. Felippe Franco Per ira, pela ua carla do
roteiro da co ta do orte do Brozil, d de Moc ió até
o Pará.

Aos rs. Ferreira de Corvolh
cóco.

Ao Sr . Ferreira do ilva e "e, pelo hopcu d
feUro para homen, enhoras e cl'ianço .

Aos Sr . Fon eco AI\" . ca, p la ua pr paraçõe
chirnico e phormaceutico .

Ao Sr. Dr. Franci co de . i P reira d ndrod
pelo dou de ca codore~ d café d . IW invenção.

Ao Sr. Franci co ugu to F l'feira de ~1 110, pela
ua roupa tle alfoit te.
Ao I'. Fronci co Comorgo Pint (Parnnõ), p la nutri

cina e residuos de milho, mo ub [on ia larl'o'" ir .
Ao Sr. Francisco Carmo Braga, pelo a_ Licor r fi

nado de diver a ql1alidodes.
Ao Sr. Francisco Ca [ llõe , pela manteiga queijo

em bexigas.
Ao Sr. Franci co Favraud, pelo papelões pintados

imitando marmore mad ira .
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Ao Sr. Dr. Francisco Furquin Werneck de Almeida,
por seus escriptos expo to .

Aos Sr". Franci co Jo é Amoreti & C., pela cerveja
que expuzeram.

Ao Sr. Dr. Francisco José de Castro, por seus es
criptos expo to .

Ao r. Frand CD Jo. é P. Pinto Requião, pela herva
malte que expoz.

Ao Sr. Franci co José Rodrigues de Carvalho & ca,
pela laranginha, DO'uardente de canna, vinho de laranja,
ab yntho licôre que fabricam.

Ao r. Francisco Leitão de Carvalho, pelo vinagre
que expoz.

Ao Sr. Feancisco Leopolco Cabral do Canto Teive,
pelo seu livro « O manobreiro para navios de éla».

Ao Sr. Dr. Ft'oncisco imõe Corrêa, por seu escriptos
expo to .

o r. G. Petit Cn (Rio), pelos espargos que
expuzeram.

Ao r. Dr. Galdino Cicero de Magalhães, por seus es
cripta expo tos.

Ao r. Guilherme Munich (Rio Pardo), pelo oleo de
banha d p "co.

o Sr. H nrique Augusto Pereira Brandão & Ca,
pelas ferragens que expuzeram.

Ao r. H. Campello, pelo licôr chartreuse e vinagres
que cxpoz.

Ao r. H. Delforge, pelo excel1entes qualidades de
seus producto de fundição.

Ao Sr. H. Viguier & Ca, pelo calçado por medida
que expor..

Ao Sr. Dr. Hermann Goethe, pelos sabonete medi
cinaes que expoz.

Aos Sr . Holtzuessig & ca, pelo carvão de pedra que
expuzeram.
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q LI ij ,

p "

ai [lnU p l'

" C mI., pcl ~ :--ell,., pI' 

LIli' "'.
l'qU i l'U, ]

A 1'. IIYD'lno 1110nfl,jtí. (PI11'il), pelo lImnrú glln
raná que xpoz,

, Imperial Fal rica u linl< ~ront ir Card z "
Abreu, pela tinla 1 .- I' v r d marCaI' r upa.

Ao Imperial Ob- rvalol'i lron 111' lo R i dI'
Janeiro, p lo 14 ra. i ulo d li Bo] Un ..

Ao ln titulo d Ba I1OL' i cm L ltra~, p la . IIn
inter ante publica.:- ( Bibli ll1ccn do ln Lilllt l()~

Bacharei »).

Ao ln titul do L1rd ,'-l1ll1U ~,] lo, li mp ndio
para urdo -mud qu (Xpoz.

A' . {ma J. L. Guil al'ü , I I 'c. lido pnl'a. l111ol'a
qu expoz"

Ao' r . J. l . ti \J'Ullj
du lo himico' phal'mu

Ao SI'. João Antune d
á imitaçUo de fiam ng .

o Sr. João BapU la
cripto cxpo l

Ao r. Dr. Joü dI' a
expo to .

Ao Sr. João Dai on (Ri
maLte que xpoz.

o r. JoJo F 1'1' il'a
rever c de mar ar I' UI
A r. Dr. Joá Fmnci. Dia~ Cabral, p lu 'ull 'ln

d fructo e raize q I xp z.
Ao Sr. Joá FiJ'mino Jung I, p lo prodll t dli

micos qu expoz.
Ao Sr, J úo .lo ' V nluJ'G, 1 I mo\' i que cxpoz.
Ao SI'. João Leind b rg (Cabo Frio), p I I os

de am ndoim, cal' ~ de lar' nja . inon'ueira lU
expoz.

Ao Sr. João da Mutla Araujo, pelo s LI livl'O cc Li 
praticas de arilhm ti a».
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o 1' • .rolio ~Iiguel Bi rremback ( . Poulo), pelo ex
lL nt 'afê qu xpoz.

o r. engenhelr Dr. Jolio Teixeira Soare, pelo.'
dOI'ment d ferro, ua inv nçuo, para \"ia -ferreas.

o -r. Joaquim lve Torre, peJa- joia que expoz.
o r. Joaquim ntonio T ixeiro, pejo eu abão d

01 ina' d côco.
A r. Dr. Joaquim ~Iaria do Anjo E pozel, por

eu e criptas xpo to .
I' • .J rgc Franei co Gro na. , peja maquina para

d ca cal' afê eDgenh d canna que expoz.
o 1' • .J I''''e Mirandola Juniol, p .10. pintura-o que

expoz.
I'. J -, d Agui(u' Yalim leI excellente caC~

qu xpoz.
A r . .J é ntoni lItUI1 ,p la lia enfetell'a Flu-

n inen e.
r. I'. Jo 'Bazileu Ne\" Gonzo...:a, paI' eu e-

xp to .
r. Jo é Bittencolll'L, p ln -un- fÔl'ma de l~au

opaLa.
r . .J s6 Ca!Tarena, p la gen bra lU expoz.

_ o r. Jo . Dia da o t pelo-o hap lI~d p II d
.'cdu P 1'0. 11 m m qu exp Z.

A 1'. Jo Frnn i c C ITêa p Jo fumo. de fiado-
qu Xl oz.

o r. Jo é Hane x pejo eu tijolos pr n. ado
Lubo d barr par n anamento

J " II rmida Pazo ,pelo cu nivel om irculo,
agulhõ. para t cl de amarote, luneta pinee-nez
que expoz.

o 'r. Jo é Joaquim F 1'1' ira, pela lia eon erva
d 1 "'limes.

Ao r. Jo ê Maria Chave (rua da 1m p rutriz n, 16),
pejo I rabalho de LOI'nearla que expo7-.
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Ao Sr. José Pereira de Faria (S. Paulo), pelo nlgodiío
que expoz.

A Sr. DI'. Jo é Rodrigues de Azevedo Pinheiro
Junior, por seus escripto exposto .

Ao r. José Rodrigue dos anto, por eu produ
eLo pharmaceuticos homceopathicos.

Ao r. Jo é Vicente da ilva Arante , pelo excellente
ca~' que expoz.

Ao r. Jo Wolff (CuriLiba, Paraná), pela amo trus
de cas inêta escuro .

Ao Sr. Dr. Julio Braz de Magalhãe Calvet, por eu
e criptos exposto .

Ao r. L. F. da Cruz Bessa, pelo bonel de diver
sa qualidade que expoz.

Ao Laboratorio chimico do 110 pital de marinha da
côrte, pelos produ to clJimico que expoz.

Ao La1Joratorio chimico do ho pilaI da ociedad
portugueza de beneficencia, pelas preparaçõe phnr
maceuticas que expoz.

Aos Srs. Lamnder Brothers & Comp. (Pernambuco),
pelo cacau e algodão que expuzeram .

Ao Sr. Dr. Laurindo Jo é de Almeida ( . Paulo) pelo
excellente café que exp z.

Aos Srs. Lello & Alve (Porto Alegre), pelas perfu
marias, oleo de banha de porco e d outras qualida
des que expuz ram.

Aos Srs. Lebre & Irmuo, pela ua maquina pal'a
prensar e marcar abão.

Ao Exm. Sr. Senador Leitão da Cunha, pelo fumo
do Pará que expoz.

Aos Srs. Leite & Alves, pelo. boa qualidade do seu
cigarros de papel e de palha.

Ao Sr. Leon Leiden, pelo vinagre branco e tinto que
expoz.
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Ao Sr. Leonardo Cuhn (Pernambuco), pelo cacau
que expoz.

Ao Sr. Leonida Tito de Loureiro, pelo calçado para
hom me nhora que expoz.

Ao r. Lima & Comp., pelos fumos desfiado que
expuzeram.

Ao rs. Lombael'ts & Comp., pelos artigos de ty
pographia, lithographia e encadernação que expu
zeram.

Aos rs. Lu a Frey & Comp., pelos charutos que
expuzeram.

Ao SI'. Luciano A. Ribeiro, pelo café torrado e moido
que expoz.

Ao r. Luiz Barboza, pela barra de aço e ferro que
expoz.

Ao r. Luiz Benjamim Leindeberg, pela cal e sal
commum que expoz.
l A r. Luiz Candid Lacombe, pela manteiga em
latas que expoz.

o r. Dr. Luiz Manoel Pinto elto, pelos eus es
criptos expo to .

Ao r. Luiz Vicente de Souza Queiroz, pelos ri cados
oxford, algodão tecido de uma ó côr, toalhas de al
godúo lizo e meiada de fio de algodão branco que
expoz.

Ao Sr. Monfredo May r, pelos objectos de barro
que fabrica paro u o dome tico.

A.o r. ionoel AnLonio de Araujo ( Iguassú), pela
araruLa e tapioca que expoz.

Ao SI'. Manoel de Azevedo Silveira Junior (Paraná),
pelo arroz que expoz.

Ao Sr. fanoel Boaventura da ilva, pelas luvas de
peUica que fabrica.

Aos rs. Manoe! Ferreira Serra & C., pelo excellente
sabão amarello que expoz.
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o r. i\Ianoel Joaquim d Faria p la
de legume e fructa em calda que exp z.

Ao r. lanoel Jo ê d rauj ( lagàa), p lo
algodão que expoz.

Ao r. Dr. Mano 1 Maria da F n ca o ,por. u
e cripto expo lo .

o r. ManoeI Pedro Vidal, pel . b nel d uh rSll.
qualidade qu xp z.

o . r. 1° Tenenl Ianoel Pinlo Brav , pOI' sell
e criplo expo to .

o r. :YIanoel d ( .\.la o" a peIII
baunilha qu expoz.

, Exm. ru. D. ~IlJrO'ariua Ti( de :'fall _ \ 10:'

ua pintura xpo ta .
'Exma. '1'el. D, Maria .r aqLlÍl)') d ~lagalhü_

Ba Lo ,pel eu tL'abalho de pintura xpo lo--,
A' Exma. ra, D. ~{aria andidn puh' da dr

Everard ih a, pela mil i n. cl lia mpo ir:- ,
. o l'. da!'iano cl Imel ln TO!'l' I l~ h I'"a

matte que xp z.
o. r~. :.vIa r lU n1 FI'il IIl'g I

pelo fubú d milh qu Xj)llZ rum.
A. r '. Ma to & Irmií ,pol S LI ri am" d

palha d pap I haruL
Ao 1'. ~l r ira de lh Ílll c' C, (Vai n<:o, BO\liu)

I' 1 alo'odü tranc.:ad d. pinha c'Jll Xl 11-

zeram.
A 1" DI'. I\I ura Brazil, p e criplo x-

po to .
. o L\.:'t[ ma & P ixol ) P \ me-

dido, qu expuzeram.
, Mademoi elles aLL', pela~ f1 I'e. artificia qu

expuzeram,
Ao Sr.' Nicolàu Antoni Alv ,pala lia collecçü

de trabalh s esc larp!".



I. Ni 1iu Pinto Rebello, pelo matte que

sLrada de fcrr
aixü. ue graxa,

roda' para "'agon e
cora)io ue 1/ .
linguiças e ..:alames

bi coulo~ de di er a

Lima pela

u de cu ~catlor

cccador d café lenominado

pela lapioca que expoz.
pelos ~eu ma-

eu ferro de

yehiculo para
de "Taxa artigo

sLradas de ferro e
ia diver~ e objecto

1ela- flore Ol'Lifi iDe qu
xpoz.
Ao Sr. Dr. H z nda Muniz BaJ'relo, 101' cus c cripta

expostos.
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A.os Srs. S. F. LongstreLh & C.a, pelos sinetes e typos
de borracha que expuzeram.

Ao Exm. r. CO:1 elheiro abino Eloy Pes oa, por
eus e c ipto expo to .
Ao 1'8. cheneid r 19a yer, pela borreLina de

couro, de uma só pc a, qu expuzerom.
Ao r. oare Belfort & Ro o, p r dou chapeu

de pello de eda qu expuze1'am.
A' ociedade filial de GeogT'aphia e C mmercial de

Santa Cruz (Rio Grande do Sul), pela herva maLte que
expoz.

Aos rs. o lZU Dia & Ferreiro Pinto ( . Fideli ) pela
farinha de mandioca qu xpllzeram.

Aos rs. Taunay & Telle , pelo café ecco na ua
maquina.

Aos ". Teixeira da Co ta & Cunha, pelo aMo de
diver a qualidade qU~ expuzeram.

Ao Sr. Th odoro ChI i fian en, pel a sucar de di
ver a qualidade q e xpoz.

A' Typographia acionol, pelos cliver o~ L po de
impren a, t reotypia, g'lavanoplo Lia, t pographia
encadernaçiio que xpoz.

Ao SI'. Ulberto Wagn r, pelo pI' duclo de ua
lavras de ouro na província de Minfl Goroe.

Aos Srs. Vasconcello & Filh , pelo ropé que
puzeram.

Aos rs. Vieira uimarãe & SanLo pela
suos conserva de legum , peixe e fru La em
calda.

A Exma. I'a. viuva Forzani & C.a, pelo producto
pharmaceuticos que expuzeram .

Ao r. Werneck, Leoni & C.a pelo producto
pharmace'ltico qlle expuzeram.

Ao Sr. William Wichers, peja carne de porco con
servada que expoz.
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MENÇÕES HONROSA

Ao rs. A. Guimarães & C.a, pelos artigos de typo
graphia e encadernação que expuzeram.

Ao Srs. A. J. R. de Araujo & C.a, por productos
pharmaceuticos que expuzeram.

Ao r. A. Miranda, C. B. (Pernambuco), pelo abão
que expoz.

Ao Sr. A. T. Ramos Sobrinho, pelo quadro de mo
saico de madeira que expoz.

o r. AbraMo Fatsch, pelos licôres que expoz.
Ao r. A lolpho Leão Teixeira, pelo vinho de cajú e

outro que expoz.
Ao r. Alberto Henschel (Pernambuco), pelas photo

graphia que expoz.
o r. Alexandre Eduardo Ferreira Nobre, pelo vi

nagre de cajú que expoz.
Aos Sr . Almeida Marques & c.a, pelos artigos de

lithographia que expuzeram.
Ao r. Alvaro Jo é Pereira pela roupa branca de

divel'sa qualidade que expoz.
'Exma. ra. D. Anna Augu ta Guimarães ( a

baró, Mina ), por doze pares de meias de lã feitas
amiío.

Ao r. Antero de Paula Madureira (S. Paulo), pelo
eu licôr d3 Japecanga iodorüdo.
Ao r. Antonio Augu to Pereira Pinto & C.a~ pela

duas forjas que expuzeram.
Ao Sr. Antonio Borges de Castro, pelo produclos

pharmaceuticos que expoz.
Ao r. Antonio Borge Sampaio (Uberaba, Minas),

pelas as ucare jlle expoz.
Ao Sr. Antonio Camillo de Oliveira, pela vicirina

que expoz.



o
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r. nlonio Carlos P 'I' ira, pelo mo i::; llUC

ntoni da C ~tD. Banas de Lima (~Iu-

. Mi"'uel, lago a ), p lo' as ucor qu

. 'ouza ilyo, p la ""'L111l'-

l' C, o, pelu ~

Xl uzerolll.
co lo. 'anlo' '. 11'111<1 ,

Iv (C mp S) ]l I '1:-'-

d'EI-h i),

'enlloru,
.Tllni 1 pUlo LIli I C -

1301'1':' J 1111 iu!' P lu.

, I lo 'um

ab') pelo hap LI'

que xp z.
(Dial11anU1HJ ~lillü.·)

B1'o.llCo, 1cIo yjnll cl C<1jú

lJ ln' nr 10 leu'

pintlll" qu

cxpllzcram.
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r O Sl'. AugusLo PeLit, pelas pinturas que exp06.
o 1'. Azevedo ampaio (S. Paulo), pelo phenol

odico que expoz.
o Exm. r. Bal'uo da. Boa-Viagem (Campos), pelos

f1ssueures rue expoz .
. o Exm. 1'. Baruo de Guapi, pelo café que expoz.
\. E-m. r.BarãodeS. JoEio da Barra (Campos),

p lo a ucare que expoz.
A Exm. r. BarEio de anta Ju ta, pelo café que

cxpoz.
o Exm. 'r. Barão de '. elJasLiEio (Campo ), pelo

il LI are que xpoz.
Ao r. Barrozo &: Irmão, pela aguardente e licôre

que expuzeram.
r . Ba to . ClI, pela cerveja que expuzeram.

,'1'. B nto ares, pela cerveja que expoz.
Ao r. C. F. CaLlliard .' Alaphillippe, pelo calçado

de 1'abri a que expuzeram.
r. C. Q. Kleinpoul, pela cei' eja que expoz.

Ao r. C. chuman· Cu, pela ua perfumaria.
Ao r. a tono I ereira da Motta, pelo vinh de cajú

e outr que expoz.
I umara funicipal de .MacaM, pelo café e l.apióca

que expoz.
I'. Candid d lmeida B telho, pela he~periclin[l,

li 're I vinho de njú de genipapo que expoz.
1 1'8. Co.rdozo G nç:nlve <'\: Pire , pelD vela de
b Iue expllz mm ,

o r. Carl Ga par Friderich, p lu cerveja que
-p 1'..

Ao 'r. Cc II s Eich \ Colonia D. Frnnci cu, m anla
Catharin ), pelas cadeiras de madeira nacional com
a sento Lecido com taquarus ú.

Ao 1'. Cal'! :s Em sto da ilV'l Branda pelo ea1e
lJue Xl z, lJ 'neflciatlo no brunidor d lia invellcuo.

3_ ~
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Ao r. CarIo Jo é de Almeida Fran , p la acr Il:l

ardente que expoz.
Ao Sr. CarIo de Matto ,pela ua maquina de fazeI'

sorvetes.
Ao r. CarIo Sindem (Pernambu ), pela roupa

branca de diversas qualidade que p z.
A' Exm. ra. D. Carlota Barboza de liveira pela

sua pintma expo ta
Ao Sr . Cal' alho Ri! 1 'i, P la' fi'], rtifi 'h

que expuzeram.
A' Ca a de Correcçã da C' rt , pel mov i e banco

carteira que expoz.
A' Casa da Moeda, p la' vTavur d

tampilha e llo do orrei.
o r. a tI' & R drigue', pel d

Hollancla d ebo qu expuzeram.
Ao r. Capitão C emiro T vare oa1', p l al-

godão, café e orti.8 do ertão qu expoz.
A' Exm. ra. D. Cecilia Martins urra, p la la

de êra que expoz.
Ao Sr. Claudi P. de uza 'maro-, pelo a~ qu

expoz.
A' Companhia Manufactora da B }üa, p 1 I'ap qu

expoz.
A 1'. Con tan 'i J, é PeÇ<.ll1hs, p l a u r qu

expoz.
Ao r. Ten nt -C r n I u t di :'vlal'tin' u l'l'a,

pelo café que expoz.
Ao Srs. Diniz, Feijó, pelos producto preparados

chimic que expuzeram.
Ao Sr'. Domingo José Alve Penna ( . Jo é da La

gõa, em Minas), por eis chapeus de palha d pal
meira.

Ao 'r. Doming José Ferreira Pinto ( . Fideli ),
pela cerveja que expoz.
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o 1'. DuarLe Souza "Comp., pelo fumo desfiado
d Rio Grande do uI que expoz.

Ao r. Eduardo Lacombe, pela cerveja que ex
p z.

Ao r. Emmanuel re la, pela uas esculpturas
expo ta .

Ao Sr. E~tevão Carbon, por dua caixinhas com em
butId s de madeira.

A r. E tevão da Silva, pela uas pintura expo tas.
Ao r. Evaristo R drIgue da Co ta, pelos artiCYos de

Lypographia que expoz.
Ao r. F. . Lang . Comp. (Pelota ), pelo fa

brIco de vela de ebo.
Ao r. F. E. VIanna, pelo a ucare que expoz.
A Sr. F. L. WIenmann, pela aguardente e licôre

que expoz.
A' fabrica mericado uI (George Wing Comp.),

pelo eu az ites de peixe e d potro.
A fabrica de fW1dição em Campina, pela e culptu

ra :que expoz.
A' fabrica da Ilha da Flôre, pela araruta qua

xpoz.
A fabrica anLa Cruz, pela aguardente, genebta, licô

ina r qu expoz.
A fabrica . J ão (Maranhão, F. R. Lopes), pelo

abã de palma que expoz.
, faz nda lina, p lo vinho e outro producto

xp to.
A fazenda de Santa Ignez ( anto Antonio de Padua,

Franci B rnardino de Barro ), pelo a sucare
que expoz.

Ao Sr. Feli b 'rto Rodricyue Pereira de Carvalho, pela
ua « Arvore grammatical».
Ao r. Felicio Candido Ferreira, pela farinha de

mandioca que expoz.
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Aos Srs. Felix deGu mão Lyra & Filho., pelo a u
cares que expuzeram.

Ao Sr. Fernando Beangolino, pelo objecto galvani
sados que expoz.

Ao Sr. Fernando Eduardo ima (Paraná ), pelo
seus producto pharmaceuticc .

Ao Srs. Ferreira ~' Comp., pelo vinh de cajú c u
tros que expuzeram.

Aos Sr . Ferreira de Carvalho c' Irmúo, pela ln...,
de ebo que expuzerarn.

Aos Sr . F rreira ifaia c' Comp. pelo CLlS produ
cto pharmaceuticos.

Ao Sr. Firmino Antonio de Araujo (P rt
pelo eu vinho de aroba.

Ao Sr. Fortunato Raymun lo de li
productos pharmaceutico .

Ao Srs. Fowler . Tod, pIe no naci nul (pó d
gallinha) e palha picada para c I h e qll xpu-
zeram.

Ao Sr. Franci co de lmeida o tu, pela '- m ll'o
de calcareo cry tallino que expoz.

Ao Sr. Franci co de Alm ida Co to pela~ ua e'
culptura expo ta .

Ao Sr. Franci cc Antonio Pereira da Rocha, pela
aguardente que xpoz.

Ao Sr. Franci co Athelano (Pernam! UCO), p lo cu
productos pharmaceuLico ,

Ao Sr. Franci cc Bemardin d BtH'}' ,pel milllU
que expoz.

Ao Sr. Francisco Favraud, pcla . ua pintura x-
postas.

Ao Sr. Francisco Ferreira d '. anto (Paquetá), pela
cal que expoz.

Ao SI'. Francisco José Mont ir I pelos moveis q IC

expoz.
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Ao r. Francisco Marques Ferreira (8. Paulo e Rio),
pelo afé que expoz.

A 'r. Franci co Pereira de Vasconcello, pelas
fmeLa cry tulli ada e inho de cajú que expoz.

Ao r. Franei co Pinlo Brandão, pelo eu apparelho
p r fabl'i ar vinagre por di\'er a qualidades de vi
nao-re .

Ao r. FrancLc Vicent Gonçalve Penna,. pelos
seu trabalho de calligl'aphia expo to .

r. Frederico Chri tofell, pela cerveja que
'p z.
A r. l' rederico Fraget, pelo calçado para senhora

qu xpoz.
o I'. FI' ire.' Freil' , p la roupa feita de alfaiate

que xpuz rum.
A r. abri I Antonio do anto, pelo vinho de

cajú e ntro que xpoz.
A . r . Ga par Cunha Comp., pela ua collecção

d harllLo iO'arr
, «Gazela de aLicia », p lo artigo de stereotypia

qu ·poz.
r. nuino Jo é da ilva (Ituboraby), pelo a-

que expoz.
r . Gom Ja Uva l" Filho pelo eu pr-

pharma euti o .
o 1'8. Gouveia Ferreira~' Comp., pela ua cafe

L ira Guarany e refi eL r para Iampeões .
r. Guilh rme 'funich (Rio Pard ), pela banha

de porco que xpoz.
Ao. r Granado & Comp. pelo pr paro de algun

produ los pharmaceuticos.
A' E 'ma ra. D. Guilherm ina de Carvalho, pela

sua sculpturas exposta .
Mm . Guimarãe (Hua ete etembro n. 70), pelo

, tido para senhora que expoz.
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Ao r. Guimarãe Uva, pelo LI' ellin que
expuzeram.

Ao , ('. Commendador Gu Luvo FerI' ira d unlo.
(Campo ), p 1 o ucnre qu p z.

Sr . H. Laemmert 'Comp., por diver o nr
ti'o de ncad mação que xpllzer m.

Ao r. Henriqu Gon alv Mend ,p r ua pin
turas exposta .

Ao r. Henriqu da Uva oulinho (E. pirilo anlo),
pelo café que expoz.

o r. Hygino Amanajá (Pará), pela ucurúba, col
lec ão de leite de amapá, caxin uba, mllrur e ucuba
que expoz.

Ao Sr. Izidor MiraU, pelo calc:ado por medida pora
senhora que xpoz.

Aos Sr . J. C. L vi C. (P rnambuco) pel . ell
producto pharma elltic .

o r. Dr. J. H. doni ( rocaba), pelo ch p u
de seda en~ itado (toucado) para senhora riança.

Ao r . .T. P. F. R., pel ca~ qne exp z.
Ao r. Jacintho AL da. ilva, por . II pintura

expostas.
A Sr. Jacob Cl1ri lofeLl, 1>elo vinho . vinagr que

expoz.
Ao l'. Jacob 1 rutz (Rio Grand d ui), p lo inh

de laranja q4 exp z.
Ao Sr. João manei da ilva Jordão, p lo ii ho

de cajú e outro qu expoz.
Ao r. João Antonio da ilva, p 10 inho d ojú

o\ltros que expoz.
Ao Sr. João Bicker, p la cerveja qu xpoz.
Ao r. João Ferreira da Cunha L ite, pelo xaropes

que xpoz.
Ao Sr. Joã Francisco L it\3 Nqne (Campo), por

seus assucares expo to .
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Ao r. João Franci. co Tranco. o L I'io, pela aguar
dente que expoz.

o r . .loá Gomes P reil'rt Rio, pelo vinho de cajú
c outro.' q le expoz.

o r. João Jo é Venlura p la folhas de papel de
lixa que expoz.

o r. Joá L urenço da . ilyo (vil/o do Pre idio, em
Ylina ). pelo curio hapell de ipó imM que expoz.

_ o r. J<;>ão Machad la Co to, pelo xaropes que
expoz.

o 1'. João d Paula YlorJes, p lu aguardente que
cxpoz.

o r. Joã d Sá Magalhã61, pelo vinho de cajú e
utro qu xpoz.
Ao r. João an irardi, pela encia de alsa-

parrill1a qu rabri a.
o I' . .lotio teioa, pela cerve.ia que expoz.

r. Joaqu im nt nio Toixeiro pelo aMo rajada e
virgem que xpoz.

A r. Joaquim Honorio da ilva Ribeiro, pela aguar
dente, licàr ,vinho d c8.Jú e de canna que expoz.

o. r. Joaquim Luiz Ferreirn (. C. Maranhão), por
LI producto pbarmacellti o .
. o l'. Joaquim une J)uarl~, pela collecç'ão de

charut e i0'8rro qll xpoz.
o ['. Joaquim d 'anto da ilveira pelo seu

prodn to phnrma f'utLr ~.

o . J' . .r. Alve. da ilveir~ Barboza, pelo café que
xpoz.

r . .lo 'Alv. da ilvl1 Brazilien. e pela oiabada
licor qu xpoz .
. o J' • .l . ntonio Antllne , por um Iam peão d

r guIar 11ll1lidad "
o r. Dr . .lo é Allg'n. tn de Barros M neze , pelo _aI

OO1mum que xpoz.
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Ao r. Jo I iltenc urt, p lo. I munco de pá I que
xp z.

o e. Jo 1 la n flvenLlIl'8, POI' 111 I fi' i Tlahi1'ROn
par animal.

. o r. J é Cn (fln d .\\'1'IHI" (, . P:lllio), 1 ln rofi'
qu xp 7..

Ao r. De. J é arlo de lambary Luz, pelo i
mento arWicinl ru expoz .

. o r . .To é Co 1110 Barb ZEI, pel cu. produ lo.
pharmaceutico hom oputhico .

o r . .lo é F 1'1' irL I Pinho, p i l _
pharma utico 110m paLl1i

Ao r. ommendad r Jo é om da Fon e ,pel
R su aI'e, rue xpoz.

Ao Sr . .To é Joaquim .crr irn, pela feu la m cal
das, xarop e tlLl' pr ducto

Ao r . .lo ~\ J aqllim P I' im Hodl'ig'll ,.,1 vinh
de c8jú outro que xpoz.

A I. Jo é Laur de Azev d ,pel \'C'I'niz qu xp '1..

Ao r. J 'Lop la vr , pel . ,·cu. II'epoI'o
dos e pI ducto l1imieo I hUl'rnue llLi

Ao r. Jo é l.lliz CanLl18rino, p r Ull al'n1[1I i 1110

expoz.
Ao Sr. Jo é Mario de ianna, 1 \0. O, II a-

res exp to.
Ao. r. J é d Mello rO'uell ,pela phoL grnphin

expo ta,.
Ao Sr. Julio L 11 Pt1l'nvi ini P r 11m ~ 110 d lulU,

com mola de en'uean O,

Ao Laboratorio ehimi o da oeiedade PdrLugu zn. tl
Beneticeneia, p I pr parado e pI'odll to hirni O,

expo t
AoSr. Leon Leiden, pela eervej que xp '1..

Ao Sr. Leon Rodde, p lu pe a d tel pllOn
mu Ader) que expoz.
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Ao rs. Lepper, Irmão (colonia Joinville, em Santa
Catharina), pelo arroz que expllzeram.

Ao r. Luiz Candido Lacombe, pela massa de to
mate, vinho de cajú e mo oa atomada que expoz.

A r. Major Luiz Franci ro da Co La, pelo modelo de
uma bateria. ele campanha (ponto pequeno) que expozo

Ao r. Luiz Pinto Ribeiro, pelos productos pharma-
ceuticos que expoz.

Ao Sr oLlliz Ros i, pela suas pinturas expo tas.
AOS r . Logos & Com p., pela cerveja que expuzeram .
Ao r. Manoel Antonio Balmaceda, pelo ca~~ torrado

e moi] que expoz.
AO Sr. Mano 1 Balthazor de Abreu) pela ferraduras

qu expoz.
o r. Manoel Felippe Graeff o Compo, pelas

ph tographia que expoz.
o Sr. Manoel Franci co Barcello , pelo aI com

lTIUI11 qu xpoz.
o r. Manoel Ferreira da Co ta, pelo fórros para

1on t hap llS que expoz.
Ao r. Manoel Ferreira Enne (Nova FriburD"o), pelo

vinho de cajú que expoz.
AO r. Manoel Ferreira erra & Comp., pelo abão

On1mLlm que expoz.
AO r. Dr. Mano 1GesLeira Pa so , pelo a llcare~

expo t
r. Mano 1PL'eít'a de ouza E cobar, pelas pho

tographia expo ta .
o r. 1:anoel Martin Guerra e Pedro Martins

u L'ra, pela cabeçada e redeas de cour ele anta e
manta ele feltro de lã que expllzeram.

A' Exma. Sra. D. Mario Eliza Carneiro, por ua pin
turas expo ta s.

A' Exma. ru. D. Maria da ev ~, pelo e partilho
que exp z.
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A' Exma. ra. D. Maria P. de A. Machado
(Cidade d Pas o, m Mina ), p lo. a u are

xpo to .
Ao r. 'fariano d 1m ida Botelho, p [' um arm rio

que expoz.
Ao r. Mello, pela goiabada d Qui amá qu expoz.
40 r Mendes Bragan a Comp., p r al"'un pro

du to pharma eutico que xpuzeram.
o r. Y1end anto mp., p la roupa

feitas para homeIT!.
Ao Sr. Meneze. Barcello . Co ta, pel banha de'

porco oleo que expuzeram.
Ao Sr. Mikael tingleder, pelo vinho ele cajú outr

que expc',
Ao Sr . Mora . Comp., pela pequ na colle ção d

cigarro qu xpuzeram.
Ao Muzeu r acionai, pela ão de mo tra de

madeiras exposta .
A.' Ofticina de Loc mo ão d E trad d ~ 1'1'0

D. Pedro II, pelo eixo para roda, truk. d wa n
de estrada de ii rrú que expuzeram.

Ao r. Paixão Cearrns ,p r um funil qu xpoz.
Ao r. Paulino C. M Y no, pel artig "'uarn ido

com flôre de pellica qu xpoz.
Ao r. Paulino Martin, Pa hec , pelo Ll trab lho

de calligr phia.
Aos r.. PedI' .10 é Monteir mp. p 10

café beneficiado no brllnidor den minado « Banana
1ense »).

Ao r. PedI' Martin da Uva Forte, p la aguardent.
qu expoz.

Aos Sr . P r & Comp. pelo café beneficiado no
seccador denominado « Pere ».

Ao Sr. Commendador Pimenta Bueno, p la u 01
1ecção de amo tras de mad ira do Pará.
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Cunha, pelo azeite e

ex-

pelo vestido

pelo chocolate

trabalho

li Couto Manoel Ribeiro,
nhora que expuzeram.
r. anto " Irmão (P lota ),

·puzeram.
r. Dr. ayão Lobato, por eu

Ao r. Pierre Labourdenne Saint .Juliaá, pelos seu
apparelbo umbilical e apparelho d colher café denomi
nado « anta Cruz».

Ao rs. Pizarro, Irmão Comp., pelo calçado para
trabalhadore que expuzeram.

Ao r. Pontes Irmão, pela aguardente, cognac,
genebra e licôre que expuzeram.

A' provincia da Alagôa, pela aguardente exposta.
'Provincia do Pará pela farinha de mandioca ex

po ta.
Ao r. Quirino Rodrigue de Miranda (Uberaba),

p r um hapeu de feltro preto que xpoz.
Ao rs. Razzl.~A Rogich (Sorocaba, em S. Paulo),

por algun hapeus de feltro que expuzeram.
Ao r. Rôhe Irmão ,pela roda para wagonete ,
Y hiculo c).e carri urbano, ubos de ferro fundido

para r da do me mos e carroças, eixo de ferro for
j do par carroça, e banco carteiras que expu
z ramo

o
para

Ao
que

A
po to

A r. erafim Jo é Alve ,pelo eu trabalho ex
po to

A oci dad filial do Pa so Fundo(Rio Grande do uI),
p la ca ca d g imbé que expoz.

Ao r. Souza Dia & Ferreira Pinto (S. Fideli ),
pela tapióca que expuzeram .

Ao r. Teixeira Comp., pela cerveja que expu
z ramo

Sr . Teixeira da Costa
v La d ebo que expuzeram.
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Ao Sr . TeixeIra c Irmão, pela sua agua ulfurosa
para u o externo.

Ao 1'. Teixeira ú, pelas lla agua mineraes.
Ao r. Teixeira c' á, p La agllard nLe qll expu

zeram.
o I'. Dr. UbaLuba, p lo xLrn lo c "inho de carne.

A' Exm. Sra. D. ValerIa Carolina d Lemo, pela
aguardente que expoz.

Ao Sr. Vicente Jo é Alve , pela aO'uardenLe {ue
xpoz.
Ao Sr. Vicente Jo de Puga, pela ua pintura

expo ta .
Ao Sr. VIcente Rodrigue de firanda (Itabira), pela

cabeçada e rédea d couro de anta com pa s dore
torneado e uma açoiteira do me mo couro, que expoz.

A' Exma. Sra. viuva Barrozo & Filhos (Campo ), pelo
a sucare expo tos.

A' Exma. Sra. viuva Guede Filho, p lo tijolo
commum e pren ado.

Aos Sr . Xavier Vianna &': C mp., pelo tamanco
de funtazia que expuzeram.





LlSTA DOS PREMIOS POR ESPECIALIDADES



A li ta O'era1 precedente tornando difficil a con ulta
do pr mio con~ rido a cada especialidade, entende
mo - conveni nte organizar a eguinte li ta do premios
por e pecialidade . de a sorte poderá o leitor conhe-

I', para cada indu tria, o gráo de apreço em que o
JUl'Y t ve o re petivo productos.

Lista dos premios por especialidades

I

PRODUCT

OURO

ATURAE

Diploma de lIlerito :

Companhia de minera ão de . João d'El-Reí.
Ubert Wagn r.

FERRO

Diploma de progl'e 80 :

Fabrica de ferro de João de Ipanema.

Diploma de merdo :

Forjas do Gandarela, de Luiz Barboza.
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CARVÃO DE PEDIU

iJljJloma de mCl'ito :

HaHzue sig & C, I i GI'ande do uI.

CALCARE

Diploma de m ,,·ito :

E. te eaux; marmore ' de S. Roqu

lvl4 nção honro a :

Frallci c de Alm id Co 'La; cal 'm'c Cl'~' 'Liclllinu do
D senguno.

AnLoni Xavi l' de Linlét ' pe Il'a J CHI.

CAL

Diploma d I proaI'e ' 'o :

Cumillo da Silva I' rl'cil' ,

Diploma de mCl'ito :

Luiz Benjamin Lindeil 1''''.

AnLonio Xo iel' d Lilllu .

.11eld;((o hO/lro 'o

Fl'aJ1Cisco Fel'r h'a d . "II1L

CIlVIEI T

Menção honrosa :

b1'. José Cm'los de AlumlJ'u'y Luz.
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SAL COMMUi\l

Diplom,a de merito :

Luiz Benjamin Lindenberg.

lllJenç{uJ honrosa:

Dl', José Augu lo de Barl'Os jvIenezes.
Manoel Francisco Barcellos.

c LLECÇÃO DE AMOSTRA i\IINERAES

Diploma de honra:

l\Iu eu aciooal.
E c la i fina de Ouro Preto.

MADEIR \S

lJiploma de merito :

mi . i\1 l' UllX; coil c,ão de grande amostra.

~lençüo honrosa :

omm ndad r Pimenta Bueno . collecção de peque
na amo tra .

J\.Ju eu acional (idem).

H, TO , RE-I IA , RAIZE::; E CA CA

Diplom,a de progl'e 80 :

Henrique Dia (fruto de quina).
Eug 111 Marque de IIollanda (coll cção de ft'lltos

m dicinae ).
Bal'ulleza I R i Cl'de (nozes).
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Diploma de merito :

ManoeI de Vasconcellos (Baunilha).
Commendador Eduardo Coitinho de ello Mercier.
(Idem)
Eugenio Marques de Hollanda. (Idem)
HyO'ino Amanajás. (Cumarú e guaraná)
Capitão Ca emiro Tavare Soar . (Re ina de al

macega e angico).
Dr. João Franci co Dias Cabral. (Collec -ode fruto

e raize ).
Augu to Maximo da eio-a. (Re inadejilahy).
A. J. R. de Arauj & C.a (Chinchoneu ferruginea).

~1enção honro a:

Hygino Amanajás. (U lU'ub leite veget.ae).
Capitão Ca erniro Tavare oare. (Raiz de pin-

dahyba).
Sociedade filial de Pa o Fundo. ( a'e d goimbé).

II

PRODBCTO AGRICOL

CAI' f:

Diploma de progre::; o:

Barão do Rio Bonito.
Club d Lavoura de Campinas.
Tertuliano Gomes Ribeiro de Avellar.
D. Lllcia Bandeira das.
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Diploma de merito :

Tenente Euleuterio Alve Barboza da Silva.
João ligueI Bierrembock.
Barão de anLa Leocadia.
Jo é d Aguiur Vallim.

lexandre arcondes de Moura Machado.
Braz Carneiro oglleira da Gama.
Dr. Laurindo .lo é de Almeida.
B rão de 1\1 quita.

lbino Antonio de Almeida.
B rnardino Alve Barboza .
.lo é VICente da Silva Arante
Dorning Theodoro de AzeveJo Jumor.
Custodio Vieira da Silva.
Barão da Tre Ilhas.
Taunay < Telle .

Mençc70 honro a:

C mara dunicipal de ;\iacalp ..
Henrique da ilva CoiLinh .
Tenente Coronel Cu todio Mart,in Guerra .
.lo é a tano Arruda.
Franci c Marqlle FerI' ira.
Capitão Ca emiro Tavare oare
J. P. F. P.
Barão d anta .lu ta.
Jo é Alv da Silveira Barboza.
Claudio P. de Souza Camargo.
Dr. Antonio de Paula Ramo
Barão de Guapi.
Pedl'o.To \ 10nOOiro c' C. n

Carlos Erne to da Silva Brandão.
P re C.n
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CACAU

Diploma de me"ito.

Lamnders Brothers ~ C. a

Leonardo KuIm .

MATTE

Diploma de honra:

Provincia do Paraná.

DiplOlna de p"ogl'e' o

Silva & Irmão.
Ildefonso Corrêu & C. n

Mathias 'I'aborda Riba
João Carvalho de Oliveira Junior.
Francisco Camargo PinLo.
J. Ventura de Almeida Torre
Jos6 Innocencio da França.

Diploma de Iltel'ito:

icoIáu Pinto Rabell .
Mariano de Almeida Torre
João Dais on.
Major Cezario Antoni Lopes.
Sociedade filial de GeogrnplJ ia e

Santa Cruz.

FlDRA. TEXT[.

DiploJ)Ut d' pl'ogl'C's. o :

John SLech (juLa ).

111 n l'cial de
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Diploma de merito :

Capitão Casemiro Tavares Soares (linho).
Manoel José de Araujo (algodão em ràma).
Lamnders Brother & C.a (Idem)
F. E. Vianna. (Idem)
.lo é P reirfl de Faria. (Idem).

JIenção honro a:

Capitão Casemiro Tavare oare. (Idem)

PALHA, AVÊA, FE o E NUTRICINA

Diploma de merito:

Ka trup (avêa)
Frnnci c amargo Pinto (nutricina).

111enção honro a:

Fowler &: Tod (feno palha picada para colxõe ).

ARROZ E MILHO

Diplom,a ele merito:

Manoel de zevedo ilveira Junior (arroz).

J1Iençilo hom'o a:

Franci co Bernar Iino de Barros (milho).

HORTICULTURA

Diploma de merito:

G. P tit &Comp. (espargos).
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III

PREP R çÃO DO PRODUCTO AGRIC L PAR
U D ALDIE TAC

A UCAR

Diploma de honra:

Eng nho cntraI d Qui amã ( !li . nmã).
» » BU1'C llo. (Campo).
» »do Copin »

Diploma de merito :

Eng nho ntral d Queimad (Cam} ).
Faz nda da Figu ira (Campo~).

» do A v ( . Fld li ).
» » ac CC mp ).

Theodoro Chri tiansem (P maml ueo).
Fazenda da Pirabclrob .

Jl nç(w honro a :

Antonio da o ta Barros Lima (Campo ).
Felix d Gu mil L. l'a & Filho' ( logõ ).
Antonio B 1'00c ampoio (Mina G rue ).
Con taneio Jo é Pe tlnh (Qui amã).
Viuva Barro o & Filho (Campo).
José Maria dc Oliv >j., Vianna (CAmpo ).
Genuino Jo é da , Uva (Itnborah ,).
Fazenda de Santa Ion z (ant Antonio de Padua).
D. Maria P. de . Machado (i\Iin Get'oe).
Dr. Monoel Ge telro Pa (Campo ).
João Franci co Leite Nunes (Campu ).
F. E. Vianna (Maranhão).
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ntonio Jorge Alve (Campos).
Barão de S. João da Barra (Campos).

» da Bõa Viagem (Campo ).
» de . eba tião (Campo ).

Commendador Gu tavo Ferreira dos anto (Campos).
Commendador Jo é Gome da Fonseca (Parahyba.)

REFI AÇÃO DE ASSUCAR

Diplom,a d mel'ito:

Fabrica Fidelidade.
» . João.

FI' nei eo Carmo Braga.

CHOCOLATE

Diploma de p7'ogre so :

Fabrica
Bhering

ndalu a (Côrte).
Uva (Côrte).

Men ão honro a :

anLo ~ Irmão (Pelota ).

CAFE TORRADO

Diploma de lneJ'ito :

Domingo s FerI' ira Lino Comp.
Luciano . Ribeiro.

llIençüo honro a:

:\fnnocl nLonio Balmaeetla.



FARINHA E FECULA

Diploma ele ptogl'es o :

ouza Dias & FerI' il'a Pin o (polvilho).
F li io Candido F 1'1' ira (polvilh ).
Fal l'ica da Ilha das Flor (tapioca).
Eduard Trink (tapioca).
Commendador Franci c d Paulo ~10 Tink (farinha

de triO'o).

Diploma de mel'ito :

ouza Dia & F 1'1' iea Pinto (farinha dl. rnandio a).
Marque Braga & Toled (fubá d milho).
Barão do Rio Bonito (fuM de 11ilho Iolvilh).
Eduardo Trinks (polvilho e araruta).
Fabrica da Ilha da Flôres (polvilho).
Manoel Antonio de Araujo (araruta tapi ca).
Pr vincia do Pará (tapioca.)

Menr;r7o /wnr'o a :

l'elicio andid F l'l' iro. (farinha d rnandi cu).
Provincia do Pa!'Ú (f'arinha de man li cu).
FoI rica Ilha da FIÔl'es (omruta).

ouzn Dia & Ferreira Pinto (t pioca).
Comam i\iI1ll1icipal d Mo ahé (tapioca).

DI COUT .

Diploma de pl'ogl'es. o :

Antonio Cardoso de ouza Lour ir c' Comp.

DiploJ1ta de merito :

Paulo Milkie,
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VI HO DE UVA

Diploma d'3 mertto :

B rnardino Pinl c' Filhos.
nloni Pel'eira de Brito.

VrNH S DE FRUTAS DIVERSA

Diploma ele [Jl'ogl'es. o :

C. S human & Comp.
nl ni Di h1.

Diplom.a de merdo :

Eugenio Marque de Hollanda.
Drouhin oth & Comp.
Antonio F lisberto de Imeida ogueira.
Franci c J. I . de Carvalho & Comp.

llIenç{lO honro a:

.I quim Honorio da ilva Ribeir

.Ia ob Chri toffel.
Ca ta.Il0 Per ira da fotta.
Mika 1Slinrrl der.
Forl'eira & Comp.
João nlonio da Uva.

nlonio Vi ira Branco.
Gabriel Antonio de Barl'os.
João Amancio da ilva Jordão.
João de ti IIagalhue .
João Gome Pereira Rio
Adolpho Leão Teixeira.
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Jo é Joaquim Pereira Rodrigue
Candido de Alrn ida Botelho.
Jocob Krutz.
Manoel Ferreira Ennes.
Fazenda A lina.
Manoel Per ira de Va concello
Luiz Candido Lacornbe.

CERVEJA

Diploma de progres o :

João Bapti la Dia .

Diploma de merito :

Augusto I rarner.
C. Hartel.
Franci co Jo 6 moreti Comp.
Bastos Comp. (cerv ja Chrisliania).

fIIlenção honrosa:

C. O. Klempoul.
oão Bicle r.

Logos & Comp.
Ba tos & Comp.
Domingos Jo Ferreiru Pinto.
Bento Soares.
Fred rico Christoffel.
Carl Ga par Frederich.
Teix ira c Comp.
João Steina.
Antonio Francisco do untos & Irmão.
Eduardo Lacombe.
Leon Leiden.
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LICÔRES

Diploma de progresso:

C. chuman Comp. (licôre finos diversos).
Franci co Carmo Braga (idem).

Diploma de mel'ito :

II. CaropeU (licór « chartreu e)}).
Eurreni Marque de HoUanda (licõres diver os).

ntohi R. Viote (licôr de pecego).
Franc' co J. R. de Carvalho . Comp (licõres di

ve o).
Frao i co .Io é P. Pinto Requião (Ucôr de matte).

1J1ençüo hom'osa :

Fabrica de anta Cruz.
Joaquim Honorio da ilva Ribeiro.
P nte Irmão.

braham Fat eh.
F. Luiz Wienemann.
Jo é Alves da ilva Brazilien e.
Barr Irmão.
Candido cI lmeida Bot lho.

XAROPE

1lIrnção honro a :

.Joã Ma hado da Co ta .

.I ão da Cunha Ferreira Leite.

.Jo. \ .Joaquim Ferreira.
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AGUARDENTE, OG AC, ETC.

Diploma ele p7'ogl'e so :

C. Schuman Comp. (cognac, genebra e e pirito de
vinho).

Franci co Carm Braga (cognac).
Antonio DichI (cognac).

Diplom.a de Inel'íto :

Jo é Caffarena 'gen bra).
Barão do Rio Bonito (aguardente « ary-bur »)).
Francisco J. R. de Carvalho Comp. (laranginha, ab-

syntho e aguardente).
Drouhins oth & Comp. (aleooI clesinfectado).

i [enção honrosa :

Fabrica de Surta Cruz (genebra e aguardente).
IJaquim Honorio ilva I ibeiro (aguardente).
Pontes & Irmão (cognac, genebra e aguardente).
F. Luiz Wi nemann (aguardente).
Barroso & Irmão (idem).
João Francisco Trancoso Lyrio (idem).
Antonio F. de ouza e Sílv (idem).
João de Paula Novae (idem).
Teixeira & á (idem).
Dr. Francisco Antonio Pereira da Rocha (idem).
Vicente José Alves (idem).
Provincia das Alagõas (idem).
D. Valeria Carolina de Lemos (idem).
Carlos Franco (idem).
Pedro Martins da Silva Fortes (idem).
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CONSERVA DE LEGUMES

Diploma de progl'esso :

Francisco Pereira de Vasconcellos.

Diploma de merdo :

Jo é Joaquim Ferreira.
Vieira Guimarãe Santo
Manoel Joaquim de Faria.

DOCES EM CALDA, E~1 MAS A E SECCOS

Diploma ele progl'es o :

Franci co Pereira de Vasconce11o ( fruta em
calda).

anto ~ Co ta (frula cri talli ada e doces cm
massa).

Diploma ele mel'ito :

Vieira Guimarães &: anto (fruta em calda).
Mano 1 Joaquim de Faria (idem).
Confeitaria « Rio de Janeiro ») ( idem ).

111ençcio honrosa:

Jo é Joaquim Ferreira (fruta em calda ).
Fn1l1ci c Pereil'a de Vasconc 110 (frutas cristalli...

nda ).
M 1l (goiabada de Quissamu).
José Alves da Silva Braziliense (goiabada).
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VINAGRE

Diploma de pro[Jl e. so :

Franci co Carmo Bragé'
C. chuman L\: C.a

Diploma de nterito :

H. Campello.
Drouhin ,Noth C.a
'Franci CD L itão de Carvalho.
Leon Leiden.

J.Wenção honrosa:

Francisco Pinto Brandão.
Alexandre Eduardo Ferreira obre.
Jacob Cbri toffel.
Fabrica cc Santa Cruz.»

MASSA DE TOMATE

Mençllo Iwnro a :

Luiz Candid Lacombe.

AZEITE DOCE

Diploma de merito :

Fabrica « America do ul» (clarifica [io do az He
doce ).
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IV

OLEO VEGETAE E NIMAES, BANHA, SABÃO E
VÉLAS

OLEO VEGETAES

Diploma de pl'ogresso :

Leão & Alve (oleo de ricino ).
João Lindeiberg ( oleo de ricino ).
Fabrica « America do Sul» (oleo de rieino, amen

doim e caroço de algodão).

Diploma, de n1-el'ito:

João Lindembe g (oleo de amendoim, de caroços
de laranja e de nogueira).

OLEOS ANlMAE

Diploma de merito:

Leão . Alve (oleo de moeotó, de banha de porco
e outro ).

Guilherme Munich (oleo de banha de porco),

lVlenção honrosa:

Fabrica America do Sul (azeite de potro e de peixe).
Menezes Bal'cello & Co ta (oleo de banha de porco).
Ca trr . Rodrigues (azeite de ebo)
T ixelra da Co ta~· Cunha (az ite d sebo..
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BA lHA DE POHC

Diploma de pl'o[jl'e 80 :

Leão & Alves

Menção honrosa:

Guilherme 'lunlch
Menezes Barcellos C la

AB.~

Diploma de /ionl'a :

Companhia Luz tearica ( aMo ele oleina gl ce-
rina).

DiplOlna ele P,'O[j" 8 o :

Joaquim nloni Teix il'a 'cU)'! d' -inl'edaul )
Cardoso, Gonçal os c' Pil' (nbã de 01 ina).
Cardoso F lippe & C. (abã de div r a qualldad ).
Ferreira de Carvalho & Irm110 (abão p cial).

Diplúma de mel'ito :

1! . C. Lo.ng c' C. (abã perfumo.do e commum).
Dr. Herman Gôtler ( obon te 111 dicil1o. ).
Joaquim Antonio Teixeira ( abuo le I ina d cô O).
Cardoso, Gonçalves St Pires ( abão de ·co).
Castro & Rodrigues (saMo up ri r).
Fabrica « DOLls Irmãos» ( 01 ii c mmum).
Teixeira da Costa & Cunha (sabão commum).
Manoel Ferreira Serra & C.ll (sal ão a111ar01l1 ,.
Ferreira ele Cm'valho & Il'mão (sabão de c:oc.;o).
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.I}ençâú hO/lro~a:

C. SehWlHl11 C. (::iüboneLes).
Joaquim Antonio Teixeira (sabão virgem e rajado).

ugu to Leiyas 8.: C. (sabão de diver a qualidades).
:\Urand'l . B. 0 aMo ommum).
F. R. Lop . (abã dc palma),
~IHl1 1 F rl'cira 'erra &. c. (~i1büo ordi\l'lrio).

YÉL.\ -

lJiploma dI' /toll/'a :

'omponhia Luz learica.

J[ellt;ito 110117'0 .(t :

Cardo o, Gonçalye. . Pire.
a tro . Rodrigues.

T ixeiro da Co La e Cunha.
D. Cecilia :\Iarlin Guerra.
F. C. Lang &C.
Ferreira de Canalha <' Irmi1o.

LACTlCI 'E

)1. ::\"TEIG.\

Diploma ele mel'icú :

Luiz Candido Lacombc.
Franci" Co."t"Wes.

34
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QUEIJO

Diplúma ele mel'ito :

CarIo Rodrigue I astrup.
João AnLun de Cerqueira.
Fransci co Cu Lellõe .

VI

CONSERV DE CAI E E DE PEI E

CO ERVA DE CAR E

Dtploma de proÇJl'es o :

Leã . Alves (pre unLo ).

Diploma de mel'ito :

William Wicher (bacan).
Paulo Aipinu (salame linguiça).

co ERVA DE PEIXE

Diplol1ta de prog7'esso :

Senna C.

Diploma de merito :

Vieira Guimarães & Santo .
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TEcmo DE LGODÃO

Diploma de hom'a :

Fabrica Era-il Industrial (Rio de Janeiro).
Fabrica anto AleiJ'o (Rio de Janeiro).
l~ abrica Petropolitana (Rio de Janeiro).

Diploma de progresso:

Fabrica Alliança ôrte).
Fabrica Rink (côrte).
Fabrica Pau Grande (Ri de Janeiro).
Fabrica . La-aro (tecido- e meias) (côrte).
~1a caranha . Barboza (~Iinas Gerae ).
~la caranha o' Irmão (Mina.. Gerae ).
Luiz imão Irmão (meia) ( . Paulo).

Diploma de merito :

Fabri' anta Rita (côrte).
ompanhia nião Jlel'cantil (Alagôas).

mpanhia Unic7.o Itabirense (Mina Gerae).
101' ira de liv ira . C. (Bahia).

Fabri o Be/'iberi (Mina Geroe).
Luiz i ent de ouza Queiroz ( . Paulo).
J ~'" lff (Paraná).

VIII

TECIDOS DE LÃ

Diploma de honra :

Rheingantz & C. (Rio Grande do úl).



- 532-

Jlellç(w honl'osa :

J , Anua Aug'Ll ta Gl1imar&e (Mina Geme).

IX

TIL BALHO COM COURO E PELLICA.

:ALÇADü

1JljJtoma ele [J1'0Q,'esso :

J. M. de Queil'oz & C.
José Pereira.

lJiptOlna ele I1tel'itO :

C. F. Cathiard & Alaphilippe (calçado gros o).
Antonio Gonçalves de Carvalho & C.
H. Viguier 8.: C.
JoSé Bittencourt (fÓl'mas para calçado).
Leonidas Tito Loureiro.
Moura & Peixoto .

.I.1lenção honl'osa :

C. F. Cathiard & Alaphilippe (cah;ado de fabrica).
José Bittencourt (tamancos).
Xavier Vianna (tamancos).
Pizarro, Irmão & C.
Izicloro Miralles.
Frederico Fl'aget,
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iVfALA,'

Diploma elep"OfJl'eSso:

José de Seixas Magalhães.

Diploma de merUo:

Almeida & Rocha.

ARREIO

DiplOlna ele merdo:

Companhia de CarruaO'ens Fluminen e~.

Rahe Irmãos.
Companhia de Carris Urbanos da Côrte.
Almeida & Rocha (coalheiras).

jlIenção h0127'O a :

Vicente Rodrigues de Mirando (cabeçadas e redeas).
Marcos e Pedro Martin Guerra (cabeçadas e

manta, ).

ELLIN~

Jlenção /lOnl'O a:

Antonio Jo é Maximiano.
Guimnrãe & Uva.
Antonio Ferreira do anta: ,C. n (armaçãe ),

CORRÊAS PARA :-f QUINA

Diploma ele mel'ito :

Almeida &. Rocha.
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LUVA

Diploma deprogres o :

ertori & Pinho.

Diploma de merito :

Manoel Boaventura da Silva.

FLÔRES DE PELLICA

Mençfto honrosa:

Paulinfl C. Moyano.

x

CHAPÉUS

CHAPÉUS DE FELTRO

Diploma ele progt'es o :

Barros Taveira & Torres (côrte).
Fernandes Braga & C. u (côrte).
Braga Costa & C.a (côrte).
Ferreira Chaves & C.a (côrte).
Souza Machado & C.a (côl'te).
Ferreira de Brito & C.a (côrte).
Antonio Joaquim da Silva Bastos (Bahia).

Diploma ele merito :

Ferreira da Silva & Ave (côrte).
Antonio José Maia & Irmão (Pernambu o).
Augusto Fernandes & C.a (Pernambuco).
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Menção honrosa:

Antonio Rogich (S. Paulo).
Razzl & Rogich (S. Paulo).
Quirino Rodrigues de Miranda (Minas Geraes).

CHAPÉUS DE PELLO DE SEDA

Diploma de progresso :

Irmãos Bluhm.

Diploma de merito:

Antonio José Maria & Irmão (Pernambuco).
Augusto Fernandes & C.a (Pernambuco).
Soares BeHort & Ro a (côrte).
Antonio Felix Rodrigues (côrte).
José Dias da Costa (côrte).

CHAPÉU DE PALHA

111enção honrosa :

Domingos Jo é Alves Penna (chapéus de palha de
palmeira).

João Lourenço.Silva (ditos de sipó-Imbé).

BARRETINAS

Diploma de progresso :

Souza Machado & Comp.

Diploma de merito :

Schneider & Algasyer.



CHAPÉUS ENFElTADO PARA SENH ORA

Di(J(.oma ele (JI'O.rJ/'{!. . o :

Mme. GLlimOJ'ue •

J1ençií.o 1I0m'osa :

Dr. J. H. Adoni .

BONETS E FÓRRO

Diploma de me7'ito :

L. F. ela Luz Bessa (bonet.).
Manoel Pedro Vielal (honets).

111enç{io honrosa:

Manoel Ferreira da Co La (fórros para chapéus).

CHAPÚU DE SOL

Diploma de [J7'0[J7'es.·0 :

João Gomes Pereil'a & Comp.

XI

VE TIME JTA E ACCESSORIO .

ROUPA BRANCA

Diplom.a de me7'ito :

Ad. DoI.
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1l!IençiJo hom'osa:

Carlos 'indem.
Alv81'O José Peroil':l,

ROUPAS DE ALFAIA TE

DiplOlna ele merito :

Francisco Augusto Ferreira de Mello .

.f.lrlenção h0111'osa :

Freire 8.:. Freire.
Mendes Santos &. Comp.

E. TIDO

Diploma ele me7'ito :

Mme. J. L, Guimarãe, .

.li{en '{lo honrosa :

Mme. Guimarãe'.
Sá Co ItO (' Manoel Ribeiro.

FLÔRES ARTIFICIAE

Diploma de mel'ito :

Augusto Barthel.
Mademoiselles Natt·'.
M. Rosenvald.
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il([enção honrosa:

Carvalho &:. Ribolsi.

ESPARTILI-IOS

lVfenção honrosa:

D. Maria das Neves.

PO, TIÇOS PARA PENTEADO

Diploma ele me1'ito :

Carlos Schmidt.

XII

OBRAS DE MARCENEIRO, CARPINTEIRO E
TORNEIRO

MOVEIS

Diploma de honra:

Moreira, Santos & Ca.

Diploma de progresso:

Manoel J. Martins & Manàel J. da Silva Lima.
Manoel Monteiro Bentim & Irmão.
Officinas da Locomoção da Estrada de Ferro D.

Pedro II.
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Diploma ele merUo :

João José Ventura.
Rohe Irmãos.

.1l1ençc"lo honrosa:

Francisco José Monteiro.
Antonio Carlos Pereira.
Casa de Correcção da Côrte.
Mariano Botelho de Mello.

OBJECTOS DIVE~SOS DE MARCENARIA

Menção honrosa:

João José Ventura ( lixa de marceneiro).
Antonio Leão de BriLLo Junior (e Lojo para ta

lheres) .
José Luiz Cantharino.

MOSAICOS DE MADEIRA

Diploma de progresso:

Ignacio Tavares de Souza (mosaicos para soalho).

Diploma ele merito :

ChrisLiano Frederico Grüber (taboleiro para jogo).

Menção honrosa :

A. F. Ramos Sobrinho ( quadro de mosaico).
Estevão Carbon (caixinhas para costura).
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BILHAR E

Viploma de p7'0r;re. so :

Mano 1 Augusto Espinola.

Diploma ele merito :

Eduardo Tujague.

SERRARIA E RECÓRTE DE MADEIRA

Diploma de prO{lreSSo :

Surcim, Irmão 8.:. Fonseca.

TORNEARIA

Diploma de merito :

José Maria Chave..

XIII

ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO A NEXOS A
MOBILIA

ESPELHO

Diploma ele p7'O.fJreS o :

João R. Lima.

ARTIGOS E TRABALHOS DE ESTOFADOR

Diploma de progr'esso :

ManoeI Ribeiro de zevedo (artigos para estofador).

Diploma ele me7'ito :

Alfredo Eloy ( trabalhos de estofador).
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XI

IDRO E ARTIGO DE BARRO

lDROS

lJiploma ele J)~erito :

Antonio R. de Ca Lro &. Irmão.

UTEN ILlOS E OBJECTO DE ORNAMENTAÇÃO DE BARRO

lJiplonw ele honl'a :

Franci. c Antonio :Maria Esberard.

Diploma de mel'do :

Manfredo Mayer.

TrJOLOS, TELHA, CANOS E ORNATOS

Diploma de honra .'

Fabrica anLa Cruz (Lijolos e telhas).

Diploma de pl'ogres o :

Fabrica do Porto do Rosa (tijolos, lelhas e ornato ).

Diploma de merito :

Jo eph Hancox (tijolos e cano ).
Fabrica do Porto das Neves (telhas) ..

MellçetO honrosa:

Viuva Guede &: Filho (tijolos e telha ).
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xv

PAPEIS E PAPELÕES PINTADO PARA FORRAR
CASAS

PAPEI PINTADO

Diploma de pl'ogres o :

Loquet, David &:. C.a
Julio da Silva AnachoreLa.

PAPELÕES PI TADOS

Diploma de mel'ito :

Francisco Favraud.

XVI

MOEDAS E JOIA

MOEDAS

Diploma ele hom'a :

Ca a da Moeda.

.lOIA

Diploma de merito :

Joaquim Alve Torres.

Menção honro a :

Antonio de Souza-Neves.
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XVII

FU lOS E SEUS PREPARADOS

ChARUTO , CIGARROS E FUMO

Diploma de honra :

Fabrica Apotio (de Pernambuco).

Diploma de pl'ogl'esso :

Imperial Fabrica da Floresta.
Pedro Augusto Guedes.
Antonio José Mira.

Diploma de mel'ito :

Leite Alves.
Matto & Irmão.
Eduardo Baun.
Dourado Primo .
Lucas Fry & C.a
Jo é Francisco Corrêa.
Lima & C.a.

enador Leitão da Cunha ( fumo do Pará).
Antonio Joaquim de Oliveira.

J11enção honro a :

Gaspar Cunha & c.a
Joaquim Nunes Duarte.
Moraes & C.a
Duarte Souza & C.a
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Diploma ele pl'ogres o :

João Paulo Cordeiro.

Viploma de mel'Ílo:

Vasconcello 8.: Filho.

Menção honrosa :

Companhia manufactoru, ela Bahia.

XVIII

PItODUCTOS CHIMICOS E PHAItMACEUTICO

PRODUCTOS CI-Il'MICO

Diplom,a ele honra:

Aula de chimica mineral do Lyceu de Artes e Officio

Diploma de p7'ogresso :

Francisco José Lepage.

Diploma ele meriw :

taboratorio chimico do hospital de marinha da Càl'te.
Fonseca Alves 8.: C.a
.r. R.Araujo&C.a

Nlençtt.o honrosa:

Diniz & Feijó.
Laboratorio da Sociedq.de Portugueza ele Beneflcencía.
Antonio Camillo de Oliveira.
Antonio Borges de Co~t·l'O &: C.H



- 545-

Pl'lEPARADO ALLOPATHICOS

lJifJloma ele progl'es:io :

Eugeni Mur'ques de Hollanda.

Diploma de mel'ito :

Augusto MaxiulU dn Veig~,

Alfredo Caors.
Bartholomeu \l' Coa
Diniz 8.:. Feijó.
Viuva Forzani 8.:. Coa
1"on eco, Alves & Coa
Laboratol'io ela Sociedade PUl'Lugueza de Beneficencia.
\\-erneck, Leoni 8.:. Coa

J1enção ho/Uõosa:

Gome' ela 'ilnl &: C.a
F irmino A. Araujo.
Fortunato Raymundo ele Oliveira.
Joaquim dos Santo il'veira,
Antero de Paula Madureira.
Joaquim Luiz Ferreira 8.:. C,a
F rreira :.\Iaia & a

Granado s.: C.a
Fernando Eduardo ima
Antonio Borges de Ca tro . Coa
_ . J. R. de Araujo 'C.a
Dr. Ubatuba.
Mendes Bragan.a s.: C.a
lZBYcc10 Sampaio,

3;;
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Luiz Pinto Ribeiro.
João angirardi.
J. C. Levy & C.a
Francisco Athelano.

MEDICAMENTOS HOMffiOPATHICOS

Diploma de merito:

José Rodrigues dos Santos.
A. G. de Araujo Penna.

Menção honrosa :

José Ferreira de Pinho.
José Coelho Barboza.
A,ntonio Madeira de Barros Junior.

AGUAS MINERAES E GAZOSAS

J.VIenção honrosa:

Teixeira & Irmão.
Teixeira & Sá.

XIX

TINTAS, VERNIZ E PERFUMARIAS

TINTAS PARA ESCREVER

Diploma de merito :

Fabrica de tintas Monteiro.
Imperial fabrica de tintas, Cardozo Monteiro & Abreu.
João Ferreira Villela.
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VERNIZ

Diploma de 7nerito:

João Fil'mino Rangel.

Menção honro a:

José Lauro de Azevedo.
José Lopes das Neves.

PERFUMARIAS

Diploma de merito:

Leão & Alves.
F. C. Lang' & C.a

n1enção honrosa:

C. chuman&C.a

xx

I STRUMENTOS

INSTRUMENTOS DE MUSICA

Diploma de p7'ogresso :

José Raphael da Costa.

INSTRUMEI TOS ELECTRICOS

Diploma de honra :

Repartição geral dos telegraphos (avisadores de in
cendio e apparelhos telegraphicos.)
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Diploma ele jJrogresso :

José Fronti (apparelho electrico-therapico).

Diploma elo mel'ito:

B. Gairaud (apl)arelho electrico-tllerapico).
Repartição geral do telegrapho (relojoaria elec

trica).

111ençcto hOllrosa:

Leon Rode (peças de telephono Ader).

INSTRUMENTOS DE OPTICA E PHECISÃO

DiplOlna ele honra:

Jo é Hermida Pazos (theoclolito e in trumellto as
tronomicos e magneticos).

Diploma ele merito:

José Hermicla Pazos (nivel, agulhães e luneta).

lN THUME 'TOS CIRURGICO

l11enç(w hom'o 'a:

Pierre Labourdenne t. Juliaá (apparelho umbilical).

MATERIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

CARROS E WAGONS PARA E TRADA DE FERRO

DiplO1na ele progresso:

Officinas da Locomoçã.o da estl'Uda de feI~ro D.PedroIJ.
R6he Irmãos.
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CARROS PARA CARRIS URBANOS

Diploma de prog7'esso :

Rõhe Irmão

Diploma de merdo :

Companhia de Carris Urbanos da Côrte.

RODAS E PEÇAS SOLTAS PARA WAGÕES

Diploma ele honra:

Officina. ela Locomoção da estrada de ferro D.Pedro I!
(rodas fundidas com ferro de Ipanema).

Diploma ele merito:

Officinas da Locomoçtí.o da estrada de ferl'O D. Pedro'I!
(trLlcks, molas, mancaes etc.).
Rõhe Irmãos (mancae n moIne::, et .).

lVlençelo honrosa:
•

Officinas da Locomoção da e trada de ferro D. Pedro I!
(eixos para wagons).

ACCE ORlOS DE VIA FERREA

Diploma ele p7'ogresso :

Officinas da Locomoção da estrada de ferro D. Pedro II
(carro-guindaste e girador de locomotivas).
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Diploma de merito:

Officinas da Locomoção da estrada de fereo D. Pedro II
(coração de 1/8).

Engenheiro Dr. João Teixeira Soares (dormente' me
talico ).

LOCOMOTIVAS

Diploma de prog7'esso:

Officinas da Locomoçã0 da es trada de ferro D. Pedro II
(Velocipede Q vapor).

CARRUAGENS ORDINARIAS

Diploma de p7'ogre so:

R6he Irmãos (trollies).
Anto)lio José de Amorim (carruagem de cidade).
Companhia de Carris Urbano da Côrte (carroça de

quatro rodas).

Diploma de merito :

Companhia de Carruagens Fluminenses (carruagen
de cidade).

WAGONETES E CARROÇAS PARA ATERRO

Diploma ele merito :

R6he Irmãos ( wagonetes e corroças).

Mençtw honrosa:

R6he Irmãos (rodas, cubo e eixos).
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XXII

MATERIAL DE TRANSPORTE MARITIMO

Diploma ele mellito :

Carlos Moreaux.
Barata Ribeiro & Comp.

XXIII

PETRECHOS BELLICOS E ARMAS DE FOGO

Diploma de honra:

Laboratorio Pyrotechnico do Campinho.

Diploma de progresso:

Casemiro Henrique Rodrigues.

Me. ção honrosa:

Major Luiz Francisco da Costa.

XXIV

ME;TAES TRABALHADOS

METAES FUNDIDOS

Diploma de progresso:

•

Companhia Mecanica Industrial (fundição artis
tioa) .

Claudino Gonçalves Coelho & Irmão (sinos).
Hargreaves Irmãos (canos de chumbo).
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Diploma ele merito :

Raho Irmãos (rlmdiçfto artistica).
Alegria & Comp. (fundição artistica).
H. Delforge (fundição artistica e comm um) .

. ERRALIlERIA

Diploma de pr0.rJ1'('RS() :

A. Berson (cercas metali as),
João Van Erven (cama~ com lastl'ü do ::11'ame),
Pedro de Oliveira anto (idem).
Rõl1e Irmão (charneiras de latilo).

Diploma de mel'íto :

A. Berson (serralheria arti tica),

Nlenção h0171'osa :

Julio Leão Paravicino (fe 110 de Sen'lll'::Hlça).

FERRADURA

Diploma de mel'ito :

Henrique Pereira Brandão & Comp.

il1ençeio honrosa:

Manoel Balthazal' de Abreu.

OBRAS DE FERREIRO

DiplO1na de mel'ito :

Rocha, Barros & Comp. (ferros de engommar),
Coutü, Irmão & Comp. (ferro para cozinha).



Menção honrosa:

José da Boaven tura (freio para animal).

OBRAS DE FUNILEIRO E LATOEIRO

Diploma de p1'ogresso :

Miranda, Teixeira Comp. (baldes jarros, e regado
res).

DiplOlna de merito :

.To é Anlonio Antunes (cafeteira ).

M~enção hom'osa :

José Antonio Antunes (lampeãe ).
Gouveia, Ferreira & Comp. (cafeteiras e reflectores).
Paixão Cearense (funil).

MAQUINAS

MAQUlr AS PARA BE EFICIAR CAFl~

Diploma de honra:

José Ribeiro da ilva(descascador «(Congresso»).
Hargreaves Irmãos (maquina completa).
Taunay & Telles (seccador mecanico).

Diploma d p7'ogl'esso:

Corrêa da Rocha & Comp. (desca cador de Jo é Ri-
beiro da Silva).

Henri Delforge (catador e peneiras de coI re).
Frederico Vierling (brLmidor e ventilador).
Van Erven & Irmão (ventilador Duprat).
Prisce & Aspinall (descascador « Excelsior ») .
Hallier (despolpador).
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Diploma de merito :

Arens & Irmãos (descascador e ventilador).
Dr. F. A. de Assis Pereira de Andrade (descascado-

res).
Peres & Comp. (seccador mecanico).
Jorge Francisco Grande (descascador).
Pedro Henrique Faber (descascador «Campineiro» ).

111enção honrosa:

Pedro Labourdenne Saint Juliaá (colhedor Santa
Cruz).

,MAQUINAS PARA ENGENHOS DE ASSUCAR E ALAMBIQUES

Diploma de honra:

Alegria & Comp. (turbinas, apparelho Wecthzel e
alambiques) .

Diploma de progresso:

Henri Delforge (engenho de canna, moendas e taxas)

Diploma de merito :

João Francisco Grande (moendas).

MAQUINAS HYDRAULICAS

Diploma de progresso:

Finnie Kemp & Comp. (bomba centrifuga).
Price & Aspinall (roda d'agua).

Diploma de merito :

Arnaldo José Ferreira (bomba de duplo effeito).
Companhia Mecanica Industrial (roda d'agua).
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MAQUINAS A VAPOR

Diploma de honra:

Dr. Manoel José Alves Barbosa, engenheiro das offi
cinas do arsenal de marinha da côrte (modelo de ma
quina do crusador Almirante Barroso).

Diploma de progresso:

Finnie Kemp Comp. (caldeira multitubular e mo
tores) .

MAQUI A E APPARELHOS DIVERSO

Diploma de honra :

Engenheiro Arthur Price (mancaI unível' aI).
José da Silva Sertori (transmissor de força para ma

quina de co tura).

Diploma de progre so :

Officinas da Locomoção da estrada de ferro D. Pe-
dro II (maquina para aplainar, systema Flauder)

Hallier (prensa e cevadeira para mandioca).
Frederico Vierling (maquina para picar fumo).
Finnie Kemp & Comp. (guinchos).

Diploma de merito :

Lebre & Irmão (prensa para sabão).
Companhia Mecanica Industrial (guinchos, moli

netes, etc.).
Norberto de Amorim Bezerra (maquina para fabricar

cartucho ).
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~t[mção honro a :

Carlo Mattos (maquina para fazer sorvetes).
A. A. Pereira Pinto & Comp. (forjas).
Francisco Pinto Brandão (apparelho para fabricar

vinagre).

XXVI

TYPOGRAPHIA, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÃO,
LYTHOGRAPHIA E PHOTOGRAPHIA

TYPOS DE IMPRENSA E VINHETA

Diploma ele merito:

Typographia 1 acional (typos e vinheta ).
S. T. Longstrett ( inetes e typos de borracha).

TEREOTYP[A

Diplom,a ele mel'ito:

Typographia Nacional.

NIençao honrosa:

Gazela de Noticias.

TYPOGRAPI-IIA

Diploma de progresso:

G. Leuzinger & Filhos.
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Diploma de me7'ito :

Typographia Nacional.
Lombaerts & Comp.

wIenção hOn7'osa :

Evaristo Rodrigues da Costa.
A. Guimarães & Comp.

LI'!' HOGRAPHIA

Diploma de lJ/'ogresso :

Paulo Hobin c C. (l

lJiplol/Ul de luerito :

Lombaerls C" C. a

JIe/lção honrosa:

lmeida 1arque c C. u

Casa da Moeda ( elo ).

ENCADERrAÇÃO

lJiploma ele p7'ogl'e~ '0 :

G. Leuzinger & Filho

Diploma ele mel'ito:

,
Typographio. Nacional.
Lombaert &: C."
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Menção honrosa:

A. Guimarães c C.a
Laemmert & C. a

PHOTOGRAPHIA

Diploma de progresso:

Marc Ferrez.
Modesto Ribeiro.

Diploma de mel'ito :

Ducasble & C.a

iVlenção hom 'o a:

Augusto" Elias da Silva.
ManoeI Philippe Graeff & C.a

José de Mello Argüelle .
Manoel Pereira de Souza Escobar.
Alberto HenscheJ.

XXVII

INDUSTRIAS DIVERSAS

SERICULTURA

Diploma de hom'a:

Capitão Luiz Ribeiro de Souza Rezende.
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Diploma de p7'ogresso :

Belisario A. Guimarães.
João Bernardino da Costa.

MOBILIAS DE VIME

Diploma de p7'ogresso: •

Gerth & C.ü

~Menção hOnl'osa :

Carlos Eich.

GELO ARTIFICIAL

Diploma de honra:

Empreza nacional de fabricação de gelo (Côrte).

!cERO ENE INEXPLOSIVEL

Diploma de merito:

Antonio Lopes Cardoso.

GALVANISMO

l'vIenção hOnl'osa:

Fernando Biangolino.

TRABALHOS DE CABELLOS

Diploma de prog7'esso :

João Guilherme Meziath (quadro artístico de ca
bellos ).
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Diploma de meJ'ito :

Pedro chimitz (escova e vas 'oura ).

PA E-PARTOUT

Diploma ele meJ'ito :

A. Villela,

TRABALHOS CONI FIBRA DA CASCA DE càco'

Diploma de p7'og1'es o :

1'I1eodo1'o ChristiansclJ,

CAIXINH lo. PAB,A JOIA' E VWIO

DiplOlna etc progl'esso :

Antonio Cu tro Leite.

XXVIII
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Diploma ele 11,0117'[' :

Antonio Alves do Valle.
Capitão Antonio José da Rocha.
Clovis Arrault,
D. Joanna 1'hereza Alves de Carvalho,
D. Maria A. P. Sayão Lobato.
Dr'. Pedr'o Amel'ic:o de Figuciredo 1\1e110.

J
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Diplom,a ele progresso .'

D, Alexandrina Machado Nunes Germon,
D. Antonio. Rosa AIves de Carvalho.
Baroneza de Guararema.
D. Carolina Thereza Alves de C valho.
D. Comelia Ferreira França.
Francisco ela Cmz Antunes.
Commendac1or Gustavo Jame
Jo é CuperLino do Amaral.
De lvlarLino ..
D. MaLhilele Bosi io.
, i 'condessa de Si teIlo.
D. Zeferino. Marconde Carneiro Leão.

Dipl07na ele mel'ito .'

A. L. Miguez.
Antonio Firmino Monteir .
AugusLo Rodrigue Duarte.
Jorge Mirandola JLmior.
D. 1\faro'arida TiLo ele i\IaLto
D. ~Iaria Joaquina ele i'vlagalhãe Bn to .

.11ençâo honro a :

\.. -'uciaç'uo Liga Opel'al'ia.
ugu Lo PeLit.

D. CarloLa Bal'boza de Oliyeil'H.
E Levão Silva.
} l'al1cisco Favl'aud.
Henrique Gonçalve Mende-.
JacinL!lO Alves 00. ilva.
D. Maria Elisa Carneir
Vicente José d Pugno

3ti
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Diplom,a de hOlU'a :
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Diploma de progresso:

D. Maria Josephina Tasso de Faria.
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Emygdio João Paulo Ribeiro.
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Emmanuel Cresta.
Fabrica de fundição em Campinas.
Francisco de Almeida Costa.
D. Guilhermina de Carvalho.
Luiz Rossi.
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D. Maria Candida Sepulveda de Everard da Silva.

XXIX
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Diploma de honra:

Academia Imperial de Medicina da Côrte.
Dr. André Pereira Rebouças.
Dr. A~ltonio José Pereira da Silva Araujo.
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Dr. Antonio de Paula Freitas.
Conselheiro Antonio Pereira Reboucas.. .
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Dr. Benjamin Franklin Rãmiz GaIvão.
Bibliotheca Nacional.
Senador Candido Mendes de Almeida.
Dr. Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo.
Conselheiro Dr. Carlos Frederico dos Santos Xavier

de Azevedo.
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni.
Dr. Domingos de Almeida l\1artins Costa.
Dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu.
Escola Militar da Côrte.
'onselbeiro Franklin Americo de Menezes Daria.

Gazeta medica da Bahia.
Imperial Instituto Fluminense de Agricultura.
Instituto Historico e Geographico Brazileiro.
ln tituto da ordem dos adyogados do Brazil.
Instituto Polytechnico.
Dr. João Baptista de Lacerda.
Dr. João Damasceno Peçanha da Silva.
Com'elheiro Dr. João Manoel Pereira da Silva.
Dr. João Vicente Torres Homem.
Conselheiro Joaquim Caetano da Silva.
Dr. Joaquim Galdino Pim nte1.
Dr. Joaquim José de Menezes Vieira.
Conselheiro Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá.
Dr. José Francisco da Silva Lima.
Dr. José Pereira Guimarães.
Dr. José Pereira Rego Filho.
Dr. José de Saldanha da Gama.
Dr. Julio Rodrigues de Moura.
Dr. Luiz Raphael Vieirà Souto.
Dr. Manoel José de Oliveira.
Conselheiro Dr. Manoel Maria de Momes e Valle.
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Dr. :Manoel Ribeiro ue Alrr eicla.
Conselheiro Marquez de S. Vicente.
Museu Nacional.
Dr. Nicolau Joaquim Moreira.
Sociedade Auxiliadora da Industria acional.
Dr. Theodoro Peckolt.
Conselheiro Tristtío de Alencar Araf'ipe.
Conselheiro Dr. Vicente Candido Figu ira de aboia.
Visconde de Porto Seguro.
Visconde de Uruguay.

Diploma ele pro{]res o :

Administrac:-tio da e trada de fel'ro D. P dro II.
i o Tenente Adolpho Pereira Pinheiro.
Dr. Al'fonso Pereira Pinheiro.
Dr. Alfredo Carneiro Ribeiro da Luz.
Dr. Alfredo Carneiro da Rocha.
Dr. Agostinho José de Souza Lima.
10 Tenente Antonio Alvares da Camara.
DI'. Antonio Felicio dos Santos.
Dr. Antonio Henrique Leal.
Dr. Antonio Pacifico Pereira.
Dr. Antonio Teixeira de ouza Magalhães.
Dr. Augusto Cezar de Miranda de Azevedo.
Dr. Augusto 1"erreira dos Santos.
Dr. Augusto Cezar Diogo.
Dr. Carlos José Teixeira.
Engenheiros Cintra e Riviere.
Dr. Claudio Velho da Motta Maia.
Dr. Constante da Silva Jardim.
Cypriano de Freila .
Dr. David Ottoni.
Dr. Domingos Carlos da Silva.
Capitüo de Fragata Eduardo Wandenkolk.
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E. II. Loemmcrt & Ca.
Dr. Egas Carlos Moniz Sodré de Aragão.
Escola Normal de Pernambuco.
Escola Normal do Rio de Janeiro.
Felix Ferreira.
D. Francisca Loureiro de Andrade Franco.
10 Tenente Francisco Borges Marques Lisbàa.
Capitão-tenente Francisco Calheiros da Graça.
Dr. Francisco José Xavier.
Commendaelor Guilherme Bellegarde.
Dr. Guilherme Pereira da Silva Belmonte.
Conselheiro Dr. João Baptista dos Santos.
Con~elheiro Dr. 'João Cardoso de Meneze ouza.
Jotio Fernande Valdez.
Dr. João Joaquim Pizarro.
Dr. João José do Monte.
Dr. João José da Silva.
Dr. Jotio da Malta Machado Junior.
Dr. João Severiano ela Fonseca.
Dr. Joaquim Eloy dos Santos Andrade.
Senador Joaquim Floriano de Goduy.
Monsenhor Joaquim Pinto de Campo .
.Dr. Joaquim dos Remedios Monteiro.
DI'. Joaquim Rodrigues de J\loraes Jardim.
Dr. Joaquim Teixeira de Macedo.
Dr. Jorge de Mirandola Junior.
Dr. Jo é Antonio de Araujo Filgueiras Junior.
Dr. José Benicio de Abreu.
Dr. José de Castro Rabello.
Dr. José Eduardo Freil'e de Carvalho.
Dr. José Eduardo Teixeira de Souza.
Dr. José Lourenço de Magalhile
Dr. José Luiz de Almeida Couto.
Dr. José Maria Teixeira.
Dr. Jo 6 Ricardo Pire de Almeida.
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Dr. José Rodrigues dos Santos.
Dr. José Vieira de Magalhães.
Jul,io Cezar de Noronha.
Dr. Ladislau Netto.
Dr. Luiz Anselmo da Fonseca.
Dr. L. C. Moretzonh.
Dr. Luiz de Queiroz Mattoso Maia.
Dr. Manoel da Gama Lobo.
Dr. Manoel Godofredo de Alencastro Aulran.
Dr. Manoel Joaquim de Saraiva.
Dr. Manoel José Ribeiro da Cunha.
Dr. Manoel Victorino Pereira.
D. Maria Guilhermina Loureiro de Andrade.
Conselheiro Dr. Miguel Antonio da Silva.
Dr. Nuno Ferreira de Andrade.
Capitão-tenente Olympio José Chavanles.
Dr. Paulo Porto Alegre.
Dr. Philogonio Lopes Utinguasú.
Dr. Ramiro AJIonso Monteiro.
Revista Brazileira.
Revi ta fedica do Rio de Janeiro.
Rohe Irmãos (bancos-carteira ).
Dr. Sebastião Ferreira Soare .
Dr. Theodoro Peckolt Junior.
União Medica.

Diploma ele merito:

A. VíTandenkolk.
Dr. Agnelo Leile.
Dr. Alfredo Piragibe.
Dr. Anastacio Luiz do Bom Successo.
D. Anna Marlha Braga.
Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto.
Dr. Antonio Coelho Rodrigues.
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Dr. Antonio José Nicolau.
Antonio Marciano da Silva Pontes.
Antonio Trajano.
Dr. Benjamin Antonio da Rocha Faria.
Commendador Bernardino José Borges.
Dr. Bernardo Alves Pereira.
Bibliotheca da Marinha.
Bibliothecario da Marinha.
Boletim do Observatorio Astronomico da Côrte.
Calendario perpetuo de Bexton.
Dr. Candido Barata Ribeiro.
Dr o Carlos Claudio da Silva.
Casa de Correcção da Côrte ( bancos carteiras).
Dr. Cezar Augusto Marques.
Dr. Constantino Machado Coelho o
Dr. Domingos José Freire.
Dr o Domingos José ogueira Jaguaribe o
Dr. Eugenio 1arcondes Homem de Mello o
Dr. Eduardo Ao Ribeiro Guimarães.
Filippe Francisco Pereira.
Dr. Francisco de Castro.
Dr. Francisco Furquim Verneck de Almeida.
Francisco Leopoldo Cabral do Canto Teive.
Dr o Francisco Simões Correa.
Dr. Galdino Cicero de ifagalhães.
Instituto dos Bachareis em Letras.
Instituto dos Surdos Mudos.
João Barbalho Uchôa Cavalcanti.
Dr. João de Castro Rabello.
João da Matta Araujo
Dr. Joaquim Maria dos Santos Espozel.
Dr. José Bazileu Neves Gonzaga.
Dr. José Rodrigues de Azevedo Pinheiro Junior.
Dr o Julio Braz de ifagalhães Calvet.
Dr. Luiz Manoel Pinto NetLoo
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Dr. ?dolJoel Maria da Fonseca Co 'La.
10 Tenente Manoel Pinto Bravo.
Dr. Moura Brazil,
Nicolau A. Alves.
Capitão de Fragata Pedro Benjamin de Cerqueira

Lima.
Dr. Rozendo Muniz Barreto.
Conselheiro Sabino Eloy Pessoa.

J1enção hOIU'osa:

Felisbel'to Rodrigues Pereira de Carvalho.
Francisco Vicente Gonçalves Penna.
Paulino Martins Pacheco.
Dr. Sayão Lobato Sobrinho.
Serafim Jo é Alve .

Nota. - A cada expositor dá-se um ó titulo para
cada cathegoria de premio, mencionando-se n sse
titulo todos os productos desse expositor que mere
ceram o mesmo premio.
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