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PALÁCIO DA EXPOSIÇÃO
«£egenda do 1° pavimento (térreo)
(VIDE PLANTA)
Ala esquerda:

1. Districto Federal.
2. Estado de Santa Catharina.
3. Estado de Santa Catharina.
4. Estado de Santa Catharina.
5. Estado de Santa Catharina.
6. Estado de Santa Catharina.
7. Estado de Santa Catharina.
8. Estado da Parahyba e Inspectoria Geral de Obras
Publicas da Capital Federal.
9. Serviço interno da administração.
10. Inspectoria Geral de Obras Publicas da Capital
Federal.
Ala direita :
n. Observatório Astronómico—Estado do Pará—
Estrada de Ferro Leopoldina.
12.- Estado do Rio Grande do Sul.

13- Estrada de Ferro Central do Brasil.
14. Estado do Rio Grande do Sul.
15. Estrada de Ferro Central do Brasil.
Corpo Central:
16. Estados de S. Paulo e Rio de Janeiro e Districto
Federal.
17. Estados do Piauhy, Sergipe, Ceará, Espirito
Santo e o Acre.
18. Estado do Rio Cirande do Sul (Frigorifero Santa
Luzia).
19. Serviço interno da Administração.
20. Em parte occupado pelo motor que acciona o
Frigorifero, era parte para serviço interno da administração.
21. Estado de S. Paulo.
22. Serviço interno da administração.
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3- Serviço interno da administração.
24. Casa de Correcção do Districto Federal e Hospício
Nacional de Alienados.
25. Serviço interno da administração.
26. Serviço interno da administração.
27. Estado das Alagoas.
28. Estado da Bahia.
29. Estado da Bahia.
30. Estado da Bahia.
3'- Serviço interno da Administração.
32- Estado de Minas Geraes.
OJ- Estado de Minas Geraes.
34- Estados do Rio Grande do Norte e de Minas
Geraes e Companhia City Improvements.
35. Estado da Bahia.
36. Corpo de Bombeiros da Capital Federal.
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37. Serviço interno da administração.
38. Serviço interno da administração.
39. Serviço interno da administração.
40. Serviço interno da administração.
41. Estado de .Minas Geraes.
42. Plstado de Minas Geraes.
43. Estado de Minas Geraes.
NOTAS — ») NJS fundas do corpo central entri 27. 33 e ai acham: os W. C.
li) As salai destinadas ao serviço interno da administra-lo nío
ità« franqueadas ajs visitantes.

PALÁCIO DA EXPOSIÇÃO
1° pavimento (térreo)
Ala esquerda :

SALA N . i
DISTRICTO FEDERAL
Trigo cm grão, triguilho, pó de trigo.
- Farinhas de trigo de differcntcs marcas para pão
commum e productos de confeitaria, para fabricação de
massas alimentícias e para engommagem de tecidos.
— Sub-productos do trigo : germe, farello, farellinho,
remoido grosso e remoido lino.
— Os productos e sub-productos são expostos em
amostras e em saccos de capacidade desde 250 gr., até
44 kilos.
Nesta secção, ^pertencente á « The Rio de Janeiro Flour
Mills a Granaries Limited» (Moinho Inglez), distribue-se
diariamente aos visitantes pão cosido em forno eléctrico,
que funcciona entre as temperaturas de 400 e 500 gráos.
O «Moinho Inglez» produz diariamente 10.000 saccos
de farinhas, foi premiado com a medalha de ouro na Exposição de Paris de 1889 e obteve o grande prémio do
Brasil na Exposição de S. Luiz, de 1904.
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- Estão expostas as medalhas e diplomas concernentes a estes prémios, bem como a photographia da Fa.
brica.
Mármores artiflciaes de differentes cores: placas,
ornatos, columnas e quadros destinados a ladrilhos, revestimentos, decorações, etc.

Vassouras de piassava e de vime, escovas, espanadores
de pennas, etc.

Artefactos á base de borracha (vulcanina): vulcanina
em massa e reduzida a prismas para pavimentos sanitários
em ruas, praças, pateos e interiores de habitações, etc.
- Ingredientes necessários á fabricação destes productos: borracha em lençol para sulfuração e alcatrão
mineral.
Tijolos calcareos, de varias cores, isolados, ou rejuntados formando ladrilhos, muros e arcos.

Tecidos de arame para telas, mobílias de jardim, viveiros, gallinheiros c outros fins.

Formicida Brasileiro e sulfureto de carbono, acondicionados em latas e em vidros e encaixotados como usualmente se vende.

Asphalto natural e seus preparados para fabricação de
parallelcpipedos e lençol destinados a calçamentos: vários

typos empreg-ados pela « Neuchatel Asphalt Company Limiled London» nesta Capital na Avenida Central, nas ruas
Sete de Setembro, Passeio, Cattete, Laranjeiras, Voluntários da Pátria, Marquez de Abrantes, Senador Vergueiro, no Largo da Carioca, nas Praças Duque de Caxias e
José de Alencar e na Praia de Botafogo.
Quadros photographicos de installações.

Escarradeiras hygienicas nickeladas (systema sanitário
Plácido): vários typos adaptados em estrado de bonde
commum, com os respectivos recipientes, canalisações,
torneiras de descarga, etc.

Louça de barro c vidrada, lisa e de phantasia, com relevos ou pintada : figuras decorativas, estatuas, columnas,
vasos, talhas, potes, moringues, quartinhas, pratos, alguidares, panellas, cestinhas para parasitas e outros artigos.
Exemplares de louça branca, a primeira fabricada no
Brasil cm 1871, com barro e areia do Estado do Rio de
Janeiro e cal de Minas Geraes, pelos Srs. Esberard
& Comp., na sua fabrica de louça fundada em 1838 nesta
Capital.
Quadro contendo as medalhas de prémios obtidos por
esta labrica em varias exposições nacionaes e nas de Vienna (1873) e Philadelphia (1876).

NOTA. — Entre as salas n. i c n. 2, no corredor em
que se acha uma das escadas de accesso para o 2° pavimento, estão também expostos os seguintes productos do
D istricto Federal:
— Trabalhos de mármore (cruz, crucifixo, estatueta).
— Escovas e espanadores.
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— Fac-simile, cm quadro envidraçado de grande fundo, de um panorama-prescpe com edifícios e figuras destacadas, commemorativo das festas de N. S. da Penha
nesta Capital.

almofadas, quadros, sapatos, etc.; objectos diversos de
crivo, crochet e outros trabalhos de agulha.
Cortinas e cortinados de filó com applicações.
A Fabrica de E. v. Buettner & Comp., do município
de Brusque, forneceu grande quantidade destes productos
para os palácios do Cattete e Monrõe nesta Capital.

SALA N. 2
Sabonetes e velas.

ESTADO DE SANTA CATHARINA
Ferramentas: foices e machados.
Trabalhos de marcenaria e carpintaria: caixa de toilette, licoreiro e castiçaes de nó de pinho, amostra de assoalho em mosaico.

Moveis communs e de luxo: mobílias de desarmar
esculpidas e lisas, em'canella (buffets, cadeiras, mesas, columnas, lavatórios e mesas de cabeceira), artigos de vime
)sofás, cadeiras e carrinhos para crianças).

Artigos de ferro fundido e batido: pregos e arame
farpado, telas de arame, enxergões para camas, freios
de animaes, e moendas para engenho de canna.

Formas de cobre para doce.

Cutelaria: espadas e facões.
Tecidos de algodão e de meia: riscados de algodão fabricados em teares communs e em teares de mão, colchas
e toalhas de algodão, camisas de meia, meias acabadas e
em amostra das diversas phases de fabricação.

Tecidos de seda: amostras de seda, seda em meadas e
outros objectos.

Rend as, bordados e applicaçues de filó: rendas em
peça e cm almofadas; bordados sobre algodão, linho,
seda, velludo e filó, para vestidos, toalhas, lenços, capas,

Material para navegação : modelos de lanchas, escaleres e batelões para conducção de lama.

Caixas para punhos e collarinhos, modelos em papelão
de sólidos crystallographicos.

Pássaros preparados e conservadps (tucanos, pavões,
gralhas e outros).
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SALA N. 3

SALA N. 4

ESTADO DE SANTA CATHARINA
ESTADO DE SANTA CATHARINA
Amostras de cera.
Álbuns e quadros de trabalhos lithotypographicos.
Productos agrícolas: feijão de varias qualidades ;
milho em grão e em espiga ; arroz em casca c pilado; assucar mascavo, mascavinho, branco c refinado ; fumo em
folha, café em coco e beneficiado, torrado c moido ;
favas, ervilhas, lentilhas, algodão em rama, centeio, cevada, aveia, trigo, lúpulo, amendoim, cebola, batata ingleza, batata doce, cará, abóbora, nozes cultivadas, etc.

Farinhas: de mandioca, de milho, de centeio, de trigo,
de tapioca, de arroz e de banana.

Marmellos seccos, bananas seccas, pccegada, oregones,
palmitos cm conserva, camarões seccos, conservas de camarão e de peixe, presuntos, linguiças, salame, toucinho
e carne de porco.
Aguardente e álcool.

Baunilha, nozes silvestres, mamona, pinhões, castanha butiá e bagos de bicuiba.
Carvão mineral — Mappas geológicos.

Quadros a óleo (retratos e paisagens), pinturas sobre
pasta e sobre toalha de seda, trabalho a bico de penna
(reproduccão de cédulas nacionaes), modelo em papelão
da cathedral de Berlim e outros objectos de arte.

Trabalhos de alumnos de varias escolas de Florianópolis.

Mappas geographicos do Estado de Santa Catharina.

Cestas, bouquets, caixas, coroas e ramos de flores artificiaes, flores de penna e flores de escama de peixe.

Rendas e cortinas bordadas e de applicação sobre
flló.
Guardas-chuva e sombrinhas.
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SALA N. 5 (A'rea)
ESTADO DE SANTA CAT1IARINA
Madeiras.
Hervas medicinaes.
Mineraes.
Orchideas.

SALA N. 6
ESTADO DE SANTA CATIIARINA

Fibras de guaxima, de tucum, de gravata, de
cânhamo brasiliense, de carrapicho, de embira rosa, de
piteira, de embira branca, de embira pimenta ; cascas de
imbé, de embira branca, de araticum, entre-casca de imbé,
cipó rosa, de bugre, de embirassú, estopa de casca de cstopeira, paina, etc.

SALA N. 7
ESTADO DE SANTA CATIIARINA
Massas alimentícias, doces e biscoitos.

Toucinho, carne de porco, presunto e banhas.
Conservas de peixe e de camarão.
Botinas e chinellos.
Vinho de uva, de laranja, de mel e de banana, bitter,
vinagres, genebra e cervejas.
Queijos e manteiga.
Licores e aguas gazosas artiliciaes.
Pelles de varias qualidades, solas, meios de sola,
solas de anta, couros da Rússia, vernizes, pellegos, cochonilhos, etc.
Sellins, serigotes, rédeas, cabeçadas, bolsas de couro,
laços de couro, etc.

Cestos de raiz de cipó, de butiá, de pery, de vime,
peneiras, balaios, chapéos de palha, etc.

Louça de barro, cal, tijolos, telhas e canos de cimento,
e outros materiaes de construcção.

Bengalas de madeira e castões.

Artigos de folha de Flandres e banheiro de zinco.
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Escovas, esteiras de junco.

ARROZ
kilogs.

Formas de madeira para calcado, cachimbos de madeira, carrinhos de mão, caixas de pinho, potes de chachin, remos, tinas, barricas, fogos de artificio, etc.

1905
1906

I.7I2.I65
1.205.155

1907

I .828.114
CAFÉ
kilogn.

1005

Ilerva matte em pacotes, caixas e barricas.
Numerosa collecção de chifres de veado.

380.225

I906

97I-I9I

1907

962.714

FARINHA DE ARARUTA
kilogs.
11.902

1905

OBSERVAÇÃO - - E m todas as salas estão expostas
numerosas photographias reproduzindo estabelecimentos
agrícolas, fabris e productos de pecuária e bem assim
quadros estatísticos sobre a exportação dos principaes
productos deste Estado em um triennio, e que são os seguintes :
FEIJÃO

1906 .
1907

3-053-259
3-335-135
I

3- 97-07S
MILHO

1905
1906
1907

kilogft.
648.718
1.478.450
939.204

-

'4-597
12.605

1905

601.277

1907

75 2 -5-6
ASSUCAR

kilogs.

1905

I.322.I35

1907

5 555-279

1906

1-739-540

AGUARDENTE
litros
105.490

1905

1906

279-757
1,211.990

1907

BANHA
kilogs.

2.950.742
5.910.024
8.407.039

kilogs.
280.372

I906

FARINHA DE MANDIOCA

1905
1906
1907

.

POLVILHO

kilogs.

1905
1906
1907

.

1905
1906

1907

kilogg.
746.273
I.403.538
I.493.0IO

20

21

CARNE DE PORCO
PRANCI1ÕES

kilogs.
1905
iqOÓ

I23-756
243.068

1905

1907

273.800

1906

dúzias
371

n86
2077

1907

TOUCINHO'
kilrgs .
IQ05

11.969

1906

23.764

IÇO?

II.582

MANTEIGA

1905
1906
1907
COUROS SECCOS
1905 .

kilogs.

418.582
509.020
706.050
.

.

,

I90Ó
1907
SOLA

ESTADO DA PARAHYBA

195-37*5
171.240

PRINC1PAES PRODUCTOS AGRÍCOLAS

kilcgs.
I29-M5
105.665

1907

81.706

1905
1906

kilfgi.
409.210
376.820

1907

552.282
TAEOAS

1905
1906
1907

ESTADO DA PARAHYBA E INSPECTORIA
GERAL DE OBRAS PUBLICAS DA CAPITAL
FEDERAL

kilogs.
177-997

1905
IQOÓ

FUMO EM FOLHA

SALA. N. S

doíiafl

3*5-439
60.647
56.4l8

Café e café torrado.
— Algodão, algodão em rama, algodão enfardado a
prensa.
— Assucar mascavo e branco, rapadura.
— Amendoim.

PR1NCIPAES PRODUCTOS DE VARIAS INDUSTRIAS

Farinhas de mandioca, de banana e de macambtra.
— Álcool desinfectado, aguardente de canna e vinho
de fructas diversas (Productos premiados na Exposição
de S. Luiz).
— Licor de maracujá.
— Flores artiíidaes de paina e de palha.

22

- Tecidos de algodão branco e de cores, toalhas de
algodão feitas á mão.
— Cordas e cabos de fibra e de cabello.
-Cal.
- Bordados.
— Chapéus de couro e de crochet.
- Botas para montaria.
- Bengalas de violeta e de cipó.
— Sabão de coco.
- Facas de cabo de osso e de metal.
— Pelles preparadas de carneiro e de cabra.
- Arreios de sola e de fio de algodão para montaria,
rebenques de cabo de prata, sellas e bolsas de couro.
- Tanino extrahido do mangue para cortume.
- Fumo em corda, envolto em cipó e desfiado.
- Escova para roupa, brochas e vassouras de coco,
esteiras de croá e de embiratan.
- Tintas para typographia e lithographia.
— Balões de papel de cor, bolsas de couro para cigarros, cachimbos e paliteiros.
- Toucador feito de medulla de graminea (premiado
-'na Exposição de S. Luiz).
— Mineraes diversos.
- Ocre amarello e areia de moldar, esmeril, kaolin,
malacacheta, minereos de ferro, etc.
- Borracha de maniçoba, plantas taniferas para cortuine e tinturaria.
- Fibras diversas.
— Nozes de coco, sementes de urucú, baunilha, etc.
— Resina e óleos diversos.
- Amostras de njadeira para construcção.
— Plantas medicinaes.
- Apparelhos de pesca, productos de pennas de ema
e pontas de veado.

PRINCJPAES PRODUCTOS DE ARTES LIBERAES

— Trabalhos de linha feitos á mão, bordados feitos á
mão.
- Pintura sobre papel — Quadros pintados com betume da Judéa.
- Trabalhos de fibra de bananeira, trabalhos de rendas, labyrintho feito á mão.
- Trabalhos de typographia e lithographia.
- Livros diversos brochados e encadernados.
- Productos pharmaceuticos de plantas parahybanas.
- Instrumentos usados pelos índios.

INSPECTORIA GERAL DE OBRAS PUBLICAS
DA CAPITAL FEDERAL
Modelo de caixa para eixo de vagões com apparelho
lubrificador a óleo, invento nacional, empregado nas
offlcinas da Estrada de Ferro Rio do Ouro.
- Modelo em madeira e ferro de um typo de limpatrilhos adoptado na mesma Estrada.
- Encarrilhador de vagões, podendo o mesmo typo
mais reforçado servir para encarrilhamento de locomotivas (usado na mesma Estrada).
— Typo de estrado para os vagões de cargas sobre
trucks com aproveitamento do recuo dos para-choques nas
descidas para accionar o freio (invento nacional, usado na
mesma Estrada).
- Typo de cabina adoptada nas locomotivas da
mesma Estrada.
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- Amostras de peças fundidas nas officinas da Locomoção da mesma Estrada.
- Quadro com a especificação e as applicações dessas
peças, em numero de 45.
—'Quadro com o diagramma indicativo da extensão
da linha em trafego, numero de passageiros, renda total
e despcza total do período de 1883 a 1907.
— Quadro com o diagramma do transporte de passageiros de 1883 a 1907, da extensão, da renda bruta e da
despeza total.
Modelo fac-simile de uma casa de sobrado figurando
a canalisação, interna e externa, do prédio e todas as derivações para os differentes fins, com as respectivas caixas,
torneiras, etc. etc.
- Mesa de aferição e de demonstração do funccionamento dos medidores de agua (hydrometros) com os respectivos manómetros, caixas, canalisações, torneiras, etc.
— Corte de um hydrometro mostrando a sua disposição interna.
- Quatro quadros contendo photographias representando represas, caixas d'agua, pontes, aqueductos, canaletes, reservatórios, trechos de encanamentos, etc., concernentes ás obras do abastecimento de agua da Capital
Federal.
- Quadros da escala progressiva do emprego dos
hydrometros na Capital Federal desde 1898 a 1907, consignando os seguintes dados:
1898- 46 (apparclhos
1899- 419 i
1900-1626 i
1901-1668
1902-1804
1903-1884

Meinecke).
Thompson).
Kennedy).
Kent).

1904-2616
1905-4232
1906-5121
1907-5698

(apparelhos Kent)
(
»
Frost-Tavenet)
(
»
Kent)
(
»
Frager)

(Os parenthcses indicam o typo do apparelho mais
empregado no anno respectivo.)

NOTA—Entre as salas ns. 8 e 10, no corredor em que
se acha uma das escadas de accesso para o 2° pavimento,
está também exposto um mostruário do Museu Commercial do Rio de Janeiro cm que se vê o modo de embalagem para remessa aos muzcus estrangeiros na expedição,
de café, assucar, cereaes, óleos, farinhas e outros artigos,
em vidros de rolha de esmeril ou de pé e com o gargalo invertido.

SALA N. 9
SERVIÇO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO

SALA N. 10
INSPECTORIA GERAL DE OBRAS PUBLICAS DA
CAPITAL FEDERAL
Maquette da cachoeira e repreza da Serra Velha.
- Maquette da passagem do encanamento sobre o
o rio Utum (0,80).
— Maquette da repreza da cachoeira Macacos.
— Maquette de repreza do rio do Ouro (encanamento
0,80).
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- Maquette das obras do rios do Ouro e Santo António .
— Maquette da Caixa da Reunião.
- Maquette da repreza da Boa Vista.
- Maquette da repreza do Sabino.
- Maquette da ponte-aqucducto Colomy.
- Maquette da capeação dos rios Camocim, Padaria
e Rio Grande.
- Maquette da Ponte sobre o rio do Ouro (com uma
locomotiva em cima da ponte).
- Maquette da Caitfa d'gua do rio do Ouro.
— Maquette de Ponte sobre o rio S. Pedro (com locomotiva) .
- Maquctle da repreza do rio S. Pedro.
- Maquette de um canal de cimento armado, adducção do rio Grande.
- Maquette de uma ponte-aqueducto sobre os rios do
Ouro e Santo António.
- Maquelte da canalisação do Rio S. Pedro (o,m8o).
- Maquelte demonstrativa do modo de derivação do
enaanamento principal para os ramaes, com o respectivo
calçamento levantado na parte interessada.
- Maquette da planta de canalisação geral de vários
rios.
- Maquette do Pavilhão das Industrias e respectivo
«Chateau d'eau» da Exposição Nacional de 1908.
- Quadro em aquarella do reservatório do Engenho
de Dentro.
- Vários quadros contendo photographias referentes ás obras de abastecimento d'agua da Capital Federal .
- Quadro com o diploma representativo do prémio
obtido por esta Repartição Publica na Exposição de Chicago.

Ala direita.

SALA N. li
OBSERVATÓRIO ASTRONOMICO-ESTADO DO
PARA—ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO
Sismographo asiático vertical, systh. Professor Wieckcrt) (apparelho em movimento).
— Sismographo astatico horizontal, systh. Profes.
Wieckert (apparelho em movimento).
- Altazimuth, Systh. Liais (apparelho em movimento) .
Quadro graphico da variação mensal dos phenomenos aquosos durante o período de 1981—1905. Distribuição mensal da altura da chuva, altura mensal da agua
evaporada, numero mensal dos dias de chuva.
- Quadro graphico da variação annual da humidade
relativa e absoluta durante o período de 1891—1905. Humidade relativa, ou fracção de saturação expressa em
tantos por cento, humidade absoluta ou tensão de vapor
expressa em milímetros de mercúrio.
- Quadro da variação mensal da pressão atmospherica durante o período de 1891—1905. Altitude = 61 m.
- Quadro de comparação da pressão barometrica e da
temperatura do ar com a frequência das manchas solares
(segundo Wolfer) durante o período de 1891—1905.
- Quadro de frequência relativa dos ventos e das
calmas para cada mez do anno durante o periodo de
1891—1905.
— Quadfo da variação da declinação magnética durante o periodo de 1860—1908.
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- Quadro da marcha da temperatura centigrada á
sombra durante o período de 1891—1905.
- Quadro de estatística dos dias claros, encobertos
de nevoeiro e de trovoada durante o período de 1891—
1905.

- Modelo de um vagão aberto (lastro) — i/í do natural, fabricado nas officinas do Alto da Serra.
- Modelo de um vagão fechado — Vs do natural, fabricado nas offlcinas do Alto da Serra.
- Modelo de capoeiras de madeira e tela de arame
empregadas para conducção de aves (retorno gratuito).

Quadro com photographia do edifício do Observatório, interna e externamente, e de vários apparelhos.
24 Amostras de granito, empregado nas obras de
arte da estrada.
- 40 Amostras de madeiras, empregadas na estrada.
ESTADO DO PARA
Malas de couro, serig-otes, estribos e laços.

Varias peças de ferro fundido e de cobre empregadas
no material rodantc da estrada.

Mobília escolar usada no Instituto Lauro Sodré.

Caixa de collecção de 52 amostras de varias madeiras.
Photographias (collecção do Museu Goeldi).

Mappa do Estado do Pará (1905).

17 Quadros photographicos representando:
Ponles sobre os rios Parahyba, Chopotó, Pomba, Cisneiros, Parahybuna, Macacú, Aracaty ; viaducto do Sumidouro.
- Estações de Campos, Nova-Friburgo, Petropolis,
Porto Novo.
- Locomotivas, trens de inspecção e barcas.
- Trechos da serra de Friburgo e de Petropolis.
— Vistas da cidade de Friburgo.

Planta Geral das linhas
11250.000.

da

Companhia — escala

ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA
Modelo de um carro de i a classe para passageiros,
Ys do natural, fabricado nas offlcinas de Porto Novo.

NOTA — Entre as salas n. n e n. 12, no corredor
em que se acha uma das escadas de accesso para o 2°

pavimento, estão também expostos os seguintes productos
do Estado do Pará:
— 20 Amostras de madeiras diversas em taboas.
- Tijolos, ladrilhos e trabalhos cm cerâmica c cimento.

— Quadros com ferramentas empregadas no serviço
de telegraphos.
- Installação do apparelho Dlock, systema «Adel».
- Armadura «Siemens». Construída na offidna telelegraphica.
- Quadro com registro para introducção de gaz nos
carros.

SALA N. 12

b) LOCOMOÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mappa Geral da Estrada de Ferro Central do Brasil.
- Quadros consignando o movimento e existência
de material rodante, carros e vagões em 1907, nas bitolas de i m e de i'",6o.
- Photographias de locomotivas notáveis.
- Photographias da Escola Pratica das Offlcinas.
— Desenhos de varias peças.
— Amostras de madeiras usadas no serviço das Offlcinas .
— Peças ao natural empregadas em carros, machinas
e locomotivas.
— Machinas-ferramentas, machinas diversas.
— Varias peças (trabalhos de aprendizes).
- Modelos em madeira de varias peças moldadas e
fundidas.
- Apparelho para extincção de incêndio (á álcool).
— Apparelhos diversos.

Artigos de ferro e aço : cofres, fogões, camas, lavatórios, jardineiras, carramachões, bancos c cadeiras,
mesas para jardins, baldes para agua e para lixo, portachapéos, cabides, mesas de cabeceira, panellas de ferro,
fechaduras, freios, estantes para musica, escadas, trincos,
pesos, aquecedores e prensas.

Quadros photographicos das offlcinas da~casa Alberto
Bins, de Porto Alegre, fabricante de todos estes productos.

SALA N. 13 (A'rea e galerias)
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL
a) TRAFEGO
Objecto histórico: Relógio que deu a hora de partida
do primeiro trem na Estrada de Ferro Central.
— Quadro com uma collecção de fios e cabos com
emendas diversas.

Uma pyramidc representativa da fundição de bronze
em 1880—22.303 kilogrammas.
Escala de volume — 1/5.
— Uma pyramide representativa da fundição de bronze
em 1907 — 51.430 kilogrammas.
Escala de volume — 1/5.

— Uma pyramidc representativa da fundição de ferro
em 1880 — 234.497 Mlogrammas.
Escala de volume — 1/12.
- Uma pyramide representativa da fundição de ferro
em 1907 — 449.913 kilogrammas.
Escala de volume — i 20.
c) LINHA
Quadro com o desenho da fachada da nova Estação
Central.
— Quadro com a planta e fachada da nova Estação
Central.
- Planta topographica de E. F. D. Pedro II (hoje
Central), em chapa de cobre.
— Quadro de ferramentas feitas na residência do
ramal de Ouro Preto.
- Desenhos de accessorios para dormentes metallicos,
systema Franklin.
- Diversos typos de trilhos empregados de 1858
—1900.
- Photographia da fachada da nova estação da Estrada de Ferro Central do Brasil.
— 24 Amostras de dormentes de diversas madeiras.
— 24 Amostras de dormentes de diversas madeiras
(creosotadas).
— Carrinhos de mão e carrinhos para serviço de
aterro.
- Tubos de cimento armado.
— Cruzamentos da bitola de i, m 6o.
— Apparelho para serrar trilhos.
— Modelo de apoio das cabeceiras do viaducto da rua
S. Christovão.
— Modelo de um painel do muro de cimento armado
na linha elevada — na escala de 1/5.

— Padiola para transporte de pedra.
— Uma mesa de cimento armado.
- Uma mesa com caixa contendo ferramentas feitas
na 2" residência de S. Paulo e diversas amostras de mármores e outras pedras.
- .Mesas com caixas de diversas amostras de lastro,
areias, argilas, etc.
- Uma mesa com caixa de ferramentas feitas na 5a
residência.
- Troly de madeira, em ascala reduzida.
- Modelo em gesso da nova Estação Central.
- Modelo de obelisco.
- Amostra de granito.
- Tunnel de cimento armado.
- Diversos modelos de cancellas de passagem.
— Varias ferramentas usadas na linha.

SALA N. 14
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cofres de ferro e fogões de diversas dimensões;
prensas de ferro para fabricação de farinha de mandioca.

Varias collecções de madeiras.

Molduras de construcção e para quadros, esquadrias e
obra de talha em uma porta de canella com grades de
ferro; janellas com venezianas.
8097
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Varias peças de esculptura sobre madeira cm alto ré.
levo.
Ladrilhos e mármores artifidaes, telhas c tijolos,
mesas, pias, degraus de escada, canos e outros artigos
de cimento, calcareo, cal virgem, cal extincta para construcção, cal para adubo de terras.

Uma grande estatua de gesso envernizado, representando
a figura da Republica empunhando a bandeira nacional.
- Dous quadros photographicos (panorama da cidade de Porto Alegre).
- Varias photographias de ruas, edifícios, ctc., de
Porto Alegre.
Mostruário de farinha, cereaes, alfafa e vinhos.

Varias collecções de mincraes do Estado e de particulares.
SALA. N. 15
Carvão de pedra das minas de S. Jeronymo, Arroio
dos Ratos e outras.
Areias monaziticas, minereos de coke c outros.

Capas impermeáveis envernizadas.

Quadros contendo photographias de collecções numismáticas.
Photographias collecção da Secretaria de Obras Publicas do Estado).
Carta geológica e industrial do Estado (em portuguez).
A mesma carta sem inglez).

NOTA— Entre as salas n. 14 c n. 15, no corredor em
que se acha uma das escadas de accesso para o 2° pavimento, estão também expostos os seguintes productos do
Estado do Rio Grande do Sul:

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL
a) TRAFEGO
Diagramma symbolico do movimento geral da Estrada
de Ferro relativo a alguns annos no período entre
1885 e 1907.
— Gravura representativa da inauguração da Estrada
de Ferro D. Pedro II.
— Typo de uma acção de 2oo$ooo, titulo da antiga
Estrada de Ferro D. Pedro II.
— Vários quadros comparativos sobre tabeliãs de
fretes em diversas épocas.
- Vários quadros comparativos consignando o movimento do trafego.
— Vários quadros e photographias concernentes a apparelhos de luz eléctrica.
- Quadro com o diagramma representativo do movimento da Estrada no período de 1898 a 1907.
- Apparelho telegraphico « Morse», construído na
Officina Tclegraphica.
- Collector, escala reduzida, construído na Oficina
Telegrapliica.
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b) LOCOMOÇÃO

1

Planta da installação da rode de transporte de
força e de illuminação das Oflícinas do Eng-enho de
Dentro.
— Mappa graphico indicando a utilisação das locomotivas no transporte das mercadorias e viajantes no periodo
de 20 annos (1887-1906).
— Quadros comparativos de receita e despeza no periodo de 1882-1906.
— Diagrammas relativos ao percurso das locomotivas
nos anmos de 1889, 1893, 1902 e 1906.
— Quadro do numero de locomotivas existentes em 3
de dezembro de 1907, por ordem de antiguidade e serviço
a que se destinam.
— Diagramma do consumo de carvão nas bitolas de
im,oo e i m ,6o no periodo de 1887 a 1906 (com exclusão
do consumido em manobras).
— Photographks de vários aspectos da Exposição
Retrospectiva da Estrada de Ferro.
— Varias photographias de locomotivas, dynamos,
trens, etc.
— Photographias de diversas secções.
— Modelos de diversas series de carros e vagões empregados na Estrada.
— Vários apparelhos empregados na locomoção.
— Uma mesa com caixa contendo fechaduras para
carros e outros objectos de bronze artístico.
- 3 Placas de bronze artístico.
c) LINHA
Planta geral da Estrada de Ferro Central do Brazil.
— Diagramma de extensão da linha, da synopse da
quantidade de pessoal da via permanente.

- Photographias das fachadas da planta geral e dos
cortes da nova estação Central.
- Photographias de varias pontes de madeira e de
diversas estações, caixas d'agua e vários sítios.
- Dous fac-similes de pontes de madeira sobre os
rios Parahyba e Sovado.
- Modelo de cruzamento da bitola de i ,6m com a de
1,000.
- Modelo de uma galeria de madeira para desobstrucção da linha (serviço de barreira).

Corpo Central.
SALA. N. 16
ESTADOS DE S. PAULO K RIO DE JANEIRO E
DISTRICTO FEDERAL

ESTADO DE S. PAULO
Banco de jardim com tolda, escadas e cabos de madeira para diversos instrumentos.

Aquecedores instantâneos, lâmpadas para gaz acetyleno, véos incandescentes.

Estribos de prata.
- Motor fixo (modelo) e apparelho regulador de electricidade.

— Cultivador (instrumento agrícola), e quadro respectivo, carpideiras, pontas de arado, enxadas c cavadeiras,
apparelho para extincção de formigas, torradores de cate,
esterilisador c lavador automático, modelo de locomotiva
com o respectivo apparelho de lubrificação c competente
quadro explicativo.

Parafusos, porcas, arruelas e dobradiças de ferro, pancllas, frigideiras e outros objectos de ferro-agatha; cofres
e guarda-joias de ferro, camas de ferro com enxergão de
arame, lavatório e mesas de cabeceira de ferro, fogões
económicos, freios, estribos, cabeções e esporas, ferraduras para cavallos e muares.

Fechaduras de segredo, dobradiças e fechos de diversos
formatos.
Sinos de bronze, bahús, pratos, latas, motolias, medidor de kerozene e outros artefactos de folha de Flandres,
banheiros e seus pertences, baldes, regadores, filtros de
differentes modelos, filtro hydraulico, polvorinhos, artigos de metal para agua, gaz e exgoto, formas de cobre
para fabrica de macarrão, soldadinhos de chumbo, pentes
de metal para machinas de tecidos, chumbo de munição,
peneiras de metal, balanças de precisão e balanças para
grandes pesos, alambiques e tachos de cobre, rolos de
tela de arame.

Facas, facões e tesouras.

Varias amostras de formicida em pacotes e latas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(Artigos de ferro fundido, Luniríado c balido da usina
das Neves, município de S. Gonçalo, de Hime& Comp.)

Panellas c pancllões, bombas aspirantes e calcantes,
moendas para engenhos de canna, cylindros para massas
alimentícias, mancacs, rodas dentadas soltas e engrenadas, molhs, debulhadores, chapas para fogões, collecções
de pesos, pontas de arado, rodas vasadas para carros e
vagões, barras e vergalhões de varias secções, columnas
para construcções e ornamentações, vasadas quadra»guiares cylindricas ou cónicas, canciladas c torcidas, parafusos e porcas, columnas munidas de torneiras para chafarizes, guinchos, limpa-pés, cravos, pregos, grampos e
rebites de ferro, ferro chato, redondo e em cantoneira,
aminado, ferro guza e minerco du ferro das minas de
Jacupiranguinha em S. Paulo, amostras de ferro, mostruário (estante de ferro), varias peças de ferro vergadas
á frio, medalhão de ferro fundido (busto do Presidente
do Estado do Rio) c outros artigos de ferro.

DISTRICTO FEDERAL
(Instrumentos de lavoura importados pela casa Hascnclever & Comp.}
21 arados de formas e tamanhos diversos, arados guiados pelo operador a pé ou assentado sobre carrinho,
arados de navalhas fixas, giratórias ou reversivas para

sulcos diversos cm terras incultas ou já lavradas (Fabrica
« Olivier Chilled Plow-Works South-Deud » Indiana U.
S. A. premiada com 32 medalhas de ouro).

Machinas para beneficiar café, arroz e outros ccreacs,
da fabrica Mayer & Comp. Rhld. Allemanha.

NOTA —Na área que separa as salas ns. 16 e 17 estão
expostos os seguintes productos do Estado de S. Paulo:
3 Peneiradores automáticos para café.
t Pé de café vivo, cm tina.
Vários trabalhos de mármore e granito.
Pedras para moinho.
Ornamentos metallicos para coberturas de varias construcções (trabalho em zinco estampado).

SALA N.

17

ESTADOS DO PIAUIIY, SERGIPE, CEARÁ, ESPIRITO SANTO E O ACRE

ESTADO DO PIAUIIY
Mel de abelhas, casulos de bicho de seda indígena, colmeia de maribondos, ninhos.

Arroz, feijão, fava-feijão, milho, algodão em rama,
café e assucar.

Sementes de maniçoba, de bacaba, de sabonete, de carnaúba e de jatobá, castanhas de caju c bulbos de alho.
Farinha de mandioca, farinha de araruta, polvilho, biscoutos de araruta, de milho e de castanha de caju.
Doces de burity, bacury, caju e mangaba. caramellos
clc assucar.
Conservas de legumes, de tomates e de bacury.
Óleos de coco, dctucum, de bacaba, de burity, de burityrana, de pequi, de rícino, pimenta em conserva.
Aguardente de canna, aguardente de hortelã, vinho de
caju, de genipapo, de maracujá e de outros fructos, cognac,
vinagre de ananaz.
Manteiga.
- (iamellas e pilões.
- Bureau-ministre.
- Cal de pedra.
- Algodão em fios, em peça de domestico, em em
riscado em redes e em tarrafas.
- RêJes de fio de tucum.
- Manta para cavallo.
— Cordas de varias fibras.
- Camisa bordada, fronha e toalha de crochet, almofadas, cortinas, lenços e guardanapos, vários trabalhos
de labyrinthos, rendas, bordados e crochets.
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- Chapéos de palha, de capim e de flecha de canna.
- Botinas e sandálias.
- Velas de carnaúba.
— Amostra de sabão.
Obras em prata, copo, garfos, colher, paliteiro, porta facas, porta-guardanapos e cálices.
- Facas de cabo de prata e canivete de cabo de
osso.
- Pelles, malas e rédeas, chicotes e cabrestos.
- Preparados de fumo (charutos c cigarros).
- Vassouras, tinta de escrever.

Insectos e animaes feitos de miolo de pão.
- Instrumentos de musica (viola, bandolim, saxofone) .
- Photographias.
- Preparados medicinaes e pharmaceuticos.
— Machados usados por indígenas.

Photographias de raças cavallares, bovinas e ovinas.

ESTADO DE SERGIPE
Modelo de um escaler usado no rio Parnahyba.
- Cestos, cuias, porta-cartões.

Fosseis e collecções de minereos, amostras de aguas
naturaes.
— Sal commum.
Borracha de maniçoba e de mangabeira.
- Grande quantidade de fibras, cascas industriaes e
fructas sylvestres.
- Leite de arvores, óleos naturaes, ceras de carnaúba e outras resinas de almeccga, de angico, de carajana,
de jatobá e de cajueiro.
Collecções de madeiras e de plantas medicinaes.

Pennas de ema e de garça, crina de cavallo.

Café em coco e em grão.
— Algodão em rama.
- Milho.
— Feijão.
- Cará.
- Alho e cebola.
— Amendoim.
- Inhame.
- Herva doce.
- Assucar mascavo c branco.
— Mel de abelha, ceras.
Farinhas de banana, de mandioca, fécula de batata.
- Confeitos em hcrva doce e cm castanha de caju.
- Óleo de rícino e outros.
- Álcool, aguardente, paraty, genebra e laranjinha ;
vinho de caju, de laranja, de genipapo, de muricy c de
canna; vinagres.
- Flores artiflciaes de massa, de papel, de escama de
peixe, de panno, de seda vegetal.
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- Cal virgem e extincta.
- Fios, novellos, carreteis e tecidos de algodão liso
e trançado, brins, redes de linho, de algodão c de
tucum.
- Cordas de cabello e de varias fibras.
- Rendas c bordados, rendas de fibras de bananeira.
- Chapéos de junco, depindoba, de palha de muricy
c de conro.
- Calçado de bezerro, de pcllica, de trança de algodão
para homens, senhoras e crianças.
- Sabão.
- Machina para extinguir formiga (folie), machados
e foices, gaiolas de arame e apparelhos para acetyleno.
- Couros brutos de cabrito, de cobra (giboia), de
cato do matto, de catitú, de veado, de avestruz, couros
curtidos e solas.
- Chicotes, cabrestos, freios, estribos e esporas.
- Cigarros.
- Espanadorcs, peneiras de taquara, cstcirinhas de
pindoba c de junco.
- Modelo de canoa com velas.
- Phosphoros, espigas japonezas, foguetes e enveloppes feitos á mão.
- Grande numero de pequenos artigos, productos
de industria domestica, como sejam quadros para retratos,
cocos esculpidos (obras cm chifre), colheres, cuias, botões
e pentes, gamellas, fructos imitados, madeira, ctc.

Pedras de construcção e para afiar.
- Sal commum.
- Borracha de mangabeira.
- Fibras, cascas, cipós.
— Plantas medicinaes.

Varias sementes e fructos silvestres.
Vários mineraes de valor scientifico e industrial.

Pinturas a óleo (paizagem e retrato), aquarellas,
trabalho a crayon.
- Photographias de Aracaju, Lagarto e Simão Dias
e da Usina Ones e da Serra de Itabayana.
- Instrumentos de musica : violão, cavaquinho e bandolim e alguns objectos de arte feminina domestica.

ESTADO DO CEARÁ
Os principaes productos expostos são :
- Cacau, café em coco e cm caroço, algodão em capucho e em rama, arroz em casca, vários feijões.
- Farinha de mandioca e polvilho.
— Massas alinwnticizs: macarrão, talharim,estrellinha,
etc.
- Linguiças c goiabada.
- Aguardente de canna, de genipapo, de hortelã, de
embiriba, de banana, de herva doce, de limão e de laranja ; vinhos de caju e de genipapo, licor de canella.
- Queijo.
— Flores de celluloide e de cera.
- Ladrilhos e alguidares de barro.
- Tecidos de algodão lisos e de riscadinho, meias de
algodão feitas á mão, redes de algodão brancas e de cores, redes bordadas á mão.
- Cordas de cabello e de fibras de caroá.
- Chapéos de palha de carnaúba, de palha de milho e
de couro.
- Calçado para homens, senhoras e crianças.

46

47

- Bengalas de chifre.
- Sabonetes, pó de arroz, agua de Colónia, elixir dentifrício, óleos e tónicos para cabello, etc.
- Velas de cera de carnaúba, palha e cera de carnaúba.
- Couros brutos de tamanduá, onça, gato do matto,
veado, vitela, cabrito e carneiro, couros curtidos.
— Cangalha e peias para animaes.
- Fumo em corda c em cigarros.
- Cestos de cipó.
— Modelo de jangada.
— Granitos em grandes parallelepipedos, pedras calcareas, stalactites, fosseis, pedras diversas, diflerentes mineraes.
— Sal commum em pedra e moído.
- Borracha de maniçoba.
- Diversos cocos.
- Cerca de 8o qualidades de madeiras para construcçSo
e outros fins.
- Vários retratos em photographia.
— Carta topographica do Estado.
- Diagramma da Estacão Telegraphica Nacional.
— Productos pharmaceuticos.
- Dentaduras de vulcanite.
- Vários objectos de industria domestica como almo
fadas, fronhas, colchas, camisas, sapatos de crochet, etc.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Vários typos de café em grão.
- Milho em espiga e em grão, roxo e cattete.
- Feijão preto, mulatinho, branco, vermelhinho, baetão c carioca.

- Varias amostras de arroz pilado (collecções).
- Trigo, amendoim e gengibre.
— Cacau e fumo cm rolo.
Farinha de mandioca de varias procedências, farinha de fruta de pão, raspas de mandioca, polvilho de
mandioca e ararutas.
- Massas alimentícias de diversos formatos: estrellinha, talharim fino e grosso, pevides, macarrão grosso e
lino, médio, guela de pato, meia guela, cardonizze, olho
de pavão, etc.
- Vinhos, cervejas, licores e aguas gazosas artificiaes.
- Cordas de fibra, chapéos de palha, cipó, bengalas,
pelles cruas de vários animaes, trabalhos de torno, vassouras, pios para caça.
- Uma collecção mineralógica com 38 exemplares.
- Outra collecção mineralógica acondicionada em
caixa.
- Uma collecção de areias com 21 exemplares; areias
monasiticas.
- Uma collecção de plantas taniferas contendo 28
exemplares.
- Uma collecção com 30 exemplares de fibras, 18 de
cmbiras ; e outra collecção de plantas productoras de matérias corantes com 5 exemplares.
- Uma collecção de cascas com 13 exemplares, outra
de raízes com 17 exemplares e outra de cipós com 5 exemplares.
- Uma collecção de frutos e sementes com 14 exemplares .
— Importante collecção de madeiras em formato de
livros com 250 exemplares.
- Uma collecção de plantas medicinaes com 38 exemplares e outra de hervas medicinaes com 8 exemplares.
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Um mappa da America Meridional.
- Um quadro artístico com as armas da Republica
feitas com areias monasiticas e materiaes corantes mincraes do Estado.
- Varias photographias.
- Um álbum com {Ilustrações photographicas de vistas
e edifícios do Estado.
- Varias trabalhos de rendas, bordados á seda, flores
artifíciaes de paina, de medula de capim, vários trabalhos
de agulha e outros artefactos de industria domestica.

O ACRE
Feijão de diversas qualidades.
- Milho em espiga e arroz.
— Cacau em sementes.
— Café em grão e assucar de duas qualidades.
- Estopa de castanheiro, mortalhas para cigarros de
tauary, folhas de coqueiro, paina de samauma.
— Sementes de mostarda, de gergelim e de mangiroba.
- Limão doce, limas, laranjas, bananas, caju, paratatiá
e outros fructos sylvestres ; marfim vegetal.
Farinha de mandioca.
- Aguardente de canna.
- Diversas qualidades de pimentas em conserva e
doces de fructas sylvestres em calda.
- Tarrafaspara pescaria.
- Pedras de varias espécies, pedras de amollar, pedras
de construcção, areias e argilas, mineraes diversos, aguas
de rio, límpidas ou carregadas de sedimentos.
- Resina de jatobá e breu de castanheiro, empregado
em calafeto.

— Óleo de copahybr., de patuá c outros óleos medieinaes ; banha de anta e leite de plantas sylvestres.
- Uma collecçfio com 120 qualidades de madeiras de
construcção.
- Uma collecção de 46 bengalas de palmeira e três
de madeira de lei.
- Folhas de coca e baunilha.
- Hcrvas, raízes e cr.scas mcdicinaes.
- Cascas de tartaruga, casa de abelhas, collecção ue
cobras, couro de cobra (giboia) com 24 palmos de comprimento, couro de gato do matto, pennas de aves (tucano e garça).
- Modelos de vapores que navegam para o Acre.
— Collecção de photngraphias.
— Diversos trabalhos de arte typographica e de encadernação como : facturas commerciaes, annuncios, cartões de visita, jornaes acreanos, álbuns, etc.
Sementes de borracha.
— Borracha de seringueira e de caucho, vários artefactos de borracha como sejam : bolsas para géneros, para
papeis, para fumo, saccos para conduzir agua, saccos cncauchados paia salva-vidas, capas c pannos imperneaveis, gorros c sapatos, tudo fabricado pelos seringueiros.
Entre as amostras de borracha em bolas, novellos
ou lençóes figuram varias borrachas em lençol fabricadas-pelo processo do Dr. Cerqueira Pinto, quer remettidas do Acre, quer fabricadas na secção da Exposição
pelo próprio Dr. Cerqueira Pinto, á vista dos visitantes,
com o leite conservado por processo também de sua
invenção.
Na secção está affixado um quadro demonstrativo do saldo a favor do Acre, extrahido de um artigo
publicado na «Província do Pará» pelo Dr. Gentil Nor8097
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SALA N. 19

'SERVIÇO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO
SALA N.

- Modelo de escada dupla (premiado com medalha
de ouro na Exposição de S. Luiz).
Uni púlpito de jacarandá com mozaico do madeira.

20

lista sala é cm parte occupacta pelo motor que acciona
O frigorifico mencionado na sala n. 18 e em parte pelo
serviço interno da administração.

Artigos de ferro:
Seis jardineiras e ama mesa de ferro.
Encadernação:
Um mostruário com vários livros encadernados.

SALA N . 21
ESTADO DE S. PAULO
Nesta sala estão guardadas caixas vasias de productos pertencentes a varias secções do Estado de S. Paulo,
c não é franqueada ao publico.
SALAS NS. 22 B 23
SERVIÇO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃ*)
SALA N . 24
CASA DE CORRECÇÃO DO DISTRICTO FEDERAL
E IIí )SP1CIO NACIONAL DE ALIENADOS

CASA DE CORRECÇÃO DO DISTRICTO
FEDERAL
Obras de marcenaria e carpintaria:
Um grande armário de imbuyá massiça.
— Uma mesa de centro com tampa de mozaico.

HOSPÍCIO NACIONAL DE ALIENADOS
Trabalhos de carpiulciri.i :
Vários bancos de madeira.
— Colchões com enchimento de crina e capa de brim
riscado ; almofadas.
— Um mostruário com vários livros brochados e encadernados e trabalhos typographicos.
— Uni mostruário com trabalhos de renda, croché*,
crivos, bordados sobre linho, lã, juta, algodão, seda,
otc., fructos e flores artificiaes e trabalhos manuaes.
- Calçados ; objectos de folha de Flandres ; obras
metallicas (torquezcs e compassos).
- Um quadro a óleo.
- Quadro com as photographias do Hospício Nacional na Praia da Saudade, e da Colónia de Alienados na
ilha do-Governador.

SALAS NS. 25 E 25
SERVIÇO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO
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SALA N. 27
ESTADO DAS ALAGOAS
Feijão preto, muLitinho e branco; favas de varias
qualidades.
- Milho de varias procedências.
- Arroz vermelho e branco, em casca, em rama c beneficiado.
- Café enfcasca e despolpado.
- Cacau de i a e 2a qualidades.
- Mamona (6 amostras).
- Sementes de algodão, algodão em capucho (varias amostras); baunilha, gergelim, imburana, curaaré.
- Paina e lã — seda.
- Canna de assucar (toros conservados em frascos).
- i o amostras de assucar de canna de vários typos.
- Farinhas de mandioca de varias qualidades, de
milho, de arroz, farinha d'agua, fubá mimoso, araruta,
polvilho, farello de arroz, massa de mandioca puba.
- Confeitos; compotas de fructas tropicaes acondicionadas em latas.
- Óleos de ricino, de copahyba, de coco clarificado, j
de caroço de algodão, resíduos do caroço do algodão.
- Aguardente de canna ; vinhos de caju, de genipapo, de canna ; vinho de canna imitando os de Bordeaux, de Capri e do Porto; vinagres, branco e tinto;
cognacs de muricy e de outras qualidades ; licores de
cacau, de curaçáo, de liummel e de creme de cacau ; vermouths; néctar de abacaxi, de genipapo, de caju, de J
canna e de fructas indígenas ; genebra; cervejas diversas.
- Sueco de caju, abacaxi e genipapo.
— Obras de marcenaria : Vários mostruários de ma- j
deira; um bidet, uma bandeja para copos e um porta-bibelots.

— Flores artificiaes de papel encerado.
— Trabalhos de cerâmica fina e grosseira, lisos ou
bordados, foscos, pintados ou vidrados: moringues,
jarros, ornatos, estatuetas; mosaicos de varias qualidades.
— Cal em pedra e cal virgem ; telhas e tijolos.
— Fios e tecidos de algodão, tecidos de meia: Algodão trançado, algodão liso, oxfords, fustões e brins ; pannos de fantasia, adamascados para toalhas, guardanapos,
meias cruas, pretas e de cores ; camisas de meia.
— Cordoalhas e diversas fibras.
— Bordados cm algodão, cm seda, em setim, em palha,
em belbutina, em cambraia (para tiras, camisas, fronhas,
touquinhas, biombos, abafadores de piano); rendas de filó,
de linha e de fibra de bananeira.
— Chapéos de palha de ouricury e de fibra de caruá,
para homens ; chapéos de fibra de bananeira e massa de
papelão, para senhoras.
- Calçados para homens, enhorass e crianças, tinos e
eommuns ; tamancos.
- Bengalas de madeira.
— Pentes de chifre e de tartaruga.
— Perfumarias: Tónico para o cabello, essências e pó
Je arroz.
— Velas de eira t sabão de varias qualidades.
— Trabalhos de ferro : um motor vertical e um Ibgareiro para carvão.
— Trabalhos de funilaria : banheiros, gaiolas, candeeiros, ralos, formas para bolos, latas, etc.; jarro c cinzeiro
de zinco.
— Um trabalho sobre mármore.
- Couros c pelles preparadas: courosbrutos de cabra,
carneiro, gato e raposa ; couros curtidos de cabra, carneiro, gato e bezerro; pellica fina, chagrin e couro amarello, sola commum e atanado.

— Malas Jc couro ou cobertas de folhas metallicas ;
arreios, montarias e vestimentas para vaqueiros.
— Desinfectante "Magistral"' liquido embalsamador.
Patente privilegiada sob n. 4998.
— Fumo em corda e cigarros.
- Cestas e cestinhas, espanadores.
- Pipas e barris; filtros de pedra, mós, cabos cie chapéos de sol.
- Objectos de chifre: tabaqueiras, argollas para
guardanapos, copos, pontas envernizadas.
- Objectos de tartaruga: arma;ilo para lunetas, etc.
- Tarrafas, redes, anzócs, linhas, samburás, covos,
remos, harpões, fisgas, gere rés.
- Mineraes úteis: 42 amostras de granitos, mármores,
malacachetas, crystaes, schistos, minérios de ferro ; tintas
mineraes (13 qualidades).
- Sal em pedra de differentes qualidades.
- Borracha de maniçoba e de mangabcira.
- Fibras e embiras (collecção de iH espeàos).
- Cera bruta e clarificada.
- Madeiras: Quatro coliecefu.- com mais UL i •> >
amostras, para construcção nuv.-.! c civil, marcenaria,
ornato, tinturaria, etc. (dimensões c preços para cerca
d-j 50 amostras).
- Plantas meJiciiiaes : Uma collecçjío com 106 espe- 10 quadros a óleo:
Carga de cavallaria no Rio Grande do Sul (episódio
do Federalismo).
La sommission (quadro recebido na Exposição de
Paris de 1900).
Quadros de costumes, paixaiio:;-. e retratos.
Pinturas a óleo feitas i;a parte interior de vidros de
bocal estreito, com patzagcr..;, marinhas e retratos.
Uma imagem de S. Scb:, '"•'<> (eseitíptura).

Jarros de bambu c trabalhos de mármore.
- Pintura sobre velludo, trabalhos de pyrogravura
sobre panno e sobre couro.
- Photographias. (Vistas de r.;.>striiarios da secção
de Alagoas na Exposição Nacional Jc 1908 c vistas da
cachoeira de Paulo Affonso.)
— Trabalhos de typographL. curtõos, facturas, livros,,
etc.
- Trabalhos de ehromo c- l : .t>ogravura.
- Trabalhos de papelaria ^•a.uação).

- Productos pharmaceuticos (15 preparados).

SALA N. 23
ESTADO PA BAHIA
Cera alvejada.
- Fumo em folha de varia- rro.eJendas.
- Algodão em caroço c e:u rama, vários typos e
,|ii:didades, branco e cor de g;uig:i.
- Vários typos Jc caie em grão (collccçõcs cm vidros,
t!c rolha de esmeril ou de gargalo invertido .
- Cacau em,sementes de varias procedências.
- - Canna deassucar cm toros ^vnservada em vidros).
- Batata ingleza.
- Arroz em casca e beneficiado (varias amostras).
- Feijão de differentes quaiiciaJe.-..
- Sementes de maniçoba.
— Alhos e cebolas.
Extensas collccções de fructicultura: fructas conser•iaJasem vidros: abacates, laranja commum, tamarindo,
tâmaras, cajá manga, laranja cio Japto, limão azedo, groselha, banana da terra, araticun/, castanha do Maranhão,
maracujá, laranja de caroço, cirambola, araçá pedra,

araçá goiaba,jambo rosa, ahio, ingá, sapoti, lima da Pérsia, laranja secca, maracujá, jaboticaba, ameixa do Pará,
cacau Maranhão, banana de semente, manga da índia, ouricury, fig-os, muricy, lima doce, romã, cereja, jatobá,
etc. ctc.
- Sementes de mangabeira de varias procedências e
de variedades conhecidas pelas denominações cie Ceará,
S. Francisco, Jequié e Bomtím.
- Pimentas de varias qualidades e denominações : juá
tripa de macaco, pimentasinha, jurubeba, dedo de moca,
pitanga commum ou malagueta, etc. etc.
- Amostras de amendoim e de vários capins: capim
gordura, capim Guiné, capim raposo, capim colónia, etc.
- Assucar de varias procedências e typos ; assucarcs
crystallisados de differentes jactos: mostruários com espécimens contidos em vidros de gargalo invertido.
- Entre os espécimens expostos figuram: os dos fabricantes Manoel Francisco Gonçalves & Comp. premiados
com medalha de ouro na Exposição de S. Luiz (1904).
- Farinha de mandioca. (Varias amostras de qualidades differentes.)
- Massas alimentícias brancas e de cores, de vários
formatos e denominações.
- Confeitos diversos.
- Peixes salgados, surubís e curumatan, vários
peixes (espécies conservadas em frascos), pirá, aracury
ou roncador, corvina, surubi, trahira do rio, curumatan,
piau cabeçudo, dourado, cananan, piranha, piaba e outros.
- Vários mostruários com bebidas alcoólicas, aguardentes, paratys, vinhos de caju e de genipapo, vermouth,
fernets, cervejas, aguas mineraes artifíciaes.
— Sabão commum, virgem e de alcatrão, vcllas de
cera e de parafina.
- Fumos preparados: fumos enfardados, fumos picados, fumos reduzidos a charutos e cigarros, charutos nus

c envolvidos cm mortalhas ou folhas de papel de chumbo,
charutos fabricados á machina e á mão, cigarros de palha
c de papel, charutos em caixas ou soltos, cigarros em
maços. (Importantes mostruários.)
- Entre as fabricas expositoras do Estado figura a
dos fabricantes Danneman & Comp.,.de S. Felix, premiada em varias exposições e que obteve medalha de ouro
na Exposição de S. Luiz de 1904. (Diploma exposto.)
- Areias salinas, sal bruto, sal cm pedra. (Varias
amostras.)
- l!nrrachas de varias procedências, de maniçoba e
de mangaba, preparadas pelo processo do Dr. Cerqueira
Pinto.
- Leite de mangabeira colhido na comarca de Alagoinhas, conservado liquido desde 27 de maio de 1908
por meio da seringuina liquida. (Processo cio Dr. ('erqucira Pinto.)
- Vários exemplares de borracha em lençol de difterentcs cores e aspectos, expostos pelos Srs. Costa Ferreira & Penna, que foram premiados com a medalha de
ouro na Exposição de S. Luiz de 1904.
— Quadro «Ensaio cie um Mappa Florestal do Estado da Bahia com as convenções em cores — distinguindo : —geral, campos, catingas e matlaS".
— Quadro — « Ensaio de um mappa agrícola do Estado da Bahia com as convenções relativas a capim,
cacau, café, canna, algodão, arro:, fumo, borracha,
cereaes e industria pastoril».
— Quadro photographico cie um apparelho para
seccar e beneficiar cacau.
— Quadro com o schema da marcha mensal da producção de cacau no município de Ilhéos no quinquennio
de 1903 á 1907.
— Quadro com o diagramma da marcha mensal da
producção do cacau no quinquennio de 1903 á 1907.
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- Quadro com o schema da exportação do cacau
pelo porto da Capital no quinqucnnio de 1003 á
1907.
— Quadro com o schema Lia exportação do cacau de
todo o Brazil de 1901 á 11)05.
— Quadro com vistas de sítios e estabelecimentos
;iL!Tieolas onde se planta cacau, mostrando os instrumentos
usados, culturas em actividade, colheita, transporte e preparação deste producto.
SALA N. 29 (Área)
ESTADO DA BAHIA
Grande quantidade de importantes amostras foscas e
polidas de pedras de construccão e de ornamentação, como
sejam : grez, calcarcos, mármores, granitos, areias, cascai h os auríferos, etc.
— Cerâmica commum : potes, moringues, quartinhas,
vasos, talhas communs e vidradas, tijolos, mosaicos e ladrilhos .
— Canos de cimento armado.
— Trabalho em mármore (colurana).
- Trabalho em pedra lioz (objecto histórico) : Bloco
em que está esculpida a coroa portugueza (peça pertencente á Fortaleza de Itaparica, famosa pela defesa commemorada na data de 7 de janeiro).
- Fogareiros c chapas de ferro para fogões ; grelhas,
freios e outros artefactos de ferro.
- Uma hélice e uma roda de engrenagem de ferro
fundido.
- Machinas de extinguir formigas.
- Movei de marcenaria com grades de ferro.
- Material telegraphico: um.poste com os respectivos isoladores, fios, etc.

— Numerosos modelos de barcas, barcaças, saveiros,
batelões, jangadas, canoas .de pescaria e outras embarcações velleiras ; botes para carvão e outras mercadorias.
— Redes e tarrafas para pescaria.
- Um aquário representando em miniatura uma cercada de peixe (funccionando com vários peixes vivos vermelhos) .
— Barbatanas e ossadas de baleia.
— Numerosa collecção de couros brutos de animacs
selvagens e domésticos.
- Enormes cachos com grande numero de cocos ;
cocos isolados.
— Feixes de espigas c palha de trigo.
— Photographias da cidade da Bahia, do grande
Hotel Sul America, da offlcina de Wilson Sons & Comp.
c vários retratos.
— Quadros a óleo.
SALA N. 30
ESTADO DA BAHIA
Mostruários de tecidos de algodão comprehendendo
algodão liso e trancado, branco e tinto, de xadrez e de riscado, brins e outros tecidos.
- Quadro com as photographias da Companhia «Empório Industrial do Norte do Brazil».
NOTA — Nas duas saletas annexas a esta sala acham-se
expostos os seguintes productos:
a) na primeira: chapéos de palha de pindoba, peneiras, esteiras, tipitis ou passadores de mandioca, espanadores, vassouras de piassava, colheres de páo, cama de
ferro e diversas redes de dormir, de algodão;
b) na segunda: couros curtidos, correias para polias,
scllins, serigotes, cangalhas, chicotes, rabichos, laços,
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chapéos e roupas de couro para montaria, malas de couro,
cama de ferro, bahú de cobertura metaliica e tamancos.
SALA N. 31
SERVIÇO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO
SALA N. 32
ESTADO DE MINAS GERAES
Mostruários de cate em cereja, em "Tão e beneficiado.
- Cereaes: feijão, milho, arroz, em casca e pillado ;:
algodão em rama ; batatas inglezas.
Espanadores de pcnnas e cestos de palha de milho.
- Pelles brutas e couros de animaes silvestres e domésticos ; exemplar de couro de porco curtido ; craneos
de onça e veado, bicos de tucano.
Fibras : libras de burity para bomba de foguetes, redes
de fibras, paina c cordoalhas.
- Plantas mcdicinaes.
NOTA— Nas duas saletas annexas a esta sala se acham
expostos :
a) na primeira: couros preparados, sellins, mantas,
sellas, cochonilhos, arreios de carroça, freios, chicotes,
esporas, mantas de tecido de aramina e outros objectos de
montaria e de viagem ;
b] na segunda: photographias das cachoeiras dos rios
Preto, Paraixo e Conceição.
- Productos das industrias extractiva e agrícola do
município de Theophilo Ottoni, expostos peto Sr.
(Mympio Militão dos Santos.

SALA N. 33 (Área)
ESTADO DE MINAS GERAES
Mel de abelhas.
- Milho, café, feijão, abóbora, amendoim, ervilhas,
caroço de algodão, canna de assuear, cará, inhames.
Bananas glacées, passas de banana.
- Rcstillo e aguardente.
- Trabalho de marcenaria : veneziana de systema especial.
- Ladrilhos hydraulicos, tubos, syphões, tubos de
drenagem, cadinhos de barro, manilhas, caixas de oclusão ; cerâmica de construcção e ornamentação de Pantaleone Arcuri & Spinelli, premiada com medalha de prata
na Exposição de Milão.
- Cal em pedra, virgem e extincta; tijolos massiços
c ocos, refractários e communs, telhas.
- Velas de cera.
— Arado e moenda para canna.
— Pregos e ferraduras.
— Objectos de folha de Flandres.
— Vassouras, brochas, escovas, etc.
— Tinta de escrever e de pintar.
- Colleccão de insectos.
— Talco.
— Cascas taniferas.
- Cipó lagartixa.
- Cocos da Bahia e de outras palmeiras.
- Óleos de piqui, de coco e outros ; resina de angico
e jatobá.
- Varias collecções de madeiras.
— Plantas mediciuaes.
— Panorama da cidade de Juiz de Fora.

SALA N. 34
ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E DE
MINAS G E R A E S E COMPANHIA CITYIMPROVEMENTS.

E S T A I ) ; ) DO RIO GRANDE DO NORTE
Arroz, feijão c milho, em varias amostras de dillcrentes qualidades, e outros productos de pequena lavoura,
de 17 municípios do Estado, na zona flagellada pela secca.
- Grande quantidade de amostras de algodão de
vários typos e qualidades, em rama e em caroço, interessando a 21 municípios.
- Assucar bruto, crystallisado, refinado, productos
de uma uzina, de vários engenhos particulares e de um
refaiador.
- Varias amostras J.e óleos vegetaes, producto de
uma fabrica.
- Aguardente de canna e vinho de caju.
- Cordas e fibras de diversas qualidades.
- Varias amostras de rendas e de bordados e outros
artefactos de industria domestica.
- Calçados para homens, senhoras e crianças.
- Varias amostras de tecidos de algodão, productos
de uma fabrica.
- Pelles brutas e preparadas e vários artefactos de
couro ; productos expostos por sete municípios.
- Vários preparados chimicos e pharmaceuticos.
- Collecções mineralógicas de valor scientiíico e mineraes úteis á construcção e a varias industrias.
- Sal bruto e refinado, sal em grandes placas, productos de seis salinas diversas e da Companhia Commercio e Navegação.

- Varias amostras de borrachas de mangabeira e de
maniçoba.
- Resinas, cêras, cera de carnaúba ; grande numero
de amostras em placas e em vellas.
- Amostras de madeiras para construcção e outros
lins industriaes.
- Plantas e hcrvas medicinaes.
- Collecção de grande numero de photographias, de
material de transporte da Companhia Commercio & Navegação.
- Fac-simile de um dique e offlcinas de reparação
cm Toque-Toque (Niclheroy) pertencente á Companhia
Commercio e Navegação, com as seguintes dimensões :
Metros

Comprimento . . . . . . .
Largura da entrada
Largura interna
Altura útil
Altura total
Calado máximo

150
22,50
30,50
10,40
11,49
9,io

Modelo do vapor «Guahyba» empregado no transporte
do sal.

Diagramma da estatística geral da producção do Estado, organizado pela sociedade Agrícola do Rio Grande
do Norte, consignando os seguintes productos : gado vaccum e caprino, assucar, algodão, sementes de algodão, sal
marinho, cera de carnaúba, borracha de maniçoba c de
mangabeira, c productos de pequena lavoura.
— Planta dos melhoramentos do Porto do Natal, escala 1:500.
3o 97
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— Quadro graphico dos trabalhos chimicos da Usina
deassucar na ilha do Maranhão.
— Balanço de fllução da mesma Usina (safra de 1901).

Três stereoscopios com 50 photographias cada um,
de vistas do Estado do Rio Cirande do Norte c especialmente de vistas concernentes a importantes salinas,
mostrando todas as phases desta exploração industrial,
enchimento dos tanques, empilhamento do sal, transporte,
etc., ctc.; c bem assim vários aspectos do interior da Exposição Nacional de 1908 c outras vistas.

ESTADO DE MINAS GERAES
Moveis de luxo, mobílias torneadas, mesas decentro
com trabalhos de marchetaria ; trabalhos de esculptura.
— Camapheus sobre lavas do Vcsuvio e sobre conchas
marinhas (trabalhos artísticos).
— Pinturas á óleo e á pastel (retratos, orchydcas e
paisagens).
— Mosaicos de madeiras.
— Pelles de animaes selvagens e domésticos.
— Pennas de ema.
- Mostruário de uma importante collecção pertencente á antiga Escola Agrícola de Juiz de Fora, em duas
vitrinas contendo em delicados modelos em miniatura a
evolução completa do arado desde 700 annos antes de
Christo, segundo desenho de uma moeda de Syracusa, e,
conforme a opinião do professor Rau, seria o arado mais
antigo.
— Planta da antiga Escola Agrícola de Juiz de Fora.
- Photographia ( estudos photographicos do raio
X).

C

COMPANHIA CITY IMPROVEMENTS
Secções circulares c ovóides em cimento armado
de galerias de esgoto, typos empregados pela Companhia.
- Typos de mictórios de ferro esmaltado, formato
de nicho e respectivas caixas de descarga, usados pela
Companhia.
- Dous lavatórios de ferro esmaltado patent, com as
respectivas caixas de descarga.
- Um chuveiro e ducha circular, de cobre e metal
amarello, para banheiros hygienicos c mcdicinaes.
- Dous typos de latrinas patentes usados pela Companhia, com as respectivas caixas de descarga.
- Apparelhos sanitários para desinfectar latrinas e
esgotos.
- Bomba helicoidal de J. Burgum, com a capacidade
de 24.000litros por minuto.
- Lavatórios, torneiras e encanamentos respectivos.
- Planta geral dos esgotos da Companhia, escala de
i:i.ooo.
- Planta geral demonstrativa das áreas esgotadas e
a esgotar da cidade do Rio de Janeiro.
- Projecto e variante para o afastamento, fora da
barra, das matérias.
- Photographias diversas.
SALA N. 35
ESTADO DA BAHIA
Mel de abelhas em vidros.
- Amostras de farinha de banana.
- Biscoutos de varias qualidades.
- Cacau torrado, moído, descascado, despellicado,
gcrmcn de cacau, cacau em pó, cacau solúvel, cacau em

68
pão ou placas, cacau cm bombons. (Quadro mostruário
com a evolução dos pmductos do cacau.)
- (ioiabada cm latas.
- ('ancila cm pau c cm pó, cominho.
- Objectos torneados de gcnipapo : mobílias cm miniatura, licoreiros, copos d'agua, caixa de pó de arroz.
- Fac-simile de madeira em miniatura, de carretões
e carros para transportes agrícolas.
- Fac-simile da Torre Eiffel.
- Fac-simile em madeira de uma moenda de canna.
- Vários modelos de bancos, cadeiras de bordo, de
dobrar, com assento de lona, cadeiras de assento de palha,
cadeiras com assento e espaldar estofados.
- Cestas de flores artiíiciaes.
- Vasos de phantasia e cercaduras de plantas artiíiciaes: flores, fructos, etc., próprios para ornamentação.
- Diversas amostras de cal e argillas.
— Vários trabalhos de renda em lenços, fronhas, almofadas, etc., trabalhos depyrogravura, 1 bordados á lã,
pastas c porta-papcis, almofadas bordadas á ouro ; vários
outros trabalhos de industria domestica.
— Camisas para homem, brancas e riscadas, corpinhos
e saias lisas e bordadas, para senhora.
— Chapéos de vários feitios e qualidades para homem, de lebre, castor c palha, etc.
— Calçado para homens, senhoras e crianças; botas,
botinas, chincllos e alpercatas.
— Sombrinhas de seda bordadas, guardas-chuva.
— Sabonetes e vidros de perfumaria.
— Machina de 'extinguir formigas (do inventor Chuchu).
— Vários trabalhos em metal: porta-canetas, taça
torneada, prumo, truck em miniatura montado sobre trilhos, esporas, estribos, freios, cabeções, etc.
— Couros curtidos e preparados de varias qualidades.

— Varias amostras de colla de peixe.
— Amostras de papel.
l Mi >s, para caça, de vários typos; um chapéo de madeira pintado e envernizado.
- Colleccões de ovos c de pássaros preparados.
- Colleccões mineralógicas.
- Micas, asbestos, crystaes graphitos, manganez,
areias monasiticas c de moldar, tabatinsjas e outros mineraes úteis, em grandes specimens.
- Cirandes quantidades de numerosas fibras e cascas,
raizcs industriaes, trabalhos em cordas de fibra e de cabcllo, redes, cestas, chapéus de fibi is ; grandes quantidades de amarrados de piassava.
- Óleos de baleia, decôco, de mamona, de copahyba,
de ouricury ; ceras, e cera de carnaúba, pó de palha de
carnaúba, velas de carnaúba ; resinas de angico, de jatobá, de quipá, de almecega, leite de g-amelleira
branca.
- Cirandes quantidades de sementes, fi netas, raízes,
cascas e caules de plantas de emprego mediciml.
- Pennas de pavão e de ema.
- Diversos quadros de trabalhos escolares.
- Pinturas a óleo sobre moldura, montadas em cavallctes.
— Violões e clarinetes.
- Vários trabalhos detypographia, lithographia c encadernação .
- Mostruários de productos pharmaceuticos.
- Oratório de papel dourado (trabalho de paciência)
e outros artefactos de industria domestica.
OBSERVAÇÕES — Nas salas ns. 28 e 36, contíguas e
ambas occupadas pelo Estado da Bahia ( vide planta),
estão fixados diversos quadros indicando quaes os productos predominantes no Estado, e os algarismos demonstrativos de sua vida económica e financeira.

Os dizeres são os seguintes :
- Charutos, assucar, coquilhos, areias, ocas, pedras
preciosas, algodão, álcool, ccreaes, cacau, fumo, borracha,
piassavas, café, cocos, óleos, lans, resinas, cêras, diamantes, ouro, prata, carbonatos, ferro, granito, manganez,
madeiras, cobre e mármores.
Os dados estatísticos sãs estes :
2-393-375 n 420.00» k. 1 " 2

População . . . .
AYca
Activo do Estado
Passivo ,

5i.i3o:ooo$ooo
55.284:ooo$ooo

190? :
Receita
Despeza

I2.398:OOO$000

1906 :

Impoi tacão
Exportação

. . . .
. . . .

2.ooo:ooo$ooo
3.000:000$ 000

cl

1907 :

Exportação . . . .
Importação . . . .

82.ooo:ooo$ooo
30.ooo:ooo$ooo

EXPORTAÇÃO
FUMO

1906
io.&)6:o97$ooo
1907
i4.23Ó:402$ooo
Exportação total (11 procedências) :
Bahia
Porto Alegre . .
Rio de Janeiro. .
Total do Brazil .

22.803.099 kilogr.
415-183
»
300.688
»
23.629.762 »

CAFÉ
1900
1907

12.435 kilogr.
13-070 »
BORRACHA
102 T
1.048 •>

1900

19^7
ALGODÃO

O algodão produzido é~consumido no próprio Estado.
SALA. N. 36
CORPO DE BOMBEIROS DA CAPITAL FEDERAL
Carro para transporte do pessoal.
- Carro de registro para transporte de mangueiras e
ferramentas.
- Victoria de transporte do Commandante do
Corpo.
- Carro de conducção de escadas.
- Croques diversos.
- Mangotes de bomba, ferramentas de bomba, e vários sobrcsalentes.
- Machadinhas, chaves de mangueiras e cabos.
— Lanças de carro, buchas e raios de rodas.
- Escadas de assalto de um e de dous ganchos.
- Chaves de registro.
- Arreios, almofadas, cordas, baldes de lona, cabrestos, chicotes, laços de couro, pontas de guia, cintas
gymnasticas para officiaes e praças, porta-machados,
opas para animaes.
- Mostruário de productos pharmaceuticos e perfumarias preparados no laboratório do Corpo, como sejam:
pó, pasta e agua dentifricia, loções, emulsões, xaropes,
elixires, pastilhas, vinhos reconstituintes, etc.
- Photographias de raio X.
- Trabalhos de typographia e encadernação.
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- Uma estante rotatória com 48 photographias das
fachadas do edifício Central do Corpo, de diversos postos,
vistas internas de alojamentos, trabalhos de gymnastica,
e outros exercícios, photographias de officiaes e praças,
e de incendia de um importante estabelecimento.
- Nas paredes, photographias do edifício principal,
de um grupo do Commandante e officiaes do seu Estado Maior e de uma praça fardada, em continência.
SALAS NS. 37, 38, 39 e 40
SERVIÇO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO
SALA N. 41
ESTADO DE MINAS GERAES
Uma mobília de junco estofada' de velludo (sofá e
cadeiras).
— Flores artificiaes feitas de azas de insectos.
- Flores artificiaes feitas de massa de mandioca.
— Numerosa collecção de quadros com pinturas á óleo,
á. aquarella, á pastel e á crayon.
— Um retraio em cerâmica artística (retraio do Dr.
João Pinheiro).
- Vários retratos á óleo.
- Grande numero de pholographias.
- Chapas stereotypadas.
— Duas collecções de bolanica, planlas em herbario.

SALA N. 42
ESTADO DE MINAS GERAES
• Importantes moslruarios de café em grão, beneficiado,
de vários typos 2 variedades; café lorrado e moido.

- Arroz pilado de varias sorlcs.
- Chá da índia, cullivado c preparado no Eslado,
acondicionado em latas pintadas á óleo, c com as suas diftéréntes designações.
Farinha de milho, de tnandioba, fubá( polvilho,
ele.
— Massas alimenlicias de diversos formatos e denominações.
- Biscoitos de polvilho, bolachas, cracknels, e roscas.
- Balas, confeitos (amêndoas sobre h erva doce,
coco e amendoim), alfmins (objectos de paciência feitos de
massr. de polvilho adocicado, imitando a forma de vários
animaes).
— Compolas de peccgos e de figos, pecegada e marmellada, doce de bananas cm calda e bananada, passas
de banana.
- Varias amostras de banhas, carnes preparadas,
presuntos e salames.
— Vinhos c vinagres, licores, cervejas e outras bebidas
alcoólicas, xaropes e aguas gazosas, vinho de pura uva,
predominando a Isabela, outros vinhos tintos e moscatel,
vinhos de banana, jaboticaba, marmello e laranja ; aguardentes de canna e de uva, licores de laranja, genipapo,
jaboticaba e pecego (as .cervejas são de alta e baixa fermentação) .
— Queijos, manteigas e outros productos lácteos;
queijos dos systcmas mineiro, reino, prato, cavallo, sertão,
ricolta, etc.; manteigas de diversas fabricas, acondicionadas em latas formando grandes pilhas cm importantes
mostruários.
- Fumos em rolo, desfiados c em cigarros (destes
productos alguns foram premiados na Exposição de-.São
Luiz).
— Palhas de cigarros; phosphoros.

— Aguas mineraes de Caldas, Araxá, etc.
- Nesta sala são notáveis os mostruários de queijos e
mantcigas e vinhos de uva pela grande quantidade e variedade de marcas.
Panorama photographico da cidade de S. João d' ElRey ; dous quadros tendo respectivamente 21 e 18
photographias de projectos de edifícios na cidade de Bello
Horizonte.
NOTA — Na passagem da sala n. 42 para a sala n. 43,
nos vãos das portas, nota-se — Mappa das duas Americas.
(Trabalho collegial.)
— Trabalhos de prothese dentaria. (Dentaduras de
chapa de ouro e vulcanitc).
— Botinas para homens e senhoras.
- Flores artiticiaes de madeira e de orelha de páo.
- Facas de cabo de metal.
- Soldas de alumínio.

— Aquarella (trabalho de Engenharia).

SALA N . 43
ESTADO DE .MINAS GERAES
Flores artiliciaes de fibra de bananeira e de panno.
- Importante mostruário de cerâmica fina, de faience,
terra-cotta, louça vidrada em forma de vasos, ocarinas,
jarros, cache-pots, talhas, moringas, fruteiras com relevos
ou pinturas, grande variedade de typos e dimensões.
- Mostruário de tecidos de algodão e de meia; algodõezinhos, toalhas c brins de algodão; meias c camisas de meia de algodão, morins, brins, colchas adamascadas, riscados.
- Vários tecidos de aramina e juta.

Tecidos de lã ; colchas, pannos de mesa c casimiras.
- Colchas e toalhas de crivo c de crochct; rendas,
bordados, filós, applicações de pintura ; bordados de
fibras de bananeira sobre linho; meias, fichús, toalhas,
touquinhas; bordados de fibra de bananeira sobre paramentos de igreja, rendas e bordados de uma colónia indígena.
- Bordados de ouro sobre seda em paramentos de
igreja.
— Punhos e collarinhos de linho.
- Roupas para homens e senhoras; ricos vestidos
bordados com rendas e pintados á óleo, montados sobre
manequins, e varias peças de vestuário para homem.
- Chapéos para senhoras, exemplares enfeitados sobre
lormas de fibra de bananeira, de palma c de cipó.
- Calçados para homens, senhoras e crianças; calçados communs c impermeáveis e calçados orthopcdicos.
- Bengalas.
- Colletes de senhoras e boleros de renda.
- Sabonetes e perfumarias, aguas dentifricias, pastas
e pós para dentes.
- Importante mostruário de cores mineraes, naturacs
( ocres).
Um objecto histórico (freio metallico com as armas da
Republica de Piratiny).
- Areias para limpar metaes de qualquer espécie (lapidium).
— Aguas mineraes naturaes ; importantes mostruários
de aguas mineraes naturaes de S. Lourenço, Caxambu,
Lambary e Cambuquira com exemplares, engarrafadas das
differentes fontes.
- Pennas de garça e de papagaio.
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Dons ricos violinos, violas, violões, bandolins.
- Trabalhos escolares cm bordados, filós, etc.; flores l
artificiaes de lã, de seda, de fécula, de panno c de polpa •
de coco ; caderno com desenhos á bico de penna.
- Productos pharmaceuticos.
- Trabalhos de typographia. .
OBSERVAÇÃO — Em varias salas occupadas pelos;
productos do Estado de Minas estão expostos quadros j
estatísticos sobre a exportação dos principaes productos
e que são os seguintes:
CAFÉ
1906
1907

143.254.498 ks.
159.729.890 ks.
ARROZ PILADO

1906
1907

4.122.70!! ks.
«-250.457 ks.
MILHO

1906 . . . . . .
1907 . . . . ' . .

16.604.402 ks.
22.946.793 ks.

FEIJÃO

1906
r
907

4.706.773 ks.
5.915.744 ks.
BATATAS

1906

' 4.070.431 ks.
6.277.053 ks.
TOUCINHO

3.956.508 ks.
3-873-849 ks.

QUEIJOS
4.159.042 ks.
4.634.409 ks.

1906
1907
GADO

VACCUM

277.174 cabeças
280.538 >>

1906
1907
CAVALLAR E MUAR

1906
1907

3.983 cabeças
5.070
»

PALÁCIO DA EXPOSIÇÃO
legenda do 2° pavimento
Ala esquerda:
Districto
Districto
Districto
Districto
Districto

Federal.
Federal.
Federal.
Federal.
Federal.

Ala direita:
6.
7.
!!.
9.
jo.

Estado do Pará.
Estados do Amazonas c Matto Grosso.
Estado do Rio Grande do Sul.
Estado do Rio Grande do Sul.
Estado do Rio Grande do Sul.

Corpo central:
11.
12.
13.
14.
15.
ló.
17.
18.

Districto Federal.
Estado de S. Paulo.
Districto Federal.
Districto Federal.
Districto Federal.
Districto Federal.
Estado do Rio de Janeiro.
Estado de S. Paulo.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
2$.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Estado do Rio de Janeiro.
Estado de S. Paulo.
Districto Eederal.
Districto FcJeral.
Districto Federal.
Estado de S. Paulo.
listado de S. Paulo.
Estado de S. Paulo.
Districto Federal.
Districto Federal.
Marinha de guerra e mercante.
Estado de S. Paulo.
Estado de S. Paulo.

PALÁCIO DA EXPOSIÇÃO
2° "pavimento
Ala esquerda.

SALA N. l
DISTRICTO FEDERAL
Cartnnagem : Caixas de papelão para gravatas e roupa
branca e para acondicionamento de pequenos objectos,
comocapsulas, pílulas c medicamentos diversos.
- Balanças, pesos e medidas : baterias de differenics dimensões.
— Gravuras e lapidaçfies cm vidros; espelhos simples
e espelhos biseautés, desenhos caprichosos e artísticos com
Horões, figuras, symbolos, peças de contornos de phantasia, forma de Jeques, escudos, palhetas, etc.
- Grandes .uoslruarios de malas, bolsas, caixas para
diapéos, caixas para violinos e outros instrumentos,
nulas revestidas de couro com chapas metallicas, tachcadas, etc.
- Artigos de montaria :
- Sellins, serrotes, lombilhos, polainas, etc., scllins de couro inteiriço ou cora assento de camurça, bordados ou simples ; cintos de couro, chicotes, rédeas e
cabeçadas, etc.
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- Artefactos de vime : mobílias completa:?, coloridas, mesas de centro, caramanchões, cestas para roupas
servidas.
- Vassouras, escovas, espanadores de penna, cadeiras de fechar com assento de lona, para bordo.
- Vidros -e crystaes : vidros para vasilhame com-j
mum, garrafas, frascos, etc. c vidros finos gravados ou]
lapidados para copos, cálices, guarnições de lavatórios,
compoteiras, frucíeiras, manteiguciras, pesos para papel,
hollas para ornato de jardim e objectos numerosos para'
um sem numero de applicaçõcs, de cores, formas e desenhos os mais variados.
- Vitraes de bellas cores, quadro sacro representando a Virgem tendo ao collo o Menino Deus, e desenhos coloridos de um projecto e decoração ú vitraes de
uma igreja.
— Latas para conservas, de fructas e para manteigas,
queijos, pintadas e envernizadas, com dísticos e letreiros.
NOTA — ÍCníre as salas n. i c n. 2, no corredor cm
que se acha uma das escadas que descem para o i» p a v i mento, estão também expostos os seguintes producí* • i
Districto Federal:
— Filtros -Fiel» de armação de ferro bata'o c tiltro
de pedra poros.1.; amostra; de pedras nacionaes e estrangeiras para esse :im.
-Tecidos de arame para tcllas de jardins, gállfníieiros, viveiros, enxergões, etc.; artigos de estamr
de zinco para zimbórios, mansardas, telhados e colvrturas de toda ordem.
- Venezianas e transparentes: nesta secção l'unccionam á vista do Visitante machinas á mão, para cortar
pequenas varetas e teares correspondentes para tecei' as
estcirinhas que formam os transparentes applicados a
jancllas e a biombos.

SALA N. 2
DISTRICTO FEDKRAL
Tintas, seccantes, vernizes, .graxas, pomadas, pastas,
etc., para pintura commum c para pintura de carros, vagões, etc.
— Artigos de folha de Flandres, regadores, baldes,
baliús, jarros.
- 'Pintas de escrever, pretas, azues e de carmim:;
tintas de copiar, lacres de cores diversas.
- Fumo e seus preparados; fumos em folha, em rolo,
picado, desfiado, escuros e claros, cigarros e charutos,
cigarros de papel e de palha, charutos nus c envolvidos,
cigarros em carteirinhas e fumos em caixa (grandes e
importantes mostruários de diversos expositores!.
— Formicida «Brazileira».
— «Breulina» desinfectante ; ácidos rectificados (chlorhvdrico, sulfurico eazotico.
- «Manjar das baratas», producto chimico para extincção deste insecto.
— Sabão marca «Tropical» em pau.
- Productos e remeJios hormcopatliicos, iiquidos-e
sólidos; reme Jios dynamisadose triturados, soluções, pastilhas ; instrumentos de physica e chimica para analyse
das substancias importadas para a fabricação dos remédios, herbarios de plantas medicinaes para identificação
das espécies empregadas.
- Artefactos de madeira cortados á serra ; gaiolas,
mobílias em miniatura, molduras, oratórios, etc.
— Bilhares de madeiras nacionaes, peroba,.jacarandá,
etc., simples, dourados, de pés oitavados ou torneados,
com ou sem marcadores mctallicos nas tabeliãs.
- Chapas esmaltadas para placas de anuundo>, numerações, designações, etc., de vários formatos, cores«
dimensões.
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— Trabalhos delicados de fundição de ferro e bronze ;
ancoras, rodas, lemes, torneiras, etc.
- Trabalhos de galvanisação para douramento, pruteação, nickelagem, bronzeamento, etc.; mostradores de
relógios, faqueiros completos, apparelhos para chá, instrumentos cirúrgicos e de arte dentaria, peças decorativas, etc.
— Ventilador movido á apparelho de álcool com indicações sobre o consumo do combustível e despeza por
hora.
— "Luarina», artigo para limpar metacs.

SALA N.

3

DISTR1CTO FEDERAL
Nesta extensa galeria dividida por secções, estão installados os productos cie marcenaria para moveis o.unmuns e de luxo e material escolar, exhibindo-se as seguintes
tabricas:
Marcenaria Brazileira;
Silva & Soucassaux ;
Arthur Leitão ;
Augusto Orgaert;
Auler & Comp. ;
Marcenaria Carvalho ;
Marcenaria Sarly ;
Marcenaria Luso-Drazileira;
Marcenaria Leandro Martins ;
Casa Doux ;
José Luiz Segura.
Os productos expostos consistem em peças de mobílias de salas de visitas, de jantar, de espera, gabinetes de
trabalho, salas escolares, etc., notando-se moveis de todos

os cstylos e de phantasia, espelhos c placas de mosaicos,
columnas, obras de talha e de marchetaria, peças lustradas, envernizadas ou á laquó, cadeiras c sofás forrados de
csteirinhas ou estofados, tudo de madeiras nacionaes como
jacarandá, imbuía, peroba e outras ; também ahi se observa moveis de vime.
Como parte complementar dos mobiliários, também são
cxhibidos artigos de tapeceiros ou armadores, como tapetes, esteiras, galerias, sanefas, cortinas, reposteiros,
stores de rendas, applicacões sobre filós bordados, velludos, pcllucias, sedas, jutas, ele. Varias fabricas cxhibem
photographias de suas installações, bem como de trabalhos
importantes realisados em edifícios notáveis desta Capital
ou em mostruário executado para a Exposição Nacional de 1908, em sala e secção pertencente ao Districto
Federal.
Algumas das fabricas expõem suas medalhas e diplomas conquistados em varias exposições nacionaes e estrangeiras .

SALA N . 4
DISTRICTO FEDERAL
Lanternas venezianas: trabalhos sobre papel de seda
em recortes caprichosos para serem desenvolvidos por
desdobramento, de formas e cores differentes .
- Trabalho de fundição de bronze : uma cruz offerccida á Commissão directora da Exposição.
-Trabalhos de arte de prothese dentaria: dentes e
dentaduras de ouro e vulcanitc.
— Apparelhos orthopedicos: peças trabalhadas sobre
couro, camurça e metacs, com fivellas, charneiras, dobradiças, etc.

— Instrumentos de musica, de corda : rabecas, guitarras, bandolins, cavaquinhos, violas, de madeiras nacionaes, lisas ou embutidas, marchetadas, de marfim o
madrepérola, simples ou luxuosas (grandes c extensos
mostruários).
- Trabalhos de impressão de livros c de musica ;
livros c objectos escolares, cartas simples ou em relevo,
jnappas gcographicos, mappas representativos de germens mórbidos (representação de trabalhos scientiticos),
cadernos de calligraphia, cspheras geographieas e astronómicas, ctc.
- Trabalhos impressos em língua Esperanto : folhetos c livros de propaganda.
- Trabalhos de papelaria e encadernação : modelos
de livros commerciaes, typos de pautação, encadernações
em papel, em couro c em chagrin, títulos estampados ou
dourados, etc.
-Trabalhos de lithographia, phototypia, photogravtira e outros processos de reproducção (exemplares de
publicações c registros desta Capital).
— Bordados diversos, sobre almofadas, sandálias, etc.
— Trabalhos de photographia: em diferentes systcmas, sobre papel ou esmalte, retratos de personagens
notáveis, vistas da cidade, etc.
- Vistas e tilms illuminados internamente.
— Photographias applicadas a estudos radiographicos:
reproducção de differentes partes do esqueleto humano,
craneos, caixa thoraxica, bacia, membros inferiores,
mãos e pés.
— Pinturas á óleo: retratos, paizagens, quadro de costumes, phantasias, etc.
- Trabalhos de engenharia: plantas, cortes, fachadas
de edifícios desta capital.
Entre esta sala e a anterior, nos vãos das portas de
passagem, estão expostos os seguintes productos:

- Modelo em miniatura de um portão de ferro com
ibjiiadura eléctrica, podendo ser manobrado á distancia
por meio de um botão de contacto.
- Doze quadros contendo moldes cie um systema-geometrico de cortar roupa.
- Trabalho de paciência em papel dourado, no interior de uma caixinha de vidro, com um hygrometro para
indicar o gráo de humidade atmosphenca.
- Quadros com desenhos de uma carreta para deseccamento de madeira.
- Quadro com desenho de um carro para transporte
de carnes verdes, com ventiladores accionados pelo próprio movimento do carro.
NOTA — Entre as salas n. 4 e n. 5. no corredor cm que
se acha uma das escadas que descem para o segundo pavimento, estão também expostos os seguintes productos do
Districto Federal:
- Papeis pintados para forracão de casas; papeis linos,
communs, dourados, estampados, etc.
- Molduras para quadros, de canella, dourados, de
phantasia, etc.
- Trabalhos do Centro das Experiências Agrícolas.

SALA N. 5
DISTRICTO FEDERAL
Esta sala é destinada á exhibição de productos chimicos e pharmaceuticos e nella se encontram os importantes
mostruários dos expositores seguintes :
Preparados pharmaceuticos da pliarmacia Bragantina.
Idem de Freire de Aguiar.
» de Arthur Certan.
» da pharmacia Werneck.

Idem da drogaria Pizarro.
)> de Alfredo Carvalho & Comp.
j) de J. Rezende Carvalho.
»
de J. B. de Medeiros Gomes.
»
de Francisco Gifíbm & Comp.
»
de B. E. Corrêa do Lacro.
» de Granado & Comp. (duas vitrines).
» de Meirelles & Moura Brazil.
»
de Orlando Rangel.
» de E. Marques de líollanda.
» de Janvrot.
Preparados homoeopathicos, de AraújoPenna & Filho.
Idem de Murtinho, Nobre & Comp.
» de Almeida Cardoso & Comp.
» de Coelho Barbosa & Comp.
Preparados pharmaceuticos c productos chimicos de
Campos & Heitor.
Productos chimicos de Heitor A. de Perini.
Preparados pharmaceuticos marca Alpheu, de Alberto
llocnow.
Preparado "Gonol", de Paulo Isygraondi.
»
Dcntil, de Luiz Duarte.
»
para cabello, de C. Bazin & Comp.
Productos medicinacs do Dr. Bittencourt.
Vinho de caju, de V. Labatut.
Vinho restaurador e outros preparados, de Alberto
Dias Carneiro & Comp.
Lugolina, do Dr. Eduardo França.
Caryquina, de J. Barbosa Rodrigues.
Mosquitina, do Dr. João Baptista de Lacerda.
Perfumarias de C. Bazin.
. Productos pharmaceuticos, perfumarias c sabonetes
de Silva Araújo.

Ala clii-cit;.
SALA N . 6
ESTADO DO PARÁ
('ereacs— amostras de milho, arroz em casca, descascado e pilado, feijão, cumaru, gergelim, crueiros.
- Sementes de cupuassú, patuá, carrapato, guaraná,
urucury, inajá, seringueira.
- Cacau em amostras de diversos municípios.
- Algodão em rama, grande quantidade de paina
Je seda e outras.
— Castanhas em ouriços, commum e sapucaia c grande
quantidade já tiradas dos ouriços.
- Farinhas — amostras de diversas espécies e municípios enviados em paneiros, tornando-se notáveis as farinhas de banana e de macacheira(Fazenda Caçoai).
- Biscoitos, doces, bolachas e massas alimentícias
mostruários da Real Fabrica Palmeira em forma de pyramide e o da Fabrica União).
— Doces em calda, compotas em calda, crystallisados,
conservados em álcool, dos diversos fructos do Estado.
— Cacaus, chocolates em pó e em pães de diversas fabricas de Belém e outros municípios.
— Conservas de pirarucu, mixira de tartaruga e peixe
boi e de fructas.
— Óleo de burity, de bacaba, de andiroba, copahyba,
cumaru, patuá, de carrapato, pimenta conservada.
— Restillos de fructas e hervas diversas, cachaça de
canna e de mandioca (tiquira), álcool de gcnipapo, licores
Je casca preciosa, vinhos de cacau, cervejas em garrafas
s mostruário em pilha da fabrica Cerveja «Paraense»).
- Refrigerantes, L;iii^cr-ale, cidras, aguas gazosas e
xaropes de fructas. (Os mostruários das fabricas M. Valente & Comp. e Rodrigues Costa & Comp. foram remettidos do Pará e são de madeiras do Estado,)
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- Leite eslerilisado do município Je Santarém, da.
fabrica Virgílio Luiz de Paiva.
- Obras de marcenaria e carpintaria constituindo
uma importante secção ; estantes, columnas para álbuns,
mesa, centro de mesa, secretaria, armário, taquciras para
bilhar, bengaleiras, tudo de diversas madeiras como cedro, pau amarello c acapú ; bengalas de muirapinima,
pau santo c outras madeiras, bengala de couro de peixe
boi; amostras de soalho dos constructores Manoel Pedro
& Comp., quadro todo do madeira, representando as armas da Republica, feito de 128 qualidades (fabricado na
offidna do Arsenal de Marinha do Pará, que obteve
prémio de ouro na Exposição de S. Lv.iz), sete grandes
monstruarios do Estado c dous do Muzeu Goeldi (o
terceiro acha-se na sala n. n do pavimento térreo).
- F/ores aríificues feitas no Instituto Gentil Bittencourt.
- Cordas em grande quantidade, peças de cabos de
differentes grossuras da Fabrica «Perseverança».
- Bordados em linho e seda, mesa para centro de
sala bordada a seda (expositores diversos c Instituto
Gentil ISittcncourt).
- Camisas, ceroulas, pijamas para homens c para
senhoras (fabrica Alliança e Camisaria Paraense).
- Dolmans, calças, blusas e camisas para homens,
fardas para olficiaes e praças da Brigada Policial e para
educandos do Instituto Lauro Sodré, uma casaca da ai-,
faiataria Almeida Martins & Comp.
- Chapéus de fibras e de turury e chapéus de palha
do fabricante Acatauassú Villar.
- líoiinas, borzeguins, sapatos, ootas, sandálias e
chinelfeis, botinas sem costuras (fabricante Atílio Goliozzi).
T Pó de arroz branco e róseo, óleos, essências e loções
eumarina, preparado do Dr. Francisco Miranda, e essências aromáticas.

— Salves: em pedaços e cm barras, sabão de cacau,
óleo de acuhuba (mostruário da Fabrica Nacional); grande
-ollecção de vellas e figuras de cera (Martins & Araújo).
— Ferramentas : machadinhas para o corte de seringueira, zagaias, harpõcs, fisgas, ctc. para pescarirs, verrumas e furadores, compassos,. catracas, esquadros fabricados no Instituto Lauro Sodré.
- Objectos de ferro: lavatórios, trempes, ferro de
opgommar, ancora de ferro e um florão para escada, trai\ilho da «Amazon Steam Navigation Compauy. Limited».
- Obras de folha de Flandres, chumbo e zinco.
— Malas c bahús de couro e sola e palha de tucumã
[António Mattos & Comp.).
- Fumos—grande collecção de molhos de diversas
qualidades, dous grandes molhos de uma arroba cada
um vindos do rio Acará ; fumo em rama, latas com tabaco
migado ; fumo preparado em cigarros ; sementes de fumo.
- Varias collecções de cuias, cachimbos de barro,
abanos.
- Sellim e arreios, urus, patronas, gadt >s, violões feitos
ile cuias, tipitis, colheres de pau, balaios, carvões e pedras para filtros.
- Pedra de amolar, graphites, pedra pommc, pederneiras, esmeril, ouro em pipilas e em pó, mineraes diversos.
— li&rrachas em botões e pelles diversas, s;rnamby de
seringueira, murupita de caucho e pranchas de caucho,
borracha esernamby de diversos typos, uma pelle de borracha com 118 kilos e remettido pelo capitão Porfirio
Miranda Júnior e outros menores por expositores diversos.
Nesta secção nota-se um popery, barraca onde é defumado o leite, diversas machadinhas, tigellinhas, baldes,
boiões e caroços de inajá e urucury, tudo emfim de que
necessita o seringueiro para fabricação da borracha.
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- Fibras e cascas de curanú, burity, cupurana, mun-1
guba, naissina, curuá-assú, macaqueana, armiga, matamatá, maracujá de cobras e outras, —miolo de capim, iscas
de formiga, tracuá, entrecasca do tauary, turury, etc.
- Resinas e breus vcgctaes—grande quantidade extra-l
hida de arvores como jutahyesica, caju, breu branco ouj
natural, androry, tucujá, etc., leites de plantas mcdicinaesé]
toxicas.
- Madeiras em amostras de pequenos formatos chanfrados c envernizados, camas de madeira de lei (massaran-j
duba, pau santo, muirapinima, castanheiro, etc. (Videpavilhão de madeiras.)
- Plantas medicinacs c plantas productoras deapre-*
ciadas essências.
- Productos de caça e pesca : cacuris, matapis, j
paris, covos, puços, tarrafas, redes de pescar camarões e
outros, camaroeiros, arcos e flexas, espinhei, etc.; fac-'
símiles de embarcações de pesca.
- Pennas de garça de grande valor industrial.
- Bellas Artes. Colleccão de quadros á óleo dos pintores Carlos de Azevedo, Girard, Irineu e Estrada, um
retrato do Dr. Affonso Penna (pintor Girard) em cerca-'
dura de folhas naturaes, trabalho do artista F. Orí; trabalhos em mármore.
- Grande quantidade de photographias, de governadores do Pará, dons photo-pastel, retratos do Barão- de
Marajó e do Dr. António Lemos.
- Trabalhos typographicos, grande variedade de
obras impressas em offlcinas do Estado e livros impressos
e encadernados em offlcinas do Instituto Lauro Sodré.
Na relação de livros e publicações notam-se varias
monographias, annaes, relatórios, polyanthéas, etc.
- Colleccão de mappas do Estado e seus municípios,,:
álbuns, etc.

XOTA — Entre as salas n. 6 c n. 7, no corredor em que
se acha uma das escadas que descem para o primeiro
pavimento, estão também expostos os seguintes productos
do Pará:
- Productos pharmaceuticos.
- Trabalhos de odontologia.
- Bengala de muirapinima.
- Pennas, cestos, abanos, vassouras, etc.
- Modelo de dragas em serviço no porto do Pará.
- Quadro com 10 photographias dos trabalhos do
porto do Pará.
- Quadro com a planta do porto de Belém.
- Quadro com desenhos de projectos do vapor Casco
Honda,.
- Quadro com photographias da casa Fidanza (photographia).
- Duas columnas com entablamento de acapú c
trabalho de talha, da Companhia " Garantia Amazónia" .
- 12 quadros com trabalhos de lithographia e lypographia.
- Mappa da ilha Mcxiana.
- Mappa do Pará, 1902 e 1905.
- Quadro com photographias concernentes ao estudo
de formiga destruidora (saúva).
- Trabalho de ferro (grades).
- Collecções de cipós.
- Batata gigantesca (mayrá).
- Redes de dormir.
- 12 quadros á óleo com retratos, paysa^rens, marinhas, etc. distinguindo-se o intitulado " O phtysico",
do pintor paraense João Gomes Corrêa de Faria.
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OI;SKRVA<;ÕES — Na sala n. 6 c^.A allixado uni quadro]
relativo ;i borracha, que e o seguinte:
PRODUCr.ÃO DE BORRACHA H CAUC1IO NOS MUNICÍPIOS DO J
ESTADO DO PARA DE IO03 .A 1906

líorríicli:'.

Município

Kilos
i .!'>7l"..4<i,;

Mocajuba

601.73;

Aloja. .
Monte-AIetíTC

49443»

I Io.OI2
íC.:L:ChO)

Município

Abaete
Acará
Affuá
Almciriin
Alemqucr
)>
iC-audio'!
Amajas
A\reiros
» (Caucho)
JJayrc
Baião
racho)
Ijclcm
1 '.ra^ança
lirevcs
Cachoeira
Camela
Chaves
Currulinho
Curuca
l<'aro
( iiirupá
[yarapú-miry
Irituia
Itaituha
Macapá
Maracanã
Marapanim
Maxa^ão

Borracha

Kiloí)

j

83.199
[ . 107.170

jMuaná

100.134

404.430

•

•

.

.

. .
• •
• •
• •
- -

• • •
.

.

•

•

. .
. .

i"4-45U
2.oO;;,í!32

iioil.474
53-037
' t<)
3 -"".v -57
4-P-74"
63!
1.040.33?!
2.707.276]
i .932A54
548:839
14.501
5.1011. 707
57-<)'3
2-513-404 |
01:4.530 :
i . ! '.33.762 j
no |

Óbidos
>>
(Gaúcho)
(leiras
Ourem
Ponta de Pedras
Portei
l'rainha
Porto de Moz
Guatipuríi
Salinas
Santarém
Santarcfii novo

&9.77S

35»

t.

aucho)
S. CaUUino de < .-"'vellas
S. Domingos d:. Jíoa-Vista
S. Mi::rjl de (juamá
S. Sebastião da lioa-\"ista
Sourc
Souza
Viiria
Visei:.

47. n í!
i3 ; ; -24,5
i . 34!.!. 446
30/101
05.«122
547
...
445-37
57
04.203
2n.,'J2'i
03..'"']
"0.55"
510.724
167
i . í! 17.020
3!->-o°4
. . . .

ÍÍ7 d 1(1

2.10Q.475 (
952.629
.

•
.

. .
• •

34-342
3.698.866

2.307.482 ;
309
025 1
2.266.030

SALA N.

7

ESTADOS DO AMAZONAS E MATTO GROSSO
A.

ESTADO DO AMAZONAS
Arroz, feijão roxo, feijão vermelho, feijão branco,
favas, feijão de corda, milho, gergelim, etc.
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— Orchidcas, vários exemplares.
— Farinha iTagua, farinha sceca, farinha de carimã, ••
massoca, tapioca, polvilho, mciucica, meiuticanga, pira-;
cuhy de tucumaré ou farinha Je peixe, piracuhy de pirarucu, ipailú, piracuhy de tambaqui, amidon, farinha de
popunha, farinha de banana.
— Macarrão cm caixa, varias amostras, de formatos
e denominações differentcs.
- Pão de lot de Mandos, biscoutos, mostruários de 26
qualidades.
— Cacau fermentado, cacau lavado, chocolate em pau,
chocolate em pó.
- Vários condimentos : arubé, arubé em massa, arubó
liquido, sucupi-simples, tucupi pixuna, tucupi apimentado,
giquitaia, arubé de saubataia, etc. etc.
- Cachaça, vinho de caju, licor perobina, refrigerantes diversos, ginger-alc, cidra real, mel fabricado de
canna.
- Obras de marcenaria: rcg-uas para escriptorio, columnaspara sala, vitrina para bengala, licoreiro com saha
com incrustações e copos de madeira, mesa, cadeira esculpturada, cadeiras pequenas, guarda-prata-(tamanho reduzido), etc.
- Flores artificiaes: diversas flores artiflciaes.
— Cerâmica cladrilhos: alguidares, potes, panellas, fornos, assadeiras, moringues, telhas, talhas, vasos de barm.
tijolos, ladrilhos, mosaicos, mosaicos diversos, etc. etc.
- Meias, almofada bordada á ouro e seda, biombo,
trabalho em applicação, toalha, etc.
- Varias roupas brancas.
- Bengalas: um mostruário contendo uma collccção
de bengalas de madeiras do Amazonas.
- Mostruário contendo objectos de ourivesaria e joaJheria (anneis de coco, annel de ouro, broche de ouro e
cartão de prata).

- Productos de mármore: um trecho de escada de
mármore.
- Mala coberta de couro com guarnições de
metal.
- Grande quantidade de productos pharmaccuticos
(aguas, elixires, pílulas, xaropes, peitoraes, etc.)
- Preparados de fumo: fumo cm folha, fumo cm
molhos, fumo prensado, fumo reduzido a cigarros.
- Vassouras e esteiras, vários exemplares.
- Matérias corantes para tintas de origem vegetal.
— Material para navegação: canoas, batelões, remos,
toldos, mastros, etc.
- Vários productos fabris: ralos de madeira, pilão de
madeira violeta, figuras de guaraná com imitações de
fructos e animacs, tipity, cuias, baldes, colheres de páo,
balaios, chapéos de cipó, cestos, peneiras, abanos, paneiros,
redes, quadro de cera, porta-cartões de palha, palitos, etc.
- Collecções mineralógicas e mineraes úteis.
— Borracha: pellede borracha fina, vários sernambis,
artefactos de borracha, borrachas coaguladas por diversos processos, pannos de borracha, sacco de borracha,
sapatos de borracha, vidros com leite de seringueira de
lapurú, de caucho, de maçaranduba, boião de barro para
defumação da borracha, tronco de seringueira acompanhado de machadinha e tigellinha de folha, uma enorme
bola de borracha pesando 800 kilos.
- Cascas e folhas industriaes, vários exemplares.
- Grande quantidade de favas e sementes: extensa
collecção de óleos, ceras c resinas.
- Numerosa collecção de madeiras para construcção
e outros fins industriaes.
- Grandes collecções de plantas medicinaes.
- Productos de pesca c caça, pirarucu secco, conchas,
escamas de pirarucu, etc.
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— Couros de animaes sylvestres c domésticos: coaty,
cotia, guariba, onça, preguiça, veado, jacaré, giboia, anta,
porco do raatto, bezerro, etc.
— 1'ennas: de mutum, arara, papagaio, soco, puvãosinho, etc.
- Livros de ensino: mathematica, pedagogia.
- Pinturas á óleo em tela e era porcellana, paizagens,
flores e fructas, etc.
- Photographias em grande numero de quadros de
vistas panorâmicas de Manáos e seus arredores ; galerias
de retratos dos governadores do Amazonas desde
1893 até 1911".
- Trabalhos e publicações diversas: álbuns, catálogos, leis, decretos, relatórios, mensagens, atlas, mappas,
plantas, etc.
- Vários trabalhos de papelaria e publicações.
- Objectos de indígenas: machados, pedras, etc.
— Madeiras petrificadas. Vários instrumentos de
pesca usados no Amazonas.

.o
ESTADO DE MATTO GROSSO
Arroz pilado, arroz cattete, arroz branco.
- Feijão mulatinho, feijão rajado, feijão roxo, feijão
manteiga e outras espécies.
- Milho branco, milho vermelho.
- Café chato, café redondo.
- Algodão em caroço, algodão em rama, algodão
batido.
- Mamona miúda e mamona preta.
- Gergelim, amendoim em casca.
— Fardo de alfafa.
- Assucar de v, assucar de 2 a , assucar refinado de
I a , assucar refinado de 2 a .
— Macarrão e talharim.

- Farinha de milho, farinha de mandioca, polvilho,
raspa de mandioca, raspa puba de mandioca, raspa de
mandioca em pó, araruta e maizena.
- Amostras de macarrão e talharim.
- Chocolate em pó.
- Óleo de castanha de aguassú, óleo de copahyba,
resina de guandy.
- Conserva de banana, doce de laranja, doce de limão, doce de caju, doce de goiaba ; extracto de carne,
caldo de carne, língua salgada.
- Álcool, aguardente, restillo, vinho de genipapo,
vinho de caju, vinho de jaboticaba, licores de ananaz, de
piqui, de cajá, de coroa de frade, de herva doce, etc.
- Leite condensado, queijo e manteiga.
- Réguas, esquadros e facas para papel (madeira trabalhada) .
- Cal para construcção.
- Tecido de algodão, toalha de algodão, cinto de
linha de cores, feito á mão.
- Chapéos e bonets de folha de palmeira, chapéos
de crochet.
- Sabão amarcllo, branco c de creolina.
- Couros curtidos.
- Escovas para roupa, para barba e para cavallo.
- Tarrafas e redes de tucum, redes lavradas á lã,
de pellucia, lavrada á linha de cores.
- Ouro em barra, em pó e em pepita, diamantes,
cascalhes auríferos e diamantiferos, áreas diversas, crystal
de rocha, minérios de ferro, de manganez e de cobre, calcareos, malacacheta e ocas branca, amarclla e vermelha.
— Borracha de seringueira, de mangabcira, grande
quantidade de exemplares de borracha de varias sortes ;
borracha fina e entrefina, sernamby, e caucho.
- Fibras e cascas industriaes, estopas, painas, etc.
— l ler vá malte em cylindros, cubos e surrrões.
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- Plantas medicinaes: quinas, velame, salsa, carobinha, japeganga, arnica, calumba, ipecacuanha c outras.
- Numerosas amostras de madeiras para construcção e outros fins industriaes.
- Objectos de montaria: basto, perneiras, p u x a dores, chicotes, laços, ctc.
- Pcnnas de garça. Trabalhos de índios bororós.
- Livros e publicações: Regulamentos, decretos,
estatutos, relatórios, mensagens, trabalhos jurídicos, trabalhos sobre vias de communicação, catálogos, ctc., livros
de ensino, grammaticas, diccionarios, etc.
— Productos chimicos.
Além dos productos expostos ha nesta secção um
grande numero de photographias no que diz respeito á
fagricultura, reproduzindo cannaviaes, arrozaes, milharacs,
ructoí, raízes, etc.; na industria pecuária mostrando rebanhos ou animacs isolados, como touros, bois carreiros,
vaccas leiteiras, cavallos, poldros; curraes, campos de
criação, fazendas, retiros, etc.; em varias industrias mostrando usinas, vistas interna e externamente ; cm artes liberaes reproduzindo trabalhos de engenharia, como
pontes metallicas, eJiíicios públicos, dragas de mineração,
meios de transporte para passageiros c cargas.
SALA N . 8
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Massas alimentícias, biscoutos c bolachas : importante mostruário da casa Leal, Santos & Comp. com
grande variedade de marcas de biscoutos ; biscoutos finos
ou de phantasia, de differentes fabricantes ; bolachas em
vidros, caixas e latinhas; massas alimentícias de cinco
fabricas.
— Mostruário da conhecida casa Neugebauer & Irmãos, de Porto-Alegre, com biscoutos finos de 25 quali-

dadcs, grande quantidade de bombons, balas, chocolate
e confeitos em vidros e caixas; confeitos c bombons, caramellos, balas, chocolates de vários fabricantes.
- Conservas de carne, peixe, legumes e fructas ; diversas qualidades de salames, mortadella, patê, línguas
defumadas, presuntos, salsichas, lombo de porco, extracto
de carne, xarque em latas, bucho, gelatina, rabada, feijoada, pepinos, massa de tomates, pecegos, marmellos,
pêras, figos, laranjas, araçás em calda, compotas c geleias .
- Azeite de capivara, de jacaré, amendoim c mocotó;
sebo puro, sebo platino, graxa simples e refinada.
- Molho eléctrico.
- Licores e outras bebidas alcoólicas : cognac, bitter,
chartreuse, cacáo, benedictino, pipermint, kcrman, anjz,
lernet, absintho, genebra, rhum, boonekamp, vermouth,
kummel; licores de tupury, albermas, bergamota, guaco,
sueco de morangas, etc.
- Grandes mostruários de cervejas de diversas marcas, de importantes fabricas de Porto Alegre, Pelotas c
outras.
- Vinhos de laranja, aguardente de canna c de laranja.
- Xaropes diversos, limonadas, aguas gazosas c mineraes.
- Moveis commums e de luxo, bilhares, mobílias de
luxo para escriptorio, para dormitório, para sala de visitas, para sala de jantar e para escolas ; i bilhar oval, pianos, uma geladeira, tampos com mosaico de madeira
para mesa ; um banco estofado, estylo Luiz XV, cadeiras
com assento de vime.
- Cestas com flores artificiaes; coroas com flores de
biscuit.
— Importantes mostruários de duas fabricas de vidros:
chaminés para lampeões, globos para luz eléctrica, aqua-
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rios, cálices e copos com desenhos lisos c com frisos, moldados c raiados, compoteiras, garrafas, castiçacs, frascos
para pharmacia, tinteiros, manteigueiras, espremedores
para limão, etc.
- i tocha elástica para accender bicos incandescentes.
- Chapéos communs de palha de trigo.
— Tamancos e botinas atamancadas.
- Pentes de chifre, tartaruga c celluloidc, chifres de
boi, calçadeiras.
- Perfumarias: Extractos, loções, tónicos c óleos para
cabello, aguas de Colónia, quinas, brilhantinas, pó de
arroz, bisnagas com pomada húngara, dentifrícios, agua
florida, oriza, etc.
— Sabão e sabonetes de diversas qualidades ; velas de
cêsa enfeitadas, de differentes tamanhos, para altar, bicos
de tochas; velas de stearina e de sebo em pacotes c
avulsas ; stearina cm massa c cm pó .
- Um relógio pêndula.
— Quadros com photographias da fabrica José Becker
& Irmão.
- Quadro com photographias das offidnas nicchanicas
de Emilio Mabilde.
- Uma machina para esticar arame.
- Modelos de machina para esticar arame.
- Machina formicida Devastadora.
— Uma porteira automática.
- Uma collecção de limas de aço; ferraduras para
cavallo; coroa de louros em ferro forjado, fechaduras,
dobradiças, diversas chapas de metal com gravuras, balanças de ferro e latão, terno de pesos de latão, esporas,
estribos, bombas, passadores, chapas para serigotes, emblemas, torneiras de metal', campainhas de metal, baldes
e tachos de cobre, bomba de cobre, cafeteiras de latão ;
facas, facões, tesouras, canivetes e outros artigos de
metal, fundido, batido ou estampado.

'"3

- Meios de sola para correeiro, sellciroe sapateiro;
vaquetas brancas e pretas para calçado. Couros de boi,
curtidos, envernizados e ^arroteados; couro de veado,
bezerrote, tintos c engraxados; couros da Rússia ; marroquins de diversas cflres ; couros de cavallinho, capivara,
veado pardo, porco, lontra, carneiro, cabrito, ariranha,
tigre; barrigueiras, travessões, bateg-as, correias roliças,
c correias dobradas, pontas para costureiro, pellegos, etc.
— Arreios completos de montaria para homens c senhoras, lombilhos, serigotes, caronas, rédeas, peitoraes,
cabrestos, rabichos, cabeçadas, chicotes; folies simples c
folies para a cxtincção de formigas, uma barraca de kak
com armação e pertences.
— Alcatrão animal, oleina, creolina em frascosc em latas.
- Papel pardo para embrulho, papel de diversas,
cores, papel hygienico e papelão de diversas qualidades.
- Fumos em rolo, picado e desfiado ; charutos, cigarros de papel e de palha; fumo desfiado sem nicotina.
Um pé de fumo, fumo em corda.
- Vassouras, brochas e escovas: escovas para tapetes, roupa, chapéo, cabello, moveis, bilhar, ourives,
metaes, typographia, lavar copos e garrafas; escovas
para soalho, e tubos, calçado, etc.; brochas para caiar e
para vidraças; vassouras de cabello, de piassava c de
palha; espanadores de pennas e de cabello.
- Vidros com tinta setim para calçado ; eólias, graxa
para sapatos e tintas para escrever.
t
- Um quadro com photographias da casa Luiz Rothfuchs & Irmão, de vehiculos da sua fabrica.
- Caixas de papelão para productos pharmaccuticos,
perfumarias, etc.
- Balanças romanas, de madeira e de metal, ternos
de pesos, balança impressora.
- Pontas de Pariz (pregos) dedilTcrcntcs tamanhos;
telas de arame.

IO4

- Pós insecticidas em latas e em pacotes.
- Barris e pipas para líquidos.
- Differentes marcas de phosphoros de madeira;
toros de pinho para o fabrico de caixas e palitos de phosphoros ; quadros com photographias das fabricas.
- Folhas estampadas para latas de conservas.
- Tabacina anti-parasitaria para animaes e plantas.
- Chifres de novilhos, sabug-os, ossos de canella;
cabcllo de boi e de cavallo ; tranças de crina animal preta
c branca.
- Aguas mineraes naturacs.

Quadros a óleo : «Têmpora mutantur» de Weingartncr, Reconhecimento do Passo da Pátria, de Eduardo
de Martino, «O matte chimarrão» e vários quadros de diversos artistas; estatuas de gesso, uma cruz de mármore.
- Bandolins, bandurras, violão, mandolino, guitarra,
cavaquinho de jacarandá (instrumentos de corda ), pistão,
rompa, barytono, bombardino, corneta, trombone, trombetas, caixa de rufo completa, pratos de metal, etc. (28
instrumentos de metal), harmonium.
- Um piano de cauda e dons ditos de armário fabricados exclusivamente de madeiras nacionaes.
— Medicamentos homrEOpaíhicos em glóbulos, em tin. tura e trituração, baixa dynamisação ; tintura mãe, de i",
2* c 3a, dynamisações, em boticas de diversos tamanhos»
em carteiras e caixas ; medicamentos para uso interno c
uso externo ; assucar de leite.
— Preparados pharmaccuticos allopathicos, cm vidros,
caixas c potes ; elixires, xaropes, óleos, tónicos, licores,
pomadas, dentifrícios, loções, extractos fluidos de diversos autores.
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SALA N. 9
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Farinhas de centeio, de milho amarello e branco,
de mandioca, fina, commum e especial, de polvilho, de
araruta, de trigo, de semolina, de aveia, de maizena e de
arroz; polvilho de aipim, de mandioca, de arroz, etc.;
café moido sem mistura e com caramello.
- Conservas de carne, peixe, legumes e fructas. Importante mostruário de Leal, Santos & C. com conservas
de marmelada e diversas fructas; de peixe de cscabeche,
feijoada, línguas, carneiro guisado, aves e caças, lombo
de porco, paios, massa de tomates, linguiças, chouriços,
etc.; diversas qualidades de salames, presuntos, línguas,
lombo de porco, massa de tomates e conservas de fructos
em calda, compotas e geleias de differentes fabricantes.
- Mostarda e conservas de legumes, óleo de mostarda; azeites de capivara, de jacaré, de amendoim e de
mocotó; variado mostruário de banhas em barricas e
latas de diversas fabricas; banha vaccum .
- Vinhos tintos e brancos em barris e garrafas de
diffcrentes marcas; photographia de um parreiral de
29 annos, que produz annualmcnte cerca de i .000 kilos e
occupa uma área de 300™" ; vinho de laranja, aguardente
de canna e de bergamota.
- Manteiga de nata pura, queijos, nata doce.
— Fumo em folha e em cordas.
— Lã fina mestiça, grossa, borrega e de ponto.
— Fibras de linho Perrini, de pita, amarellas e pardas.
- Pinhões.
— Rarriquinhas, caixas, pacotes e saquinhos com diversos typos de herva-matte.
— Pacotes com chá de herva mattc; hcrva matte
«Barbaquá» em folha.
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- Importante secção do adiantado apicultor E. Schuenck, cxhibindo colmeias, favos artificiaes, vasilhame e utensílios usados na apicultura, melem vidros e em favos, cera
amarella e branca, vinagre e vinho de mel; diversos trabalhos em portuguez e cm allcmão referentes a este importante ramo industrial.
- Arroz em casca, descascado e pillado, aveia, centeio, milho, alpiste, painço, lentilhas, amendoim, favas,
tremoços, cevada, trigo, ervilhas, mostarda, grão de
bico, mamona, arroz, café, alfafa, algodão e feijão de differentes qualidades cm saccos, caixas e cm vidros de
forma esphcrica fabricados no Estado.
- Um pé de pinheiro e um dito de hcrva-matte.
- Nozes, peccgos seccos, azeitonas, amêndoas japonczas, cebolas.
— Batatas inglczas e batatas doces.
- Cannas de assucar, abóbora pesando 16 kilos, diversos pés de feijão, pinhões, etc.
NOTA — Entre as salas ns. 9 c 10, no corredor onde
se acha a escada que desce para o i° pavimento,
estão expostos os seguintes productos do Estado do
Rio Cirande do Sul : dous mostruários da casa Poock
& Comp., com charutos de varias marcas e formatos, em
caixas de 10, 25, 50 e 100; caixas com cigarrilhos cm
maços ; charutos de diversas marcas de outros fabricantes.
- Pinturas á óleo : retratos dos Drs. Júlio de Castilhos e A. A. Borges de Medeiros e do general Bento
Gonçalves; diversas photographias de vários estabelecimentos públicos e casas particulares da cidade de Porto
Alegre, retratos, etc., um pequeno motor, um quadro
com trabalhos de bordado de linho.
Está instai lado também nesta dependência o escriptorio da commissão do Estado.

l
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SALA N. 10
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Importante mostruário de F. Rheingantz & Comp.,
contendo matérias primas nacionaes para confecção de
diapéos c 360 modelos diflcrentcs de chapéos de pello
lino e commum, castor e lã rio-grandense; grande variedade de chapéos de lã, castor e palha, de diferentes
fabricantes, para homem, senhora c crianças ; bonets e
gorros de diversos feitios ; kepis para militares c collcgiaes.
— Calçado de pellica, de couro da Rússia, de bezerro
c de verniz, para homem, senhora c criança : botas, bolinhas, botinas, sapatos, cothurnos, borzcguins, sandálias,
chinellos, alpargatas c botinas atamancadas.
— Bengalas com castão de prata c ouro.
— Gravatas de diversos feitios, de duas fabricas.
— Bello mostruário de espartilhos para senhora.
— Um vestido de filó bordado para noiva; casacos
de filó de seda preta; capas de filó c de beige.
— Diversas qualidades de camisas para homem;
punhos e collarinhos.
- Pentes de chifre, de tartaruga c de celluloide.
— Palas, mantas, lichús, lenços, gravatas, meias, guardanapos e meiadas de seda branca e amarella ; carreteis
de lio de seda e casulos.
—- Fitas de seda de differentes cores.
- Guardanapos, toalhas bordadas e de crochet.
- Bordados á lithographia.
- Camisetas de meia ; meiadas de fio de linho e de lã.
- Luvas, ponto de malha.
- Facas de prata com anncis de ouro; brincos de
ouro com diamantes; correntes e botões de ouro, me-
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dalha de ouro, cravejada de brilhantes ; alfinetes para
pulseiras, gravatas, broches, arg-ollas, cuias, bombas e
outros objectos apparclhados de ouro, um álbum com
capa de ouro contendo a Constituição do Estado ; copo de
prata com as armas da Republica.
- Colchas de differentes qualidades, para solteiro e
casados, de seda, sctineta e chita; colchões de lã.
- Flores artificiaes de seda, biscuit, panno e cereaes, em corbeilles, cestas, ramos c coroas.
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- Ura stcreoscopio com vistas transparentes do Estado do Rio Grande do Sul, funeracs de Júlio de Castilhos, etc.
OBSERVAÇÃO — Nas varias salas deste pavimento
occupadas pelos productos do Estado do Rio Grande
estão expostos quadros estatísticos sobre a exportação
dos principaes productos do mesmo Estado, cm um quinquennio, e que são os seguintes:
CEREAES E OUTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Livros escolares cm língua portugucza, cm allemão
c em latim.
— Diversos quadros á óleo de Pedro Weingartner
e de outros artistas, estatuas de gesso.
- Photographias de uma collecção de 560 moedas;
idcm de uma collecção de sellos.
— Quadros com photographias diversas e collecções de
photographias em álbuns c avulsos (retratos, paizagens,
marinhas, etc.)
- Mappa do Rio Grande do Sul, feito a bico de
penna.
- Álbuns de diversas ofilcinas contendo trabalhos
de typographia e lithographia, stcreotypia c spccimcns de
monogrammas, etc.
- Diversos trabalhos de encadernação e de pautação
em papel commercial e almasso; pastas para escrivaninha ; diversas publicações em portuguez, allemão e italiano, revistas, relatórios e diversas composições musicacs ; cartas photographadas do general Bento Gonçalves
dos annos de 1845 e 1869; mappas estatísticas e diagrammas
comparativos do valor da exportação e importação, movimento marítimo para o exterior— 1901-1907 ; exemplares
do Guia Bemporat; guia mercantil c autros trabalhos de
estatística e de propaganda.

EXPORTAÇÃO NO QUINQUENNIO DE 1902 A 1906

PltODUCTO»

Farinha de mandioca.
Feijão
Cebolas e alhos . .
Tomates e pimentões.
C'-era. . . . . .
Polvilho . . . .
Batatas
Alpiste
Amendoim. . . .
Repolho
Arroz
Fructas
Favas
Farelo
Abóboras . . . .
Milho
Farinha de trigt) . .
Fumo
Alfafa
Tremoços . . . .
Total.

QUANTIDADE
KiloS

VALOR OFPICIAL

123.601.039
86.752.914
25.816.679
4.720.601
368.324
2.413.519
2.530.769
59^. 460
1.443.360
1.000.656
706.146
3.640.994
901.053
1.221.578
295.354
440.990
8.730
I7-374-052
878.276
76.600

i3.5io:557$ooo
n.927:õ26$ooo
4.2i4:668$ooo
82
64
34o:87o$ooo
25
21
161:24
i44:377$ooo
I42:66i$ooo
i34:2O9$ooo
H4:3i3$ooo
ioo:984$ooo
57:646$ooo
4i:i84$ooo
K;:207$ooo
6.553:2o8$ooo
99:225$ooo
i

. . . .

39.51

III
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Productos
1'RODUCTOS DA INDUSTRIA PASTORIL. EXPORTAÇÃO 00
QUINQUENNIO DE K/)2 A Kp6
Productos

Quantidade

Xarque (kilos) . . .
Couros vaccuns snlg-ados (kilos). . .
Couros vaccuns seccos.
Sebo (kilos). . . .
L ã (kilos) . . . .
Cabello (kilos) . . .
Graxa (kilos) . . .
Couros de bezerro (kilo)
Chifres
Cinza de ossos (kilos).
Pelles diversas . . .
Couro de cavallo (kilos)
Pellegos
Sabugos de c h i f r e s
(kilos)
Gorros de couro (kilos)
Ossos (kilos). . . .
Ovelhas
A n i m a e s cavallares
(kilos)......
Canellas de boi (kilos)
Umbigo de boi (kilos)
Colla (kilos) . . .
Pcllcs de ovelha (kilos)

191.468.000
68.937.361
20. 326..'»')[
3.062.703
10.751.864
2.869.225
5-359-370
1.259.703
8.321.284
17.283.229
500.306

479.002
288.207
4380.011!
1.719.681
5.726.105
228.779

1.828
4.884.181
99.693
12.884
371.729

V:ilor olficial

39-543 :4l3$ooo|
23-523 I217$000 l
14.032 :84i$ooo l
8.509 :587$ooo l
o36$ooo l
2-350 39i$uoo
859 234$ooo
845 394$ooo
502 iói$ooo
299 :459$ooo
1 8o :25ó$ooo
1 8o:6Ó3$ooo

H2:8o5$ooo

6i:o95$ooo
53:011$' IDO
lo:

3O7$ooo

DIVERSOS ARTIGOS DE ALIMENTAÇÃO. EXPORTAÇÃO XO
QUINQUENNIO DE 1902 A 1906

Banha de porco (kilos).
lierva malte (kilos) .

Quantidade

33.051.140
2.455.258

Valor official
2.225: II2$OOO

5-I08.525

2.256.303

i.78i:549$ooo

6.554.706

i.583:425$ooo

2.375.348

i.047:oÓ2$ooo

1 . 366 . 890

i .047:8^^000

200.8'?^
^(WW . VJJ J

2.948.677

t

. WKf ^

« '-> JJ^P-'^'^-'

962 : 5 1 9$ooo
72i:s85$ooo

2.47Ç.62Q
Ti D
v -"y

708'O7Çfo)OO

564.126

623 : 67ó$ooo

787.9O6

373:822$ooo

258.731

22Ó:495$ooo

158.362

io5:o45$ooo

94.62O

92:907$ooo

47.671

75:788$ooo

127.898

6o:777$ooo

23.684

26 : 759$ooo

2CJ.OÓI

i5:67Ó$ooo

Total .

Total.

Productos

Carne de porco (kilos).
Carne de vacca cm conserva (kilos) . . .
Vinho (litros) . . .
Cerveja (litro) . . .
Conservas alimentícias
(kilos)
E x t r a c t o de carne
(kilos)
Peixe salgado (kilos) .
Ovos
Biscoutos (kilos) .
Aguardente (litros). .
Doces (kilos) . . .
Toucinho (kilos) . .
Manteiga (kilos) . .
Presuntos (kilos) . .
Linguiças (kilos) . .
Salame (kilos) . . .
Camarões (kilos) . .

Quantidade
2 .402
.1
»*t*^ . .42
-T -r

Valor oITiuial

25.9Ó4:784$ooo
3.68i:2<;5$ooo'

FIAÇÃO E TECIDOS. EXPORTAÇÃO NO QUINQUENNIO DE 1902
A 1906
PliODUCTOS

Brins c algodões (kilos)
Mantas
Cobertores (kilos) . .
1'annos e baetas. . .
Aniagem (kilos) . . .
' 'assinetas (kilos) . . .
Meias (pares). . . .
Casemiras (kilos) . . .

QUALIDADES
kilos

i, .240. 614
1.575.884
1 * O( <J *-"-"T
33i-47o
823.017
,"75.464
295.646
389.468

VALOll OKFICIAL

2.787:
2I9$OOO
l i
/if~"-'
I . I02:222$000
668:294$ooo
593: 709$ooo
4Ói:686$ooo
35i:652$ooo
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Productos

Quantidade

Poncho de pala (kilos)
Chalés (kilos). . .

2I8.4II
24.522

2i8:4i5$ooo
n6:436$ooo
H2:95i$ooo

62.567

63:5Ô7$ooo

I I . 486

3i:049$000

27.219

Sarjas (kilos). .
Pellucias (kilos) .

Valor offlcial

n.898:io6$ooo

Total.

COUROS PREPARADOS E SEUS ARTIGOS. QUANTIDADE E VALOR
DA EXPORTAÇÃO NO QUINQUENNIO DE 1902 A 1906
QUANTIDADE
kilos

PRODUCTOS

Couros curtidos . . .
Sola
Caronas
Couro envernizado .
Vaquetas
Lombilhos e serigotes .
Arreios
Badanas
Coxonilhos . . . .

i. 073.218
2.270.545
150.224
60.824
43.506
11.066
8.365
12.876
9-775

i.47o:4i6$ooo
3O3:72g$ooo
ii9:55o$ooo
ii
ia
6
43:574$ooo
8.587:909$ooo

Total.
DIVERSOS PRODUCTOS.

VALOR OFFICIAL

EXPORTAÇÃO NO QUINQUENNIO DE
1902 A 1906

Productos

Sabão ((kilos) . . .
Charutos (kilos). . .
Chapéos (kilos). . .
Velas de sebo e cera
(kilos)
Sabão perfumado (sanetes) (kilos) . . .
Moveis . . . . .
Espartilhos . . . .
Medicamentos (vidros).

Quantidade
2-499-033
8.790.982

Valur official

677 . 206

Ó38:899$ooo
5o6:i54$ooo

439-660

3Ó6:822$ooo

174.229
65.762
175-939

Productos

Quantidade

Valor ofíicial

Colla (kilos). . .
Xaropes (vidros) .
Elixir (litros) . .
. 'apcl de embrulho.
Gravatas. . . .
Phosphoros (latas) .
Tamancos (pares) .
Chaminés de vidro.
Vidros . . . .
Bscovas .
Calçado . . . .

428.561

240:o77$oc.o
2o6:o94$ooo
i97:926$o>:,o
i86:674$oca
i68:663$ooo
i6i:436$ooo

I22.23O
20.900
379-554
(58.024
3-969
151.079

114.381

I26:229$000

54:i92$oco

3-440

Total
INDUSTRIA EXTRACTIVA. QUANTIDADE E VALOR DE ATiTlf.OS DA INDUSTRIA EXTRACTIVA ; EXPORTAÇÃO NO
QUINQUENNIO de 1902 A 1906.
Troductos

Quantidade

Moirões . . . .
Crina vegetal (kilos)
Taboas . . . .
: 'caras . . . .
•Jornientes .
Minério (kilos) .
Linhas e Jinhotes .

125.961

Valor official
20I:853$0'.X>

I.I85.826
21.901

66:ii3$obo

424.076

55;377$oeo
5o:67O$oc>>

5-047
481.600
2.398

32:7io$ooo

Total
Curpo Central

SALA N. 11
DISTRÍCTO FEDERAL

:

354 7'6$ooo j
2Ói:6o7$ooo

Grande mostruário era gesso com figuras em alto relevo, pipas, quartolas, garrafas, cervejas engarrafais,
ngoriferos, autoclavcs, utensílios, instrumentos e vasilhames differcntcs (Companhia Cervejaria Brahma)
S09T
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—Mostruários das Cervo j.-: nas l 'olonia, Princeza, Ama- ;
xonia. Victoria, Cruzeiro, (larr :ilJi e Ciiiarda-Vellia.
— Um pé de lúpulo artifu
— Rolhas, capsulas, m;v !
. : nstrumcntos e utensi-l
lios para arrolhar c desarroií ; -- garrafas (syptcinas ('orou
e Ali: V
fk'1'idas alciuilicjs diversa* - Licores c outras ( ( i u i chard e'Cardoso de Gouveia A: Comp.), licor marca
«Crystal» (F. Machado), licores c xaropes (K. Guerin e j
Fabrica «Confiança), vinho de mel (J. Yaz A Comp.),
néctar do Braxil (Pinto Braiuo . : • Gelys», refrigerante
espumante sem álcool (Mário 7. Mendes).
— Conservas de fructas e massas de tomate (Sanlehro), biscoutos (F. Guirn:,; :le-- e Padaria Vienna), marmellada (Casa Colombo), bis .r nitris e pastilhas (J. L i v l nius): confeitos e chocolates (Cr.sa l!hering;;doces, amêndoas e papeis pintados |..
iis iSipiani), podim
cinco minutos (Clauscn). doces, cmifeitos e chocolates
(Moinho de Ouro), maquette ò: assucar representando
edifícios ((.'asa Paschoal e F. Co.-ta A l nu;: • .
— Massas alimentícias (Gerenpsq Acceta A Filho e
M. Aiiónsu A Comp.), milhe":, e amido "Primor» (Soares
A Comp.)
— Cereacs moídos, trigo, etc. 'Moinlio.s Ingluz e
S. Domingos).
— ('ate torrado e moído. Moinho de Ouro, llerminios, Ideal, Mineiro, Paulista e Moinho de S. Domingos).
— Amostras de café i_-ir. grão de vários typos (Teixeira A Borges e Pinheiro
— Amostras de arro;: cor- casca e descascado (Domingos Moitinho).
— Assucar em tijolinho.-. e em pó, caixas para si.i
aconuicionameiito (Grani 1
i,i).
- Leite, manteiga c qcev••> l.eiteria Campo lielloi.

- Colorante para queijo e manteiga.
- Banha refinada (Companhia União dos Refinadore:.).
NOTA — Na varanda dos fundos deste pavimento, a
que vem ter a escada de accesso do andar térreo, acham-se
expostos:
(.7. l em frente á sala n. r i, bellos mostruários de ladrilhos vitfiticados com as colorações as mais caprichos s e
interessantes da fabrica Ludolf & Ludolf (secção do districto federal);
b ) cm frente á sala n. 12, uma vencxiana de Klausncr
A Comp. c um tear funccionando para fabricação ré tecidos de seda, de Salomão Uiifarah, ambos estes expositores do Estado de S. Paulo ;
c ) na i'arte central, e correspondendo ás salas ns. lò
e 17, telhas, tijolos o canos de barro, marca Estrella. do
município de S. Gonçalo e também materiaes de onstrucção (tijolos simples e furados, canos vitrificados, telhassystema trance/;, o um trecho de muro formado de ti;.i
los rejuntados, de Ludolf A Ludolf (secção Estado do Rio).
SALA. N. 12
ESTADO DE S. P
Dous importantes mostruários contendo parte das
collecções do gabinete de Mineralogia, Zoologia e Paleontologia do « Mackenzie College ».
- Numerosas collecções de photographias com vistas
internas e externas de estabelecimentos de ensino, alumnos
em trabalhos escolares, etc.
- Trabalhos collegiaes, de bordados a ouro, seda e
linho, trabalhos cm madeira e em couro, trabalhos de
bordados e pinturas sobre setim c velludo.
- Livros didácticos e desenhos á bico de penna.
— Numerosos e importantes trabalhos manuaes.

Tl6'

Grande numero de quadros com pinturas á aquarella.e á óleo de muitos autores : Crucias, flores, paizas
gens, quadros de costumes, retratos ctc.
- Almofadas, pannos para cima de mesa, porta-luvas,
porta-vasos, porta-cartões, porta-lenços, pastas, caixas,-j
cestas, molduras para quadros, ele, cm selim, vclludo,!
seda, couro, cera e madeira, pintados á óleo, bordados]
ou em pyrogravura.
Quadro com uma collecção de moedas nacionaes d e ,
cobre, prata e nickel.
Sortimento completo e variado, importantíssimo mostruário de instrumentos de musica (metallicos) para banda,'
instrumentos de corda (importantíssimo mostruário), violões, violinos, violas, bandolins, sanfonas, harmónicas,
guitarras e cavaquinhos; numerosos c varias collecções
de composições musicaes.
Grande numero de photographias de diversos systemas, em prata, ouro e madnjperola, ampliações e photographias coloridas (retratos, vistas, panoramas de cidades, ruas, edilicios públicos e particulares, estações de
estradas de ferro, estabelecimentos agrícolas e industriaes,
interna e externamente, ele., ctc.)
- Prensa photographica automática para funccioiiar
com luz artificial.
- Numerosíssimos c importantes trabalhos typolithographicos e trabalhos de cartograpliia em grandes ai buns, pastas e cartazes de vários tamanhos com amostras
de papeis de valor (apólices, acções de companhias, prospectos, talões, manifestos, iiicinur.viJos, cartões de visita,
reclames coloridos, annuncios de toda ordem, imitações
de fazendas, de rendas, de bordados c de trabalhos diversos, etc.)
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- Amostras de cartas para jogar.
- Diversos utensílios typographicos.
- Livros em branco, impressos e encadernados para
cscripturação mercantil, de estabelecimentos commcrciaes,
etc.
- Tinteiro Brazil.
- Grande collecção de livros escolares concernentes
a matérias diversas si >bre : ensino primário, secundário e
lechnico, philosophia, direito, administração, política, litter.ilura, bellas artes e sobre os mais variados assumptos.
- Productos chimicos e pharmaceuticos, allopathicos
c liomíjcopathicos, importantes mostruários).
— Trabalhos diversos de prothese dentaria.
Fundas, pernas, braços artificiaes, cintas hypo^astricas.
- Álbum com plantas, desenhos c projectos de architectura.
Projecto de fachada para um « Paço de Justiça ».
- Quadros photographicos de parques, jardins e
"litros melhoramentos materiaes.
— -Mobília de vime.
Flores artificiaes de panno, porcellana, papel c conchas,
-"b a forma de coroas, ramalhetes e cestas (innumeros
••\emplares).
Bordado de ouro ou de linho, sobre seda, setim ou
vclludo, sob a forma de almofadas, sombrinhas, centro de
:
'iesa, pastas, porta-cartões, porta-jornaes, porta-rctratos ;
'eques e colchas de filó; bordados sobre filó; renda ir'andeza ; trabalhos de crochct e outros (numerosos exemplares expostos).
Roupas brancas para senhora (saias, calças, corpinhos,
"wtinées).

HQ

- Vestidos de casemira para senhora ; paletoi e collctc
para homem, uma casaca em miniatura; uniformes escolares; vestidos guarnecidos de seJa e linho para senhona ;
vestidos e vestidinhos enfeitados para creança ; sobretudo
d"e casemira. (J m livro intitulado «Methodo de corte geométrico» .
Manequins com colletes de seda e linho para senhora.
Perfumarias diversas: aguas de Colónia, Florida e de
quina; perfumes de varias essências, tónicos, loções, agua
e pasta dentifricia, óleos perfumados para cabello, óleo e
pasta de babosa, pomadas, cosméticos, pó de arroz.
Um busto de mármore (trabalho artístico).
Vidros de verniz preto.
Mascaras de cera.
SALA N. 13
DISTRICTO FEDERAL
(irande e luxuoso mostruário do «Pare Ruyai , espaçosa vitrina en vidraçada em que se acham expostos
vestidos, chapéos, sombrinhas, figuras de cera (manequins) ricamente preparados com vestuários de seda,
bordados, rendas, etc.
- Duas importantes vitrinas com perfumarias finas.
- Sofás e cadeiras estofados, mesas de centro, sanefas, cortinas e toda a decoração de um salão de luxo e
descanso para as senhoras, com papel, penna, tinta, lápis
e demais objectos de escriptorio para redacção de notas.
- Quatro photographias do pessoal do estabelecimento "Pare Royal» em differentes épocas.

SALA N. 14
])ISTRICY • FEDERAL
Ternos de roupa para ' o-nens em casemira, de Alarcellino Richezza.
- Mostruário com diversos chapéus de pá'"'a para
senhora, Bellerini ec Pa,
- Vários uniformes, para homem, em pannos de differentes cores, Ferreira Curvello & Comp.
- Calçado para homem, de J. R. Pinto de Azevedo,
l'm .•ipparelho de toMte de ferro esmaltado com
agua canalisada.
SALA N. 15
DtSTtilCTt) FEDERAL
Importante mostruário de velas e sabão da Conipaihia Luz Stearica.
- Velas de cera «Flotai), de Teixeira de (.'astro i\
Comp.
- Sabões diversos, de A. J. Peixoto de Castro.
- Sabão, de Campos Heitor.
Sabão «Crystal", de Gonçalves Campos & Comp.
- Óleos c sabão, de Costa Pereira, Irmão & Maia.
- Sabão, azeite, sebo e velas, de Corrêa d'Avi!a.
- Três medalhões de stearina da Comp. Luz Stearica (representação de edifícios).
— Sabonetes e perfumarias, de Alves Magalhães &
'Comp.
- Sabonetes e perfumarias, de J. R. Kanitz.
- Sabonetes c perfumarias (Beija Flor), de M. M.
Raposo & Comp.
- Perfumaria «Jurema», da casa Bazin.
- Tónico vegetal «Angico» (Perfumaria Beija-Flor).
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- Especifico hyglenico prodigioso, de F. R. Scgreto & Comp.
- Perfumarias, sabonetes c centrifieios, de E. Sal vi
& Comp.
- Perfumarias de Bizet Cazcaux & Comp.
- Sabonetes e perfumarias, de Joaquim Nunes.
- Colchetes e alfinetes, de J. R. Kanitz.
- Ammonium e mercúrio doce marca «Brazil», de
João José Costa Coelho.
- Uma planta: Projecto do- melhoramentos do Rio.
1903.
SALA N. 16
DISTRICTO FEDERAL
Papeis pintados para forração de paredes e estampados de papelão imitando estuque para tectos, da Casa.
Davicl & Comp.
- Calçado da Casa Abrunhosa.
- Calçado da Casa Ismael Duarte Pinto.
- Calçado da casa Marti.
- Calçado da Casa Marapodin.
— Camisas, punhos e collarinhos, de Arthur Frenckel,
- Chapéus para homem da Fabrica « Mangueira >•.
— Palas de celluloide, de Manoel Rodrigues Trindade.
- Folhas estampadas e envernisadas para latas, placas,
etc., de Lambert & Comp.
SALA N . 1 7
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Mostruário do « Café Cantagallo, » torrado e moido, em vidros e em envolucros de papel e diversos resíduos obtidos no preparo do mesmo.

- Um movei estofado, em forma de cesto, com tampo
coberto de seda e velludo; cadeiras de dobrar de palhinha.
mesinhas e columnas de madeira para sala e uma secretária para escriptorio.
- Copos, vasos, ctc. de vidro, fabricados com areia
do Estado do Rio.
- Sombrinhas de setim, rendas de crochet, bordados
em matiz c ouro, colchas de crochet, botinas e sapatinhos
Jc tricot; diversos trabalhos de bordado, do asylo Santa
Leopoldina de Nictheroy e da Escola Domestica de N. S.
do Amparo, em Petropolis; flores artiticiaes, toucas de
lã, fichús, vestidinhos, almofadas e pastas ; um quadro cm
espelho, com trabalho á seda, representando N. S. de
Lourdes.
- ("alçado para homem, senhora e criança; chapéos
de palha, para homem e senhora.
- Bengalas de coco, piquiá, i ri e de papelão; chapéos
de sol com cabos de madeiras de Petropolis; armações metallicas de chapéos de sol e ferro laminado empregado no
fabrico das armações; dois quadros contendo 12 photographias da fabrica J. B. Ferrini, cm Rodeio, Diploma de
honra na Exposição de Milão.
- Liquido perfumado « Zoradina » .
- Vitrina com o preparado « Talquina ».
- Vernizes diversos em latas e em vidros, lacre e
colla de carpinteiro.
- Mostruário da fabrica de phosphoros « Brilhante »,
demonstrando o fabrico dos phosphoros em diversas
phases.
- Idem da fabrica de phosphoros « Serra do Mar »
contendo parafina em placas, processo da fabricação das
caixinhas, madeira para a fabricação das caixas e dos phosphoros, em paus e em fitas, massa de lixa, oxydo de ferro,
gesso, breu, antimonio, phosphoro, colla, roxo-rei, vidro
em pó, gomma arábica, terra umbre, etc.; phosphoros
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tos, em cahas e em lata.-, .ii\crsos modelos de ferramentas
usadas na fabrica.
- Vitrina da fabrica J.e phosphoros « Maiv
phosphoros de cera e parafina, madeiras em toro,fitas ; phosphoros soltos e em caixas, pavios em trança,
cera em chapas, parafina e breu ; photographias
brica; medalha do < IranJ.e Prémio na Exposição de Milão.
-Explosivo «Stygia . de Eugênio George & C.
— Cinco mostruários envidraçados, com minérios diversos, areias monaziticas. crystal de rocha, pedra càlcarea, cal virgem, mica, graphitos, carbonatos, sulfato de
cobre, kaolin em pó e natural, argillas, gcssos, turfas,
oca, terra deSiena, ferro, manganez, amostras de talco,
argilla refractária e plástica : tubos de vidro com kaolin,
área de modelar e diversas camadas de argilla e areias
monaziticas.
— Bloco de granito de « Toque-toque »; de granito
de Peíropolis.
— Bello mostruário da agua mineral « Salutaris »,
sendo a mesma acondicionada em garrafas usadas pela
Empreza ; um quadro contendo uma medalha de prata da
Exposição de S. Luiz e outra do Grand Prix da Expo.
sicão de Pariz (1006); mostruário da agua mineral Santa
Rita, Sitio do Pinheiro; agua de mesa e agua de diversas fontes da Barra de S. João.
— Pios de marlim.
- Um busto de gessi > Dante); uma columna, uma
mesa e unia cruz de mármore; trabalho de esculptura
em madeira; diversos productos artísticos de terra-cotta
feitos com argilla do Estado do Rio, encimando um busto
do presidente do Estado. Dr. A. G. Backer.
— Quadros á óleo de Eachinetti, Parlagrecco, e
D. Luiza Sanchez ; quadros á bico de penna de J. Seve,
ura sofá, mesinha, seis cadeiras em couro pyrograv.'...;>.
— Desenhos d cravem e á aquarelia.

''23

-Quatro exemplares J.e livros commcrciaes encadernados.
- Trabalhos escolarc-Jo Collegio Kranco-Brazileiro,
em Petropolis : manuscriptos e desenhos, diplomas, livros
didácticos, brochados e encadernados.
- Quatorze photograptias de Petropolis e seus arrabaldes ; quatro photographias Já cidade de Nictheroy ;
oito photographias em vidro, de Nitheroy e S. Gonçalo ;
28 photographias da fazend;. de Campo Bello, do Dr.
Eduardo Cotrim e o seguinte quadro estatístico:
3.007EXP. >•

Leite (litros)
Manteiga (kilos')
Queijo (kilos)

\ÇÃO

4.567.301)
46.041
141.029

- Produutos homceopathicos de Joaquim da Costa,
de Petropolis e ditos de Tinoco & C1'1, de S. Goncnlo :
productoschimicos c pharmaceuticos, de Cardoso Júnior.
Idem, tle Bernardino Tinoco.
Idem, de Araújo Gomes.
Idem, de Monteiro e Martins.
Idem, de José Themistocles Villaça.
«Tinol» para cabello, dentifrícios, etc., um manequim
com apparelhos orthopcdicos.
- Planta da cidade de Nictheroy e dos melhoramentos em construcção, Avenida de S. Boaventura, projecto de cães de Gragoatá, de uma ponte de cimento armado em Canto do Rio, projecto do edifício da Camará
Municipal de Nictheroy.
NOTA — No corredor entre esta sala c as salas us.
23 e 24 acham-se também expostos os seguintes productos : quatro amostras de borracha de maniçoba cultivada rio Estado.
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— Chumbo e:n canos e tubos ; chumbo de caça, ferraduras c cravos.
— Malas chapeadas de metal, scllins, arreios para
montaria e carroças; couros curtidos.
- Urna cadeira de braço com trabalhos de esculptura.'j
- Ladrilhos Iiydraulicos.
-Mostruários dos formicidas nPaschoal» e «Capan c ma».
- Um quadro annuncio, da varrejeira Mechanica
«firazil».
- Tecido de algodão da C"1. Industrial de Valeu ca.
- Mappa geographico postal do Estado (1906).
- Mappa da Viação do Estado.
No corredor, entre as salas ns. 17 c 19, onde se acha
uma escada que sobe ao 3° pavimento, estão expostos os
pn>ductos que se seguem :
- Mostruário da fabrica de phosphoros de Oscar Pereira & C ía , de Nictheroy, com phosphoros da sua fabrica
e diversas matérias primas.
- Papel cm rolos, pacotes, confcttis, serpentinas, papelão, e papel hygienico, da C'". Industrial «Itacolomy > • .
- Vassouras de palha e de coqueiro .
— Louça de barro, de dons fabricantes: jarros, moringues, coroas, etc.
— Mostruário com bananas glaccs de Rcgaz/i, Petropolis.
- Duas estantes com quatro quadros de diversas pho- :
tographias da exploração de madeiras de Amadeo Macedo&C" 1 .
— Diversas collecções de madeiras brutas e envernizadas.
— 2 blocos de pedra mármore.
— 20 photographias da C ia . Lig-ht and Power (instalções).

- Collccção de photographias da cidade de Nova-Frihurgo c do Collegio Anchicta, na mesma cidade.
Mostruário de café de diversas procedências, cm casca
c beneficiado ; arroz cm casca c pilado ; feijão e milho
de diversas qualidades; farinha de mandioca, de tapioca
grossa e de araruta, fubá e farello de arroz; fécula de batata, polvilho, amido granulado, matte, urucum, amendoim, pimenta do reino, noz moscada, aveia, favas, guando e bagas de mamona.
Neste corredor estão também expostos dois cofres de
ferro, da secção do Estado de S. Paulo, do fabricante
Vittorc Garibaldi.
SALA N. 18
ESTADO DE S. PAULO
Nesta sala são expostas imagens de diversos tamanhos,
»bras de esculptura de madeira com encarnações e douradas, artisticamente feitas, um grande oratório, com as decorações appropriadas, tochciros, casticaes, anjos, santos,
liguras emblemáticas c accessorios de ornamentação ré.
liffiosa.
Egualmente é exposta uma collccção de photographias
-Io estabelecimento do autor destes trabalhos, Marino de
l'avero.
E' uma secção digna de nota pela bellcxa e perfeição
'los trabalhos apresentados.
SALA N. 19
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Mel puríssimo de diversos expositores, em vidros;
'avos de mel.
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- Assacar de i", 3° c 3" jactos, em ]
li lês u an
tablettes.
— Arroz era casca e pilado, de diversos engenhos. .
— Algodão, um fardo de alfafa, batatas in^lezas.
— Tapioca, polvilho, l'on :'jem de mandioca c fariuh
de mandioca para preparo de -omma para tecidos.
- Massas alimentícias: '••r.carrão, vcrmicelli e cstrel-1
linha.
— Doces, biscoutos, conditos, balas, bombons de
thietas, deOtto Loeffer & Irmão (Petropolis;.
- Doces e confeitos de diversos fabricantes ; melaço,
goiabada em latas e em tijo'os. goiabada de cascão, doee
de bananas, marmelada em latas, marmelada de Theresopolis, clfi casa Lebrão.
- Salames, conserva de junicem latinhas. presuntos
toucinho, lagosta em latas.

vermouth, char'j'ciise, cacau, aniz, bitteriM
aiiisette, lamblet ; vinhos de uva, caju, laranja, abacavi,
jabuticaba; licores « Allbnso l 'enna » e « D. .Manoel •>; j
« [taocarina >• de caldo de cam:..: restillado. álcool e a^uar-j
dente de vários engenhos ; Jiíersas bebidas alcoólicas ^B
\aropes; dilferentes marcas •;•-• cerveja de baixa e altaí
pressão.
- Manteiga em latas.LL. fabrica " Allianca - ; <> líall
tic » ; manteiga em latas e em vidros : leite esterilisadoM
em garrafas; « Galozea », farinha de milho e de te^H
puro.
- Cal de pedra e de ni:'.r'.sc'>.
- Cordas de cânhamo.
- Sabão em barras.
- (Cafeteiras e latas para conservas, em folha de J
Flandres.

10 e seus preparador
.rsos mosfruarios de fumo (ioyano, Picú, Araxá,
ele. e n folha, em rolo, em molho, picado, migado e desliado, acondicionados cm pacotes, latas, e em vidros ;
cigarros em palha e em papel : charutos de diferentes
marcas: palha de milho em maços, dos seguintes expositores: José l-'rancisco Corrêa ^ Comp.. de Xictliero},
de A. Finkenhaner, de 1'eii-opolis: de António José
Soares, de \"alença, etc.
- Peneiras, cestas e chapeis de palha.
- Diversas gaiolas de madeira e lios cie arame , artefactos de coqueiro, barris para líquidos.
- Diversas amostras de sal de Cabo-Krio ; um quadro contendo quatro diplomas de prata conferidos ao Dr.
Krico Coelho; um quadro de estudo comparativo do
sal de Cabo-Frio, com o beneficiado de < 'adi/: : quadro
contendo privilégioscoacedidos a diversas salineiras para
processos de purificação do sal c o m m u m .
- Diversas amostras de cipó, libra « Sanseviera».
í >uas vitrinas contendo uma grande collecção de fibras, cordas, amostras de pastas, obtidas, colicccionadas c
preparadas, sob a direccfu > do l )r. José Caetant > de /Vlmeida
' M mies.
- Tarrafas, redes, remos, cordas e outros accessorios para pesca.
- Ouadros á óleo: vista da cidade de Nictheroy c
.Ia praia de Itapuca.

- Diversaspbotographiasde Petropolis e arrabaldes.
- \"ista da cidade de Rezende.
— Alodelo anatómico de uma dentadura humana, corte
de um dente, ctc., adoptado na l'acuidade de Medicina
para estudos, photographias e rctrato do autor.
\ov\ — Na sala n. 17 acha-se allixado o seg-uintc
j relativo á exportação do Estado do Rio:
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Quantidade

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXPORTAÇÃO EM 1907
MERCADORIAS
I; i

Animaes c seus produclos
/Cavallar, cabeça .
; Muar, cabeça . .
iVaccum, cabeça .
] Novilhas, cabeça .
\0velhum, cabeça.
ICabrum, cabeça .
[ Suino, cabeça. .
Aves, cabeça . .

ívos

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

12.355
1.314
71.631
444

L ã (tecido de), kilo . . . . . . .
Leite, kilo
\1:.nteiga, kilo
Alei de abelhas, kilo
Ossos, kilo
Ovos, kilo

53-502
4.567.300
46.041
36.020
218.114
1.153.082

IV-;xe

r Preparadas, kilo . . .
] Verdes, kilo . , . .
"j Tripas, etc., kilo. . .
' Cal de mariscos. Idlo .

.

945-1=4
45-819
47-746
146
141.629
716.423
191.960
4"
846.458
85

CLASSE II

Calçado, par.
Camarões.

r Fresco, kilo
.^Salgado, kilo
'Em latas, kilo

Presuntos, kilo
Queijo, kilo
Sabão, kilo
Sebo, kilo
Seda, kilo
Toucinho, kilo
Unhas, kilo

Ranha, Idlo

Carnes

Seccos bons, kilo
Couros e Seccos refugos, kilo . . . .
pelles. Solas, kilo
Arreios, kilo

MINERAES E SEUS PRODUCTOS

.

LFrescos, kilo . . . .
/Seccos, kilo . . . .

Aço manufacturado no Estado, kilo .
A^-uas mineraes, kilo

Chifres, kilo.
^Curtidos, kilo.
Couros e pclles)

.

.

.

[Salgados, Idlo•< . . .

26.513.

1.580.075

t Doces, kilo . .
J
/ Monaziticas, kilo.

440
470.924

18.863.500
192.040

;

C:il de pedra, kilo
3097

3-42I.550
9

Quantidade

Quantidade

Canos de chumbo e eilumbo em polo, kilo

Barro .

Artefactos diversos, kilo .
Ladrilhos, kilo . . . .
.{ Telhas, kilo
Tijolos, kilo
Manilhas, etc., kilo . . .

\Stygia, kilo . . . .
Explosivos. <rv
/ Diversos, kilo
Ferro manufacturado no Estado, kilo . .
Gelo, kilo
Metaes velhos, kilo
t Não especiticado, kilo .

Minereos ' l Kaolin, kilo . . . .
Pedra.

/ Commum, kilo .
. j Calcarea, kilo. .
v Moldada etc., m3.

573-740
20.214']
2.906.Q29 ,j

j8.^44.092

19-531
43-452*
4-743-227
718.062
1.144.362]
22.630'!
100

29.415.61.0
2.000J
Í7-650

Phosphoros, lata.
Sal, kilo .

188.464

CLASSE III
VEGETAES E SEUS

Alhos, kilos
Aguardente, litros . . . .
Álcool industrial, litros. . .
» para illuminação, litros.
Algodão em rama, kilos. .
»
(tecidos de), kilos. .

1'RODUCTOS
2

-397,j
4.790.764,
1.165.113 j

is.-isaj
12.045!

Algodão (mixto de seda e), kilos .
Aniagem, kilos
Arroz, kilos
Assucar, kilos
Baga de mamona e derivados, kilos
Batatas, kilos
Bebidas alcoólicas, litros. . . .
Borracha de manicoba, kilos .
Capim fresco e forragens, kilos .
Cacau, kilos
Café em grão, kilo
» em pó, kilo
ranna, kilos
Carvão vegetal, kilos . . . .
Cebolas, kilos
Cerveja, litros
,
i 'igairos, milheiro
Conservas diversas, kilo. . . .
Doces em geral, kilo . .
Esteiras, uma
Farinha, saccos
Feijão, saccos
Fibras textis, kilo
Fructas e m geral, kilo . . . .
Fumo em corda ou rolo, kilo .
» em folhas, kilo . . . .
>> desfiado, kilo
»
picado, kilo
» em pacotes, kilo . . . .
Laranjinha, litro
Legumes, kilo
Linhas, kilo . . . . . . . .
Massas alimentícias, kilo . •
Madeira serrada

2.ÓIO
I.164.178
11.586
l6.I2I.772
7.058
454.667
42.496

734
47.440

947-695
9.775.325
4-458
3.306.800
92.352
i. 596
917.884
128.242
2.788.150
3.035.200
14.346
4.089.260
39-991
1-233
838
45
589-895
2-532
6.013.154
716
32.844.

133

132
Ouantidnd

Madeira em obra
»
em achas, lenha, folha . . . .
Mel de tanque, kilo
Milho, kilo
Paina, kilo
Palmito, dúzia
Palha e capim para acolchoar, kilo. . .
» para cig-arros, kilo
Palhões, kilo
Papel, papelão, confetti, etc., kilo . . .
Peneiras, uma
Plantas, bromelias, orchideas, etc. . . .
Polvilho, kilo
Rapadura, kilo
Tapioca, kilo
Vinhos artiflciaes, litro
» de canna, litro
Vinagre, litro
Fubá, litro
Não especificados

203.1)71
14.04?!
3.^)8.565
1.962.
9-584;
188.598
87
16.032
586.067
2.086
i.v.3'C
164.246
12.782
14.084
4.681
47.252
35.608
3.828
—

SALA N . 20
ESTADO DE S. PAULO
Balas, confeitos e bombons de duas fabricas (G. Fincato & Comp. e Luiz de Maio).
- Licores e bebidas de 13 expositores diversos; cerveja preta e branca.
- Cervejas de quinze fabricas diversas.
— Aguardente de canna, canninha, aguardente de
uva, abacaxi, laranja, milho, batata doce, mandioca e banana (Societé Anonyme de distillerie brésilienne).

- Importantes mostruários de vinhos, acondicionados
;n barris c em garrafas; vinhos de uva, de laranja, de
abacaxi e de mel; vinhos tintos e brancos ; vinhos do
Porto c vinhos Unos, vinho quinado (mais de 20 expositores) .
- Diversas bebidas: kummel paulista, elixires, elixir
dos Andes, fernet «Petropolis», amargo Montenegro,
vermouth, grog paulista, cognacs (mais de 10 expositores) .
- Syphões de metal nickclado destinados a impedir a
acidulação dos vinhos.
— Xaropes de varias qualidades, limonadas e sodas,
Champagne (vários expositores c grande numero de amostras) .
- -Molduras para quadros, de quatro fabricantes.
- Caixas para typos e réguas de madeira.
- Escadas e cabos de madeira para instrumentos
diversos.
- Uma veneziana, pequenas peças artísticas de madeira, escada de madeira em miniatura, uma estrella de
madeira e um torno.
- Cinco quadros representando as installações de
"Força e Luz» de Itú.
- Tintas para escrever, liquida, comprimida e em pó,
lixa e de copia, em vidro c boião.
- Collas diversas.
- Agua mineral «Vitalis», importante mostruário.
— Madeiras nadonacs, collecçíio de amostras ; madeiras extrahidas no município de Iguapc.
Vários quadros á crayon, á bico de penna e á
pastel; passe-partout, retratos diffcrcntes; grande numero de photographias.
— Cavalletes com caixas typographicas e utensílios de
typographia.
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Nesta extensa sala todos os expositores teem os seus
mostruários próprios ou em vitrines ao longo das paredes
ou nas linhas do centro, muitos dellcs Jc madeira pintada
a laqué branco e outros de obras de talha de madeiras Je
lc? como canella, embuyá, etc.
Nas vitrinas concernentes ás modas e vestuários de
homens e senhoras vê-se grande numero de manequins
e figuras de cera primorosamente vestidas c exhibição dos
accessorios dos vestuários como sejam : chapéos, chapéos de
sol, bengalas, sombrinhas, boas, chalés c mantilhas constituindo também productos expostos dignos de menção.
De perfeita harmonia com os objectos de luxo aqui expostos a sala acha-se primorosamente ornamentada de cortinas, sanefas, tapetes, columnas e vasos de faience, cestas
de flores artificiaes e um seni numero de accessorios decorativos.
SALA N. 22 (Área)

- Sapatiuhos para rcccm-nascidos, fabricados por
Adelaide Mello Carneiro.
— Chapéos para homens c senhoras, da Casa Souza
Machado & Comp.
— Chapéos para homens, da Casa "Luzo Brazileira"
(Gonçalves & Comp.)
- Botões c'e metal c outros artigos, da Casa Gustavo
de Lefévre.
— Molduras para quadros, da Casa Carlos Wager &
Siqueira.
— Lithographias, do estabelecimento Filippo Borgonovo.
NOTA — Na saleta que liça entre as salas ns. 23 e
28 acha-sc exposto, pertencente á secção do Districto
Federal, o importante mostruário de calçado para homens,
senhoras e crianças, de José Ignacio Coelho.

DISTRICTO FEDERAL
Esta área é destinada á secção de arte floral e alii se
acham:
- Flores naturaes, coroas, cestas c bouquets da casa
Lo.ngaard, Waldemar & Comp.
— Flores naturaes e instrumentos para floricultura e
horticultura da casa Hortulania.
- Flores naturaes e photographias de installações c
trabalhos notáveis feitos pela casa "Flora".
— Bancos de assento da Fundição Indígena.

SALA N. 23
DISTRICTO FEDERAL
Calçado S. Felix.
- Calçado da Casa Cavalieri.
— Calçado da Casa J. M. Baptista.

SALA N . 24
ESTADO DE S. PAULO
Mostruário de café cm continuação ao da sala n.
(Vide sala n. 30).

SALA

N.

25

(Área)

ESTADO DE S. PAULO
Chapéos de madeira nacional para homens e senhoras .
Nesta área existe a installação de uma oficina para
fabricação destes chapéos e de gravatas, funccionando á
vista do publico.

— Oito vidros pyramidaes contendo polvoras ; vasilhame para este artigo; canudos, latas e barricas
v;isias.
- Cincocnta pássaros empalhados (José de Barros
Civati).
- Interessante collecção cie ovos de pássaros divcr>'^
i l ) . Gabriel Pio de Loyola).
- Uma collecção de apetrechos de pesca e caca o instando de redes, tarratàs, linhas, espinheis, saccocas, caniços, covos, lisgos, harpões, remos, cuias, cestos, etc., ex.postos pela commissão seccional de p.es.v. e caça.
Pela mesma commissão c exposta uma collecção de
animacs, com os seguintes specimens :
- l\'ixes de agua doce :
Trahyra, piracanjuba, dourado, corimatan, cascudo,
jurupoca, lambary, pintado.
- Peixes de a^ita saldada :
Garoupa,' corvína, bagre, tainha, paru, aguilheta
vermelho, kagado, camarão.
— Aves: jacu, perdiz, raacuco, nhambú guassú,
nhambú chororó, uru, jurity, saracura, codorniz, soco.
- Outros animaes:
Queixado, lontra, cachorro domatto, bejú-assú, coati,
i;-ambá, ouriço caixeiro, tatu, saguin, cotia, morcego,
pacca, cascavel e jararacussú.
- Outros specimens de animaes diversos, de Ernesto
de Sá.
- Amostras de redes para pesca, era começo de trabalho.
- Vários pios para imitar aves diversas.
Um apparclho salva-vidas próprio para ser usado na
occasião de incêndio, denominado S. Paulo.

SALA N. 26
!)[•; S. PAULO
Farinhas de trigo e farello (F. Mattarazzo & Companhia) .
- Macarrão de varias qualidades (Fratello Sccchi,
João Christofani e Filho, O. Fioretti, Maria C. Bertozzi, Angelo Ghilardi e Raphael Philomcni).
- Biscoitos de varias qualidades: Marco Steiner,
(iiovanni Vota & Comp., Dias & Comp. c Irmãos
Rocha.
— Bombons, chocolates, balas e confeitos ; rebuçados
peitoraes, torrões de chocolate e baunilha. (Ricco de
Luca, & Comp., Industria e Commerdo, Falchi Gianini
&Comp., Reis Ramos, Salvador Flausi Filho, Egydio
Dizioli & Comp.)
— Compotas e conservas de legumes (Diogo José da
Silva, Companhia Industria e Commercio, Martin Grassmann, Miguel Cavalotti, J. Fincato & Comp.)
— Óleos de amêndoa e de amendoim ; óleos diversos;
molho inglez, molho de pimenta cumary (Pamplona Sobrinho & Comp., Falchi Gianini & Comp., Oiogo J<>se
da Silva, Bellegarde & Comp., Júlio Brenn).
— Aguas gazosas mineraes: limonada, soda e bih
(Companhia Industria c Commercio).
— Manteiga em latas, com sal e sem sal (Ignacio
Penteado).
— Um barril e um cantil de madeira (José G reco).
— Um cabide du madeira para toalha.
- Uma rica mobília esculpturada para quarto de dormir (Theodoro Belucca); porta-bibeloís esculpturado (E.
Rodrigues) ; duas camas de madeira envernizada (F.
Giesler & Comp.); mobílias escolares: bancos, carteiras,
quadros negros, escrivaninha, etc. (Eduardo Waller
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& Comp., José Refineti & Irmão), um cartonicr de luxo
(Salvador Affanoto).
- Tacos para bilhar, bastidores e tcteias de marfim
(Stepa, Blois & Comp.); mobílias de madeira com assento,
de palha de milho (Luiz delia Haverei; secretária á Luiz ;
XV em miniatura.
— Véos incandescentes (Pradini & Ghedini).
— Roupas brancas para homens, senhoras e crianças
(Carlos Belmsen & Comp., Smith, Kessler & Companhia,
Helen, Carone & Comp).
— Chapéos de feltro e lã, chapéos de pelle, chapéos
Unos para homens e meninos (M. Villela & Comp., Dante,
Ramcnzoni & Irmão, Hoff, ITcnnings & Comp., Jiacchi
Cirro & Comp., Nereo Milani, D. Maria Pereira,:
Adolpho Chriztmeyer, Mdtoó, Ccrrichio & Comp.,a
Evangelista, Cervone & Irmão, Comp. Manufactora de
chapéos I talo-americana.)
— Calçados para homens, senhoras e crianças: chinellas
e sandálias, chinellas de liga, alpercatas, calçados finos
(Borges, Villaça & Comp., Calçado Clark, Souza Aguiar
& Comp., Souza Martins & Comp., António Frison, Júlio
Uivas, Francisco Malizia, Raphael Rossi Verrone, Pedro j
dei Manto, Veiga Baraúna & Comp., André Sambiasi, An-1
tonio Iloffmann, Francisco Misarelli, Fernando de Cora,
JoãoNavajas, José Mazzotta & Filhos, Pasqual Ingani,
Paulo Xavajas Coelho da Rocha, Francisco Fieri & Irmão, j
Aurélio de Souza Martins).
— Gravatas de seda e de outros tecidos (Domingos ,
José Farhat).
- Alfinetes, colchetes e grampos de diversas quall«
dades (J. Caldas).
- Pentes e barbatanas de chifre (Paulo Boehme).
- Botões de vários tamanhos c outros artefactos i
de osso (Henrique Massini).
- Agua ti e quina "Ricco"' (Ricco e de Lucca).

t4i

— Tónico "Brazil" regenerador dos car/ellos (M. Vieira da Costa).
— Óleo de mocotó refinado para machina, óleo solúvel
para tecidos, óleo para lamparinas, óleo resinoso para
tintas e vernizes, óleos de baleia e óleos diversos para machinas e automóveis, óleo de mamona, de rícino e de caroço de algodão, óleo de amêndoa (Pamplona Sobrinho &
Companhia, E. J. Mac-Donald, Falchi Gianini & Companhia).
Parte de mobiliário para dormitório e tuilette em
páo marfim com applicaçõcs de araribá, modelo Luiz XV
(Lyceu de Artes e OíTicios).
- Vários quadros á óleo, retratos, aquarellas, photographias, etc. (Bertha Worms, Marietta Cardoso, Elisabeth Malfatti, Minna Mee, Beatriz Pompeo de Camargo, Pedro Galbiati, Elvira Moreira Lopes, Euridice
de Mello Aguiar, Claudina Borges, Ernesto Papf, Germano Barreiros, Isabellita Barbosa de Oliveira, Adolpho
Ponzari, Zulmira de Freitas, Mary Sherrington, Ema
Voss, José Pereira das Neves, Alice Bernardes de Oliveira, Alice Cavalcanti, Francisquinha Santos Dumont,
FaustoCarmilo, Anesiade Souza Soares, E. Cintra, Gina
liianchi, A. G. de Campos Filho, Francisco P. G. M.
Lacerda Azevedo, M. Cardoso, Castro Uchôa, J. Vasquez, J. Boember, António Capuano, Henrique Tavola,
(
*. R. Quaas, Alfredo Russo, G. Sarracino).

SALA N. 27
DISTRICTO FEDERAL
Esta interessante c bella secção é destinada á exPosição de pedras preciosas e semi-preciosas, metaes pré-
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ciosos c trabalhos artísticos sobre mctaes; e ahi se vê em»!
luxuosos mostruários:
- Jóias antigas fabricadas no Brazil, agathas do RioGrande do Sul, trabalhadas na Capital Federal (mostruário!
da casa Luiz de Resende).
- Numerosos e importantíssimos trabalhos de ouri-J
vcsaria sobre ouro, prata, marfim, placas retratos, cor
rentes de relógio e muitos outros objectos de valofl
(mostruário da Sociedade Animadora da Corporação do»
Ourives).
- Rronzes artísticos, estatuetas, medalhões, placas,
pecas de ornamentação e muitos outros objectos de arte
(mostruário da Fundição Indígena).
- Grande colleccão de turmalinas, agathas c outras
pedras trabalhadas dispostas em mostruário cm forma de,
pyramide (mostruário de Hujo Brill).
- Bellas amostras de ouro em pó, em pepitas e emi
barra, dendrites e outros specimens curiosos (collecçãoi
particular Luiz de Resende).
- Pedras montadas e jóias de valor (mostruário daj
casa Luiz de Resende).
PeJ.ras preciosas e semi-prcciosas de varias proee-j
dcncias, lapidadas aqui (casa Luiz de Resende).
- Grande colleccão de diamantes de differcntes
e cures (mostruário da casa Luiz de Resende).
- Colleccão de jóias de valor (mostruário da casal
Farani Sobrinho).
Ainda da Fundição Indígena são expostos fora de vi*
trina os seguintes trabalhos de fundição em bronze:
- Escudo, imitação de repoussé antigo.
- Busto de D. Carlos I, rei de Portugal (sobre col
lumna).
- Busto sobre columna, de Santos Carvalho, um dos
proprietários da Fundição Indígena.
— Estatua de Mercúrio.

- Modelo reduzido do monumento Christiano Ottoni.
- Apotheosè ao Génio de Edison.
O estudo.
Abacaxi.
- Porta-cartas.
A casa Doux expõe:
- Busto sobre columna, do Conselheiro Rodrigues
Alves (esculptor Raphael Turelli).
- Busto sobre columna, de Bordallo Pinheiro (escultor Raphael Turelli).
Ha ainda os seguintes objectos expostos:
— Consolo e espelho biseauté (casa Doux).
— Um vaso de bronze (casa Doux ) .
— Uma mobília de luxo para sala de visitas com seis
pecas: sofá, cadeiras, mesa de centro, columna e vaso
Kir^emo de Barros (lliveira).
- Columnas, almofadas, vasos e quadros de porcellana (Eugênio de Barros Oliveira).
- Sola e duas cadeiras de luxo para sala de visitas
e 1,1 m espelho Inxjiilc (Martins Seabru & Comp.)
- l i n i prato de cobre em relevo (refinissè), de J.
Wencelino.
- Três grandes photographias com custosas molduras
contendo-os retratos do Dr. Affonso Penna (Presidente
da Republica), Dr. .Miguel Calmou (ministro da Industria) e general Souza Aguiar (prefeito do Districto Feleral).
— Mostruário de lunetas, pince-nez (casa Hermida
Pazos).
Ha alem disso uma vitrina com objectos artísticos
de valor e de diversos outros expositores, bem como
quadros, vasos defaicinça, cortinas, tapetes, piano c tudo
quanto é necessário para embellezamento de um salão,
destinado a expor objectos de valor e de l u \ o .
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SALA N . 29

SALA N. 28
DISTRICTO FEDERAL
A casa Hermida Pazos expõe nesta sala :
- Um telescópio equatorial.
— Um inclinometro.
- Um chronographo eléctrico.
O Dr. Álvaro Alberto (fallecido recentemente chefe
do Laboratório Municipal de Analyscs da Prefeitura)
expoz os seguintes apparelhos:
— Um lusiometro.
— Um areo-dosimetro.
- Um paso-volumetro.
Nesta mesma sala acham -se a maquette do Theat
Municipal pelo Dr. F. de í). Passos ;
— Collecção de photographias e plantas de impor
tantes edifícios da Avenida Central (Commissão Constrií
ctora da Avenida);
- Importante álbum de photographias e numere
sima coilecção de quadros photographicos dos edific
principaes construídos pela conhecida em preza de consti
cçãode António Jannuzzi, Irmão & Comp., nesta capit;
c em muitas outras partes do Brazil.
listes notáveis constructores expõem o diploma qu
lhes foi conferido na Exposição de Milano. (Vide ca
cm separado, com a noticia histórica c descriptiva, atte
tados c numerosas photographias dos trabalhos desO
constructores.)

MARINHA DE GUERRA E MERCANTE. REPARTIÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICA
Nesta sala e ainda no vão da escada nobre de accesso
para o segundo pavimento, acham-se as exposições destes
departamentos :
MARINHA DE GUERRA
Modelo do «Minas Geraes».
— Modelo do «Bahia».
— Modelo do « Almirante Tamandaré».
— Modelo do « Primeiro de Março».
— Modelo do « Tymbira».
- Modelo dos monitores: «Alagoas», «Ceará», «Pará»,
«Piauhy», «Rio Grande» e «Santa Catharina».
- Modelo do monitor « Pernambuco».
— Modelo do « Benjamin Constant».
- Mo Mo de vários navios de guerra de dous e de
três mastros.
— Modelo de bote.
- Ancora, corrente e cordas.
- A roda do leme do monitor «Alagoas» que serviu
na passagem de Humaytá sob o commando do almirante
Maurity, então i° tenente.
- Um torpedo e seus aecessorios.
- Três bustos de bronze dos almirantes Barroso,
Wandenkolk e Saldanha da Gama.

MARINHA

MERCANTE

Modelo do vapor «Pará» (Lloyd Brazileiro).
- Modelo do vapor « S. Paulo » (Lloyd Brazileiro).
8097

is
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- Modelo do vapor « Acre » (Lloyd Brazileiro).
- Modelo do vapor «Araguaya» (Mala Real Ingleza).
— Modelo do vapor « Ré Victoria ,< (Companhia —
Navegazione Generale Italiano Florio-Rubattini).

REPARTIÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICA
Esta repartição expõe os seguintes interessantíssimos
e eloquentes quadros estatísticos :
i°) — Área dos Estados do Brazil.
Neste quadro as áreas dos Estados são representadas
por estrellas de seis raios, nas extremidades dos quaes
vê-se os seguintes dados relativos a cada um dos Estados,
ao Districto Federal e ao território do Acre : população,
densidade de população por kilometro quadrado, importação, exportação, receita edespcza.
2°) — População do Brazil.
Três quadros mostrando a população do Brazil computada era 10.112.061, 14,333.915 e 17.381.556 habitantes pelos respectivos recenseamentos de 1872, 1890 e '
1900.
As figuras homem e mulher representam o total de
cada sexo.
3J) — Quadro das vias de communicação distinguindo-se a extensão kilometrica das estradas de ferro, o
desenvolvimento da navegação, a extensão kilometrica das
linhas de carris urbanos, a correspondência collectada,
distribuída e em transito dos serviços do correio e a ex-1
tensão kilometrica das linhas telegraphicas do Brazil.
Para as estradas de ferro são computados os annos de
1887, 1899, 1903 e 1907 (unidade o kilometro, symbolo

J1L
representativo a locomotiva); nas linhas de navegação
são computados os quinquennios de 1839-1844, 18691874, 1879-1884, 1905-1907 (unidade a tonelada, symbolo representativo o vapor) ; nas linhas de carris são
computados os annos de 1903, 1904, 1905, 1906 e 1907
(unidade o kilometro, symbolo representativo o bond
eléctrico); no serviço de correios são computados os
annos de 1897, 1899, 1901, 1903, 1915 e 1907 (o enveloppe designa a quantidade de correspondência em milhares, e as moedas designam os valores, sendo a
unidade o conto de réis); no serviço dos telegraphos os
annos computados foram os de 1889, 1892, 1895, 1898,
1901, 1904 e 1907 (signal representativo o poste telegraphico, unidade o kilometro).
4°) — Climatologia do Brazil. Neste quadro são consignadas : a média da temperatura, a média da pressão
barometrica, a quantidade de chuva avaliada em millimetros, a humidade relativa, a tensão do vapor de agua e
a direcção dos ventos reinantes.
(Os symbolos representativos são thermometro, barómetro, pluviometro, hygrometro, psychrometro, rosa
dos ventos, e os logares de observação foram: Manâos,
Belém, Therezina, Natal, Recife, Aracaju, Victoria, NovaFriburgo, Curityba, Porto-Alegre, Alto-Juruá, Parahyba,
Maceió, S. Salvador, Rio de Janeiro (Districto Federal),
S. Paulo, Florianópolis, Bello Ilorisonte, Cuyabá e Planalto de Goyaz.)
5°) -Prindpaes productos de exportação do Brazil. Os
quinquennios computados foram os de 1839-1844, 18491854, 1859-1864, 1869-1874, 1878-1884, 1903-1907 (os
symbolos representativos são : saccos para o café e o assucar, barricas para o matte, enrollados para os couros,
bolas para a borracha, maços de charutos para o fumo, pilhas de fructos para o cacau e fardos para o algodão).
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3a PILHA

Bahia e Victoria

564.000 (saccas)

ESTADO DE S. PAULO
Nesta sala e na de n. 24, que é a sua continuação,
expõe o Estado de S. Paulo a sua variada, enorme e importantíssima secção de cafés, perfeitamente acondicionados em custosos e adequados mostruários c distinguindo
a parte que foi feita por intermédio da Sociedade Paulista de Agricultura, Commercio e Industria e as amostras
apresentadas pelas principaes casas commerciaes de
Santos, com a enumeração detalhada dos expositores ou
das firmas expositoras com as respectivas localidades e
estabelecimentos e anno da rospectiva safra, qualidades do
producto, distinguindo as differentes denominações como
sejam : moka, chato, maragogipe, catado, despolpado,
bourbon, miúdo, médio, grosso, graúdo, verde, amarello e
differentes modos de combinações destas qualidades. Nos
productos expostos constam igualmente as recompensas
obtidas pelos productores que concorreram á Exposição
de S. Luiz.
Nesta sala acha-se exposto um gran lê e suirgestívo
quadro de estatística symbolica, concernente á exportação
do café para o anno de 1906-1907, avaliada em saccas
de 6o kilos cada uma.
No quadro estão representadas oito pilhas de eaccas
de café, cada sacca figurada representando 50.000 saccas.
As differentes pilhas são encimadas pelas seguintes designações e algarismos :
I a PILHA

Santos

15.392.000 (saccas)
2a PILHA

Rio.

.

4.234.000 (saccas)

4a

PILHA

México e America Central .

. .

1.745.000 (saccas)

5" PILHA
Venezuela, Colômbia, Equador e
Peru

650.01x3 (saccas)

6a PILHA
Java

500.000 (saccas)
a

7 PILHA
Haiti

,

375.000 (saccas)

8a PILHA
Outras procedências

325. ooo (saccas)

NOTA — Nesta sala está também exposto um quadro
dos alumnos da «Escola de piano Chiafarelli» e o programma de 6o concertos históricos e de 30 surdos musicaes.

1.VL.\ N. 31
ESTADO DE S. PAULO
Três pequenas peças artísticas de madeira (Joaquim
de Souza Azevedo).
— Um armário para livros, escrivaninha americana,
cadeira giratória com encosto, cadeira de parafuso e mola
com encosto estufado, porta-bibelots esculpturados, escrivaninha americana para senhora, assentos de palhinha

[Si
com tecidos differentes para cadeira (Riddel & Pohlmann,
Salvador Rtella, Offlcina de marcenaria da Penitenciaria
de S. .Paulo, Theodoro Belucca, E. Rodrigues).
- Artigos de tapeçaria e de luxo c ornamentação para
quarto e loilatte, importante installação simulando uma
sala de visitas (Heydenréich Irmãos—Casa alterna).
— Uma interessantíssima installação de vidros gravados e ornamentados, sobresahindo vistosos c bellissimos vitraes.
- Uma medalha de ouro e prata, emblema da arte
musical (Victor Berton); um relógio para torre (Victaliano Michelini); um relógio de parede movido pela electricidade (José Coccoz ).
Parte do mobiliário para dormitório e toilette em
páo marfim, com anplicações deararibá, modelo Luiz XV,
de que algumas peças se acham na sala n. 26, já mencionada ( Lycêo de Artes e Officios). Grande numero de
trabalhos de arte como sejam: quadros á óleo, á pastel,
etc., de autores já mencionados na sala n. 26 e outros dos
autores Carlos Servi, Oscar R. da Silva, Pedrina de
Jesus, Guiomar Seabra, Aurélio Zimmermann, Leonora
Davids, Cora Magalhães, Torquato Bassio, Eugenia F.
Silva, Laura Freire Meirelles, M. Caruzzo.
- Obras artísticas de bronze e gesso, um cabreiro com
cabras, para cima de mesa, uma bahiana, um caranguejo
( porta-jóias ), dois cães ( L . Petrucci); bustos do Barão
do Rio-Branco, Conselheiro António Prado, em bronze
(A. Zani,alumno do Lycêo de Artes e Officios); busto cm
bronze do Dr. Ramos de Azevedo; um terno para escriptorio em imbuía, modelo Renascença (Napoleone Formentini Stefano Soncini, Canzio Barati, aluirmos do
Lycêo de Artes e Offlcios); porta-joias de páo marfim,
modelo arte-nova, sobre base do mesmo estylo (Affonso
Adinolf).

- Três estatuetas de esculptura em gesso ( Nicohua
Vaz de Assis); ura porta-cartões e um porta-retratos,
recorte em madeira; vários trabalhos de arte, paraventos, estantes, columnas, cache-pots, vasos, medalhões,
panneaux, etc. em laqué, incrustações, pinturas em relevo ( Aurora de Almeida e Silva T. de Carvalho ), um
trabalho em gesso ( Luiz Demattey ).
- Vários trabalhos de esculptura sobre madeira ( Domingos Nazario, Catulo Sandroni, Carlos Pierantoni,
Leonidio Ribeiro, Ricardo Cipicchia).
- Dois pianos fabricados de madeira nacional, sendo
um de canella e outro de pinho do Paraná (Isidoro Nardelli).
- Photographias relativas ao estabelecimento de propaganda de café, em Pariz.
- Charles ílue & Comp., um positivo photographico
( M. Junqueira ).
- Vários retratos.
- Um modelo de submarino de metal amarello.
Nesta sala além dos productos expostos torna-se digna
de menção a luxuosa ornamentação de tapetes, cortinas,
etc., adequada a uma sala de exposição de objectos de
arte e luxo.

PALÁCIO DA EXPOSIÃO
do 3° pavimento
(VIDE PLANTA)
Dircctoria de Saúde Publica,
listado de Pernambuco,
listado do Maranhão.
Estado do Paraná.
5. Esiado do Paraná e escada de serviço.
6. Estado do Paraná.
7. Bibliotheca e Imprensa Nacional,
íl. Marinha e (iuerra.
9. Estado de Pernambuco c Instituto de Protecção e
Assistência á Infância do Rio de Janeiro.
10. listado do Maranhão.
11. Escada principal.
12. listado de (ioyaz.
13. listado do Paraná.
14. Estado do Paraná, Exposição Commcmorativa do
i" Centenário da Imprensa no Brazil. Numismática.
15. Salão nobre (Bellas Artes).
16. Salão nobre central (Bellas Artes).
17. Salão nobre (Bellas Artes).
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PALÁCIO DA EXPOSIÇÃO
3° "pavimento
SALA. N.

l

DIRECTORIA GERAL DE SAÚDE PUBLICA
lista Directoria expõe ,não só o material utilizado
palas suas differentes secções: Serviço de Prophylaxia da
l''obre Amarella, Serviço de Isolamento e Desinfecção,
como também os graphicos da sua secção demographica,
que demonstram os resultados por ella obtidos.
- O Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella expõe separadamente os instrumentos empregados no serviço de expurgo e no de policia de focos.
Ura tambor de isolamento, em tamanho natural, está
adaptado a uma porta, de mo.lo a se poder ver a maneira
como é usado.
Uma pequena casa de madeira está preparada para
expurgo, e uma parte do telhado aberta permitte inspeccionar o seu interior.
- O Serviço de Isolamento e Desinfecção expõe os
apparelhos empregados na desinfecção pelo formol, apparclhos para desinfecção de tectos e paredes, blusas para o
pessoal, desinfectantes usados no serviço, saccos para conducção de roupas infectadas, etc. etc.
- A Secção Demographica expõe grande numero de
quadros, onde estão representados «raphicos, indicadores
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i*6
INSTITUTO « OSWAt.DO CRUZ » (MANGUINIIOS)

de : mortandade geral do Rio de Janeiro de 1859 a i < > t r ;
Diagramma da periodicidade da varíola no Rio de Janeiro : Cocfíicientc mortuário do Rio de Janeiro comparado com o de outras grandes cidades ; Cocfficicntc da mor- :
talidadc de algumas moléstias transmissíveis cm grandes
cidades cm comparação com a do Rio de Janeiro ; Coclliciente da mortalidade do câncer nas grandes cidades c no
Rio de Janeiro; Porcentagem da mortalidade por moles- j
tias transmissíveis em relação á mortalidade geral, etc.
Km um grande quadro ha um Diagramma demonstrativo da nenhuma influencia da vaccinacão por meios suasórios na Prussia. Kxtincção da varíola cm todo o Impe- '
rio allemão depois da vaccinacão obrigatória.
Além desses graphicos ha representações concretas
por figuras geométricas para demonstração do enorme i
valor da vaccinacão e revaccinação na prophylaxia da vá- '
riola, o colossal resultado obtido com a vaccinacão obrigatória para a diminuição da varíola na Allcmanha, Áustria, Bélgica, Inglaterra, etc., a grande diminuição da
mortalidade dos extrangeiros entre nós, a marcha e diminuição da peste c o quasi total desapparecimento da febre
amarella.
Todas as publicações feitas pela secção demograpliica,
que archivam os dados e resultados obtidos pela Dircctoria
de Saúde, acham se cm um pequeno armário.
Uma grande maquette, em gesso, mostra o edifício, em
construcção, onde serão installados a Directoria de Saúde
e o Dcsinlectorio Central, que occupará o andar térreo. •
Nas paredes vôm-se as plantas com os detalhes de cons- (
trucção.
I Ia um modelo dos apparelhos « Clayton » que a I )irectoria utilisa na desinfecção das galerias de aguas pluviaes.

Este Instituto expõe em um mostrador central todos
os productos que a bacteriologia fornece, quer á medicina,
quer á veterinária, e que nelle são preparados.
Veem-sc ahi os soros: anti-diphtericos, anti-cstreptoccicos, anti-pcstoso; vaccinas: anti-carbunculosa (contra
o carbúnculo bactcridiano), contra a peste da manqueira
:'carbúnculo symptomatico), cujo emprego em Minas, cm
milhares de vaccinações, tem dado óptimo resultado;
contra a espirillose dasgallinhas (commummente chamada
a pcjte das gallinhas).
Tuberculina T O A para (ins curativos da tuberculose ;
tuberculina bruta e diluída para diagnostico da tuberculose
nos animaes.
Malleina bruta c diluída para diagnostico do mormo.
— Km outro mostrador expõe o Instituto parte de sua
collecção de culturas: de bactérias, estreptotriceas, cogumellos, fermentos, etc. Meios corados para o diagnostico
differcncial do grupo coli-typhico, ele.
- Km armários acha-se exposta a collecção completa
Je todos os mosquitos brasileiros, assim como collecções
de mutucas e carrapatos brazileiros.
('irande numero de peças anatomo-pathologicas de moléstias infectuosas, conservadas de modo especial, achamse quer em supportes em diffcrentes partes da sala, quer
nos armários. Entre cilas ha peças de febre amarella, peste
bubonica, varíola, etc.
Majiietles em gesso mostram os edilicios do Instituto
construídos e os em construcção.
— Uma maqucllc em madeira representa o pavilhão
onde se trabalha em peste no Instituto. E' aberta na
parte superior, mostrando assim as suas divisões internas,
disposição dos «box» onde são isolados os cavallos quando
inoculados com peste, etc.
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SALA N . 2
ESTADO DE PERNAMBUCO
Assucar refinado, commum c baixo; feijão e outros
cereacs ; caroços de algodão e de mamona; cacáo e café,
feijão, algodão-caravonico e algodão communi, lã de barriguda, arroz beneficiado, cera de carnaúba, mel de abelha.
— Cocos; fieiras de casca c das folhas de coqueiros;
photographias de phascs da industria do coqueiral, um
frasco com besouros que o destroem.
Farinha, polvilho de mandioca, goiabada, massa
de tomates, licor de laranja, de imbú, jaca e gcnipapo,
rhum.
Linhas para coser c fazer crochct, brancas e coloridas,
cm carreteis c em novellos.
- Doces, compotas, ctc.
— Cacau, chocolate, bombons.
- Azeites, óleos e condimentos.
— Conservas de carne.
- Vinhos, vinagres, cervejas, licores.
- Xaropes, limonadas, aguas gazosas.
- Moveis communs e de luxo.
Flores artiíiciacs muito interessantes de polvilho e j
de canna do brejo.
- Ladrilhos hydraulicos e cerâmicos.
— Cal, cimento e outros materiaes.
- Lâmpadas á álcool.
- Fios c tecidos de algodão, c tecidos de meia.
— IMOS e tecidos de juta.
- Barbante, cordões e cordoalha.
- Rendas, bordados e applicações de filó.
- Roupas brancas para homem.
- (.'alçado para homem e senhora.

— Guardas-chuva e bengalas.
- Perfumarias.
Luvas.
Sabão c velas.
Ferramentas.
- Artigos de ferro batido e fundido.
- Obras de serralheiro.
- Trabalhos cm pedra.
— Couros e pellcs preparados.
- Productos pharmaceuticos.
- Preparados de fumo.
- Escovas e brochas.
- Tintas.
- Chocalhos para gado, cachimbos e urupcmas, cangalha albardada, bilros de almofada, fabricação de rendas
para pesca, farelo de algodão, redes para leito.
Sal refinado, borracha de maniçoba, fibras tcxtis, resina
de cajueiro, madeiras de lei, mineraes, mercúrio, salitre,
ferro, kaolin, crystal de rocha, photographias de peixesc
da costa de Pernambuco.
Quadros d óleo de diversos artistas, csculpturas, desenhos, quadros pelo processo de decoupage.
- Photographias (processos aperfeiçoados).
- Trabalhos de typo e lithographia.
- Livros e publicações.
- Photographias da usina da Goyana, quadros c boletins descriptivos; programma dos trabalhos e photographias de estabelecimentos de ensino.
- Partituras de composições musicaes.
- Medicamentos diversos.
- Rendas, bordados e trabalhos de agulha ; flores de
panno e de íiumc, diapéos de palha, botões de madeira
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de lei, facas c punhaes, ocres de diversas cores, tintas
pretas e coloridas, tintas para escrever e para copiar.
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SALA N.

3

ESTADO DO MARANHÃO
Entre os pnncipaes expositores distinguem-sc os seguintes :
Fabrica «Pilar», cujosproductOS expostos em unia rica
vitrina, executada no Lycêo de Artes e Oflicios do Recife,
apresenta mais de 6o qualidades de finíssimos e deliciosos
biscoutos.
Fabrica "Pesqueira'), com Iin.!o mostruário de goiabada
em latas, cuja producção é de 1.500.01x1 kilos annuacs.
António Dridrer & Irmão, com uma producção de um
milhão de kilos annuacs de goiabada; Amorim Costa
& Comp. com fabrica de doces, massa de tomates, etc.
Ciorty & Schar, com uma producção annuai de 900.000
kilos de óleos.
Kubach Brasil, óleo de algodão, com uma producção
annual no valor de i.2oo:ooo$ooo.
Cunha & Comp., de cimento c cal virgem, com uma
producção de 800.000 barricas de cimento.
Fabrica de tecidos «Goyana», Braz Silva & Comp. e
Fiação c tecidos de Pernambuco, com as producções
annuaes respectivas de 700, 400 c 2.000 contos; tecidos
de juta, com 200 contos annuaes.
Eugênio Samico, perfumarias, no valor de ux) contos
annuaes ; Fonseca Irmão & Comp., sabão e velas, produzindo !2o.oo() caixas.
Barão & Suassuna, fundição, produzindo 500:000$
annuaes ; Joaquim Dridrer, couros curtidos, no valor de
400 contos.
A L. Santos prepara annualmcnte 40.000 couros.
Diversos laboratórios pharmaceuticos, typograpliias,
lithogTaphiaS, etc. ctc.

.Mel de abelhas e de canna, assucar, arroz e café de diversas qualidades e procedências.
- Chocolate em tabletes e em pó.
- Azeite de andiroba, de gergelim e de mamona.
- Óleo de copahyba e de coco de palmeira, molho
de tucupim.
- Aguardente de ananaz c de gcnipapo; restillo;
vinhos de caju, de .minaz c de gcnipapo; néctar de
caju.
- Bananas seccas; niuricy, polpa de muriey, jaca,
hacury, imbú, abacaxi e burity, cm calda.
- Queijos em latas, de diversos expositores.
- Uma mobília de baracutiara listrada (cama, lavatório, dous gaarda-roupas, dous armários, espelho biseauté, etc.; uma dita systema art nouveau de cedro vernlelho e faia nacional (buffet, guarda-louça, guarda-comidae étagère).
- Cal de sernamby e cal de pedra.
- Tubos de barro, ladrilhos, telhas refractárias e tijolos duplos.
- Redes de linha de carrinho n. 30, de tecido de
cambraia, de travessinhas, de linha ingleza azul e branca,
tecido em labyrintho, e redes de algodão ; um manequim
com terno de casaca.
- Vellas e offerendas por crenças religiosas, de cera;
sabões.
- Sellas c selagotcs commuiis; rédeas, chicotes e cabeçadas de couro ; chapéos de couro.
- Couros de animaes domésticos.
- Pregos de arame c chumbo de caça.
- Fumo, charutos c cigarros, fumo cm molhos.
8097
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- Peneiras, cordas, cabrestos e rédeas de libras c de
crina.
- Granitos, cal de pedra, tabatingas.
- Borracha de seringueiro, mangabeira e manicoha.
— Fibras echapéos dctucura, embiras.
- Castanhas do Pará.
— Cora de abelha e de carnaúba; resina de jatobá,
jatahy-mirim e almecega.
— Diversas collecções de madeiras brutas e envernizadas, de differentes formatos e tamanhos.
- Raízes c hervas medicinaes, em grande quantidade.
- Plumas de sumaúna, pelles de caroatá, modelos de
canoas, tarrafas e redes para pesca, cestos de guarima,
remos, etc.
NOTA — Na saleta, entre as salas ns. 3 c 10, estão expostas variadas collecções de madeiras do Estado.

SALA N. 4
ESTADO DO PARANÁ
FructeíraS de madeira (imbuyá, cedro, carvalho); artefactos em nó de pinho (copos, cálices, anneis para guardanapos, abotoaduras, garrafas, licoreiros, etc.); uma
cabeça de cachorro feita com pequenos cubos de madeiras
diversas ; uma grande collccefio de molduras diversas;
diversos specimens de cabides, dcsealçador de sapatos,
porta-cortinados, porta-toalhas, etc., de pinho; uma artística caixa para jóias; uma caixa com jogos crickct e
diversos bilboquets.
- Cadeiras, sofás, etc., de vime; typos de cadeiras de
Uso commum, ricas c rústicas; uma pequena mesa, em
imbuyá; uma cama para casal, de pinho e entalhe e um
bidet da mesma madeira ; ura porta-jornaes; rttobilia para
sala, em imbuyá e estufada; uma pequena mesa, embutida

de diversas madeiras; um berço esculpido em imbuyá, um
mobiliário para quarto c uma mobília pintada (art-nouveau) cm açouta-cavallos, uma mobília para sala, de pinho
e palhinha c uma bella costureira em imbuyá e incrustações de múltiplas madeiras do Estado e de cipó florão.

Diversos specimens de flores artificiaes.
- Mostruários com fazendas de tecidos de algodão e
de linho; tecidos de meia.
- Rendas, bordados, applicações em filó e diversos
artefactos dos collegios Santos Dumont e outros institutos
de ensino.
- Pastas de lã merino; um costume completo de infanteria do Regimento de Segurança do Estado; vestidos
para senhoras e crianças.
- Chapéos para senhoras.
- Uma vitrina com espartilhos e gravatas.
- Uma rica vitrina de carvalho paranaense, com perfumarias da fabrica Wilhers.
— Uma collecção de bengalas c ura arreiador.
— Amostras de crina vegetal, de algodão em caroço e
em rama; um acolchoado para cama( de seda e pasta de
lã merino.
- Diversos quadros com photographias das salas e
methodos de ensino da Escola de Bellas-Artes de Curityba; álbuns contendo trabalhos typographicos e lithographicos da escola «Jardim da Infância » ; diversos livros
e publicações.
— Quadros á óleo de Adersen e de seus discípulos;
quadros á óleo de discípulos da Escola de Bellas-Artes;
diversas aquarellas sobre seda.
- Vistas photographicas de diversos profissionaes e
de amadores; grandes collecções de vistas photographicas
das colónias paranaenses; photogfaphia de ilm vagão para
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passageiros, fabricado com madeiras do Estado, pela
estrada de ferro S. Paulo Rio Cirande.
- Mappa do Estado do Paraná cm moldura de madeira do Estado.
SALA N. 5
ESTADO DO PARANÁ
Uma vitrina com bem acabadas obras de calçado,
botas, botinas, sapatos, borzeguins, etc.
- Dois arreios completos para carro e aranha.
- Grande mostruário com artigos de couro: malas,
bolsas, maletas para collegial, testeiras, cilhas, polainas
para cavallo, etc.
- Bellas collecções de couros curtidos, solas, pelles
envernizadas, cabritilhos, vaqueta branca, sola branca c
amarella, sola para açoiteiras, para correeiro, sapateiros,
correias, meia sola ingleza, couros de bezerro, veado, capivara, tateto, cabra, porco do matto, veado branco e
pardo, jag-uaterica, cabrito, cotia, veado preto, cavallo,
porco, bezerro com pello, marroquins, etc.
- Artigos de montaria: cabeça de cavallo adornada
com freio, cabeçadas e rédeas ; cabrestos, loros, cilhas,
cabeçada, etc.
- Sellins d e couro de porco e serigote com manta e
pellego.
- Grande variedade de colla de primeira e segunda
qualidades.
, NOTA—No corredor que fica entre as salas 113.3, 4 e 5
acham-se os seguintes productos do Estado do Paraná:
— Casulos de seda.
- Dois bellos serros com uma variada collecção de.
aves.

- Variada collecção de fibras textis, brutas c trabalhadas ; fibras de bananeira, rendas de libra de bananeira,
cânhamo do Paraná.
- Diversas qualidades de remos, velas para pirogas,
mastros para pequenas embarcações.
- Cirandes rolos de vela para diversos misteres de
navios e embarcações.
- Redes para pesca c grande numero de outros utensílios destinados á caça c pesca.
-- Mesa—mostrador sobre a qual se acha grande quantidade de ferro, carvão, areia para vidros, carvão de pedra, asphalto, mármores diversos, grés, granitos, pedras
lousas e diversos artefactos em grés, mármore e lousa.
- Uma bella vitrina com vitraes nas quatro faces,
contendo grande collecção mineralógica do listado,
- Cirandes quadros com vistas photographicas da organisação militar do Regimento de Segurança do Paraná
do gabinete de Identificação, da Chefatura de policia.
- Quadros representando paizagens paranaenses.
- Mappa indicativo da marcha do exercito de Gumcrsindo Saraiva.

SALA N. 6
ESTADO DO PARANÁ
Cirande quadro com bella variedade de lãs.
- Um mostrador com pinhões e pinhas, mostruário
com grande variedade de amostras em grande porção de
massas alimentícias, macarrão, aletria, chocolates, conservas variadas de carne, peixe, fruta, carne de porco,
toucinho salgado, presunto, banha, etc.
— Uma grande vitrina contendo muitas espécies de :
vinhos brancos e tintos, licores, sueco de uva, vinhos
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espumantes, Bcrgerac, S. Emilion, vinho de laranja, vinagre de uva, licores diversos, cognac, aguardentes diversas de uva, canna e laranja.
- Um grande mostruário com garrafas de diversas
qualidades de cerveja das fabricas paranaenses.
- Diferentes espécies de xarope, limonadas, gazosas, etc.
- Queijos c manteigas.
- Um mostruário cm que se vêem bellas louças cia
fabrica Colombo, Zacharias de l'. Xavier (variada collecção). Um colossal jarro de louça da mesma fabrica.
- Um grande mostruário de cedro contendo variada
collecção de artefactos de barro especial.
- Telhas de diversos typos, tijolos diversos, ornatos
de barro, telha de ardozia, diversas qualidades de cal crua.
- Chapéos de palha.
- Vitrina contendo sortimento variado de sabões,
sabonetes diversos, velas de sebo c de stcarina, etc.
- Mesas — mostradores supportando artigos de ferro
batido e fundido, aço, ferramentas, machinas operatrizes,
artigos de cobre c outros metaes, como sejam trituradores
de herva matte, sirenas a vapor, bombas, foices, machados,
bosinas, chapas para fogões, granadas, shrapneis, pesos
para balança, f prensas para macarrão, columnas para
gradis, typos diversos de gradis, forno económico, torneiras, variada collecção de pregos, rosetas para portões de •
ferro, ferraduras, sinos de bronze, latas para doces e
conservas, cama de ferro, grande fogão económico e en- j
xergão de mola para cama de solteiro.
- Um mostruário com espécimens de pedras plasti- i
cãs brutas e preparadas.
- Uma vitrina contendo : fumo em folha (preparado), .>§
rolos de fumo em corda, maços de fumo em corda, diver- j
sãs qualidades de charutos, cigarros de palha e de papel
de diferentes marcas, cnrtcira cie cifi-arros, ete;

- Esteiras de pcrya, mostruário com variado sortimento de escovas, vassouras, pincéis, brochas, espanati ores.
- Collecção de tintas diversas.
- Objectos de cutelaria, facões, espadas de hcrvateiro,
facas de ponta, etc.
- Peneiras, bombilhas, cuias, cestas de palha e de
taquara.
- Trabalhos de modelagem e em gesso : artefactos
de estamparia.
- Aguas mineraes artisticamente expostas ; salgemma.
- Varias e importantíssimas installações de hervamatte.
- Covos, samburás, etc.
- Um mostrador com carimbos de borracha.
— Cirande vitrina contendo collccções de diversas
phar macias.

SALA N. 7
WMLIOTIIECA E IMPRENSA NACIONAL
A.
BIBLIOTflECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO-

A contribuição da Hibliotheca Nacional consta de duas
partes :
Collecção completa de suas publicações, a saber :
Annaes da Bibliotheca Nacional. Volumes I—XXVIII.
1876—1908. Ene. em 29 v.
liento Teixeira. Prosopopéa. 1873.
Mamiani. Arte de grammatica da língua Idriri. 1877.
• 'atalogo dos manuscriptos. Tomos I—V. 187}!—1
S vi

lóí!
Catalogo da Exposição Camoncana. 1880.
Castilho. Memória sobre os Lusíadas, 1880.
Valle Cabral. Bibliographia da língua tupi. Rio. 1880.
Catalogo da Exposição de Historia do Brasil. 7881.
2 V.

Idem. Papel superior. 2 v.
Ensaio de cartographia brasileira. 1883.
Plano do catalogo systematico. 1883.
Catalogo da Exposição Permanente dos Cimelios...—
1885.
Idem. Papel superior.
Guia da Exposição Permanente dos Cimelios.' 1885.
Boletim das Acquisições. 1886—1888.
Ramiz Galvão. Biographia de Fr. Camillo de Monscrrate. 1887.
Fr. Vicente do Salvador. Historia do Brasil. 1888.
Macedo Soares. Diccionario Brasileiro da língua portugueza. 1889.
Annotações de Drummond á sua biographia. 1890.
Cartas Andradinas. 1890.
Barbosa Rodrigues. Poranduba amazonense. 1890.
Barbosa Rodrigues. Vocabulário indígena comparado.
1892.
Barbosa Rodrigues. Vocabulário indígena com a orthographia correcta. 1893.
Catalogo dos retratos colligidos por Diogo Barbosa
Machado. Tomos I—VIII. 1893—1905. 5 v.
Catalogo das bíblias. 1895.
Teixeira de Mello. Garrettiana. 1900.
Mirales. Historia militar do Brasil. 1900.
Idem. Papel superior.
Loreto Couto. Desaggravos do Brasil c glorias de
Pernambuco. 1904.
Idem. Papel superior.
Processo de João de Bolas; 1004.
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Documentos para a historia da conquista e colonisação
da costa de leste-oeste do Brasil. 11)05.
Catalogo da Collcccão Salvador de Mendonça. igo6.
Documentos relativos a Mera de Sá. 1906.
Menezes Bruni. Estampas gravadas por Dcbric. 1908.
Informação geral da Capitania de Pernambuco. 1908.
Nas offlcinas da Bibliotheca Nacional foram impressos
os «Annaes» a partir do vol. XXIV, assim como as sete
ultimas das publicações acima. Nas mesmas officinas foram
encadernados todos os volumes expostos.
As publicações da Bibliotheca obtiveram grande prémio
na Exposição Continental de Buenos Aires em 1884, medalha de ouro na Exposição de Paris cm i88g, medalha
de mérito na Exposição de Chicago c grande prémio na
de S. Luiz.

Collecção relativa a D. João VI e á sua época em
Portugal e no Brasil, comprchcndendo o seguinte :
i°. Documentos manuscriptos, entre os jactes :
Carta regia de 28 de janeiro de 1808 que declarou
abertos os portos do Brasil ao commercio estrangeiro.
Original.
Cartas de D. João VI dirigidas a Thomaz António
de Villanova Portugal e deste dirigidas a D. João V I .
1816-21. Originaes.
Correspondência de Inglaterra, julho de 1792 a dezembro de 1798. 18 v.
Narração do solemne baptismo do Príncipe da Beira,
celebrado no Real Palácio de Queluz no dia 4 de abril
do anno de 1795.
Observações sobre a Fortificação da Cidade da Bahia,
por Domingop Alves Branco Munic Barreto i

i?'
Quadros financeiros, balanços das Alfândegas e do
Real Erário durante a administração de Thomaz António
de Villanova Portugal. 1808-1821. lia um desses documentos em que Thomaz António attribue a suggcstões
de José da Silva Lisboa a abertnra dos portos do
Brasil.
Representações a D. João VI para não abandonar o
Brasil. 16 does. originaes.
2". Livros impressos, entre os quaes:
Applausos lusitanos pelo feliz nascimento do sereníssimo senhor infante de Portugal D. João. Lisboa. 1767.
Correio Braziliense. Londres. 1808-22. 29 v.
Gazeta de Lisboa. 1792-1820. 39 v.
(lazeta do Rio de Janeiro. 1808-17. 9 v Gonçalves dos Santos. Memórias para servir á historia
do Reino do Brasil. Lisboa. 1825. 2 v.
Histoire de Jean VI. Paris. 1827.
A. Mains. Laudatio funcbris in lohanncm V I . . .
Romãs. 1827.
Oman. A history of thc peninsular war. Oxford.
1902-08. 3 v.
Pizarro c Araújo. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio. 1820-22. 9 v.
Proclamações, decretos, ordens, cditacs, etc. (Invasão
írancesa em Portugal. (1807-08). Collecção de impressos
avulsos.
Reflexões sobre alguns dos meios propostos para melhorar o clima do Rio de Janeiro. Rio. 1808.
Relação dos despachos publicados na Corte... no
faustissimo dia dos annos de S. A. R . . . Rio. 1808(Primeiro trabalho da Impressão Regia).
Relação dos festejos (Acclamação de D. João VI), colligida por H. A. Ferreira e Souza. Rio. 1818.
Silva Lisboa. Memória dos benefícios políticos do governo de D. João VI. Rio, i8i8i

Diogo de Vasconcellos. Ao 111. Ex. Sr. Pedro Maria
Xavier de Ataidc e Mello, Governador c Capitão General
de Minas Geraes. Poema. (Opúsculo cujas paginas foram
gravadas a buril pelo Padre José Joaquim Viegas de Menezes em Ouro Preto no anno de 1807).
3°. Mappas geographicos, como sejam:
Manuscriptos:
Mappa geographico da Capitania do Ceará, dclinhado
no anno de 1800 por Marianno Gregorio do Amaral. Original .
A Nova carta da Costa do Norte do Brazil, mostrando
a entrada, rumos e distancia do Rio do Pará e Amazonas.
1810. Original.
Plano da Cidade do Rio de Janeiro com a parte mais
essencial do seu porto. Pelo marechal Jacques Funck em
1768 e augmentado, segundo o novo Plano da Cidade
elevado em 1791, por J. Corrêa Rangel de Bnlhões cm
1796.
Plano do Porto e Rio de Parahyba feito e deniado
(sic) por José da Trindade em o anno de 1799.
Gravados:
Darcy de Ia Rochette. Colômbia Prima or South
America. London. 1807. 8 folhas.
Planta da Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro
levantada... no anno de 1808. Na impressão Regia. 1812.
4°. Estampas e Retratos, como :
Acclamação de D. João VI no Rio de Janeiro. Leque
desenhado na índia.
Busto em mármore do Príncipe Regente D. João, escultura de L. Biglioschi, feita em Roma em 1814. Acompanha uma columna de mármore com relevos, na qual se
destaca uma figura de mulher que representa uma cidade
portugueza, provavelmente Lisboa.
Collecção de retratos de todos os homens que adquiriram nome pelo génio, talentos, virtudes..ctci Gravados na

Impressão Regia de 18i6 a ií.!i8 por J. J. de Souza (E'
oe xemplar mais completo que se conhece).
Demonstração da Cidade de S. Salvador, Bahia de
todos os Santos e das Fortalezas que defendem a sua
Marinha. Panorama á aguada.
Embarque do Príncipe Regente para o Brasil. 1807.
Aguada. Composição dilíerente da que foi gravada.
Estados com que os Príncipes, o Cardeal Patriarcha
c o Cardeal Núncio foram assistir ao baptismo de D. António, Príncipe da Beira : três aquarellas.
Retrato á óleo de D. Luiz de Vasconcellos e Souza,
13° vice-rei do Brasil.
Retrato de D. João VI. Gravura de Tassaert: três
exemplares, sendo dons coloridos.
Retrato de D. Carlota Joakina. Gravura de Agoiilar.
Views and costumes of the city and neighbourhood
of Rio de Janeiro. Brazil, from drawings taken by lieutenant Chambcrlain... during the ycars 1819 and 1820...
London. 1822.
5°. Medalhas, entre as quaes :
Visita do Príncipe Regente á Cidade do Porto. 1799.
Prata. Cobre.
Medalha dos commendadores da ordem da Torre c
Espada.
Tomada de Caycnna. 1809. Prata. Prata dourada.
Chegada da Princesa Leopoldina. 1817. Prata.
Cobre.
Acclamação de D. João VI no Rio de Janeiro. 1818.
Ouro. Prata. Cobre.
« i êr ° Médaillc frappée à Rio Janeiro ». Com a cflígic
de D. João VI. 1820. Cobre.
Medalha dedicada á memória de D. João VI—« Rei
de Portugal, Imperador do Brazil». Prata.
6°. Moedas a partir de 7792 começo da regência ali
iBss no Brazil e rftió em Portugaii

IMPRENSA N A C I O N A L
Ksta importante e extensa exposição representada por
11 números é assim dividida.
i". OJJkina de gravura.
2\ Offldua de encadernação.
3°. Brochura.
4°. Impressão typographica.
(Vide o catalogo desenvolvido publicado cm separado.)

SALA N. 8
MARINHA E GUERRA

A.
MARINHA
Além do que expoz a Marinha de Guerra na sala
n . 29 do 2° pavimento, expõe mais o seguinte:
- Modelos de varias embarcações.
- Quadro «Arte do Marinheiro», contendo amostras
dos objectos e utensílios indispensáveis na technica do marinheiro .
- Um modelo em metal do meteorito de Bendegó.
- Modelo de pharol.
- Modelo de bóia.
- Uma mesa com amostras de madeiras.
- Um triângulo de madeira tendo ao centro duas ancoras entrelaçadas, uma roda e uma cstrclla, tudo formado
de espoletas, escorvas, cartuchos cm iiso nos nossos navios de guerra, tendo por base machadinhas, chuços e
uma grande collccção de granadas csphericas, granadas
de ferro, de aço comnium, de aço penetração, de aço
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shrapnelsjde ferroe de"aço, lanternetas, projectis de aço e
de chumbo, de todas as ordens e dimensões.
- Projectis de aço em um pharol.
- Um triângulo de madeira como trophéo de armas
com carabinas Mauser, mosquetões, projectis de aço, granada, de aço, lanternetas e cartuchos de carabina.
- Duas grandes rodas de leme formadas de espoletas,
escorvas e cartuchos, tendo como punhos 16 espadas de
abordagem e 32 modelos de revolver Nagant c na base
granadas de ferro, granadas de aço chromado e shrapnels
de aço.
- Caixa de madeira com collecções de fachos de sig-naes, projectis illuminativos e espoletas.
- Caixa de madeira com fachos «Amphiloquio Reis», j
- Caixa de madeira com uma collecção de granadas
seccionadas.
- lioia illuminativa com apparclho de salvação.
- Caixa com escorvas Castilho.
— Haste de metal para lanadas.
— Foguete de signal.
— Facho de salvação seccionado.
— Facho de salvação com bateh
— Parafuso de culatra Welin.
— Apparelho Gomes Pereira.
- Collecção de cartuchos.
- Morteiro com projéctil illumlrtativo.
— Mostrador com uma collecção de polvoras.
- Metralhadora em miniatura.
— Cartuchos de tela.
— Cartuchos metallicos de diversos calibres.
— Canhão quebra-mar.
- Chapa de aço tendo servido por alvo.
- Pequena garateia.
— Vários apparelhos eletricos.
- Modelo de jangada Plian.

- Columnas com dois álbuns.
- Quadro de identificação.
Modelo de hélice do Dr Cláudio.
Collecção de cadernos.

Apparelho chromo-dynamizador Solar « Alexandrino
de Alencar;) invento do Dr. Ribas Cadaval.

Livros, cadernos, quadros negros (pedras lousas) e
outros objectos de material de ensino.

Salvas c carabinas.

Mesa de rancho, bancos c material de mesa, louças,
talheres, etc.

Diâlinctivos de classes e de especialidades.

Bandeiras, pavilhões c flâmulas.

Uniformes e vestuários para marinheiros, menores
c navaes.

Material para transporte de doentes: maca, cobertores acolchoados c vários outros artigos concernentes
ao serviço da Marinha de Guerra.
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Retraio dos Ex'". Srs. Presidente da Republica, Dr.
Allbnso Penna, c Ministro da Marinha, Almirante Alexandrino de Alencar.

Villa Militar.
- Planta da Villa e da localidade em que se acha.

Direcção Geral de Engenharia.
- l'lautas c photographias.
GUERRA
A representação da Guerra neste salão é a seguinte:
Ministério da Guerra.
- Collecção de retratos c quadros á óleo representando vários episódios militares.

Gabinete do Ministro.
- Collecção de retratos de alguns ex-ministros da
guerra.

Estado Maior do Exercito.
- Collecção de livros technicos sobre a profissão militar.

liibliolheca do Exercito.
- Importante collccção de bustos em mármore.

Com missão da Carta Geral do BraziL
— Instrumentos e quadros de serviços e trabalhos.

Collc^iu Militar.
- Busto cm mármore do Conselheiro Thoma/ Coelho, fundador do estabelecimento.
- Quadros, álbuns, vistas, desenhos, provas de exame,
plantas, regulamentos, programmas de ensino, jornaes, revistas didácticas, livros e material de ensino.
- Enxoval e fardamento.
- Material em uso com instrucções de esgrima e
gymnastiòa.
- Armamento e equipamento de uso na inslruccão de
artilharia, cavallaria c infantaria.
- Material deliro ao alvo e outros objectos.
. [rsenal de Guerra.
- Mostruários de obras feitas ou modificadas em officinas deste estabelecimento, comprehendendo :
a) officinas de machinas e secção de instrumentos de
precisão:
/') ofTicina de conatrucção ;
c;) secção de torneiros ;
d) oflicina de serralheiros ;
e) officina de obras brancas;
f) ollicina de fundição ;
g) officina de alfaiates ;
/í) secção de correeiros c selleiros;
í) latoeiros e funileiros ;
j) officina de espingardeiros e secção de1 coronlieirosi
«0117
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Fabrica de polrora da Estreita.
- .Mostruário contendo : Alolulo, carvão, salitre, enxofre, varias misturas, tijolos c polvoras de diffcrcutcs
typos e qualidades.

Fabrica de pólvora de Lorena.
— Uma vitrina contendo diversas amostras de cartucho.
- Dynamo eléctrico.
- Motores e caldeiras.
- Amostras de aço empregado no preparo de ferramentas .

- Uma photographia.
Cotnmissão de defesa de Santos.
— Amostras de bloco de concreto e tijolos de cimento
c areia fabricá-los c empregados nas obras.

Escola de Guerra e applicação em Porlo Alegre.
- Álbum de photographias do cdilicio c suas dependências .
r— Números das Revistas Echo Militar c Uccidc/ilc.

i" tenente Fábio Fabricw.
Inventos de calcado de sola substituível»

/)/-. RfrasCaJwl.
- Vitrina contendo os scuy diversos trabalhos i n i i i u l.idos ;
— TrataJo de Hv^iene .Militar.

- Vadc Meciim do soldado.
McthoJo instructivo Cadaval.
Cruzador aéreo « l Icrmcs ».
Fabrica de Ferrn ,S. João de Ipanema.
- Mostruário contendo granitos, grêz, calcareos,
ferro gusado, laminado e batido, escorias de alto forno,
projectis para canhão Krupp.
- Uma escada cspyral (obra de ferro fundido i.
Uma bomba hydraulica.
Unspilal Central do E.wcili.'.
- Mostruário de seu arsenal medico-cirunnco e odontologico, meios de operação.
Laboratório Militar de Microscopia Chi/nica e tiaclereologica.
— Trabalhos diversos.
laboratório Chimico Pftartnaceutko Militar.
- .Mostruário de um grande numero de productos
pharmacetiticos, muitos dos quacs preparados com plantas
da Hora brasileira.
Depoxilo de material sanitário do Exercito.
Ambulâncias e outros artigos.
Perspectiva da cida.lc do Rio de Janeiro, levantada
por ordem do (.'onde de Bobadella ( relíquia histórica).
XOTA - - Para mais desenvolvimentos vcja-sc o minucioso catalogo publicado cm avulso.
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SALA N. 9 (Área)
ESTADO DE PERNAMBUCO

Damas da Assistência á Infância.
4" GRUPO

-A.

12 photographías da «T lie (.Ireat Western of Brasil
Raihvay Comp. Ltd».
- Planta da cidade do Recife. Pholographia de três
amostra de lâmpadas da Comp. Luz e Forca pelo álcool.
— Mbras de gravata, samambaia, coco, cipo doce, bananeira brava e paquivira ; diversas cascas e raízes.
Espécimens zoológicos da fauna de Pernambuco :
nhandú, gurinhatá, beija-llor, tatu, coati e uni ninho de
hymenoptercs.
— Uma rede para pesca.
l'ma culumna de ferro fundido.
• Vinho de cimui, caju e jenipapo em barris.
.Massas alimentícias.

INSTITUTO nu i'Kon;o,.\o i; ASSISILMTA A I M A M T A no
u 10 DE JAM.IKO
Nesta área c ainda no corredor fronteiro ao salão
n. 16 expoz este Instituto os seus grupos, que assim se
dividem e se denominam.
l" G R U P O

fl<itlj de leile /)/•. Sá For/es.
2" ( Í K K I ' 0

iV.T/.ín itc ho/ir.11

Differentes serviços do Dispensário M/mcnn-o :
a) creche;
/' ) tuberculose infantil:
c ) puerimetria;
d } vaccinacão ;
e ) cirurgia dentaria:
/ ) cirurgia infantil;
tv') massagem, balneotherapia;
li) clinica medica ;
í ) microscopia clinica e anatomia pntholngica ;
j ) olhos, ouvidos, nariz e garganta ;
/>•) distribuição de soccorros ;
/ ) exame c attcstação das amas de Icile ;
m) moléstias da pclle e syphilis :
n ) mortalidade geral cm todos os serviços ;
o) clinica medica ;
p ) creche «Sra. Alfredo Pinto» ;
./) intervenção cirúrgica no dispensário Moncorvo ;
r ) quadro da propaganda de hygiene infantil.
Os objectos expostos, constando de apparelhos, instrijmentos, berços, vestimentas, quadros, mappas, photographias, etc., etc., estão detalhadamentc enumerados em
cal a logo avulso.

SALA N. 10
ESTADO DO M A R A N H Ã O
Casulos de seda.
- Arroz de differentes qualidades, feijão, favas, milho, yvr"i'liin mamonas. .-iniPiiduim, 1'unio pm

algodão em rama e em pluma ; assacar alvo, crystallisado
c mascavo, caroços de cacau, castanhas de sapucaia.
- Farinhas de mandioca, de banana, de milho c
outras.
- Diversas fructas scccas e em calda.
- Álcool de canna e diversas bebidas alcoólicas, vinhos, ctc.
- l* ma grinalda de flores de cera; ramos de flores artiticiacs ; três quadros com as intripeões: Coelho \ctto,
domes de Castro e Arthur Azevedo, em delicadas flores
de panno; uma palma de flores filigrana de prata e de
sctim, ctc.
- Novellos de fio de algodão liados á mão, fios
brancos e de cor, torcidas em novellos e linha de pesca ;
diversas peças de brins c mesclas riscados; algodão em
diversos gráos de elaboração; lio cru e alvejado, em
meadas e novellos, morins domésticos e pannos alvejados;
rede de linha de carrinho, tecido especial, uma dita tendo
desenhado o escudo do Estado, e uma outra tendo a iuscripção — Maranhão, rodeado de flores.
- Guardanapos de crochet, amostras de labyrintho
para redes ; fronhas e almofadas com bordados de seda,
de setim, de liló e de cambraia ; um vcstidinho de crochet ; porta-retrato bordado em sctim, sapatinhos e
toucas trabalhados cm crochet de lã, amostras d e .
rendas, etc.
- Uma blusa, uma camisa de cambraia, uma toalha
e uma fronha de cambraia, bordadas á mão.
- Chapéos de pello, de palha de capim verde e de
miolo de junco do campo e de couro, próprio para vaqueiros .
- Botas de montaria, sapatos e sapatinhos.
- Bengalas de madeiras diversas.
- Porta-retratos, em ouro das minas do listado.
- Um motor a vapor com caldeira própria.

- Couros de diversos animaes domésticos e selvagens .
- Cigarros e charutos cm carteiras, caixas e maços;
mortalhas de papel, de trigo, de linho, de alcaçuz e de seda.
- Tintas para escrever e carimbar, preta, verde, azul,
roxo e encarnado, em botijas e cm vidros.
- Mascara de papel com dentes de tubarão ; portarelogio de fibras de quiabeiro, pregadeiras de alfinetes;
jarros com palmeirinhas ; um quadro com as armas da
Republica em folha de Flandres; rede de fibras de tucum;
um violão com adornos de madrepérola ; cuias pintadas
c envernizadas ; foguetes de diversos effeitos ; trabalhos
cm couro e em papel, ctc. ; uma sacca com arroz pilado c
outra com albumen de arroz para alimentação de animaes.

Madeiras petrificadas; mármores, crystacs de rocha,
granito, argillas c ocres.
- Aguas mineracs do Poço da Saúde.
— Sal commum, grosso e crystallisado.
- Ouro em pó das minas de Monte-Aureo e amostras
de minério de cobre de (jrajahú.
— Favas de cumaru, de cacau silvestre e de baunilha;
sementes de mulungú.
- Óleo de peixe para lubrificação de machinas e cera
de carnaúba.
- Plumas e chorões de garça. Pennas de tona (applicação contra o veneno das cobras c moléstias de gallinhas).

Photographias cm grande formato de diversos estabelecimentos de ensino ; quadros com almofadas, vários
trabalhos de flores artificiaes cm escama de peixe, lã cardada, applicações differentes.
— Quadros á óleo, á aquarellas, e á pó de lã sobre cera
em lamina de espelho, etc.
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- Um álbum com o retraio do actual Governador
do Estado e 220 photographias de edifícios públicos, ruas
e praças da Capital e paizagens do interior do Maranhão;
photographias das fabricas de tecidos e vistas de Caxias.
-- Quadros com trabalhos de typo c lithogravuras ;
álbum com photogravuras coloridas.
— Uma vitrina contendo obras dos seguintes cscriptorcs maranhenses: M. Odorico Mendes, Sotero dos
Reis, João Francisco Lisboa, Frederico José Corrêa, Cândido Mendes de Almeida, Cezar Augusto Marques, António Henriques Leal, Gomes de Souza, João Mendes de
Almeida, Teixeira Mendes, Trajano Cialvão, J. de Souza
Andrade, Gentil Braga, A. J. Franco de Sá, Joaquim
Serra, F. Dias Carneiro, Almeida Oliveira, Theophilo
Dias, Hugo Leal, l). Luiz Brito, Celso Magalhães, João
de Deus Rego, Enncs de Souza, José António de Freitas,
Aluizio Azevedo, Sá Vianna, Raymundo Corrêa, J.
Kd. Teixeira de Souza, Arthur Azevedo, I I . Coelho
Netto, F. J. Viveiros de Castro, Nina Rodrigues, A. K.
Gomes de Castro, Tasso Fragoso, Dunshee de Abnmches, Graça Aranha, Reis Carvalho, José Ribeiro do
Amaral, João António Coqueiro, Euclydes Farias, A. F.
de Carvalho Leal, Raul Azevedo, Corrêa de Araújo.
Américo de Azevedo, Ignaeio Xavier de Carvalho, Armando V. da Silva, Dr. Palmeirim Cantanhedc, Domingos Thomaz Vellez Perdigão, António Barboza de
Godoy, Augusto de Macedo Brito, Dr. Justo Jausen Ferreira Viariato Corrêa, llemeterio José dos Santos, R.
Astolpho Marques, Pedro Nunes Leal, J. II. Vieira da
Silva Gayozo e José Ascenço da Costa Ferreira— 47 preparados pharmaceuticos de João Vital de
Mattos e Irmãos; diversos preparados de Bernardo ('aldas,
Anisio Palhano de Jesus, José Estcves Dias e Augusto
Cezar Marques Filho e Comp»

SALA. N . 11
ESCADA PRINCIPAL

SALA. N. 12
ESTADO DE GOYAZ
Cera de abelhas mandassaia, mandaguahy, marmelada, mumbuca; mel de abelhas de cinco espécies diHercules.
Amostras de feijão de 21 qualidades, diversas favas
brancas, vermelhas e mulatinlias; trigo especial; arroz
com casca e sem casca; 11 qualidades de milho em
grãos; seis amostras de mamona ; cafés de cinco expositores ; amendoim ; gengibre especial ; assucar escuro <•
branco.
Farinhas de milho, fina c grossa, de mandioca c
de trigo; fubá de milho amarello e branco; polvilho de
mandioca e tapioca de mandioca.
- Biscoutosde farinha, de araruta e de fubá de milho
assaeta.
- Doces de marmelo cm caixetão ; compota de marmelo em latas ; geléa de marmelo ; doce de goiabada em
latas.
- Vinhos de uvas, de tucum, de amora, deananaz, de
laranja, de caju e de genipapo ; licor de coriola, de muricy
c de genipapo; aguardente de jaboticaba e álcool de
canna.
- Queijos c manteigas de diversos expositores.
- Uma caixa fabricada com 25 espécies de madeiras
de lei, embutidas c marchetadas; quadros para retratos,
i-1 m m:ttvhelari:i ; uma régua dê madeira jaraj^uara.

- Flores arliliciaes.
- Rendas, bordados em fronhas, lenços, toalhas, sapatos, ctc. ; almofadas de seda bordadas ; rendas feitas á
mão.
- Chapcos de palha c de capim.
- Sandálias de panno c chinelos de couro de
veado.
- Moringucs, copos, pires, chicaras c pratos de
barro.
- Vassouras de piassava, espanadorcs de pennas de
ema ; redes de tecidos de fibras de burity.
- Sulfato de magnesia, salitre, azotato de potassa,
sal-gemma bruto e puro.
— Meios de sola curtidos com a casca do angico; pelles
de veado e de lontra, copos de chifre e uma caneta de
couro de anta.
- Fumo em rolo e desfiado; charutos, cigarros e ci garrilhos, de diversos fabricantes.
- Crystaes, graphito, magnetites (iman natural), limonitos, quartzos, agalhas, micas, asbestos, calcarcos,
stalactites. ardósias, pelles e conchas do rio Araguaya,
lousas, talcos, mármores, diamantes e ouro de diversas
procedências.
- Agua mineral sulfurosa.
- Uma collecção de 170 qualidades dilTerentes de madeiras de lei.
- Pelles de onças diversas, de ariranha, lontra, gnaribao, gato moriscp, cotia, caetetú, anta, sucuri, veados;
cauda de tamanduá-bandeira; couros de peixe pirarucu ;
cascas de tartaruga gigante e de tatú-canastra.
- Borracha demangabeira e de seringueira.
- Collecção variada de fibras e cascas; cocos da Bahia,
de tucum, de catarrho, de indayá, de guarioba; favas de
sucupira e de Santo Ignacio, fructos de pinhão, de sassafraz
e de páo-ferro ; paina de seda.

Amostras de malte em folha e de congonha.
- Óleos de tartaruga, de capivara, de anta, de sucury, de copahiba e de coco de indayassú.

Collecção completa do jornal « A Tribuna» da
cidade de liclla Vista (1905); idem dos jornaes A Imprensa, O Incentivo, Norte Goya:, A Republica, Gora: e
Minas, O Riso, O Rio Verde, ,S'»/ de Gora:., referentes aos
ânuos de 1003 a 1007, Almanack de Goyaz dos annos de
1806 e 1897, Versos publicados e impressos na Capital do
listado, Agapanthos e Flor dos lírios, dos poetas Joaquim
Bonifácio c Luiz do Couto.

SALA N. 13 (Área)
ESTADO DO PARANÁ'
Specimens vivos de bananeira e herva-matte.
- Kardos de alfafa, capim papuçan, esteiras dê pery
c diversos amarrados de palhões.
- Uma veneziana montada e funccionando.
- Quatro variadas e grandes collecções de madeiras
e dous quadros mosaico de madeira, um em xadrez e outro
com o desenho da rosa dos ventos, todos constituídos de
variadas espécies de madeiras.
- Bella collecção de grandes taboas de pinho e
a mostras de imbuyá.
- Typo de engenho de socar herva matte e um
desfibrador.
- Vários quadros photographicos attinentes ás industrias de herva mattce serrarias.
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SALA N. 14
EXPOSIÇÃO COMMEMORATIVA DO 1° CENTENÁRIO DA IMPRENSA NO BRASIL

A exposição reuniu todos os primeiros joruaes apparecidos não só no Rio de Janeiro como nas antigas
províncias.

ESTADO no PARANÁ. NUMISMÁTICA
ESTADO DO P A R A N Á '

EXPOSIÇÃO COMMEMORAT1YA DO i° CENTEN Á R I O DA IMPRENSA NO IÍRASIL
Nesta sala íunccionou desde a abertura da Exposição
Nacional, até o dia 30 de setembro, a exposição promovida pelo Instituto Histórico c Geographico, abrangendo 15.000exemplares de periódicos diversos, de 1808
a if/>S, estando representados todos os Estados do
Brasil, o Districto Federal c o território do Acre.
Os maiores expositores foram: o Instituto Histórico
c Gcographico Brasileiro, a liibliothcca Nacional, o Estado de Pernambuco, o coronel João Baptista de Earia
c Souza (do Amazonas), o Instituto Archeologico e Gcographico Alagoano, o Archivo Publico Mineiro, o Instituto Histórico de Minas Geraes, a Bibliotheca Municipal do Districto Federal, a Bibliotheca Fluminense, a
Bibliotheca da Camará Municipal de Petropolis, o Senador
liarão de Miracema, a liibliothcca da Marinha, o Dr. Manoel Barata ( do Pará), o tenente Tancrcdo de Mello,
José Mattoso Maia Forte, o Dr. Augusto Olympio Viveiros de C'astro, o Dr. João Cabral, o Desembargador
Anuindo Guaraná, o Instituto Histórico do Rio Grande
do Norte, a Imprensa Nacional, o tenente Lucas Boiteux,
o listado do Paraná, o Dr. João Baptista Perdigão
de Oliveira, o liarão de Studart, o Dr. Álvaro Heis c
outros.

Encerrada a Exposição da Imprensa, o Estatlo do
Paraná, que tinha os seus productos muito accumulados
nas salas ns. 4, 5, 6, 13 c no corredor, que já foram dcscriptos, transferiu para a sala n. 14 os seguintes productos:
- Um bei Io typo de moinho hollaudez com o interior
revestido de caixetas com cereaes e tufos de palha de centeio, trigo, aveia, arroz, linho, cevada, ctc., e um pedestal
sustentando a estatua de Ceres.
l" m mostruário Já Sociedade leutc-brasileira de
Agricultura, contendo basta cópia de cereaes e mel de
abelhas, com uma colmeia no centro.
- Mostruário de vidro contendo cereaes das colónias
do Paraná.
Duas mobílias rústicas denominadas de polacos.
- Mostruários de cereaes (Collccção variada) de inuumeras amostras de farinhas de centeio, m i l h o , mandioca,
cevada, gomma de mandioca, araruta, I y rio, fubá de
milho, farelo de centeio, farinha de trigo, café moído em
grão e torrado, mel de nuindassaia.
Mostradores com grandes e pequenos Cubos de madeira, um typo de castello com variada collecção de madeiras, um typo de ponte e grande quantidade de madeiras
com formas c feitios diversos, polidas, envernizadas ou
brutas : rosáceas, com ;í'> amostras de dillcrentes madeiras,
Grande collecção de dinercntes cipós.
Arcos para barricas, grande collecção de barricas
Io diversas cores e tamanhos.

19'

K/0

- l'm grande pórtico de diversas madeiras.
- Diversas collccções de caixas de pinho.
- Amarrados de taboas serradas c preparadas paru
fabrico de caixas.
- Uma collccção de < / ) espécies de madeira, em
forma de pequenos livros, de qualidades de grande valor,
em cedro, pinho, carvalho paranaense, açouta-cavallos.
- Cabos de madeira para vassouras.
- Uma grande porta de cmbuyá com trabalhos de
entalhe.
- (irance quantidade de plantas medicinaes devidamente arranjadas c classificadas.

liado pelo engenheiro militar AlipioGamae por Eugênio
Dilermanoc Luiz Privat. 190(1.
Consigna esta carta por convenções:
- estrada de ferro em trafego ;
»
)>
» » construcção;
»
»
» » estudos;
»
»
« » projecto;
- linhas de navegação;
- capitães;
- cidades:
- villas ;
povoações:
- pharóes:
— limites dos EstaJos.

O

NUMISMÁTICA
Apus o encerramento da exposição da Imprensa instalImi-se cm parte desta sala a importante exposição de
Numismática do Sr. Augusto de Souza Lobo.
Ksta preciosa collecção installada em adequadas vitrinas representa 3.547 moedas de ouro, prata e cobre
do llrazil colonial, Brazil Império e lírazil Republica c
unia collecção de 315 cédulas de papcl-moedu de valores
de 500 rs. a.=;(x>$ooo; apólices, coupons, estampilhas, etc.
distinguindo as emissões abusivas.
Acompanha a collecção cxtensissimo c methodico catalogo illustrado de edição limitada de exemplares.
NOTA — Xcsta sala acha-S2 exposta também :
- Carta da Viação Férrea do Brazil organizada por
ordem do Exm. Sr. Dr. Miguel Calmou du Pin e Almeida, Ministro da Via;ãoe()bras Publicas, no escriplorio
da Administração Geral da Commiss.io de Estudo e Construcçlo das Estradas de Ferro sob a direcção do engenheiro chefe Dr. Ernesto António Lassance Cunha, auxi-

SALAS NS. 15, 16 E 17
(BELLAS ARTES)
Nestas salas acha-sc uma c\c lusa collecção de objectos
de arte, cm numero de 3.>|, em sua grande maioria do
Districto Federal, representados por pinturas a óleo, á
aquarela, a pastel, a gouache; desenho, arte decorativa,
cerâmica artística, esculptura, gravura, architectura e caricaturas, dos FCguintcs autores : Adolpho .Mcnye, Alfredo
Norfinc, Angelo Agostini, A. A. \'alle de Souza Pinto,
Arcliimcdcs José di\ Silva, Arnaldo Carvalho, Arthur Thimothco da Costa, Augusto Pctií, Ilelmiro de Almeida,
líenno Freidlcr, Carlos Cliambcllant, de Agostini (Carlos
Alberto:, l ) , (iarcia y \ asquez, Dedo Villarcs, E. Visconti, Eugênio Latour, Estevão Silva, Evcncio Nunes,
E. Manna, Germano Nunes, Gustavo DalPAra, Ilclios
Solinger, Henrique l!ernan!elli, Haplisia da Costa, J.
Fiúza (iuimarães, J. Macedo, José Raphael, J. Thimotheo
da Costa, Luiz Chrisiophe, Dr. Luiz Ribeiro, Maninho

Dumiense, Maurício Jubim, Modesto lírocos, N. Kaclrinetti, Pedro Pcres, Pedro \Veinj>-artncr, Raphacl Frcderico, 1). Refina Veiga, Ribeiro da Silva, Roberto R.
Mendes, Rodolpho Amoedo, Rodolpho Chambelland, Rosaldo Simões, Teixeira da Rocha, Thoniaz Driendl,
('lirispim do Amaral, Cunha \'asco (I). Anua), Cunha
Vasco (1). Maria), j. Macedo, Arthur Lucas, Julião .Machado, Insley Pacheco, Américo Ludolf, Carlos Lebaclc,
Correia Uma, Eduardo de Sá, E. Lacaille, Julieta
Franca, Nicolina Vaz de Assis, Rodolpho liernardelli,
K. (iirardet, José Villas Boas, Francisco de Oliveira
Passos, Heitor de Mello, João Ludovico, Mário lierna,
S i m a s : | ) r . (ielabertj, Hclmiro de Almeida, Raul Pederneiras.
As designações e as espécies de trabalho constam do
eatalag'0 detalhado distribuido em separado.

PAVILHÃO DA INDUSTRIA
£egenda do 1° pavimento (térreo)
( VIDE

PLANTA )

A ala esquerda deste pavimento tem quatro salas, sendo três occupadas pelo Estado de S. Paulo e a quarta
pela exposição de barcos de pesca.
A ala direita tem cinco salas, sendo quatro occupadas
por serviço interno da Exposição e a quinta por mineraes
do Estado de Minas Geraes.
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EXPOSIÇÃO NACIONAL
PAVILHÃO DA INDUSTRIA
PAVIMENTO TÉRREO

PAVILHÃO DA INDUSTRIA
1° pavimento (térreo)
Ala csqucrd;i.
SALA N. i
ESTADO DE S. PAULO
Uma collecção de copos e cálices e uma dita de vidros de diversos modelos, frascos, garrafas e vidros lisos
e gravados, moringas, vasos, talhas de barro de diversos
modelos, ladrilhos e mosaicos de cores variadas, cornetas
de barro, tubos de barro para esgoto e encanamento,
ladrilhos de cimento de cores diversas, tijolos e telhas
francezas, tijolos de areia, pó de pedra c cimento, cal
virgem e extincta, cimento c cal hydraulica.
— Solas, couros, pelles com pello, pellicas, vaquetas, correias para machinismo, arreios completos para
troly e arado, ctc., rédeas, cabeçadas, rabichos e outros
artefactos de couro, scllas, lombilhos de vários systemas,
caronas, badanas, peitoral, meio de sola engraxado, correia dupla para machina, um cavallo em miniatura arreiado,pelle de veado, rolos desola e de correias, sellins,
pellegos, scllotcs, estribeiras.
- Tijolos para areiar, tubos de borracha guarnecidos
de arame, saccos de papel de tamanhos sortidos, vidros
de terra natural para fabricação de ocres.
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- Amostras de granito com faces polidas.
— Amostras de carvão mineral.
— Pedras coloridas.
- Turfas.
— Amostras de folheio.
- Amostras de ocre, talco e kaolim, óleo de caroço
t!c algodão.
SALA N. 2
ESTADO DE S. PAULO
Uma collecção de photographias relativas á cultura do
vinho e outras plantas fructiferas (Mareng-o Irmãos).
- Projecto do parque de Nictheroy em alto relevo.
- Um quadro com photographia de parques e jardins.
- Um projecto de jardim para a Praça da Republica
de S. Faulo, premiado com a mais alta distincção na Exposição Municipal de S. Paulo em 1903.
- Unia collecção relativa a 200 moléstias vcgctaes
observadas no Estado de S. Paulo.
- Publicações relativas ao mesmo assumpto.
- Collecções de photographias apresentando vistas
de fazendas, lavouras, scenas da vida rural, povoações,
edifícios, escolas, etc.
- Collecção de photographias sobre a cultura do
cogumello.
— Seda em fios e em casulos.
- Uma colmeia, mel de abelha e cera virgem.
- Productos da fazenda modelo annexa á escola agrícola « Luiz de Queiroz », Piracicaba.
- Sementes de feijão de varias qualidades, sementes
de ervilhas de varias qualidades, sementes de sorgho da ]
Califórnia, hastes de sorgho da Califórnia, sementes
de linho, sementes de cânhamo, sementes de trigo, se-'

mentes de painço da índia, hastes de painço da índia,
sementes de trigo mourisco, sementes de girasol, sementes
de tremoços, sementes de tcosinto, hastes de teosinto, sementes de aveia branca, sementes de abóbora, arroz
beneficiado, arroz em casca, milho em espigas de varias
qualidades, milho em haste, milho debulhado, milho para
fazer vassouras, café em grão, algodão em hastes de varias
qualidades, fubá e farinha de arroz, feno em fardos, alfafa
em fardos, palha de arroz, palha de milho, palha de aveia,
capim, hortaliças diversas, plantas de alfafa, adubos diversos, 48 vistas da fazenda modelo.
- Assucar refinado.
- Salames, presuntos, morta.lcllas c outros productos
similares.
- Óleos de caroços de algodão, de amêndoa, de
amendoim c de rícino ; banha de porco.
- Queijos.
— Tubos de barro para esgoto e encanamento.
- Sabão de varias qualidades c diversos expositores.
- Lamparinas e velas de sebo.
- Collecção de amostras de papel para embrulho,
para escrever e para forro, saccos de papel para bombons.
- Cigarros de palha e de papel, fumos manipulados
de diversos modos, fumo em corda, caixas de charutos,
fumo caporal e goyano, palhas preparadas para cigarros/
- Vassouras de palha, espanadores de penna, cestos,
cestinhos e jacas de taquara, cestas de vime de diversos
formatos.
— Graxas de diversas qualidades para machinas.
- Graxas cm tubos para sapatos.
— Phosphoros.
— Cera de abelha.
— Amostras diversas de vime para fabricação de cestas.
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SALA N.

3

ESTADO DE S. PAULO
Collecção de photographias apresentando vistas de
fazendas, lavouras, scenas da vida rural, escolas, etc.
- Amostras de arroz, arroz beneficiado.
- Arroz, milho, fubá, arroz beneficiado e em casca,
assucar, algodão cm rama e cm caroço.
— Farinhas: de trig-o, de mandioca, de milho, de arroz,
polvilho, cangica, farelo de trigo.
- Resultado comparativo entre diversas qualidades
de arroz beneficiado.
NOTA — Do lado de fora destas salas, na galeria que
dá para a área das diversões, o Estado de S. Paulo expoz um escaler com todos os seus pertences.

arcos, pussos, caniços, harpões e cascas de jacaré, de tartaruga, etc.
Os principaes expositores de.sta secção foram :
O Almirante Alves Camará e o Museu Nacional.
Ala direita.

SALAS NS. l, 2, 3 e 4
SERVIÇO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO
(Geradores eléctricos transformadores, alojamento de
praças e secretaria do Directório.)

SALA N. 5
MINÉRIOS

SALA N.

4

ESTADO DE MIXAS GERAES

BARCOS DE PESCA
Esta interessante exposição é formada de mais de 70
modelos diversos de embarcações usadas por civilisados ou
indígenas nosseguintes Estados: Amazonas, Pará, Piauhy,
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Ca- :
tharina, Rio Grande do Sul e Matto-G rosso, com as denominações de : montaria simples, montaria com velas,
igarités, regatõcs, canoas, tucunarcs, jangadas, botes de
pesca, baleeiras, baterias, barcas, barcaças e barquinhas,
guropés, lanchas, saveiros de pesca, yacht de praticagem,
cahiques, balsas, chalanas, etc.
Além das embarcações foram exhibidas varias redes,,
tarrafas, anzóes, jiquis, curráes, remos de varias espécies,

Usina «Esperança» (Município de Itabira do Campo)
amostras de minérios usados nesta usina.
Productos de ferro fundido da i a fusão (Polias, cruzes,
grades, rodas, engrenagens, chapas e outros objectos, escorias etc.)
Diversas amostras de manganez da Usina Wigg-.
Uma engrenagem completa feita nas Usinas da Companhia do Morro Velho.
Foices e ferraduras fabricados em Itabira de Matto
Dentro, de ferro da i a fusão.
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— Um engenho de canna c uma machina para beneficiar arroz, fundidoscm Juiz de Fora, na usina de I lenrique
Kaschcr.
NOTA — Do lado de fora desta sala, na galeria que dá
para a área das diversões, o Estado de Minas expoz vários mineraes em grandes massas, sendo digno de nota um
grande bloco de manganez pesando 7 toneladas.

PAVILHÃO DA INDUSTRIA
£egenda do 2"
(VIDE PLANTA)
Ala esquerda.
Torreão : mina do Morro Velho e collecções de mineraes .
— Grande salão: Productos de fabricas de tecidos dos
Estados de S. Paulo, Minas, Maranhão, Rio de Janeiro,
Pernanbuco c Rio Grande do Sul.
Ala direita.
Torreão: Minereos do Estado de Minas Geraes.
— Grande salão : Productos de fabricas de tecidos do
Districto Federal e fibras.

EXPOSIÇÃO NACIONAL
PAVILHÃO DA I N D U S T R I A
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PAVILHÃO DA INDUSTRIA

Ala esquerda.
TORREÃO

.MINA DO MORRO VELHO
A exposição desta importante Companhia consiste cm :
1°) um fac-simile da mina, cm dimensões reduzidas, no
qual se vê a disposição relativa c a inclinação das differcntcs
camadas geológicas com as suas respectivas possanças,
poços de perfuração, ctc., veriticando-sc pela inspecção do
fac-similc qual a profundidade a que já attiny iu a mina,
tomando-se para planos de referencia o nivel do mar c o
alto do Corcovado ;
2°) um embasamento formado de blocos do minério
aurífero cxtrahido da mina, sobre o qual repousam três
cubos symbolicos fingindo ouro e representando respectivamente :
Ouro cxtrahido em 76 annos, 77. 84 toneladas, valendo £ 8. 545.800;
Ouro representativo de despeza feita no paiz, para
esta extracção, 56,72'toneladas, valendo £ 6.226.733,25;
Ouro representativo do lucro 21, r2 toneladas, valendo
£ 2.312.068,75.
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COLLECÇÕES DE MINERA ES
Estas collecções são pertencentes â Sra. D. Malvina
de Queiroz, viuva do Dr. Josué de Queiroz (Estado de
Minas Geraes, Fazenda da Tapera, Município de Juiz
de Fora).
Colligidas, estudadas e classificadas pelo fallecido engenheiro de minas Dr. Josué de Queiroz, estão as collecções acondicionadas em quatro vitrinas e constam de
mais de mil amostras classificadas, além de cerca de cento
e tantas por classificar.
Entre os exemplares, observa-se um grande numero
de amostras de minérios de ouro, prata e outros metaes
preciosos, minérios de valor industrial c minérios interessantes pelo seu valor scientifico, cascalhes diamantiícros, pedras de valor, areias, ocres, micas, etc., etc., de
varias procedências do Brazil e especialmente do Estado
de Minas Geraes.
CIRANDE

SAI.SO

Productos de fabricas de tecidos dos Estados de São
Paulo, Minas, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul.
ESTADO DE S. PAULO
Fabrica Votorantim (chitas, morins, brins e lenços),
duas photographias da fabrica.
- Francisco Matarazzo (camisas de meia e meias,
colchas, riscados e algodãosinho).
- I. Chiefi & Comp. (camisas, camisolas e vestidinhos
de lã).

- Pereira Mendes & Comp. Salto de Itú (fios de algodão, algodão e brins).
— Paggiani & Montavam (coberturas de lã e colchas
de algodão).
— Rawlison, Múller & Comp. (riscados).
- Rodolpho de Miranda (brins).
- Angelo Bicega (colchas de algodão).
- Fonseca, Filho & Comp. (fios).
— Francisco Wichan (chalés de algodão).
- Salomão Bufarah (seda de diversas cores, teares para
tecelagem e utensílios para fabricação, fios e casulos).
- Companhia Taubatc Industrial (brins, toalhas, camisas de meia c meias).
- Manoel Guedes, Tatuhy, (brins, morins, algodãosinho e cobertores).
- Bergman, Kowarick etc. Comp. (casemiras).
— J. Crespi (colchas de algodão e chalés de lã, toalhas
e um quadro tecido representando o palácio Monroe).
- Rodolpho Crespi & Comp. (chalés de lã, (colchas
de algodão, camisolas de lã, camisas de meia, sarjas dela,
diagonal de algodão, brins, pannos para mesa).
- Iloffmann, Comp. (corpinhos de meia e meias).
- João Ferraz (meias de diversas cores).
- ítala-Brasileira (cordões, fitas, gravatas de seda de
diversas cores).
- Alvares Penteado (aniagem para saccos e tapetes).
- ítala-americana (brins, colchas de algodão, camisas
de meia, chalés, chitas, xadrezes).
— Angelo Grazzinc (Casulos e fios dê seda.)
— Maggi Enrico (cordas e barbantes, cânhamo, linho,
juta e aramina).
- Bazilio Indiano & Irmão (cordas).
- Otho Schraeistre (fibras).
— Cândido de Andrade (fibras, rédeas, cordas e barbantes).
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ESTADO DO MARANHÃO
Companhia Industrial .Maranhense (cordas c cordões).
- Companhia Fiação e Tecelagem ''Rio Anil" (morins
e algodão).
- Companhia Fabril Maranhense (brins, riscados,
juta).
- Companhia Manufacturara Agrícola do Maranhão.
riscados, lonas e algodão).
- Companhia de Fiação São Luiz e Santa Amélia,
Maranhão (Brins e algodão).

ESTADO DE MINAS
Companhia Cedro e Cachoeira (brins, chitas, algodão,
pannos de mesa e toalhas).
- Fiação e tecelagem Mascarenhas ( zephirs, brins e
flanellas, pannos para mesa).
ESTADO DE PERNAMBUCO
Companhia de Fiação e Tecelagem (zephirs, cassas,
brins e algodãozinho).
- Companhia Fiação e Tecelagem Guayana (algodão
grosso e toalhas).
- Companhia Fiação e Tecelagem de Juta (saccos).
- Companhia Industrial de Camaragibe (algodão,
brins, morins, riscados, toalhas).
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fabrica Santa Helena — Petropolis (diagonaes, setins,
tafíetás, nobrezas, faille, turquezas, peau de soie, sedas
lavradas e lisas de cores diversas).
- Companhia Brazil Industrial (brins, chitas, morins,
toalhas e algodãozinho).

- Companhia Petropolitana (morins, brins, chitas,
guardanapos, toalhas, lenços, algodãozinho).
- Companhia Santo Aleixo (morins e chitas).
- Companhia S. Martinho , Miracema (brins e chitas).
- Companhia Cometa — Petropolis (chitas c algodão).
- Companhia Rhenania — Petropolis (brins).
- Companhia Fiação e Tecidos D. Isabel (brins e
chitas).
- Companhia Fabril S. Joaquim (brins c chitas).
- Companhia Fiação e Tecidos Industrial Campista
(algodão, brins, zephirs, chitas, pannos para mesa).
- W. B. Werner, Petropolis (sedas, setins e taffetás, lisos c lavrados e de cores differentes).
- Companhia Magéensc (zephirs, brins, riscados,
morins, kaki, e uma machina de tecelagem funccionando
na sala).
- Eduardo Capitani:
Tear para o fabrico da seda ; funcciona na sala, tecendo vários retratos entre os quaes os dos Srs. Dr.
Affonso Penna ( Presidente da Republica), D. Manoel
( Rei de Portugal) e D. Joaquim Arco Verde ( CardealArcebispo do Rio de Janeiro. Exhibe diplomas de Torino (1898) e Rio de Janeiro (1901).
- Fabrica N. Senhora do Rosário, Petropolis (casimiras, diagonaes de lã, crepes, fantasias, pannos militares, flanellas, sarjões etc.)
- Companhia Manufactura Fluminense ( chitas, morins, cassas, flanellas e estampados de algodão ).
— Estrella & Irmão , Nitheroy ( camisas de meia e
meias).
- José de Magalhães Bessa (meias e camisas de
meia).
— Companhia Neptuno, Petropolis (toalhas felpudas).
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Companhia União Fabril do Rio Grande do Sul
( pannos para fardamentos, pannos para bilhar, casemiras
de cores, sarjas, diagonaes, cheviotes, baetilhas, baetas,
flancllas, chalés, mantas, ponchos, cobertores).
- Companhia de Fiação e Tecelagem ítalo-Brazileira Rio Grande (massarocas, fios de algodão, casemira,
cassinetas e brins).
— Companhia Fiação e Tecidos Porto Alegrense (casemiras, flanellas, pannos, baetas, baetilhas, cheviots, e
cobertores, tecidos e juta).
- Oscar Schaitza (ponchos e chalés).
- Hercules Gálio (ponchos e chalés).

- Vitrina com minérios diversos, de Joaquim Marques da Silva.
— Vitrina com minérios de niangancz, de S. Gonçalo e Cocuruto.
— Vitrina com minérios de manganez, de Queluz
(Dr. Alduino de Oliveira).
- Cal, tijolos de arear e mármores, de Cruz & C. ;
mármores serrados, em obra, polidos, c em bloco tendo esculpidas as armas da Republica.
NOTA—Neste torreão acha-se exposto um importante
quadro contendo secções de vários cipós de formas
anómalas.
SALÃO
DISTRICTO FEDERAL

Ala direita.

FABRICAS DE TECIDOS. FIBRAS

TORREÃO

ESTADO DE MINAS GERAES
Importantíssima collecção de mineraes da Escola de
Minas de Ouro Preto com mais de 200 variedades de exemplares tanto de valor scientifico como de valor industrial,
dispostos em quatro vitrinas e devidamente estudadas e
catalogadas com suas respectivas designações e procedências.
— Vitrina com minérios de ouro e seus productos;
ouro em pó, em barra, amalgamado e amoedado, provenientes da estação de Honorio Bicalho.
— Minérios de ferro e de manganez, da estação de
Miguel Burnier, Usina Carlos Wigg.

Fabrica de Tecidos Alliança (brins, algodão, morins,
zephir, lonas, alpacas de algodão, algodão mercerizatlo,
fazendas de phantasia e brins militares).
— Companhia de Tecidos de linho em Sapopcmba
(brins de linho e de algodão, brins misturados, zephirs,
lonas, atoalhados, tecidos de phantasia).
— Companhia de Fiação Tijuca (tecidos de lã; casimiras finas, flanellas, sarjas, crepes, crepons e cheviots).
— Companhia de Fiação e Tecidos Confiança Industrial (brins, algodão, zephirs, riscados).
- Companhia de Meias Victoria (meias de algodão
e algodão mcrcerisado).
— Companhia Manufactora Progresso (tecidos de lã
e cheviots, casimiras, sarjas, crepe e crepons).
— Júlio Lima & C. (rendas de varias qualidades).
— Fabrica Santa Margarida (meias de agodão, meias
rendadas).
8007
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- Companhia de Fiação e Tecelagem Carioca (morins, brins, cassas brancas c de phantasia, escossez, fustões
atoalhados, algodão mercerisado).
- Fabrica Aurora, de Cruz d'Olne&Comp. (casemiras, cheviots, diagonaes, crepes c sarjas).
- Companhia Botafogo (easemiras. flanellas, sarjas,
diagonaes, crepes, sarjõcs, tricot, tecidos finos para vestidos, panno para vestido da senhora, chalés de malha,
palias finas).
— Nova Fabrica Rink (pannos, flanellas, sarjas militares, easemiras, crepes, sarjões e diagonaes, capotes para
civis e militares, panno alvadio, chalés, mantas, palias,
chalés para senhoras, baetas e cobertores).
- Companhia Fiação e Tecidos Corcovado (xadrezes,
riscados, brins, algodões, cassas, morins, riscados para
colchões, atoalhados, flanellas). Expõe um tear quefuncciona na própria sala.
- Companhia America Fabril (brins, cassas brancas c de fantasia, fustões, atoalhados, colchas, chitas,
zephirs, flanellas, lenços, chitas, estamparias, brins militares) .
- Fabrica de cordoalha, fiação, alvejamento e tinturaria de cânhamo e linho, de Paulo Zygmondi (cordas,
barbantes, fios, cabos).
- Fabricas Sta. Luzia, Sta. Heloísa c S. João :
A i a e 3" expõem tecidos de juta, saccos, tapetes, etc.,
e a segunda brins de linho para civis e militares.
- Machado Silveira (cordas, barbantes, fios e
cabos).
- Pinto, Monteiro & Comp. gravatas, collarinhos,
punhos, ceroulas, camisas, pvjames, roupões, cintas de
seda). (Em uma espaçosa secção são feitos vários trabalhos á machinas accionadas por senhoras.)
— Fiação e Tecidos S. Felix (meias, camisas de meia
e de malha, cadarços e cordões).

— Companhia Progresso Industrial do Brazil (P>angú)
— (chitas, setinctas e cassas - - Vide também Pavilhão Bangú).
- Fibras nacionaes de Augusto Cambraia.
Ao redor de toda a frisa do vasto salão vê-se bem adequada decoração cm artísticos festões de fios, carreteis
e massarocas, de varias cores e dimensões, produzindo
um bello effeito.
NOTA — Na juncção das duas salas, no centro do edifício e dando sahida para as escadas principaes (lado do
Chateau d'eau) e para a escada que dá para a área das diversões (lado do mar) acham-se expostos nos diftcrentes
compartimentos os seguintes trabalhos de engenharia,
attinentes á Exposição Nacional de 1908, feitos pela Inspectoria Geral das Obras Publicas c que são:
— Porta monumental.
- Palácio da Exposição.
— Pavilhão da Industria.
- Pavilhão portugucz (Manuelino).
- Restaurantes.
- Thcatro João Caetano.
- Thcatro Variedades.
— Pavilhão de machinas.
- Estação das barcas da Cantareira.
— Estação da Comp. Jardim Botânico.
— Café Bhcring.
- Tunnel.
— Planta Geral da Exposição c ainda um quadro figurando o abastecimento de agua á cidade do Rio de Janeiro (schema geral) formando ao todo uma exposição de
50 trabalhos graphicos.
— Uma estatua em bronze (Fundição Indígena), offerta
ao Dr. Sampaio Correia, dos engenheiros, seus auxiliares
nas obras da Exposição.
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PAVILHÃO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL
1)0 B R A / I L
Neste pavilhão estão expostos um carro de passageiros de i" classe ; um carro dormitório para a administração ; um carro de inspecção c um truck sobre estrado descoberto.
Todo este material rodantc é feito nas oflicinas da
Estrada, empregando-se madeira nacional e as ferragens
são igualmente trabalhadas nas mesmas offlcinas.
Nos carros notam-se cadeiras de palhinha, cadeiras giratórias, leitos de armar c desarmar, toilettcf, espelhos,
water-closets, ctc., ctc. para o conforto e comniodidade
dos passageiros.

PAVILHÃO PARA EXPOSIÇÃO DE MADEIRAS
Neste pavilhão foram expostas as seguintes madeiras :
ESTADO DO P A R A N Á

Collecção variada de grandes taboas de pinho, irabuyá, louro, guapiranga, cedro, cabriuva, peroba, canella de sebo, goaraytá, eucalyptos, carvalho, araçá-piranga, cangerana, cayngá, sassafraz, páo ferro, aroeira,
cambará, u vaia, acouta cavallo, ipé, taruman, coração de
negro, pecegueiro selvagem, juvevê, gyçara, otc.
Outra coilecção de pranchas, pranchões, toros e ripas ;
um grande cubo de pinho de um metro cubico, mais ou
menos; duas grandes toras dcembuyá, pesando cada uma
três mil kilos, mais ou menos, tendo uma delias três metros de comprimento com uma secção de um metro quadrado e a outra quasi com as mesmas dimensões, de diversos expositores.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Estado do Rio de Janeiro expoz neste pavilhão dez
bellas e grandiosas toras das seguintes qualidades e dimensões:
Nome

Peroba
Peroba
Peroba
Peroba tremida
Vinhatico
Cedro
Gonçalo Alves
Roxinho
Jacarandá
Pequiá marfim

comprimento

circunlerencia

2i, m oo
I3,m8o
4, m io
2,"12o
19, "'40
4,móo
5,moo
5,"'io
4,1"oo
3,n'5o

2,m8o
4,moo
4,m8o
3,m20
2,m65
3,m7o
3,m30
2,m6o
2,m6o
i,m48

Todas estas toras de uma belleza extraordinária pelas
suas enormes dimensões e respectivos desenhos da massa
fibrosa, além da parte bruta, teem também parte polida c
parte envernizada á boneca, para melhor estudo e apreciação da madeira. Os expositores destas madeiras Srs.
Amedeo Macedo & C. exhibiram no 2" pavimento do Palácio da Exposição, no corredor entre as salas ns. 17 e 19,
quatro quadros com 25 photographias ( a que já nos referimos quando tratámos dos productos do Estado do Rio
de Janeiro) representando o serviço de corte e exportação destas toras.
NOTA—Neste mesmo pavilhão estiveram também expostas, em grande numero de variedades, amostras de madeiras do Estado do Pará, que foram depois transferidas
para o corredor, que fica entre as salas ns. 11 e 12 do i°
pavimento (térreo) do Palácio da Exposição, onde se
acham também outros productos do mesmo Estado, já
descriptos.
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GALERIA DAS MACHINAS
DISTRICTO FEDERAL E ESTADO DE S. PAULO

BISTRICTO FEDERAL
MINIATURA DA FABRIC;A DE CALÇADO «Condor»,
funccionando diversas machinas para o fabrico completo
de calçado para homens, senhoras e crianças ; producção
da fabrica de janeiro á julho de 7908, 125.760 pares.
- SIatcr & Rowlands — Gamboa. Alambiques e
outros artigos de cobre e ferro fundido.
- Fundição Indígena. Machinas completas para beneficiar café ; engenhos para moagem de canna; cylindros
para padaria ; descascadores ; brunidores ; polias de ferro,
mancacs; luvas para transmissões ; machina de preparar
areia para fundidores de metaes ; escarradeiras.
- Machina completa de descaroçar algodão, da Continental Gin Company, de Birmingham-Alabama, Estados Unidos da America do Norte (funcciona na galeria).

ESTADO DE S. PAULO
Companhia Mechanica e Importadora de S. Paulo.
Separadores de café ; descascador de café, triturador de
milho ; machina para separar a espiga de milho da haste ;
machina para beneficiar arroz, em pequena escala ; machina
para limpar c escolher sementes.
- J. Xicola & Irmãos (Mococa). Brunidor, ventilador, catador e descascadores de café ; descascadores de
arroz.
— Alfredo Valentim (S. Paulo). Soberba machina
completa de beneficiar arroz; separador de arroz marinheiro, separador do coquinho do café.

- Pedro Ruthows, Campinas. Separador de marinheiros.
- Companhia Mac-Hardy. Separador de diffcrentes
qualidades de arroz ; ventilador de café; catador de pedras no café ; machina completa para beneficiar cale ; engenhos para moagem de cercaes.
— Raphael Stamato. Seis engenhos de diflerentcs
cylindros e tamanhos, para moagem da canna de assucar.
— Serafim Blasi (Botucatú;. Descascador de café, systema aperfeiçoado, funccionando na Exposição.
- Diederichsen Jlibbelm — Rio Preto. Desbrugador
de café.
- F. Bcnincasa. Dynamo de 40 volts, 7 anipers,
Rv. 2200.
— Estepa & Blois. Polias de madeira.
Fac-similc de uma officina.
— Craig Martins. Engenho de canna ; machina para
o fabrico da pasta para o macarrão, machina para fabricar
macarrão de diversas qualidades ; uma serra franceza;
uma prensa para cscriptorio.
- P . R. da Motta Teixeira, Franca. Ventilador
para arroz ; seccador de café, systema circular.
- Paulo Telles. Machina para beneficiar café.
— Martins Amaral & Companhia. Machina completa
para beneficiar café, occupando dois metros quadrados,
produz 400 arrobas em 10 horas, separando 13 t y pôs de
café.
- Arens & Companhia. Offlcinas em Juudiahy c
agencias em S. Paulo, S. João del-Rey e Campos.
- Separador de café ; diversas machinas para beneficiar café, arroz, milho e farinha de mandioca ; engenho
para canna e bancos de ferro.
Expõe também a mesma firma uma machina a vapor
de Marshall Sons & Companhia, de Cainsborough (Ingla-
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terra); batedeiras c dcsnatadciras para o fabrico da manteiga e latas de zinco para conducção de leite; arados e
grades para trabalhos de lavoura, todos de fabrico extrangeiro.
PAVILHÃO DO DISTRICTO FEDERAL PARA A
EXPOSIÇÃO DE LADRILHOS, AZULEJOS,
OBRAS METALL1CAS, ETC.

DO LADO l)i: FORA

Grande variedade de azulejos, ladrilhos e mosaicos
hydraulicos e cerâmicos, lisos e em relevo de cores e
desenhos os mais variados, da Companhia Edificadora, de
Martins, Amaral & C., de Barbosa Pimentel & C., de
Elias Rosa, de Mattos Cresta & C., de Amaral Guimarães & C., mosaicos e pedras artificiaes de Attilio Capelli & Irmão.

DO LADO DE DEXTRO

Grande vitrina com diversos productos da fabrica
Ilime & C., variado sortimento de ferros de engommar,
de aço, ferro e bronze, communs e de lustro e para alfaiates ; descansos para ferros de engommar; chaleiras,
panellas, caçarolas, caldeirões de ferro estanhado; balanças para vendas, confeitarias, armazéns, pharmacias, etc.,
até i .000 kilos ; jogos de pesos de ferro, de bronze e nickelados; fogareiros, brazeiros, ferraduras e pregos;
formas para doces, pratos e bacias estampados, de folha
de Flandres; canos de chumbo de alta pressão.
Sinos de bronze (ns. o a 9), campainhas e sincerros.

Prumos de bronze e nickelados.
— Fundição Indígena :
Modelos de ferro e de madeira para fundição; fogões,
caixas para agua, bancos para jardim, rodas para engrenagem, limas, limpa-pés, tapetes de ferro, escarradeiras,
canos de ferro, sacadas de ferro fundido, portões de aço
com vigia de segurança, um cofre casa-forte, um quadro
com medalhas obtidas em diversas exposições.
- L . B. de Almeida & C . :
Chapas de ferro fundido para fogão, fogões, ferros
de engommar, brazeiros, torradores de café, fogareiros,
fogão especial para ferros de lustrar; sacadas de ferro
fundido; jogos de pesos, de ferro e bronze, caixas auto maticas, mochos de ferro fundido; cofres de ferro e mesinhas de cabeceira A prova de fogo; portas de ferro carrugado ; armas da Republica em ferro fundido.
— Charles Bonavita :
Lambrequins e outros artigos de zinco estampado;
telas de arame ; bancos de madeira e ferro.
- Mário Nazarcth :
Canos de chumbo e chumbo para caça.
— Camillo Cristaldi:
Fogão, peças esmaltadas e panellas de cobre.
— Godinho Villar :
Columna de ferro c sino de bronze.
- Soares & Filho :
Fogões de differentcs tamanhos.
PAVILHÃO DA BAHIA
Neste bellissimo e grandioso pavilhão ha a distinguir
o i" pavimento (térreo) 0 0 2 ° pavimento.
No primeiro pavimento nota-se :
a) gruta de minérios de ferro e manganez, ornada de
pedras de bellissimo effeito pela ílluminação eléctrica ;

219
218

b) grande hall circular, em que estão mcthodica e elegantemente dispostas 1.360 variedades de madeiras de
todas as qualidades, em toros grandej e pequenos, collocados ao longo das paredes e de baixo a alto das columnas, formando os mais exquisitos e interessantes mostruários e tendo os caules serrados convenientemente, e
cm parte polidos para melhor inspecção das madeiras.
As amostras de pequenos formatos dispõem-se em
cercadura, dizeres, etc., dando o mais agradável aspecto j
c) escriptorio de informações e distribuição de livros e
folhetos de propaganda;
d) dependência do escriptorio, onde estão expostas,
em grande numero, photographias concernentes a serviços, obras publicas e melhoramentos materiaes do Estado.
O segundo pavimento é preenchido pelo grande salão
nobre e seus annexos e ahi estão expostos:
— Cirande quantidade de diamantes de avultado valor.
1.400 exemplares de minérios diversos.
Bandeira da Independência do Brasil e outra deixada
na Bahia por D. João VI.
Collecção completa de todos os jornaes editados na
Bahia, a começar pelo «idade de Ouro», publicado em
1812.
Um quadro feito a bico de penna, representando a
Bahia no anno de 1640.
Quadros a óleo: A aspiração (quadro allegorico);
D. Anna Nery, a heroina da guerra do Paraguay, soccorrendo os feridos; Cayrú e José Bonifácio (episódio histórico); D. Pedro I, promulgação da lei das Camarás Municipaes, 1° de Outubro de 182(1; retratos dos Drs. Affonso
Penna, Ruy Barbosa, Miguel Calmou, José Marcellino,
Araújo Pinho, Visconde do Rio Branco, Barão de
S. Loureneo, 1). João de Saldanha da Gama, João Barbosa e outros homens illustrcs do Estado da Bahia.

Retrato do General Rouza Aguiar, Prefeito do Districto Federal.
Autographos dos primeiros Governadores da Província da Bahia.
(irandes vistas panorâmicas da cidade da Bahia pintadas sobre as próprias paredes.
NOTA—Além do pavilhão, no esmerado jardim, que
lhe é próprio, observam-se duas formosas fontes em forma
de pyramide caprichosamente illuminadas á lâmpadas eléctricas de varias cores e um artístico caramanchão coberto de folhas de palmeira c sustentado por columnas de
troncos naturaes dessa mesma planta.
PAVILHÃO DA IMPRENSA
Este pavilhão, assentado no Jardim do Pavilhão da
Bahia, é todo de vidro e destinado á impressão do Jornal
da Exposição, dirigido por Olavo Bilac, secretariado por
Furtado de Medeiros, sob a gerência de Alfredo de Ambrys, fazendo-se a distribuição gratuita do jorna) no recinto
da Exposição c no Barr da cervejaria Brahma na Avenida
«'entrai, estação dos bonds da Companhia Jardim Botânico.
O jornal é composto cm machina americana linotypo,
Morgenthaler & Com p. c impresso em machina «Óptima»,
tle Nebiolo & Conip. italiana, sendo todos os trabalhos de
redacção, composição, revisão c impressão feitos no próprio Pavilhão.
PAVILHÃO DAS ARTES LIBERAES
Sete mostruários da Inspcctoria Geral de Obras Publicas contendo:
— Vistas photographicas de obras desta repartição
propriamente.
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- Vistas de obras feitas na Exposição de 1908 pela
Repartição de Obras Publicas.
- Varias espécies de livros e talões de serviço da Repartição, mostrando o seu methodo de escripturação.
- 25 diversos mappas com desenhos desta Repartição.
- Desenho do Pavilhão Portuguez (manoelino).
Mappa — Carta do Districto Federal.
Armário contendo os desenhos das obras realizadas
pela Inspectoria de Obras Publicas na Exposição Nacional de 1908.
Quadro relativo á zona fiagellada pela sêcca no Norte
do Brazil.
— Quadro em relevo, Açude do Quixadá.
- Quadro com vistas photographicas do Açude de
Quixadá.
Mappa geral da Republica.
- Modelo em desenho de casas para colonos.
(Serviço da Repartição do povoamento do solo).

(Estudos do Serviço geológico e meteorológico do
Brazil.)
Maquette do edifício da Escola de Bellas-Artes na
Avenida Central.
Maquette da Associação Commercial, á rua Primeiro
de Março.
Um mappa com o projecto de obras hydraulicas do
morro da Urca.
Uma estante contendo livros do curso de desenho geométrico e elementar do Dr. G. N. de Mello Cunha.
Annaes da Escola de Medicina.
Quadro com o methodo de tachygraphia do Dr.
Amaro de Albuquerque.
Diversos quadros de exemplares de papel-moeda e
sellos do Brazil, fabricados pela «American Bank Note
Comp.»

Carta geral descriptiva e guia da cidade de Manáos
(Trabalho do Dr. Esdras do Prado Seixas).
— Diversos mappas e vistas photographicas das Obras
do Porto da cidade do Rio de Janeiro. (Trabalhos da
respectiva Commissão.)

Quadros de trabalhos de impressão typographica á
cores, da Fabrica de tecidos Bangú.
— Quadros com grande numero de reclames, á cores,
da secção de publicidade do Annuario Brazilciro commercial illustrado, de A. Ilenault.

Quadro em relevo dos arredores do Rio de Janeiro.
- Quadro em relevo da bahia e da cidade do Rio de
Janeiro.
- Sete mappas relativos á distribuição da chuva em
diversas estações e regiões do Brazil.

Uma caixa com gravuras em pedra lithographica, pelo
gravador E. Villila.
Vistas photographicas do Collegio de Santa Rosa, cm
Nictheroy.

222

223

— Vitrina com diversos livros do mesmo colleg-io.
(Missão Salcsiana).
Vistas photographicas da escola Salcsiana de Cachoeira do Campo.
- Diversos typos de colmeia para cultura de abelhas
e fabrico de mel.
- Varias amostras de ccrcaes da mesma Escola.
Vistas photographicas das escolas agrícolas de Caratinga c de Lorcna.
Armário com trabalhos das escolas proíissionacs de
typographia, encadernação, fundição de typos, galvanoplastia, marcenaria mecânica c marmoraria.
- Trabalhos de oíficina de alfaiate e sapateiro.
- Dois typos de colmeia ideal.
- Armário com amostras de mel de abelhas.
- Vistas photographicas daqucllas escolas profissionaes (Collegio do Coração de Jesus em S. Paulo).
- Mostruário de trabalhos de agulha e bordados.
- Quadro de vistas, trabalho das asyladas ( Asylo
de Nossa Senhora Auxiliadora de Orphãos em S. Paulo).
— Trabalho de sondagem, cm aço granulado, em
íraty ( Paraná) : diâmetro do furo o"',io, altitude 8iom,
profundidade 260™, sendo chefe da Commissão o Dr.
Erncst Ludwig Voss.
PAVILHÃO DAS VIATURAS
DISTRICTO FEDERAL

— Adriano Laborde :
Um landau, uma victoria, um tilbury, um coupé berline em osso, um dog-car, dois coupés com rodas de
ferro ou de borracha.

— Martins, Mendes & Faria:
Um carro para mudanças.
- Paulo Vieira de Souza :
Carrinhos de mão, com rodas de ferro, para armazém .
— OÍTicinas da Limpcxa Publica :
Um carro para lixo c um balde de zinco.
— Companhia Edificadora :
Dois bonds, sendo um com assento de palhinha c outro
com assento de macieira.
Um dito com uma mesa e seis cadeiras giratórias.
— Um carro para estradas de ferro e diversas pecas
isoladas de um vagão em construcção.
— Henrique Rõhe:
Um tilbury, um viageiro, um panno impermeável e
uma parte de um carro em construcção.
— Jacintho Luiz Gonçalves :
Uma victoria.
- S. Mendes & Com p.:
Um landau, uma victoria, um coupé, uma carrocinha e
arreios completos para animaes.
— Nedcr & Mercaldo:
Uma charreUe, typo «Tonneau».
— Pereira & Gomes:
Roda universal com raios de molas.
Dous automóveis marca Fiat, para cargas, sendo um
com toldo.
Um bote veleiro, com oito remos e dois mastros, de
Henrique Figueira & Filho.
— Otto Eriksen & Comp.:
Bucha Eurcka para vehiculos.
— Isnard & Comp.:
Completo sortimento de artigos para automóveis,
tintas e vernizes estrangeiros.
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ESTADO [)0 P ti KA

Unia victoria e arreios para animacs, um carrinho de
mão para venda ambulante de doces, um dito para vísceras, um dito para hortaliças c uma caixa para peixe.

ESTADO DO RIO DF, J A N E I R O

Um coupé, uma charrete, uma victoria, um modelo
em miniatura de um estábulo ambulante e um carro de
passeio.
- Felippe Faulhaber & Filhos. Três carroças c uma
carrocinha de mão.

Uma aranha.
Um break.
Um carroção.
Uma carrocinha.
PAVILHÃO DA FUNDIÇÃO INDÍGENA
Esta fundição, dos Srs. Farinha, Carvalho, & C°, em
um chalet de ferro expõe a sua bomba denominada «Ilydrofora l loncsting-hel» que aspira 35 litros por minuto,
accionada por um motor eléctrico da casa Smyth, installado pela casa Lucas.
PAVILHÃO OSCAR TAVES

ESTADO DE MINAS GERAES

Município de Juiz de Fora: Duas carroças e uma carrocinha de mão.
ESTADO DE P E R N A M B U C O

Um troly.
ESTADO DO P A R A N Á

« Um break», de Christlieber Roger.
— Uma carroça, de II. Gohrke, de madeira açouta-cavallo e ferragens paranaenses.

Este pavilhão é destinado á propaganda de material
de construcção e de varias machinas agrícolas e correlatas.
E' todo coberto de Ruberoid, material para coberturas
c revestimento de casas, bonds, offidnas, navios, carros,
ctc.
No interior do pavilhão expõe ainda rolos de ruberoide metal deployc (chapas de aço distendido para construcção de concreto armado e ripados para estuque;
arados de diversos formatos, amostras de encanamentos
de ferro para vapor, agua c gaz e respectivos accessorios.
Do lado de fora, no jardim que fica adjacente a este
pavilhão, fez funccionar uma perfuradeira para abertura
de poços artezianos, do typoKeystone Driller & C".

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PERFURADORA «THE CLIPPER».

Uma victoria, de Elchegarray.
ESTADO DE S. PAUI.O

Um troly.
— Três typos de trolys com almofadas.

Próximo á Galeria das machinas e ao pavilhão do Districto Federal destinado á exposição de azulejos, obras de
ferro, ctc., existe montada e funccionando a perfuradora
«The Clipper•> da Loomis MachineComp. de Tiflin, Ohlo,
Estados Unidos da America do Norte.
8097
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Essa perfuradora tem sido empregada nas obras de
abertura de poços artesianos nos Estados do Norte, fiagellados pela secca.
A perfuradora installada na Exposição já penetrou até
grande profundidade, sem encontrar rocha viva, o que
permitte ajuizar do gráo de inclinação da base dos rochedos mais próximos.

separado, devidamente classificadas com os seus nomes vulgares e scientiflcos, usos,'applicações, analyses chimicas, etc.
NOTA — No interior do Pavilhão, além das plantas dispostas em vasos nas respectivas banquetas, existe um escriptorio de informações e em uma vitrina acham-se expostos exemplares de numerosos trabalhos scientificos,
impressos, do Dr. João Barbosa Rodrigues, director do
Jardim Botânico.

PAVILHÃO DO JARDIM BOTÂNICO
Este estabelecimento organisou a sua exposição cm um
pavilhão c jardim anncxo circumdante, c tanto externa
como internamente dispoz as seguintes classes:
Plantas úteis.
» aromáticas.
» tannifcras e de tinturaria.
»
para arborisação.
»
toxicas.
» cotonosas.
»
fibrosas.
» oleosas.
» oleiferas e resiniferas.
» de especiaria.
» lacticileras.
»
feculentas.
» económicas.
»
fructiferas.
» medicinaes.
» úteis :

ornamentaes.
aquáticas.
Madeiras de lei c brancas.
Família das palmeiras
Filices (sambambaias).
Todas estas numerosas variedades estão descriptas em
minucioso e methodico catalogo impresso e distribuído em

PAVILHÃO DA INSPECTORIA DE MATTAS,
JARDINS, ARBORISAÇÃO, CAÇA E PESCA
A exposição desta importante Repartição da Prefeitura
é feita no seu pavilhão próprio, viveiros annexos e jardins
tanto do pavilhão de caça e pesca como do pavilhão principal do Districto Federal, e consiste no seguinte:
a) — grande numero de plantas representadas por arvores, arbustos, palmeiras e cycadaceas e outras diversas ;
b) — 6o espécies pertencentes á fauna do Districto Federal, representadas por mamíferos e aves e nestas distinguindo-se os palmipedes, pernaltas, gallinaceos, columbinos, trepadores e pássaros;
c) — 188 exemplares de peixes de agua doce e salgada
de procedência principalmente do Districto Federal e do
Estado do Rio e alguns de outros listados, como sejam
S. Paulo, Minas, Paraná, Bahia e Goyaz.
Todas as plantas e animaes expostos, vivos ou conservados, constam dob em elaborado catalogo illu.strado, distribuído em separado.
PAVILHÃO DO DISTRICTO FEDERAL
Este sumptuoso e grande pavilhão tem o seu salão
rico e nobre de recepções, conferencias, reuniões do Congresso de Assistência, etc., no segundo andar, nelle se no-
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tanJoo mais apurado gosto no mobiliário, tapetes, cortinas, quadros, objectos de arte, etc.
No primeiro andar, porém, além da secretaria, gabinete
de informações, etc., está o salão de exposição propriamente, consagrado a trabalhos das escolas municipaes, institutos profissionaes, repartições publicas municipaes e
a objectos e documentos históricos, que são em seguida
enumerados.
Uma mobília completa de pérola tremida com embutidos de jacarandá: cama, guarda-roupas, armários com
espelho, psyché, lavatório, criado-mudo, mesa, porta-bibelots, genuflexório, cadeiras e columnas para vasos.
— Uma dita em miniatura.
- Uma escrevaninha.
- Um movei para sala de visitas. Todos esses trabalhos são do Instituto Profissional Masculino.
- Uma cadeira de balanço e um genuflexório com
bordado sobre seda, do Instituto Profissional Feminino.

()ito vitrinas octogonacs com diversas photographias
do Rio de Janeiro e os seus arredores, dos Institutos prolisionaes masculino e feminino ; plantas e projectos de
escolas publicas.
- Levantamento provisório da planta cadastral do
Rio de Janeiro, em ^93-94 e revisto em 1907.
- Planta cadastral do Rio de Janeiro em 1900.
- Planta cadastral em 1908.
- Plantas e projectos da Inspectoria de maltas, jardins,
arborisação, caça c pesca.
- Planta da localisação das escolas publicas em 1907.
- Planta da aviventação dos limites de parte da sesmaria da Municipalidade, de accordo com a medição judicial em 1753, traçada no cadastro de 1894.
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- Projectos da Escola modelo normal, escola preparatória, annexo, e do candelabro do largo da Lapa.
- Projecto de um pavilhão para musica.
- Projecto de um templo em ruinas para o campo de
S. Christovão.
Mappa da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
de Lcvasseur—1904.
- Mappa do Districto Federal.
- Mappa do Brazil agrícola e pastoril, de Olavo
Freire.
Planta da cidade do Rio de Janeiro, levantada em
1769 com trincheiras ou fortificações.
- Planta do Rio de Janeiro mandada levantar pelo
Príncipe Real em 1808 e executada na Imprensa Regia em
1812.
- Planta do Rio de Janeiro e subúrbios em 1875.
- Termo de juramento firmado por S. M. El Rey,
Príncipes, Cortes, Tribunaes e habitantes da cidade do
Rio de Janeiro á constituição elaborada pelas Cortes Portuguezas cm 1821.
— Termo da proclamação da Republica em 1889.
Quadro comparativo relativo ao imposto predial de
1847 a 1907.
— Idem relativo á receita do Districto Federal de
1897 a 1907.
— Quadro estatístico da instrucção primaria, normal e
profissional (1907 — 1908).
— Idem da matricula nas escolas publicas primarias
do Districto Federal de 1895 a 1907, sendo respectivamente
de 18.822 — 17.917 - - 19.067 — 21.200 — 22.990 —
24.300 — 24.347 — 26.707 — 32.079 — 32.125 —37.890
— 44.441 alunmos.
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- Idcm do recenseamento realizado em 20 de setembro de 1906, no Districto Federal ( 8 n . 443 habitantes),
sendo discriminados: homens e mulheres, estado civil,
profissões, idades e nacionalidades.
- Quadro diagramma das altitudes das montanhas e
morros e das profundidades das aguas territoriaes do Districto Federal.
- Quadro estatístico do imposto predial do Districto
Federal em 1907.
Emblema da fachada do Senado da Camará nos annos
de 1822 a 1828.
- Varas dos pallios do Senado da Camará antes de
1808.
- Vara do almotacel 1822—1828.
- Pau da bandeira do Senado da Camará e estandarte branco antes de 1808, que servira na recepção de Dom
João VI.
- Pallio amarello, pallio escarlate purpura.
- Bandeira com 19 cstrellas, incluindo a província Cisplatina (Uruguay).
- Bandeira de 1862, com 20 estreitas.
- Livro do Tombo das terras municipaes com o
traslado dos autos de medição e a planta feita em 1753.
- Original da carta régia da confirmação, em 8 de janeiro de 1794 da «Sesmaria dos Sobejos» concedida ao
Senado da Camará em 1667, pelo Governador D. Pedro
Mascarenhas (Documento do Archivo da Prefeitura do
Districto Federal).
- Reprolucção fiel do original da planta existente no
livro do Tombo das terras municipaes.
— Ordens régias de 1812—1828.
— Rendas do Senado da Camará 1791 — ifioi.
- Registros de Ordens Regias 1756— 1793, contendo a copia do tratado preliminar de paz c limites na

America Meridional, relativamente aos Estados que nella
possuem as Coroas de Portugal c llespanha.
— Livro de Ouro, contendo os termos das primeiras
libertações havidas no Municipio Neutro, por meio de
subscripcão popular.
Mobília escolar para escolas masculina o feminina.
- Armário contendo diversos instrumentos para esludo de physica, chimica e photographia.
- Um thermometro e um barómetro.
- Armário com medidas em folhas de Flandres e
pesos em latão.
- Gravuras coloridas para o ensino da historia natural : mineral, animal e vegetal.
- Modelos crystallographicos, cm papelão c madeira.
- Um mappa-mundi em forma espherica.
- Diversos livros escolares para uso dos aluirmos e
trabalhos de calligraphia e desenho, dos mesmos.
— Uma estante com diversos livros escolares, sendo
alguns encadernados em velludo com inscripções douradas .
- Pedras louzas (quadro negro), tabeliãs e outros
objectos para ensino.
— Uma bandeira nacional.

Trabalhos de typographia e lithographia dos alummnos
do Instituto Profissional Masculino.
— Desenhos á crayon de alumnos da Escola Normal
( curso diurno).
— Escola Souza Aguiar — Desenhos de architcctura
e de peças de diversas machinas.
- Mode'os de crystallographia feitos por alumnos do
Collegio Alfredo Gomes na aula de mineralogia.
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- Desenhos de peças de machinas em escala natural
pelos alumnos do Instituto Prolissional Masculino.
- Álbuns com desenhos á crayon dos alumnos da
Escola Profissional Souza Aguiar, Collegin Rarapi Williams, Collegio de S. José e outros.
- Mappas de geographia physica do Brazil desenhados
em madeira por alumnos da escola do sexo masculino do
io°districto.
Diversos quadros á óleo e á crayon, de alumnas de
collegios particulares.
- Vinte vitrinas e estantes com mostradores verticaes e inclinados, com grande numero de trabalhos escolares, em seda, setim, velludo, linho, lã e algodão, com
bordados á ouro e prata, applicações em filó, escama de
peixe, etc, sendo os principaes os seguintes: vestidos
para crianças, meias, colchas, travesseiros, almofadas,
pastas, porta-cartões e diversos trabalhos de crivo, de
rendas e de crochet, do collegio Rampi Williams, do Instituto Profissional Feminino e das escolas modelo Rodrigues Alves, Affonso Penna, Benjamin Constant, Estacio
de Sá e diversas outras escolas publicas femininas.

ABARRACAMENTO DO CORPO DE SAÚDE DO
EXERCITO
Este serviço consiste em 24 barracas de dupla coberta
pintadas de verde, systema Rob Reichclt, sendo 23 com
capacidade para leitos (em frente á ala esquerda do Pavilhão da Industria) e uma tenda de curativos situada no
mesmo ponto. Uma tenda de isolamento armada no forte
esquerdo da antiga Escola Militar. Tudo descripto no catalogo especial.

PAVILHÃO DOS CORREIOS E TELEGRAPIIOS
I — CORREIOS

i. Agencia de 2" classe modelo, contendo não só os
moveis e utensílios necessários aos seus serviços, como
podendo emittir vales postaes internacionaes.
2-3. Vendedores automáticos para a venda de sellos
de mo e 200 réis.
4. Schema das linhas postaes do Brazil, organizado
por ordem do Exm. Sr. Dr. Miguel Calmon du Pin e
Almeida, Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas,
sendo Director dos Correios o Dr. Joaquim de Miranda
Horta e Sub-Director o Dr. Bonifácio Aragão de Faria
Rocha, e encarregado de sua organização o engenheiro
Dilermando. Esc. 1:2.000.000.
5. Linhas postaes do Districto Federal. Esc. 1:50.000.
•6. Posição das Succursaes, Agencias e caixas de collecta no Districto Federal.
7. Quadro geral da collecção de sellos do Correio
brasileiro, desde 1843 a 1908, comprehendendo todos os
padrões.
8. Quadro expositivo das cartas-bilhetes usadas de
1885 a 1906.
9. Quadro expositivo das cintas usadas de 1889 a 1906.
10. Quadro expositivo das sobre-cartas desde 1807 a
1906.

11. Bilhetes postaes usados desde 1880 a 1908.
12. Formulas de franquia (sellos, sobre cartas, cartas-bilhetes, bilhetes postaes e cintas) em uso actualmente.
13. Forniulas commemorativás do centenário da abertura dos portos do Brazil.
14. Quadro demonstrativo das Agencias do Correio,
seu pessoal, de 189r a 1907.
15. Quadro demonstrativo da emissão e pagamento
de vales postaes nacionaes, de 1896 a 1907.
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16. Quadro demonstrativo da renda do Correio, de
1888 a 1907.
17. Quadro demonstrativo da despeza do Correio, de
1888 a 1907.
18. Quadro demonstr ativo das linhas do Correio, de
1896 a 1907.
19. Quadro demonstrativo da correspondência em
transito, de 1896 a 1907.
20. Quadro demonstrativo da correspondência distribuída, de 1896 a 1907.
21. Quadro demonstrativo da correspondência postada, de 1896 a 1907.
22. Diversos projectos para confecção de sellos commemorativos Pan-Americanos, abertura dos portos e Exposição Nacional.

SECÇÃO DA LINHA EM CONSTRDCCXo DE MATTO GROSSO
AO ACRE

(Commissão Rondon)

2 — TELEGRAPHOS

Secção de Desenho

5. Schema de communicações de uma balança de resistência para medição de cabos submarinos, feita na
Secção de Desenho.
6. Fachada principal e lateral do Pavilhão que figura
na Exposição, desenho e projecto de Jacintho Alves da
Silva, desenhista-chefe interino da Repartição Geral dos
Telegraphos.
7. Carta schema dos cabos da Amazon Telcgraph
Company, entre Belém e Manáos no rio Amazonas.
8. Photographia das dependências da Administração
Central dos Telegraphos.

*

1. Schema das linhas telegraphicas do Brazil abrangendo as da União, Estadoaes, das estradas de ferro e
das companhias extrangeiras, organizado em 1908 por
ordem do Exm. Sr. Dr. Miguel Calmom du Pin c Almeida, Ministro da Industria, Viação c Obras Publicas,
sendo Director dos Tclegraphos o Dr. Euclydes Barroso,
Chefe da Secção Technica o Dr. Francisco Bhering c encarregado dos trabalhos graphicos o engenheiro Dilermando. Esc. 1:2.000.000.
2. Linhas telegraphicas do Districto Federal, na escala
de 1:50.000.
3. Schema das communicações do Meteorographo
TheorelI, feito pela Secção de Desenho da Repartição
Geral dos Telegraphos.
4. Quadro das communicações da installação clectrogeradora e distribuidora da Repartição Geral dos Telegraphos, organizado na sua secção de Desenho.

9. Aldeias e Malocas dos índios Parecis.
10. Reconhecimento e exploração de linha, em novembro de 1907.
n. Viagem de índios, distribuição de brindes aos
mesmos; fundamento da primeira estação telegraphica no
sertão de Parecis, em 7 de setembro de 1907.
12. Cascatas nos rios Inazá e Papagaios.
13. Serviços de construcção de linhas.
14. Ataque dos Nhambiquáras ao chefe da Commissão.
15. Partida da exploração do Diamantino em 2 de setembro de 1907.
16. Inauguração da ponte do rio Guaporé em 7 de
janeiro de 1908.
17. Diversas ruínas de cidades abandonadas.
18. Estações inauguradas pela commissão : Diamantino e Rozario.
19. Mostruário das armas (arco e flexa) tomadas pelo
major Rondon aos assaltantes cm Nhambiquára.

237

236
SECÇÃO DE UNHAS AÉREAS

20. Typos de isoladores usados pela Repartição
Geral dos Telegraphos, desde sua origem até nossos
dias.
21. Typos de postes e braços de ferro e de madeira
usados na Repartição Geral dos Telegraphos, desde sua
origem até nossos dias.
22. Typos de ferramentas de linhas usadas cm
serviço na Repartição Geral dos Telegraphos c fabricadas exclusivamente pela officina da mesma Repartição .
23. Typos de emendas usadas nas linhas aéreas da
Repartição Geral dos Telegraphos, em fios de ferro e de
cobre.
24. Typos de emendas usadas nos cabos aéreos, subterrâneos e submarinos de differentes systemas, cm uso
na Repartição Geral dos Telegraphos.
25. Utensílios para serviço de linha aérea usados na
Repartição Geral dos Telegraphos.
26. Ferramenta para fincar postes em terreno duro.
SECÇÃO DE UNHAS SUBMARINAS E SUBTERRÂNEAS

27. Fragmento do primeiro cabo telegraphico lançado
em 1875, na costa do Brazil, entre Rio e Bahia pela Western and Brazilian Telegraph Company.
28. Amostras de cabos telegraphicos e telephonicos
em serviço na Repartição Geral dos Telegraphos.
29. Amostras de cabo& subterrâneos, submarinos, para
força c luz, tclephonia e telegraphia, fabricação de Siemens Brothers and Company.
30. Effeitos de uma avaria em cabo submarino colhido
por ancora de navio, na bahia do Rio de Janeiro.
31. Estojo de concreto, protector dos cabos telephonicos e telegraphicos subterrâneos da Repartição Geral

dos Telegraphos, na cidade do Rio de Janeiro, indicando
detalhes de sua construcção e consistência.
32. Mostruário de cabos fabricados pela casa Felten
& Guilleaume.
33. Mostruário dos differentes cabos usados pela Western Telegraph Company e que estabelecem as comraunicações entre alguns pontos do Brazil e o exterior, a
saber:
Cabo primitivo : Lisboa, S. Vicente e Pernambuco ;
duplicado para os mesmos pontos e: Pará, Pernambuco,
Rio de Janeiro c Maldonado.
SECÇÃO DE ESTAÇÕES

34. Modelo de installações em serviço.
35. Installação dupla de.apparelho Baudot múltiplo im
pressor, usado no trafeg-o da Repartição Geral dos Telegraphos entre Rio e S. Paulo, mostrando o funccionamento do mesmo em trafego com a estação Central dos
Telegraphos.
36. Modelo de apparelho Hughes usado no trafego da
Repartição Geral dos Telegraphos, entre Rio e Petropolis.
37. Apparelho Morse em trafego para a estação Central da Repartição Geral dos Telegraphos.
38. Apparelho Typewriter tele-impressor em ensaio
na Repartição Geral dos Telegraphos e funccionando
para a estação Central.
39. Modelo de estação telegraphica urbana com serviço telephonico. Recebe telegrammas interiores e exteriores para qualquer parte do globo e permitte o serviço
telephonico entre Rio e Petropolis.
40. Centro telephonico da empreza Rio de Janeiro
Light aud Power funccionando no recinto da Exposição
com 280 linhas. A emprcza tem montado também um
apparelho para serviço publico gratuito.
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41. Installaçáo de uma estação da Companhia Western,
de cabos submarinos utilisando-sc do siphon recordei1
para a impressão dos signaes.
42. Differentes apparelhos usados para leitura da escripta Morse por signaes luminosos, medição de cabos,
transmissão automática, etc., usados pela Western Tclegraph Company.
SECÇÃO DA OFFICINA DA REPARTIÇÃO GERAL DOS TELEGRAPHOS

43. Installaçáo typica de estação extrema, translatora
e intermediária, com apparelhos polarizados e não polarizados, commutadores, para-raios, rheostatos, galvanometros, roldanas, interruptores, etc., de exclusiva fabricação da offlcina da Repartição Geral dos Tclegraphos.
44. Machina de graduar retículos, delicada peça micrometrica, feita pela offlcina da Repartição Geral dos
Telegraphos.
45. Peças destacadas c que entram na composição de
um apparelho Morse, fabricadas na oflicina da Repartição Geral dos Telegraphos.
46. Despertadores fabricados pela offlcina da Repartição Geral dos Telegraphos e usados em seu serviço.
47. Translação polarisada sem registrador, fabricada
pela olficina da Repartição Geral dos Telcgraplms e
usada em suas linhas ; bobinas com i . 600 ohms de resistência .
48. Apparelho Morse de duas direcções com 500 ohms j
de resistência, despertador, para-raios, preservador e
roldana, mesa fabricada na offlcina da Repartição Geral
dos Telegraphos.
49. Commutadores suissos e bavarezes de 12 á 2 direcções, fabricados pela olficina da Repartição Geral dos
Telegraphos.

50. Para-raios de 3, 2 e i linhas e preservadores, fabricados pela offlcina da Repartição Geral dos Telegraphos.
51. Apparelho de duas direcções, podendo ser intermediário ou extremo, com 500 ohms, fabricado pela offlcina da Repartição Geral dos Telegraphos.
52. Roldana, estantes c mesa para apparelho, fabricadas pela offlcina da Repartição Geral dos Telegraphos
c com materiacs puramente indígenas.
SECÇÃO DE METEOROLOGIA E PREVISÃO DO TEMPO

53. Apparelho registrador Thcorell, registrando de
15 cm 15 minutos: a pressão atmospherica, a direcção do
vento, sua velocidade, a temperatura secca e temperatura
húmida.
54. barómetro do Registrador Theorell.
55. Anemoscopo do Registrador Theorell.
56. Anemómetro do Registrador Theorell.
57. Thermometro seccodo Registrador Theorell.
58. Thermometro húmido do Registrador Theorell.
59. Posto de signaes da Carta Marítima para previsão
do tempo," ligado telcphonicamente ao Observatório do
Morro de Santo António e predizendo o tempo por meio
de números convencionaes.
SECÇÃO DE RADIO-TELEGRAPIIIA

60. Estação radio-telegraphica De Forest, usada pela
Repartição Geral dos Telegraphos cm suas installações,
tendo funccionado entre a Fortaleza de Santa Cruz e Castelhanos ato pouco tempo.
61. Estação radio-telegraphica allcmã Tclefunkcn.
SECÇÍO CHRONO-TELEGRAPIIICA

62. Pêndula chrono-telegraphica recebendo directamente do Observatório Meteorológico o signal de meio
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dia e podendo transmittír automaticamente os segundos
a qualquer ponto do nosso paiz para a determinação da
hora exacta.

. II i: TPJA

Fios, tecidos e vestuários; industria inetallurgiea ;
marcenaria, mobiliário e decoração; faiança, argilla e
cimento cm obra, .iv.toriaes de construccãn; calçado e
courn em obra : chapellaria ; industria de papel; vidraria ;
typographia, lithographin c encadernação : photographia
c timbragcm ; proãiiito'- pharmaceuticos; perfumarias,
vcllas c sabões ; confeitaria ; instrumentos de musica : industrias diversas; lusírJju, lixa, tintas, relógios, escovas,
brochas e pincéis, esmaltes; cestos ; vchiculos de transporte : ocres; cartonagens, apparelíios de prothese;
graxas; pomadas, pregndeiras, trens de cozinha; cartas
de jogar; balões venezianos; eólias, lacres : palitos, tinteiros, etc.

SECÇÃO DE ELECTRICIDADE

63. Installação de electrogeneo para producção da
cnerg-ia eléctrica nccccssaria ao Pavilhão.
64. Installação da distribuição de força para illuminação do Pavilhão.
65. Distribuidor de linhas da Empreza Telephonica.

PAVILHÃO PORTUGUEZ ( MANUELINO )
Nas quatro grandes salas deste espaçoso pavilhão, de
puroestylo, c ainda em galerias, escadas, ctc., foram expostos os productos industriaes portuguezcs, constando a
exposição das seguintes secções:
— Agricultura.
— Minas.
- Industria.
- Ilygiene c assistência.
— Obras scicntiíicas, litterarias, mappasecollecções de
estudos.

HYGIENE E \SSISTENCIA

Aguas mineraes: saí de aguas mineracs: palitos
esterilisados, palitos !r,r;ienicos ; carro de pensos c curativos ; mesas de cinirg:,!, .mto-clave Chamberland, tamborete; cadeira de i •'.lU.rões, apparelhos de deànfecções, etc.
OBRAS SCIENTil-TCAS í: LITERÁRIAS, MAPl-AS E COLLi:
})^, ESTUDOS.

AGRICULTURA

M)>;

«

Vinhos, vinagres, aguardente, licores, xaropes, azeites,
cereacs, farinha e legumes, cortiças; productos de origem animal, fructas seccas ou preparadas; conservas
alimentícias e diversos outros artigos.
MINAS
Mármores e alabastros, brutos e trabalhados, amostras de minereos, minereos de Walfran, minereos de cobre, minereos de chumbo, de ouro e outros; mappas,
plantas, etc.

A exposição deslr. .-;e<.(;ão consiste cm um grande
numero de volumes representando 161 obras e 65 expositores.
Toda a exposição do Pavilhão Manuelino está descripta
em desenvolvido caialogo illustrado, distribuído em
separado e que comprehende não só as secções acima como
também as secções de hellas artes e artes applic.dr.- expostas no pavilhão annexo.
8007
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PAVILHÃO PORTUGUEZ (ANNEXO)
Nas quatro grandes salas deste annexo destinadas á
f v!cão da arte portugucza e primorosamente decoradas
<
••-'.ylo da época manuelina c com grandes paneaux
recordando os principaes episódios da historia de Por. estão expostos os producícs que c;>:i!-isrcm no seita:

A.
i->rtantes e numerosas collecçõcs concernentes a:
Pintura á óleo;
Esculptura;
Architectura ;
Pastel e desenho;
Arte applicada.

S3

;

! ma importante vitrina contendo os objectos expostos
por Sua Majestade El-Rei D. Manoel II, relativos á obra
scientifica de Sua Majestade El-Rei D. Carlos I, consistindo em: diplomas scientificos; publicações Kcicnliíicas
sobre ornithologia e pesca: desenhos e photoirraphias;
instrumentos para observações occanographicas; redesf
outros apparelhosde pesca.
Uma rica collecção de objectos de ourivesaria e j ia
Ihcria da casa Leitão & Irmão, joalheiros da Coroa.

ao
Uma numerosa collecção de modelos cie barcos de '
pesca portuguezes, notando-sc a bateira marinheira, a mo-i
leia de Lisboa para a pesca do alto, o barco saveiro, a j
canoa da picada para pesca do alto e a tarrafa do rio Vejo,
•o ilhavo, o galeão, a focinheira, o moliceiro, o cahique
da pesca do alto, a canoa chata, a comporta, o buque, 0,|
bote de pesca, o calão, o ayola, o bate-bate, etc.

l "ma riquíssima taça, toda cinzelada cm alto relevo,
primorosa obra da casa Leitão cV Irmão e oflerta de Sua
Magestade o Rei de Portugal ao Exm. Sr. l'residente da
Republica, Dr. Allbnso Penna.
Todos os numerosos objectos expostos neste annexo
constam dos seguintes catálogos espcciacs:
Catalogo (illustrado) de Bellas Artes : catalogo (illustrado) da casa Leitão & Irmão ; catalogo dos objectos expostos por Sua Magestade El-Rei D. Manoel 11.
Além disso, o que existe no annexo está também mencionado no «catalogo official (illustrado) da Secção Portugueza»,
FONTE LU.MIXOSA DA COMPANHIA

m: FUNDIÇÃO

FEDERAL

lApoz esta companhia, próximo ao theatro João Caetano, uma bella e artística colunma de ferro fundido com
ilorões, cercaduras, gollinhos, etc.. cm alto relevo, fazendo
jorrar ayua illuminada á varias cores por focos eléctricos
situados externa e internamente á mesma columna.
Todo o ferro desse importante trabalho de fundição,
repousando sobre base de granito, é cxtrahido das minas
"Esperança» do listado de Minas Gcraes.

CERVEJARIA P A R A K N S I !
Esta cervejaria, além de expor os seus productos na
sala n. 6 do 2" pavimento do Palácio da Exposição,
construiu também um bar, próximo ao Theatro João
Caetano, onde se acham em exhibição cm grande formato
o vasilhame respectivo e as varias marcas de cerveja produzidas pela sua fabrica.
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PAVILHÃO DA SOCIEDADE NACIONAL DE
AGRICULTURA
A exposição desta sociedade dividiu-se ms -un-uin
secções :
i a secção do museu.
2a secção de denrologia.
3a secção da industria extractiva.
4a secção de zoologia agrícola.
5a secção de horticultura e culturas diversas.
6a secção de geographia agrícola .
7a secção de agrologia.
8a secção de bihliotheca.
9a secção de lacticínios.
ioa secção de mecânica agrícola.
n a secção de propaganda das applicações industriaes
do álcool. Apparelhos de força, luz e aquecimento.
i2 a secção de gallinocultura.
13" secção do jardim de plantas industriaes.
14" secção da Sociedade Protectora dos Animaes.
MUSEU
Collecção de orchideas nacionaes (alguma* IWidas
acompanhadas de chromolithographias representando em
cor e grandezas naturaes as respectivas flores).
- Delias collecções de 1 10 variedades de fructos, 45
variedades de cannas e 36 variedades de rhizomas, tuberulos e legumes, em grande parte procedentes do horto
fructicula da Penha, pertencente á Sociedade, e todos conservados no licor de Wickerschenner.
- Um mostruário de fumo em folha nacional, de sete
Estados e com 17 variedades, e fumo estrangeiro para a
respectiva comparação.
- Mostruário de cereaes contendo: milho (14 variedades procedentes de 12 Estados), arroz (15 variedades procedentes de sete Estados), trigo (duas variedades), centeio

(sete variedades), cevada (três variedades; e aveia (quatro
variedades) procedentes todas estas três ultimas espécies dos
Estados de Santa Catharina e Rio Grande do Sul. — Ce reaes estrangeiros para estudo comparativo.
- Um mostruário contendo: Matte com 23 typos differentes, procedentes de Paraná, Santa Catharina e Rio
Grande do Sul; café — dividido em sub-collecções dos
typos americanos, typos europeus, typos da casa Roxo
& Comp. de S. Paulo ; typos dos Estados da Parahyba do
Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de
Janeiro, S. Paulo, Santa Catharina e Minas Geraes .
typos do commercio á retalho cm Pariz.
- Mostruário de 32 amostras de typos commerciaes
de cate em Buenos Ayres.
— Mostruário de 40 variedades cie typo de assucar
nacional procedentes de oito Estados.
- Mostruário com 120 variedades de leguminosas:
feijão, fava, sojo, ervilha, grão de bico, tremoço, lentilha, etc. procedentes de 14 Estados.
'— Mostruário de sementes estrangeiras de grande cultura: oleaginosas, forrageiras e hortícolas, recebidas e
distribuídas pela Sociedade.
- Mostruário de farinhas: de mandioca, d'agua, polvilho de mandioca, araruta, carimã, de arroz, de milho,
Já semente de algodão e de chique-chique, e varias sementes industriaes diversas, entre as quaes oleaginosas,
gommiferas, forrageiras e o lúpulo.
- Mostruários diversos de fibras nacionaes com 63
c.-pecies, entre as quaes o linho Perini, a sansiviera, a pita,
a inmima, variedades de embiras, etc.
- Mostruários dos vários artefactos fabricados com
a> hbras anteriores.
- Mostruário de linhos do Rio Grande do Sul.
- Mostruário contendo 24 amostras de casulos, fios
e tecidos de seda procedentes da Bahia, Espirito Santo,
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Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas (ieraes ; 14 variedades
de paina de oito Estados da União.
- Mostruário de 7,2 variedades Je algodão de 14 listados bra/ilciros, acompanhadas de algodão estrangeiro
para comparação; 10 variedades de algodões nacionaes
preparados cm fios.
- Mostruário das araminas de S. Paulo em libras e
cordas.
— Cordas e fibras nacionaes; crinas vegetaes c animães; barbantes.
- Amostras de linho russo para comparação o mi o
nacional.
- Quadro com photographia de aves úteis, pereiras,
ameixas, kakis, vinhedos cultivados em vasos, latadas, ctc.
DENDROLOdlA

Esta secção comprehende uma bella colleceão de 174
amostras de madeiras de diversas variedades provenientes
de vários Estados do Brazil convenientemente classificadas
e catalogadas.
Do catalogo constam as applicações destas madeiras
na construcção, marcenaria, etc. e bem assim as suas
propriedades c lial'il.il.
Nesta ci )llecção é curioso o modude exposição consistindo na conservação da casca, cerrado o tronco em duas
partes, ficando uma simplesmente lixada e a outra polida,
o que muito facilita a observação das madeiras expostas.
- Photographia de um pinheiro do Paraná que ligurou na exposição de Vienna de 1873, sendo transportado
em toros e lá montado.
INDUSTRIA EXTRACTIVA

Esta secção comprehende : rica variedade de plantas
medicinaes, cm numero superior a 50, indicadas com seus
nomes vulgares e tcchnicos.

- Plantes taaiferas em numero de 12 espécies e ns
mais abundantes c de maior porcentagem de cortim, vari;:nclo de 15 a 48 °/» de matéria extractiva.
- Plantas tinctoriaes, produzindo diversas cores :
amarello, carmin, preto, roxo, ctc.
- Fructos oleaginosos, castanhas do Pará, de "caia, a celebre castanha mineira, tão afamada como :níidyspeptica.
— Fructa de Andá-assú, que produz um óleo d
muito purgativo, empregado pela população agraria.
- Borrachas de seringueira, maniçoba, manga:*c::a,
herva de passarinho.
- Resina de jatobá, conhecida por copal.
— Guaraná, a bebida predilecta dos Índios do Amazonas e Matto Grosso.
- Coco cie bicuiba, de cujo óleo se cxtrae cera vegetal que serve para a industria stearica, c o sebo ettrahido da stdingia sebifera, ainda rara no nosso paiz.
- Óleo de capivara, o poderoso restaurador de forças •
óleo de copahyba, seiva de jatobá, grande fortificante;
leite de diverso", dpós.
— Tinta de pacova firmo e indelével, óleo de d-, V
í-nna legitima dos povos do Norte, etc.
- < ' i | > t > i anómalos interessantes pelas formas c M , v i sitas que tomam ao subir nos troncos das arvores, formando espiraes symetricas, sendo utilisados para os rno'< iusticos.— Muitos outro.-) productos entre os (;• aes :
a piassava, carnaúba, cie.
ZOOLO'iIA AGRÍCOLA

Esta secção contém animaes úteis e animacs noir/os
á J ivoura.
- Mostruário de aninnes úteis ás culturas (ave--, \, iferos e reptis), destacando-se os anus brancos e p>-fc:-:,
Liaviões, beir.-te-vis, pequenos macacos, sapos, saurios, s.tc.

2411

- Mostruários de aaimaes nocivos uotando-se os papagaios, corujas, vira-bostas, tico-ticus, sabiás de varias espécies, japus, gambá, paca, i.olí.i, cachorro do matto,
coellio, capivara, ratos, aias
- 15 caixas de collecçõcs entotnologicas contendo 164
espécies representadas por 320 indivíduos, sendo Icpidopteros (borboletas), coleopteros (c.isaidos), orthopteros,
(baratas, grillos, gafanhotos, etc.), hemipteros (cigarras,
percevejos do matto), e hymesoptLi...- (formigas, abelhas)
devidamente classificadas, Víeftdo-se as lagartas e larvas,
as chrysalidas e nymphas, evos • :dos.
- Colleccões ,Je ninli»
.jihas indígenas, etiquetadas com os nomes da:; espécies a que pertencem, etc.
l'i)llcecão de carrapatos <J ;s espécies que atacam o
boi (evolução completa), ou o c..\ailo.
- Apiarios contendo air >.
• : mel e de cera com
as respectivas procedências.
- Amoslr;.- ..e 41 Inseoti ': - ; "iais commum mente
usados.

— Typos cie ratoeiras, âp

• • rés de insectos.

- Descripção de meios emn o,,:.dos para destruição
de aiiimaes nocivos.
— 40 formulas de ni'/"" c
_... .d'>s para destruição
dos aninues noc: ros.
H O R T I C U L T U R A i:

A- lilVKRSAS

Nesta secção se acham
- «
los todos os produclos hortieolas Jo Dish •
• : ral, dos Estada-; de
Minas c Rio de Janeiro, bem c mm uma collecção de
inhames, carás, ararutas, aijilir^, miudiocas. Taes productos acham-se installado:, ci luas curnucopias de vime
nacional e sendo constantfi-i , , - . i,.:»vados, de modo a
dar, no curso Já iixposiçíío, ide:: lê lodosos productos
hortícolas do lirazil.

Gl

>i

A.!'!U.\ A í i l i l i O I . . V

A secção de Geographia Agrícola, que faz parte do
escriptorio de informações, consta de uma collecção de
mappas geographicos, que indicam a distribuição das culturas e das floras extractivas, os caracteres geológicos,
ai; roloyicos e climatéricos, as condições de superfície e de
população, o movimento de importação e exportação de
productos agrícolas, as vias de communicação e a distribuição das instituições e associações agrícolas.
Esses mappas são em numero de 55, distribuídos em três
grandes álbuns e se referem, sob os alludidos pontos de
vista, ao Brazil, em seu conjuncto e a todos os Estados,
cada um em particular.
i is mappas expostos são os seguintes :
Uma collecção de 22 mappas. representando os 20
Estados, o Districto Federal e o Território do Acre com
a indicação da distribuição geographiea de suas culturas,
seus terrenos geológicos, suas altitudes e temperatura
média;
l "ma collecção de n mappas representando o iJnml,
onde estão indicadas as zonas occapadas pelas seguintes
culturas e producções expontâneas: Gafe — Carma de Assucar — Algodão — Fumo —Cação —Coco da Bahia —
Matte -- Seringueira -- Manicoba c Mangabcira — Pinheiraes ;
Uma collecção de oito mappas, também do ISrazil, indicando as zonas climatologicas, geológicas, a orographia.
a liydrographia, a distribuição das instituições agrícolas
e da população por suas médias, os meios de communicação por vias férreas c iluviaes, com discriminação nestes
dos trechos de navegação á \apor e á vela ;
l 'ma outra collecção de 14 diagrammas, representando
a superfície do Brazil em relação aos paizes da Europa e
da America, a exportação do café, assucar, fumo, malte,
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borracha, couros, madeira, cação, algodão, durante os
annos de 1901 a 1906; finalmente, o movimento de importação c exportação de productos agrícolas em relação á
importação e exportação treraes tio pai/ nesse período.
AGROLOGIA
Esta secção consta de uma collecção de typos-padrões
das principaes espécies de solos do Brazil, devidamente
classificados ; uma colleccão dos principaes adubos c
correctivos.
BIBLIOTHECA

A bibliotheca exposta pela Sociedade comprehende
uma pequena parte da que ella possue. cm sua sede, algumas obras pertencentes a terceiros, e o seu valor particular
consiste cm se referirem todas exclusivamente á agricultura
do Brazil, seus problemas e interesses.
Consta ella das seguintes collecções :
i. a Publicações da Sociedade Nacional de Agricultura.
Esta se compõe do boletim de propaganda da Sociedade «A Lavoura» de 1897 a 1908, com fíi números e
tiragem de 5.000 exemplares, ^cada um, e de 52 publicações diversas, com uma tiragem média de 4.mio exemplares.
(Esses trabalhos exprimem o esforço de propaganda
da Sociedade e têm sido distribuídos gratuitamente por
todos os Estados do Brazil.)
2.* Colleccão de 23 revistas agrícolas que se publicam
actualmente no paiz.
3.* Uma colleccão de 520 volumes de publicações sobre
A agricultura e industria pastoril do Brazil, não incluídas
as precedentes nesse numero.
Essa colleccão comprehende obras publicadas desde o
tempo colonial c dá uma idéa approximada da litteratura
agrícola do Brazil, comquanto esteja ainda incompleta.

Nesta secção encontra-se ainda o IIcrd-Book Nacional, iniciado pela Sociedade no corrente anno. Também figura uma planta do IIorto-Fructicola da Penha e
uma curiosidade que, sem ter relações com a agricultura, representa documento histórico de valor, pois é ura original,
lithographado sobre seda, do prospecto da Imperial Companhia de listrada de Ferro, nome sob que foi incorporada
a companhia que deu começo á actual Central do Brazil.
Este prospecto data de 184?! e está assignado por todos os
directores entre os quaes Thomaz Cockrane, primitivo
concessionário c Carlos Pcntland, secretario e engenheiro
contractado para a construcção.
LACTICÍNIOS

Esta secção destina-se á fabricação de manteiga e
queijo pelos processos modernos, e com pessoal competente para fornecer esclarecimentos dos vários processos
da fabricação daquelles productos.
Esta secção funcciona á vista dos visitantes.
Para este fim, existem os apparelhos seguintes:
Ikfutatadeiras para 400, 200, 150 e 100 litros de leite,
trabalhando á mão ou accionadas por um motor a álcool.
Batedeiras de vários typos, para 40, 30, 20 c i o litros
movidas á mão ou por transmissão do motor.
Utensílios circulares e quadrados para lavagem c salya
da manteiga.
Machinas para a fabricação do queijo.
Latas para o transporte de leite, baldes aperfeiçoados
para receber o leite no acto da ordenhação.
Um Pasteurizador e mais accessorios para a manipulação da manteiga e do leite, tacs como: espátulas, escovas, funis, refrigeradores, garrafas para leite pasteurisado, bilhas para leite, de ferro galvanizado, butyromctros,
lacto- butyrometros, etc.
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MECÂNICA AGRÍCOLA

Esta secção consta dos seguintes instrumentos agrícolas :
i Arado de discos.
t
Rud-Sack.
í Capinadeira Planct Júnior.
Grade de discos.
i Arado systema Brabant double.

Pás quadrangulares.
Cavadeiras americanas.
Forcado.
Alfange.
Enxadas.
i Debulhador de milho.
Arados diversos, ctc.

LÂMPADAS DE PAREDE — Saekular (invertida), de ."o
velas; Sol, de 100 velas.
LÂMPADAS PORTÁTEIS — Sol, de 100 velas.
LAMPEÕF.S COMPLETOS — Amar, de 40 velas; Picoto,
de 40 velas ; Antogos, de 50 velas; Dunarrouse 4, 3 e i
(reguláveis), de luz máxima 6o, 30, 14 velas ; Déc.wip*
n. o, de 18 velas.
Bicos A ALCOL — Slobivasser, de 90 velas ; Stobivasser,
de 50 velas; S, de 50 velas"; S, de 35 velas ; Baron 2, de
6o velas ; Baron i, de 40 velas ; Walther. de 6o velas; Riisticus 2, de 70 velas; Fmnt, de 50 velas; National, de 40
velas ; Amor de 40 velas.
ANNEXOS — DEPÓSITOS COM BICO — Collecção de depósitos emcolumna alta, meia columna, e com pé, em vidro,
mármore, imitações, bronze, metal dourado ou nickelado.
Aquecimento

PROPAGANDA DAS APPLICAÇÕES INDUSTRIAES DO Á L C O O L

Apparellios de força, luz e aquecimento
Força
.MOTOR FIXO — Parson. 14-16 I I P, 650 rotações.
Lu/

I . \ . M I > A I > A S i>E SUSPENSÃO — Roger (pressão), de 650
velas ; Xaekular, de 300 velas; Alba, de 220 velas ; Ben\f.tli.i n. 2, de 300 velas ; Bengalia n. i, de 150 velas;
Brasileira n. 2 (regulavel), de 150 a 300 velas; Drazileirj n. i (regulavel), de 40 a 150 velas ; Viciaria, de 30»
^•las; Hinumbra n. j (invertida), de 100 velas ; Nacional.
de 120 velas; Munopol, de 8o velas; Stclla, de 40 velas;
Azei, de 50 velas ; Gouveia, de 40 velas.
LÂMPADAS LUSTRES PARA SALÃO — Sinumbra, 3 e i
fôco luz invertida), de 100 velas por foco; Sol, de 100
velas.

FOGÕES — Brillant, ferro pintado, de 3, 2 e i loco;
Fortschritt, ferro nickelado ou pintado, de 2 e i foco ; Fcrtig, ferro estanhado, de i foco ; Solothurn, ferro pintado,
de 2 e i foco; Equateur, ferro esmaltado, de i foco;
Prime, ferro e esmalte, de 2 focos; Baron, ferro e esmalte,
de i foco; P. L, ferro esmaltado, de 2 focos; Orion,
ferro esmaltado em 2 focos.
FOGAREIROS — Armações de ferro pintado, com 2 e i
fogareiro; fogareiro de cobre, fogareiros para álcool solido.
FERROS DE ENGOMMAR — Omàga de dilTerentes tamanhos, Brilhantes, idem; Brilhantes com estojo para
viagem.
AQUECEDORES DE AMBIENTE— Akaria, vários modelos
para quarto.
AQUECEDORES DE BANHO — Normal, com pé, bica e
chuveiro; Normal para parede com bico.
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AITM;I:UIOS DIYKKSOS - Ventilador portátil, machinas
para grugs c punch, aquecedores d'agua; salsicheiras,
aquecedor para comida; esterilisadores para dentista,
toilelle, ele.; desinfectadores, lamparinas, aquecedores
diversos para viagem, machinas para café, lamparinas
de solda, esterUisador.es de leite, lorradores de café, etc.
GALLINOCULTURA

Ksta .secção comprehende :
— Uma incubadeira «Alfa Pinto», mod. n. i, com capacidade para 70 ovos, com regulador automático, systenia de ar quente, sendo a temperatura de 102° F,
O aquecime ito é feito por uma lâmpada de kcrozcne.
- Uma criadeira «Alfa Pinto», mod. A n. i com capacidade para mo pintos.
A incubadeira e a criadeira acham-se em área cercada
de arame, onde também encontram-se ostypos gallinaceos
Wyandottcs, ouro, aniarello, branco.
J A K D I M DE PLANTAS IXDUSTKIAKS

No jardim de plantas industriaes encontra-se uma collecção variada de orchideas cm numero approximado de
120 espécies.
Grande parte das variedades expostas tem a sua florescência em setembro a dezembro, offerecendo typos de
verdadeira belleza.
Ao lado das orchideas, que estão em um pittoresco caramanchão tosco, notam-se interessantes marantas das florestas, grifflnas, heliconias, gloxinias, bcrtolonias, piperonias, selaginellas, splenimn, philodendron, etc. E em diversos grupos lindas bromclias, de folhas diversamente coloridas cm numero de 30 variedades,cada qual mais bonita.
E' uma grande e bella collecção de bromelias ornamentaes.

Além das collecções acima, existe uma outra de
plantas industriaes. agrícolas e fructicolas.
Kntre as plantas industriaes destacam-se as seguintes :
Plantas texllHenequem, liso1., ananaz silvestre, ramie, linho Perini,
algodão quebradinho, herbáceo e arbórcum, Sydney,
bromelia varicgata. furcroya gigante.
Plantas oleaginosas

Coco da Bahia, coco dendê. mamona, stilingia sebitcra.
•
Plantas gommiferas
Seringueira, maniçoba d(j Jequié. do Ceai'á e do Piauhy, elástico, castillôa. L.ixia, etc.

Plantas f ructícõlas
Mangas de Itamaracá, rosa, espada, Amélia; laranjas
da Bahia, selecta, cravo, independência, natal, pêra, campista ; cambucá, cajá, genipapo, sapoti, sapotas, pitanira, jaboticaba, romã e grupos de plantas acclimadas, taes
como pêras, maçãs, pecegos, kakis, etc.
Plantas iiiditslriaes diversas
Coca, anil, canella, chá, mate, carnaúba.
Plantas culturaes

Uma collecção de cafés contendo as seguintes variedades :
Cate moka, creoulo, montanhas azucs, Libéria, Marau-ogipe, aniarello, murta, canna, etc.

Plantas forrageiras
Capim gordura, mandioca, Jaraguá, mimoso,
Kará, consolidado, caucaso, etc.

SOCIEDADE

PROTECTORA DOS ANIMAES

Também no Pavilhão da Sociedade Nacional de Agricultura a Sociedade Protectora de Animacs cxpôz um
quadro com objectos diversos, freios, rédeas, cabeçadas e
outros meios de educação e governo dos animaes, Ivm
como instrucções e outros systemas de propaganda para
cuidado, tratamento e brandura para' com os animaes.

PAVILHÃO DA COMPANHIA PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRAZIL (Bangíi).
Além da sua exposição no Pavilhão da Industria (salão
da ala direita) cm cominum com as demais Companhias
de tecidos do Districto Federal, construiu esta Companhia
um pavilhão especial e exclusivamente destinado aos seus
productos.
Nas suas próprias offlcinas de desenho e gravura a
Companhia desenhou a planta do Pavilhão, que foi o m struido por pessoal seu, executando em suas offlcinas de carpintaria, marcenaria c serralharia todo o material necessário
ao Pavilhão, não só para a construcção do edifício.
como dos mostruários, mobiliários, decorações e até
apparelhos metallicos de illuminação, podendo-se dizer
que, com excepção da energia eléctrica e do relógio, tudo
mais foi feito nas offlcinas da Fabrica Bangú.
Xeste Pavilhão funccionam:
— Uma secção de gravura em aço, trabalhando á vista
dos visitantes uni operário que grava a matriz em baixo

relevo, que, depois de temperada, é passada por m.
compressão para outra matriz em alto relevo, sendo _-sia
matriz levada á machina minengravc, que, aindí. por
meio de pressão, passa o desenho para os cylindr<>- lê
cobre em baixo relevo.
— Um pantographo para decalcar os padrões ^
lindro de cobre em tamanho cinco vezes menor do que
o que está estampado no zinco e collocado na mesa ;
vez passado o desenho para o cylindro, é atacado por
meio de acido.
Nesta secção apresentam-se trabalhos de desenho, g ravuras em aço, aguas fortes, xylogravuras, photogr.
i
e os interessantíssimos trabalhos de írichromia, de tão moderna applicação para fabricação de estampas colori J •-.
- Dous teares cm movimento constante trabalhando
com machiada.- de if> liços, produzindo fustões c
i
de phantasia.
Neste pavilhão expõe a Fabrica uma variada e i^-ande
parte de seus productos methodica, artística e comx ;
temente arrumados em vistosos mostruários e que f • • • >•
seguintes:
Cassas brancas, cassas de cores, cassas de phantasia
com estamparia matizada, tecidos de setineta, tecicl'is de
phantasia, fustão de cores lisas estampados, tecidos OITI
cores e de phantasia (pique); zcphir em xadrez e em phantasia ; atoalhado branco e de cores, toalhas alvejadas
para rosto, etc.: productos variados de estamparia, chitas
das mais esquisitas combinações de cores e matizes, sendo
os principaes panno.s empregados os de lios linos, chitas
trancadas, etc.; grande variedade de morins, empregando
tios desde o de n. 2K até o de n. 6o, todo cllc fiacl > ex
clusivamente com algodão do Brazil, concorrendo assim
com os morins americanos c francezes.
No Pavilhão está exposta uma balança de grande
sensibilidade e uma meada de fio cru tendentes a provar
8'i97
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que com o algodão nacional se pôde alcançar fio até o
n. 6o.
- Vitrina contendo um grande 'numero de interessantes trabalhos graphicos leitos nas officinas e pelo pessoal
da Companhia na sua vastíssima c poderosa organização.
PA\ '
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Este pavilhão, situado entre o pavilhão do Estado de
Cathariuu e o Thealro João Caetano, expõe diversas machinas de procedência estrangeira para usos
agrícolas e correlates, como sejam :
Um locomovei de 15 cavallos, de Th. Floetncr
(Bassen).
- Arados, ca guiadores, cultivadores e grades de ferro
com alavanca de aço, semeadores para algodão c milho,
das fabricas americanas Ueerc Company e Deere & JMansur
Company.
-- Bombos; rotativa;- e meio rotativas para poços, de
ns. o a 9, de Gothard Allweiler.
- Machinas para apparclhar madeiras de Kirchner
& Comp. (Leipzig).
-r Machinas < Lola» e .'Astra». Lacticínios: batedeiras,
c salgadeiras de di'!ercutet; tamanhos.
- Moinhos para fubá.
- Mflcbinas p^ra fabrico de gelo e pertences.
- Uma batedeira de arroz de Th. Eloetner (Allemanha).
- Machina Colónia para limpar arroz. Moinho de arroz
«E.razil» dafabi\L.a Eitf.nverk (Hamburgo) para o completo
beneficiamenlo do arroz, compondo-se de 14 partes, laceis
de montar, sendo todas numeradas.
Muitas das matinas expostas funccionam accionadas
peio motor e pó: intermédio dos respectivos apparelhos
de transmissão.

P A V I L'-H A O D ( ) E S T A D O Dl: S A N T A
C A T I í A R I .\ A
liste pavilhão, que é um bello chalet de puro estylo
allcmão, constitue por si mesmo um mostruário que dá
uma perfeita idéa da variedade e qualidade de madeiras
c do typo de construeções commummcnte empregadas no
Estado de Santu Catharina.
Além das madeiras que o constituem, nota-se na sala de
baixo um quadro em mosaico de madeira de grande numero de variedades e um trabalho de entalhe de madeira
representando, CRI busto, a effigic do Dr. Lauro Miiller.

PAVILHÃO DO ESTADO DE S. PAULO
' ) monumental e cxplendido pavilhão deste Estado,
alem dos seus espaçosos vestíbulos de entrada, tem o seu
grande salão de recepção no centro do edifício c ahi se
nota o maior luxo e propriedade de mobiliários, importantes quadros á óleo. retratos dos Srs. Presidente da Republica, Dr. Affonso Penna ; Presidente do listado. Dr. Albuquerque Lins e Secretários de Estado, Drs. Cândido
Rodrigues, Olavo Egydio, Washington Lm/, e Carlos
< iiiimarãcs.
Nas salas eircumdantes, constituindo os corpos salientes
do edifício, estãojis instructivas e importantíssimas exposições de seus serviços públicos, cujo resumo é transcriptó fielmente da descripçáo que se contém no catalogo do
listado, já publicado, e segundo a mesma ordem.

SECRETARIA DA AGRICULTURA
DIRECTOR1A DA A G R K T I . T U R A
SITI/XO MI:TEOROLOI«II'.-\
4 mappas meterologico? referentes ás quatro estações
no listado ;

JÓQ
2Ót

i raappa meteorológico geral do Estado;
4 volumes encadernados do «Boletim Meteorológico».
SECÇÃO BOTÂNICA
i diagramma da distribuição de sementes;
12 volumes.
ESCOLA AGRÍCOLA «LUIZ DE

QUEIROZ» — PIRACICABA

i quadro com photog-raphias do edifício ;
i rnaquette de gesso.

DIRECTORIA DE TERRAS, COLONISAÇÀO E
IMMIGRAÇAO
i mappa dos Núcleos Cokraiaes do Estado ;
j desenho da Hospedaria de Immigrantes ;
: mappas da Immigração e Colonisação.
DIRECTORIA DE VIAÇÃO
i mappa das Estradas de Ferro do Estado.
DIRECTORIA DE OBRAS PUBL IÇAS

INSTITUTO AGRONÓMICO DE CAMPINAS

6 quadros com plantas seccas ;
Vinhos fabricados no Instituto (5 garrafas);
i quadro com fibras ;
i mappa da planta do Instituto ;
20 quadros com photographias diversas.
POSTO ZOOTECHNICO «DR.

CARLOS BOTELHO?

i quadro com a planta do posto ;
6 quadros com photographias de animaes.

D1RECTORIA DA INDUSTRIA E COMMERCIO
i mappa cia estatística agrícola c zootechnica do Esi diagramma da estatística commercial;
i mappa da lavoura do cate ; i da lavoura do arroz ;
i da lavoura do algodão e i da canna de assucar.

5 quadros com diversos typos de cadeias ;
4 quadros com diversos typos de escolas ;
i estante com photographias ;
i collecção de amostras de materiaes de construcção
empregados nas obras publicas do Estado ;
i collecção de 04 amostras de madeiras do EstaJo.
COMMISSAO GEOGRAPHICA E GE'ILÓGICA DO
ESTADO
1. Relevo do Estado de S. Paulo. Escala horizontal
i : 500.000. Escala vertical i: 40.001».
2. Relevo da região occupada pelas folhas topographicas denominadas: S. Paulo, Barra de Santos, Atihala,
Jundiahy e S. Roque. Escala i: 100.000.
3. Relevo da região das folhas: Campinas, MogyMirim, Casa Branca, Pirassununga, Rio Claro e Limeira.
Escala i: 100.000.
4. Relevo da região das folhas: S. Carlos, Jaliú,
Botucatú e S. Pedro.
5. Carta geral do Estado de S. Paulo. Escala
i: 500.000.
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6. Folhos topographicas denominadas: S. Paulo,
Garra de Santos, Atihaia, S. Roque, Jundiaíiy, Campinas, Mogy-Mkim, ('asa líraiica, Pinissununga, Rio
Claro, Limeira, l tu, S. Carlos, S. Pedro, Jahú, Botucatú.
Guarehy, Jacareliy e Pindatnonhangaba. Escala nloo.ooo
( j á publicadas);
Folhas denominadas: Ouro Fino. !travanca e São
Bento (cm estudos) ;
Exploração do Rio Ju-iucry-queré e serviços diversos.
7. Carta geral do extremo sertão Jo listado, mostrando
a regiSo explorada em 1905 e iuo6. Escala 1:250.000.
8. Plantas da cidade de S. Paulo levantadas em i í l m .
1881 e 1907, mostrando o seu desenvolvimento. Escala
f : 20.om.
9. Carta geral do Rio Ribeira de Iguape c de seus
afflucntes. Escala i : 100.000.
10. Carta geral do Estado de S. Paulo, mostrando:
Agricultura, Instrucção Publica, Industria, Colonisação c
Commercio. Escala i : 500.001.
11. Carta altimétrica do Estado de S. Paulo. Escala
í : 500.000.
12. Carta geral do Estado de S. Paulo. Escala
i : i.ooo.ooo.
13. Carta magnética do Estado de S. Paulo, indicando as curvas de declinação. Escala i: i .000.000.
14. Carta geológica (edição preliminar). Escala
i : 100.000.
15. Mostrador com as seguintes photographias:
Subindo a Cachoeira das Cruzes com a enchente
do rio;
Chegada da turma exploradora do Rio do Peixe
ao Salto Grande (conclusão dos trabalhos) ;
Subindo a Cachoeira da Capivara ( Rio Paranapanema).

Missa celebrada no acampamento Anhumas ;
Partida para o trabalho ;
Acampamento Anhumas;
Reconhecimento do Riberão Bonito ;
Acampamento, deposito e rancho para tropa (Cancan):
Embarque do pessor.l que descou o Rio Feio até O
Paraná;
Acampamento Bauru ;
Corredeira das Conchas;
Rio Paraná—Barra do Orelha ( ! < • ' •
Ilha do Meio ;
Ilha da Tempestade;
Turma do Rio do Peixe;
Varacão das barcas;
Canal da Ilha da B.-.rra;
l iarra do Paranapanema;
Acampamento Margem do Rio do P~r-:c ;
Barra do Rio do Tigre (no Paraná);
16. Salto de Itapura (Rio Tietê).
17. Trecho do Salto de Itapura ([.!>> '• Iclc).
i,'!. Salto do Avanhandava (Rio Tietê).
19. Salto Grande do Paranapanema ( Rio Paranapanema) .
20. Salto de S. Valentim (Porto Ferreira).
21. Acampamento Margem do Rio cio Peixe (exploração do extremo sertão).
22. Fabricação de canoas (e\p!orv;;ío do Rio do
Peixe).
23. Acampamento Quinze de Novembro (Exploração
do Rio Feio).
24. Gruta do Arataca (Ribeira de Iguape).
25. Salto da Quatiara (Rio do Peixe).
26. Salto do Esmeril.
27. Salto d e l t ú (Rio Tietê).
28. Porto da Lage (turma exploradora do Rio Tietê).
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2<;. Turma exploradora do Rio do Peixe.
30. Partida da turma exploradora do Rio do Peixe.
31. Subindo a corredeira Tombo do Meio (Rio Parair.-:nema—exploração do extremo sertão).
32. Acampamento Jacaré (exp!< >ração do Rio do Peixe).
33. Subindo a Cachoeira das Cruzes (Rio Tietê—expl(i--:i.;ão do extremo sertão).
34. Salto do Rio Piracicaba.
35. Salto do Biguá (Rio do Peixe).
30. Salto dos Guachos (Rio do Peixe—exploração
< > ' :' remo sertão).
37. Barrado Rio Tibagy (u» Paranapanema).
38. Missa celebrada no acampamento Anhumas (exploração do Rio do Peixe).
39. Preparo das canoas para ;i subida do Rio Paranapanema (exploração do extremo sertão).
40. Collecção de mineraes, fosseis e rochas do Estado de S. Paulo.
REPARTIÇÃO DE

AGUAS E EXGOTT )S
ESTAI'O

DO

15 quadros com plantas e desenhos diversos;
5 quadros com phoíograpl.-ias ;
5 estantes gyratorias com photoyraphias ;
i armário com culturas de germens ;
4 naquettes de obras diversas.

SECRETARIA DD INTERIOR

i coilecção de desenhos tcchnicos e de trabalhos graphicos;
i coilecção de trabalhos photog-raphicos ;
J'lautas, photoyraphias e modelos relativos á agronomia ;
Collecções botânicas.
INSTRUCÇAO PUBLICA
U.1IOS APRESENTADOS P AU A A EXPOSIÇÃO NACIONAL
DE 1908 PEI.A ESCOLA NORMAL DE S. PAULO K TELAS
NfOLAK

COMPLEMENTARES,

ESCOLAS-MODELOS

E

«ÍRUPOS ESCOLARES DO ESTADO.

Trabalhos manuaes feitos por alumnas: costuras, borJados, rendas, crochet, tapeçaria, pintura, aquarella,
photo-miniatura, etc.
Trabalhos manuaes feitos por alumnos: trabalhos de
marcenaria, modelarem, cartonagem, etc.
Trabalhos escriptos c graphicos: calligTaphia, cartographia, desenho, musica, etc.
Estes trabalhos escolares manifestam o adiantamento
e o progresso pedagógico que se observam em todos os
ramos do ensino publico do Estado de S. Paulo.
SERVIÇO SANITÁRIO DO ESTADO
PAUL( >

DE SÃO

Uma coilecção de 83 photographias relativas aos trabalhos executados nas diversas repartições do Serviço Sanitário do Estado.
DESINFECTORIO CENTRAL

•'SCOLA POLYTECHMCA L)K S. PAULO
i coilecção de trabalhos executados pelos alumnos
nas officinas da Escola (fundicío. carpintaria c oflicína
mecânica);

i pulverisador manual de «Genestc Herscher» numero 5075, typo F. D. 6 ;
i apparelho de L. Hoton, n. 619, typo li. P. 3;
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pulverizador «manual •> (jeiK-v: llerscher, n. 50-,.';.
1 - . K . O;
pulvcrisador «Lagard» Geneíte llerscher, n. 4889 :
apparelho Gerador de formol, • n. 1521.
JNST1T! TO <;A<;TER1OLOGIOO

Peças anatómicas de moléstias de animacs domesiiois
•e outras;
Entozoarios e outros par.imitas:
Inscqtos transmissores de moles'.:.;- ;
Publicações.

72 ares e 19 ccnt. c imitando ti idos os.:.. Jdenles r.aturaes
como sejam as collinas, [rios, riachos, mattos, campos,
bem como jardins, prados, campos de agricultura, edifícios e todas as respectivas dependência-;, acompanhando
uma legenda explicativa :
c) reproducção de alguns trechos d~ c ; obras de saneamento da cidade de Santos ipecas de cimento armado),
juntas, encanamentos, mastics, tanques de lavagem automática de exgottos, pelo systcma brasileiro .Rodrigues
de Brito, funccionando com 7 inillcsimos de litro por segundo.
O pavilhão de S. 1'aulo tem Ires an

INSTITUTO SlillUMTIIERAPICO

Diversas collecções relativas aos trabalhos e aos lins
do Instituto.

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PUBLICA
7 figuras representando, em tamanho natural, um
ciliciai, interiores e soldados da força policial (infantaria
e cavallana) c do corpo de bombeiros do Estado.
NOTA — No jardim do pavilhão de S. Paulo, e como
dependências do mesmo, cumpre notar:
a] um curioso relógio com ponteiros metal licos de
grandes dimensões marcando horas, minutos e segundos,
sobre um mostrador horizontal, feito no próprio canteiro,
de artística combinação de ruas arenosas, graminados e
banquetas de pequenas plantas ornamentaes, como sejam
mang-ericões de cores e outras, sendo todo o mechanismo
subterrâneo c completamente escondido ;
b) um fac-simileem miniaturada fazenda modelo «Luiz
de Queiroz» com a simulação perfeita da topographia de
todo o terreno, representando uma área de 335 hectares,

A.\NE\0 X.,i
Compõe-se este annexo de uma editicacuo em madeira
circumdada de terreno e na mesma se observa o seguinte:
Collecções de arvores ornamentaes, fructiieras, plantas
e arbustos decorativos e flores de variai qualidades.
DO LADO DE DENTRO

Na frente uma sala de entrada em que se vê numerosos quadros á óleo, á aquarella, á bico de penna e á
crayon c um grande numero de photographias communs
de retratos, vistas, etc., bem como outras coloridas e de
ampliação ; photographias de trabalhos tcchnicos da Estrada de ferro Companhia Mogyana, projecto para ajardinamento do reservatório de Mooca, etc. etc.
Na parte dos fundos três cabanas rústicas de Índios:
homens, mulheres e crianças, Caians e Chavantes, Caingans on Coroados, munidos dos seus respectivos apetrechos e utensílios de pesca e caça, tendo ao lado animaes mortos, brazeiros simulados por effeito da electricidade e alguns dos índios achando-se em lapas ou furnas
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- Mlle. Nogueira (photographia pastel).
- Aquarclla croquis (concepção do artista Valerio),
quadro que ia ser executado em uma grande tela por
incumbência da colónia portuguesa de S. Paulo para ser
offerecido ao mallogrado Rei D. Carlos I.
- Retraio á carvão (impressão sobre porcellana .

naturaes, nos próprios rochedos da base do morro da
Urca.
No interior das cabanas acha-se uma collecção photographica de índios Guaranys e uma serie de craneos escavados dos sambaquis da costa do Estado de S. Paulo.

ANNEXO N . 2
ANXEXO X. 3
Este annexo é o denominado pavilhão Valeria, também descripto no catalogo especial de S. Paulo, construído
em uma vasta sala. era que se vê as seguintes photographias:
- Panorama de S. Paulo (tirado dos arrabaldes).
- Fazenda Santa Gertrudes (Rio Claro), propriedade
do Sr. Conde de Prates.
— S. Ex. o Sr. Presidente da Republica.
- S. Ex. o Sr. Presidente de S. Paulo.
— Os 30 Valerios. Este quadro tem sido reproduzido
em grande numero de revistas.
— Praia de Guarujá (Santos), moças na praia.
— Senhorita (Photographia azul).
- Bebé Viotti (photographia Sanguinia).
- Mlle. Cintra (photographia á duas cores).
- Mme. Bem vinda (photographia á duas luzes).
- Palácio do Governo de S. Paulo (tirado á noite
com 55 minutos de pose).
— Mlle. Georgeta Guerra (Ave Maria), photographia
pastel).
- Menina vaidosa (photographia commum).
- O actor Gil (alto relevo).
— Mme. Ilerminia Barros (alto relevo).
- Bebé que ri (photographia commum).
— Os dois americanos (photographia commum).
- Uma brazileira com typo de japoneza( photographia
pastel).

Este annexo consiste no mappa da Fazenda modelo
Moreira César, consignando os primeiros resultados da propaganda do arroz pelo systema de irrigação, introduzido
em S. Paulo durante o Governo do Dr. Jorge Tibiryçá,
sendo secretario da agricultura o Dr. Carlos Botelho.
Ahi se nota um grande quadro em que estão limitadas
por linhas e cores convencionaes as differentes zonas e
circumscripções do plantio do arroz pelo systema de irrigação ; instrumentos usados, charruas, grades de preparo
e nivelamento do terreno, vastas to>.seiras de arroz cortadas nas culturas irrigadas, etc.
Ao lado acha-se um quadro ;-:-:rallelo, também de
grandes dimensões, consignando o decrescimento da importação do arroz no listado de S. Paulo, depois da introdacção dos processos de cultura pela irrigação.
Os algarismos desta estatística affixados no quadro são
os seguintes :
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PAVILHÃO DO ESTADO UE MINAS GERAES
Este majestoso pavilhão, cuja agullia da torre central é o ponto culminante da Exposição Nacional, expõe
os seus productos nos três andares que o constituem.
No primeiro pavimento (térreo) podemos distinguir
três corpos : ala direita, corpo central c ala esquerda.
Na ala direita notam-se na primeira sala os productos
cerâmicos da fabrica de Caolho, do saudoso Dr. João Pinheiro. Ahi estão expostos objectos de barro vitrificado,
como sejam : panellas, alguidares, canos, curvas de ligação, caixas de oclusão, etc. c ainda louça de pó de pedra.
constituída de apparelhos para mesa, como sejam : bules,
cafeteiras, leiteiras, manteigueiras, chicaras, pires, assucarciros, paliteiros, etc., louça de porcellana lisa para serviço de mesa e objectos de biscuit, peças decorativas, etc.
Na segunJa saleta vè-sc expostas e convenientemente
empilhadas nos ângulos das paredes, numerosas amostras de grupos de minérios, como sejam ; quartzos auríferos e estanhiferos, itabiritos, sehoroditas, turmalinas, minérios de ferro, etc., scgniiido-se uma espaçosa vitrina em
que se acham collocados vários mineraes, pedras preciosas e semi-preciosas do município de Theophilo Ottoni,
expostas pelo Sr. Olympio Militão dos Santos. Nas paredes vê-se as photographias do Carmo do Rio Claro,
de uma importante queda d'agua e-de um bellissimo rebanho de gado vaccum, cm pastorejo.
No corpo central lia a notar duas secções : a de minérios e a de seda. Os minérios também estão convenientemente installados em vitrinas, caixetas c em amontoados
bem dispostos, quando se trata de grandes massas.
Esses mineraes, em sua grande variedade, são,,
principalmente, os seguintes: turmalinas, agruas-marinhas, esmeraldas, minérios de ouro: quartzos auríferos,
cascalhos auríferos, e areias auríferas concentradas ;
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grandes porções de mica em grandes taboas, tabátingas,
minérios de ferro, minérios de manganês, ocres, kaolin,
talco; mármores de differentcs cores, ferro, limonitos e
martitos, vendo-se representados nestes variados productos differentes municípios de mineração e de metallurgia,
como sejam os de (Juro Preto, Mariana, Tiradentes,
Oneluz, Itabira do Campo, Itabira de Matto Dentro, etc.
Também são expostos neste compartimento grande numero de tijolos refractários, dous escudos de ferro fundido.
o primeiro cornos di::ercs da legenda da Inconfidência
( Libertas quoe será tamcn) c o segundo com o dístico da
Escola de Minas Ci>'r. ?\cnlc et maleo, fundidos de ferro
da l 'sina «Esperança •< e bem assim caixotinhos contendo
modelos em chumbo J e linguados de ouro extrahidos, cm
julho do corrente armo. das minas da Passagem.
Passando á secção J.:, seda, nella se observa toda a sua
phase evolutiva, tal como é exposta pela Colónia Rodrigo Silva, de Barbacer.a.
De facto, ahi se not :
— Um pé de amoreira, branca (a arvore de cujas f<ilhas
«e nutre o bicho de seda);
< irande numero de óvulos de bichos de seda, adherenles a folhas de papel ;
Cirande quantidacL Je lagartas em differentes pliascs
de evolução, devorando o alimento em tabolein)s superpostos.
- Chrysalidas provenientes de metamorphoses da lagarta e finalmente um gvnnde numero de casulos de seda,
branca e amarella, de espécies italianas acclimadas no
riraxil.
\"eem em seguiu;: r.? machinas para o preparo da
seda, e que são :
- i.° Machina par;: (iar o casulo com o emprego da
agua fervente, para dissolver as substancias agglutinantes
do casulo.
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- 2 . " Machina dobadoura, para reduzir o li . > a
meadas.
- 3.° Machina que passa o íio para os carreteis.
- 4.° Machina para limpar o fio, expurgando-o, por, das suas impurezas.
- 5 . ° Machina para unir os fios era feixe.
- 6.° Machina para a i" torção do fio.
- 7." Machina para operar a 2" torção do lio.
- 8.° Machina para tecer o fio depois de torcido.
- 9.° Machina para meias.
- I o . » Machina para fazer o elástico das meias.
Todas estas machinas funccionarara á vista dos l. i.-i:es.
- Uma vitrina com casulos, fios diversos em meadas u
em carreteis, em cor natural ou coloridos e um grande n u mero de peças de seda, como sejam: fichús, chalés, grava' j ias e outras obras de seda, feitos á machina ou á mão.
Nas paredes e como instrucção aos visitantes, se
vêem quadros impressos para a propaganda oííicialda industria serica, onde se encontra impresso e desenhado:
- Systema de educar a amoreira e apanhar a follaa :
systema de lazer cercas de amoreira; enxerto da amoreira;
amoreira de viveiro, systema de podar a amoreira no segundo anno ; incubadora para chocar ovos do bicho da
seda ; taboleiros e sementeiras; a lagarta em suas diferentes idades; a chrysalida em seus dois sexos, com as suas
differentes posturas de ovos; o casulo fechado e seccionado ; emfim, toda a evolução desenhada de ovo a ovo, e
as vistas externa e interna da fabrica, acompanhadas do
retratodo seu director, o Sr. Amilcar Salvassi, bem como
um quadro com uma lista dos sericultores do Estado de .
Minas Geraes, com os respectivos nomes e residências por .
município, elevando-se a 177 o numero dos mesmos sericultores, numero este que o quadro declara em nota ser
incompleto.

( ) mesmo quadro informa que o Estado de Minas
Geraes fornece gratuitamente mudas de amoreira, ovos
de bicho de se.la e ensinamentos práticos, aos que
querem dedicar-se á cultura da sua criação.
Nas paredes deste corpo central existem dois grandes
panoramas em papel continuo, representando aspectos
diversos da cidade de Bello Horizonte, bem como
photographias e quadros à. óleo com vistas de vários
pontos do Estado, estabelecimentos agrícolas e industriaes, etc. ele.
Na ala direita está installada a interessante exposição
da casa Hopkins, Causer Hopkins, com sede nesta Capital e na cidade de S. João dei Rey, em Minas, exhibindo
e fazendo lunccionar os seus interessantes machinismos
Alfa-Laval, para fabricação de manteiga. Esses machinismos no começo estiveram expostos nas salas ns. 6 e
7 do i ° pavimento (térreo ) do Palácio da Exposição,
junto aos productos do Estado de Santa Catharina. As
machinas para o fabrico de manteiga são : desnatadeiras,
batedeiras, salgadeiras, pasteurisadores, resfriadores e filtros para leite, funccionando todos os machinismos á vista
dos visitantes, fazendo-se a distribuição gratuita dos productos fabricados na occasião, bem como dos respectivos
prospectos de propaganda.
Nesta sala encontram-se os seguintes dados relativos á
exportação do Estado de Minas:
GADO

VACCUll
Cabeças

277-473
280.538

1906.
1907.
r.EITE

KUus

1906.

3.920.340

1907.
30Í17

5.100.694
18 —
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MANTEIGA
KÍJJS
IQOÓ.

Q45.42I

I907.

1.420.849
BATATAS
Kilos

IOOO.

4.670.431

1907.

6.277.043

Exteriormente a esta ala esquerda, no jardim e do
lado posterior do pavilhão, estão instai lados possantes machinismos, constituindo um engenho, importado dos Estados Unidos pelo Estado de Minas, em que, accionado
por motor eléctrico, o minério é socado á vista do visitante,
que vê a separação do ouro nas respectivas baetas, bateias, etc.
Nesta mesma secção são extrahidos diamantes, sendo
tratados os cascalhos diamantiteros por bateiadores práticos, vindos do Estado de Minas.
No seg-undo pavimento a exposição dos productos está
situada na sala esquerda e ahi se vê:
- Uma vitrina contendo ouro esponjoso de 24 quilates ; uma barra de ouro pesando 2 Idlos ; diversas pepitas, sendo uma de 757 grammas e outra de 435 grammas;
varias pedras contendo grãos e folhctinhas de ouro visível ; topázios brancos, amarellos e azues ; turmalinas
verdes, roxas e róseas ; aguas-marinas, amethistas; 44
turmalinas lapidadas ; um grande bloco de turmalinas ;
grandes amostras de crystal de rocha; quartzo róseo,
cymophanas, etc.; varias cangas com diamantes implantados ; três broches e dois anneis de ouro.
- Três vitrinas contendo diversos mineracs cm amostras de grande formato.
- Uma vitrina contendo : Grande quantidade de pedras preciosas e semi-preciosas lapidadas ; sete pires com

diamantes brutos de vários tamanhos e pesos; dois
grandes brilhantes de 10 a 12 quilates, cada um, de lapidação nacional ; um diamante bruto, dois diamantes
brutos pretos, um bloco de crystal de quartzo, topázios
de differentes matizes ; carbonados do rio Jequitinhonha ;
um bloco de crystaes amethistas ; uma turmalina de duas
cores; varias jóias fabricadas em Diamantina feitas de ouro
ao natural (pepitas) e de ouro fundido, como sejam : collares, anneis, broches, cruzes, correntes de relógio, medalhas, pulseiras, abotoaduras, alfinetes e medalhas commemorativas da Exposição Nacional.
- Trabalhos em coco apparelhados em ouro, também fabricados em Diamantina. Dois objectos artísticos
offerecidos ao fallecido Dr. João Pinheiro (um cartão de
ouro cravejado de brilhantes e uma colher de madeira).
- Uma garruchinha com gatilho de ouro ; dois punhaes de prata com frisos de ouro ; um busto de Christo
em ferro fundido do Estado ; quatro beng-alas com castão
de ouro e prata; uma torquez de ferro, etc.
Na passagem entre esta ala e o corpo central (s->lã<>
principal) vê-se:
- Um busto do Dr. Carvalho de Brito, em bronze.
- Collecção de 76 mincraes dispostos cada um na
respectiva ccllula de uma caixa
- Uma collccção de camapheus, transferida da sala
n. 34, do i" pavimento do Palácio da Exposição (vide a
referida sala).
- Vários objectos históricos como sejam : um livro de
notas do tabellião Júlio Bueno (1792); inventario de D.
Barbara de Alvarenga, a heroina da Inconfidência mineira;
um retrato, miniatura sobre marfim, de 1). Isabel de Paiva
Freese, pintado por ella própria.
No salão principal :
— Uma vitrina contendo uma colcha e uma saia de seda
que pertenceram a D. Isabel Cherubina de Andrade,
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parenta de Francisco de Paula Freire de Andrade, um
dos mais notáveis vultos da Inconfidência mineira.
Esses curiosos objectos históricos são interessantíssimos pela perfeição e belleza dos tecidos de seda e pelo
estado de conservação das fazendas.
- Vários quadros á óleo, como sejam: A visão de
Gonzaga (Marilia ap parecendo em seu cárcere); a visita
do Governador ás obras de talha de Francisco Lisboa, o
celebre esculptor, conhecido na historia pelo cognome de
aleijadinho. Estes dois trabalhos são de M. Bernardelli;
vários trabalhos de llonorio Esteves, como sejam: a
Virgem de Murillo, panoramas de Ouro Preto e Juiz de
Fora; duas paysagens de Bello Horizonte; dois quadros
á óleo com vistas de Diamantina (Brocos). Ainda neste
salão se voos seguintes retratos: Dr. Affonso Penna (Presidente da Republica), em corpo inteiro e tamanho natural;
Dr. Da vi J Campista, Ministro da Fazenda, e dos successivos Presidentes de Minas, desde a proclamação da Republica: Drs. António Olyntho, Cesario Alvim, BiasFortes,
Silviano Brandão, Francisco Salles e João Pinheiro, e o
do Conselheiro Matta Machado, primeiro Presidente da
Camará dos Deputados depois da Republica.
- Uma collecção photographica com cerca de i .o« >
vistas do listado de Minas Gcraes.
Nasala da ala direita destinada á recepção do l'residente da Republica em dias ordinários em visita a Exposição, estão expostos : um busto em gesso de S. Ex.,
trabalho da esculptora brazileira D. Nicolina de Assis, e
um busto em bronze do Dr. João Pinheiro.
Tanto essa sala como o salão nobre central foram primorosamente mobiliados e decorados com custosos tapetes, cortinas, galerias, sanefas, etc.
No 3° pavimento existe uma sala onde estão collocadas
duas vitrinas encerrando grande numero de mineraes de
diversas espécies.
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EXPOSIÇÕES

TEMPORÁRIAS

Além das exposições permanentes nos mostruários
descriptos, funccionaram varias exposições temporárias,
como fossem : as de pecuária, nos seus três turnos, para os
animaes das raças bovina, cavallar, muar, ovina, caprina,
suina e canina ; as de pombos, de gallinhas e de canários,
etc. ; as de flores, fructas e legumes ; as de artes femininas
e de trabalhos escolares; funccionando as primeiras nos
edifícios próprios da secção de pecuária, a de canários no
Pavilhão de mattas e pesca, as de flores, fructos e legumes
no Pavilhão da Sociedade Nacional de Agricultura, a de
arte feminina no salão nobre (2° andar), do Pavilhão do
Districto Federal e a de trabalhos escolares no salão
nobre do Pavilhão de Minas.

