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1890 

15 DE NOVEMBRO 

mensagem da abertura da ·Congresso Constituinte 

SENI'IORES MEMBROS Do CoNGRESSo NACIOKAL. - A' Providencia, que 
regulou por leis eternas e immutaveis tudo quanto o Universo encerra, 
approuve que eu fosse elevado á magistr atura suprema de nossa patria, na 
hora historica de r 5 de novembro do anno passado, e conservar-me a exis-
tencia, muito ameaçada então, para, atravez de um período que se me afigu-
rava longo demais, pelas tremendas r esponsabilidades que assumi, saudar-
vos no anniversario daquelle glorioso dia, entregando-vos os destinos da 
Nação. 

Chamado como brasileiro, o posto que me era distribuído vinha com 
mais imposições de honra e de dever do que os que desempenhei outr'ora 
como soldado nos campos de batalha. 

Lá, no meu ultimo alento de vida, á sombra do nosso giorioso pavilhão, 
fô ra-me dado antever o ennobrecimento de minha memoria, abençoada por 
quantos me soubessem caído na defesa dos nossos direitos e brios communs. 

Aqui, começou para mim o tempo dos grandes perigos, n a hora em 
que por entre acclamações popÚlares os nossos canhões, que não tiveram, 
felizmente, de vomitar a morte, saudaram a integralização democratica da 
America. 

Esses perigos, que consistiam, principalmente, no máo uso que eu 
pud esse fazer da grande somma de poder de que os acontecimentos me 
investiram e da qual não cogitei, digo-vos á fé de ~oldado honrado, quando 
á frente dos meus camaradas heroicos marchei para o. campo da ~evolta 

cívica, tenho-os como de todo ponto conjurados ao r estituir á Nação, na 
pessoa dos seus eleitos, o thesouro dos seus destinos, de que me constitui 
depositaria, ficando-me a consciencia sem sombras de remorsos e o coração 
sem as magoas que geram os deveres não cumpridos. ' 

P ara vós, que acompanhastes a celeridade e precisão das evoluções 
republicanas nos ultimas annos do imperio , que fostes tambem obreiros 
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impulsiÓnadores do movimento que desde os tempos coloniaes teve precur-
sor,es e martyres, não passou de certo indifferente a injustiça com que fo i 
julgada a obra meritoria e r edemptora de r 5 de no vembro na quasi tota-
lidade do velho mundo. 

Lá, onde só conheciam do nosso paiz os rep resentantes supremos das 
instituições derrocadas, muito respeitaveis pelas suas virtudes privadas, 
mas m eras excr escencias superpostas sobre uma sociedade americana de 
cujo seio não emergiram e que nunca puderam ser assimüadas, não fo i 
difficil á obra da calumnia, do despe-ito e da especulação ba ixar os grandes 
e patrioticos acontecimentos que unificaram a Arneri ca em u!" só pensa-
mento, graças á r evolução heroica e patriotica do nosso Exercito e Armada, 
a uma simples r ebellião de quarteis, que se impoz á .covardia de um paiz 
habitado por quatorze milhões de almas, vasto quasi como a Europa, esque-
cida r! e que, si fôra isso ve rdad e, estavam julgadas as instituições sob cujo 
influxo gerou-se tão universal apodrecin1ento de consciencias, 

Hoje, que as vistas do m undo se vo lvem para nós, que a sua retina 
presc rutadora não terá um ponto un ico de convergericia, cuj o desappareci-
mento, como aconteceu, ·pa reça o prenuncio de grandes desmoronamentos, 
cun1pre-nos Jeva•r á cotnp leta evidencia, ainda para os ntais refractarios, 
que a grande obra que Tindes legaJ,izar foi a deducçã·o logica das premissas 
que o passado lançou, tão suave e naturalmente delle decorridas que 
nenhuma gotta el e sangue, nenhum ataque a patrimonios de quem quer que 
seja empana ram o brilho á grande victoria sauclacla pela Nação inteira, qu!" 
s~ associou ao Governo nos seus actos de respe itosa correcção ante o ex-im-
perador, que agasalharíamos com o mais entranhado affecto nesta patria, 
tambem sua, si fôra possível termal-o como nosso simples concidadão. 

No mais sombr io da nossa existencia colonial , a aspiração da liberdade 
penetcou no in timo de todas as consciencias e gerou as erupções te rrí veis 
da soberania da razão contra as vio lencias ou fraudes da soberania de 
convre nção . 

Tinham os nossos maio•·es um tal culto pela democracia que um só 
elo do despotismo antigo não era quebrado sem que não respondessemos 
com a aclhesão armada, celebrando as paschoas da li berdade com o sangue 
sagrado de patr io tas abnegados, sublimes de coragem e r esignação na hora 
do mar tyrio. 

A inconfidencia truineira, todos os motins e r evoltas políticas que 
minavam o so lo da patria até a sangrenta r evolução de r8 '7 nunca accen-
_tuaram, simplesmente , idéa de emancipação colon iaL 

E, pa\·a os que quizerem \•er na independencia alcançada em r 882 a 
palavra suprema dos nossos anhelos, apontaremos o 7 de abril de r83 r, em 
que banimos o primeiro imperador, e só o ainda quasi berço de um orphão, 
que ell e confiou á nossa guarda e carinhos, poude conter a pr onunciada 
aspiração r-cpLtblicanjl de .então. 

Na America a mo narchia estava ao desa,mparo das tradições ile 
heroismo de seus fundadores; uma obra sem raizes ''a h isto ria nã~ podia 
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fallar á imaginação e gratidão dqs povos pelos feitos que os tornassem 
livres e poderosos. 

Atirada por uma lu~ada revolucionaria da Europa, onde com o sangue 
francez escreveu-se a reforma, para o mundo, do direito politico antigo, 
foram-ih~! refugio as nossas plagas, que receberam, ao mesmo tempo, . a 
semente da r evo lta, do desdobre dos seus mantos, purpuras ··e anninhos. 

Da nossa preoccupação constante de influir directa e immediatament• 
no governo da nossa patria, da tenacidade com que combatíamos os obsta-
cuias que encontravamos, existem traços indeleveis nas paginas da historia 
contemporanea. 

E por tal modo sabiamos impor a nossa vontade soberana, que ás r evo-
luções seguiam-se sempre as reformas, em vez das perseguições. 

Neste ul timo quarto de seculo as idéas liberaes tomaram grande desen-
volvimento e não havia como conter a sua força de expansão. A victoria 
da democracia era tanto mais de esperar-se, quanto era certo que todos os 
antigos centros de resistencia monarchica estavam de ha muito em adiantado 

. estado de dissolução. I 
Como força impulsora de toda a machina po lit ica hav ia a vontade 

irresponsavel do ex-imperador, que, tendo diante de si, annullados, .todos 
os org{tos de gov...-no oonsagrad~s pela Constituição, devia sentir muitas 
vezes o tedio que a omnipotencia sem contraste acarreta, princ ipalmente 
quando no fundo da consciencia dos que a exercem ha a convicção de sua 
esteri lidade para o bem. 

Deste · estado de causas, apparen temente tranquillo e seguro para a 
monarchia, que sentia, entretan to, as vibra!'ões el as grandes e indefinidas 
correntes que trabalhavam como que subterraneamente a alma i1acional, 
nasceu a idéa de um terceiro r einado, que a astucia e a audacia, servidas 
por ambições sem limites, deviam plantar no solo da patria, ainda em 
v ida do segundo. 

Felizmente para a causa democratica, havia desapparecido completa-
mente a nefanda instituição elo trabalho servil, que ·trazia o senhor e o 
escravo acorrentados no 1nesmo grjlhão) ao qual se prendian1, por tnil 
dependencias cl i versas, todas as manifestações da vida economica nacional. 

Quando a mOJlarchia, prelibando a sua renovação em rebento mais 
vigoroso, suppunha, apezar das grandes resistencias republicanas que 
enfrentaram nas urnas \)S mil meios de corrupção empregados pelo s seus 
agen tes, ter no Exercito e Armada nacionaes ameaçados um ultimo reducto 
a vencer para submetter a alma nàcional, que queria o direito de agir livre-
.mente, qual fôra reconhecidá ao escravo, encontrou os soldados-cidadãos 
firmes e r esolutos para ampararem tambem a causa da liberdade civil. 

Desde então pronunciou-se a crise que deu lagar ao seu .desappareci-
mentó subito, instantaneo, cdmo violentos foram os meios empregados para 
o ~;eu fortalecimento e salvação . 

Alcançada assim a victoria, banido para sempre do seio da America 
utu . regitnen antagonico cotn a sua hegen1onia, con1 a sua aspir?-ção de 
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liberdade, com as tendencias das civilisações que se formavam e desen-
volviam após a grande r evolução que defin!i u os dogmas dos direitos do 
homem, cumpre-nos voltar vistas sol icitas e patrioticas para a conquista 
realizada, para a obra que, embora fi nda, ha de ir r ecebendo, com o tempo, 
com a observação dos factos, com o conhecimento exacto das circumstancias 
e das necessidades reaes do paiz, com o aperfeiçoamento da educação 
popular e pohtica das classes e dos partidos, com a s· expansões que forem 
tendo as nossas riquezas, as nossas industrias, os r etoques e as r eformas 
ind ispensaveis á sua consolidação. 

Até hon tem, a nossa missão era fundar a republica ; hoje, o nosso 
supremo dever perante a patria e o mundo é conservai-a e engrandecei-a. 
Não se mudam instituições par a persistir em defeitos invete rados, ou para 
causar simples deslocação de homens. Nas revoluções em que preponderam 
os p.rincipios sobre que repousa a trilogia sagrada do direito, da justiça e da 
liberdade, os povos visam, antes de tudo, melhorar de condição, fortalecer o 
imperio das leis e r eivindiçar o papel que lhes cabe no governo da socie- · 
dade. 

T aes e tão elevados in tuitos não se conseguem sem que gove rnantes e 
go'\7ernados se combin em para dar á autoridade e á liberdade a extensão 
que lhes é pr.Ópria e de que dependem essencialmente a ordem civil e 
polí t ica. 

Mas a auto r·idade nunca será forte sinão com a condição de que· os 
orgã.os do poder publico funccionem de.nt r ô da l ei, com o majs perfeito 
espíri to de solidariedade e de união. E' indispensavel a harmonia na 
concepção e execução de medidas tendentes a tornar inviolaveis as garan-
tias sociaes; vem dahi a nossa força no interior, e o nosso prestigio no 
exteri or . Não ha pai z que resista á desharmonia dos seu s orãos pensantes 
e dirigentes; a anarchia o convulsiona e o estrangeiro o invade. 

De nada servirá a solidar iedade dos governos si os Estados de que se 
compõe a União não forem estabelecendo entre si os mais fortes laços de 
soüdariedade nacional. 

A autonomia do gove rno local , tão tenazmente pleiteada pela uni ver-
salidade dos brasileiros no passado regimen, não deve importar no r egimen 
republicano a desaggrcgação da patria. Essa união não é só essencial ao 
funccionamento normal das nossas institui ções pol-iticas; ella é o palladium 
da nossa integridade territorial. · 

O primeiro imperio succumbiu á impopularidade de um desmembra-
mento do territorio nacional; o segundo viveu sob constantes ameaças de 
invasões e absorpções, a que a sua fatal politica....jamais soube impor silen-
cio. Não será por certo a Republica que a transija nesse ponto, que affecta 
todos os melindres do nosso caracter e nos arrastará, sem duvida, a todas 
as r evoltas do nO'sso direito . 

Viemos de um passado . de oppressivas desigualdades sociaes e de um 
r•egimen onde o imperio da: lei se achava completamente falseado. Nada 
apressou mais a queda da monarchia do que o concurso da autoridade e 
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do povo para vio la rem a . lei. A a utor idade faz ia rumo pa ra o absolutismo 
e a tyrannia ; e o povo, vendo v iolada uma prescripção, acreditava t er sido 

, abolida uma rest ricção á sua liberdade. Para assegurar a prosperidade e o 
pres tigio das novas institu ições, o pri ncipal dever da autoridade é ~xecutar 
a lei sem vac illações, e o do cidadão obedecer-lhe sem condições. Sem isso 
torna remos ao domín io da anarch ia e das fações, que feli zmente a bolimos, 
e que conduzi ram a patria ás maiores degradações e as classes aos mais 
tyran nicos t ratos. 

Grave é tambem o per igo das innovações. A obra legislat iva, pa ra ser 
pe rfeita , deve representar a expressão ' "Íva, palpi tante, da experiencia e 
das necessidades· de cada povo. 

O tempo indica a oppor tun idade das l eis, o tempo as r efo rma ou as 
deroga. Cada poYo tem •nos seus monumentos legislativos uma trad ição , um 
principio, um compendio de idéas fundamentaes, que atravessam as idades, 
r esgua rdando da versatilidade dos pa r tidos e da inconstancia das situações 
garantias de d ireitos, que formam a essencia, a substancia, a base da socie-
dade civil e política. 

E' imposs ível , com os elementos de civili zação e de progresso com 
que hoj e , contam quasi todas as nações do globo, v iver sob o imperio de 
leis anachronicas; mas tam bem nada ma is funesto do que, a cada phantasia 
([Ue surge, dest rui r monumentos que r esistiram ás r evoluções, que atraves-
saram· os tempos e defin iram o caracte r e as instituições de uma nação. 

N esta ord em de instituições os par t idos políticos consti tuem a mais 
efficaz das garantias de estabi lidade e de progresso ; elles dilatam os domí-
nios da li berdade e def endem a soci edade contra a tyr annia e as usurpações. 
ConYém, porém, não conftind ir os parti dos con1 as facções, nen1 substituir 
a missão que lhes é propr ia, huma na e prat ica , pelas a bstracções que acaso 
)Jossam co11duzir-nos á r e,·olução ou á dissolução. Demais, sob o r egimen 
que ado ptámos, os par t idos ficam sem obj ecti,-o no di a em que pmf erem a 
sua sen tença nas urnas. D esempenhado o seu papel de sober ania, todos 
são inclisti nc tam ente oper arios elo progresso e da civilisação , visto que a 
aspiração do. goYcrno não depende . mais nem das in1paciencias, ne n1 das 
conspirações. 

T al é, Senhores Membr os do Cong-r esso, o modo por que en tendo 
deveren1 ser encaradas as no\ras c ircutnstancias polit icas da nossa patria. 

No perjodo re\'o luciónario e anon nal que atravessámos, procurei 
imp rir nos actos políticos do GGv erno P rovisorio a expressão tnais hu mana 
e n1 ais sua ,-c . 

Medidas de certa g-ravidade fo ram tomadas pa ra impedir r eiv in-
d ictas, ou e,· itar perturbações, set)1pre lamentaveis, da ordem publica ; e 
tão elevado foi o ponto el e \ 'Ísta em que nos collocámos que, feitas as indis-
pensa.ve is alterações, a tna ior pa rte das leis do ailtig o regin1 en, cotn os 
s eus corpos de magistratura, con1 o f unccionali stno de todas .as cl asses, 
fo ram mant idos e presta ram á causa da ordem e da r eco nstrucção da 
patria os mais ass ignalados serviços. As revoluções, que exigem reacções e 
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demolições profundas para se imporem, são de ephemero exito e custan1· 
cruentos sacrificios. A nossa lei foi a consagração do pensamento nacional, e 
á sombra da paz effectuou-se a transição de um regimen para outro, com 
menos abalo nos interesses, menos panico nos espiritos, menos violencias aos 
adversanios, do que as antigas mudanças de partido no governo , sob o 
Ü11perio. 

O que caracterizou, sobretudo, a firmeza da Republica e a conformi-
dade da Nação com ella foi a confiança geral que se manifestou desde os 
primeiros dias da nossa organização. Tranquillizados todos os interesses 
e aceitas as responsabilidades da Nação Brazileira, qualquer que fosse a 
fatalidade da poliüca que vigorou nos seus actos, vimos no interior abrir-se 
uma phase de expansão e de actividade tal, em todos os ramos da indus-
tria, do trabalho, que bastaria contemplar o immenso espetcacuío oa nossa 
reconstrucção economica, para convencer que ' só nos faltava a plenitude 
das liberdades americanas para sermos uma nação grande e prospera. 

No exterior, o modo por que se manifestou a confiança na solidez 
da obra de 15 de novembro teve uma expressão dupla, qual a qual do mais 
elevado alcance politico. Ao reconhecimento definitivo da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil por parte de varios Estados Americanos, que, 
primeiros, affirmaram perante o mundo a sua perfeita solidariedade com 
a nossà conquista , seguiu-se o reconhecimento por parte de varias potencias 
européas, e as qute~ o não fizeram até agora aguardam certamente actos 
mais positivos da vontade nacional. 

O r egimen decahido r epresentava uma longa tradição monarchica, 
que deferia para a Europa grande somma de influencia na politica ameri-
cana. O novo regimen, com aspirar a maior fraternidade e amisade com 
todas as nações do globo, jamais deixará de affirmar a independencia da 
patria brazileira e a missão que lhe incumbe desempenhar como potencia 
do Novo Mtmdo. 

O outro modo por que foi considerada a solidez da Republica es'tá na 
cont'iança geral que se manifestou em todas as medidas economicas e finan-
ceiras que temos realizado, e que, quebrando o longo predomínio de uma 
politica de centralização e de absorpção da iniciativa individual, trouxe 
para o credito do Brasil o mais extenso prestigio e a mais illimitada fé 
nos seus inesgotaveis recursos. De uni anno a esta parte, a immigração de 
capitaes estrangeiros que procuram collocação nas nossas industrias, que 
se associam ás nossas emprezas, que teem trazido alentos extraordinarios 
ao t rabalho nacional, é ve rdadeiramente phenomenal, dadas as cond~ções 

de mn regin1en novo, con10 o nosso, e que ainda espera os ultin1os retoques 
dos representantes do povo para sahir da phase provisoria, que lhe era 
propria. 

Este periodo, sem precedentes na nossa historia politica e financeira, 
permittiu ao governo effectuar reformas de incontestavel' alcance, tanto 
mais dignas do apreço nacional quanto todas ellas tendiam · a diminuir as 
responsabilidades e os .encargos do Thesouro, e a fazer entrar para os 
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canaes da circulação e giro das tra.nsacções, capitaes inactivos e improdu-
ctivos,• que uma política de imprevidencia e de processos empíricos havia 
convertido em recursos ordinarios do Thesouro, sob a férma de empres-
timos, Além disso, o Governo procurou dar mais autonomia ás classes 
industriaes, modificando no sentido mais liberal possível as antigas leis 
que regulavam as instituições do anonymat'o, o regimen das terras, o 
r egimen bancaria; e este passo abriu vastíssimo campo á iniciativa indi-
vidual. 

Só e ntão pudemos avaliar quanto era extensa a confiança depositada 
no governo republicano, e quão estreito era o terreno cedido pelos governos 
passados á actividade, ao tr.abalho e aos capitaes particulares. 

De par com as grandes medidas que formam, réunlidas, um systema 
e um plano financeiro, que está em vias de se completar, o Governo 
attendeu a reformas de não inferior alcance no que concerne ao regimen 
tributano, e os resultados beneficos não se teem feito esperar , fixando 
entre nós a móeda metallica e pondo J)Or assim dizer regras, para não se 
dizer um paradeiro, a essas abruptas oscillações e baixas de cambias, que 
acarretavam annualmente os maio res saldos contra o Brazil. 

Cuidámbs com a maior solicitude do asst)mpto relativo á viação ferrea 
da Republica, fazendo-a obedecer a um plano de ligação de todos os 
Estados tonfederados, muitos dos quaes, entregues aos seus unicos e 
mingilados recursos, só conheciam do centro a omnipotencia que se fazia 
sentir viva, imperiosa e intran&igente nos períodos eleitoraes, de cujas 
urnas obtinha sempre a app ro vação inconsciente dos seus actos. 

Cumpré qu~, além dos fortes, indissoluveis, laços moraes que nos 
prendem e que puderam resistir a tantos e tão graves erros junjamo-nos, 
igualmente, por eternas e bem temperadas cintas de aço, sobre que manobre 
a locomotiva em campos de fraternidade econornica, lançando dos seus 
pulmões esbrazeados, para o nort"' e para o sul, para éste e para oéste 
da Republica, o m esmo silvo de vida, de união e de poder. 

Por igual, cogitámos do momentoso problema da instrucção publica, 
a que tem sido dada nova e mui diversa orientação. 

Devendo a Republica levar a todos os pontos dos seus domínios terrci-
toriaes os elementos de progresso material que armem as populações para 
a luta pela vida e pela· patria, indispensavel é esclarecer-lhes, de par, o 
entend im ento, que deve ter horisontes amplíssimos e claros. 

Quando a confi ança geral, interna e externa , pareceu inabalavel, o 
Governo Provisorio, r epresentante da vontade da Nação, entendeu de usar 
mais amplamente do deposito que lhe foi confiado, decretando a Consti-
tuição PÓlitica que tem de reger a Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

Esse acto, pelo modo por que foi praticado, não inwortando invasão 
ou preteri._ção da vontad e soberana da N ação, t inha como consequencia de 
elevado alcance social e polí t ico o meri to de apressar o r egimen da legali-
dade, e de dar desd e Jogo o typo geral par a as r eformas que se fazia de 
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mister adiantar em conformidade com ó-' systema de federação que adaptá-
mos, e que em sua maxima parte funcciona desde o dia r.s de Novembro. 

Com effeito, fazia-se desnecessario dar á juseiça federal sua fórma 
peculia r , e definir por uma lei organica, liberal e consentanea com o 
caracter nacional, o modo por que a justiça e os tribunaes te em de exercer 
de ora em diante seu elevado papel. 

Adquirida a autonomia, tão ardentemente anhelada pelas antigas 
províncias, a centralização do Governo geral estava naturalmente sem obje-
ctivo. Cumpria, pois, adaptado o typo . da unidad e da legislação civil e 
criminal, como mais conforme ás normas fundamentaes do direito e á 
constit uição das sociedades ·politicas, que uma lei fosse decretada, traçando 
a linha de demarcação entre a justiça federal, com o corpo de magistrados 
e tribunaes que lhe são proprios, e a justiça local, visto que esta, quanto 
ao pessoal e extensão de attribuições , tem de adstringir-se ao que for esta-
belecido pela Constituição particular de cada Estado. 

Aos g randes lineamentos do organismo judiciario seguiram-se reformas 
e melhoramentos na nossa legislação criminal, e um codigo foi decretado, 
tendo em vista as mais liberaes e as mais humanas doutrinas, a par das 
mais solidas garan tias á liberdade, á vida, á propriedade e aos direitos 

que lhes são consectarios. 
Quanto ao codigo civil, a obra que Jn ais _contribuirá, pela uniformi-

dade do seu imperio em toda a Republica, para consolidar a União F ederal 
do Brazil em uma só patria, o Governo, convencido de que essa necassidade 
vital é inad i-avel, já contractou o projecto que tem de servir de base á 
vossa .deliberação, e tudo induz a crer que teremos uma obra na altura da 
civi lização do nosso · tempo, r espeitadas, quanto possível, as t radições que 
predonlinatn na nossa historia, na nossa raça e, sobretudo, no senti1nento 
chri stão do povo brazi leiro. 

Cumpria tambem elevar o nível · das dua s classes que, sob o longo 
clomi tJio do extincto imperio, mais soffreram sem se rebellar, mais espe! 
raram sem se an niqu ilar , mais sangue derramaram pela hberdacle e pela 
integridade ela patri a, sem que os seus sacri fíc ios e o seu heroismo tivessem 
outra expr essão que não fosse a ela submissão elo automato obedecendo 
á fo rça dirigen te. S i ha glorias no nosso passado, si ha uma hi storia que 
11opra a bravura e a coragem humana, estas pertencem ao Exercito e 
Armada brazileiros. 

Ambos soffreram, ambos lutaram, ambos possuem nomes legenclarios, 
como -os elos mais celebrados capitães, e comtuclo ambos jamais desempe-
nharam na sua patria papel compati vel . com os seus grandes destinos e na 
altura elos seus serviços inapagaveis, prestados á causa ela orcle'm e da 
liberdade. 

Fiel ás le is ela disciplina, tendo os pnnc1p10s ela subordinação como 
dogmas sacra tíssim os, a que o so ldado não pód e negar obedencia sem trahir 
a honra e a patria, o Exercito · e a Armada brazil eira penaram longos 
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annos, não tragando affrontas, mas apurando no chrysol do dever o seu 
patriotismo. 

Na hora historica em que foi preciso salvar a liberdade e a patria, 
salvando ao mesmo tempo a propria honra, o Exercito e a Armada affron-
taram impavidos os perigos e as incertezas da jornada emprehend-ida contra 
uma tradição de tres seculos e uma instituição espuria na America; e, 
como a Providencia e a justiça estão sempre do lado dos opprimidos, a 
v ictoria dos valentes soldados e marinheiros do Brazil impoz-se irresistivel 
e fatal como o destino. 

Cabe ao Exercito e á Armada a gloria de ter effectuado a revolução 
de 15 de no vem bro, data esta que será d 'ora em diante a hegyra da Repu-
blica Brazileira; e esta conquista r ep resenta mna somll1a tão grande de 
sacrificios heroicos e de resignados so·ffrimentos, que, ainda quando uma 
nova organização não devesse ser effectuada após a revolução, em reco-
nhecimento a serviços de que a patria gt1ardará sempre agradecida lem-
brança, não seria possivel demorar a decretação de reformas que collo-
cassem as forças a rmadas do Brazil em condições de responder pela inte-
gridade do solo brazileiro, pela inqueHrantada manutenção da ordem geral. 

Para attingir deside·rat11111 de tanto alcance, era indispensavel começar 
pela elevação do nivel moral do soldado brazileiro, dar-lhe a- instrucçã<> 
necessaria, aperfei çoar-lhe o conhecime·nto e manejo das armas, formar-lhe 
o caracter e a disciplina militares e tirar aos seus serviços a expressão 
de imposto de sangue, para qualifica i-os como a mais nobre e a mais ele-
vada funcção publica que o cidadão é chamado a desempenhar. Cumpria 
elevar tambem o nivel dos estudos superiores, adaptai-os aos progressos, 
programmas e adiantamentos da civilização moderna nas especialidades que 
a um militar devem ser familiares, e preparar assim os mais altos destinos 
para essa mocidade que acode fe rvorosa de todos os angttlos da Repu-
blica, pedindo Jogares nas fileiras do nosso exercito. T.aes reformas estão 
feitas, e só o tempo poderá dizer si os programmas adaptados precisam 
receber a lterações concentaneas ás necessidades verificadas e á expe-

ri encia conhecida. 
Isto, que levo di to quanto . ao exerci to, applica-se tambem á armada, 

onde as reformas reali zadas ajustam-se perfeitamente aos methodos 
modernos mais aperfeiçoados: o que era tambem justo apreço ás vocações 
que se consagram á rude vida do mar. 

Não estavam, entretanto, feitas todas as reparações a que as classes 
militares tinham incontestavel direito. A preoccupação do antigo regimen 
fô~a sempre trazel-as jungidas á ignorancia, r eduzil-as a instrumentos pas-
sivos, opprimil-as pelo systema barbaro do terror, submettendo o soldado, 
re~el ao d ever, a um systema penal tyrannico; cumpria ao governo republi-
cano providenciar para que o Codigo ?enal Militar fosse organizado, tendo 
em vista principalmente a justiça, que não póde ser para o soldado a 
tortura Otl a de~radação ~ocial. 

I 



Com o ·can·cellamento de todos os processos gastos do antigo regimen, 
estou convencido de que ao influxo do espírito moderno, ante as concepções 
no~!l_s_ d(! dever militar, o soldado btazileiro saberá, d'ora em diante, reco-
nhecer. q_ue a sua força está no respeito de si mesmo e no sentimento de 
sua dignidade; que só a obediencia á lei e aos chefes o eleva e o conduz 
á gl~;.i; ; q~e a sua autonomia. e o seu prestigio, como classe, dependem 
esset;l,~i~lmente da. passividade intelligente e pensante a que elle deve redu-
zir.-se · na paz e na guerra. 

' Senhores Membros do Congresso : 
I-laveis de r econhecer , pelo estudo que fizerdes ela marcha dos. n egocias 

publicas, qu~ o móvimento in;primido em todos os outros ramos da admi-
nistraçãà foi hão só activo como próvido. Para destruir as incongruencias 
do passado e pôr em harmonia os orgãos do poder publico com as necessi-
dades do presente e as. instituições novas da política r epublicana, eram 
de !Íl\ster refOrJllaS CJ.Ue satisfizessem desde logo todas as exigencias deste 
regimeri. 

Muito re.sfa ainda a fazer, e muito exige e espera a Nação do vosso 
patriotismo. 

Ha um anno apenas que iniciámos a demolição de tres seculos. Essa 
demolição_ não tem sido nem ·será jamais a devastação do conquistador, 
porque a Patria era nossa. 

Vamos todos caminho direito do futuro. Quanto mais sobrios e firmes 
nos conservarn1os con1o venced-ores, 1uais nos àpproximare1nos do idéal a 
que aspiram os povos que buscam na liberdade o domínio da justiça e do 
díreito.· 

Sejam estes os rumos ela patria nova, unicos que nos podem con-
duzir á altura dos destinos que nos estão reservados na America. 

MANOEL DEODORO DA FON·SECA. 
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15 DE JUNHO 

mensagem da abertura da 1a sessão da 1a legislatu-ra 

SENHORES /MEMBRos no •CoNGRESso NACIONAL. - Completa a homo-
geneidade política da America Meridional pela proclamação da Republica 
Brazileira, e iniciado em nossa patria o regimen de governo do povo pelo 
povo, venho , em cumprimento do dever que me é imposto pelo art. 48 da 
Constituição, da r-vos conta da situação do paiz, indicando por esta occa-
sião as providencias e reformas que considero de necessidade sei am 
adoptadas com urgencia. 

Por vós foram lançadas as bases fundamentaes de nossa existencia 
política actual e consagradas, em sua maior parte, as instituições e leis 
que o Governo Provisorio decretara no presupposto de que a Nação Bra-
zileira, que já se havia manifestado eloquentemente a I s de novembro 
de r88g, elegeria definitivamente a Republica F ederativa como característico 
da sua fórma de governo . 

.Agindo na esphera que lhe é propria, tratou o Poder Executivo de pôr 
desde logo em execução todos os orgãos do nosso systema político, pro-

. curando coordenai-os e hamo~isal-o s em seu funccionam ento d~ modo a attin-
gir a resultante desejada: a manutenç.ão da ordem social pela garantia 
dos direitos individuaes . 

• Entretanto, vós o sabeis, a travessamos a phase porventura a mais 
critica para a Republica. E ' chegado o momento da acção, e pois cum-
pre - traduzir gradativamente em realidade os elementos institutivos da 
nova organisação política. 

Assim, não é estranhavel que, ao implantarem-se as novas insti-
tuições sociaes, se tenham encontrado naturaes embaraços resultantes da 
substituição dos novos princípios aos princípios consagrados na legisla-
ção anterior, succedendo-se á nova ordem de cousas completa aceitação 
do povo, que vê no regimen democratico o penhor seguro de sua prospe-
rid~de, 

Situação 
Interna 
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Algumas providencias tomadas na situação melindrosa por que pas-
sámos não deram, quando executadas, o r esultado que era de esperar, 
mostrando assim que convém sejam opportunamente alteradas. Aliás, 
procurou sempre a administração, com solicitude, obviar a todas as dif-
f iculdades que por tal fórma se lhe antolhavam: quer dissipando inteira-
mente as duvidas cuj a solução se comprehendia entre os assumptos de sua 
competencia, quer fixando r egras prov isorias sob~e os casos controverti-
dos, até que pelo Poder Legislativo sejam devidamente elucidadas as 
questões . 

E ' chegado o mom ento de communicar-vos, com intima satisfação, 
que o novo regimen politico do Brazil foi reconhecido por quasi todos 
os paizes da America e da Europa . 

1A .Republica está, felizm ente, em paz com. todas as Nações do mundo, 
e tudo concorre para que sejam cordiaes as relações que com ellas 
n1antétn . 

,A ordem e tranquillidade da Republica , firmados no bom senso da 
população, se mantém e se fortal ecem cada vez mais. No tAmazonas e 
no Pará surgiram lamentaveis tenta tivas de perturbação, que foram 
promptam ente suffocadas pela cooperação da força publica e espontaneo 
concurso dos cidadãos, os quaes sabem que sómente sob o domínio da paz 
póde o povo gozar das garantias constitucionaes que o Governo busca 
assegurar. 

·P anssando a fazer syntb eticamente a exposição dos .actos que occor-
r eram desde que me confe ristes as altas funcções de primeiro magistrado 
da Republica, procurarei sali entar os assumptos que, em meu conceito, 
-:l evem merecer de pre ferencia a esclarecida attenção da Assembléa Le-
gislat iva Brazileira na sua primeira sessão ordinaria. 

Nos termos e pela fórma prescripta no :Estatuto Federa·], os diversos 
Estados, no exercício legitimo da soberania que lh es é reconhecida quan-
to aos r espectivos negocias internos, têm estabelecido os lineamentos ge-
r aes de sua organisação , preparando-se dest' arte para viverem a vida au-
tonoma dos povos unidos pelo laço da federação. Alguns delles, os do 
Piauhy, A lagóas, Sergipe e Santa ·Catharina, j á se acham constituídos; ou-
tros elaboram actualmente os seus codigos politicos, havendo já em varias 
Estados sido eleitos os Governadores. 

Durante este período inicial e de accordo com o preceito constitucio-
nal do a rt. 4° das "Disposições transitarias " , tem o Governo ·Federal oc-
corrido as necessidades dos 'Estados, desde a nomeação das suas primei-
ras autoridades até a concessão dos r ecursos indispensaveis para se man-
terenl. 

Proclamada a Republica, cumpria ao Governo Provisorio promover, 
no mais breve prazo , a r eunião dos immediatos representantes da sobera-
nia nacional ; e, para a r espectiva eleição, é innegavel que não lh·e era 
licito, sem contradicção, recorrer ao mesmo processo que vigorava no re-
gimen deca))ido, e que, çorno Ç no[orio, signifiçp.va apen;:t~ engenhosa 
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ôomÍJinação, da qual aliás não resultava a expressão sincera da vontade 
popular. Nestas condições expediram-se os Decretos .de 8 de fevereiro 
e 23 de junho de 1890, de accordo com os quaes procedeu-se em todo o 
paiz á eleição no dia 15 de setembro subsequente. 

A' vista, porém, elos r eparos que se têm suscitado, e havendo o Con-
gr;esso Co_nstituinte estabelecido não só o principio da r epresentação das 
minorias, como tambem o das incompatibilidades parlam entares, reclama 
a opinião . publica que o assumpto seja r egulado desde já por lei especial, 
tanto mais indispensavel quamto é certo que o livre exercido c.o voto 
constitue a: base primordial dos governos democraticos . 

.Semelhantemente, torna-se necessaria a r eorganisação da mtmic;pa-
lidade no Districto Federal, comp!iehendida a discriminação ela r espectiva 
x:enda . 

Tem o GoveFno jjlrocurado cumprir o preceito do art. 73 da Consti-
tui~ão, relat ivamente á accumulação de funcções publicas remuneradas. 
Seria util, porém, que assumpto de tanta .gravidade e de tão variadas faces 
flilsse definitivamente regulado, harmonizando-se a intelligencia que se deva 
dar áquella disposição censtitucional, combinada com a do art. 74, que garan-

. ti H em toda sua plenitude o exercício dos cargos inamovíveis. 
Procurando elucidar o pensamento do legislador, declarou o Governo 

q_ue ao preceito contido no § 2° elo art. 72 deve attribuir-se o effeito 
axioma.tico de todas as leis: o ele applicarem-se aos casos futuros, r espei-
tados os direitos adquiridos. 

'As previ'dencias tomadas pelo Governo ·Provisorio quanto á natura-
lisação de cidadãos estrangeiros precisam de ser consolidadas e modifica-
das de acôrdo com os princípios constitucionaes. 

-0 vivo interesse que ao Brazil tem sempre inspirado a Republica do 
Chile, hoj e victima da guerra civil, induziu-me a offerecer bons officios 
para o restabelecimento da paz e da harmonia . ;Foram aceitos por ambas 
as partes e exercidos pelo Ministro Brazileiro, em commum· com os agen-
tes diplomaticos dos Estados-Unidos ela America e da iRepublica France-
za; mas, com pezar vos digo, não tiveram o desejado effeito. 

No r elato rio que me foi apresentado pelo Ministerio das Relações 
Exteriores achareis menc_ionados os assumptos de que se occupou a Con-
ferencia Inter·nacional Americana, celebrada em Washington, e na qual 
esteve o Brazil r epresentado . 

!Concluiu-se com os Estados Unidos da America um accórdo aduanei-
ro, que está em execução e de cujas particularidades sereis informados. 

Opportunamente será submettido á vossa deliberação o tratado de 
30 de janeiro do anno proximo findo, que se firmou em Montevidéo, sobre 
J.i~ites ~o ·Brazil côm a Confederação Argentina. 

Sob o passado r egimen foram assignados com a Bolívia dous tratados : 
um de amizade, cemmercio e navegação, e outro concedendo-lhe o uso da 
estrad-a de ferro que se constru.ir á margem dos rios Madeira e' 1Mamor>é, 

Relações 
E x terna . 
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pàrã ve1icer o obstaculo das cachoeiras . Não foram, porém, ainda ratifi-
cados, dependendo, pois, de vossa approvação. 

A 3 r de Janeiro do corrente anno firmou-se entre o Braz i! e a França 
uma con'Venção para protecção do direito de propriedade sobre as obras 
litterarias, scientificas e a rtísticas. 

O •Governo Provisorio declarou aos das Republicas •Argentina e Orien-
tal do Uruguay que o Brazil accedia ao tratado sobre o exercício das _pro-
fissões liberaes firm ado no_ !Congresso de Direito Internacional Pr,iva-
do, de Montevidéo, pelos respectivos ·Plenipotenciarios, m enos pelo do 
Braz i!, cuja abstenção tinha sido approvada pelo Governo d e então. 
Aqu,ell a accessão, porém, não se f ez ai nda effectiva por faltar aos Gover-
nos Argentino e Oriental a approvação legislativa. 

A Confer encia Internacional Americana, de Washington, recommen-
dou aos Governos nellas representados a adopção de um pro i ecto de tra-
tado estabelecendo o arbitramento para a r esolução de questões que sobre~ 
venham entre Estados Americanos. E sse proj ecto que, r ecebendo forma 
regular, foi f irmado por parte do Brazil e de algumas outras Nações Ame-
ricanas será opportunamente levado ao vosso conhecimento. 

Nos mesmos casos estão quatro accordos relativos á União Internacional 
para protecção da propriedade industrial . 

A Justiça Federal, creação do r egim en republicano, começou a fun-
ccionar em 2•8 de Fever eiro ultimo, com a installação do 1Supremo Tribunal 
nesta capital, e, immediatamente após, com o exercicio dos Juizos Seccio-
naes nas capitaes dos Estados. O prazo de pouco mais de tres m ezes é por 
certo insufficiente para que se possa julgar com segurança acerca das 
novas instituições judiciarias. 

A Justiça Local nos Estados continúa sob a acção do Gover11o Federal, 
emquanto aquelles não se const ituem definitivam ente. 

•N a organisação dos novos juizos e tribunaes, creados para o Districto 
Federal, por Decreto de 14 de N ovembr o de r•Sgo, surgiram difficuldades 
que foram solvidas em parte por decisões do iMinisterio competente, de-
pendendo as restantes da publicação do r egulamento , cuja elaboração foi 
encarregada a uma commissão de magistrados. 

Reclamações insistentes do fóro dessa capital convencem-me da neces-
sidade de ser reformada a respectiva organisação indiciaria, principalmen-
te no que respeita a di stribuição das jur isdicções pelas pretorias. 

O Governo tra ta de consolidar e r egulamentar o direito relativo ás 
sociedades anonymas e estuda o regimen cível das associações r eligiosas . 

Anteriormente ao actual r egimen, a constituição do ensino publico se 
fizera sem espirito systematico e sob acanhados moldes. 

Dado o .advento da Republica, forma de governo em que a diffusão 
do ensino se impõe com o caracter de suprema n ecessidade, cuidou o •Go-
Governo Provisorio de organisal-o sob novas bases, por modo completo 
e harmonico , desde a escola primaria .. até os institutos superiores, propbr-
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danando aos estudos a orientação que o espírito moderno -e as çondlções 
de nossa existencia política imperiosam ente ex ~giatn. . ~ 

Cer tó é que algumas corporações docente~ offereceram r epar<;> s quan-
to aos novos planos de ensino dos r espectivos institutos. Taes divergen-
cias, porém, ve rsaram mais sobre o desenvo lvim ento e exte.nsão dos cursos, 
do que quan to aos principias gemes que constituem o systett<a da r ef0rma. 
Entretanto, seria prematura qpalquer al teraçãq nesse sentidg : conve m 
deixar que fu nccionem todos os apparelhos desse vasto mecanisB10, obser-
~'ando-o attentam e t~te' em seu conjuncto; a experiencia iTá . en tão relevan; 
do as alterações que porventura se tornarem de miste r. • .... 

•Seri a arr i s~ado estréar a execução de refo rma de tal magnitude, de-
turpando-a, constrangindo-a, redu zindo-lh e .as p roporções. O que cumP.re 
é praticai-a com criterio, e nessa pratica obvia r o.s inconvenientes CJ.Ur 
apparecem, r espeitados sempre tanto o seu caracter gera~ como ·a orien-
tação que presidiu á sua elaboração . 

Ref!l"isapdo as ma is adi antadas asp irações liberaes, essa nov.a . consti-
tuição do ensino f ez justiça á in iciativa part icula r. N~o . é a m-~~~s van-
tajosa de suas prov idencias a que proc lamou a liber tação do ensmo·. 

A ·vasti ssi t~a extensão do pa iz e sua nova form a descentralisádora · d'e Serviço Postal 
governo impoem a maior solicitude no que concer'ne ao serviço posta l e 

. telegraphico. Melhorai-o , desenvolve i-o quanto possível, por· modo qi.1e 
delle se utilisem proveitosamente a adm ini stração publica e ós cidadãos, 
t em · sido empenho do Governo Repub.licano . E tamanha iÍnporfancia li-
gou-lh e a Constitui ção que o pa r ti lh ou com os Estados, dando a estes a 
fac uldade de estabelecerem seus correios e telegraphos, com o que ·a'o 
mesmo tempo rendeu preito ao principio f edera tivó, cont ribuiu Jioc\erosá:-

-mente para a expansão necessaria a ramo admini strativo de tantá mqnta . 
Quer a administração geral dos correios, quer a dos te!egrapl]o's ·r é-

ceberatn recentemente nova organisação , inspirada na experieJ1C ia de taes 
r epart ições, no pensamento de corrigir ante riores c) efeitos e da~. satisfa-
ção ás novas nec~s~ idades r esúltantes el a progressiva desenvolução do 
ser~ iço. 

Convidado o Braz il para comparecer ao Congresso Postal el e Vienna' 
· d 'Austri a, não era poss ível deixar por preencher o Jogar . que se lhe des-
tinara. Assim, foi um delegado da Republ ica incumbido de promover alli 
os J'!ossos in teresses que se . prend en1 ás relações internacionaes, sob' ~ · ponto 
el e v istà postal ; e o resultado d esta commissão vos será opportúnamente ·. ····r.l 
apresentado. '' ,,. .. ·•!i.' "'· t 

A ;-êde telegraphi?a do pa iz tem tido g radual desenvolvimento ·;. e Telegraphos 
como facto mais ilnportante occorrido neste serviço n1 enCÍoiia·rei ' a. inau-
guração da linha entre C uya bá e Araguaya, destinada a ligar o .10ngi·nquo 
Estado de ·,Matto Gross~ a esta Càpital. 

Estabeleceu a Consti tuição que ficaria pertencendo á União, no pl'anal-
to central ela Repu blica, uma zona ele 14 .400 ki lometros quadrados, para ser 
nella fund ada a futura C apita l Federal . ·· ...... ,.' 
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Para encaminhar á sua execução este util proj ecto, que tanto se r econt-

menda por sabia consideração de altas conveniencias políticas e sociaes, 
faz-se necessario que vos digneis de conceder os meios precisos á escolha 
e demarcação do terreno onde terá de ser assentada a nova cidade, séde 
do Governo -Federal. 

O povoamento do nosso vastíssimo territorio é obra que n ão deve ser 
unicamente confiada ao desenvolvimento natural da nossa população. 

A introducção de braços estrangeiros é necessidade a que cumpre de-
dicar toda a solicitude, aproveitando a experiencia já longa e tão custo-
samente adquirida. 

Torna-se, pois, essencial organisar os diversos serviços da immigra-
ção e colonisação, por maneira que o im'migrante recem-chegado ache 
pvompta e facil collocação em terras bem situadas, medidas, demarcadas e 
constituindo nucleos ou colonias que sejam servidos por viação interna e 
externa com que se facilite o transporte dos productos para os mercados 
proximos. 

A direcção de taes ·serviços por agentes da administração publica não 
tem dado sinão resultados mesquinhos em r elação aos sacrifícios impostos 
á Nação. E' sabido que o augmento de immigrantes não tem até agora 
produzido os effeitos desejados, porquanto em grande maioria teem elles 
preferido a vida das cidades, ou o trabalho por salario em estabelecimentos 
de lavoura, sem que se hajam constituído proprietarios de terras e por 
tal modo se tenham ligado ao solo. E' conveniente entregar á iniciatlva 
particular, sob a inspecção do governo, tudo o que entende com este im-
portante ramo de serviço. 

A fundação de colonias nacionaes no vasto territorio da Guyana ·Bra-
zileira constitue tentativa digna de todo o apoio, pois será este o meio 
de utilisar terrenos ferteis, hoj e inteiramente inertes, para a formação da 
riqueza nacional. 

Muito recommendavel -é tambem a catechese das tribus indígenas, que, 
em grande numero, vagueiam pelas nossas r egiões desertas, e que, não 

· raramente, invadem terras cultivadas, devastam-as e assim esto rvam o 
trabalho agricola da população civilisada. ·Cumpre envidar esforços para 
aprandar-lh es os costumes selvagens e, quanto possível, attrahil-as ao 
tr.abalho. 

A industria assucareira atravessa desde muitos annos crise profunda 
que a influencia dos engenhos centraes, em razão do seu pequeno numero, 
não tem logrado attenuar. Os resultados obtidos d0 systema de garantia 
de juros, estabelecido por Lei de 6 de novembro de 1.S75, não têm corres-
J')Ondido de modo algum á espectativa, v isto que os capitaes têm-se mostra-
do retrahidos para semelhante app)icação, entre outras razões, pelo facto 
de haverem sido feitas em geral as concessões a pessoas menos idoneas, 
que depois de obterem-nas tratavam logo de as transferir por preço mais ou 
menos elevado. 
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Ürge, por consegu inte, a ltera r este systema, convindo que o Governo 
fique habilitado a garant ir a bancos hypothecarios razoavel j uro, não 
exceden te de 6 "[ 0 ao anno, sobre os capitaes que fo rnecerem a lav rado r es 
para fundação de novos engenhos centraes, co m dependencia de prév ia 

' approvação do Governo : j á a designação da localidade onde devam ser 
s ituadas as fabr icas, j á as condições da operação f inanceira . 

Invoco vossa sabi a attenção pa ra a necess idade de se r auto ri sacl'o o Arrén clamento 
arrendam ento el as est r adas el e fe rro pertencentes á U ni ão , mediante a de Estrada 
clausula el e serem prolongadas as est radas,' e r eguladas as tari fas , segundo de Ferro 
as razoave is ex igencias da lavoura, da industria e do com mercio. A admi-
nistr ação actual de taes vias el e communicação é summam en te d ispendiosa; 
o pessoal é fo rçosam en te ma is numeroso elo que ser ia ex igido pela admi-
nistração pa r ticular . As li cenças, a posen tado rias e o mon tepi o r epr esentam 
out ros tantos enca rgos pa ra a U nião , que naturalm en te conco rrem para 
aggravar o def icit que tem sempre r esultado elo t rafego el as m esmas es-
t radas, com a excepção unica ela Estrada ele F er ro 'Central do Brazil , que 
aliás está longe de remunerar suff icientemente, pela sua r enda liquida , o 
va liosíssimo capital empregado na sua construcção. 

Esta operação, aux il iada pelo resgate das vias fer reas el e capital ga-
rahticlo, out ra necessidade que indico ao vosso cuidad o, deverá produzir 
economia não pequena pa ra o orçament o. Semelhante r esga te, per mi ttin-
cl o á U nião desobr iga r-se el o reg im en oneroso el a ga rant ia el e j uros, torna-
rá possível a r eclucção el as ta rifas ele transpor te, el e modo que satisfaçam 
as j ustas r eclamações elas classes interessadas. 

Occupanclo-me agora elas nossas forças el e ter ra e mar, consti tut ivas 
elas classes que mais el e perto respo ndem pela in tegridade elo solo brazi -
leiro e pela manutenção da tr anqui llicl acl e naciona l e de cujo patrioti smo 
e civ ismo é licito espera r a co nti nuação elo prestigio que merecidamente 
têm alcànçacl o en tre nossos concidadãos, necessa rio se to rna que providen-
cieis sobr'e o preench imento el e taes fo rças, s i cont inua rem a ser incom-
pl etos os a li stam entos para o serviço mi litar, visto que po r d ispos ição const i-
tuciona l fo ram abo li dos o r ecr utam en to forçado e o premio para o volun-
ta ri aclo . 

Está recon hecida a necessidade ela reforma da J ·-~g i s : ação crim inal n1i-
li tar, inclus ive a elo Conselho Supremo MÚitar el e Justiça como t ri buna l 
el e segunda instancia, podendo ser to mado por base ry pro i ect~ j i fo~mul a

cl o, que vos será pr esen te . 
Outrosim , para qu e tenham a 1~damento m a i ~ re~u l. ar os neg·oc ios Qi1 e são 

t r atados pelo Minister io ela Guerr:J., el e acc.--r<!o com o espiri to moder no 
e con1 as novas idé as do dever mili t·:t·;:, ~erã de conve ni.eucia que habiliteis 
o -Gove rno a r efo rmar as r epar ti ções daquell e ~~i, i steri o . 

E' igualmente in cl ispensavel a creaçãn el e um corpo el e officiaes su-
ba1ternos, de in fantaria e cav all aria, q'ue tenhatn o curso das arn1as respe-
ctivas, do qual possam ser t irados os officiaes que se destinem a preencher 

Exerçito 
e Marinh a 



Situação 
I1"i n an c eira 

26 

ós iogares de secretarias, assistentes, ajudantes d e ordens dos col\il\1à ndos 
de armas, corpos de exercito, divisões e brigadas, dos inspectores dos cor=-
pos, bem como a d esempenhar os empr'egos subalternos das repartições 
militares . 

.Pelo que respeita á Armada, é convepiente q}1e o poder Legislativo 
1 

autorise medidas attinentes ao preenchim ento elos claros no corpo d e ma-
rinheiros nacionaes, que se acha muito d esfalcado, não bastando para 
alimentai-o as fontes creadas pela nossa Lei fundam ental , sendo aliás, pre-

.ciso o engajamento com premio. Taes medidas de caracter provisorio da-
riam tempo a que, com o d esenvolvimento elas escolas de aprendizes ma-
rinheiros e a creação da cabotagem nacional, houvesse contingente apto 
para mais firmar os creditas da 'Marinha Brazileira. 

Nas mesmas condições está o Batalhão Naval que d esapparecerá si o 
Governo não for autorisado a engajar praças emquanto não se fizer o 
sorteio. 

O material fluctuante carece d e ser r enovado no menor prazo possível. 
O Governo Provisorio providenciou concedendo o credito d e I 5 . ooo :ooo·$, 
a que se refere o Decreto d e 14 d e fev~reiro ultimo; todavia, esta providen-
cia não é sufficiente. 

_Os arsenaes são tambem factores importa ntes para a reconstrucção da 
Armada N aciona!, e forçoso -é confessar que, apezar dos esforços empre-
gados pelo Governo, elles não produzem trabalho correspondente á cl espeza, 
Urge, pois, desenvolvei-os e melhorai-os, especialmente o d esta <Capital, 
afim d e preencher os seus importantes intuitos. 

Convidada a Republica para tomar parte no Congresso Meteorologico, 
que deve reunir-se em Munich, no mez de agosto do corrente anno, foi 
designado -um official competente para alli representar-nos como convinha. 

O nosso regim en financeiro terá necessariam ente de soffrer alguma 
tra.nsformação, logo que fiquem bem delineadas as bases p_ara discrimina-
ção das r endas e despezas fecleraes, estaduaes e municipaes, consequ e.nte-
mente com a fórma d e governo que adoptámos. 

A . expansão elas inclustrias, o d esenvolvimento do commercio· e as 
novas -regalias conferidas por dive rsas leis promulgadas ultimamente aos 
que vêm residir no Brazil, t êr'n concorrido para o progressivo augmento do 
consumo e, por conseguinte, das r endas publicas, que, orçadas . em 
I40. ooo :ooo$ para o exercício ele P88-g, podem ser calculadas para o de 
r 89 I em 200. ooo : ooo$, mostrando assim o accrescimo annual de 22 ° I 0 . 

Por outro lado, muitas das despezas que actualmente pesam sobre o 
orçamento foram creadas em circumstancias anormaes, e poderão, portanto, 
ir sendo annu!ladas ou restringidas por vós, agora que entrámos em regimen 
completamente regular. 

Tudo, pois, faz crêr que, smao J a, ao menos dentro ·de breve período, 
pód.er-se-ha conseguir o equilíbrio do orçamento, sem novos onus para os 
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contribuintes, si houver prudencia na decretação das despezas, perseve-
rança em não exceder os creditas votados e escrupulosa r egularidade na 
arrecadação das rendas. 

Além desse desideratum, o cuidado que, estou certo, votareis a este 
ramo da administração, porventura o principal, traduzindo-se ·em adequa-
das providencias, da1•á f irmeza ao nosso credito, . e assegurará a riqueza 
nacional. 

Senhores .Membros do Congresso Nacional. 

Vossa dedicação pela causa publica e vosso esclarecido patriotismo são 
penhores seguros de que firmareis cada vez mais as bases da prosperidade 
n acional 

Capital da Republica dos Estados U nidos do ·Brazil, em 15 de junho 
d e 1891. 

M ANOEL DEODORO DA FONSECA. 





DISSOLUÇÃO DO CONGRESSO 

maniles·ta da Presidente da Republica aos brazileiras 

Quando, a 15 de novembro de 1889, coube-me a honra de assumir o 
supremo 'Governo da R epublica, em virtude da proclamação solemne do 
E><ercito e Armada como altos deposita rios da vontade nacional, meu 
primeiro cuidado foi organizar a administração interna sob os novos 
moldes democraticos e preparar o paiz par·a o exercicio da faculdade so-
berana de eleger os ·seus legitimos representantes, aos quaes seria com-
mettida a missão de discutir, emendar e approvar a Constituição, que era 
o meu firme designio decretar, antes m esmo de expirar o periodo revo-
lucionario, como ensaio e preparo do povo á vida constitucional. 

O Governo Provisorio providenciou, por todos os meios a seu alcance, 
para que as eleições a que se deveria proceder se realizassem em plena 
paz, garantida absoluta liberdade na manifstação do voto. A Nação não 
era convocada tão sómente para elege r representantes immeeliatos a uma 
nova tA.ssembléa Legislativa ; ella tinha que approvar ou reprovar por 
modo solemne e soberano a obra da revolução, isto é, · a Republica. 

1. Este elevado intuito foi conseguido, e o Brazil e o mundo puderam 
yerificar que a Republica é a unica fórma de governo compativel com a 
livre America . 

Reunida a Assembléa Constituinte aos 15 de novembro de 18go, a 
Nação passou a tratar da sua definitiva organizaç~o poli t ica, acceitando 
para base dos seus trabalhos a Constituição por mim decretada e pro-
mulgada aos 23 de julho daquelle anno. Neste documento eu procurei 
affirmar todo o meu amor á grandeza da liberdade e todo o meu respeito 
á m~j estade do diFeito, consagrando a fórma federativa, a divis.ão, har-
monia e independencia dos poderes poli t icos, a extensão e limites elas 
attribuições respectivas, os direitos e deveres do cidadão brazileiro, bem 
assim as garantias constitucionaes de que depende o concurso ele todos' 
pa;q a, 11la.nutenção da, ordem e ses-urança geral da Nação .. 

..._ · 



A' C onstituinte pareceu que essa obra devia ser refundida e transfor-
mada, chamando a si á faculdade não só de faz er-lhe os accrescen ta1n entos 
compatíveis com os progr essos da sciencia e da democracia moderna, como 
ainda a de concentrar nas suas mãos a faculdade, que lhe era estranha, 
do governo e administração do paiz. 

Não tendo vingado está ultim a pretenção , que poria em ·perigo a se-
gurança geral e abalaria profundamente a ordem estabelecida com refe-
rencia a direitos adquiridos, aos actos inher entes á constituição industrial 
e eco nomica do paiz, formaram-se desde logo no •Congresso ·Constituint <' 
grupos radicaes e intransigentes, para o fim de introduzir na obra consti-
tucional id<éas e princípios que transferissem para o Poder L egislativo 
a mais vasta somma de attribui ções, embora diminuindo e absorvendo 
muitas das que são da essencia e natu reza dei Poder Executiv0. \. ,. "' · 
· ... A;ssisti l impassível á longa gestação des~à obra inç~da d~ ·p(eiigos, 
qu e se amontoavam á proporção que as idéas_ reaccionarias, o desrespeito 
.(á:s tradições nacionaes, e o espírito de seitas philosophicas abstrusas, as 
innovações e utopias iani penetrando n este organismo destinado a servir 
á obra do bom \senso pratico definido pelas grandes idéas de· liberdade, 
direito , justiça e ordem. 

·Contra a autoridade que devi·a exerce r o ·Presidente da Republica 
recahiam os maiores go lpes, justamente porque se. acredi tava que ' o · dicta-
c!ot·, que havia f undado a Republica sem effusão de sangue e assegurado 
a ordem sem o emprego da tyrannia, pensava em transferircse desta .para 
aquella posição. 

Puro enganó, erro e injustiça dos homens, julgando · as victimas esco-
lhidas pelo destino ou pela providencia, para a r ealização de uma obra 
de grandeza e de sacrifício! 

. Relcordar~i em rapida synthese o que fo i a dictadura e a que. a lvos 
dirigi a minha ambição. 

1Calmo e sereno, eu só tinha diante de mim a imàgem da Patria, 
para lembrar-me de que a vingança, a oppressão· e a tyrannia diminuiriam 
a generosidade da r evolução, c converter iam uma Nação, que se· mostrou 
1uma só família no dia r 5 de novembro, em facções hostis, dilaceradas e 
·dizimadas pela guerra civil. 

·Pouca:s medidas de segurança geral fo ram tomadas, quanto ás pes-
soas que poderiam . ser 'vi c ti mas dos preconceeitos e r eviildictas populares, 
ou que pudessem attetttar contra os factos cons11mmados. AJ · propria liber-
dade de imprensa, que ent r e nós é a instituição de mais vastos domínio s, 
quasi .não experimentou os effeitos das leis ·de excepção, decretadas por 
força das circumstancias. O direito de r eunião nenhuma limitação sof-
freu, e as antigas, como as novas opiniões politicas, gozaram da mai-s 
ampla liberdade, onde quer que os cidadãos fossem chamados a ·mani-

.festar os seus direitos soberanos: 
Esta situação normal dentro da r evolução ·attrahit,t pa ra o nosso paiz 

a confiança . geral do niundo indust rial e financeiro, .. e em po~tcos: me;>:<::S 
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q capital e a associação transformaram completamente a face do Brazil, 
sob o ponto de vista economico. 

Ao mesmo tempo effectuámos todas as r eformas que durante tantos 
annos foram obj ecto elo anhelo universal, não falando naquellas que 
derivavam ela nova fórma el e ,governo, qu e acloptaramos, e que, em pouco 
tempo, nos assegurou o presti gio de um povo disciplinado sob a fórma 
co n stitucional . 

Por ultimo, a ordem e a tranquilliclade publicas, condições essenl'ciaes 
a vitalidade das instituições e á fecundação elo progresso em todas as 
'manifestações ela activiclacle humana, foram mantidas sem a mínima vio-
lencia, tal o amor elos braz ileiros aos inestimaveis beneficios da paz . 

E :ntretanto, como si toda essa obra, que é orgulho da classe a que me 
desvaneço el e pertencer, não r epresentasse um patrimonio sagrado e um 
;titulo de benemer enci a perante a democracia e a historia, occorreu que 
a Constituin te, ao encerra r os seus trabalhos com a eleição elo Presidente 
ela R epublica, procurasse manifestar a sua r eprovação á nossa v ictoria 
pacifica, levantando cont ra a minha pessoiL o espírito faccioso. Aguardei 
os acontecim entos com a calma imperturbavel de quem já tinha as maiores 
recompensas nos app lausos com que o mundo civilisaclo saudou a integração 
da America r epublicana. 

· 'Todavia, os ferm entos elas paixões e el a indisciplina a hi ficaram, e 
c 'paiz, si não contasse coin o apoio das classes conservadoras, que tanto 
kem me auxiliado na cle f<.sa das novas instituições, te ria com cer teza assis-
tido aos mais lastimaveis espectaculos ela anarchi a e das reacções. 

As circumstancias, poré m ,se aggravaram de modo a f azer-nos perder 
a fé nas nossas incruentas victori as, apenas a Assembléa Constituinte, já 
eivada de adias e pa ixões, passou a funccionar como Assembléa L egis-
lativa ordi naria. D esde então, o paiz tem se encontrado face a face com 
os maiores perigos, e não só a fé nas nascentes instituições r epublicanas 
tem se .entibi ado com as perspectivas mais ou menos proximas da anarchia, 
con\o, o que é profundamente grave, á mercê desse trabalho lastimavel 
e funesto, tentam os adeptos das de'postas inst ituições levantar a bandeira 
rt·estauradora. 

O momento escolhido para este crime ·é o mais azado, como adiante 
demonstra rei, depoi s que .houver passado em r evista alguns dos factos 
mais sali entes ela vida do Congresso com o Poder Executivo. 

Todos quantos acompanham a marcha elos negocias publicas terão 
notado que, logo após á inicüição elos trabalhos leg islativ.os ordinarios, 
o Congresso assumiu, contra o Presidente ela Republica e seus Mini stJ:;os, 
posição inteiramente adversa e hostil . De semelhante procedimento, inspi-
rado pelo menoscabo á Constituição votada, resultou o completo falsea-
~mento elas instituiçõ es assentes sobre o r egimen presidencial, ele todo em 
tJdo avesso á s praticas do r egimen parlamentar. 

E'' a prova desse facto, que ao paiz causou dolorosa surpreza, a 
maneira por que se f ez votar, nas duas Camaras, um proj ecto de. lei em 
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contravenção ao artigo so da Constituição, pelo qual as funcções de Minis-
üo de Estado, apenas incompatíveis com o exercício de outras, foram 
declaradas .incompatibilidades absolutas, já para forçar alguns dos actuaes 
Ministros a renunciar os cargos que adquü·iram na magistratura vitalícia, 
já para privarem-me da f.:tculdade, que me é conferida ~J elo att. 48 § 2° 

da Constituição, de nomear e demi ttir livremente os Ministros de Es-
;tado. 

Privado dos estylos parlam entar es que faziam cahir e subir Ministros 
por meio de votações de confiança, o Congresso recorria ao processo sum-
mario das leis facciosas, decretadas sem a necessaria reflexão, de que, 
em ultima analyse, r esultava o r egr esso ao regimen proscripto pelo pro-
prio ·Congresso. 

Logo em seguida, o Senado, a pretexto de preencher a attribuição que 
lhe compete, de approvar as nomeações de membros do Supremo Tribunal 
de Justiça , celebrou uma sessão secreta, com grande abalo para o . paiz, 
qu e, en1 tão graves movitnentos da política, experitnenta sempre choques, 
os n1ais perniciosos aos seus i11teresses; não tendo essa enscenação outro 
fim senão expor o Presidente da Republica ao dezar pro.vavel de uma der-
rota moral, visto como taes nomeações, por ter em sido feitas sob a dieta-
dura, dependiam daquella formalidade constitucional. 

Na Catnara, os n1esmos n1ovin1entos do parlan1entarisn1o, o n1esn1o 
prurido de lei attentatori_a da Constituição, dominou desde logo as maiorias 
facciosas, alli formadas na alluvião dos interesses contrariados. 

Entenderam os adversariois do Governo que infligiam derrotas á pes-
soa dos Ministros, elegendo o pessoal de sua mesa administrativa e de 
suas principaes commissões pelo mesmo processo empregado nas camaras 
n1onarchicas, isto é, escolhendo indivíduos, en1 sua quasi unanimidade tira-
dos dos adversarios irreconcili aveis do Governo. Os !Ministros, porém, 
fieis á lettra constitucional, nem solicitaram apoio, nem deram-se por 
menos fortalecidos com a presença dos seus mais intransigentes adve:rsa-
rjos na tnesa achuinistrativa, e nas commissões, uma vez que gozavam e 
gozam da minha pl ena confiança e que o responsa vel pelos actos do Go-
verno é o Presidente da Republica. 

Alguns deputados não se achavam satisfe itos com a marcha política 
que os illustr es governadores, patrio tas el e r econh ecido valor cívico, por 
mim nomeados, imprimiam na marcha elos negocias publicas. P ara liber-
tai em-se desse obstaculo, não tiveram mai s do que alliarem-se ao lado 
opposicionista da Camara, e para logo fo i votado um proj ecto que é ou-
tro attentaclo á Constituição, a qual confere ao Governo o direito ele inter-
vir na direcção elos Estados, emquanto não se acharem definitivamente 
organizados. 

Frequentemente a acção administrativa elo Governo era embaraçada, 
e direi mesmo, suspensa em razão elo panico causado no espírito publico 
pela apresentação de certos proj ect_os reacçionarios, 
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'E' assim que a faculdade de prover ao systema de viação geral.; .<Juanto 
á sua execu.ção por contractos, compete ao. Governo; é esta a parte. ·admi-
nistrativa que o · Congresso não póde exercer, visto competir-'lhe pela 
Constituição apenas a faculdade de estabelecer as condições geraes e os 
fundos para · esse serviço. 

Não obstante a Constituição e outras normás rudimentares na scicncia 
;~dministrativa, frequentemente a Camara tentou ·avocar a si as poucas 
~ttribuições do Governo, já iniciando. projectos especi~es, casuísticos, para 
'?·. fim de a nnullar concessões feitas e iniciadas, já fazendo pedidos ·de 
informações em termos em que a moralidade da administração era ,êo-
~erta dos maiores baldões. Taes recursos tinham unicamente· por -í'im .a 
satisfação de interesses contráriados, mas os interesses publicas eram 
grandemerüe prejudicados pela suspeita que pairava sobre -a falta de -pres-
tigio do -Governo, para resolver e contractar definitivamente o serviço 
<;la viação publica e outros. Nada podia acarretar maiores tropeÇos a:o 
d esenvolvim ento do nosso progresso industrial do que essa maÍwbra poli-
tica ; o paiz sabe perfeitamente que . era inconstitucional, e portanto invia-

ve l qualquer providencia legis1ativa nesse sent ido; mas os interesses ~a
teriaes que assentam sobre· o capital são, em regra, assustadiços e ao pri~ 

meiro movimento do .Corpo Legislativo contrà o Governo 'elles tomam 
logo outra clirecção e retralíem-se. 

A mesma tactica . el e gu erra foi empregada em relação a contractos 
findos e acabados, celebrados na fórma das leis , tendo em attenção, muÜa's 
vezes, os mais altos interesses de ordem economica e industrial , ou os 
justos r eclamos ela saude publica. 

lmmediatamente levantava-se no Congresso celeuma realmente depri-
nlente ela nossa educação política, e não havia apodo que não fosse lan-
Çado á face do Gove rno e de seus agentes immediatos. Como comple-
mento , . eran1 lOgo iniciad.os projectos reaccionarios e de occasião, cer-
ceando ou cassando attribuições privativas da Intendencia· Municipal e, do 
Governo. 

Uma vez que era preciso estender a acção do Governo Legislativo 
da ·Camara a todos os poderes, não escapou o Poder Municipal federal 
da sêde ele arbítrios do :Congresso, e o projecto que está em vias de ser 
definiti vamente votado é uma obra defeituosissima; que attenta contra os 
direitos civis e políticos do ciclaaão brazileiro; que alarga e contrahe o 
principio das incompatibilidad·es, segundo as pessoas que o Congresso tem 
em vista condemnar ou aproveitar, e por ultimo, tratando os seus auto-
res ele firmar a autonomia local, chegaram, por assim dizer, ao extremo de 
desaggregar do territorio nacional o município federal , cortando t9d?s 
os laços ou afinidades politicas com os demais poderes reconhecidos pela 
Constituição. D e um lado, predominou nessa lei o f>essoal1:smo , de outro-, 
a constante preoccupação de collocar o Presidente da • Republica no se-
gundo plano da política nacional; e, para o Congresso, o Presidente ·da 

3 
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Republica não era a entidade abstracta de que a lei cogita, mas o actual 
chefe do Estado. 

Na ordem dos aco ntecimentos graves f igura a lei de responsabilidade 
do )"resid·en Ée da Republica. Essa iei , iniciada ás pressas no começo da 
actual sessão legislativa, discutida de afogadilho, falsa quanto aos princi-
pias da sciencia criminal , odiosa porque era fei ta expressamente contra 
o actual Presidente da. Republica, eivada de uma casuí stica deprimente da 
moralidade dos poderes 's0beranos da Nação, não e r~ por certo um monu-
mento que deve~se figurar nos nossos a.rchivos, attestando a sabedoria d" 
pr evisão do legislador. Era o fructo de r ancores mal dissimt'l ados, qcw, 
a prevalecerem; arredariam da pessoa do primeiro mai41;;trado da Nação 
aquelle gráo de r espeito e prestigio essenciaes ao exe.rcicio nobre e digno 
do seu elevado Ci!rgo. 

Reéente conflicto estabeleceu-se entre mim <:: o C'.J ng-re<so , a inda e 
sempre pela inqueb !·antnvel defesa da ~.: ot: · ;~ ·tuição a qt:e: 11l ê consagrei . 
Neguei sancção ao proj ecto que tornava absolutas as incompatibilidades 
r elativas dos Ministros de Estado: colloquei-me do lado das liberdades 
políticas; e oppuz-m e a reformas da ., Constituição fó ra dos tramites por ella 

estabe1ecidgs no .;t rf·. <)O. c ScnaC</o. qae inicia ra o proj ecto, apenas teve 
conheci mento do veto presidencial; levantou violento tempora l 11as suas 

discussões. Submettid.c;> inconstitucionalmente o .meu ac':J ao processo es-
tabelecido pela Constituiç_ã o, foi elle approvado vistu n5o tcrt'm reu.nido 
dois t erços de votos os .adversarios do veto, nos termos do art. 37, § 3°. 
J~nwertinente duvida foi sugg.erida contra a legitimidade do v,oto de u:11 
dos senadores que suffragaram o veto; e, por uma mystificação da l ~ga

Jidade r egimental, de par com a mais flagrapte v iolação das prerogat: va., 
parlamentares, o voto do alludido senado r foi decla rado insubsistente, al-
cançando assim, os contrarias ao veto irri soria victoria . .. 

•Chegou a vez de a .Camara mani festar -s_e, e o illust r e presidente della, 
no uso das prerogativas que lhe competem pelo r egimento , entendeu não 
dever incluir na ordem do dia essa materia; além de outros motivos de 
~onveni encia política ,attinentes á ha rmonia necessari a ent re os poderes, 
t inha a fundada 'convicção de que era inconst itucional, nos termos do 
art'. 40 da ·Const ituição, a r-enovação da discussão de um proi ecto nã~ 
sanccionado na mesma sessão em que esta occurrevcia se désse. · Forn1 ou-se 
uma maioria facciosa, para· impor ao presidente a violação da •Constitui -
ção, exautorando-o muito embora diante do regimento , e votou-se que o 
projecto não sàhccionado fosse trazido a debate. O presidente resistiu; 
á 1Camara insistiu . O presidente demittiu-se, a Camara r econduziu-b; elle, 
porém, reservou-se o direito de não .võ'!tar ao seu posto, sinão mediante 
nova eleição. A Camara acceitou essa solução, -para m elhor accentua'r sua 

atti tude revolucionaria:, e no log:ar delle coÍoloc<iú 'um partidar'io da idé'a 
opposta. 

Ficou, portanto, o Presidente da Republica ·exposto a ver· annullado 
o seu acto á custa da infracção dos preceitos 'legàes e' constituc'ioriaes ·; 
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reduzida, por consequencia, a autoridade suprema do Chefe do Estado 
a não passar de méro j oguete da indi sciplina política . 

Se a ·Camara quizesse, neste assumpto, proceder com a circumspecção 
que o caso pede, dando treguas ás paixões, teria r ecorrido a um processo 
perfeitamente consti tucional, que tudo concilia, deixando o principio da 
~utoridade revestido da integridade moral de que tanto necessita. Esse 
processo seria o da iniciação de uma lei interpretativa do a r t. 40 da 
Constituição, lei que, devendo passar pelos turnos de tres di scussões, em 
cada urna das casas do Congresso, e depois pelo da sancção, não só salvaria 
os princípios, corno traria salutar calma ás paixões e aos espí ritos. Assim 
não aconteceu e a ordem politica sentit.)-Se desde logo profundamente 
abalada, por actos e r esoluções que acarretam para a Constituição, .de 

um anno apenas, v idente e. precoce decadencia. 

Um outro recurso empregou a Camara dos Deputados como arma de 
guerra contra o Governo, sem attender a que a primeira v ictima sacrifi -
cada eram as nascentes instituições r epublicanas. 

A pretexto de que a nossa situação financeira era de completa ruina, 
e de que colossal defic·it se verificava entre a r eceita e a despeza, a Ca-
mara desorg,anisou a maior parte dos se r viços creados, cortando ou sup-

primindo verbas indispensaveis á boa marcha da administ r ação, ou negando 
o~ creditos necessarios, pedidos para as urgen tes r enovações do' nosso 
,material de guerra. ,Não contente com esse tropeço de ordem interna, a 
Camara procurou romper com os laços de solidariedade internacional que 
tão cordiaes relaçõ.es nos faz iam cultivar com as principaes potencias da 
Europa e A merica, supprimindo legações diplomaticas, neste momento em 
que o Brazil ma is precisa de tornar sympathicas e estimadas as novas 
instituições . 

Notarei que no Senado a ltos esfo rços foram feitos por espíritos verda-
deiramente conciliadores ,no sentido de restabelecer-se ao menos a. legação 
junto á .Santa Sé . .Somos um paiz catholico, e bem que tenhamos decre-
tado a separação da Igrej a do Estado, corntudo não desappareceram cer~ 

tas dependencias qpe form am a u·nidade da Igreja e affervoram cada vez 
mais a consciencia e a fé . Não foi possível conseguir que a maioria do 
Senado voltasse atraz, o que impor ta o m esmo que condemnar cje ora em 
diante o Brazil a ser un1 pa iz mais ignorado sob a Republica do que sob 
a tnonarchia. 

Si da ordem política sahi rmos para a ordem economica, ahi se evi-
denciará que a Camara dos D eputados fo i constante causa das mais senas 
difficuldades . Ai exaggeração do defidt orçamentario, completamente elimi-
nado com o simpl es r ecurso do córte de despezas e elevação de algumas 
tarifas acjuaneiras, bastava pa ra demonstrar quanto são vastos os nossos 
r ecursos para nada temermos. Demais, pa ra assegurar o estado prospero 

do T hesouro e abundancia de meios de que dispomos, o Governo fez pu-
blicar os docum entos offji<:iaes, pel os quaes prova não só acha'r-se provido 

/f 



dos s~ldos ~1~~~ssarios em Londres para tod~ a n~etade do futuro exerClCIO 
de I 892, co~i?ó?. al·én1 disso: possue e~:n suas arcas sotnn1a liquida superior 
'' um . ter.ço da'; bossa receita. 

. ~ ;l 

E' ·pr~ciso,' n_qj:ar-se, e o digo com grande d esvanecimento, que o Go-
verno tem satisf!"ito pontualmente todo~ os compromissos do Thesouro, 
'realizado os gastqs exigidos pelos varias seryiços a cargo d'a admini straÇão, 
e a tudo tem resi~\j do galhardamente; apezar de duplicados ou augmentados 
os vencinientos do,s efunccioáa rios publicas, de aggravada a fo lha dos pen-
s ionistas, isto sen;_, j('Ímais ter !!mit tido . papel-mo.eda ou bilhetes do The-
sourd, seu1 contra]1~~~:) ~n1prestüno n~ interror ou ext.erior, çon1 cujo pro-
dueto cobrissemos Q,IJ.,Yqu er desfalque, como. era de uso outr' qra. 

Apezar de confi,rmados officialmente todos esses factos, insistiu-se 
da tribuna e em varic;>s ,o1;gãos da imprensa ad ver sos ao Governo que nossa 
~ituação era e é a d" . bqnca~rota, que temos um deficit orçamentario supe-

rior enl dois terços á nossa receita ordi naria, o que deixava ver clâ.i·amente-
que, si o Imperio fo i -~ ·''êi~f'icit, , a ·Republica é e será a divida ~nerosa, a 

.d epreciação devastadora 'd; --;iqueza' publica e pa-r ticular ; o anniq uil amento, 
' •I 

emfiin, da nossa primeira forr,a - o cr ed ito. 
' I 

Não bastava .des.t~uir. a IIJ'OSperid~de do Thesouro para supplantar o 
Governo ; era logico penetra·rr :no cot~une rcio, advertir esta pOderosa classe, 
de perigos imaginarias, convenc,el-a de que 0s bancos . em1sso res pertlll:ba~ 
vam substancialmente a . viela hMonomica do paiz e das industrias, pelo 
excesso de papel ficluciario lm>çado na circulação, e que, mesmo dada . a 
.hypothese ele ~quilibrio entr~ a; .. l)l assa emitticlot e as nec~ssidacl es rea~s das 
transacções, faltava áquelle . instrum~nto base metallica ou t itulas q,ue o 

valorisassem, .Chegou-se até ao ' !'ecurso de attribuir malversação na admi-
nistração da nossa principal institui_ção banca ri a emissora, e di scussões' 
se feriram nas duas casas do C ongresso que ac;;trr etaram as mais profundas 
e deprimentes alte rações no credito publico . Após ás cliSC\lSSÕes, vieram 
os proj ectos de cara,cter socialista, attentato rios ele contractos bilateraes 
soletnnissimos, incompletos nas suas providencias, ine.xequive is nos seus 

,calculas e. conjecturas·. '!'. 

Quançlo a situ?-ção · assumiu os a r eif'"de uma calamidade social, o Se-
nado ·con·viudou o Governo a mani festa r-se e offereceu-lhe ·o seu concurso 
legislativo nas medidas que indicasse para conjurar a crise. O Governo, 
compenetrado elas clifficuldades ela situação; realmente oppressivas, dirigiu 
.ao · Senado longa e minuciosa mensagem, na ,,<iJual expoz tudo quanto pensa 
sob re a crise e tudo quanto lh.e pareceu nãp,, r.;;ó opportuno como inacliavel. 
Essa mensagem concluia 'por um .plano qu.e. r-<.eorganizava o cr edito com-
merci'al, protegia a indust·ria nacional, indif*V;>1 a r evisão el as tarifas, re-
fortnava o regitnen .. do~ bancos emis~o res, traç3.)va o can1inho. da unidade 
sem d eixar de attender. ás ·necessidades r egiPl1Jll!j;, fixava um- maximo de 
emissão correspondente á . agitação industrial elo ' palz, restabelecia a norma-
lidade da s ituação metallica, convertendo 'ds depositas elos bancos 

- ____.____ ..... _ ~ - .-.... -
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em apolices, ouro, do Estado, indicava a con veni encia da r evisão 
do nosso padrã9 monetario , em ordem a fixar-lhe o max imo sobre que 
;assentam desde longos annos, com pequenas intennitteni'Cias, todas as 
fo rtunas, e, f inalmente, para forçar a fixação da moeda metallica no Brazil 
e. to rna r o seu curso um facto normal, o Governo aconselhou a providencia 
do arrendamento das v ias ferreas do Estado , mediante condições que o ha-
bilitavai):l d; sde logo a contar em Londres com um elevado saldo em ouro , 
para todas as suas n ecessidades e para aux iliar o commercio na venda de 
saqu es nas épocas em que a usura mais o opprime. 

IÜ paiz precisa saber que este plano foi posto á margem, sem que 
outro melhor o viesse substi tuir ; ao contrario, quanto mais se adiantava 
a discussão do projecto financeiro da Camara, imp ellido até por inter-
venção est rangeira, interessada em tornar a crise uma fonte inesgotavel ele 

lucros, mais se fazia sentir a pressão das difficuldades em todas as ma-
nifestações ela v iel a commercial. Como consequencia disto, é natural o 
empobrecimento ge ral do paiz, a depreciação rapida de todas as fortunas , 
a oppressão e necessidaêle que experimentam as classes desfavorecidas da 
sociedad e, o jogo imm oral da especulação, a coacção posta ao Governo para 
o regresso dos processos a rtificiaes em materi a d e cambio , tudo, emf im, 

quanto póde contribuir mais efficazmente para apressar o desenlace fatal 
da crise. E o Governo não podia agir por si nem offerecer recursos 
immedia.tos a tantos males, porque, de um lado a lei lh ' o Vedava, e de 

outro, o ·Congresso lh 'o obstava, negando-lhe autorizações opportunas ou 
a app rovação prompta do seu plano. Seguiu-se o que era de prever: uma 
calamidade extensa, que ao m esmo tempo penetr a no amago ele todas as 
industrias e de todas as fortunas, preparando um momento de explosão 
em todo o pa iz contra a imprestabilidade das instituições r epublicanas . 

Eis ahi o fim a que os acontecimentos e os factos se dirigem. Lan-
çadas a anarchia poli tica e a anarchia financeira na v ida de um povo, 
este ou torna-se cumplice da propria ntina ou reage pela revolução, voltan-
çlo-se para quem o póde salvar. 

•Conhecida, como está, esta situação anomala, i•cr eada pelo .Congresso 
Legislativo a favor dos inimigos da Republica, estef ap rove itam-se por 
todos os modos elas difficuldades e do panico geral para passarem des-
'percebidos e hastearem: no meio do clamor publi co a bandei ra da r es-
tauração monarchica . 

O Governo possue elementos para julgar o gráo de procedencia e adian-
t.amento em que vão taes machinações· contra a Republica·; sabe · perfeita-
m ente onde estão os adversarios que affrontam a )egalida<;le e a autori-
dade, cer tos de que teem por si as cli ssiclencias e anomalias elo Congresso. 

Contemporisei até agora . Si na crise em que se encon tra a Republica 
eu não appellasse para a Nação, di ssolvendo, com o dissolvo, o actua l Con-

gresso, eu seria um trahidor á Patria. 
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BRAZ!LEIROS ! 
A situação em que se acha a nossa cara Patria é difficil e suprema. 
Para salvar as instituições republicanas assumo perante a Nação a 

r .::sponsabilidade do acto que acabo . de praticar, dissolvendo o Congresso. 
Esta medida é imposta, além disso, pela salvação publica. 
A 15 de novembro de r889 achei-me a vosso .lado para ~ deposição 

da monarchia : hoje me encontrais ainda fiel · á minha missão de soldado 
" de Brazileiro para depor a anarchi a. 

tAchamo-nos minados _por todos os lados, e a idéa restauradora ganha 
caminho á mercê dos mais funestos elementos de dissolução social. 

Os ·inimigos da Patria tentam francamente a destruição das , institui-
ções. 

A sua arma é o desespe ro ele todas as classes, o cl escredito elas nossas 
fina nças. 

Soffre o povo a carestia da vida, e não longe estarão a mis.eria e a 
fome. 

/SoHrem o commercio e as classes productoras do paiz, devorados 
por ominosos syndicatos. 

Quanto mais exuberante é a agricultura, tanto mais a fraud e este-
rdisa a sua ceiva vital. 

T emos prosperas rendas publicas, o Thesouro está munido dos re-
cursos necessarios para fazer face a todos os con1pron1issos, e, entretanto, 

nos apresentam no n1undo C01110 un1a nação arruinada e sen1 credito . 
O nosso Exercito e a Armada são o exemplo da constancia e da disci-

plina, e não ha insidias que se não escogitem para dividi l-os e faze l-os 
cumplices das conspirações e sedições . 

Usamos de generosidade para com os adeptos da monarchia, e elle~ 

nos affrontam, já conspirando, já provocando a acção dos poderes publicas, 
de modo ousado e insolito . 

A linguagem da imprensa partidaria, filiada á causa da restauração, 
é um brado de insurreição diaria e audaz. 

Cada pequeno conflicto popular de alcance mínimo é logo explorado 
como a guerra civil declarada, e por toda a parte o tel egrapho annuncia 
a tyrannia e a matança. 

Os diS!•cursos do Congresso estabelecem diariamente profunda divisão 
entre os poderes publicas, e são verdadeiras armas de guerra contra a 
Republica. 

Não ha uma lei votada firmando princípios ; ha, porém , a l ei dos 
subsídios augmerttados em proveito dos proprios que a decretaram, quando, 
aliás, tratando-se de melhorar a condição do paiz , elles a tudo se recusa-
vam, sob o pretexto de que estamos no domínio da bancarrota. 

Para evitar todos esses males, resolvo, cotno disse, dissolver uma 
assembléa que só poderá acarretar ainda maiores desgraças . 
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Assumo a r esponsabilidad e da situação e prometto governar com a 
Constituição, que nos rege. 

Garanto a pa z, a ordem e a verdade das instituições r epublica nas . 
Serão r espeitados todos os compromissos pecuniarios do Estado. 
!Ser ão respeitados todos os direitos adquiridos, os actos e contractos 

l egalmente ce lebrados. 
Todos os tribunaes funccionarão para a execução das leis e satisfação 

do direito. 
Serão alteradas, modificadas e r evogadas as leis qu e se oppuzerem 

ao inter esse e á segurança geral. 
Serão decretadas completamente as reformas necessarias. as quaes 

fi carão dependentes da approvação do futuro •Congresso. 
O Exerci to e a A rmada n acional gosarão de todas as regalias e vanta-

gens que as leis lhes asseguram e daquellas que forem compatíveis com 
ao reformas qu e pretendo d ecretar, para melhor affirma r o seu elevado 

papel de principaes mantenedores d a ordem e das instituições. 
Um decr eto convocará opportunam ente o novo Congresso. 
BRAZILEIROS ! 
E u, o vosso leal e constante amigo, faço este appello á vossa vontade 

soberana, e conto que me ajudeis a salvar as instituições republicanas, 
unicas que podem assegurar a grandeza e a felicidade da nossa cara 
Patria. 

·Capital Federal, na Cidade de S . Sebastião do Rio de J an eiro, 3 de 
10 ovembro de r8g1. 

MANOEL DEODORO DA FoNSECA. 

Presidente da Rep1tbiica. 





Mf\ NIFESTO 

Ao sol de I s de novembro de 1889, dei-vos, com meus companheiros de: 
arma, un1a patria livre e descortinei-lh e novos e grandiosos horizontes, digni -
ficando-a aos olhos dos povos todos do · mundo. 

Esse acontecimento de elevadíssimo quilate patriotico applaudido pela 
Nação, fazendo-a entrar em nova phase na altura de seus destinos historicos, 
é para mim, ' e será sempre, motivo do mais nobre e justo orgul'ho . 

Circumstancias extraordinarias, para as quaes não concorri, perante 
Deus o declaro, encaminharam os factos a uma situação excepcional e não 
prevista. 

Julguei conjurar tão temerosa crise pela dissolução do Congresso, medi-
da que muito me custou a tomar, mas de cuja responsabilidade não me 
ex imo. 

Pensei encarre rar a governação do Estado por via segura e no sentido 
de salvar tão anomal a situação. 

As condições em que n estes ultimas dias, porém, se acha o paiz, a in-
gratidão daqLÍelles por quem mais me sacrifiquei, e o desejo de não deixar 
atear-se a guerra civil en1 minha cara patria acOnselhan1-m e a renunciar o 
poder nas mãos do funccionario a quem incumbe substituir-m e. 

E fazendo, despeço-me dos meus bons companheiros e amigos que sem-
pre se me conservaram fieis ·e dedicados, e dirijo meus votos ao Todo Po-
droso pela perpetua prosperidad e, e sempre crescente, do meu amado 
Brazil. 

Capital Federa~, 23 de no vembro de 1891. 
MANOEL DEoDono DA FoNsEcA. 

f\CTO DE RENUNCIF\ 
O general íssimo Manoel Deodoro da Fonseca, Presidente da Repu-

blica dos Estados Unidos do Brazil : 
Attendendo ao inter esse da Nação, r esolve resignar nas mãos do seu 

substituto legal o cargo de Presidente da Republica . 
Capital Federal, 23 de novembro de 1891. 

MANOEL DEODORO DA FoNSECA. 

T. de A/,mcar Araripe 



• ' '" I ;• 
' ' . 



PRESIDENCIA FLORIANO PEIXOTO 

23 DE NOVEJV\5RO DE 1891 

14 DE NOVEJV\5RO DE 1904 



' I I 

1. 



... 
manilesto .- da maioria do Congresso nacional 

contra· o acto de 3 de Novembro que 
di ssolveu o Congresso, lido em sessão de 
encerramento á 22 de Janeiro de 1892, 
pelo Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

O Congresso Nacional á Naçã0 Brazileira . 
O acto pelo qual o chefe do Estado· acaba de d issolver o Congresso 

N acionai, convocado para constituir· legalmente a nação e r epor a · vida pu-
blica ·nos seus legítimos fundamentos, promulgando a Constituição da Re-
blica e as leis organicas que deviam della etitanar, é um attentado de tal 
ordem, que não encontra parall elo na histeria das crises violentas por que 
.passaram out~os povos , 

No >nieio da mais pr-ofunda paz interna e extern a:, quando decretada a 
Constituição, os pederes püblicos· por· d la: erganisadós funccionavam regu-
larmente, salvo as pequenas difficnldades ihherentes a ··tedo ·,.(i "1'egimen 
novo ;· quando o Congresso Nacional,. empenhado seriamente no. cumpri-
mento de seus deveres, collocava"s~ '- acima dos r esentime.ntos naturaes, 
.que lhe dev iam causar os actos arbitrarios e incostitucionaes e violentos, 

·. ema.(lados do Poder Executivo com singufar pertin<+cia, p_a ra solver os gran-
des . problemas da vida publica j á no ultimo estadio de seus trabalhos, é, 
sem c.ausa ou mot ivo algum que o justifique, disso lvido . violentamente .Pelo 

• lifH · Poder Executivo, á !llão armada, cortando cr iminosamente a para bo la pac i-
fica da transfo rmação nacional. 

Os motivos allegados no manifesto que o poder despetico dirige á 
nação, além de serem um processo caltm1nioso , repleto de inverdades con-
tra os legislador es do paiz , reflectem em si as pr eoccupações individuaes 
e ace t;bas de que se acha possu ído o chefe do Estado. 

A nação deve ter visto neste triste documento a presumpção orgulhosa 
, da supremacia absoluta e · toda pessoal do .chefe do Estado sobre todos os 

pqderes publicos. 
E' assitn que, tendo elle convocado · a. Nação para geri ~ os seus desti-

nos, acto ·prev isto pd0s proprios desígnios da revolUção· de rs de novem-
bro, descon heceu desde logo as faculdades soberanas de que fô ra investido 
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o Congresso Nacional , e levou a mal, como era manifesta nas razões que 
acaba de expor ao paiz, que a Constituinte, no uso l egit imo de seu man-
dato, alterasse a Constituição provisoria que offerecia á consideração do 
Congresso. 

A preoccupação a que alludimos salienta-se no trecho dessa cl eploravel 
peça política, em que o chefe do Estado,. descendo do nível elevado em que 
os acontecünentos o colJ.ocaram, amargura-se pela liberd,ade que assumiram 
os reP~esent~ntes. d'a nação, d~ não . suffragaF~m unan im emente a sua can-
didatura ao Jogar effectivo de Presidente da Republica. 

As· mais nqbres remü,iscencias da historia foram repudiadas por elle, 
üife]jzmente em presença de inter esses de caracter pessoal. 

Os clissentimentos do Congresso, aos olhos da mais vulgaT consciencia, 
.no que toca á ·eleição do hom em que havia exercido a dictadura durante um 
!_amo período, just,ificam-se .pela prqpria posição que o destino lhe déra. 

Bem longe de descobrir no procedimento do Congresso a mesquinha 
intenção de magoa i-o , fôra o seu dever enxergar nesse escrupulo dos re-
presentantes do povo o nobre recato de seus propri os aotos, obvias e e l eva~· 

elos interesses. 
A série de actos qúe . se seguiram á convocação do· Con,.ress~. q UL' 

acaba de ser . dissolvido, contra. a dispçsição constituciona l que o declara 
absolutamente indissoluvel (art. 17 § 2 ° e art. 1 '' § 4" das disposições tran-
.sitorias) está longe de )ustificar a ousada pretenção que se arroga o, Poder 
Executivo de achar-s.e dentro das attribu~ções qt,te lhe fo ram conferidas. 

Longe di sso , o Poder Executivo, já depois de promulgada a Carta Con-
stitucional , ~ em presença de effectivo ·t rabalho legislativo, julgou-se no 
direito de legislar, affrontando e invadi:ndo com o mais estranh o desemba-
raço as faculdades, conferidas exclusivamente a um outro poder. 

E ' assim !i[Ue em pleno domínio da legislatura actual, ora interrompido 
pelo golpe de Estaç!o que acaba de rasgar o mandato dos legisladores á 
face da propria nação, e postergando disposição constitucional expressa, 
cr eou cargos publicas de pFivativa attribuição do .Congresso, e; para não· 
ir mais longe, legislou, como a nação intei ra v iu , sobre sociedades ano nymas, 
leva·ndo . o seu desembaraço a, contra prescripções da moral e do in teress e 
publico, crear direito novo , considerando licito o que é declarado crimiPoso 
pelas leis v igentes. 

Q co'!'mu•cio e o paiz sabem que este facto deu causa á baixa de nos-
sos fu ndos nas praças estrangeiras. 

Nós, r epresentantes · da nação, poren)·OS ·de parte o processo j á feito na 
opin ião publica dos 4busos praticados sob a responsabilidade inilludivel do 
Presidente da Republica. 

O trabalho de paz interna, para o qual, sem duvida, tem concorrido 
poderosamente a força moral do exercilo, teve por si, a lém da co rdi alidade· 
extrema e da índole pacifica do ppvo brazileiro, os conselhos e adv.ert~nci as 

patrioticas que inspira\•a a melindrosa situação em que se acha o pai". 
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O Congre~so, di-rigindo-se á nação , neste momento p.ngu~tioso para ella, 
lamenta pro fungam ente as divergencü1s havidas entre ell e e o chefe qo 
Estado, aliás conhecida de todo o paiz. 

E' dever, . porém, do Congr.esso r est a>belece r perante , o ,paiz a verdade 
dos factos. , .. 

O Poder Executivo, em vez de se constituir em collaborador do Con-
gresso, entrando na obra de seus trabalhos com ·a cordialidad~ propria -de 
um factor effectivo, conform e a- Constituição o pr.evira; encerrou-se em 
uma separação absoluta e rude, r ecusando-se a ministrar as_ commissões 
parl amentares os dados de que ellas careciam, e que só o governo poderia 
forn ecer-lhes. 

Está no domínio publico o facto assignalado. 
Na direcção dos trabalhos parlamentares jániais influiu no pensamento 

do Congresso a falsa arguição· que lh e faz de pretender r enovar costumes ~ 

processos incompatíveis com o regimem presidencial. 
A ·'constituição dao mesas é negocio de economia interna das c ,,·,ru-

ras e acto de sua exclusiva competencia. 
O incidente que o manifesto do Presidente da Republica pretcudP ex-

plorar em proveito da injusta a rguição que fez ao Congress~ . sobre :1 

ultima organisação da mesa da Camarà, não tem a expressão política que 
se lhe quer attribuir. 

E m todo o caso, e 1rnsorio pçra11te o senso univer:sal que se dê um 
golpe de Estado, que affecta, se não destróe pela base um regimen inteiro, 
pelo facto de nã9 ter entregue uma das casas do Congresso a dir.ecção de 
seus trabalhos a um indiv iduo da confiança do chefe da nação. 

Semelhante pretexto, ev identemente ridiculo vae en·cher de pasmo as 
nações onde for lid<il· o triste e lamenta v e! documento que estamos no dever 
penoso de refutar. 

A Camara, a que se refere especialm ente o manifesto do .Presidente da 
Republica, nunca foi facciosa, mas altiva e digna. 

P rocurou resguardar a honra de seu mandato perante as invasões do 
Executivo. 

Os que comprehendem o regim en presidencial sabem que a indepen-
dencia do Poder Executivo não exclue a critica e a fiscalisação d ~ seus 
actos pelo Congresso. 

A divergencia essencia l e · intrínseca dos dous systemas, sabe-o qual-
quer; está en1 que no regiinen parlamentar os n1inistros são con1missarios 
_do parl amento, ao passo que no regimen presidencial são simples ocgãos do 
Presidente. 

Isso, porém, não quer dizer que neste ultimo systema não assi;ot::t ás 
Camaras o direito de critica e censura sobre os actos do go:_,erno. 

Essa arguição do manjfesto dictatorial provém do grosseiro equiv'oco 
em que labora sobre a indole e o mecanismo do mesm o regimen.' 
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Os projectos ou actos· que o· manifesto chama- ca.suisticos e para 0 

fim ·ae an nulla r concessões fe itas, eram ·medidas ·reparado-ras do credito pu-
blico vulnerado contra a lei por actos do governo. ' ' 

Os clamores da opinião, .que arguia tae.s actos, r epercutia no seio do 
Congresso, solicitando de sua parte m edidas legislat ivas que estancassem 
Lma verdadeira to rrente d~ a busos . 

. Estes ~ontr;tctos , sujeitos '!O exame das Camai·as, ~ r;tm radica,Imente 
.,mtllos, pela falta de poder ~ competencia das au~orid1tçles que os f izeram. 
, · ·~ E' dessa o rigem e não çla critica pad ~u~~entar qbe prj v ,~m a fa lta U.e 
J.> ::estigiq do governo a que ,o n1ani festo al!.nd~. 

E ' asso mbroso que entre os motivos do go lpe ele Estat! o se ouse all e-
gar a preoccupação do Congresso em prover a orga.nisação municipal, 
quando é cer to que a acrual administração, que Í11erece o apo io pertinaz e 
~nvenc iv el .do Poder Executivo, tem sido objecto de verdadeiras exigen-
cias ·da parte da opinião puh!ica, que precisamente aguardava esta· medida 
legislativa como un1 · ten110 a seus Inales. 

O Congt·esso acho u-se em p'r esença de um t rabalho de· organisação 
urgente. 

O Presidente da Republica · argúe o projecto de ·lei. sobre os crimes de 
r espo11sab ilidade do chefe do Estado de ter sido .iniciado ás pressas, de 
·afogadilh o, bem como de fa lso qÚanto aos princípios da sciencia criminal e 
odioso po rque visava a pessoa do 1'-Ctual chefe' do governo. 

Deixando de parte a apreciação da supposta offensa a principias de 
dir'eito que o manifesto não diz quaes sejam, convém chamar a attenção do 
'pa iz para a obrigação que o Congresso incumbe de elabo'rar aquella lei 
dentro da primeira sessão da futura . legislatu ra, comó expressamente deter-
Jni.na o art. 54 da Constituição .. 

Si . não fôra a preoccupação pessoaL que o acomp;tnha com a fatçtlidade 
de um temperamento, o actual Presidente da Republica, . que acaba rl e ras-
gar suas vestes constitucionaes para assumir o papel de um dictador v<l.:;:ar , 
con1 certeza não teria y isto no cttnlpritnento desse dever ri gC!roso ~m!a 

.,a.ggres~ão premeditada dos legisl adores contra si. 
O caracter das leis é serem impessoaes. 
E' verdadei ramente. espantosa a a rguiÇão que l.az ao Congn;~30 o 111'1-

nifesto do dictador, por ter procurado prover de r~medio efficaz o de ficit 
colossal que se encontra nos orçamentos do paiz. 

Sabe a nação, e é isto elementar, que sô ha dois 
para restabelecer o equilibrio das finanças publicas: 
CCÍta OU a reducção da .despeza. 

processos econotnicos 
o augmento da re-

E' càlumnia r os factos pret~nder que a· Congresso pudesse restabelecér 
o equilíbri o dos orçamentos _no actual momento sem a reducçã'o das des-
pezas publ icas. · 

, O manifesto .não se encarregou de dizer quaes os se'r viços que foram 
ciesorganisadas e allude ás l .eg.~çõe~ que t'oram ·a n~ e;;adas ou snpprimidas, 
ent re as quaes menc iona a da Santa Sé. 
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Sejam quaes forem os interesses que se ligam ás r elações interna-
cionaes, é verdade que paiz algum deixa de obedecer , an tes de tudo, na 
manu tenção elos ca rgos, á situação de suas r endas. . 

·O Congresso não se inspiretJ , como calumniosamente diz o manifesto, 
na perseguição da l gr ej a: 

O a rgumento ev identemente v isa ind ispor os actuaes legisla<llores com 
o sentimento reigioso da nação : n ão o conseguirá . 

A parte elo manifesto que se r efere ao estado elas f inanças é verdadei-
ramen te .infel iz. 

Pagina a rran cada el os debates interesseiros da Bolsa , este ponto r e-
fl ete em si a r eproducção el e exigencias inacceitaveis, que fo ram ·excluídas 
pelo Cong resso com o applauso caloroso da melh01· opinião no assumpto. 

Os debates hav idos no seio das duas Camaras. e a discussão pa rallela 
da imprensa insuspeita, · em que a opini ão do actual go:..erno foi completa-
mente batida, devem ter esclarecido o espirito 'pubLico de momo a tornar 
inuti l a sua r eproducção . 

Chegamos ao momen to em que é preciso encarar u m problem a delicado 
e cli fficil , a que allucle o manifesto do d ictador. 

O Congresso não se despercebeu ela corren te <eactora que se fórma 
em torno da Republica impuls ionada precisamente pelos erros do governo ; 
mas o remeclio eff icaz e prompto está no respeito ás in~ti tui ções, 

el os pri ncípios e na observancia da Constituição e das leis . 
Sem isso , toda a polí tica é a r tif ial e f alsa. 

na gua rda 

• O que o bom senso aco nselha é que, an tes ele se reco rrer ás med idao 
extremas e aos golpes destinados, os governos precavides e serias pro-
curem nobil itar o r egim en que representam pela sin ce ra applicação da lei c 
po r um severo r egim en de moralidad e. 

São estas la rgas brechas por onde penetra'li1 os inimigos das insEtui1;ões 
republicanas. 

E nt re os . lamentaveis aleives levantado·s contra b Congresso, está o 
pretendido obstacul o á repressão de qualquer m ovimento restaurador. 

E' asson'l broso ! 
O governo tinha razão de saber , nós o aff inn amos, que n a figu-r ada 

hy pothese, o Congresso inteiro estaria de seu lado . 
Demais, basta olh ar os factos que attestam a att it ud e da Camara nas 

tentativas de levarem-na a con templações indi scretas no sentido da a rguição 
fe ita pa ra encont rar o ev id ente desment ido ; a moção sobre o r egresso im-
pe rial, r epell ida ·in lim·ine e sem debate pela Camara, attesta el e modo elo-
quen te a sua justa susceptibil idade e o seu zelo pelos destin os da Re-
publica. 

Estranha co ragem que vae até a aHronta da ev idencia dos factos attes-
tados pel os annaes legislativos ! 

Ha um topico do manifesto que o Congresso confran ge-se t oma-r em 
cons ideração , tal é a m esquinhez e a fal sidade da a rguição que lhe é f eita 
e que jámais devia fi gura r e\11 documen to que, si é destinado a dissi-
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mular um acto de evidente tyrannia·, não devera, comtudo, comparecer aos 
olhos do mundo civilisado com um cunho relapso de um rebaixamento na-
cional. 

Esse topico é aquell e em que, r ebuscando as di ffamações p r oprias da 
baixa imprensa, accusa-se o Congresso de ter-se preoccupado sóm ente de 
fazer a lei .do seu subsidio. 

Essa accusação inepta, além de ser mais um desconhecim ento do pre-
ceito constitucional, a liás interpretado e executado pelo proprio gove rno, é 
uma falsidade cont ra a evidencia dos factos. 

A questão é simples e é esta : Dando cumprimento ao preceito consti-
tucional sobre o subsidio, o Congresso decretou a lei respectiva, mandando 
iguà lal-o em observancia da disposição expressa da lei. 

Não disse o Congresso s i o nivelament o decrdado era pa ra mais ou 
para menos. 

Interpretando a disposição legislativa, o facto é este : o governo 
igualou· os vencimentos dos deputados aos dos senador es. 

Como, pois, ago ra se insurge contra seu proprio acto e pretende impu-
tal-o ao Cong~;esso , que, com cer teza, o não praticou ? 

O fim da dictadura é manifesto : procura rebaixar aos olhos da nação 
os sentiment os do Congresso, abater o nivel moral da sua autoridade e por 
esse modo desprestigia i-o perante o paiz. 

Semelhante increpação cobre de verdadeira t r isteza o Congresso, que 
~ê com o mais profundo pezar , pela primei ra vez em sua patri a, em uma 
época que devera ser a da regen eração dos costumes publicos, agitar-se, 
como fundam ento de um golpe de E stado, assumpto · de tão ba ixo nível. 

H a um erro grave da pa r te do actual dictador - elle não acredita nas 
resurreições da hi storia. 

Qualquer que seja o abatimento em que se julgue ter cabido o espírito 
desta nação, é illuso rio suppor que ella haja esquecido para sempre os he-
roicos testemunhos de sua an tiga virilidade. 

Nós, membros do Congresso, dirigimo-nos alt ivamente aos nossos con-
cidadãos, afim d e, neste momento angustioso para a nossa patria, di zer -lhes 
que não rec~nh ecemos de modo algum o attentado que acaba de ser pra-
ticado contra os direit os soberanos e que, si pudesse consummar-se á face 
do . paiz e do mundo, seri a o perpetuo opprobio desta nação. 

Nenhum povo conquista e mantém" a liberdade sem grande sacrifício. 
'E'. esta a lição da histo ria. 

Rio de. J aneiro, 4 de novembro de r89r. 

Prttde11te Jo sé de Moraes Ba•·ros, vice-I'residente do Senado, senador 
pelo estado de S . Paulo . 

B ernardi11o de Carn.pos, presidente da Camara, deputado pelo estado 
de S. Paulo . 

#(ltloel Francisco Mçç/u;;t;lo, sÇn <!dOr pelo tAqia?;ona~. 
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Vi1·giZ.io Ct·i·ll';aco Damasio, senador pela Bahi a. 
Manoel B eze·rra de Atbu.qne1·qu.e J11nior, senador pelo l-e ará. 
Ed1ta1·do Wandenlwlk, senador pelo Districto Federal . 
Joaqw:m Saldanha klm--inho, idem . 
Domingos Vicente Gonçalves de Sonza., senador pelo ·Espírito San to. 
Gil Diniz Go1tlart, idem. 
José Cesa·rio ·de Mú·anda Monte·i·ro de Ban·os, idem. 
João Ped·ro Belf o1·t Vie·i·ra, senado r pelo iMaranhão . 
Franc·isco 1'>1 anoel da C1tnha· Jnnio1·, idem . 
José Secttndino Lopes Gomensoro, idem. 
Antonio P·inhei·ro Guedes, senado r por Matto Grosso . 
J oaq1tim F ehcio dos S antas, senador por Minas Ger aes . 
Americo Lobo Le,:te Pe1·ei1·a, idem. 
Manoel de Mello Cm·doso Ba1·ata, senador pelo Pará . 
José Pe·re·im dos Santos And·ra.de, senador pelo P a raná. 
José Hygúto D·na1•te Pereú·a, senador por Pernambuco . 
J o aqui-In Anton·io da. Cnt.~, senador pelo P iauhy . 
José Bernm·do de Medei1·os, senado r pelo R io Grande do Norte. 
Ama.ro Cavalcanti, idem. 
Anto·nio htstiniano Esteves Jwúor, senador por San ta Catliar ína . 
J oaqnim Mn·rt-inho, senado r por Matto Grosso. 
M'mwel Ferraz de Campos Sa./les, id em. 
José Lniz Coelho e Ca·m.pos, senador por Sergipe. 
Franct:sco de Panla Leite Oiticica., deputado por 'Alagôas. 
Gabino Beso1wo, idem. 
Manoel Uchôa Rodrig1tes, A mazonas . 
Manoel Ignacio Belf01·t Vieim, idem. 
José Angu.sto de F1·e;tas, ·Bahia . 
Arütides Cesar Sp·inola Zama., idem . 

' Severino dos Sa.ittos Vieira., idem . 
F,·andsco dos Sant.os Perei1·a, idem. 
Cnstod·io José de Mello, idem . 
F·ranc·isco de Pa.nla Of.ive·i·ra Gu·ima·rães, idem . 
Am.philop;o Botelho F-rei·re de Carvalho, idem. 
Dionysio Evangehsta· de Castro Ce·rq·ueú·a, idem . 
S ebastião Land·nlpho da Rocha M edrado, idem. 
Ale:ra.ndre José Ba·rbosa Lúna, deputado pelo <Ceará . 
José Freire Bezer·rit Fontenelte, idem . 
João Lopes Ferre·i-ra. Filho , idem. 
Fnide1·ico Au.g11sto Borges, id em. 
José Bevil<tcq7t.a, idem. 
João Ba.ptist:a de Sampaio Fen·a.z, Distri cto Federal. 
Ar·ist1~des d{t S ilveira Lobo, idem. 
Frmwisco F·~tn;u.im W erttech de Almeida, id~m . 
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José A 1<g11.sto Vinhae s, idem. 
Thomaz Delfino dos Santos, idem. 
Conde de Figne,iredo, idem. 
José de M. Carvalho M~tniz Freire, Espírito Santo. 
Antonio Borges de Athayde Jnnior, idem. 
José· Leopoldo de Bulhões Ja·rdim, Goyaz. 
Casimira Dias Viei1·a Jmti01·, iMaranhão. 

'José Rodrig1<es Fernandes, idem. 
Antonio Franc·isco de A zevedo, Matto Grosso. 
Antonio Olyntho dos Santos P·i·res, Minas· Geraes. 
João das Chagas Loba.to , idem. 
Americo Gomes R ibeú·o da L1t.z, idem. 
Polycarpo Rod1"ignes v,:otti, idem. 
A11tom:o Dntra N icaáo, idem. 
Frlmcisco Cor1•êa Ferre'im Rabello , idem. 
Astolpho Pio da s,:lva Pinto, idem. 
Aristides de Am1.tjo Ma.ia, idem 
Carlos l!Mtin.iano das Chagas, idem. 
C esa1·io Motta l!twior, idem. 
Fra11cisco Glice1·io, idem. 
Mànoel de Moraes e Ba.1"ros, idem. 
Domingos Con·êa de .Moraes, idem. 
Adolpho Aphonso da S ilva Go·rdo, id em. 
Joaquim de So1<za A1nrsa, id em. 
Pa~tlilto Carlos de Annda Botei/to, idem. 
Francisco de Pa11.la Rod•·igu.es Alves, idem. 
Carlos Aug~tsto Garcia Fen·e·ira, idem. 
Alfredo Ellis, idem. 
Antonio José da Costa J~tnio·r, idem. 
José L11iz de Almeida Nog11.eim, idem. 
I vo do Prado Monte Pires de Fmnça, Sergip·e. 
Manoel Perciliano de Oliveú·a Valladão , idem. 
Felisbello Firmo de Oliveira Freire, idem. 
Lea11dro Ribei1·o de Siq~<eim Maciel, idem. 
Joaq~tim G01íçalves Ramos, Minas G eraes . 
Francisco de Pmtla Amaral, idem. 
José da Costa Machado e Souza, idem. 
Dom·ingos da Silva P01·to, idem. 
João Antonio de Avella1·, idem. 
Constantino L~t1:z Palleta, idem. 
José J oaqu.im' F e!Te-il·a Rabello , idem. 
José Carlos Ferre-·im P·ires, idem. 
José Te·ixeira da Matta Bacellar, Pará. 
l nnoçettciq $erzedellq Ço•·rêa, id~m. 
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Raym11ndo Nina Ribeiro, idem. 
João Bap tista de Sá Andmde, Parahyba. 
Bela·nnino A!!gtt.sto de Mendonça Lobo, Paraná. 
Ma·rciano Angnsto Botelho de Magalhães, idem . 
Ed11ardo Mendes Gonçalves, idem. 
Joa.q11im José de Almeida Pet•tta.mb~tco , deputado por P ernambuco . 
Roynwndo Cat·n eim de So·n:::a Bandeira., idem. 
Annibal Falcão , idem . 
José Vicente de Mcit·a Vasconcellos, idem. 
Anto11io Alves Perei·ra Lynt, idem. 
Vicente Anton-io do EsPit·üo Santo , idem . 
Belannino Ca.-rneú·o, idem. 
Victorino Ribeinl Canteit·o Monteit·o , Rio Grande do Sul. 
A·Jttão Gonçalves de Fa·ria., idem. 
Antowio A11.gnsto Borges de M edei!·os, idem. 
Alc·ides de Mendonça Lima, idem. 
Detnetrio N11nes Ribeit·o, id em. 
Ale;-.;andt·'e Ca.ssiano elo Nascim ento, idem. 
Nilo Peça.nlta, Rio ele Janeiro. 
Ut·bano Mm·co11des dos Santos Maclwdo, idem. 
Vit·gilio ele Andmde Pessoa, id em. 
João Baptista da. Mot.ta, idem. 
Alcindo Gllanabat·a, idem. 
El'ico M. da Ga.ma Coelho, idem. 
Ca·rlos Antonio de França Ca·rvalho , idem. 



\ 



manilesto do Vice-Presidente da Repubílca 

AO PAIZ 

Tendo assumido o governo do E stado nos t ermos d'à Constituição e 
por conv ite do generali ssimo Manoel D eodoro da Fonseca, espontanea-
m ente r esignou o poder na manhã de 23 deste mez, cumpre-me expor ao 
Paiz o pensamento geral que me ha de inspirar na administração publica. 

São conhecidos os factos que se realizaram nesta cidade e no seu porto 
durante a nou te de 22 e na manhã do di a seguinte, precedidos de levanta-
mento po heroico estado do Rio Grande do Sul, e attitude francamente 
hostil do estado do •Pará. A Armad a, g rande pa rte do E xercito e cidadãos 
de di versas cl asses promoveram pelas a rm as o r estabel ecim ento da Consti-
tuição e das leis suspensas pelo decreto de 3 deste mez, que dissolveu o 
Congresso N acionai. A histeria r egistra rá esse feito civ ico das classes 
armadas do paiz ·em prol da L ei, que não póde ser substituida pela força; 
mas ella r egistra rá igualmente o acto de abnegação e patriotismo do gene-
ralissimo Manoel D eodoro da Fonseca, r esignando o poder a fim de poupar 
a lucta entre irmãos, o derramamento do sangue de brazileiros, o choque 
entre os seus companheiros de a rmas, f actores gloriosos do immortal mo-
vimento de 15 de novembro, destin ados a def ender , unidos, a ho=a na-
cional e a in tegridade da patri a contra o estrangeiro e a def ender e garan-
tir a ordem e as insti tui ções r epublicanas no i~teri~r do Paiz. 

Esses acontec imento; que não teem muitos modelos nos annaes da 
humanidade e dos quaes podemos nos glori ar, como justamente nos gloria-
mos, das duas r evoluções pacificas, que operaram, pela Republica, a transfor-
mação de todo o nosso direito politico e pela abolição do elemento servil 
a t ransformação do tra balho nac iona l, at testa rão aos vindouros o amor 
do povo, da marinha e do exercito pelas liberdades constitucionaes, qu~ 

fo rmam · e ennobrecem a v ida das nações modernas. 
O pensamento da r evolução de 23 do corrente, que determinou a renun-

cia do generalissimo D eodoro da Fonseca, foi o r estabelecimento da Lei. 
Mante r a inv iolabilidade da Lei, que é a inda mais necessaria nas socieda-
des democrat icas, como um fre io ás pa ixões, do que mesmo nos governos 
absolutos pelas tradições de obed.iencia pessoal, que os constituem, será· 
para mim e meu governo sacratiss imo empenho, como sel-o-lf_a respeitar a 



vontade nacional e a dos estados em suas liv r es manifestações sob o r egl-
m en fed eral. Em respeito, pois, á lei fu nda 111 ental e concretisando o pen-
san1ento da revolução triumphante, cumpro o dever de co t~id e rar null o o 
acto de 3 deste mez, pelo qual foi disso lvido o <Co ngresso Nacional, levanta r 
o estado el e sitio nesta capital e em Nistheroy e r estabelecer todos os di-
r eitos e garant ias consütucionaes. 

A administração da fazenda publica, com a mais severa eco nom ia e a 
maior fiscalização no emprego ela r enda el o Esta.cl o, será uma elas minhas 
n:aiores preoccupações. PovoS novos e oberados Se div idas nunca fo ram 
púvos feli zes, e nada augmenta m a,is as dividas elos estados elo que as 
despezas sen1 proporção con1 os recursos economicos da. nação, con1 as for-
ças vivas el o trabalho , elas inclustrias e elo commercio, o qu e produz · o cles-
equiJibrio el os orçamentos, o mal-esta r soc ial, a miseri a . Espero que, f is- · 
calizada e economisacla a fazenda publica, mantida a ordem no paiz, a 
paz con1 as nações estrangeiras sem quebra da nossa hon ra e dos nossos 
direitos , an imado o trabalho agrícola e industrial e r eo rganisado o regi-
men banca ria, os abundan tes • ecursos elo nosso sólo valori sarão progressi-
vamente o nosso meio circulante, depreciado para as pennutas in ternacio-
naes1 e fortificarão o nosso crecl i tb no interior e no exterior. 

No governo do Estado, que foi-m e conferido pela ·Constitu ição, confio 
na recticlão ele sua consciencia para prom over o bem el a pati·ia. Da con-
f iança do povo, do Exercito e da •Marinh a espero não desme recer. Das 
forças d e terra e mar conh eço o valor r eal çado pela disciplina e pelo re-
speito aos direitos da sociedade civil. ,Admirei e adm iro os meus bons 
companheiros na g uerra e na paz. 

1A coragem e a constanci a t1uc n1ostraram nos combates se transfor-
maram nos a nn os de ,paz, (jUe temOS f ruid o, 11 0 a mor da .liberdade e da 
Republica, que com o povo funda ram e com e11 e querem mante r e consoli -
da r. O povo que sabe e quer ser livre, deve igualmente r espeitar a ordem, 
prim eira co ndição da liberdade e da riqueza . 

Na grandiosa officina en1 (j11e se trabalha no progresso da patria não 
h a ve!lcidos nem vencedores, grand es ou pequenos. São todos operarias 
ele uma obra commum. ·A essa obra ded icarei todo o meu esfo rço; para 
esse tr abalho peço e espero o .::oncurso de todos os brazil eiros. 

São estes os intui tos que 1ne don1inan1 , e que j ulguei dever expõr ao 
Paiz. 

Capital Federal , 23 de novembro d e 1891. 

FLoRiANo P.Erxo-ro. 
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18 DE DEZEMBRO 

mensagem de abertura da sessãa extr-aa:r.dínaría 
• 

SENHoRES MEMTmos no CoNGRESSo NACIONAL. - .Congratulo-me com-
\'Osco e com o .Paiz vendo-vos iniciar a continuação dos trabalhos leg.isla-
ti'vos, v iol en tamente interrompidos pelo acto de 3 de Novembro, que dis-
so lveu o Congresso N acionai. Sobre esse acto, em suas origens e desenvol-
v im ento, a historia, que j á 1'eco lh eu-o, manifestará calmo juizo. O paiz 
condemnou-o por um a reacção patriotica, dando definitivo triumpho .. á 
lei constitucional , tendo sido em consequencia desse triumpho, ( JL>C: a ' tes-
ta rá o amor do povo brazileiro, do Exercito e da ·Armada ás Hberdail es 
constitucionaes, que assumi a 2 3 do mez passado, na qualidade de vi~e-pre
sidente da Republi ca, a suprema direcção do Estado, em v i·rtude da - renun-
cia do Gene ralíss imo· Mano el ·D eodoro da Fonseca . 

São conhecidos os factos que antecederam · e realizaram ·a r ev<i>'ht<;ão 
de 2 3 de •N ovembro; dell es fostes vós em grande yarte aoteres ·principaes, 
ou testemunhas. A peza r da obscaridade que costuma cercar os ·aco,nteci-
men tos con temporaneos, pelas paixões que despertam ·e · contestações •qu e 
levantam, posso affirm ar que a r evolução triump'hante .naquêHa data, ·CJHe 
começou por vosso ma nifesto contra o acto do 'tli"a 3 e €jue n ão reeve ·aq.ui 
p u b li ~idade pela suspensão de garantias ás pessoas e á imprensa, e <ao •qual 
seguiram-se a r esistencia armada do Estado do R io Grande do Sul, a ·at•t i-
tud e francamente hosti l do Estado do Pará, as surdas agitações •de n(!)Ht.r.fls 
E stados, e completou-se com o levantam ento da Armada, do Eooer.cit0 .-.e 
do povo desta Capital, durante a noite de 22 e manhã de 23, foi .r.eceb.ida 
pelo P a iz e pelo mundo civilisado c0mo um feito civ·ico, reve'ladflr .Jd a ·.·v.i-
rilidad e de um povo cios0 de suas liberdades, e &i.nda •inonueato, como a 
r evelução de I 5 de N ovembro, pelo patriotismo 1do Generalíssimo D eodoro 
da Fonseca renunciando o poder de que hav ia sido investido, ·para ifl\pe-
dir o ·derramam ento de sangue brazileiro. 

Assegurado o t ri umpho pacifico da r evolução, o meu .principal cuida-
do consistiu em manter a ordem publica nas ruas e levar a tranquillidade 
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aos espíritos profundamente abalados pela commoção política que o Paiz 
acabava de atravessar. O prim ei ro intuito foi-me dado conseguir, auxi-
liado pelo espírito ordeiro e patriotico do pov~ brazil eiro, sem necessida-
de do emprego da força publica, com cuja cooperação pela disciplina e 
dedicação ás nossas instituições contei e conto. ü segundo, de ordem mo-
ral e de não menor a lcance, realizei, igualmente, ,pelo manifesto que 
dirigi ao Paiz, affirmando o meu respeito á lei, condição do funccionamento 
r egular da sociedade, 

1 
e restituindo á vida civil a sua r epresentação le-

gislativa e as garantias constitucionaes suspensas com a decr etação do es-
tado de sitio m;sta Capital e na cidade de Nictheroy, capital do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Posto que a revolução de 23 de Novembro tivesse se realizado nesta 
capital sem g"andes e duradoras perturbações materiaes, as causas que a 
dete·r~1~inaram -eram ;rof~1ndas em todo o •Paiz, e os esp]fitos menos pre-
videntes não podiam escapar a irradiação que ella teria nos dive rsos Es-
tad<fs que compõem a União, em alguns çlos quaes apparelhava-se a r eacção 
contra o ·decreto qu~ -dissolvêra o •Congresso Nacional. Foi na previsão 
dos ·acontecim entos, que se têm rea lizado j á nos Estados do Paraná, Rio 
de Janeiro, Sergipe, Bahia, Alagôas, Pernambuco, Rio Grande do Norte 
e S. Paulo, que no manifesto por mim dirigido ao Paiz, no dia em que 
assumi a direcção do Estado, ao mesmo tempo que affirmava com sacratís-
simo empen ho o restabelecimento e o r espeito á inviolabilidade da lei, de-
clarei que iguid empenho teria em respeitar a vontade nacional e a dos 
'Estados em "suas livres manifestações sob o reg imen federal". 

Restabelecida a tranquillidade nos Estados do Rio Grande do Sul e 
do .Pará, pelas mesmas causas determinativas desse facto, deram-se per-
turbações em alguns outros, nos quaes teem sido depostos os respectivos 
gov~rnadores . . Apreciando em suas causas e effeitos a situação produzida 
por essas occurrencias, que felizmente não teem perdurado, julgue i de;ver 
entregai-a ao vosso estudo e deliberação. definitiva, tendo-me limitado a 
intervir sinwlesmente _para acautelar quanto possível a ordem publica, 
visto como reintegrar ~0 peso das armas da U nião os governadores de-
postos poderia ar.rastar o Paiz a uma conflagração geral, oriunda da luta 
entre os _governadores pa rtidarios do acto de 3 de Novembro e as classes 
sociaes que concorreram para a r eiv indicação dos direitos da Nação . Vós 
decidireis esta questão como o Poder Legislativo dos Estados-Unidos da 
America do No r te, da Suissa e da Republica Argentina teem decidido iden-
ticas, que hão surgido na vida desses povos regidos pelo systema federativo. 

A 1Republica continúa felizmente em paz com todas as · nações. 
·Cessou a guerra aivil no •Chile e já foi r econhecida pelo Brazil a 

J tinta do Governo Prov isorio que alli se estabeleceu. 
-Exprimo sem duvida os sentimentos de todos os Brazileiros manifes-

tando viva satisfação pelo restabelecimento' da paz no seio daquella nação 
amiga :· 



A· commissão mix ta nomeada para explerar o territorio das M.jssÕe~. 
a inda não concluiu os seus traba lhos de ~abinete. Só depois que ella en-
tregar os r elatorios se tratará, sendo n ecessario, de submetter a arbitra-
mento a respectiva que.stão de ·limi tes . 

F irmou-se nesta •CapitaJ, em r o de Outubro ultimo, e set'lâ opportunamen-
te suj eito ã vossa approvação, um tra tado de comm ercio e navegação des-
t inado a r egula r os in ter esses elo Brazll e elo Perú na r egião do ·Amazonas. 
Algu mas das suas disposições dependem el e approvação do Congresso deste 
E stado. 

A s rati ficações elo t ratado de a rbi tr amento, j á submettido á vossa· ap-
provaçã'o, dev iam ser trocadas em vVashington, no I 0 de .Maio do corrente 
anuo, ou antes, si fo sse p~ssivel . Não se t endo a inda effectuado essa troca 
por mo t ivos ind epend entes da vontade elos Governos assignatarios, propoz 
o dos E s tados U nidos da America que se f irme uma convenção adiando a 
r eferida t roca por dons annos, co ntados da da ta dess~ ·Convenção .. D.e con-
formidade com o desejo manifestado pelo di to governo, fo i o nosso Mi-
nistro em Washi ng ton auto ri zado a f irmar o novo a juste, qu e depende, 
como o outr o, da vossa ap provação . 

.N o curto espaço el e meu governo seri a impossível r ealizar um vasto 
plano el e aclm inistração , tanto mais quanto, eliminado 'o poder dictatorial, 
é n ecessa r ia pa ra aquelle fim intervenção elo P oder L egislativo·. A despeza 
publica, poré m, tem sido precisamente pautada pela lei ; a arrecadação 
da receita dev idam ente fisca lisada; as relações entre a .Igreja e o Estado 
estabelecidas de modo que a •Igrej a . .Catholica é regulada entre nós pela 
di sposição mais l ibera l das que são estatuídas no r egimen da separação . 

A r egul ar admi nist ração da fazenda publica constitue um dos meus 
maiores empenhos e estou certo el e que será um do s vossos, do que já ten-
des dado eloqu entissima prova. 

A 19 de setembro do corrente anno, accudindo ao appello de um dos 
ramos do .Poder ·Legislativ o, fo i di ri'gida ao C ongr esso pelo meu antecessor 
uma mensagem que se propunha a demonstra r as causas ger adoras da crise 
qu e tem per turbado o movimento comm erciaf e intlustria l do paiz, e, ao 
mesmo tempo, estudando as suas condições eco no micas e f inanceiras, in-
dica va as medidas que, em seu co nceito , ,poderiam r emover os g raves em-
baraços que a ffl igiam as nossas cl asses pr oductocas . 

Já era o importan tí ssimo assum pto obj ecto da vossa esclarecida atten-
ção e solicitude quando teve publicidade ·essa mensagem. 

As clifficuldades que entã o p r eoccupa\~ am com toda sed edade o vosso 
espíri to patrio tico não desappareceram . 

A g rande producção de café em que se conf iava, com razãq, para a 
elevação da taxa do cambio , teve, é cer to, entrada r egular no mercado, 
sem que, en treta nto , m elhorassem as suas . condições. tA.o contrario, o cam-
bio que, nos ten11os dessa tn ensagt!tn , "cabia g radativamente, por fórma 
tão perti naz e caprichosa que todas as pro videhcias administra tivas f a-
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lharam nas suas diversas applicações ", continuou com a mesma tendencia 
para a baixa. 

1Com · a ' cessação da dictadura, JBui to ~aturrulmente a praça respbrou 
com tnais desassombro e o cambio n1a·niíestou logo .~confiança na nova or-
dem estabelecicja, elevando-se a sua taxa. 

Aguardando as m edidas que forem aconselhadas por vosso esclar eci-
elo criterio para remove r as nossas difficulclacles financeiras, que podem 
e d ~vem clesapparecer em proximo futuro, empenharei to.clos os esforços 
para restabelecer a confiança no nosso credito dentro e fóra do paiz, afim 
de tranquilli sar as classes productoras e dar valor ao nosso m eio circulan-
te, para o que ha de contribuir uma boa lei . pe orçamento, executada com 
lealdade e rigor. Espero-o do vosso patriotismo· e tudo ·farei para corres-
ponder aos vossos elevados intui tos. 

Era. meu proposito habilitar-vos com jnforJllações minuciosas sobre o 
estado do Thesouro, nas o tempo fo i escasso para a organisação desse 
trabalho. Ser-vos-hão ,entretanto, ministrados todos os esclarecimentos 
que entenderdes necessarios, não só para a confecção clefi.nitiva .da lei ele 
orçamento, çomo para poderdes ajuizar com verdade da situação econo-
mica e financ eira do Paiz . 

P e'los el ementQS existentes no Thesonro, o exercicio de I 890 se liqui-
•dara com um defidt de 29. 828 :23 0$5 85, inferior em 8 . 720 :715$369 ao cal-
culado no relatorio ultimo do Mini sterio da Fazenda. Esta diminuição pro-
vém de haverem sido contempladas, no sem estre adclicional do exercicio 
parcellas, como a r enda 'da Estrada de F erro Central correspond ente ao m ez 
de 'dezembro ultimo, agio na venda do ouro arrecadado nas alfandegas dos 
diver~os Estados em pagamento de direitos ele consumo e cobrança do im-
posto de t ransmissão de propri edade pela Th esouraria ele S. Paulo, as quaes, 
por fa·lta àos respecti vos ·balanços não puderam ser então apreciadas. 

Tem sido, entretanto, tão propicio o movimento da arrecadação no 
exercicio corrente, devido em parte á cobrança em ouro dos direitos de im-
P<'rtação, que é 1icito esper ar que esse ·perioclo se encerrará, sinão com sal-
do, pelo menos com pequeno deficit. 

Para ter o ma is approximadamente possi vel o r êsultaclo da arrecadação 
e clespeza ,ela Republica até o fim de Setem'bro ultimo, exigiu o T hesouro 
elas Thesourarias de Fazenda esclarecimentos, que só ·não foram prestados 
pelas elos ·Estados do Amazonas, Rio Grand e elo Sul e ·Matto Grosso . 

Taes esclarecimentos demonstram que : 
A renda ordianaria · nesse periodo foi de 138 . 705 :o56$444 e 

a extraordinari a de 26.0134 :g1o$854, o que perfaz a somma el e 164.739 :g67$zg8. 
Tendo sido a clespeza no mesmo pe1:iodo de r 19.975 :3 20$237, veri fica-~e 
o saldo 'ele 44-764 :647$061. 

Esse saldo, porém, não poderá perdurar até o fim do exercJcJO, segundo 
as previsões do Thesouro, e, seni duv ida, prov·ém de não terem sido ainda 
classificadas muitas das despezas por falta dos precisos documentos. 
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<Como as informações mais recentes dão melhor base do que a existen-
te em 15 de junho pa ra apreciação da receita, convém de novo avaliar o 
r endim ento do exercício. 

Si a r enda dos nove mezes foi de 164.739 :967$298, proporcionalmente 
deve se r de 54. 9 13 :3 22$ 430 a dos t res mezes que faltam para completar o 
:<Imo fiscal. 

E, si addiciona r-se ao total encontrado a do semestre add icional 
computada pela do exercício de 1 8Qo, deduzidas as r endas especiaes desse 
exercício , que não se devem reproduzir em 1891, e a inda o liquido dos depo-
sitas, te r -se-ha uma r eceita de 234 .572 :o67$526. 

As despczas auto rizadas no mesmo exerci CIO importam em .. ... 
236-466 :017$447. Si os creditas orçamcn tarios forem todos desp.endidos, ap-
pa recer:í um de f;cit de 1 . 893 :949$921 . Cumpre ponderar-vos, porém, que 
~mbora não se de va esperar esse dispendio, é certo que, por informações 
col hidas no T hesouro, algumas verbas do actual orçam ento estão esgotadas, 
havendo ainda compromissos a satisfazer por ser viços importa ntes como, 
entre outros, os de immigração, cuj a responsabilidade não póde ser a inda 
prec isamente fixada . 

Accresce que a execução do D ecreto n . 438 de 1 1 de J ui h o do corrente 
a nno, que regula o modo de entrega dos ser viços locaes aos Estados consti-
tu ídos e dos que se forem constituindo, assim como a liquidação da r esponsa-
bilidade dos cofres federaes, pod e determinar esse des falqu e na renda a rre-
cadada. 

Muito embora esse excesso de despeza tenda a altera r com maior ou 
menor intens idade os calculos que vos ap resen to, ficare is habilitados para 
conhecer as condições actuaes do Thesouro , conv indo, en tretanto, que habi-
liteis o governo com os necessa rios r ecursos para que possa no exercício 
que vae en trar attender ás multiplas ex igencias do ser viço publico · e aos en-
cargos existentes . 

Pelo que vos exponho, ve reis que a s ituação do T hesouro póde, po r meio 
de provid encias acertadas , to rna r-se proximamente favo rave l, sendo f echa-
do o período dos deficits orçamentar ios, o que concorrerá cfficazmente para 
a a lta do cam bio c elevação do nosso credito no's mercados monetarios do 
exterior . 

A dec retação de um a boa le i de orçamento pela qual se comsiga o ni-
velamento da despeza com a receita; a r eorganização do nosso regimen ban-
ca rio para o f im de ser valorisado o meio circulante, a confecção das leis 
organicas complementares da Constitui ção são assumptos que espero t rata-
reis com o vosso esclarecido criteri o, afi m de que cada vez mais se radiquem 
e se consolidem em nossa Pat ri a as instituições r epublicanas . Para esta 
0bra podereis contar com o m eu mais dedicado concurso e com todos os 
esclarecim entos que em meu alcance estiv er rninistrar-vos. 

Capital Federal, em 18 de D ezembro de 189 r . 

FLORIANO PEIXOTO. 
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1892 

12 DE MAIO 

mensagem de abertura 

·SENHORES rMEMDRos oo •CoNGRESSo NACIONAL - Dominado ainda P.elos · 
mesmos intuitos que, com maxima lealdade, manifestei ao Paiz quando 
assumi o governo do Estado, a 23 de novembro do anno findo , e tambem 
por occasião de _..d-irigir-vos a mensagem de r8 do ·mez subsequente, nova-· 
mente cong-ratulo-me comvosco e com todos os nossos concidadãos pelo 
proseguimento dos trabalhos legislativos, nesta segunda sessão ordinaria .· 
do ·Congresso N acionai, durante a qual , estou certo, continuareis a dar 
sobejas provas de acrysolado patriotismo em prol da causa publica, que, 
nas circLUnstancias actuaes, muito exige e espera de vossas luzes e orien-
tação. Confio que, estudados e d iscutidos os ingentes problemas políticos 
e sociaes, pendentes de definitiva solução, sejam votadas as leis comple-
mentares da Constitu ição quê, por falta de tempo, não puderam ser de,cre-
tadas dura nte a sessão extraordinaria, e assim se consolide a grandiosa 
obra de reconstrucção de nossa Patria . 

H a vendo dedicado todos os meus esforços ao progresso · do Paiz e 
á manutenção da lei fundamental , que regulou o systema fede rali sta entre 
nós, af ini de corresponder á honrosa moção el e plena co nfiança que diri -
g istes ao Governo, a 2l · de janeiro proximo passado, penultimo dia de 
vossos traba lhos, pela qual elle se confessa reconhecido, cumpre-me, em 
conformidade com o preceito contido no art. 48 n. 9 da Constituição, 

_ da r-vos conta da situação do P aiz e dos principaes successos suje i tos á. 
vossa . apreciação; outrosim, indicar-vos algumas providencias urgentes, as 
quaes, tradu zidas em actos emanados do poder competente, vos r econ{-
mendarão ainda mais á gratidão nacional. 

Aos momentosos assumptos que solicitam a vossa a ttenção ·sobreleva, 
com o relevo de uma gravidade excepcional, a conspiração que, após repe-
tidos ensaios, manifestou-se nesta capital na tarde de r o de abril ' ultimo. 

Sabeis que a generosa r e\!olução de 23 de novembro, em· que vós -
proprios fostes grande parte, veiu, de par com a restauração das virtudes 
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republicanas em toda a União, contrariar interesses de toda a ordem, j á 
arraigados ao estado de cousas que e!la subverteu. Ainda mais: pela sua 
indole r estauradora elas virtudes r epublicanas em nossá Patria,. j á entregue 
ao solapamento dos abusos e erros, quer na ordem social e economica, 
quer mesmo na ord em moral, a r evolução de 23 ele novembro, que foi 
não só a annullação •do attentado de 3 elo mesmo mez, mas tambem tre-

menda reacção contra os processos, praticas e costumes implantados na 
publica administração, teve como naturaes corollarios movimentos politicos 
produzidos em quasi todos o·s Estados. 

Comprehende-se, desde entifo, que immensa móle el e interesses per tur-
bados teve de supportar, desde o inicio , essa ultima e grande transfo r-
mação polit ica ele nossa P a tria. De varios Estados para esta capital, desta 
capital para outros pontos da U nião, as noticicas a.larmantes, os boatos mais 
inverosin1eis alitnentavan1 as esperanças de uns, faziam recrudescer as 
ambições de outros, trazendo o esp iri to publico em sobresa lto, sem permittir 
âs classes conservadoras, ao cotnn1ercio, aos capitaes, e até ás familias, a 
tfa~Hqui·m·.,J.ade necessaria para· o desenvo lvim ento da vida e elo trabalho. 

Movimentos· parci aes nos Estados, decla rações ostensivas de hosti-
11d'ad'e po r foda ' a pa·rte, tentativas de surprd1enclente r epos ição de Gover-
n<>'dores . destii-tuidos em consequencia el a sua ad hesão ao golpe el e Estado; 
tudu conven eia o espirito publi·co de que se organisavam os meios ele 
a·nnulli>T o principio da autorid-ade e de restabelecer por uma revolta sem 
idéal , sem· princ.ipios, o passado que a Nação hav ia condemnaclo 11a r evo-
lw;ã@ a- qu·e· devemos· hoje o r estabelecimento da Constitu ição e da paz. 

C::omo ainda era natu ral, foi nesta capita l que se concentraram, para 
operaT de acô rclo, ligados pela communhão das decepções e elos od ios, das 
ambições e dos in teresses, aqu elles que a toei~ o t ranse planeavam r econ-
quista r as posições de que haviam sido destituidos . . 

Parece-me escusado ins istir na r ememo ração de factos tão recentes ; 
cump·re-m e, entr etanto , não perd er de vista a intip1a ligação com que se 
produziram,, Desabrida opposição pela imprensa em linguagem sediciosa 
e a<tlarchica; exploração da caFestia dos generos alimenticios e merca-
dorias- de púmeira necessidade, em grande parte exagerada com o fim 
de sup,erexcitar o sentimento popular; monstruosa campanha de clescrecl ito 
no estliangei.ro ; formigatnento incessante de boatos aterradores, con1 que 
a- utn tem po &e tacteava e se inoitava o animo pub1ico j emergindo de 

todo ess.e trabalho sub te rraneo a revolta elas fortalezas ele Santa Cruz e 
Lag,e, no dia 2 0 de janeiro. 

Dominada esta, e a pezar ela p1rudenda e. ela tolerancia do governo, 
ind•i-Ga>m&• assim• o• desejo el e uma · poli tica el e paz e ele concordia, v iu a 
Nação a •. recrn~esoenc<ila, das hostilidad es na impi'ens::r e na via publica, 
tentart:i.vasi cl,é•- g.Yeve,s, enüssarios agitando, ora a icléa separati sta, como em 
Mi'l'l:as • Ger::re s·, ora~ movimentos sediciosos, até mesmo dentro elos quarteis, 
com·o em 5-.• P.a'llao· e Matto GrossCD; as tentativas de a lliciação da força 



publica · .nestà. i capital; a intimação provoc'ado'ra e acintosa', dirigida'' por 
treze gener-aes a·o Chef·e '- do . •Estado, e, i por ultimo, ·a · expl osão'' do dia· - ~o · 
de• abriL ' ' 
f. O qu~ foi e~se acto de ·audacia, em que se recorrer;; ao ; suborno . de · 

praças para consummar o a'ssassinato e se chegara até as põrt~s d~s'' q~ar
teis, na esperança --de an·astar batalhões â· sublevaÇão, vós o podeis avaliar, 

;, Achava-se afastado do centro. dã cidade, quand~ tive aviso de q u~ u~~ 
g{aúde ' massa 1pó"pillar se encaminha._;a, com f ins hostis, para· o. Palacio do 
Góvernó . -Coma· me "6umpria; apressei-me em vir ·accupàr o. meu posto . 
De caminho, tendo encontrado na Praça Cla Republica alguns· corpos ·.de ·. 
t -r-opa, que, com ' a ne tici a, · apressadamente· haviam formado, ct·emorei-m~' em 
f'rente dell es, .' afim · de repeÜir a · intimação da · deposição, ·pr'i>el\linada 'p~ lÓs : 
·O:•·ador-e·s· que dirigiam a "turba-multa dos anaréhi stà.s; ··á cuja" frenre · s~. vi~)l'l, ' 

<l0:I11 pezar vo's digo , alguns, ' r eprésentante; da Nação o e- officiaes · ct ~'· JJO'st Ós ( 
eli>vados, ·•outros · coln a sua · presença ·e a sua aclhesão ·acoroçóanda·:i/ 'q_ri,~ ; 
s'é ria -auxiliada por ·varias batalhões ·desta ·capital. · · ' '\ 

Esperei--os diSpbstO a, agíi, i sto ·é, a cump~·i'r 9 111eu .. ~e'ver·: t1~ nê19 ~;1~.~s .. 
t~rúa ·vez · veri ficado, · pÓ r ~Ssa· ~odC~~ião, _Q_u e no apoiO_ do pÜ~o e na fi;r~ez;~ , 
da d isc iplin·~ ' ã~ fo~Ça'' pubÍica ' estav'atÍ1 as mais sólidas gaiántias de . que 
p'ódia a is por o Governo :·para· n1ánte~ a ô;dem. . . - . . 

,-., · T odos d~fes ' fados s~ "coricate·;,ai11 co;11o ;s é! os .de . uma mesma · ca.dei; ;., 
' • ' · I o ' • • ' ' ' " ' ~ •' • t 

ê··e h~sta ligação p"rof.tíi:ida e }p 'écusá';'çl qqe os :ha:veis qe _. çonsider<;~,r, para , 
f<tzei- justiça . á '. segura"nça e . r"~ ct idão de vistas,' e . á escrup,uiosa escolha. de 
tile ios · con1 . tÍue 'Pro~ed~~; · Õ Gover~-o ~ t~a g~v~is~ulla situaçã'o. que taes factos ~ 
.Cr earam. 

• ·, • ' J J.: 

-,.. :,• 

Sendo necessario -salvar o prestigio da autoridade, es.magar a . anarc.hia,_, 
assegurar a ordem, .attingind,o a todos os principaes chefes ou respon-
s'aveis por essa subl"evàção e cómmoÇão, o estado ·de sitio, · declarado p.elo., 
Decr'eto 11, 791' de lO do. mez -~i ndo , íinpoz-sé como unui necessidade inde,,: 
cÚnavel, obede~eu ' estriclaníe rite ás prescripçÕes constituçionaes, e . encontra · 
plena e inteira cons~gração i10s principias de direito publico que dominam . · ·- . . ... 
a . espec ie. _l ~- .: 

Acreditand,o . que <~.bsurdo , s.eria esperar que a amtrchia se des.envolvesse , 
em actos de violencias á propriedade e ás pessoas, á autori~ade e ao pireito, , 
para então combatel-a; e como o juiz ela gr avidade elo perigo imm\nente 
q{,e legitin;a a de~Ia:ra,çãÓ do t:stado de sitio, dutro não é, · na opinião una-
nime, sinã~ a propria auto ridade, Congresso ou Poder Executivo, a quem ~ 
a Const ituição confere essa. pondero'sa attribuição", nio hesit~ i em cumprir : 
~ meu d e~er, ]i,;,ita~do-me ás ' medidas de detenção em ' Jogares não desti-· 
n'ados ~os " réos de crimes 'communs e ao dester~o para ·.outros .. sitias do 
t"er.ritorio n~ci;nal ;' abstendd:me dé qualquer outra medida que fosse contra , 
a 1 r6priedade' dos cÚ!p~do~. â'o mesmõ tempo qÚe, por outro la:dõ, · g~~antf~ 
a . mais ampla liberdade de imprens'a 'e 'de locomóÇão e a rriai i; ' co{11plet~, 
inviolabi lidade ''cto s ig iT!ci da correspondéncia post.al e teleg'rap·hic.a .' 

5 
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E, ,;;to t er de empregar as prpvidencjas P,H·~orisad,as P,eJ.a Constituição, 
o Gove.rrw . cppsi~erou long;amente, pesou, ei~1 dot1S .di <!? de. trabalho, quasi 
consecutivos, toda a especie de prova t estemunhal e circunstancial , que 
teve a seu alcançe e que lhe bastou P,a ra formar convicç ~o segura da 
necessidade d,as medidas de r epressão que a9optop. 

Além de informações colhidas em importantes ,doç,mnetl.to;; escrip tos, 
fundou-se o governo na ve)lementissima prova circunstançia l, que vos 

tenho expendido, e q.u.e de s~u ·en fe ix<!me11to lp15ic.o c,ol.he extraordinaria 
relevancia, articulando~se por facto~ de notorieçl f!.de pupli~a, muitos ,de!les 
attestados pela p,ropr!a imprensa. 

E1n m11 prpcesso politic9, COJ!10 ep.t.e ,é, iwpoljsjvel e des,<;.abi,do se ri~ 

guardar .o ri15.c>.r d~s fór m.,as jp diciaes, a que, aliá;s, nenhmp Preçeito legal 
·bu .de çjoutrin<! q)Jriil'ava ,o Pp d!"r E;xecutjyo. O Gpv,eFqo n ií,a i-!.>l_gou, 11em · 
p.o.dia jujgar, njj.El imp,<;>~ ne1}1 p.opia impor pepjl.S 111efli.'inte pFOf eljso regular: 
uspu de IJledjd_<}? exc~pciona'es de org!=rn .politjGa, çxpressa!ll,~nte permit-
tidas pela Constituição. para o caso, cqrp p o .g,u,e se de!:!, qe <;0!11JTI<.>Çijç> 
intestina, v.roduzifia pe)a erupção final çle Wl} lqpgp t,m\]R-l!f,o ~e cqnspi-
r.ação f!nterior · contr~ os pgderes cons~it1,1j cj<;>s. As .. cjetenÇ!)es ~ desterro~ 
que deçreto,u são os qqe copstam do actp de I;> !!o me?' ti.!~dp. 

Dos cÕnspiradores ahi if!911J.\9.9,S, al~f!~ fprgm pr.e:?P ~ pa fJ <!&;r ancia 
do delicto, oufros em frente das tropas, profJ=rindo a_ççl~J11aÇÕ e? sedici0sas, 
outros porque, franca e publicamente, foram visto·s· na multidão que se 
dirigia ao p·~lacio da Pre~idencj?-, ; oci·fe ;i!:,;d c,> qu~ - ~in~aJ11 . d~~-&r o . Cp~fe 
da N qção ; outros, fim,t)mente, posto que não tiyessej11 to111a.do p,arte activ<L 
no movimento do dia r o, haviam-no preparado e estavam, por declarações 
e demonstrações de sua solidari edade, promptos P?-ra entrar em acç~o a 
qua·lquer momento. 

Eis o que, no cumv.rimento do dever constitucio1_1al, t enho de dizer-vos 
sol:)re o;; graves acontecimentos que se pass?-ram em vossa ausencia, 
agitaram o Paiz e trariam, sem duvida, a ar:,archi<! n<LS ruas, a co11vtdsão 
nos Estados, o pes.crec!ito c·O!pplet,o de nossa P atria no estranil'eix:o, a 

ruína da Republica e a desintegração de seu · t erritorio no torveli!J.hQ de 
tremenda guerra civil, si não fôra a energia com que procedeu o Governo, 
correspondenclo assim á v ossa confiança e aos nobres intuitos das moçõ e;> 
de 2 r ' de i aneiro. 

N ão vos deviam, porém, causar surpreza os delictos de ro de abril , 
porque Ja a r evolta das fortalezas ~e Santa Cr~z ·e da Lage, onde desgra-
ça,dos e infeli;o:es galés foram alliciados com promessas, e na qual encon-
t~am-se salientes '~estigios da COf'artidpa~ão ' de chef~ s de influencia e 
de pres.tigio, por sua posição pol~tica e ~oc! !ll, vos havia conVJencido de 

que em critica situ<!ção se achava a Rep].lbliça, ameaç.ada de ser subver -
tida pela anarchia; sendo imperiosa a nece~sidade ,de salvar o prestigio da 
autc-rirl ad·e, . compromettida a toda a hora P.Or poatos que percorriam o 
P aiz, e que affirmavam a c\issenção na força a rm;:tfl a e a fraqueza do 
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Poder Publico, na expectativa de pronunciamentos militares, arrastando, 
caso fossem possíveis, a deshonra para o Exercito e Armada ·e a perda 
completa das instituições republicanas entre nós. 

Por isso, Jogo após os graves e vergonhosos acontecimentos naquellas 
fortalezas , os quaes vos convenceram de que os nossos adversarios, inimigos 
da Patria, não recuavam drante de todos os meios, ainda os menos escru-
pulosos, encerrastes, com geraes applausos, os vossos trabalhos, afim 
de deixar ampla liberdade ao Poder Executivo para agir, e, antecipada-
mente, lhe assegurastes o vosso apoio no direito que lhe conferistes ·de 
empregar todos os m eios, mesmo os mais energicos, para manter a ordem 
e consolidar a ·Republica. Em vossa ausencia, a prudencia, a brandura, 
que a muitos se afigurou frouxidão, temor ou fraqueza, a mais rigorosa 
moralidade na gestão dos negocies publicos, a mais calcula!fa e fria 
impassibilidade ante as ameaças e os pla,nos de sedição, a mais escrupu-
losa distribuição de justiça, até para com aquelles que na vespera haviam 
manejado a aggressão, sómente serviram para aggravar o inal, na persua-
são, el)1 que se achava.nt· os aggressores, de que não era o desejo de conci-
liação e de paz, mas sitn o temor que assaltava o Governo, na consciencia 
de sua propria fraque~.a. 

As mec\idas, poré111, ÇJUe o G.overt)O r esolveu tomar vieram restituir a 
paz aos éspiritos, dar seguriJ.n.Ça e tranquillic\ade a todas as classes conser-
vadoras, garantir, emfim, a ardem a toda a socied'ade. 

Posso, pois, affirmar-ves uue, dos poderes que me conferisúes em 
momento de angusti a, só usei para o bem da Patria e consolidação da 
Republica. 

Não se r evestindo de maior gravidade os movimentos occorridos nos 
Estados de Min!ls Geraes e S. Paulo, os irnplica(jos em taes aconteci-
mentos foram a,mnistiados pelos ,decretos de 2~ do mez ultim.o , etp. comme-
mOriJ.Ção ao centenario çlo immortal Tjrac)entes- precursor de nossas 
liberdades e o maior marytr da idé<t republicana entre nós. 

Estes actos foram expec)idos com o fim de paci'fic?r definitivamente 
os an.imos, e no uso dos poderes extraordinilrios que me conferistes pelas 
moções a CJ1.\e já me tenho referido. 

E m Miltto Grosso, como consequencia do plano de conspiração aqui 
traçado e do desabafo ás paixões partidarias, deram-se factos de alguma 
gravidade, mas sem essa importancia qu e lhes teem attribuido os apregoa-
dores do descredito do Brazil. 

O Governo não se descuidou em tomar as prov idencias que o caso 
exigia e, segundo as noticias que tem r ecebido, é de presumir que a esta 
hora j á esteja restabelecida a ordem naquelle Estado. 

Por varies Ministerios, e 1.\Sando da autorisação contida na Lei n. 26, 
de .30 de dezembro ultimo, foram abertos os credites indispensaveis aos 
serviços que se acham provisoriamente a cargo da União, emquanto não 
for organisada a municipalidade do Dist ricto F ederal; e com referencia a 
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. . - . 
outws ·asSltm[jtos, incuí'nbid.os ··ao Ministério ' d'a Agricultura, .Commercio . e 
Obras Publi~às, 'foram ' t'a'tnbeti1 abertos div~rs~s creditas ·e~traorciinari~~ . 
afim de proseguirem com regularidade vari~~ serviços que . não. podiam 
seffrer inferrupção .· 
" ·.c· T.eJho -~ ~atisfa'Ção de assegura r-vos que mantemos relações de perfeita 
ã'rri!sade 'com todas ·a~ N açpes. No que de mim depender e lias : continuarão. 
a- ser tul'tiVatlas C0111 o Inaior estnero . . 

.ó · Go~erno Arl;enti~~ foi qpportuna!nente informado da vpssa resolução 
á. respeito do · Tratado' de 25 de janeiro de r8go, q,ue dividia . o t e.rritorio 
Etigiosó e · d~u por terininada a discussão do direito, concordando ~m que 
pai-a r~corier 'ao arbitro ;,ão era necessario :esperar que . expirasse o .prazo 
;,,arcado para aquella discus~ão. De conformidade com o q.ue ücou · ajus-• 
t ado, . dirig_i .'a rs do mez passado, aq P,residente ·qos Estados Unidos da 
America, Úma carta·; pedi11do-lhe que acceite . o encargo do : arbitramento . 
igu~l pedido· f ez, 'sem duvida o Governo A rgent ino. . 

--~ .. . . - . . 
A;s .,ratificações do Tratado de a rbitramento, firmado em Washington, 

a .28 de abri} -d~ . r8go, entr~ o Brazil e ·outros Estados Americanos, ·deviam 
ser alli trocados no dia r de maio de r8 gr , ou a'ntes, si fos·se possiveL 
.N.ã_q . <;r J grai_n , por·que ne~n toclas as partes cont ractàntes estavam pa ra isso 
habili tad,as-. Propoz, portanto,. o "Governo dos 'Estados Unidos da A mericá 
que se f irmasse um .ajuste, ·adiandO a troca;. por ·dois a niJ.O S'; contados 'da 
data do mesmo ajuste . Acceitei a proposta, e nesse· ·sentido foram logo ex-
p~.diqas as· ordens necessarias. 

<A lei que fixou a despeza da União para o exercício vigente extinguiu 
-as Lega:'çõ.es ': na ··Russia, na Austria-Hungria, e junto á Santa · Sé, i:etlninclo 
as ·de ·Caracas e •Mexi co,• ;Linüt e L a: Paz, Lisboa e Madrid . 

Fi.li, porém, posteriormente, ·autorisado a abrir, peia verba - Extraor .. 
·dinarios no •Exterior - o êredito necessario para liqui'dar os serviços 
extinctos . Entretanto , na · data dessa aut orisação, j á os ed1pregados das 
I..egações.'Slipprimidas tiilham . r·ecebid'ó os· 'v enciinentos correspondentes ao 
p'l' imeiro quartel do · eli:erci'cio co.rren'te e, não · havendo a lei marcado prazo 
para a liquidação, achei acertado adial'a. até que vos r etúlisseis, "na espe~ 
rança de obter que concordeis em conservar as L egações existentes e sepa-
radas comú "Se acham. •E' 'ce rto' que a extincção de umas e a fusão de outras, 
trar"ia>alg unia econon1ia, tuas · eSta não cóffi.perisaria os inconveni entes que, 
de'sde· Jogo, se fariam sentir, diminuindo · ou ' quasi supprimindo · a n~ssa 
representação diplomatica nos paizes mencionados. Em o r egimen passado 
iiiaritéve' se essa .. r epresentação com proveito, e a Republica, .·interessada em 
'cónsei-vàr e desenvólver as· relaçõ'es que êrú:o:htrou éstabel ~c'i'd ãs, não deve 
privar-se dos meios pata isso 'necessários. · 

Enú~· as riecessid~d,~s · d; reformas re_laÚva .. s .aos assumptos que per-
tencem. ã p~st'a .da Justiça; ' avulta a r evis.ão . do C9dig9 P enal, a reorganis~7 
Ção i udicia;i~ d~ Distr'i~t~:/: F~aeral , a ;efo~n~~ ,4 a legis,laçã~ .. ~~.Potiw;<;adíl, 
da lei das sociedades anor;y-mas e dei p·r~c~sso ' da ~ ·fa11enc'i.as'."' ' ·. '· 



. A magistratura federal tem funccionado regularmente, e quanto ao 
pessoal da dos Estados, tem o Governo, na fór-ma da · .Constituição, decla-
~ ó).dO em disponibilidade os . magistrados, não aproveitados na respectiva 
organisação judiciaria. 

O policiamento desta cidade tem sido feito com a possivel r egularidade, 
tornando-se de dia para dia mais sensivel a necessidade de augmentar os 
~1uadros da Brigada .Policial. 

Com o empenho que devo pôr na completa moralisação social, pela 
punição e prevenção dos crimes, lembro a creação de penitenciarias agri-
co las, nas quaes, pelo trabalho m ethodisado, pela instrucç2t> .moral e technica 
,'se possam regen.erar os infe lizes que, á falta de todos esses meios, ou 
arrastados por vicias. ou enfermidades, se h;J.j am tornado réos de delictos, 
cuja punição a moral e a justiça severamente impõem . 

Em conformidade com a r ecente lei eleitoral por v és elaborada, e 
d <õ acco rdo com as instrucções que o Governo expediu, afim de ser em bem 
entendidas as disposições ·dos arts. 59 e 6o, procedeu-se no dia 20 do me" 

proximo findo á eleição parã preenchimento de uma vaga de Senador pelo 
Districto Federal, t endo o respectivo processo . corrido COI'l toda. a r egula-
ridade, p que espero succederá .nos Estados, .. ond., se . tenham de provêr 
~s vagas existe~tes na reprt:sentação nacion~l.. ' ' • J ~ \ • I 

Não foi-, até ao p rest~nt·~ . J)Os ~a e tn exectt('âO a lei e!·11 virtude da · irll:à.l 
se estabeleceu a reo rganisação <l os serviç •s d.a administr.;;ção J ·.~ dera!; 

porquanto, defficuldades oriundas da nova classificação dos mesmos ser-
viços e verificadas na pratica, em varias Ministerios, tornaram impossível 
a expedição elos r egulamentos precisos. Assim é que fica ram a cargo elo 
Ministerio das Relações Exteriores, além do que já lhe compete, a immigra-· 
ção e a colonisação; mas, taes assumptos, por sua natur eza, são inteira-
m ente estranhos ás funcções claquelle Ministerio: ligam-se mais ás relações 
internas do que ás externas ; e, pela acção directa que ex igem, un1a vez 
collocado s alli , hão de necessariamente tolher um dos orgãos do Governo 
no seu t rato com os das nações estrangeiras. 

A i.sto, a:ccresce que não se realizaram ainda todas as previsões do le-
gislador, quando procurou sim plificar o mecanismo admini strativo fe-
·deral, ele modo que se . coadunasse com o systema que hoj e nos rege ; 
,i>Orquanto, nas !Secretarias elo Interior, da Justiça e da Instrucção Publica, 
não houve por ora diminuição de trabalho , mas sim augmento, pela per-
manencia nellas de ser viços ai nda não desligados; pela imprescindível ne-
cessidade de reformas em varias ramos administrativos, pela solução de 
consultas relativas .á execução · das leis federaes, em todo o paiz e das 
questões de competencia que não cessarão emquanto se não extremarem 
definitivamente as attribuições da autoridade federal, da organ.isação dos 
Estados e do Districto Federal, e si não operar efficazmente a transfor-
mação economica respectiva, de modo que possam estes prover aos diffe-
rentes serviços de sua alçada; o que tudo indica t er sido prematura a 
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fusão dos tres M inisterios, decretada na · alludida lei, cuja revisão conisdero 
indispensavel, ·sem que, entretanto , isto obste á expedição de r egulamentos 
especiaes para outros Ministerios, de conformidade com o que foi por 
vós •esolvido. 

A organisação do Districto F ederal, cujo 'proj ecto não chegou a ser 
convertido em lei, é uma das necessidades mais palpitantes e que convém 
quanto antes . satisfazer. 

A legislação concernente ao r egistro civil , pela impor tancia deste ramo 
de servi ço, e por consideravel sonun a de inter esses, a que está elle ligado, 
carece de r eforma efficaz, esp ecialmente na parte r elati va aos nascimentos 
e obitos, bastando para isso a ttender ás profundas modificações realisadas· 
na ordem civil e administrativa pelos decretos de separação da Igrej a do 
Estado, e da no va insti t uição do casament o civil. 

Saude Publica .O estado sanitarro desta capital r eclama tambem toda a vossa attenção, 

E nsino 
P ubli co 

visto que tendo ainda, na estação calmosa ultima, causado grande mortanda-
a molestia que, ha annos, naquella época, r eveste o caracter epidemico, 
além de outras, com grave prejuízo da situação interna e externa do paiz, 
julgo inadiavel a resolução definitiva do problema complexo do saneamento 
desta capital, ainda que com os sacrifícios de avultados dispendios, a liás, 
m;uíito productivos em futuro relativamente proximo . Nesta mate ria é 

r.u\ngcntissimo que habiliteis o Governo com as providencias relativas que, 
em vossa sabedoria , julgardes necessa rias á r ealisação de todos os melho-
ram entos materiaes, de caracter hygienico ou sanita rio de que se ha mister , 
a fim de colloca r esta importante cidade, a primeira da America do .Sul, nas 
condições de que deve reunir em si a metropol e da IRepublica dos Estados 
U nidos do Braz i!. 

O •Governo t em-se desvelado em diffundir a educação popular e a 
instrucção publica ; e aguarda da vossa sabedoria a necessaria cooperação 
para a effecti viddade desse grande empenho . 

.O desenvolvimento da industria acoeentua a necessidad ~ de prover com 
a maxima brevidade, e efficazmente, ao ensino profissional, t ão descurado 
entre nós. O Instituto, para esse fim ultimamente creado pelo D ecreto 
n. 722, de 30 de janeiro, não podená iniciar sua importante funcção sem 

que concedais ao Governo os r ecursos necessarios, a f im de ser installado 
convenienten1ente . 

O commercio, integ rante da vida industrial, não possue . ainda um 
i,tJstituto de instrucção e applicação, no qua l se prepa rem e eduquem os 
cidadãos, que se destinam aos variados e proveitosos ramos me t·cant is . 

.Será, pois, medida relevante habilita rdes o Governo a crear um lyceu 
commercia l, cujos f ins, estou certo, compensarão la rgamente quaesquer des-
pezas decretadas. 

A expansão das a rtes não é ainda no Brazil tanta quanta possa deseja r 
un1 pov o verdadeiratnente culto e progressista ; e seguro estou de que não 
olvidareis esse assumpto do qual são insepa rave is a creação e a manutenção 
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do· theatro nacional, medida, aliás, por tanto tempo inspirada e discutida. 
Espera o Governo que a vossa intuição sobre esta ,;,_ateria dotal-o-ba 

de meios de crear e prover tão ultil insti tuição. 
·O serviç-o de correios e telegraphos foi desempenhado . com regulari- Correios 

dade; prosegue o desenvolvimento da r êde telegraphica em nosso territo- e Telegraphos 
rio, tendo sido concluída a •inha de Goyaz a ·Matto Grosso, e dadas as pro-
videncias concernentes á construcção das de Belém a •Manáos, de Cuyabá 
a Corumbá e deste a outros pontos que convém ligar. 

Reputando de necessidade inadiavel a mudança da Capital da União, 
c, Governo trata de fazer seguir para o planalto central a commissão que 
deve proceder á demarcação da área e faze r sobre a zona os indispensaveis 
estudos. 

Mudança 
da Capital 

tCom relação ao Exercito, que tão assignalados serviços tem prestado Exercito 
!t nosstl Patria, e que ainda agora, na mudança de suas instituições, repre- e Marinha 
S6!ntou papel tão saliente, não posso deixar de solicitar vossa attenção para 
o fim de dotal-o de todos os meios que o tornem apto ao desempenho da 
sua nobre c patri otica nlissão . 

Difficil se. tem tornado o preench imento dos claros nas fileiras depois 
de abolido o premio aos voluntarios e engajados; porqüanto a providencia, 
com aque lle intu ito, estabelecida na lei de fo r ças de terra, que se acha em 
vigor, é inefficaz para attrahir ao pesado serviço das a rmas os cidadãos 
que não estão a elle obrigados . O alvit r e que submetto á vossa considera-
ção é o de fi xar-se uma gratificação especial , des tinada aos volunta rios, 
independente da que foi determinada pela ci tada lei, emquanto não se fiz er 
effectivo o primeiro contingente a que se r efere a Lei de 26 de se tembro 
de r874 . 

O art. 8° da L eí n. 39, de 30 de j aneiro do !;orrente anno, dispoz 
que cessariam as t r ansferencias para o quadro extranumera rio, creado pelo 
D ecreto n. 8, de 21 de no vembro de 188g . 

Ora, tendo por fim aquella creação não desfalcar os corpos do Exer-
cit o do pessoal necessario para serviços fó ra dos mesmos corpos, na Repar-
t ição da Guerra e em commissões a ella estranhas, quer no Districto Fe-
deral, quer nos Estados, parece ace r tada a r evogação da r efer ida dispo-
s ição. 

A introducção de alguns melhoramentos já ac\optados em cer tos paizes , 
a fim de ministrar-se ao soldado mais ampla e completa instrucção no s 
campos de manobras, a .trgencia do aperfeiçoan;ento de novo material de 
g uerra e especialmente de transporte, a creação de pa rques de aerostação 
militar, são outros tantos assumptos que esperam de vosso patriotismo e 
amor á paz o maior desvelo e cuidado, dotando o Governo dos r ecursos 
n ecessa rios para real i sa l-os . 

•Cumpre-me r ecommendar-vos mu.i especialmente tudo quanto concerne. 
á nossa marinha de guerra, que com difficuldade poderá desempen!)ar seu 
arduo e nobre dest ino. sob o ponto de vista tanto do pessoal como do 
mate ria l. 



Exposição de 
Chicago 

n 

Relativamente . ao v.essoal, é elle -deficientíssimo para guarn ecer todos 
os navios de que agora se .compõe a nossa esquadra, faltando-lhe, ·além 
disso, a necessaria instrucção pratica. 

Para obvii'r o primeiro destes -inconveni etJtes, visto •que a ·Constitt:.i ção 
Federal só permittiu o engajamento para a Armada Nacional nas :' escolas 
de aprendizes marinheiros, na marinha nlerca''nte e no voluntariado - setn 
premio, faz-se mistér que autoriseis o Poder Exe·cutivo a augmentar o 
uumero das referidas· escolas, pois que da maririha mercante nã'o podemos 
~:sp erar grandes contingentes, attend·endo ao facto de estar ella, por as,irn 
dizer, extincta, ao promulgar-se o nosso codigo politico, no qual foi sa'bia-
mente consignado o principio da nacionalisaçâo da navegação el e cabota· 
gem, nem tão cedo adquirirá desenvolvimento tal que se transfonne ein 
viveiro para nossa marinha de guerra. Do ·voluntariado sem premio tambem 
nada ha que esperar ,porque com · o progresso industrial do Paiz, o que 
tornou faci l e ben1 ren1unerach:; o trabalho entre nós, não será, certamente~ 

preferido o serviço na Armada, mediante o pequeno soldo mensal, equiva-
lente a dous dias de sala rio em qualquer officio. 

Ainda no intuito ele augn1entar o ntunerb dos tiossos mâ.rinheiros, con-
vi ri. uina lei de sorteio e outra que regule a nacionalisação da cabotagem. 

A reforma elas escolas de artilharia e de torpedos, já por vós autorisada 
com o inttiito de obviar a· falta de instrucção pratica do pessoal, quer supe-
rior, quer subalterno, traz como consequencia a concessão. do credito indis-
pensavel, convindo tambem a creação de outra escola de tiro de fuzil, qu'e 
reputo de impresci nclivel necessidade. 

Relativamente ao material naval, urge que o Governo fique habilitado 
com o credito extraprdinario preciso para augmental-o, de sorte qu_e a 
Armada Brazileira possa. manter as tradições gloriosas que até hoje tem 
conquistado e que a tornam credora da gratidão nac_ional. 

Varias propostas, constantes do u1timo ·projecto de fixação ele forç'< 
·naval fo'ram por vós · votadas e traduzidas em lei; r esta, ·porém, que' a 
-respeCtiva execução sejam igualmente- concedidos os creditas necessarios '. 

Apezar da de'ficiencia da verba vo-tada para occorrer ás despezas com 
a Exposição Columbiana de Chicago, o Governo tem providenciado de ·modo 
que o Bra2:il ahi seja representado dignamente. Deve estar já feita acqui-
sição da área destinada á secção brazileira, e breve seguirá um commissario 
eispeci~l incumbido de dirigir a construcção · do edifício e mais trabalhos 
i~~i spe_nsa~eis. Commissões fu'ncciomim em diversos Estados da Repu-
blica ,preparando os elementos necessarios e tudo dispondo afim de que 
·cada um delles concorra, exhibindo os seus respectivos procluctos. 

Ppr certo, attendendo aos interesses de nossa industria e á convenien-
l:i<L ,,Je tornar conhecidos .no estrangeiro os productos . do paiz e o set• 
estado de civilisação, decretareis os meios q_~1e forem prec·i~os, ·para ~- boa 
realisação de tão .elevado intuito. 
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, . Para satisfa~er ro,s -~~c,lamos da lav_our';'.'.•. e no .. intuito . de obede.ccr ao 
pensat)l~.nto, .do, legislad,qr, n ão. ,só teem sido regu larisados os serviços de 
i~~igr'ilçã?, e colo.nisação ,Il9_. ~ul da · Republica, , ma? tem tambe.m o Gover-n0. 
procurado c?I? .. i,r:'Rl?.~n"h.~ ;; d7s.elF.9 1':'e l-os , ~o N_o! te . . 

•Convencido de nã.o estar . para ahi . estabeleçida a corrente inunigratc~ 
ria, apenas p,ela circumstancia da · falsa aprecia~ão qtJe na Europ:} faz 
desta p,arte. do Paiz, ficou . resolvido e já está iniciado o es_tudo preliminar 
indi spensa\le] a um trabalho effectivo de P\'Opagan,da, pelo ,qual fiquem per: 
feitamente c0nhecidas a.s cpndições climatericas, . orographicas, hydwgra-
phicas, .riqueza flores.tal, fertilidade do · s·olo, v ias de communicação .. çxisc 
tentes, fretes, etc., em cada um pos Eotados septentrionaes., desde Cl de 
Allagoas até o , Amazonas. De"le já, .[.'orém. estão os Governos Estadoaes 
hablitados, co.m os r ecursos que ~otastc.;, p'lca in i e·~,_. ~ f,;ndação ele llll-

cleos,- povoando~os, de nacion aes ou estrangeiros que para elles se enca-
nlin:bem. 

•Confiando nas medidas postas em execução, espero que veremos dentro 
em poucos annos completamente modificadas, pela abundancia de braços, 
as condições de nossa indústria agr icola, para cujo d.esenvolvimento . con-
.. correrão tambem de m,odo efficaz as linhas ferreas, i á autorisadas e cuja 
,construcção constit,ue um dos maiores empenhos do Governo. 

Do Cear&-até ao Rio Grande do Sul, vão sendo activamente realisados 
-não só os.· ttiabalhos de •con strucç.ão, mas tambem os de exploração para o 
prolo.ngam)"nto das diversas linhas·. 

Carecei · porém, ainda de mais am plo desenvolvimento a nossa · r êde de 
communicações, quer fluviaes, quer terrestres, e certamet}te, não . deixareis 
de attender ,dentro dos limites de nossos recursos, a esta necessidade. 

Em t empo opportuno vos será . apr esentado a plano geral de. viação, 
no qual foram lançadas as linhas que, pa ra satisfazer aos interesses do 
commercio e da lavoura, da administração, e até os de politica inte rnacio-
·nal, devem ser promptamente constru idas ' 

•Para esse assum pto, so licito toda) a vossa attenção, pois a elle se 
liga o maior ou menor incremento de t1ossas fontes de producção, e delle 
depende o maior ou menor gráo de effectiva solidariedade ent r e os povos 

~, sul-an1ericanos. 

Para garanti a dessa solidariedade péla facilidade de r elações de ordem 
commercial e economica, e tambem pela uniformidade de interesses e vistas 
politicas, estão no referido plano indicàdas ·as linhas de communicação en-
t r e o Brazil e as outtas •Republicas que. o circumdam . 

' Merecem o vosso especial .estudo' __:_ a que deve communica; directa-
mente o porto de S. ·Francisco e a fronteira paraguaya, no Jogar em que 
vem terminar a via-ferrea concedida pelo governo dessa Republica, e 'cujo 
inicio é a cidade de •Assumpção, e bem assim as que se destinam aos ciiver-
sos 'pontos, já estudados, d~s fronteiràs argentina e uruguaya : 

Immigração e 
Colonisação 

Viação 



Portos 

Situação 
Financeira 
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·Ao vosso patriotismo, alto · criterio e esclatecida competenciá, não 
escaparão, sem duvida, os motivos d e ordem elevada, determinado·s princi·· 
palmente pelo sentimento de fraternidade americana, que- justificam o em-
penho e a solicitude com que trato de tão . import~ntes medida'{;.' 

Ao extraordinario augmento da producção que se tem operado ·nestes 
dois ultimas annos, não tem o Governo podido ccorrespnder com a faci lidade 
do tránsporte indispensavel ao movimento de mercadorias, importadas e 
exportadas, que delle resultou. · Este inconveniente é devido ·não só á falta 
de boas condições para o enibarque e desembarque de mercadorias tios di-
versos portos, mas tambem á deficiencia de material rodante, especialmentt 
na. Estrada de Ferro 1Central d·o Brazil. 

Com ·relação ao serviço de· po·rtos pouco se tem podido fazer, porque · 
acha-se elle ein parte subo,dinado a disposições constantes de decretos, 
.pelos quaes o · Governo Provisorio e o da ex ti nota monarchia fiz eram 
diversas concessões .. 

Destas, algumas vão tendo effectividade pela construcção dàs obras, 
outras dependem de estudos que se estão fazendo. 

Relativamente á Estrada Central, devo lembrar-vos que ha muitos 
annos solicita o Governo do Poder Legislativo os meios necessarios ao 
augmento do material rodánte ü1dispensavel; meios que até hoje não foram 
concedidos e que, confio, vos apressareis em votar, habilitando assim o 
Poder Executivo a satisfazer os justos reclamos da lavoura e do commercio. 

Tenho reconhecido a necessidade, imprescindivel e urgente, \).e resta-
l;,elecer a ordem e a regularidade nos serviços publicas, constituindo preoc-
cupação constante do Governo a mais séria fiscalisação na cobrança das 
rendas e rigorosa ~ ~OlitlJilÜ•. na~ d E:~ pezas autr.rizada'5, afinl de ·~~1: po.ssamns 
pelo equilibrio do nosso orçamento, assegurar definitivamente o credito 
do paiz. 

I 
A renda foi orçada para o corrente exercicio -em 207.992 :I2o$ e a 

despeza em 205.948 :264$128, mas pela Lei n. 36, d~ 26 de janeiro deste 
anuo, foram autorisadas despezas extra-orçamentarias em quantia superior 
ao saldo resultante da comparação daquellas sommas. 

Cumpre, entretanto, reflectir que para o augmento da renda calculou-se 
com so 0 1° addicionaes sobre os direitos de importação para consumo; IO 0 1° 
addicionaes sobre o imposto do sello; 200 réis por Ioo$ sobre as acções ao 
portador dos bancos e sociedades an0nymas, bem como sobre debentm·es ou 
obrigações ao portador; I e . I Il2 o lo sobre os dividendos dos bancos, 
companhias e sociedades anonymas; I o 0 I 0 addicionaes ás taxas do imposto 
sol· r.~ o s ·.thsiçlio dos Senadores e fjepnrado:;; 10 °J 0 sobre o e:\:petlienlc ,dos 
generos livres de direitos de consumo; o imposto sobre o fumo e a r ev i.são 
elas tarifas aduaneiras, do i,mposto de dóca e das armazenagens. 

As revisões, porém, não estão concluidas. O augmento dos impostos 
aduaneiros só poude se< arrecadado regularmente de março em diante, em 
attenção ás reclamações do commercio quanto aos generos entrados nos 
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_portos antes de ter execução a lei do orçamento; o imposto sobre o fumo 
só ha poucos dias começou a ser cobrado; o que ioi creado sobre os divi-
dendos de acções não teve applicaç"ão por estar ainda correndo o . pr:meiro 
semestre do •exercício , e o addiciona l sobre subsidio sómente agora se 

.poderá tornar effectivo. Como vêdes, não aproveitou ao primeiro trimestre 
do exercício o augmento votado, n ão offerecendo, portanto, base segura 
para a avaliação da renda durante o anuo financeiro corrente. 

Não se póde ainda formar j uiz.o seguro sobre as operações da r eceita 
e a despeza do exercício de I 89I nos dons primeiros semestres, por falta 
de alguns balanços do Estado do Rio de Janeiro, das Thesourarias .da Bahia, 
Pernambuco e Rio Grande do Sul e da Delegacia do Thesouro em Londres. 

Os documentos escripturados demonstr'am que a receita ordinaria e 
extraordina ri a elevou-se a 2or. 6os : IS I$386 e a despeza a 173 .844 :98s$666, 
verificando-se a favor da receita a differ ença de 27.760: 16s$720. 

Este resultado, porém, soffrerá modificação na liquidação definitiva 
do exercicio, tendo-se em vista elementos mais seguros, porquanto si á 
renda conhecida de 201 .6os :1si$386 se addicionar a dos balanços que 
faltam para completar os dous primeiros semestres, feito o calculo propor-
cionalmen te, ou 10. 2S I :36s$207, e ainda a presumível no períod-o addicional 
computado pelo de igual espaço do anno de 18go, ou 16. I I4 :700$763, ficará 
e levada á somma de 227.971 :217$3s6. 

Conéderando, por outro lad-o , que a despeza não poderá ficar aba ixo 
da votada para o actual exercício, ou 20S . 948 :264$I28, e, addiciona ndo-se 
as autorisações especiaes para despezas de I891, que elevam-se, segundo 
exposição no r elataria anterior, a I0.709 :·129$317 e mais a diminuição 
operada no orçamento de 1892 com o calculo da eliminação das despezas 
com os serviços que devem ser transferidos para a Intendencia Municipal 
·e para os Estados, ou 1S. 73S :664$ooo approximadamente, t er-se-ha para. 
o total da despeza 232 . 393 :os7$44S , sendo a differença contra a r eceita 
de 4.42I :84o$o89. 

Attendendo-se, porém, que no exercício houve arrecadação do producto 
de depositas na somma liquida de 26.9I2 Aiz$1 28, já deduzid-os os que 
foram feitos para base de emissão dos bancos, r esultará, na final liquidação 
do exercício, um saldo approximado de 2.249 á 72$039. 

Occorreram a inda no exercício operações de credito da receita e 
despeza, cujo saldo a favor da receita será de S9·732 :074$278. 

Sommado com o que foi estimado de 22.490 :s7z$039, ficará o saldo 
e levado a 82.222 :646$317, inclusive 14 . 331:382$861 - em poder de respon-
sa v eis, que pód e ser considerado despeza r ealisada e não escripturada por 
falta dos precisos documentos. 

Si é certo que teem de onerar o exercício corrente não só as despezas 
provenientes de serviços ct1jas verbas foram excedidas no exercício anterior, 
como as que r esulta rem da liquidação da r esponsabilidade da U nião para 
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çom os Estados, relativamente á -cobra n ça d e impostos que lhes foram tra ns-
ferjdos pela . ConstituiÇão, é licit~- affirn~ar, em ·vista dos dados e·xpostos,, 
q,u e, se póc\e confiar r esolutamente. !)OS grandes r ecursos do paiz. 

Nã.o. é .possível d esde já prestar-vos in,fonnações sobre o movimento 
do actual e;xerciçio , porquanto o J'h esouro só dispõe dos elem entos . ~,:elati vos_ 

ao prin1eiro trin1estre. i 
Foi a l'enda· dt<Tante ·os .t.-es., mezes d ecorridos, s'egundo as. inform ações. 

existentes, de .46.573 :s4z$8rz, que, .embo-ra appa r entem ente inferior á de 
igual p er·iodo no exercício de •r89r , seria . comtudo .in aior si n ella figurasse 
o prodt1cto de certas .'r endas· que pertencem. actua·lmente aos ~stados . . Os. 
i mpostos creados, cujo d esenvolvimeto não é dado ainda conhecer , . influirá 
sem duvida ben eficamente ·nos · períodos seguint.es: do exerci cio. 

Quando aos impostos que, em virtude d e di sp.osi·ção constitucional, devem 
ser transferidos '!'larà· os Estados· ou .municipalidades, o Governo t em p~oce
.dido dé accordo COrÍl as prescripçõoes d os arts. 4° e 5° da Lei n .: 25, d'e 3 '0 

de dezembro ultimo, estando no- gozo d esses rendimentos os Estados r egu-
la rmen te constituídos e -com orçam en to votado. 

Subsistem ainda , t a lvez · aggravadas, 'as causas· 'determinantes · da crise 
p erturbadora do movimento· r egular do commercici e 1ndustria do Paiz; 
que t a nto mereceu 'O vosso estudo' e atten ção nas ultimas sessões do Con-
gresso . 

Em vista de r eiter a das e insistentes r ecl iunações das · mais im1>ortantes 
instituições bancarias e estabelecim entos commerciaes ·desta praça, estu-
dadas conveni entell1ente as nossas circun1stanc-i aS financeiras e ouvidas 
autorisadas opiniões d e . cidadãos competentes, r esolvi u sar da auto ri sação 
concedida péla Lei d e 29 d e maio d e I87s . restabelecida pela de 'rs de 
julho d e r88s, que permittem a concessão de au x ílios aos bancos, sob 
condi ções d eterminadas, até o maximo de vinte e cinco mil contos. 

Essa m edida d e caracte r prov isorio , determinada pelas circumsta n -
cias, n ão t em . produzido o n ;sultado obtido em outra s occasiões, porque 
:t m a io r parte das _instituições que· te em procurado · o auxi lio não podem 
offer ecer a garanti a exigida p ela lei cita da de rSSs . 

Att endendo a os instantes reclamos d e importa.ntes associações indus-
tri aes, que lutam c·om grandes difficuldades para se d esenvolverem, tendo 
aliás bons elem e11tos de v ida , r esolveu o Govern o ouvir . sobre o assumpto 
a opinião d e homens praticos e competentes e nomeou pa ra tal fim uma 
con1n1issão. 

F ica r eis assim h a bilidados p~ra obv iar .aquellas. :ciifficuldades e promover 
o desenv olvimento e progresso das industrias nacionae~ . 

Continuamos, infelizm ente, sob a pressão da fluctuação cio cambi0, 
con1 grande prejuízo dos inter esses do commercio e do Paiz. 'Todos est es 
phenom.enos encontram explicação natural n a anormalidade do p eriodci 



<lt~e .. vai~ios atra-i.essándo. Consolidem-se, por'6m, ·a-s instituições; ·haja estabi-
lidade, criterio e pa'trioÚs11)o na· administração; elabore-se uma · boa lei de 
Ó~çamentÓ, sej·~ ell'a leali11ente executada e posso assegurar-vos que em 
muito proximo futuro veremos perfeitamente restabelecida a confiança ná.s 
forças productoras do paiz, que fem· ·sabido honr~r com a mais rigorosa 
pontüalidade todos · o·s seus compromissos. 
•. ·.· t om .. o .D etteto ·n : 684 ·:c, 'de 21 de nov~mbro findo,' foi . expedido ·o regu-
iá,;,.;~t'h- pah i.'· a. ex~çuç'ãii . das tacturas . consulares. Tantas ··foram, ·porém, as 
r~ c'! iw'laç<;{e'~ · Íêhi~ta<:Í'as ' pelo· commercio dos· divers~s '· Estádos, ' represérí-
ü l'do. ri'éú[s r esp ~ctiva:s . assdti:iÇões comm~rciaes, e. tão· sérias . as· obse~
vações da imprensa, que por ·Decreto de 3o" do 'mesmo mez ' re:So}v'i' 'prorogat 
a té 1° de maio deste anno o prazo para introducção e execução das facturas 
consulares, ficando suspensos os efféitos do·"dt~doc D~i:réo .''h. '': 684·· C, de 
até . que , PO.I\~P er.a~n pF!?Cedentes aquellas r eclamações e quaes as alterações 
21 d~ ;.,o ~~;.,1br~ : · 

Adiando a ex ecução do regulamen to, foi meu proposito investigar 
qu e de-v,eriam ser fe itas na legislação competente, afim de que das facturas 
consulares r esultem para o commercio de importação e para a fiscalisação 
aduane ira as vantagens que estão colhendo outros pa izes da America. 

Por D ecreto de 29 do mez findo , publiquei novo regulamento, no qual, 
estou convencido, não só f oram attendidas todas as reclamações do com-
mercio do paiz e do exterior, como incluídas novas idéas , suggeridas por 
estudo mais detido do assumpto. Pareceu-me, porém, conve niente, tratan-
do-se de mate ri a que tanto interesse tem despertado dentro e fóra do Paiz, 
suj eitar o r egulam ento á vossa appro vação , afim ele que se dissipem todas 

a s duvidas sobre a legalidade das facturas consulares e sej am devidamente 
consagradas as modificações que s ~ vão introduzir em nossas leis com a 
sua adopção . 

F oi-me apresentado o plano de reforma das r epartições de Fazenda, 
autorisado pelo art. 18 da L ei n. z6, de 30 de dezembro ultimo, e proj ecto 
pa ra a creação do Tribunal de Contas, ordenada no art. Sg da Constituição. 
Estudo cuidadosamente as propostas, visto importarem em uma quasi 
transformação das actuaes repartições de fazenda, sendo umas extinctas 
e outras mais ou tnenos tnodificadas. 

·Comprehendeis como deve ser bem apreciado tão importante assum-
pto , para que do melhor modo possível sejam attendidos os serviços com a 
<:-eonomia que r ecommendastes nas autorisações referidas. 

Não tendo cessado as causas da crise economica e financeira que ha 
tanto t empo nos afflige e que com tanta solicitude tendes estudado, estou 
certo ,,ue habilitareis o Governo com as medidas necessarias para debellal-as. 

Sem um conj uncto el e providencias que t endam a regularisar a cir-
culaç::ío e valorisar a moeda, a confiança não se firmará.. 
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E ' de tanta relevancia o assumpto, ao qual se prendem os mais serios 
inter esses dp paiz, que não demor.arei um só instante os esclarecimentos. 
de que precisai-des para resoh~'~er, com a urgencia reclatnada, a momentosa 
ques!fío. 

Si, além do que venho de expender, outras informações julgardes. 
11~cessarias, S!'rei solicito em ministrai-as, pqdendo · asse~urar-vos que não 
p.puparei esf,orços para vos au{Ci)iar no desempenq,o d~ vossas elev'ldas. 
f:mcções, das quaes depencjem, principalmente, o restabelecimento da çon-
fiapça Jmblip, .. íJ. pa;z e a trp.p.q11i)li,dade internas, coni!ições essenciaes parp. 
!) · ei,lptiiPdeçimento de no@;;a ff-tria. 

Capital Fed.eral, 12 ,4i! ·I)l'IÍP 9e 1892. 

FI.ORIANO PEIXOTO. 
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1893 

3 DE MAIO 

SENHORES MEMnnos oo CoNGRESSo NACIONAL. - Saudando-vos como 
r epresentantes do Poder L egislativo F ederal , cumpro o dever que m e impõe 
o art. 48 § 9° d,a Constituição, q pol:ld,o ,a situ!lção actual do P!tiz e as 
providencia~ e r eformas que me parecem opportunas e adequadas á boa 
inar .,ha dos negocias publicos, 

A r econstituição política de nossa P atria ainda se acha, como sabeis, 
<>m sua phase organica; e, tendo de succeder á centralisação do antigo 
regimen, só a pou~o e pouco é que se individualisam e se differ enciam 
os el~rr.cntos políticos que constituem a Republica F ederativa Brilsileira; 
e, semelhantemente, os apparelhos administrativos, t~nto da União como 
dos Estados e oos municípios, se conc,atenam e se ligam ha rmonicamente 
na convergepcia para o progresso e desenvolvimento dos Estados-Uni,dos 
do Brazii. Nem seria plausível esperar que, dada a instituição do novo 
regimen, o mecanismo social entrasse ·desde logo a funccionar sem attritos 
nem obstaculos, ali ás d•ecorrentes de cousas superiores á vontade e previsão 
humanas. 

F eli zmente, o povo brazileiro está convencido. e disso tem dado repe-
t idas provas, de que a R epublica é a condição ou fórma propria da consti-
tui ção de sua nacion alidade, e, pois, n ecessar.ia par.a o equilíbrio e cresci-
men to da sociedade, pela sua adaptação . á natureza e á indole das nações 
do continepte americaqo. 

Em face !la situação actual, cuja gravidade exige toda a prudencia 
e criterio da parte da autoridaqe, é para mim motivo de grande satisfação 
a ; eunião do Congresso N acionai , de cuj a sabedori a e patriotismo esper0 
valioso auxilio e coeperação para continuar a exercer as ~onro~as funcções 
que me fo ram confiildas. 

Após 0S acontecimentos políticos oe que tivestes conhecim ento , poste-
riores a 23 de novewbro de r8gr, os Estados F ederados proseguiram no 
trab.alhp de sua organisação, r econstituindo seus corpos deliberantes e 

Situação 
In t er n-a 
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promulgando novas Constituições, á excepção dos do Pará, P ernambuco, 
Alagàas, Bahia, S. Paulo, Minas Geraes e Matto Grosso, que mantiveram 
as primitivas. 

Em quasi todos os E stados acham-se r egularisad-os os serviços respe-
ctivos, havendo-lhes sido já en tregues os que pela Constituição -}~eder/1\ 

lhes pertencem ·; o que se verifica igualmente em relação ao Di-stricto-
Federal , menos quan to aos serviços de illuminação e· esgoto, cuj as compa-
nhias p ro testa ram cont ra a respectiva t ransferencia, dependendo do Con-
g resso N acionai resolver a questão, e a inda quanto ao de abastecimento 
de agua. :., : t} -::~f'!_ 

A despeito de nos charmos em circumstancias das mais melindrosas 
para a vida social, ás quaes acabo de r eferir-me, justo é reconhecer que 
o aspecto geral da U nião é a nimador e cheio de promessas do mais prospero 

~\~~=~:.o ·~~~~J , :•!'.•)~ : .• : •. ·-·· , ·.'•,\ ' · 'l •' !l ):~ ·-; , . : i•';} >! l : •' '·. ' ; I I ·' 

_ Como no tas d1 ssonantes, cump_re,_ m fehpnente, reg1stra r as per turba-
~Õ~S·;·1 1~~Y~ ·'c;(~ ~;let{ots g-~~,; es} Jd~ ·, Ó~~.êi~;~ Pi:bíi:~·~:: · '9-~c~ r~iclas -~~os t ESta"dos do 
··r;,. ') :,·,·~. '' ·"' rr· ~:i ... · · :; ,_ · .c , .. ,_.·:c· 1•: 1- :: ~--· .1 • .. . · · · . 
'R1o de J ane1ro, Amazonas, Maranhao, S. Paulo e Rw Grande do Sul. 
t .. ··N o·~ P~1i11ei ro ~: CÍer~rri-k'e'J t~h~taH~ãs· r à~ ~-~~içãb: i~g~ r-~Pri~üdas, firina1;1~ 
d~-se novatnente a ord~n1 _ e ?- segurança I?u'bliê~ . ,,. ' :· ··· ·! • ' ·• · 

' No '"u.ltimó ' (J'~qu~lles E~tado-~ 'co.ntin.'ta - ~ ·agi't~Ção rêvol~ciona1:i á, que 
't'at~:.:O: afílig~ C~ I~cisS'J : pa'iri~ tis-~1í.o;·t · e ·~ ~ cífiâl"' o Go~erno ~ Fed e r~l nãO tem. 
~~is~~o d é : pr~~ur'al p<Sr o. :· t~~nio ' poi- '<}{, ~ ~n~eian.; todos os bon's cidadãos. 
H:ii-i.éntí'o ·: sidb. a!li invadidb o .. terri tori à bra~ liéiro~ ·o Governo " Fed~ral , em 
~bsé;vanci'a . do art. é d~ Const i tu'í çã~, \~',:.0. p( 6siadó ao' respe~ti~o Presi~ 
dente O auxilio que requ'isÜo_t{ 1e~d~ ~ s'eu -~on~úuite 'de~~J O , a paéi ficaçã~ 
~aqt;ell e E stado,: iestabelecel~do-se- a c~nco ;di a' e~tr~ se~!S habÚillltes. . 

· ' ~ ; • '~ ~ · • · , :· ;- ··· ·:·r · 1 • 

, Releva , n8tar que, durantl' _o_ antigo r_egimeq, por alguns agora preco-
pisaéio'_ çomo _'éie paz e f.Joresc~~e,.;t~, : mt;it_o: - n~a i~ graves- ' f~ ram o~ abalos 
que, por effeito de a lte rações insti tucionaes menos profundas e menos 
importartes, soffreu nossa Patri a no~ te mp o& que se seguiram immediata-
;;,~:n te , á · ind e'pendencia, :-;;a · épo~~ dó ad'..;ento do constituci onali smo, no 
p_eriodo . ,;u!Canjco da ' Regen,c üi '~ , posferion,;·énte, nas' agitações provo~ 
é~das ' p el~ r eacção conseivado r i C! e. iS4·,_: Bast~: ; llúdir' ~os mo.vlmento~ 
poÚticos, sanguinolentos en~ sua quàsi ' í~i:alidad e , de ,ibi em Pernam~ 
buco, de 1831 n esta Capital e que r epercutiu eni ' todo o 'Brazil, d~ -~83; 
iÚ. ·Bahia· e no Pa rá, de ' r8·4:2 em·· 1\IÚnâs .. Geraes e S. Paulo, de 1848 em 
Pe-rnambuco, e com esp ec'ialidade O' d~ r 83's . a !844; ' no proprio Estado 
do R io Grande do Sul, e cujos i-ntuitos; ·aliá's ' tã·o ·nobres e g~herosos , só 
ao f im de dez ' annos puderam se·r ·dominados pelo 1 \rnp eriali smo ~ 

Por actos successivos, foi posta em execução· a. L.ei -n . . 23 , de 30 de 
outubro de r89'r·, que reorg.anisou _-os '·s~;~içbs da ' admiilisii-ação. 'fi,deral, 
e'xpedindo-se os competé'í.;tes : feg~Ila!'rientós·' para ·as ' divérsas Secretà rias· 
de E stado e Repartições ·de Fazenda·: E htretarito , · devó invocar · a · vo·ssa 
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<·sclar~cida a ttenção para a necessidade de se r confeccionada a lei orga-
nica do T ribunal de Contas, instituição que, installada ha pouco t empo, 
tem originado reCl amações pelos er11ba raços trazidos á ·marcha da admi-
n istr ação publjca, em r azão d.o modo por que fo i consti tuída. 

Além de ou tras reformas, de gue adi an te, me ,occupa rei espec ia1mente, 
s eja-m e licito salientar a conve niencia da r evisão .da lei e le ito ~a l ; syst~

matisação das leis sobre. ,naturalisação; r egulamentação do ar t. 7~, __ § ~0 , 

l ettr a b, e § 3° e a rt. · 72 § 29 .da Consti tuição, r elativos á _p .ef~<\ . e r ea_<:qt!.Í -
.sição dos direitos políticos ; desapropriação ; por util idade JlUbl'ica federal ; 
registro civ il de nascimen tos e obi tos ; interpretação cla ra e f ormal do 

texto constitucional que t rata de accumulações r emuneradas de f uncções 
,publicas; e indicação do modo pelo qual deve torna r-se effectiva ·a con-
cessão de. subsíd ios aos Estados ; assumptos ·estes que - na pratica teem ·:sido 

I. ;, 
causa de d ifficuldades que convem remover. 

I. 

T ambem se me afiguram necessarias as seguintes reformas na le(l"ÍS-
lação :. r evogação do Decr eto n. I 3 7 I , de I4 de feve reiro d~. I.89 r ; :~uj ei-
tar-se á j ustiça federal o processo e j ulgamen to do crime de mo,eda fa:Is,a; 
crear -se nesta Capital segundo logar de Pr-ocura dor SecCional ou ~arem-se 

aux iliares ao actual ; rever-se o regitnento das cu_stas judic'iarias:j , inter-
pretar-se o art . 47 elo Decreto n . 848, de 14 de outubro de r89o·; -melho-
r ar-se a -organisação indi cia ria federal .e a ·deste D istr,icto ; e, f inalmente, 
prover sobre o perdão e commutação das penas inwostas. peli!S justiças dos 
Estados cujas Constituições não tenham cogitado daquella hlÍmanitaria 
providencia . 

i. 

I,egislação 
E: teit~ra l 

. : • ' 

Comquan to assás li sonjeiro o estado san itario na Capi tal da Repu- Saude Publica 
,l)l!ca,, e.ste . assumpto exige yosso es,pecial cu idado . P romulgada a le i de 
organisação el o Distri cto Federal, fo ram transferidos para a Municipa-
lidade os serviços concernentes á saude ptiblica e hygien e terrestr.e, salvo 
a lguns expressamen te r eservi!dos para ·a ad ministr ação fede ral , nos . termos 
da Lei n . Ss, de 20 de setembro de I892. 

To rna-se de grande interesse e de urgencia a decretação da r efonna, 
que pende de vossa approvação, das r eparti ções sanitarias mar'itirnas, e 
a .interpretação do a r t. 72 § 24, no que di z r espeito ao exercício da m edi-
cina e da pha r macia, v isto haver sido ente ndido em alguns Estados n o 
sentido de que nenhuma ha bili tação legal deva ser exigida para o desem-
penho das r espectivas fu ncções p rofi ssionaes. 

Algumas providencias legislativas seriam u teis quanto ao saneam ento 
desta Capi tal, p restando a U nião o seu apoi-o ao Governo Municipà l, a 
q uem cabe a inicia t iva na especie. 

A inda, com r ef er encia a este r amo do ser viço pubilco, devo ,infor-
mar-vos que foi denunciada a Convenção Sanitaria Internacional com as 
Republicas Argent ina e O rienta l do U ruguay, a qual deixará de subsistir 

' l , · · ·• .· · • · r·.· : ·'"" 
em 3 de .. agosto . do corrente .anno; bem .ass im que o Governo te m di ligen-

6 
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clado no sentido de ser utilisada a autorjsação legislativa conc·ernente ao 
est~bel ecimento de lazarct.os em varios pontos d'a Republica. 

· 'Cooperando, ,:c·mo de seu cl ever , para c óesenvulvimento da instn~cçite> 
public:e-, o Governo promulgou, pelo Decreto n. 1159, de 3 de dezembro 
do anno fi ndo , o Codigo das disposições communs ás instituições de ensin0 
superior dependentes do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores ; e, 
comb complemento, elaboram-se actu~lmente os estatutos especiaes de 
cada I·ac,idaclc. 

Par:e- verificar os- r esult~dos esperados da r efoTma do Gymnasio 
N ~cjpnal, esta.belecida no Decreto n. r 194, de 28 de d ezembro ultimo, 
removendo as difficuldades que apresentava o r !!gulamento anterior 
quanto ás exigencias para admissão e frequencia do curso, entenqeu c 
G~~~rno nã~ ~tilisar-se da autorisi'ção conferida pela Lei p. 126 A, de 
2 r de novembro de 1802, tanto mais quanto, á vista de numerosas recla-
mí'ç.i)es que lhe foram endereçadas, julga de necessidad e1 que continue 
a subsistir a antiga organisação do Gymnasio em internato e externato. 

:carece o G9verno, para esta m edida d e beneficos effeitos, de ser 
h abilitado cpm os meios indispensaveis para occorrer á manutenção dos 
dous estabelecimentos. . . 

O Institute Profissional, .creado pel.o Decreto n. 7 22, de 30 de janeiro 
de 1892, tão necessario ao desenvolvimento da industria, ainda não foi 
installado por falta dos precisos recursos orçamentarios. 

Pelo mesmo motivo não pôde ainda o Governo prover á creação do. 
I n stituto Commercial, que a expansão economica do paiz r eclama inadia-
velm ente. 

O novo serviço da estatística do ensino primari9, ~ecundario e ponnal 
da Republica, commettido á União, não pôd~ Ígl.1almente traduzir-si! em 

·realidad e, por falta de credito; como tambem n ão foi possível inicar-se 
a construcção do projectado edifício da Escola Nacional de BeiJas Artes, 
n em lança rem-se as bases pa ra a organisação do "Theàtro Nacional " . 

Com sincero empenho COI)tinúo a esfo r çar -me pa r a que se con-
servem e apertem as r elações de amizade que nos li gam a todas as 
Naçõ~s. 

Sabeis, pela Mensagem que ti v e a honra de dirigir-vos em 12 de 
maio do anno passado, que, de accordo com o Governo da Republ ica Ar-
gentina e na conformidade do Tratado de 7 ae setembro de r88g, o Governo 
Federal pediu ao Presidente da America do N orte que acceitasse o encargo 
de Arbitro na questão de' lim eites pendente entr e .o Brazil e aquella Re-
publica. 

O prompto e favo r avel acolhim ento que esse pedido encontrou habi-
litou o Governo a proseguir na exe.cução do dito Tratado, fazendo seguir 
para o Washington, onde chegou pouco tempo depois, a missão especial 
encarregada de defender .nossos direitos. Te.ndo f ali ecido um dos respectivos 
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.Snviac;los, foi •i\nmediatamente nomeado a seu successor. Aquell e triste acon-
tecimento não causou embar aços á defesa dos interesses brazizleiros,, pois 
que ainda então não .ti nha chegad_o a seu destino o E nviado Argentino. 

Em execução da Lei n . 97 de 5 de outubro ultimo, partiram para a 
China dons Enviados Extraord inarios e Ministros P len ipotenciarios, acre-
ditados em missão especial. Terminada esta, ali ficará um delles em missão 
·ordil)aria. E' de esperar quç de!'~!! jlCto, dçstinado a estr eitar nossas r ela· 
ções com a China, advenham beneficos resultados ao desenvolvimento do 
nosso paiz. 

Quanto ~o Japão, o Governo adiou .o seu procedimento, porque esse 
Imperio exige ig~aldade de tratamento. 

O Exercito, que j á é credor da gratidão nacional pelos importantes 
ser viços que tem prestaoo à causa da ordem e da tranquillidade social, me-
rece toda p. solicitud e dos poderes publicas no que co.ncerne á sua instru-
cção e melh oram entos que o habilitem para o cabal desempenho de sua 
missão. 

E ' urgente a decretação do Codigo de Justiça Mili tar , cuj o projecto 
depende de vossa apreciação. 

Conviria cóll ocar a Fabrica de Polvora de Coxipó, no Estado de ·Matto 
Grosso , em condições analogas ás da Fabrica da ' Estrella, votando-se o cre-
dito necessar io para acquisição dos apparelhos e mach inas indispensaveis. 

D e· toda utilidade seria autorizar-se a despeza com a construcção da 
. linha te.J egraphica de U beraba a Corumbá : medida esta não sóm ~nte . estr<t-
tegica, como ainda urgentem ente r eclamada pelo s proprios interesses da 
administração publica. 

O Governo já providenciou, pelos meios a seu alcance, sobre o equipa-
nlento e armamento do nosso Exercito. E ' urgente qu e esse supprimento de • 
a rtigos belli cos seja razoavelm ente augmentado, tanto quanto o exigem as 
necessidades actuaes. 

Não obstante t er sido augmentada de dons vasos de guerra, aos qu~es 
brevemente se addicionarão mais dons, a gloriosa Marinha de Guerra brazi-
leira a inda ficará longe do que deve ser para bem desempenhar a elevada 
missão que lh e impõe a ex tensíssima lin.ha da costa do paiz e a posição 
desta na Am erica Meridional. U rge, pois, dotal -a de maior num ero de ma-
chinas de guerra, construídas de accordo com os ultimas progressos te-
chnicos. 

Out ra necessidade de caracter inadia:'el, por isso que dell a depende 
principalm ente o poder de nossa Armada, é a instrncção profissional de seu 
pessoa l, que carece de escolas praticas éonvenientemen.te mo ntadas. 

A creação , que clecretastes, de novas escolas d~ aprendizes marinheiros 
· tiã6 ·pôde ser levada a effeito por falta de meios. 

O Governo, autorisado devidamente, estabeleceu a· div isÍí:o dó littoral 
da ·Republica.' ' 

No intuito de . instruir o seu pessoal, esteve nossa esqtiadra en1 con-
stante movimento, · evoluçõ.es e · viagens de inst'rucçãb. · 

Exercito 
e Marinha 

·. ~: -
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Dando principio d e execução á util r esolução do legislador constituinte, 
que mandou afastar a séde. do Gov.erno d e um c~ntro populoso e commer-
cial como a cidade do Rio de Janeiro, seguiu para .o pla tialto central do 
Paiz a commissão d emarcadora da área da futt; ra Capital Federal. ·Ultimados 
os trabalhos de camp.o, occupa-se actualmente a commissão nos de escripto-
rio, que vão adiantados. 

Sendo naturalm ente dem orados esses trabalhos ·preliminares p:cra a 
mudança definitiva da Capital, talvez conviesse transferil-a desde·, já c 
provisoriamente para alguma localidad P. d J in: •·rio r . 

A réde t elegraphlca da União ~ Sé;.t trafego continua~u a G.e.:>l:' n volver-se 
extraordinariamente, a ponto ele exigir complem ento e supplemento ele linhas 
novas. Para ·concluir-se a construcção da linha ele Belém a Manáos, d et-.ra-
cleira capital que falta para ligarem-se pelo telegrapho os Estados uns aos 
outros e todos á Capital da U nião, faz-se d e mister que concedajs o credito 
da importancia restante . elo orçamento r espectivo, estado a esgotar-se o que 
foi d ecretado em 1890. 

Funcciona n1ais un1 cabo subn1arino entre o Brazil e a Europa 1 co1n 
, aportamentp no Recife e no Senegal. 

Pende d e vossa approvação a r eforma ela Repartição elos T elegraphos. 
Merece· a attenção do Congresso pela urgencia de corresponder com organisa-
ção nova . ao desenvolvim ento elos serviços. 

Attentenclo aos clamores qne levanta a população nas épocas el e secca, 
"julgó\1 ' O Governo de bom alvitre não demora r a construcção, que está 
prestes a · concluir-se, d e terceira linha el e tubos para abastecimento d e agua 

. .a esta cidade, C[tjo supprimento f icará assim notavelm ente augmen tado, 
, em bora se tratasse d e serviço que, por sua n atureza, t enha d e ser proxima-

mente tra.nsferído á municipalidade. 
Carecem os portos de nosso li ttoral de melhoramentos que os adaptem 

á satisfação' das necessidades do commercio ; difficuldades economicas, 
porém, t eem obstado a que os respectivos concessionarios levem a effeito 
as obras que se propuzer em effectuar e para as quaes obtiveram favor es dos 
poderes publicos. A este r espeito t eem sido adoptadas as prov idencias ao 
alcance do Poder Executivo. 

Realizou-se nesta Capital com feliz r esultado uma exposição prepara-
toria como base para o julgamento e escolha dos productos que d eviam ser 
exhibidos na Exposição Uni versal Columbi ana , em Chicago ; sendo que 
muitos outros productos, por falta de tempo, foram remettidos directamente 
dos Estados ao local da Exposição. 

Os membros da Commissão Brazileira já se acham naquella cidad e, 
para onde foram tambem enviados os obj ectos mais âignos de figurar ·no 
certamen industrial. 

R eiterando o pedido constante da Mensagem de agosto de 1892, acerca da 
decretação d e lei que regule a importação de videiras e outras plantas ou 
vegetaes procedentes do estr angeiro, afim de ev idar-se a introducção simul· 



tanea do . P hyllo:rera Vlls tat·ri.'l:, confio que prover eis de modd a proteger-se 
nesse sentido a inclustria agrí cola. da Republica. 

Espero igualm en te que vos pronuncia reis sobre a a ss ignatura e t roca 
das ratif icações elos prot ocoll os da confer enci a effectuada em Madrid sobre 
a propriedade industr ial e que foram submetticl as á vossa approvação. 

Continúa a ser feito com a desejavel r egularidade o serviço elos Cor-
re ios , que carece de ser reorganisado e aug1n entado . 

Cuid ou o Governo em desenvolve r o serv iço de immig ração e colonisação 
no N ar te da Republica, creando t r es commissões, sob a pr esicl encia dos Go-
vernador es el o Pará e Alagoas e do Presidente do Ceará, encarregadas da 
p ropaganda e cr eação de t r es nucleos de attracção. Infe li zm ente, á v ista 
da ex iguicl a cl e da ~erba para sem elhante serviço, ainda ' se n ão obt iveram 
os r esultados que são de esperar : 

P a ra melhor r egul ari sar o serv'iço da int roducção de immig rantes, e, 
atten clendo a que a Com panhia Mct1·opolitana era cessiona ri a de diversos 
con tratos para aquelle fim, resolveu o Gov erno fusional-os, celebrando em 
2 de agosto p roximo passado, um novo accordo em substituição elos primi-
tivos. P or esse accorclo, que começou a vigora r no I 0 de janeiro de r893 , 
a companhia obriga-se a introduzir nos portos brazileiros um milhão de 
imm igran tes no prazo de dez annos ; t endo sido acautelados os inter esses 
do Estado e conseguidas vantagens r elativamente não só a qualidade dos 
imm igran tes, pela exclusão dos individuas solteiros, como t ambem á limi-
tação do maximo de cada n acionalidade. P or insuffi ciencia da v erba con-
signada, f ixou-se a introducção de immigrantes no corrente anno no minimo 
do contracto , isto é, em s o.o o. 

Durante o anno de 1892, ent r aram neste porto e no de Santos 86. 213 
lmmigrantes . 

Os Estados el e S. Paul o e Espírito Santo j á tomaram a si o serviço 
de colonisação, correndo as cl espezas por con ta dos r espectivos cofres. 

Grande incremen to h a tido a viação f errea f iscali sada pela U nião, em 
relação ao t rafego, construcção e estudos. 

A regula ri sação el a r êde f er rea f ederal acha-se suj eita á commi ssão que 
para- tal f im nom eastes na sessão transacta, como consequ encia do D ecreto 
LegislatiYo n . 109 de 14 de outubro ele 1892. 

R efo r Lllacl a a Repar t ição de f iscalisação pelo D ecreto n. r.r 64 de 9 de 
dezembro f indo , passou esta a denomina r-se "Inspectoria Geral de Estradas 
ele F er ro", sendo approvaclas in strucções pa ra o serviço el e t omada el e contas 
ás com panh ias que gozam de garanti a de juros ou subvenção da União. 
Foram cassadas algum as concessões el e estradas de f erro que incorreram 
em pena de caducidade. 

Com excepção da Estrada de· F erro el e P orto Alegre a Uruguayana, 
cujo funccionament o r egular t em sido perturbado pel!', invasão no Estado, 
nas outras seguem march a normal os serviços que lhes são attinentes. 

Adaptadas var ias prov idencias el a alçada do Govern o e com o auxilio 
el o novo materi al qu e vae sendo r ecebido, o movimento da E strada Cent ral 

Immi'g ração 
e Colonisação 

Viação 
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do Brazil, si não corresponde ainda ás ex igencias do transport.e,. melhorou 
sensivelmente e é dado esperar que dentre> em breve fiqu e a mesma Estrada 
em condições de satisfazer compltam ente aos reclamos do commercio. 

De conformidade com o d isposto na Lei n . 126 B de 21 el e novembro 
uJt imo, art. 6° n. 19, aguardam-se informações, que foram ex igidas em 16 
de dezembro subsequente, para que se possa tornar effectiva a re\fisão das 
tabellas ele vencim entos do pessoa l daque ll a Estrada. 

Não é possivel ainda indicar o resultado das operações da rece ita e 
despeza nos semestres do exe t·cicio ele 1892, por falta elos balanços de 
algumas Repa rtições nos Estados e da Delegacia elo Thesou ro F ederal em 
Londres. • 

A r enda desse exercicio fo i or,çada na Le i n. 25 el e 30 cl~ d ezembr o ele 
1891 em 207.992: 12o$ooo ; os calculas elo Thesouro,- firmados em p robabili -
dades, demonstram que e! la ascenderá a 225.000 :ooo$ooo approximada-
mente, apezar el e não terem sido cobrados desde o começo do exercic io o 
augmento nos impo.stos aduane iros, as taxas sobre o consumo do fumo e 
outras creadas por aqne ll a I ei. 

Fixada em 205.948 :264$.1 28 pe la Lei 11 . 26 de igual data, a dcspeza da 
U nião já escriptnrada sobe a 201.159 :ooo$ooo ; faltam, po rém, como diss e, 
elementos para a sua apreciação exacta . 

Devem, por isso, prevalecer, como melho r base, os calculas apresentados 
no relator io do Ministerio da Fazenda de 1892, com as a lterações já co-
n hecidas. 

As~ im , augmentando-se á importancia de 205.948 :264$128, f ixada na 
lei, as de : 37 .286 :734$086, dos cr ed itas extraordinar ios e supplementares 
abertos para despezas imprev jstas ou para custear servlços que, devendo ser 
transferidos para os Estados ou Districto Federal, continuaram provisoria" 
mente a cargo da Un ião ; 1.453 :610$ooo, despendida com o pessoal e ma-
ter ial ela Recebeclor ia Fed eral e Collectorias não extinctas ; g.6oi :830$972, 
de dividas de exercicios findos, em virtude da auto ri sação conferida pela 
Lei n . 36 de 26 de janeiro de 1892, art. I 0 11 . 3 ; e J I./IO :024$683, de diffe-
renças de cambio, alén1 da sqmma de 1 o.ooo$ooo votada na le i ; ter-se-ha a 
clespeza total de 226.ooo :463$869 e que comparada á r enda de 225 .ooo :·ooo$, 
wostrará um deficit de 4r.ooo '463$869. 

Este defic·it descerá a 22 .028 :6s8$7 24, l e,·ando-sc em conta o liquido 
dos depositas na som ma de 18.971 :8os·$145 ; e para fazer- lhe fac e são 
bastantes as sommas reco lhidas aos bancos em conta corrente por ordem do 
Governo transacto e qne elles se obr igaram, por contracto, a r est ituir ao 
Thesonro em prazo determinado. 

Quanto ao exercicio corrente, a regu lar pe la arrecadação j á conhecida 
do primeiro trimestre, é dado pr esum ir-se qne a r enda será superior á d e 
1892. 

s,1rgiram não poucas difficuldades na execução da Le i n. 126 A d<: 21 de 
no,·embro de 1892 ~ que redundaram em climinui ç5o do producto ·dos impos-
tos creados ou aggravados pela mesma lei. 
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l guaes embaraços ap resentou a L ei n . 126 B daquella data, em razão de 
terem sido mu itos serviços insuffici entemen te do tados e outros ficarem 
integralmen te a descoberto, constituindo verdade iras la.cunas ; o que obri-
go u o Poder IJ.xecutivo a abrir creditas extraordinarios, na totalidade de 
10.997 :744$458, ass im dist r ibu idos por Ministe rios 

Justiça e N egocios Interiores ... . . . 
Relações Exteriores ........ . 
Marinha . .. . . . . ... . . . ... .. . . .. . 
Guerra 
Industria, V iação e 
Fazenda 

Obras Publicas . . . 

2.522 :743$750 
35o :ooo$ooo 

32 .1 50$ooo 
4.2oo :r 4g$458 
2 .993 :70I$250 

d9q:ooo$ooo 

·como melhor exp licarão os r elato ri os das Repart ições compdcntcs. 

Cumpre notar, porém , que nesta impo rtancia está incluida a 1 11.1 ~ se 
r efere aos segu intes serv iços, só prov iso riamente custeados pela U n1Eo a 
..qual será dev idam ehte indemnisada n1ais tarde 

Presidia de Fernando de N oronha 
( s i não f icar per te ncendo á U nião .. 

"t lluminação publ ica .. ... .. . .. .. .. . . 
Esgoto . . ..... . . 
Inspectoria Ge ra l das Obras Publi cas 

]22:493$750 
285 :ooo$ooo 

r . 274: r s6$2 so 
r . 4r8 :345 $ooo 

3 -999 :995$000 

.o que redu z aq uell e algari smo a 6. 997:749$458, i nclusiv~ cerca de 
4. soo :ooo$ooo, de caracter inteiram ente extraordinar io, por sua natu reza. 

Por Decreto de 17 de dezemb ro de r892 , fo i autorisada a fusão dos 
Bancos do Braz i/ e da Rep11-bl·ica dos Es tados Unidos do Brazil. No rela:-
t or io do Mini ste rio r espectivo enco ntrareis la rgamente expostos os tnotiYos 
-que levaram o gove rno a decreta r a re form a bancaria, que razões ponde-
rosas não permittiram ao Congresso reali sa r em sua ultima reunião. Não era 
poss ível adiar por mais tempo a promulgação dessa med ida. in stantemente re-
·clamada por todos os orgãos da op inião nacio nal ; e vere is, estudando em 
·suas minudencias -o refer ido decreto, que foram consultadas tan to quanto. 
poss ivel as altas conven iencias publicas e conci liados todos os in ter esses 
l egitimas. Para esse acto peço a vossa approvac;ão . 

·Cabe-me di zer-vos que, por intenn ecl io dos nossos agentes financeiros;• 
fo i r calisado ao typo de 8o e juro de 5 °! 0 o empre~timo de ;f. 3-700.ooo. 
a companhia Est.·ada de Fen-o Oes te de i'vfina.s com a garantia do Thesouro, 
·exp edindo-se o usual decreto que, nos emprestimos do Estado, auto ri sa o 
uegociador a assigna r o con tracto e mai s documentos. 

D o r elato rio, a que h a pouco alludi , constam em detalhes os . escl ar~
rimen tos indispensave is para que possa is formular vosso j uizo sobre essa 
·C•peração, que reputo de i ncontestave is ,-antagens. 

• 
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Em cumprimento do preceito constitucional e do art. 4° da Lei n. 126 B 
de 2 1 de novembro citada, tem a U nião continuado a arrecadar nos Esta"· 
ttos, que o teem r equerido, os impostos que lhes foram t ransferidos, pro.:. 
cedendo-se de igual modo . quanto ao Districto F ederal , pelas reparti ções. 
ciesta capital. 

Reciprocamente, em v irtude de acco rdo com os Governos respectivos,. 
tee m sido ·arrecadadas r endas da U nião pelas r epartições estaduaes do 
Rio Grande do Nor te, P a rahyba, P ernambuco, Sergipe, Minas Geraes, Santa 
Cathari na e 'Goyaz ; esperando-se celebrar igual accordo com os ou tros, 
excepto o de Alagoas, que j á declarou não acceital-o nos termos que está. 
-redigido. 

Attribuindo ao Estado a di r ecção de certos serviços que estavam a. 
cargo do Governo Federal, o Estatuto politico de 24 de fever ei ro de 1891 
t ransferiu-lh es tambem . diversas r endas que dev iam ser-lh es privativas,. 
conforme a indole do systema federat ivo . 

Vedou-lhes, porém, a imposição. de taxas sobre mercadorias já t ribu-
tadas pela U nião, .só lhes permittindo no art. 9° § 3° gravar a importação 
de m ercadorias estrangeiras quando destinadas ao consumo em seu proprio 
tcrri torio. Fóra: deste ultimo caso, os impostos por elles cobrados r erve rte-· 
rão á renda geral. 

Entr etanto, pela circumstancia de terem continuado a vigorar em 
muitos Estados, por um largo periodo de tempo, as leis orçamen tarias, 

·anteriores, que consignavatn aquelle imposto, 1nantiveran1 ell es a s·ua arre-
cadação como renda propria ; e em a lguns foi mesmo incluido ent r e as. 
imposições d;is r espectivas leis orçamenta rias . 

Tão arraigado está o interesse en1 conservar tal renda, que alguns. 
Governadores chegaram a duv idar da inconstitucio nalidade que a envolve. 

Por vezezs o Ministerio competente tem expedido instrucções a seus. 
Delegados nos Estados, para que neste pon to seja r espeitado o preceito 
constitucional ; e para esse filn, estou certo, prestareis V?SSo concurso. 

Ao concluir, Srs. do Congresso Nacional , seja-me _permi ttido faze r um. 
~.ppe ll o ao vosso patriotismo. 

A Republica, não ha negar , tem força bastante para reagir contra. 
todas as r esistencias que possam ser oppostas á sua estabilidade e ao seu 
desenvolvimento ; no_ n1eio das agitações que nos cercam, apezar de 
odas as difficuldades da occasião, sente-se que a a lma nacional se agita 

e se expande em todas as espheras ela actividacle humana, e se accentúa a 
nacionalidade brazileira entre as que constitue a America elo Sul. 

A nova instrucção não nos veiu com a fó rma abstracta elo bem, mas 
como meio de alcançai-o. E para este obj ecti vo é preciso fazer sacrificio· 
cie tdoos os r esentimentos, inspira r a actividade nos impul sos mais gene-
rosos, ante o _qu e ha de mais i:levado : a imagem sagrada da Patri a. 

Capital F ederal, 3 el e maio de 1893. 
FLORIANO PEI XOTO. 
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7 DE MAIO 

SEN HOHES ~1E!\1BHOS Do CoNGHESso ~ACIONAL - Ao ini c iardes os tra-
balhos da segunda Legislatura, cabe-me o dever de, cumprindo o preceito 
constitucional, dar-vos conta dos graves acon tecimentos havidos d; dia 6 
de setembro para cá e que tão profundamente abalaram o espirito publico, 
de ordinario di sposto á tranquil!idade e á paz. 

A não ser em as correrias de bandos armados que, dizendo-se represen-
tantes de um partido politico, continuavam a fl agella r a hospitaleira terra 
riu.-grandense, dir-se-hia que a nossa situação era normal; o Congresso fun-
ccionava regularmente; e si não eram de todo lisonj eiras as condições eco-
nomicas do pa iz, t udo faz ia presumir que, passado o periodo das agitações, 
ell e ia entrar nm:1a phase estavel e de prosperidade. 

Havia, é certo, rumores surdos de despeitos e de ambições mal conti· 
das; porém o Gove rno , embora acautelado, estava longe de suppor que seus 
effeitos explodissem com tamanha intensidade. 

Não foi, pois, sem. alguma su rpreza que, na manhã de 6 de setembro 
de 18q, acho·ct-se em frente de uma revolta dispondo de elementos assaz 
poderosos. Al,usando do prestigio de que gosava entre alguns de seus ca-
maradas e <.lliando-se a individuas com os quaes parecia inconciliavel, um 
official general da Armada - o contra-almirante 1Custodio José de Mello 
- traiç:Jei ra~'!h::nte, nas smnbras. da noite, apoderou-se dos navios de guer-
ra fu ndeados no porto desta capital, bem como de todas as embarcaçües 
nacionaes de propri edade particular; e com esses eleú-tentos, assim obtidos, 
ar·vorou-se em arbitro dos destinos da Patria e se julgou com o direito 
de intimar ao chefe do Poder Execu tivo a r esignar, sem duvida em proveito 
proprio, a autoridade que legitimamente r ep resentava . 

Tão ir.soltta pretenção foi r epellida in limine; e desde então, .:sta ci-
dade e a de Nictheroy começaram a soffrer os horrores de continuas bom-
bard eios, implacaYelm ente dirigidos por quem , sem apoio na op ini ão pu-
blica , o procur_a,-a· le,·antar por actos de r equintada perversidade. 
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Foi já sob a atmosp hera asphyxiante d esses dias luctuosos que o Con-
gresso ·Nacional encer·rou os trabalhos da primeira Legislatura, tendo àn'tes 
decretado o estado de si tio e formulado patrioticamente os seus votos pelo 
restabelecimento da paz. Não havia tempo a perder ; pungia-me a idéa de 
ver assim rôtos os laços da fraternidade na família brazileira, pela força 
do adio, da ambição e da '~aidade; porém cutnpria-m e ·o dever de reagir, 
11ão só pela dignidade do meu cargo, como pelo bem geral da Republica. 
A principio, receei que o cosmopoli t ismo, dissolvido' na densidade da alma 
nacionaJ , houvesse-lh e enfraquec ido a coh esão e as v irtudes civicas. Bem 
cedo, porém, me conYenci do contrario : do Norte, elo Sul, d e todos os pon-
tos do •Brazil, irrompeu o patriotismo com força mais que sufficiente para 
salvaguardar a RepubJica, seriamente ameaçada ; das offici nas e das escolas, 
da lavoura e do com1nercio, em summa, de todas as classes . sociaes, corriarrr 
representantes a tomar a rmas, nntltiplicando-se assim as dedicações para 
amparar o. Go,·erno e sustentar a Lei. V i que tinha ao meu lado a Nação 
e que era de meu dever manter illeso o principio ela autoridade, á custa 
en1bora dos maiores sacrifícios. 

São bem recentes esses acontecim entos, e para qu e n1elhor se os conl-
prehendanl , é necessar io Jiga1-os aos seus antecedentes historicos, ainda vi-
'' OS na metnoria publica. 

Os ultimos dias do governo do meu antecessor tinham-se escoado tris-
ces e temerosos. A politica d e então, divorciada do espirito democratico e 
Ja Lei, veiu, de erro em erro, terminar no go1pe de Estado de 3 de noveníbro : 
a dictadura foi declarada p.l ena e franca, a ,constitui ção r asgada, o Con-' 
gresso N acionai dissolvido. Foi dessa semente fecunda de crim es que bro-
taram os males que ultimam ente teem affligido a Patria e muitos dos homens 
<]Ue foram parte precipua naquell e critne originaria figuram a inda nos 
successos posteriores . 

Ha uma certa solidariedade, ora clara, ora occulta, que indica uma cor-
l·ente de rebeldia criminosa: as revoltas de 20 d e j a ne iro ele 1892, na forta-
leza de Santa ·Cruz , e de 1 0 d e abril do mesmo a nno, nas ruas d esta cidade, 
a1nbas suffocadas no nascedouro, são indicios mais significativos desse vas-
to plano de ruina com que se pretendia derribar a Republica. Varios são 
os elementos que entram nesse palno: aos fal sos r epublicanos e conspirado-
r es de 1892 reuniram-se os outros conting~ntes de despeito e indisciplina ; 
os especuladores da bolsa que proc~1ravam a r ehabilitação necessaria dos 
desastres econom icos á custa elo desastre, para elles indiffere nte, ela Patr·ia ; 
alguns officiaes da marinha a lliciaclos por um chefe sabido !1a pouco do Go-
verno que tinha reprimido os prim eiros actos d e consp iração: outro alto. 
r epresentante ela classe, até então inimigo pessoal e politico do primeiro, e 
propugnador da' ic1éa restauradora - e todos esses elementos de natureza 
h ecterogenea fundiram -se na mesma acção e pensamento dos chamados 
fede-rahsta.s do Rio Grande do Sul, mensageiros da depredação e do morti-
cínio, ao mando el e um ant igo ambicioso pol itico que, com o advento ela H e-
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pul>lica, ficou pri vado dos pri vileg ias de que astutamente gosara no regimen 
tl ~cahido. Nesse amalgama de odios, el e despeit<?S e de egoísmo, o que so-
brelevava em igriominia 3. tudo era o pensa1nento perverso de fazer a Pa-
tria volta r ao j ugo monarchico el e que se ha.via liber tado a 15 de novembro 
de r889 . Esse pensamen to, mal esboçado a principio, foi-se ·declarando di a 
a dia, até que a criminosa neutral.ielade de um funccionario da confiança 
do Governo transformou-se em traição definitiva. Foi por essa occasião que 
a alma da Patrla esfren1 eceu indignada e, como que de itnproviso, surgir~m 
as legiões que v ieran1 g uardar a itnagen1 sagrada da ·Republica . ·Com essa 
expansão da conscienc ia nacion-al a favor das insti tui ções, os revoltosos 
v iram sem du vida a ineff icacia das suas tentativas; e s i cr iminosos j á eratn 
com a bandeira que arvoraram a 6 de setembro, ~izendo-se l iber tadores da 
Patria, defensor es da Constituição, mais criminosos ainda se tornaram com 
a bandeira que poste riorm en te levantaram, com o fim claramente expressp 
n o manifesto do contra-alm ira nte -Saldanha, ao dar ao ch efe da revolta o 
concurso ele forças e praças de gue rra que até então se diz iam neutras. 
As boas causas, porém, aquellas que assentam na Razão e na Le i, r esistem 
aos mais duros embates e quasi sempre acabam por triumphar : seis longos 
mezes a população desta cap'ital e de N ictheroy assistiu, em anciosa especta-
tiva, a esse tremendo duello travado entre as fo rças legaes e as dos r e-
vo ltosos; se is longos mezes a mor te esvoaçou por sobre as duas cidades, 
ce ifando v idas preciosas e indefesas; por fim, r epellidos sempre em todas 
as suas tentativas de desembarque, quer aqui, quer em Nictheroy, os revo l--
tosos, desanim ados, acabaram ev itando o combate decisivo que, a 13 de 
março ultimo, as fo rças legaes lh es offereciam, com toda a franqueza , com 
toda a public idad e . Não tiveram a grande virtude dos heróes : e fugindo 
à punição de seus crim es, foram r efugiar-se á bordo dos navios · de guerra 
portuguezes, então surtos no porto . 

Este inesperado desenlace, Sen hores Membros do Congresso, apezar 
de trazer como conseq uenci a a victorl a do Governo, tnagoou acerbam en-' 
te o meu coração de brazileiro e de so ldado; elle significa nada menos da 
<JU e uma profunda depressão no caracter nac ional, um facto anomalo na 
nossa h isto ri a militar, tão ri ca .de actos de heroismo e de abn egação ! 

'Contristou-me ver naquelle dia officiaes da marinha de minha pab'ia 
irem assim, envergonhados e supp lices, pedi r protecção á bandeira de ou t ra 
nacionalidad e nas propri as aguas de seu paiz e, o que é mais triste, aban" 
donando infelizes marinheiros, instrumentos inconscientes de seus desman-
dos e ambições . 

Dominada a r evo lta no porto do Rio de J aneiro , o Governo tratou logo 
d e aetivar as operações de guer ra indispensaveis a libertar os Estados de. 
Paraná, de Santa Catha rina e do Rio Grande da oppressão dos invasores; 
e neste intui-to, ao passo que marchavam pa ra o interior do Paraná as 
forças organisadas em Itararé, part ia para os mares do ·Sul a esquadra 
legal ao mando do valente almirant e J eronymo F rancisco Go nçalves. 
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Conhecendo, sem duvida, estes di sposi tivos e cer tos de que seriam 
derrotados, os r evoltosos com eçaram a evacuar os Estados do Paraná e 
de Santa rCatharina, indo aventura r o ul timo golpe contra a cidade do Rio 
Grande, onde, após cinco dias de r enhida lucta, foram completamente ba-
tidos por forças muito inferiores ern nun1ero, ao 1nando do bravo general 
Bacella r. 

Accossado por todos os lados e segundo parece, ba ldo de r ecursos,. 
o chefe da r evolta, depois de haver atirado na costa Oriental g rande numero 
de seus auxiliares, fo i con1 o restante, nos navios de que se apoderara, pe-
dir a protecção do Governo Argentino, qui' lh 'a concedeu. E mquanto tudo 
isro se passava ao Sul , a esquadra legal chegava a Santa rCatharina, em 
c-uJa barra do ·Norte deu combate e conseguiu metter a pique, na madru-
gada el e I 6 de abril, o couraçado Aqnidaban, de tão triste celebridade. 

Coube, pois, á gloriosa Marinha de Guerra Naciona l, tão deslustrada 
por alguns de seus membros, dar o ultimo golpe nessa r evolta, ti r ando-
lhe o mais poderoso elemento de acção ele que di spunha. 

Completamente livr e o ·Estado ele Santa Catharina, e tendo o seu Go-
verno fe ito causa comn1u111 con1 os revoltosos e con1 ell es fug ido, fiz para aiJi 
seguir, no caracter el e governador provisorio, o coronel elo ·Exercito Anto-
nio Morei ra. Cezar, afim el e tratar ela r eorganisação elo Estado. No Pa-
raná j á se acha reempossado do seu cargo o respectivo governador, que,. 
com a Invasão elos r ebeld es, se v in forçado a deixar a capital, presente-
mente occupada por fo rças do Governo. 

Podc~se, pois, considerar vencida a revolta, visto restarem apenas pe-
quenos gr<lpos, di spersos e fugitivos, que facilm ente podem ser batidos . 

. São e~tas, Senhores Membros do rCongresso, as grándes linhas geraes 
da f iliaçãv e successão dos factos que acabam de occorrer. 

D evo agora referir-me a un1 incidente de sum1na g ravidade, qu e se 
prende dire(tamente a esses acontecimentos. 

Já sabej, que a r evolta da esquadra, que começou neste porto em 6 de 
setembro do <1nno proximo passado, terminou a I 3 de março ul timo, refu-
giando-se o ~ontra-almirante Saldanha da Gama, com 49•2 r ebeldes, a bor-
do das corvetas portug.uezas. Mútdello e Affonso de A lbnq"erqne, que aqui 
se achavam para proteger os subditos de Sua Majestade Fidelíssima. No 
relatorio do Mrnisterio das Relações Exteriores, que vos será opportuna-
,;,ente enviado, achareis as particularidades desse extraordina rio aconteci-
mento. Digo exrraordinario , porque o commandante da fo rça naval portu-
gueza, abusando do chamado direito de asylo, concedeu-o em circumstancias 
que lhe deram · incontestavelm ente o caracter .de offensa á soberan ia na-
cional. 

A esquadra rebelde, que, durante mais de se is mezes, ao principio só 
e depois com o auxilio das fortalezas de Villegaignon e da Ilha das Cobra.s, 
bombardeou diaria e impunemente as fortal ezas da barra e a cidade ele 
Nictheroy, e f r equentes vezes a Capital .Federal , estava no dia I 3 de mar-
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ço cercada po r essas fortalezas, pelas baterias de N ictheroy, pelas desta ci-
dade e pela esq uadra do Governo, que lhe impedia ·a sahida . Fo'i no meio 
desse circulo de fogo, dentro da bahia, no mol)1ento da acção, que o· com-
mandante da fo rça naval portugueza se julgou com o direito de dar refugio 
aos rebeldes, protegendo-lhes assim a retirada, que de outro modo não 
.conseguiriam. Não protegeu sómente a lguns homens, mas 493 d"Os qüe 
compunham as guarnições .das duas citadas fortalezas e navio·s apprehen-
·didos, que ainda poderiam operar contra ·O Governo do paiz . 

Eu não dev ia sanccionar com o meu silencio tão .offensivo proced imen-
·to, nem mesmo limi tar'me ·a mn simples protesto . ReClamei a restituição 
·dos r ebeldes, não porque contasse com ella, mas porque tinha direito de a 
exigir, deixando ao Governo ·Portuguez a responsabi lidade das consequeti.-

. .cias de sua recusa. 
R~cebidos como foram os reb~ldes, ·tinha esse governo obrigação de 

vrovidenciar para que não pudessem r enovar hostilidades contra o Gove r-
no do paiz, e · elle o prometteu, assegurando que não desembarcariam em 
.territorio ·estrangeiro. !E ntretanto, as duas corvetas foran't ao R io ela Prata 
c os r ebeldes desembarcaram em territorio argentino· pata fazer quarentena, 
não se i si C0\11 . o assentim en to elo com mandante portuguez ou sem elle. O 
certo é que d esembarcaram, e consta que mais de duzentos evadi ram-se 
vara o territo rio da Republica Oriental do U ruguay, talvez com o 'intuito 
ele se unirem aos seus ·alli ado'!; elo Rio Grande do tSul . 

Tenho a satisfação de communicar-vos que continuam inalterave is as 
relações de amizade que mantemos com as nações ·estrangeiras, sendo · qu~ 
a respeito de Portugal o .Governo . trará opportunamente ao ;rosso conhe-
·Cimento a solução do incidente que· acabo de referir. 

}á foram entregues ao ·Pres idente · dos Estados Unidos da America 
as expos ições e os documentos com que o Brazi l e a Republ ica LA.rgentina 
sustentam o direito que julgam ter ao territorio das •Missões. Aguardamos 
.a sua decisão. 

Com pezar vos informo que da parte ele a lguns elos nossos r epresentan-
t es no estrange iro não houve, durante a revolta, a solicitude que e ra ' d e 
·esperar, tratando-'se elos vitaes interesses da Republica. 

D e accordo com a opin ião, geralmente manifestad·a , de que nenhum in-
·Conveniente haveria em aguardar época menos agitada e ·cheia de sobre-
.saltos para convocar as urnas os cidadãos; ·e considerando na suspensão 
·de garant ia constitucionaes decorrente do estado el e sitio, ·além do ine· 
vitavel afastamen to das urnas el e gr:ande numero de eleitores; nas indis-
,Pensaveis limitações á liberdade de imprensa; e em outras circumstancias 
.que são obvias e vêm tnencionadas nos respectivos actos, ·quaes sejam os 
Decretos n. I .574 de 20 de outubro e n. I . 6oS de rs de dezembro ultimes, 
iomei a deliberação de ad iar as eleições geraes, que se effectuaram no dia 
1° de março jun tamente com as de Presidente e Vice-Pres idente da Repu-

~blica, na Capital Federal ·e nos Estados, exceptuados apenas os do Rio 



Grande do Sul , Santa Catharina e · :pa~aná. Foram p~omul~~da~ 'para '~~s~ 
fim , as instrucções constantes do Decreto n : r. 668 de 7 de feve reiro do 
corrente ànno , co'm as alterações fixadas na Lei ' n ; 184 de 23 de setembr~ 
de 1893 . 

Dentre as providencias de caracter legislativo u~gentemente reclamada~, 
devo indicat á vossa esclarecida attenção as que concernem: ~s reformas 
em alguns pontos de nossa organisação judiciaria , ·mórm en te da do Districto 
Fed eral i ao systema peni tenciaria , sali en tando-se a reversão do a rchipelago 
de Fernando de Noronha á jurisdicção federal; á uniformisai;ão das leis 
re,ferentes á Guarda Naciona l, que tão r elevantes serviços ha prestado 
ultimamente; a systematisação dos preceitos sobre naturalisação; á regu-
lam entação dos textos constitucionaes quan to á perda e reacquisição dos 
dir~itos polí t icos; á d esapropriação por utilidade federal; ao r egistro civÜ 
de nascimentos e obitos; á interpretação fornlal da disposição r elativa á 
accumulação rem unerada de funcções publicas; e a indicação dos casos 
e do modo porque d eve tornar-se effectiva a concessão de auxilias 
pecuniarios aos Estados durante o interval!o legislativo, quando r eclamados 
por urgente necessidade. 

As condições san itari as d esta capital, que, no principio . d este an no, 
se tornaram a inda peores, assumindo desde logo caracter assustador, pela 
sua intensidade e extensão, a epidemia ho je felizmente debellada, acon-
selham a adopção de· med idas que habilitem o governo municip;:tl a desem-
penhar-se do compromisso que lhe incumbe acerca do saneamento d ;:t cidad e, 
vois . que, evidentemente, não cabem nas forças do orçamento .lpunicipq.l 
as gra nd es ·.obras e m elhoramentos mat~;;:i,aes de que carece a Capital da 
U nião . 

Sobre e5tes assumptos encont ra r eis esclarecimentos detalhados no re-
latorio do .Mini sterio r espectivo. 

Promulgados os actos regu lamentares indispensaveis ao funccionam ento 
das repartições federaes de ser viço sani tario dos portos terrestres, cabe 
agora á vossa sabedori a ampliai -os na parte . qúe esc~pa á competenéia do 
Poder Executivo, de modo que se complete a. ·organisação d esses appare-
lhos admin istrat ivos. 

A imstrucÇão ' publica, diffundida pelos estabelecilil entos d e ensino of-
fic ia l e outros de ini ciativa partict.~lar , pr ogrid é regulann el)te, sendo qti e 
um dos externatos do Gymnasio Nacional já se acha con vert ido em in-
ternato, de acco rdo com a lei ultimamente votada. 

Não pequeno numero d e funccionarios federaes, quer. nesta cápita l, 
quer nos Estados, revelou-se adepto da revolta; e o governo possuindo, 

·como possue; pro vas d esse proced im ~nto, trata d e dar á R epublica melh ore> 
sen lidores. 

Infelizmente, em nossa legendaria e briosa marinh a de Guerra , fi-
zeram-se sentir com extra'?rdin~ria inten sidad e os d esastrosos effe itos da 
r evolta : ch ega ràl'n ·as ·causas a t al pon to, cliffundiu-se de tal modo o sen-



.tim ento da neut.·ralida.de , que o Governo se viu na cont ingené ia ele recorrer ao 
patrioti.smo 'de um general reformado, porque, e;x:cep.ção · feita dÓs qu~ 
<francamente se rrÍa:,:;i.féstam pelas instituições, toclps os optros se esquivaram 
ao ·cumprimento do dever, autorisanclo assim a presumpção de que o espirito 
da rebeldia havia contagiado, quasi totalmente, a Marinha. 

·Em face ~lok pre juizos ele toda a orde;11, materiaes e moraes, que lhe 
acarretou esse facto , urge reorganisal-a completamente, •coo_rdenar os ser-
viços que lhes são proprios, habitual-a em summa a continuar a presta!" 
o seu val ioso concurso para a defesa da Patria, da .Lei e da ~utoricl~de 

constituida. 
Para esse fim elevo suggerir as prov idencias que m e parecem adequadas: 
Fusão dos laboratorios pyrotechnicos do Campinho e da Armação ; da 

pharmacia elo Hosp.ital de Marinha desta Capital, e elo Labor.atorio Chimico 
Pharinaceutico Militar; dos hospitaes do Exercito e da Marinha, e das 
Escolas Naval e ·Militar, que dev erão funccionar em outro edificio situado em. 
local conveqiente. 

~xtincção elo Çommissario Geral da Armada e do Batalhão N aval, 
qu~ se passou todo para os r evoltosos ; 

Mudan ça do Arsenal de Marinha da Capital para Jogar mais apropriado; 
Reorganisação da estação naval de Matto Grosso , com os serviços de 

cl efesa indispensave is naquelle extremo da Republica; 
Reorganisação da Repartição da ICarta Maritima, transferindo-se· o 

serviço m etereologico para o Obser vatorio Astronomico; 
Reorganisação dos corpos de engenheiros nav.aes , machinistas, commis-

sarios e sanitarios ; 
·Reforma elas disposições concern en tes á compulsoria dos officiaes 

con1batentes e c lasses annexas, ben1 :con1o á sua -transferencia para a re-
serva; 

•Reforma elo .material naval estragado em consequencia da r evolta, e 
compl eta substituição do armamen to, cujo typo convém se ja o mais possivel 
igual ao do 1Exercito. 

Da adopção destas m edidas .resultará não só a r eorganisação ela Mari-
nha Brazil eira, mas tambem notavel economia pa ra os cofres ·publicas. 

Nessa conformidade, solici to a necessa ri a autorisação para que o 
Gov erno possa promul gar taes r eformas , dentro dos limites que o Poder 
Leg islativo fixar. 

O Exercito que, por ·seus honrosos antecedentes, já era digno ela gra ti-
dão na·cional, mais di gno se torna pelo importanti ssimo pa pel que desempe-
nhou durante a r evolta . 

Unido e patriotico, sempre obedi ente á lei, desde o começo da iiwasão 
do Rio Grande do Sul , até hoj e elle tem se distingÚido , não só pela sua 
resignação, nos soffrimentos , como pelos feitos gloriosos que ha praticad'o, 
dentre os quaes citarei o levantam ento do siÜo de · Bagé, o combate cl'a 



96 

A nnação, em N ictheroy luminosa aureola de um morto - a h eroica 
defesa da Lap.a, .no Estado do rParaná. 

<P .elas publicações da imprensa, já deveis ter conhecimento do que foi 
.aquella . defesa; ond·e o .inclyto ,general Gomes ·Carneiro escreveu ,· tal vez 
a mais admiravel p:;gina -da historia militar de um .J;',o~'O. 

Eu seria injusto .si, referindo-me ao . Exer'cito nos, termos em q\le- faço, 
11ão dissesse que e lle tem tido como auxiliares .e . c.omo emulas na bravl\ra 
·C na disciplina diversos :corpos da Guarda .N aciona(, de patriotas e ç],e Poli-
-cia, principalmente desta Capital .e dos .Estados do Rio de Jane,iro, .Paraná, 
S. Paulo e .Rio Grande do Sul. . 

A revolta veio claramente mostrar que não estav.amos n em estamo,s 
j)reparados para repellir .de prompto uma aggressão interna, e :muito )ne-
uos estrangeira ; reputando un1 crin1e de leso-patriotisn1o ~eixar os ·nossos . 
portos e as nossas fronteiras no lamentavel . estado de abandono .em que 
têm permanecido, acabo de abrir sob minha responsabilidade um credito 
-extraordinario de 3 . ooo :ooo$'ooo, para acudir á nece.ssidade de uma .repara-
.ção tão urgente ,e confio que não lhe negareis a vossa approvaçãO .. 

ü Governo iniciou j.á a mudança do systeri1a de armamento das tres 
.armas combatentes, no intui to de collocar o Exercito nacional em condições 
similares ás dos exerci tos das demais Nações da America do ·Sul . 

rO r elatorio do Ministro e Se~;~retario de Estado dos · N egocios da 
Guerra, que opportunamente vos será remettido, contém diversas providen-

-cias já postas em execução e a indicaçã-o de muitas outras que vos recom-
m endo •e se fazem necessarias. 

Realisou-se no dia i 0 de maio do anno findo, como estava annunciada, 
.a abertura da Exposição Universal Columbiana em Chicago, encerrando-se 
os respectivos trabalhos em 30 de setembro ultimo . . •A exposição geral do 
Brazil foi um verdadeiro s~ccesso em todos os sentidos: prova o avultado 
numero d e . premi os conquistados: D esse facto auspicioso resultará; estou 
-convencido, o desenvolvi1nento das relações commerciaes entre as duas 
.Republi·cas. 

O serviço da introducção de immigrantes ccintinúa a ser feito pela 
•Companhia 1Metropolitana, em · observanci': ao contracto celebrado em z de 
agosto de r89z. rNão obstante as difficuldades occorridas o anno passad(), 

:não só com o apparecimento do cholera-morbus em diversos pontos dá 
Europa, o que obrigou o Governo a tomar medidas prohibitivas, mas tam-
·bem com a revolta, que embaraçou o serviço maritimo, ti-verani e'ntrada 
·neste porto e no ele Santos, -123 .gz_6 imnügrantes. 

Usando da autorisação conferida pelo Decreto Legislativo n. 191, de 
TI de outubro ultimo, acaba o· Governo de promulgar o novo regulamento 
para o. serviço dos ·Correiois da -Repubiica, tendo antes · expedido o· dos Tele-
g raphos, de accôrdo com as ultimas leis votadas. No intuito de uniformisar 
-o serviço poStal, que -é o mesmo .em .todos os. paizes,- á excepção de casos 
·p eculiaFeS á _.or,ganisação de alguns correios, foram attendida~ nesse traba-
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lho as aspirações da União Pos tal Universal , cujo esforço tende ao desen-
volvimento de um se rv iço de tamanha importancia para as nações policiadas. 

E m v ista dos factos occorridos desde se tembro , os quaes produziram 
inte rrupção do ser viço r egula r a cargo da .Companhia Lloyd Braz·ileiro , nas 
li nhas do Norte e do Sul , o G overno, com o fim de favorecer quanto possivel 
as r elações comm erci aes a tt endiclas pela indicada companhia, promulgou o 
D ecreto n . r . 624, de 29 el e dezembro el e 1893 , no que se baseou o pontracto 
p r ovisorio celebrado em segnicla . Por esse accordo, o Lloyd obrigou-se a 
eff ectuar t r es vi age ns mensaes, por conta elo Governo Federal, entre os 
portos da Bahi a e 1Manáos, com as escalas primit ivas, e uma de Montevidéo 
a Matto Grosso ,rnecliante a subvenção el e So :ooo$ooo m ensaes, para as via-
gens do N orle, e de 45 : ooo$oooo, par a a do Sul. 

F az-se urgen te a r egularisação ela r êde f errea da U ni ão, ma teria que 
r eputo ele grande alcance, não só para a defesa das nossas fronteiras, como 
para o desenvolvimen to da riqueza publica . 

D uran te o an iio f oram cassadas var ias concessões de estradas de fe r ro , 
com e sem gar anti a el e juros, que incorreram em caducidade . 

O serviço tem-se desenvolv ido consideravelm en te, j á pela abertura ao 
t rafego, el e t r echos de a lgumas estradas, em construcção, j á pelo começo de 
'o bras em outras. 

A inda não fo i poss ivel obter -se o funcc ionam ento r egula r da estrada 
el e f erro el e Porto AJegre a U ruguayana, em consequen'ci a de perman ecer eri1 
as causas que têm alli per turbado a marcha dos ser viços r eferentes, tanto 
ao t r a f ego, quanto á . pa r te em construcção. 

A .Estrada el e F er ro .Cent ral do Brazil , a peza r do excessivo trabalho 
destes ul t imos tempos, man teve co m louvavel r egula ridade os importantes . 
serv iços a seu cargo. 

O Governo reune ele tn entos para tornar e f f ectiva, não só a revisão 
das tabellas de v encim en tos elo pessoal, de todas as estradas de ferro da 
Ünião , em observancia ao prece ito estabelecido qo n. VIII da Lei n . 191 B, 
de 30 de setembro de 1893, como r ef orma r os r espe'ct ivos regulam en tos 
no sentido d'e u niform isal-os, a tte ncl id as as condições especiaes el e cada 
E stado. 

Com r elação ás demais estradas, têm co rrido sati s fatoriamente seus 
ser viços. 

Muito embora fosse augm entacl a em ma is el e 30. ooo met ros cu bicos 
cli ar ios o fo rnecimento el e agua á Capi tal, torna-se necessa ri a a substi tui ção 
do actual r egulam ento , a fim el e que, m edi ante d) stribuição mais methodica, 
haja agua em abundancia , evitando-se, porém, os desperdícios ou os grandes 
.consun1os que, sen1 vantagen1 hygienica J e sem attenção á ·topog raphia da 
cidade, im peden1 o supprirnento regular, diminuindo a carga n ecessaria para 
o abastecimento dos pontos m ais elevados . 

Infelizm ente, n ão têm s ido corrcsponcliclos os esforços empregados no 
intuito de obt er em-se os m elhoramentos el e que tanto ca recem os pbrtos 
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da Republica para adaptarem-se ás necessidades do comm ercio. As conces-
sões feitas nesse sentido, com excepção das obras do caes de Santos, que 
proseguem em meio da crise economica que atravessa o paiz, estão ainda 
sem resultado digno de menção, a não serem os estudos feitos. Os serviços 
executados ou pagos pelo Governo, têm apenas o andamento compatível com 
·as forças orçamentarias. 

Foi rescindido amigavelmente em 23 de outubro de 1893, o contracto 
realisado em 13 de setembro de r8go, .com a Sodeté AnO<J!J> -me Franco Bré-
sil-ienne des Trava.tt.t· P-ztbl ics, para as obras de m elhoramento da barra do 
Rio Grande do Sul. D e accôrdo com a disposição legisla tiva , essas obras 
passaram a ser feitas administt·;tivam ente, empregando-se para esse fim a 
verba votada na lei do orçamen to. 

·O trabalho de estatistica da Republica prosegue regularm ente . Para 
attender-se melhor á condi ção de igualdade e un ifo rmidade rle que dep end e 
esse ramo do se rviço publico, está em elaboração um accôrdo com as diver-
sas -repartições de estatística dos E stados . Proseguem càm o desej avel im-
pulso ·os trabalhos r elativos ao :Censo, do qual se rá desde logo dado publi -
cidade um volume, contendo noticia detalhada sobre a população do Districto 
Federal. Em seguida, publi.car-se-ha um volume de quadros synopticos, 
abrangendo a população el e toda a -Republica, com d esig nação apenas de 
sexos e feita a c\istincção dos diversos Estados e da r espect iva divisão 
admiriístrativa . . E, finalmente, será publicada uma serie de volum es espe-
ciaes referentes a cada •Estado da U nião, com o que ter- se-ha r ealisado o 
mais importante commettimento desta na tureza no B1·azil. 

A com missão demarcadora da área cl.e 14.400 kilometros quadrados para 
o estabelecimento da 1Capital F ederal. nos termos do art. 3° da Consti-
tuição, havendo ultimado os trabalhos de campo, apresentou no decurso 
do anno findo, um relatorio pa rcial , que fo i impresso em avulso e publicado 
no Diario Official, e no qual se encontram dados e informações suff ici entes 
para ajuizar-se da zona, sua posição geographica, clin1a, constituição geo-
logica, riquezas naturaes, etc., devendo em breve ser apresentado o relatorio 
geral com a exposição detalhada de todos os trabalho s effe ctuados. 

Da exposição de motivos, r emettida á .Camara inici adora . conform e pre .. 
ceitúa o art 37 § 1° da Constituição, vereis os fund am entos pelos qnaes 
neguei sancção ao projecto de lei organica do Tri bunal de Contas, approvado 
pelo 'Congresso em sua ultima r eunião . 

Bem sabeis que esse tribunal poderá perfeitamente exercer a f iscalisa-
ção dos dinheiros publicos , sem, todav ia, ·conver te r- se em obstaculo á mar-
cha regular da administração, cuja iniciativa, sobretudo , em dadas circum-
stancias excepcionaes, deve ser prompta e deci siva . 

O nosso systema ele contabilidade publica ,cheio de lacunas e imper-
feições e qne mal se accomoda á simples fi sc?-lisação parlamentar, ' carece 
de ser reformado de modo a ajustar-se ao novo apparelho de contrastação 
financeira, para que assim t enhamos um machinismo harmonico e bem equi-
librado t;m suas applicações. 



A reVlsao, para melhor di stribuirem-se as taxas, do systema tributa rio 
federal, assaz desfa lcado p'ela transferencia, pa ra os E stados, de diversas 
fontes . de r endas, é providencia necessar ia e até salu tar, porquanto a gene-
ralisação do imposto proporcional e equitativamente a todos que possam 
pagai-o, tem a vantagem de diminuir os encargos dos con t ribuintes, já 
mu ito onerados. 

A prat ica t em demo nstrado que as ultimas reformas dos serviços da F a-
zenda r esente m-se da necess idade de medidas complementares tendentes a 
cercar a fiscali sação das re ndas de ga rancias que lhes fallecem. 

A profunda perturbação qu e a r evolta levo u a toda a ordem socia l, 
pol itica e admin is_trativa, diff icultando e até inte rrompendo as communica-
ções entre es.ta ca pital e a lguns Estados, explica e just if ica . sob~ j am ente a 
falta de dados completos sobre as optrações de r eceita e despeza no exér-
cicio de r893 . 

Segundo a synopse organ isada ult imamen te no T hesouro, não compre-
hendendo balanços ,que faltam, el os Estados do Amazonas, P iauhy, P er -
nambuco, Bahia , S. Paulo,_ Par aná, .Santa Catharina, Rio Grande de> Sul .\' 
Goyaz, até 3I de março p roximo passado, estão veri fi cadas a r enda de 
zo8 : 6oo :642$840 e da cl espeza el e z r6 . os I :998$239, have~do um excesso da 
segunda sobre a primeira n a impor tancia el e 7 . 45 I :35 5$399, que, deduzida 
do liquido elos depositas na el e r 8 . 694 :994$39 7, é subst itu icl a po r um saldo 
el e r 1. 243:638$998 . 

N ão é possivel, portan to , demonstra r o resultado exacto elas operações 
nos tr es sem est res claquelle exercicio, mas sómente indicar o mais approxi-
mado, mediante calculos ele probabil idade, baseados na synopse. 

A renda fo i· orçada na Lei n. 126 A, de 21 de novembro de 1892, em 
233. z68 :3oo.$ooo, algarismos ele que necessariamente se deve di stanciar a 
realmente a r recacl acla , uma vez que, apezar da defici enci a el e dados 
offi ciaes, como j•á f icou· dito, a conhecida a ttinge o total de 227 . 29·5 :637$237, 
a"enas infer ior, po r emquanto, em s . 972 :66z$763. 

Quan to á despeza, augmen ta ndo-se á importancia ele I 97 . 308 :7 so$4 16, 
eri1 que fo i orçada pela L ei n. 126 B, el a mesma data, a de 76.2 20 :92 3$1 r8, 
ele creditos extrao rclinarios e supplem enta res, aber tos pa ra despezas impre-
vistas , e serviços só proviso ri amente custead os pela U ni ão, para serem 
opportunam ente indemn isaclos, o alga ri smo total el eva-se a 273 . 529 :673$5 34, 
que, comparado com a renda, el e 227.295:63 7$237, j á verificada, apresenta 
':> de ficit ele 46 . 234 :036$29 7 . 

Attencl endo-se a0 r esultad o, sem duvida, consicleravel, ela r eceita que 
nos nove Estados acima mencionados, e a inda não conhecido, á fal ta dos 
respectivos balanços em numero el e 43, é certo que aquelle de ficit na liqui-
dação do exe rcício descer á n otavelmente ele suas avultadas proporções. 

A r eceita, no ex ercicio corrente, a julgar pela a rrecadação , já verifi-
cada, el o primeiro t rimest re ,na importancia ele 46 .054: 390$967, e presu-
mindo que a elo semest re aclclicional não fi cará aquem de 17.350:390$964, 
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de igual _período ·do exerci cio de r892, é permittido calculai-a no mini mo 
d~ 201. s67 :954~832; porquanto o algarismo do : primeiro trimestre, tomado 
para termo de compi,tração, r esente-se do declínio da importação e da esta-
gnação das mer.cadorias nos armazens, sobretudo na Alfandega desta Capi-
tal , em consequencia dos obstacnlos derivados dos aco n tecimentos politicos 
dessa época. 

Os altos inter esses da ordem publica e a deficiencia de a lgum as verbas 
para serviços in1prescindiveis e inacliaveis, crearan1 para o Governo a abso-
luta n ecessidade d·e r eéorre r á abertura dos seguintes 'creditas: 

Justiça e Nego cios Interiores ..... . 
·Relações Exteriores . .. .. . . . . . ....... . 
•Marinha ................... ... . . . . 
Guerra . . . . . . . . . . ..... . . .. ...... . . 
Industria, Viação e Obt:as Public~s .. . 
Fazenda .......................... . 

3. 693 :oos$5 r 7 
214 :I9I $692 

17 .071 :743$738 
32.ooo:ooo$ooo 
zz . r84: r8z$ r7I 

r.os7:8oo$ooo 

como se vená dos r elatarias r espectivos, cumprindo notar que a U nião tem 
de ser indemnizada do custeio de alguns desses serviços . 

.Apezar do esforço empregado pelos r evoltosos para impedir o movi-
mento do commercio e da Alfandega desta •Capi tal, bombardeando os edifi-
ci'os em que funccionam essa repartiçã~ e suas dependencias e espingar-
deando os operarias que nelles trabalhavam, nunca deixaram de ser arre-
cadados, embora em m enor escala, os impostos ad uaneiros e outras rendas 
?publicas. 

Com satisfação vos informo que, para attender ás despezas ext raordi-
narias_ e urgentes, impostas pela r evolta, o Governo usou dos· recursos es-
trictatnente precisos, setn recorrer a en1prestin1os, sen1 se afastar das nor-
mas estabelecidas pela leg islação do paiz . 

•No intuito de alevantar o credito nacional ,r eduzindo cada vez mais 
a emissão, já unificada no Ban.co da Rep,.blica do B1·az·il, é conveniente que 
decreteis m edidas t endentes ao r esgate gradual dessa emissão e ao equilibt·io 
do orçamento. 

Para amparar e desenvolver as industrias - principalmente a agrícola 
a que mais concorre para a riqueza publica - lembro a conveniencia 

de prover-se os institutos de credito real de m edidas tendentes á plena 
satisfação de seus fins . 

iRestabelecida inteiram ente ;;t paz em condições ele estabil idade, como 
l dado esperar em futuro muito proximó, o Thesouro necessariam ente liber-
tar-se-ha ela oppressão dos actuaes encargos, graças á ri queza inexha urivel 
do paiz, desde que as fontes ele receita sej am impulsionadas por medidas 
pat.-ioticas, se promova a expansão da activ idade nacional em suas multiplas 
manifestações e se propoTcion e emprego procluctivo ao capital, sob sarantias 
inilludiveis . 
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Sen hor€$ Membros do .Congresso Nacional - Provavelmente multas 
lacunas encont rareis na presente mensagem, que não pócle deixar ele r esen-
t ir-se ela in fluencia e dos atropelos da revolta. 

No decurso da sessão, irei vos communicanclo em mensagens especiaes 
med id as de que o Governo teve el e lança•r mão para manter, como devia, 
em sua pleni tude, a força da Lei, o prestigio da autoridade . Quaesquer, 
porém, que sejam os esclarecimentos de que p·recisarcles, estarei sempre 
prompto a fornecei-os ele modo o mais completo possível. 

Senhores Membros do Congresso: 

A ntes el e vo ltar á obscuridade el e onde me t rouxe a benevolencia do 
Congresso Consti tuinte, entendo do meu dever revelar-vos uma t ri ste ver-
dade: Durante a revolta, por vezes, o Poder Publico encontrou na sua 
acção pretenções inclebitas, exigencias exorbitantes que, fossem. outras as 
circumstancias, não terian1, talvez, surgido. 

Nas pa lavras que precedem, julgo ter dito o sufficiente para compre-
hencl erdcs a necessidade que temos de pôr o Braz il em condições de ser 
respeita do como deve e exige a sua posição no continente americano. 

'I'ermin o, entregando-vos, vencedora e fo rte, a REPUBLICA nos ESTADoS 

UNIDos oo BnAziL, cu jo Governo assumi a 23 de novembro de 189I. Diz-me 
a consciencia que para sustentai-a não poupei esforços nem sacrifícios . 
Cabe-vos ago ra completar a ob ra, e certamente o fareis ~e modo a honrar 
o mandato que a Nação vos confiou. 

Saudo-vos. 
r epublicanas. 

Rio de J aneiro, 7 de maio de 1894. 

FLORIANO PEIXOTO. 
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manifesto do Sr. Presidente de Republica 
A NAÇAO BRAZILEIRA 

Assumindo hoje a Presidencia da Republica, obedeço á resolução da 
soberani a nacional, solemnemente enunciada pelo escrntmio de r0 de· 
março. 

Acceitando este elevado cargo, que não ·pretendi por julgai-o muito 
superior ás minh as forças , espec ialmente na actual s ituação, submetto-m e 
a imperioso dever patriotico, e não pouparei esforços nem sacrifícios para 
corresponder á extraordinaria prova ele confiança ele meus conciclaclãos, 
manifestada de modo in equívoco no pleito eleitoral mais notavel ela vida 
nacional . 

•Cumpre-me, n este momento, manifesta r á nação quaes os princípios e 
normas que me guiarão no desempenho ela honro.sa, mas clifficil missão 
que me foi imposta. 

O lustro de existencia que hoj e completa a Republica brazileira te"·· 
sido ele lutas quasi perm an entes com a clversarios el e toda a especie, que 
te em tentado cl es truil-a, empregando para isso todos os meios. 

1Como expressão concreta desse período el e funestas dissenções e lutas, 
remem oro com amargura a revolta de • 6 de sete1nbro do anno proxitno 
passado . 

<Essa r evolta, que foi o mai s v iol ento abalo el e que se podia r essentir 
o r egimen proclamado á rs ele novembro el e 1&8g, iniciada sob o pretexto 
el e defender a !Constitui ção ela Republica e el e libertar a Patria elo jugo 
ele uma supposta clictaclura militar, r euniu sob a sua bandeira todos os 
elementos adversos á ordem e á paz publica, concluindo por caracterisar-se 
em um movim ento formidavel de ataque ás instituições nacionaes, arvoran-
do o estandai-te da r estauração monarchica . 

Mas, por isso mesmo que essa luta tremenda foi travada pela colliga-
ção de todos os inimigos, a victoria ela Republica foi decisiva para provar 
a estabilidade das ·novas instituições,. que ti veram para clef endel-as a cora-
gem, a pertinacia e a dedicação do benemerito Chefe do Estado, auxiliado 

J. 
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efficazmente pelas forças militares de terra e mar - fieis á Constituição 
de 6 de setembro ele 189·3 - como a 23 ele novembro de 189I, - pelo 
concurso enthusiasta ela mocidade elas escolas - da guarda · nacional , dos 
batalhões patrioticos e ela policia, e pela solidariedade nnanim e dos Esta-
dos da União, cujo apoio foi de extraordinario valor. 

Essa revolta que, durante tantos mezes - substituindo a paz e o tra-
balho por iutas fratricidas - perturbou a viela nacional e causou enormes 
males, cl amnificanclo a fortuna publica e particular, ·produziu entretanto o 
grande beneficio de convencer ainda aos mais increclulos de que a, fórma 
r epublicana, tal como está consagrada na Constituição ele 24 de fevereiro, 
é indubitavelmente a que tem de reger para sempre os destinos do Brazil, 
porque é no seu adn1iravel n1echanismo que está a mais segura garantia 
da harmonia permanente entre a unidade nacional e a v ital idade e expan-
são das forças Iocaes. 

A Republica ·está, pois, firmada na consciencia nacio11al; - lançou 
raizes tão fundas que jamais será clahi arrancada. 

Ao passo que a monarchia cahiu sem a menor resistericia, não obstan-
te haver d 01ninado o paiz durante setenta annos co1n o seu regin1en cen-· 
tralisador; - a Republica, apezar ele sua curta e perturbada existencia, 
defendeu-se heroicamente e venceu a poderosa revolta restauradora, por-
que tinha a seu lado a opinião naciona l, manifestada pelo consenso unanime 
dos Estados, que, havendo experim entado a influenci a benefica ela autono-
mia, que lhes deu o novo regimen, não se sujeitarão jámais á retroceder 
á condição de províncias sen1 recursos, n1anietadas en1 seu desenvolvimen-
to pelas pêas atrophiantes ela centralisação. · 

Os adversarios das novas instituições elevem estar clesilluclidos: segu-
ra pela poderosissima ancora ela federação, a Republica resistirá a t~das as 
tempo;stacles que contra ella se desencadeiem, por mais fortes e vio lentas 
que sejam. 

As constantes agitações que, no primeiro quinquiennio, perturbaram a 
vida ela Republica não causaram surpreza; eram previstas como consequen-
cias ela revolução de I s ele novembro . 

Não se realisam revoluções radicaes, substituindo a forma ele gover-
no ele uma nação, sem que nos primeiros tempos as novas instituições en-
contrem a resistencia e os attritos, motivados pelos interesses feridos pela 
revolução, que embaraçam o funccionamento regular do novo regimen. 

Foi o que aconteceu ao Brazil . 
Felizmente, graças á attitude patriotica, pertinaz e energica elo marechal 

F loriano Peixoto, secunclacl0 pela grande maioria ela nação - parece 
estar ençerrado em nossa patria o período elas agitaÇões, d'os pronunciamen-
tos e das revoltas, que lhe causaram damno.s inestimaveis, sendo muitos 
delles irreparaveis. 

·Nesta si~uação, exige o patriotismo que todos os brazileiros, especial-
mente os depositarias elo pqder publico, contribuam com seus esforços· de-
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CÍ.icados e perseverantes para conseguirem que a ·Republica seja o que deve 
·ser - um regimen de paz e de ordem, de libei'i:lade e de progresso, sob o 
imperio da Justiça e da Lei . 

!Essa é a ardente aspiração nacional, manifestada no escrutínio de I de 
março, porque só · assim será possível a reparação, ainda que lenta; dos 
damnos soffridos pelo paiz. 

Na espher'). de minhas attribuições, esforçar-me~hei pela realisação desse 
deside1·atum, observando estas n01·mas e principias: 

- Execução fiel do regimeri livre e democratico adaptado pela .Consti-
tuição de 24 de fevereiro, firmando e mantendo escrupulosamente a auto-
nomia dos ·Estados harmonica com a soberania da União e a independencia 
e o mutuo respeito dos poderes instituídos como oqi;ãos dessa soberania; 

- Respeito ao exercício de todas as liberdades e garantias constitu-
cionaes, mantendo concurrente e energicamente a obediencia á lei e o presti-
gio da autoridade, condições indispensaveis para assegurar a ordem e o 
progresso; 

- Administração da Fazenda Publica com a maxima fiscalisação na 
arrecadação e no emprego da renda e com a mais severa e perseverante 
economia, reduzindo a despeza de modo a equilibrai-a com a receita, extin-
guindo assim o deficit do orçamento convertido este em realidade; 

- Pontualidade~ na satisfação dos compromissos successivos, que desde 
passado remoto tem-se accumulaclo em onus pesadíssimos a transmittirem-
se de geração a geração, e resgate gradual da moeda ficluciaria para elevar 
o seu valor depreciado ; 

- Animação á iniciativa particular para a exploração e desenvolvi: 
menta da agricultura e das inclustrias, e introclucção de immigrantes que , 
povoando o nosso vasto territorio, fecundem com o trabalho as suas rique-
zas inesgotaveis ; 

- Garantia efficaz á plena liberdade do suffragio, base fundamental 
ela democracia representativa; 

- Manutenção da ordem e da tranquillidacle no interior e da paz com 
as nações estrangeiras, sem sacrifício ele nossa dignidade e de nossos di-
reitos, cultivando e desenvolvendo as relações com as nações amigas. 

Obedecendo a este programma, espero poder contribuir para o bem 
estar e para a felicidade de nossa Patria. 

Conheço e avalio bem os grandes embaraços e difficuldades de toda 
a ordem com que terei de luctar no desempenho de minha missão; - desani-
maria, si não me sentisse apoiado pela nação e si não contasse com a coope-
ração patriotica de cidadãos dos mais illustraclos e competentes. 

Como era facil prever, os tristes acontecimentos a que alludi, tendo 
abalado e perturbado profundamente a vida nacional durante mezes, ag-
gravaram bastante a nossa má situação política e financeira. 

. 
\' 
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Ós germens da insubordinação e da anarchia expandiram-se e os coni-
promissos do Th esouro foram grandemente augmentados com as desp ezas· 
extraordinarias, que se tornaran1 indispensa v eis. 

Mas, r estabelecida a paz em condições ele estabilidade, mantida a ordem 
no paiz - pelo r espeito á lei e pelo prestigio da autoridade, restaur-ada a 
confiança elo capital e elo trabalho pa ra promover em a expansão ela agri-
cu1tura, das industrias, elo com1nercio, fiscali sada e severamente econon1i-
sada a fazenda publica - os inexhauriveis r ecursos elo nosso riquissimo 
solo alivia ram progress ivamente o Thesou ro ela oppressão dos' encargos 
actuaes, valorisanclo corresponcl entem ente o nosso meio circulante e er-
guendo no interior e no exterior o nosso credito. 

E ' esse o caminho que nos levará com segurança á situação el e prospe-
ridad e e grandeza a que está destinada a nossa Pattia. 

O governo, que ora ihicia a penosa jornada por esse caminho, forta-
lec ido pelo apo io nacional, não se desviará del!e, t endo por unicos e seguros 
roteiros - a Justiça e a L ei - e por seu uni co a lvo - a felicidade da 
Patria . 

,Capital F ederal, I 5 de novembro ele I 894. 

PRUDENTE J . DE MORAES BARRO S . 
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3 DE MAIO 

SENHORES MEMBRos no CoNGRESSo NAcioNAL. - No momento em 
que ides iniciar os trabalhos ela presente Sessão Legislativ a, venho, cum-
prindo o preceito elo a rt. 49 n . 9 da Constituição da Republica, dar-vos 
conta ela situação do Paiz e indicar-vos as providencias que se me afi-
guram mais urgentes e cuja aclopção depende ele vossas luzes e auto-
ridade . 

Foi, como sabeis, em periodo difficil ela y ida nacional que, obede-
cendo á determinação ele meus compatriotas, assumi a ·suprema direcção 
elos n egocies publicos, e elo que tenho f eito, na orbita administrativa, vos 
informarão minuciosa e circumstanciaclamente os relatorios que me foram 
apresentados pelos Minist ros ele Estado e que em br~ves dias serão sub-
mettidos á vossa apreciação·. 

E' -me agradavel assignala r que estamos em paz com todas as Nações 
e com ellas cultivamos r elações el e amisacle que me empenho em manter 
e desenvolver. 

O importante papel que, no aperfe içoamento ela civilisação e do bem Relações 
esta r social, a America elo Sul terá de representar por suas condições Internaciona: 
economicas· é simples questão de tempo, que muito se abreviará si nas 
r elações internacionaes se accentuar inclefectivel cordialidade e desejo 
sincero el e paz e ele união, o que sob a fórma r epublicana, lealmente respei-
tada , assegurará a todos os direitos á mais amp"la e real effectiviclade. 

Com Portugal foram restabeleciclas a s relações diplomaticas, mediante 
os bons officios do governo el e S. M.Britannica. E' um acontecimento 
f eliz que todos já conhecem, mas que tenho o grato dever de commu-
nicar-vos. 

A questão ele limites com a Republica Argentina, entregue ao julga-
mento elo illustre P r esidente dos Estados Unidos da America, teve, como 
era de justiça, decisão favoravel ao Brazil e 1que foi acatada pelo Governo 
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Argentino como acto que remove todo receio de alterações das relações 
de amizade que ambos os Governos com a mais solicitude teem sempre 
procurado manter. 

Congratulo-me comvosco por esse notavel successo, que despertou em 
todos os corações brazileiros expansões de jubilo patriotico. 

Servindo-me do credito que concedestes ao Gov'erno para LOucluir a 
. demarcação de limites com a Bolívia, dei as providencias necessarias para 

que esse trabalho seja feito com brevidade. 
A Commissão Brazileira já está em caminho para r eunir-se á Boli-

viana, que deve encontrar na fronteira. 
De accordo com o Governo Francez, está resolvida a exploração do 

territorio litigioso no extremo norte da Republica e para isso foi aberto 
o credito necessario. Já se declarou áquelle Governo, por meio da sua 
Legação, que o 'Brazil está prompto para satisfazer o compromisso que 
contrahiu. 

E' necessario que com brevidade se resolva esta questão de limites, 
Julguei conveniente suspender as disposições tomadas para a nego-

ciação do tratado de amizade e commercio com a China e destinada prin-
cipalmente a facilitar a immigração para o Brazil, e resolvi ao mesmo 
tempo procurar um accordo para igual fim com o Japão, esperando reali-
zai-o sem enviar áquelle Paiz uma embaixada custosa. 

No relatorio do Ministerio das Relações Exteriores enco ntrareis 
noticia de acontecimentos na fronteira com a Republica Oriental, que, 
comquanto sejam de alguma gravidade, não teem influído nas nossas rela-
ções com aquelle Paiz. Os dous Governos, satisfazendo-se mutuamente no 
que fôr de justiça, · saberão evitar, c-omo até agora, todo risco de desin-
telligencia. 

Para decidir de accordo com os princípios do direito internacional, 
tenho submettido a apurado estudo uma grande quantidade de reclama-
ções amparadas por bons officios diplomaticos. Em muitas dellas a regr« 
de direito a appplicar é certa e está recebida na doutrina e na pratica, 
mas os factos que a invocam nem sempre são precisos ou característicos, 
tornando-se clifficil liquidai-os sem transacções ou mutuas concessões. 
Para conseguir conveniente resultado não vejo necessidade de meios 
extraordinarios de julgamento. O direito publico interno os . fornece per-
feitamente seguros. A boa vontade do governo e o desejo sincero de 
não offender o direito ou a justiça dos reclamantes teem contribuído para 
que se torne menos irritante a demora na solução desses assumptos, aos 
quaes liga toda a consideração. 

A adopção de medidas sanitarias no sentido de impedir a importação 
de· molestias epidemicas tem sido motivo de reclamações por via diplo-
matica, que o Governo pro·cura attender, conciliando o mais possível as 
exigencias da saude publica com os interesses d-o commerdo internacional. 
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.Com esse intuito já se tem feito bastante para tranquillizal-os, tal a com-
prehensão que tem o Governo de sua relevancia. 

Essas estreitas e multipÚts relações, quando haja o Brazil de premu-
nir-se contra invasão el e molestias transmissiveis, acaso existentes em 
paizee estrange iros que frequentemente se communicam com o nosso, trou-
xeram ao. Minist erio da Justiça e Nego cios Interiores notavel augmento 
el e expediente, pela constante corresponclencia directamente mantida com 
os nossos agentes diplomaticos e consulares na Europa e na America, f; 

pelo estudo e solução de reiteradas reclamações encaminhadas, em sua 
'n:tior parte, pelo Ministerio das Relações Exteriores. 

Estas ligeiras considerações bastam, pelo seu alcance, para aconse-
lhar a transferencia elo serv iç.o federal de que trato para a competencia 
exclusiva daquelle Ministerio , onde as questões, como o exige a sua natu-
reza, poderão ser trata<ias e dec ididas com muito mais facilidade e prom-
ptidão. 

A não serem caso isolados ele molestia com caracter choleriforme Saude Publica 
que, em novembro ultimo, manifestou-se no valle do Parahyba, accommet-
tendo vari as localidades elos Estados do Rio de J aneiro, S. Paulo, Minas 
c ulteriorm ente do Espíri to San to, não t~ve f elizmente a Capital Federal, 
onde ella não consti tuiu fóco epid emico, que lutar com as enfermidades 
proprias da estação calmosa. 

Entretanto, o lisonjeiro estado da saude publica, devido talvez ao 
excepcional verão ultimo, ele par com as medidas occasionaes tom·adas pelo 
Governo da União e el o Município , não eleve dar motivo a que os altos 
poderes do Estado, despreoccupados momentaneamente do assumpto, 
deixem el e sobre elle providenciar por modo efficaz e definitiv-o, no 
in tuito -de ficar a Municipalidade elo Districto Federal apparelhada com 
os meios indispensaveis, afim de iniciar , como lhe compete, a realização, 
já tão adi ada, dos grandes melhoramentos san itarios reclamados para a 
Ca,pital da Republica, cuj a população augmenta consideravelmente de dia 
para dia. 

Si por u111 lado o problema é complexo e sua solução exige o dispendio 
el e .avultados capitaes, por outro os elementos de estudo, accumulaclos ha 
longos annos, facilitarão uma d ecisão justa, e o emprego dos alludidos 
capitaes, obitidos por operações de creditas, é despeza que será compen-
sada, em futuro não remoto, pelo maior incremento de riqueza e prospe-
ridade que do saneamento do Rio de J aneiro advirá a esta já t ão impor-
tan te cidade, por onde se affere, em geral, no estrangeiro, a situação 
das demai s localid ades elo vastissimo terr itorio nacional. 

A materia merece, pois, vossa atteil.ção, visto que a Municipalidade, 
com os seus r ecursos ordinarios, não póde occorrer ao grande dispendio 
reclamado por esse importante serviço, que interessa a toda a Republica. 

No qne respeita á hygiene interna, seria tambem conveniente rever 
a organisaçã-o do Instituto Sanitario F ederal , de modo que elle po~sa pre-
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encher cabalmente bs fins para que foi destinado. Além de outros traba-
lhos, compete-lhe o que se r ·e]aciona com 9 exercício da medicina e da 
pharmacia; mas, neste particular, faz-se n ecessaria a interpretação do 
art. 72 § 24 ela Constituição, no que diz respeito áquelle exercício, visto 
que em alguns Estados da U nião tem sido entendido o preceito da liber-
dad e industri al e profissional no sentido de qu e nenhuma habilitação 
legal el eva ser exigida para o desempenho elas r esp ectivas funcções profis-
sionaes. 

São do clominio publico os successos politicos, de feição diversa, qul 
s<:: verificaram em alguns Estados, quer durante o perioclo governamental 
transacto, quer j:i em minha administração. Assim, em Alagôas, deram-se 
os factos relativos á terminação elo mandato elo antigo Governador ; em 
Sergipe,· ocoerreu a dualidade ela Camara Legislativa e elo Governador;· 
em Pernambuco, houve séria clivergencia quanto á apuração de Setiadores 
do Estado, e ultimamente, na Bahia, deu-se a duplicata das Casas do 
Congresso. 

Abstive-me de intervir naqu ellas questões, por entender que nenhuma 
se podia capitular nos casos em que, por excepção, a Constituiçã-o auto-
risa a in tervenção elo Gov erno F ecl eral nos negocias peculiares aos 
Estados. 

A gravidade destes factos , qu e infelizm ente se estão reproduzindo, 
impõe ao Congresso Nacional o dever de, com -a maxima urgencia, prover 
a respeito. por meio de lei que regule a solução elas collisões como as 
que vos apontei, e que teem grandemente prejudicado o bom andamento 
das administrações ele alguns Estados. 

E' do mesmo modo urgente que regulamenteis os preceitos elo art. 6° 
da Constitu ição, não só quanto á interpretaçã.o positiva e clara do texto 
constitucional, · como estabelecendo o meio pratico ela intervenção federal, 
nos casos em qu e é ella permitticla. 

Essas leis, estou certo ,' conttibuirão efficazm ente para o funcciona-
mento regu la r elo nosso r egimen f ederativo. 

Qt1anto aos successos elo R io Grande elo Sul, conhecéis sua impor-
tancia e gravidade. 

A mensagem, li'cla por occasião ela abertura ela ultima Sessão Legisla-
tiva elo Congresso N acio na], a 7 ele maio elo anno passado, referiu os 
g>r·aves acontecimentos motivados por essa r evolução e pela revolta ele 
6 ele setembro de 1893, e concluiu a ex;posição n estes termos : 

"Pócle-se, pois, considerar vencida a r evolta, visto r estarem apenas 
pequ enos grupos, dispersos e fugitivos,• que facilm ente podem ser batidos." 

Esta previsão , infelizn1 ente, ~não se' reali zou; - a luta, iniciada en:t 
fevereiro ele J 893 , .no Rio Grande elo Sul, ainda perdura, caus~nclo áquelle 
Estado os graves clamnos inherentes á guerra civi l e influindo de modo 
sensivelmente prejudicial sobre toda a Republica, notavelmente sobre a 
sua vi,cla financeira . 

• 
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Os elementos que se salvaran'l. da vencida revolta d e 6 de setembro 
foram reunir-se aos revolucionarias do Sul, com os quaes fizeram causa 
cotnn1um. 

Si os intqitos daquelles· revolucionarias já eram suspeitos á Repu-
blica pelas idéas manifestadas por seu çhefe político, que põem em duvida 
a legitimidade das instituições consagradas na Constituição de 24 de feve-
reiro, mais suspeitos tornaram-se taes intuitos pela intervenção na luta, 
como um dos chefes militares, elo contra-almirante que adherira á revolta, 
pnblicand-o manifesto restaurador da monarchia. 

Assim , com o intento de estabelecer unidade ele clirecção, de subor-
dinar as operações a um plano ge.ral e harmonico, de melhor occorrer aos 
fornecimentos necessarjos e ele fiscalizar as r espectivas despezas, nomeei 
commanclante em chefe ele todas as forças em operações no Rio Grande 
do Sul o general de divisão FranciscQo Antonio ele Moura, que recebeu 
instrucções precisas para o desempenho da comm 1ssão importante .que 
lhe fo i confiada, tendo-lhe sido fornecidos os recursos julgados necessa-
r.ios, além de ser reforçada a esquadrilha do Rio Grande com duas torpe-
cleiras. Esse general acaba de pedir dispensa d e sua commissão .. 

Como meio el e reduzir as forças dos rev.olucionarios, a r de janeiro 
concedi indulto . elas penas ele r• e 2• deserções ás praças do Exercito, 
da Marinha. da Guarda N aciona! e da Policia desta Capital, que ?e apr.e-
sentassem no prazo ele 5o dias ás autoridades indicadas no respectivo 
decreto'. 

A revolução está bastante enfraquecida, não dispõe de forças que 
possam enfrentar com as tropas legaes; por isso só mantém as hostili-
dades por meio de guerrilhas, . passando para além da fronteira quando 
perseguida pelas nossas fo rças. 

Apezar elas reiteradas reclamações e da boa vontade manifestada 
pelos Governos v isinhos, muitas das autoridades da fronteira da Repu-
blica Oriental do Uruguay continuam umas a tolerar a permanencia dos 
revolucionarias brazileiros em territor ios dé sua jurisdicção e outras ·a 
protegei-os, facil itando-lhes a reunião de elementos com que repetem 
invasões no Rio Grande. 

A terminação da lutfl intestina e o consequente congraçamento da 
família brazileira é a aspiração de todos os patriotas. A revolução do 
Sul , que se rviu de ponto de apo io á revolta• de 6 de setembro, continúa 
a ser a fonte inesgotavel de explorações políticas e financeiras cçmtra a 
Republica. Mas essa lu ta não póde terminar sem a submissão dos S<';US 

promotores ás instituições adop.tadas e aos poderes constituídos pela 
Nação. ! 

Estou certo de que o Congresso Nacional, na or·bita de suas attri-
buiçõe s, cooperará com o Governo para a realização desse desideraturn. 

Além dessa profunda alteraçã.o da tranquillidade publica, nã.o ha 
mais que r egistrar, no periodo que vos relato •. sinão d~sordens de ·natureza 
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meramente lor.al. como a que occorreu a r0 do corrente no Estado das 
Alagoas, onde a força policial do Estado intimou o Governador a aban-
donar o cargo; no Estado da Bahia e na capital do de Pernambuco, onde, 
por excessiva exaltação dos animas, suscitou-se o lastimavel conflicto, em 
9ue succumbiu um dos chefes do partido opposicionista ao actual Gover-
nador. 

A proposito deste luctuoso acontecimento, cabe aqui consignar que 
o Governador, de ·accordo com a Constituição do Estado, commetteu 
a tarefa do inquerito criminal a um juiz alheio á jurisdicção local do 
districto em que se deu o . triste successo, já se achando, por effeito desse 
inquerito, os dons commandantes da força policial licenciados e fóra das 
respectivas fuhcções, para se defenderem . da accusação que sobre elles 
pesa. 

Alludindo com profunda magna a estes factos, conforta-me o espirito 
" espectaculo· de paz e- prosperidade que apresentam aquelle e ouÚos 
Estad-os da União, onde o augmento das rendas publicas, o florescimento 
da lavoura, do commercio e da industria, a crescente immigração européa 
e o desenvolvimento dos meios de communicação demonstram quão fun-
dadàs eram as esperanças de melhor futuro com que foi saudado o 
advento do novo regimen político. 

Em execução da lei n. 221, de 20 de novembro de r894, que com-
pletou a organisação da Justiça Federal, o Governo nomeou commissões· 
para proceder á consolidação systematica de todas as disposições vigentes 
relativas ao processo e organisação do Juizo Federal e para fo:mular 
o regimento das custas. emolumentos e percentangens de que trata o ar.· 
tigo 87, ns. r " 2, da mesma lei; e, mediante proposta dos juizes seccio-
naes, tem procedido á nomeação dos supplentes dos respectivos juizes 
substitutos nos diversos E stados da U nião. 

Algumas providencias complementares, que ainda se tornam neces-
sarias para definitiva regularização da Justiça Federal, constam' minu-
ciosamente do relataria da r epartição competente. 

Peço a vossa solicitude para a d~cretação da reforma 1de que carece 
a .T ustica do Districto Federal, da qual vos occupastes na ultima Sessão. 

Seria de grande conveniencia, para facilitar o funccionamento dos 
tribunaes , taes como foram inst ituídos pelo decreto n. 1030, de 1890, qne 
determinasseis algumas reformas, que, sem alterar em suas linhas geraes 
a organização actual, conr.orressem para melhorar o se rviço confiado aos 
juizes locàes <l ê,;te Districto. -

Com esse intuilo, entre outras medidas que vossa sabedoria e expe-
·riencia ac-onselharam, penso que seria de real vantagem fazer desapparecer 
a diversidade de competencia das Camaras da Côrte de Appellação, pas-

-sando as turma.s em que se div ide -o Tribunal a conhecer de todos os feitos 
para distribuição, desfazendo-se assim a desproporcionalidade ·que se 
Ç>b~erv?, entre o~ trabill!J.O~ de 1,1ma Çamqra e de 01,1tq., No Trib1,1nal Civil 
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e Criminal. conv1na concentrar nos Juizes da Camara Criminal todo o 
serviço do J ur~' e das pronuncias, entregando-se desse modo os memb~o~ 
das outras Cãmaras ao·s trabalhos das suas resnectivas varas, . supprimin-
do-se os dous vice-presidentes, com o que a Camara Commercial poderá 
ganhar mais dous Juizes, de que jPrecisa, e desapparecendo o Conselho 
do Tribunal, cujas attribuições deverão passar umas para as Camaras e 
outras para a Côrte de Appellação. 

Nos termos do Decreto Legislativo n. 225, de 30 de novembro do 
anno passado, foram reduzidas a IS as preterias desta Capital, tendo sido 
estas novamente classificadas e respeitados os direitos adquiridos pelos 
que serviam perante as que foram annexadas. 

A execução dessa lei veiu demonstrar a necessidade de medidas 
complementares, para as quaes chamo a vossa · attenção. A suppressão 
das preto rias em antigas . freguezias, · como em Paquetá, ilha do Gove;· 
nador e Santa Cruz, deixa estas localidades, afastadas das sécles dos 
respectivos pretores, sem um cartorio de registro civil e sem o funccio-
nario encarregado da celebração d-os casamentos. No decreto n. 9I78, de 
25 de fevereiro elo corrente anno, dando cumprimento áquella vossa reso-
·lução, procurei sanar o primeiro inconveniente, mas nada. foi p·ossivel 
fazer quanto ao segundo. Esses inconvenientes, porém, desapparecerão 
desde que estabeleçais um cartorio para os actos do registro civil em 
cada circumscripcão de preteria extincta, com o competente official, e. 
crieis um sub-pretor ·especial em cada uma dessas circumscripções, para 
as funcções administrativas do casamento civil. 

Acham-se em elaboração os regulamentos concernentes ao .decret'o 
n. Io3o, de I89o, e á arrecadação e fiscalização do sello especial para a 
taxa judiciaria instituída pelo art. 3° do citado decreto n. 225; e pende 
ele estt..)clos o proj ecto, organizado pela C9mmissão que o Governo 
nomeara, do novo regimento ele custas. 

Por igual, precisa ser organizado o systema penitenciaria da Repu~ 
blica, afim de que se possa dar -o devido' cumprimento ás prescripções do 
Cocligo Penal. 

Não existe ainda edifício cellular especial, nem foi tão pouco instal-
lada uma penitenciaria agrícola, para effectividade das penas commi-
nadas naquelle Codigo. E esta providencia é tanto mais necessaria quanto 
é certo não have r actualmente uma unica colonia pe~tal, visto que cessou, 
por força do decreto legislativo n. 226, de dJezembro proximo findo, a 
existencia do pres ídio de Fernando de Nor-onha. 

A propria Colonia Correccional de Dons Rios, fundada pelo .Governo 
e em observancia do decreto legislativo n. I45, de I I de i11lho de I893, 
transacto, nos termos do decreto h. I794. de I I de setembr-o de I894, 
não .foi convenientemente installada, attJenta não só a impropriedade do 
local, em razão da difficuldade das communicações, como tambem os 
![IIa,nde~ OJ;!US que d~s:;e f;J,ct<? resulta,m ·para, <?~ c;ofres public;os, t0rn;;~.ndó 
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elevadíssimo o resp•ecti vo custeio. Ter~i ensejo de sujeitar á vossa apre·· 
c'iação as medidas que reputo adequadas para sanar os inconvenientes 
a q'ue acabo de alludir. 

No que diz respeito . á instrucção PL"blica, acham-se a cargo do Go-
vefno da União, como sabeis os institutos el e •ensine superior e de beBas-
artes, o Gymnasià N i'-cional e o P eclagogi-um, destinado a constituir-se 
o centro . impulsor da instrucção primaria. 

Dos nl elhoram'entos de que carecem esses estabeloecimentos, a lguns 
pertencem á alcaela do Poder Executivo, que procurará a ttendel-os. nos 
limites dos r•ecursos orçamentarios; outros, porém, só poderão ser 
~t'vados a effeit'o mediante prévia autorização do Con!'(resso N acionai. 
Entre estes ultimos, mencionarei os que se referem aos estatutos da Escola 
PolyteGlmica, os quaes estão sendo elaborados pela respectiva congre-
gação, e á transferen'cia da Escola de Minas de Ouro Preto para outra 
loca.lidade. 

Dentre otltras reformas que se to rnam pr•ecisas em alguns dos assum-
ptos il'lcnmbidos ao Min isterio el a .T ustica e N egor.ios Interiores. e que 
só poderão ser r eali zados por actos emanados elo Congresso Nacional, 
cabe-me indicar as s•eguintes, ele notori a ·conveniencia: r~visão da lei 

. elei'toral na parte concernente ao al'istamento geral da Republica, que 
tem sido effectuaclo, com raras excepções, el e modo imegular, onde o tem 
podido &er feito; - uniformização das regras e preceitos relativos á natu-
ralização; - estabelecimento elo processo para perd·a e reacquisição dos 
<direitos políticos; - indicação dos casos e do modo por que deva tor-
narcse effectiva a concessão de auxili·os pecuniarios aos Estados, quando 
reclamados duranúe o in tervallo das sessões legislativas; - regulamen-
tação do estado de sitio , declarando a exclusiva competencia da União 
para sua decretação ; - e reorganização da Guarda Nacionla, de accordo 
com o principio descet11'raliz;,.dor. qne domina em nossa estructura insti-
tucinnal. 

Deve tamb<em occupar voss;{ attenção a elaboração do Cocligo Civil 
e do Co digo ele Justiça Militar, que se acha submettido ao vosso estudo . 

Na Escola Militar desta Capital deram-se graves occurrençias, que 
determinaram, por parte do Governo, promptas e •energicas providencias 
para manter a ordem e a disciplina naqu elle e~tabelecimento de instrucção 
militar. Alumnos dessa Escola tomaram parte saliente nas arruaças que; 
em noutes successivas, tive ram Jogar, na parte mais frequentada desta 
cidade, nos ultimos dias de janeiro; em fevereiro, por occasião do Car-
naval, provocaram d•esorcl ens em dous theatros, não obstante achar-se 
presente o ~ommanclante do respectivo corpo: publicaram pela imprensa 
um manifesto collectivo, em que se constituíam censores dos actos do 
Governo . 

Pôr essas irregularidades de conducta, por essas violações da disci-
plina, forq,m os q,himnos r eprehendido0 em ord<:!m do dia do çommando 
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' da Escola. Os factos v ieram pr.avar que a reprehensão foi uma pena não 

só inefficaz, 
1
como contraproducente. 

A 13 de março, obtida a permissão para commemorar na Escola o 
anniversario da rendição da esquadra revoltada, os a lumnos entrelaçaram 
aos applausos aos vencedor es da esquadra manifestções d e desgrado ao 
general commanclante do ~estabelecimento e ao Governo. 

Por excessos praticados na tarde desse dia, viu-se o commandan.te na 
contingencia el e desligar, n o dia seguinte, sessenta alumnos, qtl e verificou 
se r em os principaes autores das assuadas .• 

O d esli gamento desses ajumnos, por ém, em vez de ser pena . exeil).-
plar, fo i a inda contraproducente; porquanto, ao retirar-se da Escola, o 
gen eral commandante fo i surprehendido por uma ve rdadeira e insultuosa 
vaia, que lhe dava111 os alumnos-praças, co!locados nas janellas e qaluarte 
d.a edificio; retrocedendo , o gen eral r euniu os alumnos e r epreh endetl-OS 
paternalmente. 

I sso, porém, de nada valeu, pois, ao sair da Escola, em seguida, foi 
novan1ente o con1n1andante v ictin1a da n1ais estrep itosa vaia , e ainda no 
dia seguinte, ao entrar na Escola, encontrou os alumnos, então officiaes 
e praças, em estado de completa insubordinação, dando g ritos offensivos 
a ell e e ao govern o. executando um plano previamente combinado. O 
command ante, assim desconsiderado e insultado pelos alumnos, r etirou-se 
e veiu communicar ao Governo tão graves occurrenci as; e, voltando logo 
depois : Escola. acompanhado de força necessari;,t e dev idamente autp-
ri zado, deu baixa aos a lumnos··Praças que ali se achavam e desligou os 
officiaes, que foram distribuídos pelos corpos do Exercito , t rancadas as 
respectivas matriculas. 

Essas providencias foram exigidas pela gravidade das circumstan-
cias, a bem da ordem e tranquillidade publicas e em desaffronta da disci-
plina militar e do prestigi-o da legitima ~utoridade. 

Referind o estas graves occurrencias, satisfaço o dever de sal ientar 
o pr ocedimento con·ecto das ·forças que concorreram, com louvavel ,prom-
ptidão, para a r estauração da . ordem e da d isciplina na Escola Militar, 
cumprindo as orclJens e instrucções r ecebidas com firmeza, subordinação 
e sevet:idade exemplares, que contrastaram com os actos de turbulencia e 
insubordinação, de que ainda fo ram t estemunhas, e anniquilaram as 
suggestões com que foi posta •em prova a sua lealdade e obediencia, por 
parte dos · alumnos mal inspir ados e esquecidos das honro sas tradições, 
que deviam zelar e r ealçar . 

E'-me muito grato dar publico e solemne t estemunho da fidelidade 
unan imemente mantida p elo s co rpos da guarnição desta Capital , que mais 
uma vez , como represen tantes do nosso patriotico Exercito, deram provas 
de sua lealdade e dedicação á Republica e aos seu s legítimos represen-
tantes 
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Estes successos da Es~ola Militar determinaram o adiamento . da 
:;bertura das aulas para o 1° do corrente mez. 

·A$ reformas feitas nas Escolas Militares não te•em correspondido aos 
intuitos dos seus autores. A revisão dos respectivos regulamentos é, pois, 
medida aconselhada pela experiencia. 

A Constituição obriga todo o brazileiro ao serviço militar •em defesa 
'da Patria e de suas instituições; mas aboliu o r ecrutamento forçado e 
determinou que o Exercito e a Armada se constituam pelo voluntariado, 
sem premio, e, em falta d•este, ~elo sorteio préviamente organizado; isso 
por meio de contingentes, que os Estados e o Districto Federal são obri-
gados a fornecer anualmente, de conformidade com a 'lei d•e fixação de 
forças. 

1 Está verificado pela experiencia que o voluntariado sem premio não 
fornece os contingentes necessarios para completar o effectivo do Exer-
cito e da Armada fixado por lei a preencher os seus claros. 

Actualmente muitos corpos estão com o numero de suas praças redu .. 
zido á metade e ainda a menos, Slendo que o batalhão de infantaria de 
marinha apenas tem 71. 

Isto demonstra a urgencia da lei regulando o sorteio, de modo a ser 
praticamente efficaz para satisfazer a previsão do leg-islador constituinte 
e estabelecendo providencias que habilitem o Governo a elevar, c·om a 
ne~essaria rapidez, ·O effectivo dos corpos do Exercito e da Armada. nos 
casos em que para isso estiver devidamente autorizado. 

Cu.mpre completar as reformas iniciadas em 188g, afim de' regula-
ri.zar a administração militar, de accordo com os progressos da sciencia 
e com o actual regimen democratico. 

"A' reorganização do Exercito, á creação dos districtos militares, devem 
seguir-se outras reformas necessarias, taes como a de Repartição do 
Ajudante General, que deve ser convertida em Repútição do Chefe do 
Estado-Maior General do Exercito, com attribuições bem definidas, a do 
()uart~l-Mestre General, a da Intendencia e. da Secreta ria da Guerra. 

Diversos serviços foram iniciados Pelo Ministerio da Guerra, taes 
como a neconstrucção e armamento das n ossas fortalezas, a construcção 
de diverso·s edifícios para hospital, quartel e depositas de munições. Os 
creditas concedidos para alguns desses serviços ficaram encerrados com 
o eXJercicio de 1894; por isso, novos creditas são necessarios para a conti-
nuação dessas obras, que são indispensaveis e urgentes. 

A revolta que começou em 6 d e setembro de r893, no porto do 
Rio eLe Janeiro, si trouxe funestas consequencias para a Nação em geral, 
mais . do que , tudo, prejudicou os serviços dependentes do Ministerio . da 
Marinha, cujas repartições ficaram desorganizadas, cujos . corpos foram 
clissol:vidos e cujo material foi consumido ou. estragado, ora pelos revol-
tosos, ora pelas necessidades da defesa. 



ii9 
ó que é preciso, pois, fazer em favor deste importante ramo do ser• 

viço nacional consiste em nada menos do que na reorganização total da 
marinha, para a qual será necessario granc1e dispendio, como em detalhe 
podereis examinar no respectivo relataria. 

Si, antes dos acontecimentos de setembro, nosso material· fluctuanbe 
era insufficiente para a defesa do extenso littoral maritimo da União, 
actualmente pód•e-se affirmar que nosso poder naval diminuiu conside-
ravelmente: dos nossos vasos de guerra, alguns perderam-se de todo, 
outros carecem de concertos radicaes, sendo qUJe os navios comprados em 
1893 e r894 não possuem as qualidades necessarias para vasos de guerra. 
Em novembro do anno passado, contractou o Governo do meu anbecessor 
a construcção de tres cruzadores com a casa Armstrong, Mitchell & C ., 
de dous encouraçados guarda-costas com a companhia Forges et Chan-
tiers de la Mediterranée, •e de tres caça-torpedeiras com o estabelecimento 
denoJ:I~inado Gennania, ·navios estes que devem estar promptos em 1898. 
Além destes, !'lerá necessario ainda fazer acquisição de outros, de modo 
que nossa Pat.ria fique dotada de uma esquadra que c.orresponda ás tradi-
ções gloriosas da nossa Marinha. 

Igualmente, no quoe se refere á artilharia e armamento de mão a ma-
rinha de guerra r eclama melhoramentos. 

As fortal ezas de Villegaignon e das Cobras, como sabeis. passaram de 
novo a pertencer á Marinha, para cui o serviço ellas eram absolutamente 
necessarias, porque nellas existem dependencias necessarias da Armada. 

Os grandes· estragos qUJe soffreram essas fortalezas, exigem obras cuja 
construcção importará em avultada quantia. 

A transferencia do Arsenal de Marinha desta capital, para outro qual-
quer ponto, é hoje pr-ovic1encia reconhecida como de absoluta conveniencia. 
A limitadissima área de que dispõe e que impede dar-se preciso desenvol-
vimento a algumas das suas officinas e sua posição tão pouco estrategica, 
qu•e permitte ser facilmente bombardeado, impõe essa medida, havendo ape-
nas divergencias de opiniões quanto á escolha do novo local. 

Não tendo sido por vós approvada a proposta do Poder Executivo, que 
mandava reunir em um só estabelecimento as escolas Naval e Militar, •e 
havendo cessado os motivos que d eterminaram o decreto de r 3 de c1ezembro 
de r893, foi a Escola Naval reaberta pelo decreto n. r .926 de 27 de doe-
zembro do anuo passado, e logo que estiverem terminados os reparos que 
•estão sendo feitos nos edifícios da ilha das Enxadas, começarão a funccionar 
as aulas. Os prejuízos materiaes soffridos pela Escola foram avultadissimos, 
de sorte que, para restaurar o estabelecimento ás suas condições anteriores, 
será necessario grande esforco e ainda maior dispendio de dinheiro. 

Attendendo á noecessidade de preencher os claros existentes na classe 
dos segundos-tenentes, acredito ser de conveniencia reduzir, por emquanto, 
o curso dando-lhe um cunho mais pratico. 
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·E:• conveniente submetter á v.ossa consid•eração a necessidade de aite-
·rar"se o soldo por anho de serviço que, além de 25 ou 30 annos, contarem 
· ôs officiaes da Armada. na occasião de se r eformar em. Comprehende-Sie 
que similhante favor tivesse sido concedido áquelles que são obrigados 

:a se reformàr , ou por te!lem attingido a idade limi te ou por incapacidade 
physica verificada em inspecção cje saude; nunca, porém, áqu elles que, 

. ainàa -fortes, em condições de poderem continuar ·a prestar se rviços á Pa-
trial buscam voluntariamente na reforma um r epouso de que ainda ca-
carecem. 

Essas vantagens teem tido como resultado o crescimento extraorclinario 
elos quadros dos r eformados ela Armada. 

·Igual alteração d eve ser feita tambem no decreto n . 336 A, de r6 de 
abril de r 8go, que estabeleceu a re fo rma conipulsoria dos officiaes dos· 
corpos de saude, de machi~as e de commissa rios. 

A execução das leis ns . 247 e 240, de r s •e de I3 de dezembro do anno 
passado, aquella que mandou equiparar as gratificações dos officiaes da 
Armada e classes annexas ás que, percebem os officiaes do Exercito •e esta 
que augmentou e equiparou os vencimentos dos operarias e empregados 
civis dos ArSienaes de Guerra e Marinha, ap resentou, como vereis na deta-
lhada exposição feita no relafo rio do Ministerio da Marinha, grandes di f-
ficuldades na pratica, pela diversidade de funcções e commissões cujas 
gratificações a lei mandou equiparar. Chamo para esses pontos vossa escla-
necida atterição. 

As ultimas reformas que soffreram as Repartições de Marinha. si em 
Parte sánaram alguns dos inconven ientes que apresentava1n os regulamentos 
anteriores. 111em sempre obedeceram ao pensamento de tornar menos moroso 
o expediente. centralizando, quanto possível. o serviço. 

Conviria que fosse o Governo autorizado pois, a r eorganizar, sem· 
augmento . de despeza, a Secr<etaria de Estado dos Nego cios da Marinha e 

.. as Repartições annexas. de accôrdo com o plano exposto no relato rio do 
respectivo Ministerio. 

O decr eto n. róg de 14 de outubro de 1892, f ixando os casos c!Je 
competencia dos pode~;es íederae~ e estadoaes para resolverem sobre o •esta-
.belecimento das vias de ÇO)nmtmicação fluvia.es e te rrestr es, necessita ser 
completado com a adopção do plano ge ral de viação da Republica. Essa 
medida vai se torn;wdo .urgente em vista da expansão que toma nos Estados 
a respectiva v iação ferrea e para que possam ser harmon icos os planos 
adoptados. 

Para hoa execução do que for deliberado, torna-se igualm ente neces-
·sario que seja tambem votada a lei fixando as normas que dev•em r é:ge r as 
concessões a fazer e os convenios d e .que cogita a citada lei de 14 de 
outubto. 

O serviçp de construcção das estradas d•e ferro custeadas pelo Governo 
Federal vai correspondendo aos . sacrifícios pecunia·rios . que impõem. 



Àpezar do grande e patr>otico impulso que ás emprezas particular-es cleu 
o Governo Provisorio, 'liheralizando favores avultados e excepcionaes que 
permitti am o seu c.ampl•eto desenvolvim ento, poucas foram as que não incor-
reram em caducidade, ficando outras caducas. 

O Congresso N aciona) espaçou os prazos de algumas, ficando outras 
caducas. 

·A necessidade de augm entar as v ias de communicação e de transporbe 
e de estimular o povoamento e utilização do sólo nos aconselha a desen-
volver a rêde de viação f•errea da Republica, bem como a attender ao serviço 
de immigração , que durante o anno passado teve pequeno movimento. 

A Estrada de F erro Central do Brazil, que tem sido objecto de parti-
cular attenção do Gov•erno, precisa de grandes melhoramentos , que vos 
serão expostos em mensagem esp ecial. 

A navegação de cabotagetÍ1 continúa a ser f eita rgularmente pelas 
companhias nacionaes, e o Gov erno bem procurado auxiliai-as para debellação 
da crise causada pelos effeitos da revolta da Armada. 

As obras de m elhoram entos dos portos da Republica tiveram diminuto 
impulso, pelos motivos que encontrareis e specific~dos no nelatori.a do 
respectivo Ministerio. 

E ' conveni ente que por lei especial sejam definiti vamenbe regulados 
esses serv iços e firm ada a competencia exclusiva da União para super-
intend•el-os. 

Os compromissos contrahidós pela R epublica no Congresso Postal de 
V ienna, r ealizado em 4 de julho de 1891, os accordos a que adh eriu para 
serviços especiaes e o desenvolv imento de nossas r elações sociaes e eco-
nomicas determinaram a r e forma postal de ro el e abril de r894, autorizada 
pela le i de r 1 d e ou tubro de 18q3. Esse roegulamento, entretanto, r esente-se 
de lacunas, que a exp erÍencia já demonstrou, e o Governo, para c'orrigil-as. 
aguarda a le i autorizando a r evisão daquelle regulamento, que pende da 
vossa deliberação. 

Foram r eorganizados os serviços a cargo da Repartição Geral dos 
T elegraphos el e acccordo com as disposições ela le i n. 1 Q3 de q de outubro 
de 1893 . 

Proseguem com actividad e os tra·balhos el e construcção das novas linhas 
telegraphicas pelo interior da Republica, ohed ecemlo ao plano de fazer 
a ligação do s Estados por uma r êde interior, que possa garantir a livre 
communicação entre e ll es nos casos de inberrupção das linhas ao longo 
elo littoral. 

A esse desenvolvimento das linhas acompanha o augmento do trafego 
telegraphico e da resp ecti va renda, bem t'esguarclacla pelas disposições do 
regulamento em vi gor. 

S endo de grande a:lcance polü ico e estrategico que as linhas teltegí·a-
phicas attin.iam ás nossas fronteiras, onde não se puder com facilidad e 
lança r os ramaes das linhas ferr eas actualmente 'em construcçã-o, ·espero 
que habilitareis o Governo com os n ecessarios meios para levar ávante 

Portos 
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Tribunal 
de Contas 

com presteza essas construcções, algumas das quaes já se acham enca-
minhadas. 

Havendo o Congresso se conformado com as razões de não sancção 
ao decreto em que se converteu a proposição da . Camara dos Deputados 
n. 59, d<e 189~, que dava organização definitiva ao Tribunal de Contas, 
continúa este tribunal a reger-se provisoriamente pelo decreto n. r. r 66 de 17 
de dezembro de r8q2, exvecl iclo pelo Poder Executivo. 

Creação constitücional ela ma.is elevada importancia para o regular 
funccionamento do regimen financeiro, comprehendeis quanto convém que 
essa instituição se funde em lei organica permanente para que possa des-
empenhar com vantagem para a administração e para o credito do paiz 
o utilíssimo encargo de fiscalizar as leis da receita e o emprego dos di-
nheiros do contribuinte. Em mensagem especial submetterei ao vosso 
criterio as idéas que tenho a respeito desfe importante assumpto. 

Regimen f1scal A tendencia dos Estados para invad jr a zona dos impostos reser vados 
á União reclama d e vossa parte a mais attenta vigilancia para que não 
seja desfalcada a arrecadação d e sua renda, que, como sabeis, foi privada 
por disposição constitucional, de fontes abundantes . 

Com relação aos impostos de importação varios Estados teem procurado 
soo a denominação - do imposto de gyro, de estatística ou de patente 
commercial, crear recursos para os seus orçamentos com prejuízo da 
receita federal, pretendendo mesmo a intervenção das Alfandegas para 
facilitar a xecuçãp de suas leis. Muito embora o Supremo Tribunal Federal 
tenha, em virtude de provocação das partes interessadas, affirmadÕ a incon-
stitucionalidade ele algu,mas dessas contribuições e haja o Governo ordenado 
ás repartições de artecadação que não devem concorrer, directa ou indi-
rectamente, para que seja a União prejudicada em sua renda, acrdito que o 
Congresso bem procederá regulando a materia por lei especial. 

O imposto do sello, cuja área aliás carece de desenvolvimento, vai sendo 
igualmente explorado em detrimento da nossa receita, não sendo sufficientes 
as regras que estabelecestes na lei elo orçamento para o exercício de 
r894. Algumas Camaras Municipaes teem-se julgado com o direito de crear 
taxas dessa natureza para os serviços a seu cargo, em desaccordo com o 
preceito constitucional, que não consagrou essa ordem. de contribuição. 

O imposto de exportação, que é a fonte mais abundante da renda de 
alguns Estados, tem recentemente 'dado Jogar a uma séria divergencia, que · 
póde, si não for ·Como é de esperar, r esolvida de commum accordo entre 
os interessados, affectar de alguma fórma os grande interesses que se 
prendem ao C·ommercio de café r ealizado no mercado desta capital. 

A li n. 25 ele .30 de dezembro de r8gr permittio . aos Estados do Rio 
de Janeiro, Minas Geraes, S . Paulo e Espírito Santo a arrecadação de seus 
impostos de exportação no Districto Federal, procedendo cada um d e bar· 
monia com a sua legislação fiscal. O legislador não previo que a diver-
gencia de legislação pudesse occasionar as perturbações de que tendes 
conhecimento. . 



Os Estados do Rio de Janeiro e Minas Geraes cobram rr 0
/

0 de direitos 
de exportação do café á entrada do producto nesta Capital. Effectuada 
a cobrança, pret ende o primeiro que a exportação seja livre; o de Minas 
Geraes exige que o exportador sei a obrigado a exhibir o conhecimento do 
pagamento do imposto que dess 'arte reverterá em beneficio do productor. 
A questão não teria surgido si, como no mercado c1e Santos, o imposto elo 
café fosse pelos dois Estados cobrado clirectamente elo exportador. Este 
alvitre, porém, parece não ter sido acceito, afim ele poder ficar sujeita ao 
pagamento do imposto c1e exportação a grande quantidade ele café que se 
consome nesta Capital. 

E' el e toda a conveniencia e opportunicl:acle que o Congresso defina el e 
modo claro e explicito a natureza deste imposto, ficando de uma vez assen-
tado: 

a) si o imposto eleve ser pago pelo exportador, ou si é licito aos 
Estados cobrai-o elo procluctor dentro ou fóra ele seus respectivos terri-

. tor.ios :: 
b) si está suj•eito a essa contribuição o producto, que, em vez de 

se!" exportado, é consumido no paiz. 
A nossa situação financ eira, aggravada por causas que conhece is, 

continúa a preoccupar muito seriamente a attenção d-o Governo. 
Os grandes encargos creados pela revolta de uma parbe ela Armada e 

os que proveem dos creditas extraorclinarios e supplem entares que appro-
vastes, despertando vossa patriotica ~olicitud•e pelo bem public-o, impelliram-
vos ·a autorizar operações de credito ele que trata a lei n. 265 de 24 de 
d ez-embro el e 1894, que orçou a r eceita para o exercido corrente. 

Tive desd e logo necessidade el e procurar recursos no Exterior par~ 
acudir aos encargo s ela nossa divida, alliviando o m ercado cambial de 'uma 
concornencia que seria de consequencias muito graves no estado actual de 
nossa praça, trabalhada por máo.s elementos de perturbação. · 

Parec ia-m e que, emquanl.o não fosse bem apreciada no Exterior a poli-
tica el e economia, el e moderação e el e Slevero respeito á lei, que constitue 
a base d<:> m eu programma el e Governo, não deve ria aventurar-me á exp e-
riencia de uma grande operação financeira . 

Nestas condições, contractei com a respeitav el casa dos Srs. N. M . 
Rothschild & Sons' a emissão de bilhet es do Thesouro na importancia de 
dois milhões este rlinos, ao preç·o d•e 97 e juro de 5 °/ 0

, com o pagamento 
em tres prestações el e curto prazo, e r esolvi fazer um appello aos capitaes 
do paiz, de cuja confiança eu não podia absolutamente duvidar. 

Por decneto n . r . 976 de 25 de fevereiro deste anno auto rizei ao Ministro 
da F azenda a contphir um emprestimo d~ cem mil contos , emittindo para 
esse fim apolices do valor nominal de r :ooo$ e juros de 5 °/", determinando 
que o preço da emissã-o seria ·d•e 95 " / 0 no mínimo e que metade do producto 
do emprestimo seria destinado ao r esgate do papel-moeda, emittido em vir-
tude do decreto n. 1.616 A de 23 de c1ezembro de 1893. 

Situação 
Financeira 
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T enho ·a satisfação de communicar~vos que a subscr ipção fo i coberl:à 
duas vezes, obtendo assün o m a is lisonj eiro successo. 

Conhecido o exi to do emprestimo, exp;ecli o decreto n. r . 987 el e 14 el e 
março, providenc iando sobre o r esgate elo papel-m oeda, el e confo rmid ade 
com as disposi ções elo decr eto an terior e do s vo tos elo Congresso, •e deter -
minei ao M ini stro da F a zenda que r etirasse immedia tamen te da circulação, 
em no tas de qualquer espeCÍJe, a quanti a el e vin t'e mil con tos, fazendo-os 
r ecolher á Ca ixa da Amort ização, onde se co nse rvar.á em deposito até ser em 
as notas banca rias t rocadas por papel-moeda el o Thesouro, que se rá in ci-
n erado , e que ele .30 el e abril em dian te foss e appli cancl o ao r esgate a 
quantia que en tendesse razoavel, tel)clo em v ista as n ecessidades el a cir-
culação. 

O Ministro el a Fazend a, dando execução ao decreto, f ez r eco lher seni 
demora á Caixa el e Am ort ização a quamia el e v in te mil con tos para ter 
aque1l e destin o. Comprehendeis que os effe itos desta p rov idencia não podem 
ser immecliatos ; e1les hão el e se r, porém, salu tar es desde qu e tudo se sub -
ordine ao pensamento elo governo el e. se man ter inva riavelm ente dentro dos 
limit~ s da lei orçam enta ria . 

A receita pa ra o exercício el e 1894 foi orçada em 233 .521 :890$743· 
P elos dados constantes da synopse organi zada pa ra ser p resen te ao Con-
g nesso, com exclusão elos balanços que não fo ram r emetticlos ao T hesouro, 
por algumas R epa rt ições da Capi tal Feder a l e Alfa ncl egas el e dive rsos 
Estados, ve rifica-se a r enda escr iptura cla e classif icada de r99 . 90·1 :78 1$43 r , 
que será elevada á somma d,e 278 .877 :263 $047 pela aclclição el e . ... . . .. . . 
78.985 :48 r'$6r6, correspondente á r enda a rrecadada durante o exercíci o e 
ainda não escripturacla. 

· A clespeza foi fixada pa ra o m esmo p erí odo .em 250 . 457:998$65 2. 
T endo sido a bertos crecli tos supplementares e extraorclina ri os na impor-
tancia el e r'2 o. 71 7 :2r o$230, elevar-se-h a aqu ella som ma a 37 1. 175 :zo8$88z, 
que d eve rá fica r r eduz ida. a 342.97 5 :zo8$88z, pela dedução da impo r ta ncia 
ele 28. zoo :ooo$, correspond ente a cr ecl itos que sómente serão cl espenclicl os · 
no corrente ex erc ício e no in1n1ecliato . 

Não será, por tan to, inf erior a 45 .365 :372$304 o augmento el a r enda elo 
ex ercício el e 1894 oom relação á orçada, devendo-se accrescentar a essa 
importancia a de 7. 705 :932$470 provenien te do liquido el os depos itas . 

Comparada ainda a r enda de 278.88 7 :263$047 com a cl eSl)eza el e 
342 .975 :zoS$882, o de ficit elo exercíci o el e 1894 será de 64.087 :945$835 , que 
f icar á r eduzido a 56.382 :013$36 5 ·pelo accr escimo áquella r enda el o liquido 
elos depositas. 

P elo movim ento ela arrecadação, já con h•ecido, elo primeiro t rim estre 
deste exerci cio , na importancia el e 52.082 :543$1 r o, pócle-se concluir que a 
r enda atingi.rá á somma el e 277 .076 :65 5$zos . que. augmentada el e . .. .. . ... . . 
17.51 r :1 93$328, correspon cle á importanci a calculada para o semestr e addi-
cional, eleva r-se-ha ao total ele 294:587 :848$533. 
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São grandes os ~ompromissos da Nacão. cujos recursos financeiros 
t·eem s ido submettidos a duras provas nestes ultimes t empos. 

Não ha, porém, difficuldades que não sejam dominadas por uma admi-
nistração economica e adstricta ao rigor da lei, amparada pelo patri{)-
ti smo do s legisladores. 

A rece ita publica apresen ta, como vistes , notavel desenvolv imento. Si 
não Podemos contar a inda este anno com produccão superior á do anno 
findo , tudo presagia que as co lheitas do anno proximo serão abundan-
tissimas. 

D esde que, portanto, tenhamos con 9eguido imprimir ordem á adminis-
tração, r egularizar os servicos, estimular as fontes de r eceita, fiscalizar 0 
seu emprego e reduzir . quanto for posivel a despeza publica, a s ituaçãq 
f inanceira ha de melhorar e a confiança em nosso credito se restabelecerá 
:lefinitivamente. 

Pod eis conta r de minha parte com todas as informações de que preci-
sard es para o desempenho ele v ossa a rcllla mi ssã o e com o mais franco 
concurso para tudo quanto possa interessar á pr.ospericla cLc e engra~cleci
mento el a R epublica. 

Capital Federal, 3 ele maio ele r8gs. 

PRUDENTE }. DE MoRAEs BARRos 

Presidente da R epublica .. 



. .,.... · 
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3 DE MAIO 

'SENHoRES MEMBROS Do CoNGRESSo NACioNAL-Em cumprimento do que 
preceitua o art . 48 n . 9 da Constituição venho dar-vos conta da situação do 
Paiz e indicar"vos as providencias e reformas que, por serem urgentes, 
devem occupar a vossa esclarecida attenção durante a presente sessão· 
legislativa. 

'A revolução do Sul, que serviu de ponto de apoio á revolta de 6 de 
setembro, foi, durante dol)s annos e meio , uma fonte inesgotavel de machi-
naçÇíes políticas e explorações financeiras contra a Republica. 

· Feli~mente cessou essa revolução, que causqu ao Estado ·do Rio . Gran-
de do ,sul os graves males inheren.tes á guerra civil e influiu de modo 
sensivelmente prejudicial sobre toda a Republica, que por isso, justamente 
ancia;,.a pelo restabelecimento da paz. 

A 23 de agosto do anno passado, os revolucionarias, confiando na pa-
lavra dó Governo Federal, de que faria effectiva em seu favor as garantias 
constitucionaoes desde que voltassem ao regimen legal, depuzeram as armas, 
reconhecendo as 'instituições adaptadas e os poderes constituídos pela 
Nàção. 

Em tempo vos communiqquei esse facto auspicioso, transmittindo-vos 
côpÍa da acta assignada pelos generaes Galvão de Queiroz e Silva Tava-
res, além de outros documentos. 

A pacificação do Rio Grande do Su'l, foi festejada com verdadeira 
expansão patriotica e em todo o Paiz ; e o Congresso N acionai, completando 
o acto do Governo, concedeu amnistia a todos os que, directa ou indi-
redamente, se tinham envolvido em movimentos revolucionarias até 23 de 
agosto de I 89 5. 

Tenho-me esforçado por tornar effectivas as garantias constitucionaes 
em favor de todos, sem distincção de partidos, para conseguir a consolida-
ção e estabilidade da paz. O esquecimento dos odios e o arrefecimento das 
{' aixõe·~ partidarias, extremamente excitadas pela guerra civil, serão obra 
principalmente da acção lenta do tempo e d&s inspirações benefic&s do 
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ratrotismo, que, consiguirão afinal levar a calma a todos os espíritos de 
onde advirá o congraçamento da família rio-grandense, tão precisa para a 
prosperidade do futuroso Estado. 

A terminação da guerra civil assignalou o inicio de um período de 
paz, de que necessitavamos para reparar os grandes damnos causados pelas 
agitações e revoluções que perturbaram a vida nacional no período ante-
ri& e para applicar e desenvolver as instituições sabiamente compendiadas 
na' Constituição de 24 de fevereiro. 

Não obstante a vida perturbada que tem tido a Republica em sua curta 
existencia de seis annos, é notavel o progresso material e moral que se 
observa nos Estados da União, especialmente naquelles onde foram menos 
sensíveis os eff~itos perniciosos das ~gitações e Iuctas intestinas. 

A prosperidade crescente desses Estados, apezar das perturbações da 
vida nacional, constitue prova pratica e irrecusavel da influencia poderosa 
e benefica da autonomia que lhes deu o novo regimen. 

·. SaiBamos ·conservar e utili"sarmoonos da paz de que, felizmente, gosa-
mos, e a 'experiencia em . breve virá juntar-se á theoria para convencer aos 
incredulos, que ainda existem, de que a fórma republicana, tal como a 
Nação ·:adoptou e consagrou na Constituição de 24 de fevereiro, é a que 

tem· de reger definitivamente os seus destinos, porque no seu admiravel 
nl"ecafiis~o ' está" a mais solida garantia da harmonia permanente entre a 
u.ni:dáde naciónal e a vitalidade e a expansão das forças locaes. . 

Os Estados; que estão . experimentando, em sua crescente prosperidade, 
a inflftencià efficaz e ben-efica da autonomia política e administrativa do 
regimen da federação; os Estados que actualmente estão exercendo, de 
modo normal e calmo, o direito de substituir periodicamente os respectivos 
governos, por eleição exclus.ivamente sua, jámais se sujeitarão !1 retrogadár 
á condição de províncias governadas pelo centro, sem vida propria, sem 
poder utilizar-se dos proprios recursos, manietadas em seus desenvolvi-
mentos pelas pêas atrophiantes da centra)isação. 

A Republica está firmadà na consciencia . nacional, m~nifestada P.elo 
consenso unanime dos Estados ; ella será mantida pela federação, at1cora 
poderosissima, que resistirá a todas as tempestades que contra ella qessen-
cadeiem os seus adversarios. 

Relações Pouco depois de vos ter annunciado, ao iniciardes os trabalhos da pas-
Internacionaes sada sessão, que estavamos em paz com todas as Nações e com ellas 

cultivamos relações de amizade, .no firme etppenho d~ mantel-as e desen-
volyel-as, foi a Republica surprehendi<;la, por acontecimentos que fizeram 
patrioticamente vibrar o sentimento nacional, ameaçaçndo mocjificar de 
plOdo profundo a situação da política externa. 

Ém fins de maio ultimo, propalou-se a noticia de grande conflictp e,ltrç 
tntsileiros e forças regulares da França, .na povoação do .Amapá, no terri-
torio litigioso áquem do Oyapock ; no mez de julho soube-se que a Çran" 
J3retanh~ op9upay~ desd\' ~an~i:o a ijh~ d<~; Tr,jpd1\d~ : . ' . 



Não se fel' demorar a acção diplomatica e aos Gov.ernos da França . e 
da IngÍaterra apresentou o do Brazil suas reclamações com o apoio una-
riÍme da N ação. 

O conflicto do Amapá emergiu do estado anomalo em. que se acha o 
territorio litigioso, desde a neutralisação de 18 4 1, que se seguiu â deso.ccupa-
ção . franceza. 1N o intuito d.e demover as causas da repetição ele succesSO$ 
desagraclaveis, os clous Governos , o elo Brazil e o ela França, acco r<claram 
em submetter a questão el e limites á decisão ele um arbitro, modificando, 
r,a pendencia elo julgam ento, o stat·u q-no ele 1841 e ele r862. 

A legação brazileira em Paris r ecebeu instrucções para negociar os 
clous actos internacionaes, e está igualmente incumbida de proseguir na 
discussão cliplomatica ela justa r eclamação relativa aos graves aconteci-
mentos ele 15 ele maio , em Amapá. 

Quanto a o acto da occupação da ilha ela Trinclacle, effectua,da sob . o 
gabinete presidicl0 por Lord Rosebery,. o actual gabinete inglez entendeu 
que o não podia desfazer e, em despacho, ordenou ao representante britan-
uico ,· entre nós acreditado, que propuzesse o arbiüamento para solução do 
caso. Havendo, porém, esse r epresentante, logo que foi conhecida a occupa-
çií.o, proposto o arrendamento ela ilha e ma is tarde insistindo para obter 
do Governo elo Bra zil a declaração ele que uma vez restituída ella não teria 
ciuvida em consentir, resguardados os direitos fi scaes e as obriga,ções resul-
tantes de contractos, em seu aproveitamento para um serviço telegraphico-
factos esses, que importavam na confissão dos direitos soberanos do Brazil, 
a proposta de arbit ramento, contradizendo essa confissão, não podia ser 
acceita . 

Em longa exposição deu o Governo Brazileiro, em 7 de janeiro ultimo, 
as ra zões da r ej eição el a p roposta, tendo , com tudo , fundados motivos para 
suppor que este incidente nas relações entre o Brazil e a Inglaterra se 
r esolverá dignamente. 

Com espírito de justiça e de equidade, procurou o Governo liquidar 
uma grande massa de r eclamações de estrangeiros, em favor das q:':!aes, 
JJOr. vezes, a acção officiosa da diplomacia quasi se confundira com a 
official. E' de cr er, porém, que as normas e as tradições do Direito I,nter-
rt acional terão inteira applicação tambem na America elo Sul. No protocoll~ 
firmado em r 2 de fever eiro ultimo para a solução das reclarpações italianas 
abr iu-se caminh o para uma outra phase das relaçõe~ entre, ; Brazil, e a 
Europa. 

Animado pelo desejo ele concorrer para estreitar os laços de a~isade 
entre as Republicas Sul-Americanas, t em o Governo manifestado essas 
disposições sempre .que se lhe offerece occasião. 

N esse sentido firmou-se um protocollo com o rep,resentan,te dip,l,o~a.l;i.co 

-do Chile para a celebração de um tratado de na,vegação e. C9mme~;cip, 

c incluir-se a clausula de associar a esse . empreh,en<;lime,nt?, ~ R«ipupF,<;jl 

9 
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Argentina, com quem igualmente se poderá celebrar algum ajuste com-
'"er.cial. 

A' Republica da Bolívia o Governo assegurou a navegação do Rio 
Paraguay, concedendo uma servidão internacional ; e, iniciando com ella 
~' demarcação da fronteira na linha da Madeira ao _Tavary e negociando 
um tratado de commercio e outros ajustes, tornou evidente a comprehensão 
da necessidade de conciliar seus recíprocos interesses , que em futuro 
proximo poderão ter ampla expansão, aperfeiçoadas as vias de commu-
t!Ícação com o Atlantico . 

Com a terminação da lucta civil no Rio Grande do Sul, desappa-
rcceram as causas de attrictos, alias insignificantes, com a Republica Ori en-
tal do Uruguay, por acontecimentos occorridos na fronteira . Si não poude 
ct-n tribuir com seus bons officios, como manifestou desejo, com a cessação 
dessa calamidade, o Governo da Republica Oriental do Uruguay, por me-
didas tendentes a impedir que em seu territorio continu,asse a r evolução 
a encontrar meios de acção, robusteceu as sympathias qu e já lhe votava 
.-, Governo Brazileiro. 

A idéa de um Congresso das Republicas Americanas está impondo 
como meio de estabelecer normas e r egras para a solução das principaes 
questões que a todos interessam, instituindo-se um Tribunal Internacional, 
consultivo e deliberativo, que por seus conselhos e julgamentos remova 
ar. causas de conflictos e perturbações entre N'ações que precisam de paz 
e de ordem, elementos essenciaes á, sua prosperidade e ao desen volmento 
de sua influencia internacional. 

O desejo de solução pacifica para as questões internacionaes . v~i-se 

accentuando ria orientação dos governos. Dominados por esse desej.o os 
Governos da Bolivia e do Perú escolheram-me para arbitro em um caso de 
invasão do territorio daquella Republica por forças legaes peruanas por 
occasião da ultima revolução t~iumphante. Acceitei esse melindroso encargo, 
cuja honra assignalada reflecte em proveito dos creditas do nosso Paiz. 

Com o Imperio do Japão foi assignaclo em Pariz um tratado de 
amisade, commercio e navegação, bem como com a Hollanda concl'fliu-se 
novo tratado de extradição, pendendo ambos de vossa approvação. 

Não tendo ainda sido approvado o protocollo final da Conferencia 
de Madrid de 15 de abril de r89o, para a protecção da propriedade indus-
tria1, e o tratado com a Bolívia, concedendo-lhe o uso da estrada de ferro á 
'"argem do Madeira Mamoré, continuam os interesses que se r elacionam 
com esses. actos internacionaes fóra ele sua natural e benefica influencia. 

Foi prorogado por mais um anno o prazo para a troca das ratifica-
ções do tratado de commercio, celebrado com o reino de .Portugal em 14 
de janeiro de 1892. Tão complexos são os interesses em jogo ' em tratados de 
comm·ercio com as Nações européas, que não tenho considerado opportuno 
iniciar · as · negociações sobre esse objecto, não obsta,nt<;! ha,ver sido çonst!l-
·tado por vario~ ~overnos, 
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Outras negociações estão pendentes, com o mesmo proposito de cultivar 
c çlesenvolver as r elações de amisade, felizmente existentes entre o Brazil 
c as demais Nações. , 1 

Como sabeis, diversas Uniões InternaCionae·s tem creado despezas qu~ 
são contempladas nos orçamentos dos Ministeri,os da Fazenda e da . Indus:-
tria, Viação e Obras Publicas. Seria conveniente pol-as a cargo do Minis; 
teria das Relações Exteriores. Refiro-me ás despezas para a manutençã'll 
da Secretaria Internacional da Convenção Postal, da Secretaria Interna'. 
cional de Berna (União Telegraphica), da Secretaria da União Internacio~l 
ç.ara a protecção da propriedade industrial, da Secretaria das Republicaf 
Americanas, e para .a publicação das tarifas aduaneiras . 

. Não foi lisonjeiro, infelizmente, o estado sanitario desta capital e de Saude Publica 
alguns outros pontos do territorio da Republica durante a recente estaçãp 
calmosa. A epidemia da febre amarelja, endemica no Districto Federal I! 
que se manifestara desde alguns annos em certas localidades dos Estado~ 
mais proximos, irradiou-se e attingiu diversos centros de população, apesar 
dos cuidados e providencias solicitamente empregadoss pelas autoridade~ 
federaes e locaes. 

Para obviar a essa calamidade, que tanto prejudica o paiz sob todo~ 
o, aspectos, impõem-se como i~declinavel a necessidade de sanear-se ~ 
capital da União , fóco primordial da ·molestia . 

.Como medida complementar, devo iniciar igualmente a reorganisaçã? 
no serviço sanitario terrestre, no sentido de ampliar-se a acção das autorir 
cl.ades federaes, dada uma emergencia grave, a todos os pontos ameaççados 
ou em que tenha apparecido erupção epidemica. · f 

Sobre esse assumpto, para o qual não será demasiado solicitar instan~ 

temente os vossos cuidados como o fiz o anno passado, reporto-me á expor 
sição detalhada feita pelo respectivo Ministro no relatoriq que me apre~ 
sentou. 

Em abril do anno passado realisaram-se n esta capital varias confe-
r encias entre o Governo, autoridades sanitarias brazileiras e representantes 
de Nações amigas para o effeito de se combinarem as me,didas de hygien~ 
11~aritima ~que conviria fossem postas em pratica no interesse recipio·co d~ 
s"ude publica do desenvolvimento das relações commerciaes entre o~ 

respectivos paizes. 
De accordo com as resoluções ali adaptadas e nos limites das attribuiçõe~ 

do ·Poder Executivo, foram feitas no decurso do anno as obras compleme~. 
tares de que carecia o Lazareto da Ilha Grande, afim de tornai-o, quanto 
r.ossivel , apparelhado para quasquer eventualidades ; activou-se a constr~7 
cção do de Tamandaré, n'o littoral do Estado de Pernambuco, infelizment~ 
ainda não ultimada por ~otivo de força maior e que ao Governo não fôr~ 
dado prever ; e foram approvados os planos e orça,!Tiento do da Ilha d~ 
Tinharé, no Estado da Bahia, cujas obras serão iniciadas depois que· conce-
derdes o credito necessario. 
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So-bre •· o;,·lomtl para ·o La·~ar eto P.roj ectado no littoral do Estadà do 
Pa.r.á ·pro seguem . o·s · ·estudos, sem que se tenl~a · podido até agora deliberar 
acerca da escolha definitiva. , · 

A vio'lencia' d'a epiaemi'a que cli'zimou a tripulação do cruzador italiano 
L<Jnibiwdla, 'induziu à Governo a· titilizar o Lazareto da Ilha Grande, em 
cujo · porto j'ii se aclfa:va ancorad'o aquelle vas.o de guer'ra, para tratamento 
dos' en'fetm'os e agasalho dos outros tripul antes. 

São intuitivas as· razões que detfl'minaram esse procedim ento para 
com· os representantes de uma Na.ção amiga em transe tão aff!ictivo, mór-
t;,ente aftendo-se á circmnstancia de que o navi·o infeccionado já estava 
aJi . fundeado , quando recrudesceu a molesti a com ext raorclinar-ia inten-
sidade. 

Conv.eni'entemente preparado, aq uelle. estabelecim ento está r estituído 
actualmente ao seu destino, como estação quarentenaria e base do nosso 
serviço de sanidade marítima. 

O desenvolvimen to da Instrucção Publica el e-ve mer ecer vossa espec ial 
attenção. 

Votaste o anno passado duas leis a utorisando o Poder Executivo a 
reformar os estatutos elas Faculcl~cl es de, Direito e os da Escola Polytechni ca 
do Rio de J aneiro, os primeiros ele a,ccôrdo co in um novo plano em qu e 
og .tres cursos foram convertidos em um só de sciencias jurídicas e sociaes, 
r estabelecida a fr equencia obrigatoria, e os ultiinos calcacjos sobre proj ecto 
tJaborado pela respectiva Congregação. Estas reformas convertidas nos 
decretos ns. 221 de 23 de janeiro e 2.22 6 el e I ele fever eiro deste anno, 
satisfazem necessidades que ha muito tempo se accentuavam no regimen 
elo ensis11o desses cursos superiores. 

Como, porém, em grande parte, os estatutos da Faculdade el e Direito 
ziteram o systema adaptado pelo Codigo elo ensino superior, conviria, para 
'" anter a· unifor-~1idade daquelles cursos, q,ue se fizessem no r eferido 
Cccligo as necessarias alterações, afim el e ev ita r-se a anormalidade da 
éonser.vação de ~ystemas oppostos em instituições que devem obedecer á 
Ptesrna orientação escolar e administrativa. 

A instrucção secundaria r eclama providencias efficazes. Sobre dons 
pontos essenciaes convém fixar-se a attenção dos poder es publicas.-: a 
simplificação dos progrannnas de estudo e dos methodos de· ensino e a 
exequib iliclade do exame el e madureza. São .idéas. triumphantes em tocJo·s 
os pa·izes, ondê a instrucção t'em me.reciclo particular cuidado, o ensino 
obj'ect'ivo ou intuitivo e pratico, com exclusão, tanto· quan to possível, de 
theofias sem applieaçã·o immediata ' á vida social, e a substituição d<>s 

-'exames finaes parcellaclos pelo exame integral ou de conjuncto no fim 
elo curso, no qual se t rata unicamente de verificar el e modo logico e exa.eto 
ó estadd de desenvolv imento intellectual do candidato e a· sua av. ticJ·ão para 
frequenta,r os cu~sos superiore'i , 
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O rel:!aixamento do nivel da instrucçã.o secundaria, d'evi:do oprindpai-
mente ao . actt~al processo qe exames, exige rem edio urgente. 

Em virtude das disposições em vigor, a exigencia dos attestados de 
exame de madureza, instituído pelo• decreto n, 981, de 8 de novembro de r8go, 
só no anno de 1898 se tornará effectiva para a admissão á matricula nos 
cursos superiores. O systema, porém, adoptado n esse dec reto encontra na 
~ratica resistencias -que é preciso eliminar. As modificações a realizar no 
sentido .. de tornar viavel o ·exame de mad1:1reza são intuitivas e já foram 

·indicados -em projecto submettido o a nno passado á vossa consideração. 
Resta, pois, que d~teis os estabelecimentos de instrucção secundaria da 

' União .com esse melhoramento, de ,c11ja vantagem para o ensino publico 
, não é · licito duvidar. 

Em observancia da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, que comple-
tou a organisação da Justiça Federal, •o Governo tem procedido mediante 
as competentes propostas, á divisão dos Estados em circumscripções federaes 
e á nomeação dos supplentes de Juizes Substitutos respectivos, bem como 
dos 'Adjuntos dos Procuradores Seccionaes. 

Em breve serão expedidas 'instrucções adequadas sobre a p~se e 
exercício de taes supplentes, para obviar a r!!producção de duvidas, c<;>;no 
OIS que se suscitarotm ultimamente. 

De vulto e de diffidl elaboração, como ·é, a co11solidação syst.ematica 
dt: todas as disposições vigentes sobre a orga;nisação d~ Justiça e Processo 
Federal ainda não poude ser concluída ; tão proveitoso trabalho, . porém, 
será em curto prazo apresentado ao Governo pela commissão incumbida 
d.elle. 

Acham-se igualmente em elaboração o regimento das custas, emolu-
mentos e percentagens, o dos advogados, procuradores, soli,citadores e 
secretaries da Justiça Federal, bem como a tabella das finanças e.m con-
formidade do art. 406 do Codigo P enal .:._ aos ·quaes todos se refe re o 
art. 87 da Citada lei ·n : 221. 

Devo pedir a vossa att()nção para a conven~encia . de .ser 'interpret(ldO 
authenticamente o art. 65 do decreto n. 848, de 14 de outub~o .<,le 189.0~ 

Dispondo em sua primeira parte que o recurso do despacho <,ie pwnuncia 
,terá ef~eito ,suspensivo, preceitúa. esse artigo na parte fi,nal que . tal des-
pacho pr.oduzirá, em todo o caso e de?de logo, todos os effeitos . de dire,ito. 
P.ara harmonisar a · anatomia, a jurisprudencia tem firmado a r.egra de 
que o .recurso suspende apeJ;las o julgamento, mas não ,in;1pede a .. P.~isão, 
-combin(lda assim aquel)a disposição cpm as do ,art. 72 i,n b?Je da lei de 3 
de dezembro de 1841 e do art. 18 § :z• da .de 11.2.033 de 20 , !l,e .!!çtembro 

'rde 1871 . 
. Elevaçlos ip.teresses de ordem publica aconselham, porém, que, ao 

men0s em r.elação aos crimes de responsabilidade, sej:J,m attr:ibt1idos plenos 
effeitos jurídicos aos recursos interpostos -dos 1despacl;J.Os , de ~rgn~J:\CÍa, 

j nstiça 



Exercito 

Evitar-se-hão deste modo possíveis at tritos e perturbaçiíes entre os 
Jloderes institucionaes da Republica e nas relações reciprocas entre as 
autoridades da União e dos Estados . 

Acerca da Justiça Local do Districto Federal subsistem os motivos 
determinantes de urna reforma na actual organisação, mantida, porém, esta 
em seus lineamentos geraes. 

Na Mçnsagem · do anno que finda já indiquei os assumptos em que 
Na Mensagem do anno findo já indiquei os assumptos em que devem 

incidir essas alterações; andi'tareis. as· que aconselharem a vossa illustra-
ção e proficiencia. 

Em cumprimento do . decreto leg}slativo n. 225 de 25 de novembro de 
1894, foram promulgados e estão em vigor o regulamento da taxa indiciaria 
~ o regimento das custas judiciarias da justiça local do Districto Fe-
deral. 

A reforma dessas repartições deve ser o ponto de partida para . a 
re9rganisação, dos outros serviços. a cargo do Ministerio da Guerra. 

As reformas feitas nas Escolas Militares não têm correspondido aos 
intuitos dos seus autores. A revisão dos r espectivos regulamentos, espe-
cialm·ente para tornar mais praticas os cursos, é medida urgente aconse-
lhada pela experiencia e que já occupou a· vossa attenção na ultima sessão 
legislativa. 

Reverteram á· Escola Militar desta Capital os alumnos que, a bem da 
or.dem e da disciplina, haviam sido desligados daquelle estabelecimento de 
instrucção militar a rs de março do 'anno passado, em consequencia das 
graves occurren,cias que ali se deram. 

,. Proseguem regularmente os estudos para a organisação de um plano 
de . defeza. dos portos da Republica e estão sendo executadas as obras · de 
~i.:costruc·ção das actuaes fortalezas e do seu artilhamento. 

Das construcções . iniciadas para hospitaes, escolas, quarteis, paióes, 
etc., algumas têm progredido com regularidade, . outras caminham muito 
lentamente e diversas foram susp ensas pela insufficiencia dos respectivos 
dreditos. A paralysação de taes obras importa sempre em prejuízo pela 
qeterioração dos trabalhos executados. 
' O Arsenal de ·Guerra desta Capital está mal collocado sob t~dos os 

pontos de vista ; a sua mudança para Jogar apropriado é necessidade 
Jenilmente reconhecida. No Realengo, onde está funccionando a Escola 
do Exercito, existem os alicerces de um grande ' edifício destinado ao 
Arsenal de Guerra. Convém continuar, opportunamente, essa obra abando-
nada h a cerca de 20 annos,_. e em que centenas de contos de réis já foram 
dispendidas. 

Em virtude do disposto no art. 5° § 1° da lei n . 149 de 18 de julho 
oe 1893, o .Supremo Tribunal Militar expediu regulamento para o processo 
militar, o qual ·será observado emquanto a materia não fôr regulada em 
l ~i, rios termos daquella autorização. 



r:'·· .-f,.ar,, de,cr-etos.· d,e 31 · de outubr-o, d.e 14, 21, 22 e 23 ele n·O·VIembno 
.: de J z, de dez,emb,r.o d•e ·r 895, 1ldos m-otivo1s •COJ1~Ml·tes do.s ·resj>e.ctivos 
acÍ,~s·, - fon;tm rev·agac1os os d·e,eoretos de 7 .•e 12. c1e abro] d-e . I•8g2, de li. I z, 
r4, 19, . 2·~. 26,- 28 e 31 de maio e 'de 25 de :agosto d.e . r'894 - qüe 
r,;fornpram off iciaes .do_ E:x;ercito ·e Arm.a.doa .e d-em.ittinam lentes e pr-ofe·s-
~ ' res vitalí cios da Faculdad-e de Medi•ci-na d esta Capntal, ela _de Dir-eito · do 
Rec:i'fe'; das Es-cola.s Mili't:a res d.e.sta. ci-dad-e -e de Po·rto Al-egre, da Escola 
Nava'l ,' c!'o Gym nasio N~cicinal e. do :co:ll egio Militar. 

O Gover'no t e·,;, ·empr-egado bo.do.s os •es·f.orços para regula.ri.sar o:s ser-
viços depen:den.tbS do Ministerio da Ma.ni1nhoa, ,pnof'!ncl:amente pe-rturbados 
.pelo:s .. aoonteéime.n~bs q(t}' todos deploramo-s. Si muito t em s.ido fe ito, ainda. 
mt11itlo -r-esta.· fia.z,er ·nã-o· -só no q.u.e r-espeita ao-s e1em ente>s materia-es como 
em · relaçãio .a;o . rp,eissoal da Armada . 

Gontnnúa a c~n.sbnu-cção .na Euro·pa de oi·bo nav·i'()is de guer.na mandados: 
naz,er pieJ.o meu ante•c•esso.r ' 
·. ··'Fama. .o .augn1em:to oonv:erui.enbe d-a nossa -esquadra, .se.rá a.i.nda p.r.eciso 
faber acqwi•siçã1o dle ·outr.o·s navios quand:o as cárcumstanci.as f,inanc.einas 
da • Uinifro Í•O.l'ean ma,j,,s l'>sonj e i ra~s . 

·E 1 ·d!e n•elcess.idatd•e a nmda.nça do "-rtS ena.l de M•a;ninj,,a do, qe~tro da 
dda.dce;·· -ond·e a;ctualm!en:te se acha .situado, p.ara pontÓ mai1s ~onv•em.ioellllte 
-é~1 q~t•e tenha -Oll'DPaJS -om1dáçõ.es de •seguna•nça •e •PO·~sa i-omtar ~s pr.op-or ~
Ç·õ.e!s-- qu tõ o c.-:esoe.nte y·e&envolvi·mento d-os serVJiço.s va,e di.aria~men.i:e exi-g-indo. 
Para ,esse umpo·rtante a.ssum,pto, d·o mai-s v ibrul i.ntemss e para a a.dninnish-açã-o 
naN•al, . .pemode da v·Ó.ssa d·e-oi.sã•o a ooruoessã-o a e um .cnedi<bo, já so.hci-ta.do . 

.A -neaessildaode dte •se ref.o-rmar a -S.ect1eta.ni1a d·e Bstatdo Ma1•o.r d.a -Ma-
rinha oada CL~a m.ais 1se ,ruocentúa. E' ur~en:te da\r-Lhe ulna o:rgatrui.sação n1,cuis 
de ha.nmo•nita .oom os serviço•s qu-e d·ev•e pr-estar; .mesan~o •q-utantd.o bodo-s O•S 

emprega.do.s s:e esfarça,ssem .para bem ~ervi·r, é i.mpossiv.el co.n.oentra.-
nessa ,r.epantição, d.a fórma qu e está oonstitni.da, tod~ as a.ttr.iburições da 
adminllistt.açãio . O gra,nd·e .numero doe l'etp-arniçi'ies que teem S.id•o c-nea•das, 
bp:diaJs . d,iri!llida·s por ohetes ind·epend·6nbes, a,voh>mou co•rusid.eJna,veilmemte o 
~e.l~'iç.o q.ne .. não pód1e -ser feito co-m o dtÍ'Illin-uto opesso-a,J que p•o,s·sue; -f~lta-lh e ,' 
po-r outw Lado, •O -el!emento nliohtar; oonnopebenbe para o :e-studo das dttv•e nsrus 
qu·esti)es lteoll•loi.cas -e p.-.of.is~i,ona.e s sobre q.u e ·el•la te.m de -informar. E' de 
gramde oo.nv.eni.enci,a .a· Pe.org.runi-saçã.o do serV'iQo d e motd10 CJ-l]e, d·es~p.pa

lle<oon.do tooa.s essa·s -r-e.parbições ·em que hoj•e. se fna·g;menta 10· -traba,Jho-, 
cons.tiltu.a-&e a •Si<')creta-ria de JJ;sta.do -em oondições de ãmp.r.imá~t .a todos o.s 

. ~e rviç01s _um .. ~ . q_;:i;e~Dação tna.i,s ·· pr·o1mp·ta e ho~tno~genea· . 
N.a r.ef.erida M ensagem al.ludti igua!mlf.lnbe á o:rg.aJn.i,sação do !'Y•Sbema 

~enitenoia:·Í'Çl entre nós, 

A~ ~ co.nsti•demções que submettã entã-o ao vo·sso •esclar-ecid•o or.i teria 
aoQ!lf'ISPe;lt>anei q•u f'; n1ãio •exi1ste .ainda o serviço d e ·runtrop-ometria c·rimõ.n.aJ 
o_u _ .. c!Je, :.i,qe_l}:!lifi:oaçij!o_ d e çr.iotrui.nO•So·S, hoj 'e reputatdo ·el-emento primordial dle 
todo sysúema p·enal be~:orga-nisatdo. 

"'·.~·· 

Marinha 



Intervenção 
nos E s t a dos 

~.- , . ' 

Leis 
Regulamen-

t ares 

' w-sensív el a falta de lei que regulamente 
Constituiçi!o, . l}ão só quanto á intel!igencia a 
tucionaes, . ~ çnno 'quanto aos meios praticas da 
tados, nos càsos em que é ella permittida. 

os preceitos· ·do ' 'art. 6• rlà 
dar-se aos preceitos'· con'sti~ 

intervenção federá! hos Es~ 
,"l .,! 1 

·E ssa lei ·contribuirá efficazmente p ara o funccionament~ r.eg!Jl~r . do, 
r egimen 'federativo ; ella é tanto mais n ecessaria quanto é certo que ficara.1n 

. ' ' seli1 solóção ·as collisões de assembléas legislativas e de gqy~rpadprefi flUe 
se deram em alguns E stados, sendo possível que occorram novos ~f1;c~qs da 
mesma espécie:· 

·Deve taml:iem cont inuar a occupar a vossa attenção a .;j~bqraç~o, qq~ 
C~digos · Civif e de ] ustiça Militár, e a revisão do Codigo PeQal., ., . 41.· ,,, 

Dentre outras reformas r eclamadas por diversos serviç9s; desúrc-ârei as 
seguintes, cuja necessidade é notaria : uniformisação das r.e_gras,.e preçeitos 
i ·e!ati~os a natural isação ; - estabelecimento do processq P. ª ra a p,erd_a: , e 
nacquisição . dos direitos políticos ; - r evisão da lei eleitor,\11, l!rÍl,J.CÍ):?\IJiljlente 
ila parte concernente ao processo do alistamento dos eleit9r-e,s ;• ..,..., regylac 
mentaÇão ' do estado de sitio e dos seus effeitos, declar'lqdo ·a ex~\1.1siva 
competencia da ÍJniã0 para a decretação dessa medida extri1_9rd ~l}aria,; 
fixação . dos casos e fórma por que devem ser prestados ao~" E~·tad,o,s o, s 
aux ílios de que trata o a rt . s• da Constituição ; - e reorganisação da 
Guarda Nacional, actualmente r egida por disposições diffe r~nte~ e ,s.~m · a 
co~veniente ho1u'ogeneidade. 

Já ·vos disse em outra .Mensagem que a C onstitu1'ção obriga a todo o 
br~zil eiro ao serviço militar em defesa da P atria e de suas ipstiWições ; 
eÚa·, po,rém, aboliu o r ecrutamento forçado, determinando que o. ·Exercito, 
~ a :Armada se constituam pelo voluntariado sem premio e, em falt<J, çleste, 
pelo ,SOJ;teio previamente organisado, e isso por meio de col)tin_gent~s . que. 
o.s Es~ados e o Districto F ederal devem fornecer annualmente, de coQfor-, · 
mi,d<ti~ e . com a I_ e i de fixação de forças . ,, 

.Está verificado pela experi encia que o voluntariado sem premio não ' 
forn ece os contingentes n ecessarios para completar o effectiv0 do Exereito 
e da Armada. Actua lmente muit os corpos do Exercito estão com o número. 
de süas praças r eduzido á metade, e ainda a menos, e não tem· sid0 p0ssivel 
completar os corpos de Marinheiros N acionaes e de infantaria de Marinha•. · 

Foram cl áda's as providencias n ecessarias para effectu~r-se no co.r~en
t e ann'o ·o ' alístame·nto e o sorteio militar, d.e accorâo com a lei n. 2·. 556 
de 26 de setembro de r874, modificada p ela de n . 39 A de 30 de ja.heiro 
de •r'Sg-2 . · · 

Mas, a fórma por que está organisado o alista~ento1 e o s~rt ei ci ' pa~~ 
o serv iço nii.Ji tat não garante o r esultado desejado; por isso insisto pela 
Úrgencià de unia lei que r egule o sorteio ·de modo a ser efficaz : para sa-
tiiifazer- a •pre...;isão do legislador constituinte, estabelecendo providenCias' 'qtl'e' 

t:; , ! n i ,) ; 
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•habi·litem o Governo a elevar, com •a. necessar-ia rapidez,-o·• effectivo •'dos ·co r -
pos r\o Exercito e da Arma:c;hi, nos caBos • exüaordinarios em ·'!Ue ·par.a 
isso estiver auúo ri sado. 

Cumpr.e, além disso,_ q~1e ·a >mesma •lei estabeleça o •processo · mégiant~ 

o Q[U al deve ser ' pr aticado .o preceito ma <Co nstituição que .deter-mina 'lU e a 
marinha m~e rcante conco.rna ·para o pessoal "(!la ·Arm.acla . . mediante ·so rte io. 

Devo t ambem ·chamar a vossa •a ttenção para a organisação >do Exerc-ito, 
.que convem se r completada · pe·Ja -c reação de uma. r-eserva em condições-'ele 
prestar serviços efficaz es em casos extraordinati-os _ 

As ·repartições ·d e 1Ajndante Gen era l e de· Quartel . Mestr e- General, consti-
tuiclas como estão, não correspolD'd em -ás -necess idades <d as ·•orgarkisações mi-
litares modernas. 

Tendo • em attenÇão as• condições pecu].iares -·do nosso !Exereito, é neces-
sario converter a repartição el e Ajudante . General em repartição do. Ghefe 
mo Estado"Maior General com attr ibuições bem ·definidas, e refundir as 
r epartições ele Qluartel-1Mestre General e •da I ntendencia Geral da Guerra, 
incumbida 'ela acqui sição, conservação e distribuição do r espect ivo ·ma-
te ri al. 

Nessa r eorganisação deve-se comprehender o Quartel General, consti-
tu in<lo uma repartição especia:lmente encarreg:ada ela admini str.ação elo pes-
soal e á qual deverão f icar subordinados não só . o •Corpo el a Armada, como 
os >Co rpos de Saude Naval, de Engenheiws Navaes - e de >Commissarios, 
que hoj e te em organ isações independentes com se\13 respectivos ch efes. 

Ligeiro exame da classe activa dos d.iffe rentes co~· p os ·d e officiaes da 
Armada e das classes elos ·refo rmados demonstra a necessidade de -ser a l-
ter ado •o disposto nos decretos n . 108 A, de 30 de dezembro de r88\J e 
n. 336 A, de 16 de Abri l de rSgo, que estabeleceram a reforma compulsoria 
por limite de idade e concederam aos offici-aes reformados certas Vanta-
gens pecuniarias. Semelhante favo r , que -sómen te deve ri a ser concedido 
áquell es que fossem obrigados a se reformar, ou por haverem attingido a 
idade limi te, ou por incapacidad e physica • comprovada - em inspecção de 
saude, to'rnou-se extensivo a todos, inclusiv e · áquelles que em condições de 
ainda poderem prestar serv i(}OS á Patria vão buscar •na re for.ma um descanço 
renlUl)erado a ·que reahn ente ainda não f,izeranl jus. Recon1mendo á vossa 
attenção as ponderações fe itas pelo •Ministro da 1Marinha, em seu r ela-

··to rio, sobre a n ecessidade da r evisão das .leis r elativas á reforÍ11a ·compul-
so ri a . Razões de ordem econom ica e o interesse ·da defesa nac ional acon-
selh am esta revisão. 

Out>to assumpto'- para •O qual chamo. a , attenção .do -Congresso Nacional 
é a situaÇão dos oHiciaes da •A rmada, cujos -direitos .não foram ;attendidos 
pelas promoções -de 9 e 30 .de agosto de 1!394, Os accessos de postos con-
cedidos. nessa époéa não sómente não respeitaram as prescripções da lei, 
que i:e rminantemente d ispõe •que s.ejam as vagas , preenchidas p.or an t iguida-
de e merecimento, em determinada proporção, como tambm fiz'eram r ev i-
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ver o quadro extra,ordinario creado pelo art. 8° § 4° da lei ·n. I523 de zS 
de setembro de I867, para recompensar serviços relevantes prestados na cam-
panha do Paraguay. Essas promoções deram causa a muitas ·reclamações 
que teem sido sujeitas a consulta do Conselho Naval e Supremo Tribunal 
Militar . Os officiaes prejudicados podem ser classificados em dois grupos, 
um constituído por aquelles que por sua classificação ' na escaia tinham di-
reito a ser próniovidos por antiguidade; outro, por aquelles que foram 
preteridos por collegas que não tin4am satisfeito as condições exigidas pela 
lei para obterem promoção. Aos ·primeiros tem o Governo attendido, pro-
movendo-os e os mandando aggregar á classe; quanto aos segundos, porém, 
para os attender, teria, ou de declarar sem effeito alguma,s!t · omoções 
de I.S94, facto sem precedente nos annaes de nossa mlf~\t ' guerra, 
ou de conceder-lhes tambem accesso, augmentando aindà , · qu 

:.,'· dinario. 
Entretanto, obrigar esses officiaes a esperar, no mesmo posto, que 

·se de em tantas vagas quantas são as necessarias para que o Corpo da Ar-
mada volte ás proporções legaes é, além de clamorosa injustiça, tolher-lhes 
todas as aspirações legitimas, destruindo nelles o incentivo mais essencial 
na existencia das classes militares. 

Para dirimir ou attenuar tal situação é preciso, pois; que· o Congresso 
N acionai tome alguma deliberação, parecendo que o mais conveniente seria 
autorisar-s!' a extincção do quadro extraordinario pela transferencia dos 
officiaes desse quadrá · na razão de um terço das vagas que se forem dando 
no quadro ordinario, sendo os outros dois terço~ preenchidos pelos officiaes 
deste quadro na fôrma da vigente lei de promoção. A ' extincção do quadro 
extraordinario seria assim menos rapida, porém feita de modo mais jpsto, 
sanando quanto possível o prejuízo dos officiaes não promovidos . 

.Como subsidio para o estudo da commissão mixta do Congresso encar-
regada da revisão das tarifas aduaneiras, inaugurou-se nesta Capital a I 5 
de novembro uma exposição de productos da industria nacional. 

Esse certamen, devido á iniciativa particular, sob a direcção daquella 
cómmissão do Congresso, veio revelar o gráo de adiantamento de muitas de 
nossas industrias, cujos productos rivalisam, em perfeição, com os seus 
similares importados. O Governo, a quem não podia deixar de interessar 
tão util . e patriotico commettimento, fez-se representar por um delegado 
especial, que acompanhou em todo o seu curso os trabalhos dessa exposição. 

O serviço de introducção de immigrantes continúa a ser feito pela Com-
panhia tMetropolitana, em virtude do contracto de 2 de agosto de I 892. 

O Governo se esforça por tornar effectiva a autorisação que lhe foi 
concedida na lei do orçamento vigente para transferir aos ·Estados, por 
ajuuste, ou rescindir, mediante accôrdo, o contracto celebrado com aquella 
companhia . 

Durante o anno findo entraram nos diversos portos da Republica 
t 64·37I immigrantes. 
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Tránsferidás, como forám, pa~·a os · Estado~ as terias d~~·~h;ta~, ~~6 
Íicaram á União t errenos a colonisar; teve por· isso de passar tam~~~~1 "o 
•serviço de Iocalisação dos immigrantes aos Estados, alguns dos cinaes . não 
se achavam para isso sufficientemente preparados. . :· 

. A' União ficou unicamente reservada a incumbencia de ' tra·n~p-ort~~ ~s 
· immig rantes, a lojai-os na chegada e dar-.lh es o destino escol"-iclo por 'ells~s· . 

Desse systema, creaclo pela legislação em vigo r, já ~ão apparecei1c(o 
sérios inconvenientes e maiores ainda poderão surgir. · · 

L evas de imm.igrantes chegam ás vezes com destino ao Estado quç os 
.. não póde r eceber, e o Governo F ederal , que não possue coloni<l;s para cinde 
os possa encaminhar, vê-se fórçado a conservai-os nas hospedarias, exce-
.denclo ·por vezes a lotação destas, até que mudem os immigrantes de resolu-
ção, ou sejam atropelada mente medidos lotes, no Estado preferido, pata 
nelles serem localisaclos. Outros Estados, que não teem corrente immig r:a-
toria, ou que não a t eem sufficiente para as necessidades -de suá lavoUra, 
começam a mandar agentes seus aos centros ele emigração ·na Eurdpa, ' sêA1qúe 
sobre ess~ serviço possa o Governo Federal te r acção , quando a el!e cabe 
velar pelos interesses internac ionaes qu e ser viço.s dessa ordem natura!.mente 
cream. 

E' mister, pois, r eorganisar todos esses serviços de modo que desappa-
-~eçam taes inconvenientes. 

D e accôrdo com a Convenção Postal Universa:l' e nos termos do regula-
mento ultimamente expedido, continuam a ser executados os serviços dos 
correios el a Republica . .Q regulamente ele 'o el e abril de · r 894; em varias 
disp~ sições substanciaes, afas tava-Se elo decreto n. T94 el e I I ele OUtUb!'Ô 
do anno anterior, que a utorisara a sua expedição : No intuito de descentra-
li_sar e melhorar o serviço postal, a lei n . 272 de ro el e junho el e 1895 au-
torisoil o Governo a rever aqueiJ e regulamento, observando as· bases n ella 
estatuídas . 

Em virtud e dessa au to risação exped iu-se o dec reto n. 22 30 de· -ro d e 
fever.eiro. ultimo·; que approvou o novo r egulamento elos correios federaes : 

Esse serviço; cuj o dcsenv.ol vimento acompanha el e perto os progressos 
do Paiz, ~e · r esente , de fa ltas originadas principalmente ela carencia ·de 
p:aterial adequado ; assim é que as repartições postaes, em geral, a comeÇar 
por esta •Capital, se acham mal installaclas em edifícios não apropriados 
ao ser viço, que r equ er presteza, segura nça e fiscalisação seve-ra. ·' 

A v iação ferre a subvencionada pela União ' 'a e -tendo seu clesenvólv iln en:-
tó natural pela abertura ao trafego de trechos el e suas linhas e p-ela constru-
cção de outras, sendo que, pela applicação do s~ · stema ele tarifas r110vei~ , 
os .encargos do Th esouró pela ga rantia de ··juros .teem cl~crescido -- na razão 
do augmentq elas r eceitas. 

A r evisão, mediante accôrdo, dos estudos defitfitivo s;' j á .; apprbvados, 
das estradas de f erro c1ue gosam ·de gará r1'tih 'de ju'rbs , âutoris.acla' '·J a lei 
h . 360 ele 30 de dezembro . ultimo, não • póde ser ·effecti.tada ' sinã:6• dep\:iú; 

Correios 

Viação 
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que for a;do,ptado d:e.<~n~tivamente o pfano g,eral de viaçãQ dá ·R·ep'ublricá 
a que se refere o decreto legislativo n. I09 de I4 de outubro de I892. 

A falta do phno geml d1e vjaçã1o 10u de lle.~s oomp'l1ementar•es que be1i1 
definam a competei1cia dos poderes da União e dos Estados, muito vaga-
t:llent!! traçada no decreto de I4 de outubro de I892, tem suscitado alguns 
conflictos, oriundos de concessões feitas pelos Estados e municipalidas, que 
o Governo tem affectado á justiça federal, de conformidade c.om o art. 59 
da Constituição. 

Os serviços das est radas de ferro da União se limitaram aos recursos 
consignados na lei do orçamento, a algumas unicamente para o trafego 
e a outras para o trafego e construcção. 

Apezar de não terem sido muito amplos esses recursos, foi digno de 
nota o desenvolvimento operado em quasi todas . .As linhas que demandam 
o rio S. Francisco avançaram sua construcção, sendo que, a 24 d'e fevereiro 
ultimo, foi inaugurada a estação do Joazeiro, pondo em communicação 
dir~cta com o littoral, pelo porto da Bahia, a parte francamenve navegavel 
do gmnde estuario que fertilisa o interior de varios Estados da União. 

Os seryiços da Estràda de Ferro Central do Brazil resentem-se .ainda 
de defeitos, provenientes de causas diversas, que o Governo tem procurado 
remover . . 

Por conta do credito de 8. ooo ;ooo$, consignado em o n . I6 do art. 6° 
da lei do orçamento, foram autorisadas as obras de um ramal ligando a 
Estação Marítima da Gambôa ás linhas. geraes da Estrada de Ferro Central, 
sendo os r espectivos estudos approvados pelo decreto n. 2239 de 9 de 
março. 

Esta e outras obras - de substituição da via perman ente, construcção 
de novos desvios, ampliação de officinas e estações, cuia urgencia é de 
ha muito reconhecida, virão trazer consÚÍeravel melhoramento á regularida·-
de dos serviços daquella importante ferro-via. 

Usando da autorisação contida no art. 6° § I I n . IO da lei n. 36o 
de 30 de dezembro de I895, deu o Gove rno novo regulamento á Estrad;t 
de Fe.rro Central pelo decreto n. 2247 de 26 de março, no qual proçurou 
attender, tanto quanto possível, ás actuaes exigencias do serviço, assen-
tando igualmente bases para a melhor organisação dos diversos ramos da 
administração e tendo em vista reduzir as despezas do custeio p ela applica-
ção de medidas efficazes, quer nã fiscalisação da acquisição do materia>, 
sua conservação e seu emprego, quer na utilisação do pessoal. 

A' vista do que dispoz o n. I9 do art. 6° da mesma lei, a construcção 
da Estrada de Ferro de Sant' Anna do Livramento e Saycan ficou a cargo 
do pessoal incumbi.do do prolongamento da Estrada de F erro de Porto Ale-
gre a Urugu'ayana. Nesse sentido foram dadas, em tempo opportuno, as 
necessarias providencias. 

Em Mensagem de ·3 de janeiro findo, o Senado remetteu ao Governb 
v<~orios documentos relativos ao arrendamento da 'Estrada de Feno Gentral 



\, 

141 

Cl0 Brazil, para que este instituísse sobre a materia os exames administrati-
vi<'>s, economicos_ e technicos necessarios a habilitar aquella casa do Congres-
so a estudar e deliberar sobre o assun\pto na actual sessão, 

E como entre os alludidos documentos figurasse tambem o projecto 
n. 70 de 16 ele dezembro de 1895, que trata não só da cessão aos Estados 
dà s diversas estradas nelles existentes e actualmente c11steadas pela União, 
como tambem de sua venda em hasta publica, o respectivo Ministro, em data 
de I 7 de fevereiro , requisitou os precisos esclarecimentos dos directores das 
differentes Estradas de Ferro, e submetteu o assumpto ·ao estudo do Club de 
Engenharia. Reunidos e organisados taes esclarecimentos, o Governo sa-. 
tisfará o pedido constante da referida •Mensagem. 

O Telegrapho continuou a estender suas linhas para o interior dos Es- Telegraphos 
tados; pondo-se ao serviço de avultado numero de centros de população. 

Com a recente i11oauguração do cabo sub-fluvial do Amazonas, acham-se 
ligadas entre si todas as capitaes dos Estados da União, 

Tão rapido tem sido o, desenvolvimento das linhas telegraphicas Ôrazi-
leiras nos ultimas annos, que a média annual do prolongamento da sua rêde, 
a -partir de 1890, é de I . 250 kilometros e o augmento da canalisação electrica 
ou desenvolvimento dos fios conductor es é representada por uma méd,;t 
superior a 3. ooo kilometros. Ainda no anno passado, 36 novas estações 
foram entregues ao uso publico, e, pélo incremento que vai tomando esse 
serviço, no corrente anno c·ertamente se effectuará a inauguração dç ., .üor 
numero de estações. 

Em correspondencia com o desenvolvimento da extensão das linhas, 
_tem sido rapido o augmento da renda que, no exercício passado, elevou-se 
a cerca de 4. oqo :ooo$ooo. 

N 6 intuito de tirar o maximo proveito dos elemento~ act:t'J.çS , cogita 
o Governo de sujeitar a regulamentação do trafego telegraphico feito pelas 
linhas ferreas da União, ou por ella subvencionadas, ás r.Hc·smas d •.sposições 
que regem o serviço da Repartiç'<ío dos Telegraphos, de mod'"> a obter-se 
trafego mutuo, não só para a correspondencia dentro do Paiz, como para 
o estrangeiro . • Essa medida trará augmento do trafeg.J ao hdo de mai•Jr 
facilidade para as communicações telegraphicas ~ 

•Realisa-se neste anno na . capital da Hungria uma r.o:1 fe1 ~ncia inter-
nacional para a revisão do r egulamento executivo das dispo >içi\ 'S da ConYetl-
ção el e .S. P etersbourg, da qual o Brazil fez parte; o Governo julgou con-
veni ente que· o nosso Paiz fosse representado n essa conferencia por um 
profissional da adm inistração dos telegraphos, tendo em attenção a impor-
tancia dos.. assnmptos que lá vão ser agitados, alguns dos quaes nos inte-
ressa:m de perto. 

O melhoramento dos' portos da Republica é assumpto que deve attrahir 
a vossa attenção. 

Para se adaptarem ás multiplas necessidades do comme-rcio internacio-
nal, importam, é certo, essas obras em avultado dispendio, que é. compen-

Portos 
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sado, entretanto, no futuro pelo desenvolvimento commercial que animam, 
pelas relações internacionaes que estreitam, pelo accrescimo da fortuna 
publica que operam e pela facilidade que offerecem a uma melhor fiscali-
sação e arrecadação das rendas aduaneiras , 

Estabelecida, por disposição· constituCional, a competencia dos pode-
res federaes · para o alfandegamento dos portos, aos mesmos poderes, como 
medida complementar, deve caber exclusivamente a . fac,tldade de melhorai-os 
por si ou mediante concessões. 

Para evitar conflictos, é conveniente que essa competencia exclusiva 
da União seja escla~ecida em lei. 

-ü systema de abastecimento de agua a esta capital, apezar de conside-
ravelmente augmentado, reseli.te-se de defeitos determi11ados pela insuffi-
ciencia da canalisação, que, com o desperdicio de agua, diminue o suppri-. 
mento de cerca de 20 ° lo. 

Encontrareis no relatorio do respectivo Ministro a - indicação das provi-
dencias a tomar para sanar taes inconvenientes . 

Continuam com regularidade os serviços concernentes á estatistica da 
Republica, sendo empregados esforços para serem em· breve conclui.dos os 
trabalhos de apuração do ultimo censo. 

E' necessario desde já providenciar-se para o recenseam ento geral que 
deverá ser feito em rgoo, afim de dar cumprimento á determinação do art. 28 
§ 2° da Constituição, que manda fazer a revisão decennalmente. 

Os serv-iços da commissão incumbida de escolher o local para a futura 
Capital da União, na área, já dert1arcada, no planalto central da Republica, 
segundo o disposto no art. J0 da <Constituição, não puderam ter grande 
desenvolvimento no anno findo pela deficiencia da verba ,votada, . o que 
determinou a suspensão dos trabalhos de campo nos ultimos mezes do 
exercicio. 

Taes se rviços devem ser feitos com a maxima ponderação, attentos 
os altos interesses ligados a essa escolha. 

O orçamento actual não consignou verba para o custeio desse serviço 
de iniciativa do 'Congresso. 9uspensos como já se achavam os trabalhos de 
campo, foi dispensado o pessoal civil da commissão, continuando os mili-
tares com os de escriptorio, sem outra remuneração além das de suas 
patentes. 

O Congresso transferiu do Ministerio da Guerra para o da Industria.. 
Viação e übras Publicas a Fabrica de F erro de S. João de Ipanema . 

Fazendo essa transferencia, o Congresso N acionai supprimiu a consi-
gnação orçamentaria destinada ao custeio da fabrica , autorisando o Gover-
no a . alienai--a ou arrendai-a. Achando-se em actividade os trabalhos dos for-
nos e das uzinas e estando em execução diversos trabalhos anteriormente 
contractados, não foi possivel dar inteiro cumprimento á disposição legisla-
tiva, tom~da no ultimo dia do exercicio financeiro, attendendo a que a 
cessação brusca dos servi.ços, além de romper contractos feitos, importaria 
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na inutilisação dos fornos altos e na deterioração de consideravel porção 
elo material ela fabrica, que ficaria assim grandemente clesvalorisacla, justa-
mente na época em que se trata de fazer a sua venda ou arrendamento. 

Está correndo o prazo, a findar-se a r 5 de junho, para a concurrencia 
afim de ser cumprida a determinação legislativa; _continuando, entretanto, 
a funccionar a fabrica, com as reducções possíveis na despeza, para serem 
ultimadas as encommendas contractaclas e evitar a deterioração dos fornos 
e do material mecanico, que representam valor consideravel. · 

Impressionados com a consideravel expansão que tem tido a cultura Café 
elo café, que constitue a grande riqueza do paiz, sem um augmento cor-
respondente no consumo, os Governadores dos Estados de •S. Paulo e do 
Espírito Santo dirigiram uma circular aos dos principaes Estados producto-
res daquelle genero, convidando-os par_a uma conferencia que teria por fim 
a organisação de uma propaganda systematica e continua, para a conquista 
de novos mercados consumidores. 

A reúnião teve Jogar em Petropolis no começo deste anno e os repre-
sentantes dos differentes Estados accordaram ahi nas providencias ·neces-
sarias para levar por deante aqueila utilíssima e patriotica ic1éa, que o Go-
verno está disposto a auxiliar por todos os .meios ao seu alcance. 

A lei do orçamento para o exercício vigente foi, con1o sabeis, publi-
~ada no penultimo dia do exercício anterior. Urgido pelo tempo, teve o 
Governo necessidade de tornai-a conhecida das repartições fiscaes da ,Repu-
blica, por meio de telegramma, até poder providenciar sobre a distribuição 
regular dos creditas dos differentes ;Ministerios. 

•Consignando profundas alterações nas tarifas a lei do orçamento sus-
citou desde logo numerosas reclamações por parte dos interessados. 

Pro~urou o Governo dar ás suas disposições a inteiligencia que lhe 
pareceu mais acertada menos vexatoira ao commercio e mais de accordo 
com as· vossas vistas. 

Estando ainda em começo o exercício, não tenho elementos seguros para 
ajuizar da influencia das taxas da lei n. 359, de 30 de dezembro de 1895, 
sobre a arrecadação. 

O commercio importador, para escapar ás aggravações das novas .tari-
fa~, avolumou as suas encommendas, e a renda denotou, no I 0 trimestre 
na Alfandega desta 1Capital uma elevação comparada com .a do r 0 trimestre 
do anno anterior, ·mantendo-se agora enfraquecida. 

Presumo que este esmorecim ento será temporario c que com a entrada 
da nova safra a importação terá maior desenvol vimento. 

Constituindo o imposto de importação a fonte principal da nossa renda, 
comprehendeis quanto é preciso acautelar a sua arrecadação, nem permit-
tindo que os Estados continuem a invadir a zona tributaria f ederal, ne111 
compromettendo o imposto por uma elevação exaggerada de taxas, com 
o intuito, embora louvavel, -de protecção ás nossas fabricas , a maior parh· 
das quaes deve a causas conhecidas o torpor do seu funccionamento. 

Situação 
Financeira 
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Tambem em . pcoveito da:. renda, c.onvem . ev·ita·r , sal·vo casos excepcionaes·, 
novas concessões de isenção· de direitos e restriljlgir os, favores já· conce-

. didos pela d eclara~ão terminante do· q~e deve ser considerado . materia .Pri-
llla para con strucção e. custe io dos serviços, tornando-se bem defiruido , 
por disposição e:&pressa na lei, que em todos · os casos a isenção é limitada ' 
aos artig,os qpe não possam ser encontrados ou que não tenham similares 
etn nosso mercado. 

·O desfalque na r enda pro·venien.t.e das isen'ções · de di~eitos pode ser 
computado em . 20 . ooo .:ooo$ . por exercício . e ascenderá a maior quantia 
q!Jando en tra rem em movimento diversas concessões que teem estado para-
lysadas, ag,uardando os. concessiona rios opportunidade para dar impulso aos 
seus trabalhos . 

Com o fim de se· esclarece r e poder. habilitar-vos. a . tomar conhecimento 
da procedencia das reclamações con tr a as taxas da. lei actual do orçamento , 
prpcurou o Governo ouvir a opinião do commercip importador desta capital , 
e. s~rão opportunamente submettidas ao v.osso exame todas as informações 

· que houve r colhido sobre assumpto de tanto. interesse para o ·Paiz. 
Foram expedidos para execução do orç;;tmento os regulamentos preci-

sos para a cobranç;t do imposto do fumo e de bebidas alcoolicas e estão 
sendo ultimados os que se r eferem a operações da bolsa e . á navegação de 
cabotagem. 1 

Cont inúa o T ribunal de Contas a r eger- se prov isoriamente pelo decreto 
n .. 11 66 de 17 de dezembro de 1892, convindo que decrete is a lei em que se 
deve fundar definitivamente, para poder prestar os serviços inherentes a 
uma instituição tão imoortante. 

Autorisado pela lei n . 265 de 2 4 de dezembro de 1894 contrahiu o 
Governo, por int.erm edio dos. seus agentes em Londres, os Srs. N. M. 
Roth schild & Sons, um emprestimo de ,f: 6. ooo. ooo ao preço de 85 e juro 
de 5 oi o. No relatorio do Ministro da Fazenda encontrareis as condições 
desta operação, que foi realizada para o fim de acud'irmos ao pagamento 
do emprestimo anteri or de ,f: 2 . ooo. ooo e ficarmos habilitados para sa-
tisfazer os nossoS compr01nissos no F.:"xterior . 

A situação financeira do Paiz continúa a pi·eocc'upar a attenção do 
Governo. 

Tenho perseverado no plano que tracei de executar a lei com lealdad:t:, 
reduzindo a desp~za publica tanto quanto tem sido possível e me esforça1,1d<> 
por bem fiscalisar a arrecadação da renda. 

Não obstante este programma de administração , efficaz em toda a 
parte para a restauração das finanças de um Paiz; não obstante a tran-
quillidade interna, assegurada pela pacificação do Rio Grande do Sul, estan-
cando-se uma fo.nte enorme de despezas para o Thesouro e de perturbações 
para a Nação.; apezar de ter o ·Governo levantado no exterior um grande 
emprestimo, que lhe permittia afastar-se do mercado, livr·e assim da 
concurrencia de um grande tomador de cambiaes ; a despeito de haver o 
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Governo iniciado o seu pensamento de resgate do papel,moeda, c. retira:nO.o . 
da circulação 30 . ooo :ooo$ - o cambio desceu, c.om ·geral surpreza, • .a .~uma 

taxa que perturba aos que conhecem os grandes recursos do Paiz. ·. ·. 
Si é certo que, nos ultimas mezes, o commercio importad0r, , aug;mentan-

ào as suas encommendas, constituiu-se maior tomador. '.de : letras IUlO ·,\mer-
cado; si a safra do café I)ão foi abundante e as entradas teem , sido .- D.eal-
mente escassas, é incontestavel que o valor da nossa expottação, ·cdadas 
aquel las circumstancias. não autorisa uma tão grande .depressã.o .na taxa 
cambial. 

Durante o anno de r895, embarcarmn nesta !Capital ·para o ·exterior 
2. 7'63 . 7 27 saccas de café e no porto de Santos 4. 195. 588, · repr<:sentarido 
sómente estas parcellas o valor official de 279. I77 :o·i·6$790. 

No mesmo ann o, o Estado do Pará exportou r s. 398. z56 kilogram-
mas de borracha. Estes dados isolados mostram bem que para um · p~riod'o 
de não avultado movimento commercial e talvez de esmorecim~nto :c~·~o 
foi o anno de r895, a taxa cambial desceu muito ' abaixo 'elo · ~e~ ~i~el"~~
tural, cl eix"ando d e ser um reflexo fiel do estado economico ·elo ' Pái~ . . 

Comprehendeis, entretanto , quanto pert,urba a v iela clji Naç;,o .,u,il}a 
taxa tão pobre e a quantos sacrifícios obriga o Thesouro para . po.der S9l;t!].r 
os seus compromissos no exterior. 

Esta situação revela que ainda não ha completa confiança •no credi~o 
do Paiz e que é preciso· combater as causas ,que a P[<Dduziram e •Nue .• a 
teem alimentado. 

A renda ordinaria não basta para cobrir a nossa · despeza, augmehtàda 
sempr.e pela que pr ovém de creditas votados p~ra differeMes ·,sén<i'ços ··e ,:o 
defic·it se tem accumulado, provocando a necessidade 'de serem cobertos 
por meio .de emprestimos que representam onus de natureza :diversa re 
maiores responsabilidades para o Thesouro . 

Um bom orçamento, opportunamente decretado e profundamente ecq-
nomico, é a grande necessidade do momento, como o equilibrio :cia receita 
com a despeza deve ser a constante aspiração dos brazileir.os. 

Sabeis que as causas que mais te em concorricjo para perturbar a ' situa-
ção financeira, provocando grandes prejuízos á Nação, abrindo margen's 
criticas acerbas e prejudiciaes ao novo regimen pelo influx~ que ex~~de nó 
animo popular, a mais grave e a que mais tem concorrido p~~a ·a ' depressã.o· 
·da taxa cambial, .é a que provém das i:lesordens na circulação erri · 'conse-
quencia do execsso das emissões bancarias. 

A's medidas já decr etadas para a retirada do PíJ.Pel-mÇ>e~fl ,C,U,1_11.llre 
addicionar outras que constituam um plano capaz de produzir 9 1graride 
effeito de normalisar a circulação. 

' Dispondo · a União de -um forte direito creditor:io so.br.e ·o •?fl:?CO .qa 
Republica, que não pod erá, sem comprometter a sua propri.a •.e~;>t!'lnSÍf• !sp l-
ver rapidamente a sua divida, estou ·certo de ·que .ahi .~e !!ncont_r(l.r:á.p!cursos 

lO 
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suHicientes para serem app!icad'os no resgale gradual do papel-moeda, .sem 
augmentar as . responsabilidades do Th esouro e sem trazer bruscos abalos ·á 
circulação, 

Assumindo ao mesmo tempo o Go,erno a responsabilidade das 
emissões bancarias pela transferencia do Thesouro dos respectivos 
li!,sl>ros; ficaFá tambem habilitado para accelerar o resgate, em momento 
opporturlo, .. p.or meio das apolices retiradas da circulação . 

Ha, como vêdes, nesta indicação , um recurso certo, que funcciona inde-
pet:Idel;ltemente das votações do -Congresso em suas leis annuaes - a divida 
do Ba(lCO da Republica e seus juros de um lado, e de outro a somma de 

' aJ;>olices representi).tivas dos lastros que garantem as emissões. 
Acceitas estas bases ou outras que forem suggeridas po~ vossa expe-

riencia e, sabedoria, e reforçados aquelles elementos com os que puderein 
se~ Çonsig~ados . no orçamento, quando se tiver conseguido o seu equilíbrio, 
dentro de· urn prazo 1·elativamente curto, ter-se-ha reduzido a circulação a 
cond-ições · regulares . 

Tão grande é a importancia que, dentro e fóra do paiz , se liga com justa 
razão, a tudo quanto se prende á circulação monetaria, que um plano de 
resgate, affirmando o poder publico o rroposito de voltar á circulação metal-
Jica; desi:derah<m de todos os governos bem constituídos, ha de conéorrer 
para melhorar as condições do nosso credito e fortificai-o. 

Pelos dados constantes da Synopse do exercício de r895, deve elevar-se 
a 25 7. 887 :647$563 a ar-recadação conhecida desse exercício, á qual, addi-
cionando-se a importancia calculada, proporcionalm ente, para os balanços 
ainda não recebidos no Thesouro, na s·omma de 32 . 663 :249$618, subirá ·a 
29o.sso :897$r8r. ·li lJI 

Si. a ·este total augmentar-se a •renda do semestre addicional, calculada 
pela arrecadação .em igual periodo do exercício anterior (10. 174 '399$·iil78), 
teremos 300.725 :297$059, ou 319.998 :494$942, incluindo o liquido dos depo-
sitas, computados ·em 19.273 :197$883. 

Tendo .sido a receita orçada em 270.198 :ooo$ooo, a arrecadação presu-
-mivel ser-lhe-ha superior em 48. 8oo :494$942. 

, A desp,eza do mesmo_ exercício foi fixada em 275 . 69r :670$588; sendo 
a~;gprentad<!- de _ creditos extra-orçamenta,r ios, abertos durante os dois pri-
Ipeiros se!I)estres, no total de 69. 503 :682$225, o que a fará subir a 
345. 195 :3s2$8r3. 

Considerando-se, porém, que -da importancia desses credltos sómente a 
de "60.339 :9.rs$144 é destinada ao exercicio de r895, por pertence'rem 
1. 007 :2oo$835 ao de 1893, e 8. r 56 :566$z46 ao de r89 4, deve a referida 

' áesp'eza de 34-5-I95'35z$8r3 ficar reduzida a 336.o3r:585$732. · 
Orá, sendo a ·receita calculada em 319. 998 :494$942 e •a despeza em 

336 . o3r :585$732, seria o deficit do exercício de r6.033 :o9o$790, ~i não 
estives·se. incluído o recurso elos depositas · líquidos, evaliado em réis 
'9-273 :1-97$8-83 " ' 

" Ded1.1?;idÇJ. esta importançia, o deficü ~erã ele 35. Jo6 :28·8$673. 
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E ' , po11ém, de presumir que diminúa, por não serem despendidas em 
\otal as quantias fixadas na lei do orçamento e nos creditas esp eciaes, sup-
plementares e extraordina·rios, a que me tenho referido . 

. Com r elação ao exercicio de I8g6, não é possivel determinar precisa-
mente qual a a rrecadação . 

P ara evitar as aggr avações do s impostos, estabelecidas pela lei n . 359, 
de 30 de dezembro d e r89 5, avulta r am os despachos de importação no 
, o semestr e. Veri ficou-se, entretanto, que a arrecadação da Alfandega do 
Rio de J aneiro , no m ez de abril ul t imo, foi inferior, em cerca de 2.ooo :ooq$, 
á de m ez igual do anno an terior . 

E ' certo que essa differença póde ser compensada pela cobrança dos 
impostos j á augment ados, que deixou de ser effectuada no referido trimestre 
com •relação ás mercadori ais embarcadas nos portos de sabida, até 3 I ?e 
dezembro de I895 . 

Tomando, portanto , como base pa r a o calculo a arrecadação conhecida 
.no trimestre de j aneiro a mar ço ultimas , na importancia de 8o . 250 :ooq$, 
e avaliando proporcionalmente a dos outros tres trimestres, em 240.750 :ooq$, 
será de 3 I . ooo : ooo$, a r enda de todo o exercicio . 

Addicionando-se a esta somma a arrecadação provavel do semestre 
addicional, calculada pela de igual per iodo do ex ercicio de r8g4, . r~is 
(I o . 174 :399$878) , t er-se-ha 33 !. 174:399$878, importancia inferior em 
I8.459 :6oo$I22 á de 349: 634 :ooo$ooo, orçada na lei do orçamento v igente, 
deduzida a 5 . ooo :ooo$, em que foi ca lcul ado o liquido dos depositas. 

•Estas previsões podem se r excedidas, si considerarmos que a safra de 
café deste anno é abundante, e ha de reflectir favoravelm ente no movimento 
commercial e na t axa do cambio . 

Não obstante o desenvolvimento, que t eem tido a receita e os r ecursos 
que provieram do empr estimo externo, tudo aconselha a maio r prudencia 
na decretação da despeza e o maximo cuidado em sua applicação. 

Nos r elatorios dos differ entes Ministerios, que vos serão apresentadcis, 
encont ra r eis informações mais amplas sobre os diversos ramos do serviço 
publico. 

Ser-vos-hão minist r ados, com a ma ior solicitude, os demais esclareçi-
ment os que v os for em necessarios, e ficai certos de que continuarei a decli-
car todos os meus esfor ços pa ra desempenhar a elevada missão que me foi 
confiada, assegur ando o r espeito á lei e ás instituições da Republica. 

Capital F ederal, 3 de maio de I8g6 . 

P RUDENTE } • DE MORAES BARROS . 

Presidente da Republica. 
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3 DE MAIO 

.SE:NHoRES ·MEMBRQS no CoNGRESSO NAcro~AL - Cumprindo o pri!C.fo!i\O 
d!l Constftui<;ão, ven4o dar-vos conta da situação do Paiz, e in<Íiçar-v.os as 
próvidencias e as reformas que, por sua urgencia, devem occul?af, de prefe-
rencia, a vossa ilustrad<!- e criteriosa attenção. 

por aç)_Iar"me grilvemente enfermo, fui forçado, a rq de noveml;lro 
proximo passado, a deixa·r o exercício da )?resi~encia da Rep)lbli,ça, fll;t€ 

reassumi a 4 de março, h!! vendo então çes~ado aquelle motivo . 
Durilnte o meu impedii_n.e~to, que foi de cerca de quatro n1ezes, ftti 

S!lbstituido pelo illustre Sr. Vice-Presiednte da Republica. 
A 15 de novembrp de r894, ao tomar po~se do elevado carg,Q que .me 

foi' confiado pelo suffrilgio espontaneo de meus concidadãos, affirmei, em 
manifesto dirigido á Nação, que, no desempenho de tão honrosa quanto 
tdiffi'c'il mjssão que me fôra imposta, obedece•ria aos prinCípios e normas 
segUintes: 

- Execução fiel do regimen livre e democratico adoptad~ pela Con-
stituiÇão ' de 24 de fevereiro, firmando e mantendo escrupulos~thénte a 
autórtomia dds Estados, harmonica çom a soberania da UniãQ, e a ÍI)de-
pendenda e o mutuo respeito dos poderes instituídos col)lo orgãos' dess'a 
soherania; 

- Respeito ao exercício de todas as liberdades e garantias 'cons'titu-
CÍ'ónàes, maaterimo coneu.-tente · e ·energicamente a obediencia á ler e o 
ptestigio ·da autoridade, •cortdiç'Ões indispensaveis para assegurar a at'dem e 
o progresso ; 

- Administraçãa da Fazenda Publica com a maxima .fiséaJisação na 
arrecadação e no empr·ego da renda e com a mais severa e persevérante 
econom'ia, reduzindo a despe:i:a de modo a equilibrai-a com •a receita, extin-
guindo-se assim, ' o deficit do orçamenta, convertido este · em reálidade; 

_...,. Põnturulidade na satisfação dos compromissos successiyos, que .desde 
passado remoto se têm accumulado em onus pesadíssimos a transmittiremcse 
de geração a geração ; 

p,·esidencia da 
Republica 



Relações 
Exteriores 

Resgate gradual da moeda fiduciaria .para elevar o seu vaior depre. 
ciado; 

Animação á ·iniciativa pa·rticular para a exploração e desenvolvi-
mento da agricultura e das industrias e attracçã0 de immigrantes que, 
povoando o nosso vasto territorio, fecundem com o trabalho as suas · riquej 
zas; 

- Garantia efficaz á plena liberdade do suffragio, base fundamental 
dà democracia representativa ; 

- Manutenção da ordem e da tranquilljdade no · interior e da paz com 
a:s Nações estrangeiras, sem sacrifício de nossa dignidade e de nossos direi-
tos, cultivando e desenvolvendo as r elações com as Nações amigas. 

Reassumindo o exercício da Presidencia da Republica, mantenho o 
mesmo programma a cuja observancia tenho-me dedicado com esforço e 
perseverança e que tem sido executado em seus pontos capitaes. 

A situação financeira do Paiz continúa a preoccupar a attenção do 
Governo, que persevera no plano de cumprir a lei com lealdade, produzindo 
à despeza publica tanto quanto possível e esforçando-se por bem fiscalisar 
a arrecadação da .renda. 

Tenho verdadeira satisfação em poder affirmar-vos que estamos em 
·paz com todas as Nações, cultivando com ellas relações de amisade que 
empenho-me em manter e desenvolver. 

A 5 de agosto do anno proximo passado, vos communiquei que, me-
diante os bons officios offerecidos pelo Governo de Portugal, a Inglaterra 
reconheceu a plena soberania do Brazil sobre a ilha da Trindade, ficando 
assim solvida essa questão de modo digno e honroso para ambas as Nações. 

·Poucos dias depois a Legação Ingleza participou ao Ministerio das 
Relações Exteriores que o navio de guerra Bm;racouta tinha recebido 
(ilrdem para ir á ilha da Trindade, afim de proceder á remoção dos signaes 
qe occupação alli deixados, por esse mesmo navio, em janeiro de 1895, 

Removidos esses signaes, o Gove·mo . resolveu collocar naquella ilha 
um pa.drão com a inscripção - Brazil - para assignalar a nossa soberania. 
Foi incumbido desse serviço o cruzador Benjamin Constant, que · o desem-
penhou em 24 de janeiro deste anno, conforme consta do termo assignado 
pelo commandante ~ officiaes daquelle cruzador. 

Sinto que a ordem publica tenha sido perturbada na Republica Oriental 
do U ruguay por gue.rra civil . que tantas victimas já tem causado e faço 
sinceros votos para que em br~ve se restabeleça a paz e a harmonia no seio 
dessa Nação amiga. Em cumprimento de ordens reiteradas; têm as autori-
dades brazileiras exercido a maior vigilancia possível, para que o nosso 
territorio não sirva aos r evolucionados ·em suas hostilidades ao Gover.no 
Oriental ; os que passam a fronteira são desarmados e internados . 

As .condições peculiares da linha d'ivisoria nem sempre permittem vigi-
lancia ·completa e efficaz, mas as autoridades hão de perseverar na execuçã.o 
das instrucções do Governo Federal a esse respeito. 
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A demarcação dos nossos limites tem merecido a ' particular aúéri~~o d9 
Governo. 

Brevemente serão promovidos os ajustes necessarios com a Re{mblicà 
AJrgentina para a demarcação do territorio das Missões, de conformidade 
com o laudo arbitral proferido a nosso favor. 

A demarcação com a Bolívia, suspensa temporariamente pelos motivos' 
constantes do Relataria do Ministerio das Relaçõe·s Exteriores, continuará 
na época propria. No entretanto, aproveitando o tempo, se· procedérá' 'á 
verificação da latitude da nascente do J avary. 

Com muita satisfação, vos dou a grata n~ticia de haver-s.~ 'con,c'!uido 
e assignado, nesta cidade, em rb de abril ultimo, um tratado, que será 
submettido á vossa apreciação, mediante o qual a secular questão de lill!ites 
com a Guyana Franceza será resolvida por arbitramento, sendo arbitro · ~o 
Presidente da Suissa. 

Pro segue a discussão diplomatica relativa á nossa justa reclamação, 
motivada pela grave conflicto occorrido em Amapá, a rs de maio de r89s . 

O Governo promove a negociação de ajustes com a Inglaterra e ·a 
Hollanda, para a determinação dos nossos limites com as respeCtivas ~alo-· 
nias. . ·- . . . . '~ 

' Em execução do accôrdo de 19 de novembro, approvado pela Le~ '?- : 425; 
de 5 de dezembro do anno proximo passado, foi paga á Legação Ití!liin'!- . ,<j. 
quantia de 4. ooo :ooo$, destinada á liquidação das respectivas. recl~~aÇÕ!=S . . 

Durante ó intervallo das vossas sessões, o facto de maior gravidade, 
quanto á ordem publica, pela repercussão que teve em todo o Paiz, · foi 
sem duvida o revez soffrido a 3 e 4 de março proximo findo, pelas forças 
que formavam a brigada expedida contra os fanaticos e bandido~ . acastel-
Jadqs na povoação de Canudos, Estado da Bahia , 

, Lamentavel pelas victimas que fez, entre as quaes avulta a figura 
denonada e patriotica de Moreira Cesar, que succumbiu honrando o posto 
que lhe foi confiado, o desastre de Canudos tornou-se notavel pela sensaç~o 
que a sua noticia produziu nesta Capital e nos Estados, sensação aggravada 
pela supposição de que os revoltosos dos sertões da Bahia não são sünpl<:~
metite impulsionados pelo fanatismo religioso, mas tambem instrumentos· 
dos que ainda sonham com a restauração da monarchia, apezar de estar 
esta definitivamente condemnada pela Nação. ., 

·0i alma nacional, assim ferida, vibrou forte, e de toda parte foram 
enviadas ao Governo innumeras manifestações, affirmando a· solidariedílçle 
:patriotica na defesa da Republica. , , 

Essas mãnifestações valem um verdadeiro plebi~cito .a favor das in~t,i
tuições vigentes, tão espontaneas e sinceras foram ellas. · 

\Batalhões de patriotas, da Guarda Nacional e de ·Policia dos Estados, 
:collocaram-se ás ordens do Governo da União; e, já em conectividades, 
já isoladamente, os cidadãos se offereciam pressurosamente, para ir ·com-

1bater os revoltosos. 

Sucessôs da 
Bahia 



N.esta Capital, f0i onde a i·nesperada noticia daql.!elle ins1.1ccesso se 
féz sentir com maior intensidad\!. 

A .• exaltaçijo propr.ia . desses momentos, em que a angustia par:ece domina,r 
a .. s0ciedade intei•ra, deu ' em ·resultad'o a pratica de excessos lamentaveis, 
tendo a imtoridade de intervir para o· restabeleciment~ da ordem p1.1blica 
alter~da, ,ep ara protecção dos direitos individ1.1aes, violados 01.1 ameaçados. 

-G:r.aç,as ás prov·iden~cias então tomadas · e á · indóle ordeira da nossa 
.pop)llaç~o, restabelece1.1-se a t~anquillidade e a calma habit1.1al voltou aos 
espíritos. 

O exame reflectido dos factos produz a crença. de q1.1e o ins1.1ccesso 
dé Cânt!dos de1.1-se, não porql.!e os r evo.ltosos dispuzessem de elementos 
capazes oe resistir e repellir ,o ataqt!e, mas porql.!e. as forças legaes, qt!ando 
)â se . achavam dêntro da povoação, que seria . tomada e vencida, tiveram a 
infelicidâde de perder o valente chefe q1.1e as dirigia e q1.1e, com b exemplo, 
mais do qt!e com as vozes do t'conunando, transmittia-lhes a Sl.!a coragem, 
':jue attingia ás . raiàs da temeridade. 

O bravo coronel Moreira Cesar não teve q1.1 em o substituísse coni 
.ig)1al prestigio, apezar do valor. militar dos seus at!xilia r e·s immediatos : -
dai\i, o desanimo q1.1e apodéro1.1-se das forças legaes e a retirada desordenada 
. e desastr-osa. 

d' desastre augme·ntóu a força moral dos revoltosos e os recursos ma-
.fer-iaes pará a luta. 

N·ãô ··obsta:hte, a càusa da legalidade e da civ ilisa,.ão, em breye, ve.ncerá 
a cignoràilcia e b banditismo. 

·Ga'í1udós ·vai ser atacado em c·ondições de não ser possível novo in su·e-
c'êsso : 'dénti:o ehr pouco a divi's'ã'o do Exercito, a:o mando do general Arthur 
Ús'Cai:·,- d'est'toçafá "os 'que a!Íi estão envergonhando a nossa civilisação . 

' Folgo em affirmar-vos que, para consecução desse resultado, que é 
uni·'â'esidei'á~um d·e l:'mh a Nação, estão collaóórando com o Governo Federal, 
p'riri'éipalm er\t'e, os 'Governos dos Estados limitrophes da Bahia e o. Gover-
nal:ldt 'déste ·Éstado, cujo procedimento t em sido correcto e patrioti·co. 

N.~s oufros p'Ontos do territ orio na:ci'ohal é geral a tranquillidade publi-
, ca, nãÕ t ê'ndo havid'ô ot cuheilcias dignas de menção. 

As. oondiçÕes sanitar-ias, , tanto nesta cidade, como nos E stados, em 
geral, · têm sido felizmente lisongeiras. 

Saude Publica Esse facto, entretanto, não é commum nesta ·Capital , a despeito das 
medidãs dê li:YiHene cônsta'ntemente postas em pratica, quer pelo Governo, 

·'quer jlel'â M~nici'pàlítl iide ; ·e a p'erspectiva ·dos prejuízos de toda a sorte, 
que,-acafretam as phases epidemicas entre nos, impõe-m e o dever de . soiicitar 
'Dj'~~m-~rite }a ' vossa· .. aftençã'o ' '])a-ra à questão do saneamento do Rio de J a-
~é'Úo: ' na - ~ual, a · meu ·ver,- cabe .. á União auxiliar a iniciativ a da: Muni-
·~í.pa:l~'d•ad'e. 

Ém nv.i:'st:ot da a·utor.isa~ã·o .. contida . n a lei do orçamento vigen te, foram 
: ui:!H ioiiélos · 0s :se>rviç.os.1de •hygiene ·nú11ritima e t errestre, que se achavam 



a cargo da Inspectoria: Geral de Saude dos P \:l rtos e do Iilsti'tut'o Sanitari'o 
Federal, passando ambos a ser executados péla Directoria Geral· ·de Saude 
Publica, em conformidade do regulamento promulgadd pelo Decreto ' ·n. 245'8 
de r o de fevereiro. 

Já tive ensejo de lembrar, et]l anteriores Mensagens, a· necessidade . clé 
fixarem-se definitivam ente os casos e a fórma por que devem · ser prestz..1os 
aos Estados os auxilies de que trata o art. s" da Constituição. 

Na falta de acto legislativo a esse r espeito, para r egulamenta r a inc 
te rvenção da autoridade sanitaria, ainda que provisoriamente, o Governo, 
em circular 'r.ecente aos ' Gove_rnos dos Estados; procurou definir ' o que seja-
calamidade _publica em um Estado - pava justificar a ·requisição e presta-
ção de soccorres por parte da União. 

Entretanto, melhor decidireis sobre este assumpto, que é da . vossa 
competencia . 

Estão conc~uidos os trabalhos de constHlCÇão da estação quarentena:r-ira 
de Tamandaré, no littoral de Pernambuco, destinada a servir de Lazareto 
pro vi-so rio. Preseguem com a poss-i-vel regularidade as obras de constna-
cção do edifício definitivo e suas , dependencias, ás _quaes não se tem im-
primido a rapidez desejada por motivos de força maior. 

Foi reorganisado o serviç<'> da Assistencia medico-legal a alienados, 
de •accôrdo -c0m a autorisação que c0ncedestes. 

De grande conveniencia são tambem as providencias complementares·, 
não só garantidoras ·da liberdade · indiYidúal, mas tâmbem ·acercâ <dos aliena-
dÓs perigosos, dos· ali enados-criniinosos e · dos c-riminos0s-alienad0s, comb 
tive a honra dê vos expôr em ·as Mensagens de II de julho e Io de •agostb 
do anno proximo passado . 

·Duas questões de ensino publico reclama • primordialmente o vosso so-
licito cuidado . 

·Sobre as bases que formulastes em a Lei n. 3·14 de 30 de outribro . 
de r8gs, foram calcados os actuaes estatutos ·das faculd <ides de dir-eilo. 
unificando-se os cursos jurídicos então existentes e restabelecendo-se 'o 
regimen da frequ encia -obrigatoria. 

·Será de incontestavel utilidade que se amplíem ·aos o•Jtros· estabdec'i-
mentos de ensino superior as salutares disposições daqttelk:; · cstàtutos; na 
parte .que lhes é applicav:el. 

Para· modificar nesta conformidade o tCodi:<~ de 3 rl.e · dezetnbro de 
r8g2, carece o Governo de autorisação legislátíva. <JU <" soli'cito. 

A outra questão rdere-se aos títulos de habi·Hh,ão · pa:ra a matr-ic>t!t-h 
nos cursos superiores , la Rc:!p th' . .::; 

'A partir do anno lectivo de ·rRg8 .- deverão · •os ca:nditlatos aptcseJ<ltar o 
certificado de approvação em exarn'e de madur-ez·:~ · ma,>, · '' processo •Ínsti-
tuido para os exames dessa ·na'tun:z~ pelo-- Decre.tb n. ró5 2 de <5 d-e -janeiro 
de r-894, sobre ser inexequivel na pr:J.ti'c·a-, ' desvirlu't iil:e~ramen·ce · <> caracter 

Instrucção 
Publica 



Eleições 

Justiça 
Federal 
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dessas provas, nas qt1aes. como sabeis, cogita-_se de coa,;tat ::r o d~s,nvo1vi
.11ento intellectual ~.: .~·~ estudantes e a sua aptid:ío pata il: i::a:· "" esnv1os 
lc ordem mais (:·ie\'Jil.l 

Deste assunlJJ::0 j:'t ~·.!~· (H t.:LLpct:=;· es em sessão recenf'.-: ; confio r1ue P.ão 

deixareis de habilitar o Poder Executivo a pro'íer a esse respeito . 
. Nos termos do art. 2° § 3° da lei do orçamento vigente, extinctos, ps 

cursos annexos ás faculdades de direito, foram considerados em disponibi-
lidade os respectivos lentes. <Conviria que vos pronunciasseis sobre o 
modo por que deverão ser apriveitados os serviços desses funcciona t i os. 

'Ü Pedagogútm, em virtude do § 1° do artigo citado, foi entregue 
ao Governo do Districto Federal, que assumiu a sua administração. 

A 30 de dezembro, dia marcado pela Lei n. 4I I de I2 de novembro 
de I 8g6, realisaram-se em toda a Republica as eleições para renovação de 
um terço do Senado e para Deputados Federaes da terceira legislatura, 
correndo o processo sem perturbação. 

Para garantir a execução de uma ordem de habeas-corpus preven-
tivo, que, com referencia aos trabalhos dessa eleição, havia concedido 
em favor dos antigos Conselhos Municipaes do Estado de Sergipe, o 
Juiz Federal da respectiva -Secção requisitou do Governo o auxilio da 
força, visto receiar ·que não seria obedecida aquella ordem. 

Effectivamente foi posta · á sua disposição a força federal para o 
fim indicado . 

Com igual fundamento foi feita requis1çao identica pelo Juiz de Secção 
do Estado do Rio de Janeiro ,afim de garantir o cumprimento de ordens 
de habeas-co1·pus preventivos em favor de mesarios eleitoraes dos município~ 
de Campos e S. João da Barra. 

Foi tambem attendida esta requisição, seguindo no dia 29 de dezembro 
uma força de 30 praças para aquella cidade; infelizmente, porém, na ma-
nhã de 3I , na estação de Mineiros, deu-se um conflicto entre praças dessa 
força e da Policia do Estado, do qual resultaram a morte de duas daquel-
las e de t11na destas e ferimentos de outras. 

Em fins de janeiro, o mesm) Juiz de Secção requisitou novam<=nie 
a força federal para gamntir execução - de .. ordens de habeas-co1·pt~s po.r 
elle expedidas em favor de membros da junta ·apuradora do 2° districto 
do Estado. 

Tal requisição, porém, deixou de. ser attendida porque o Presidente 
do Rio de Janeiro, ao ter conhecimento della, declarou que, nos termos 
do art. 6o § z• da ConstituiÇão, as autoridades locaes prestariam o auxilio 
necessario para a execução das ordens da Justiça FederaL 

Devem ficar em breve concluídos· .os · trabalhos, incumbidos pelo Go-
verno a algumas commissões de profissionaes de notaria competencia, 
relativos' á· consolidação systematica de . todas as disposições vigentes so-

·· br-~ organisação da Justiça e _Processo Federal; ao regimento das custas, 



e:::ohunentos e porcentagens e ao dos advog-ados, procuradores, solicita-
dores e secretarias do mesmo Juizo; e á tabella das fianças que têm de ser 
organisadas em conformidade do art, 406 do Codigo Penal. 

Te'rá assim inteiro cumprimento o disposto no art. 87 da Lei n. 221 

de 2 0 de noveJttbro de I894. 
O Decreto n. 2464 de I7 de fevereiro ultimo consolidou e completou justiça local 

as disposições re~lam entares ,do de n. I 030 de I I de novembro de 18go, 
na parte r elativa ao pessoal da Justiça do Districto Federal, 

Dentro em breve serão publicados os demais actos complementares 
da consolidação e r egulam entação do decreto organico da magistratura 
local. 

Ficarão assim r emovidos os embaraços que entorp ecem a acção do ap-
parelho judiciario, cujas bases foram lançadas com tanta proficiencia pelo 
Governo Provisorio da Republica . 

E a essas providencias poderão ser additadas, si as julgardes de uti-
lidade, as ligeiras modificações que indiquei nas Mensagens de I895 e 
J·8g6, entre as quaes sobreleva a transferencia de todo o serviço criminal 
para a -Camara Criminal do Tribunal Civil e Criminal exclusivamente -
m1gmentado o numero de juizes dessa Camara, si tanto fôr preciso. 

De conformidade com o dispósto no art . I77 do méncionado Decreto 
n. I030, foi organisada no Districto Federal a Assistencía Judiciaria, pelo 
Decreto n. 245 7 de 8 de feve reiro . 

O Decreto n. 43 I de 14 de dezembro de I 8g6 determina que, emquan-
to não fôr votada a lei organica da Guarda Nacional, seja esta constituida 
e regida nos Estados de conformidade . com o Decreto n . r 121 de s d<> 
dezembro de 18go, que deu nova organisação á do Districto Federal. 

A Guarda Nacional da Capital Federal constitue uma ~ivisão, com-
posta de quatro brigadas de infantaria, uma de caval!aria e uma de arti-
lharia, sob o commando de um official general do Exercito. 

Esta organisação apparatosa não se adapta á Guarda N aciona! dos Es-
tados, offerecendo, além de outros inconvenientes, que são intuitivos, o 
de ficarem a s divisões da Guarda Nacional dos Estados sob o commando 
dos coroneis commandantes superiores das respectivas capitaes, que em 
muit<'{S casos são mais modernos que os de outras comarcas, o que é con-
trario á hierarchia militar. 

Urge, pois, que seja votada a lei dando organisação definitiva á Guar-
. da Nacional da Republica, collocando-a em condições que a habilitem a bem 
desempenhar sua patriotica missão. 

' ' 
Subsistem os embaraços e duvidas no tocante á applicação do art. 

73 da Constituição, que veda as accumulações remuneradas. A Lei n. 44 B, 
de 2 de junho de 18g2, não offerece um criterio seguro para a discriminação 
elos casos d e accumulações, por isso que as suas disposições não se acham 
r evestidas da indispensavel clareza- e precisão. São notorios os inconvenien-
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Leis regula-
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Escolas 
Militares 

tes que semelhante incerteza acarreta á publica administração. Urgem pro-
videncias legislativas ·a respeito .. 

Solicito a vossa: illu'strada attenção para a necessidade de uma lei 
que uniformise as regras e preceitos relativos á natúralisação - e de 
outras que regulamentem os preceitos dos arts. 6° e So da .Constituição. 

As reformas feitas nas lEscolas 1Milit'ares não ·têm correspondidó aos 
intuitos de seus autores. 

A revisão dos respectivos regulamentos, especialmente para tornar 
mais praticos os cursos, é medida aconselhada pela experiencia e urgente. 
O projecto de iniciativa· do Senado, que · ainda pende de deliberação do Cone 
gresso, satisfaz a essa necessidade~ 

Sorteio Militar A Constituição, abolindo o recrutamento forçado, determinou que o . 

Processo 
M Iitar 

Obras 
Militares 

Guarn!ção da 
fronteira 

Exercito e a Armada se constituam _pelo •voltintariado sem premio e, em 
falta deste, pelo sorteio previamente organi'sa:do ·. ,Mas, está verificado que 
o voluntariado sem premio não fornece os contingentes necessarios para 
completar o effectivo do Exercito e da Arniada, e bem ·assim que tambem 
não produz esse resultado o sorteio, como está 'organisado pela Lei" n. 2556 
de 26 de setembro de r874, modificada pela de n ·. 39 ·de 3.0 de janeiro de 
r892; por isso . insisto pela urgencia de uma lei que regule o sorteio • militar 
de modo efficaz para satisfazer o preceito constitucional, estabelecendo 
providencias que habilitem o Governo a completa~ o effectivo dos corpos do 
Exercito e da Armada e a augmental-o nos casos extraordinarios, quando 
estiver para isso autorisado. 

Cumpre que a mesma lei prescreva o processo para ser praticada 
a disposição da 'Constituição" que impõe á marinha mercante a obrigação 
de contribuir para o pessoal da Armadá mediante sorteio. 

Não está ainda concluída a ehtboração dos regulamentos necessarios 
para execuçã·o da Lei n. 403 de 24 de outubro de 1896,' que creou o Estado-
Maior do Exercito e a Intendencia Geral da Guerra. 

Em virh1de do disposto no art. 5° § 1° da Lei n. · 149 .de r8 de julho 
de 1893, •O -Supremo Tribunal Militar expediu, em r6 de julho de r·8,95, o 
regulamento para o processo ·-militar, o ' qual será observado, emquanto a ma-
teria não fôr regulada em lei, conforme os termos daquella autorisação. 

tE' de toda a urgencia a decretação da lei que regule definitivamente 
assumpto tão importante como é o processo· militar. 

Proseguem os e.studos para a organisação de un1 plano 'de defesa dos 
nos~os portos e estão senão executa<:las as obras ·de reconstrucção -das aetuaes 
fortalezas. 

De accôrd'O ·com os redt,Jzidos recursos oJ·.çamehtarios, têm progredido 
lentamente as · construcções para quarteis e hospitaes nesta •Capital. 

No interesse do policiamento · e defesa ·•da: fronteira do Sul e da disci-
plina e inst-rucção pratica, a · guarnição militar· do •Estado do Rio Grande do 
Suk deve . ser disttiibu.ida e conservada: n.as .. ·povoa~ões que -margeam as di-
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visas das ,. RepubJ.icas Oriental do Uruguay e Argentina, sendo, porém, 
f\ece.ssario para isso a constnucção de quarteis nos pontos mais · apro-
priados. 

Para facilitar as communicações e a ' mobilisação das forças é de toda 
a. conveniencia 01 pr.ologament0 da via-ferrea de· Porto-Alegre a Uruguayana 
con1 os necessarios~ ramaes .· 

<i:hamo a '>'OSSa solicita atten,ção para este importante assumpto. 

O relataria do Ministerio da Marinha, que vai ser distribuído, expõe Reformas da 
um vasto e. ·detalhado plano, abrangendo a reforma de todas as repar- Marinha 
tições e serviços dependentes daquelle Ministerio e a creaç-ão de prefeituras 
marítimas . 

Resolvereis a respeito com o vosso esclarecido criterio, tendo em con-
sideração a nossa situação financeira . 

Subsiste a necessidade da revisão dos •Decretos n . r oS A de 30 de 
dezembro de r88g e n. 336 A de r6 de abril de 18go, que estabeleceram a 
reforma compulsoria por limite de idade; devem elles ser alterados no sen-
tido indicado em minhas Mensa~ens anteriores. 

A sit1:lação anomala dos oHiciaes ·da .Ar-mada, cujos direitos não foram 
attendidos nas promoções .de 9 e 30 de agosto de r-894, reclama prov-idencia 
legislativa que repare ou attenúe, ao menos, o prejuízo que soffreram. 

·Chamo a vossa . attenção para as- ponder~ções que vos fiz a respeito 
na Mensagem do ano passado. 

Ainda não . estão concluides os exames e estudos autodsados pelo de-
creto n. 37•8, de ·8 .de agosto de 1·896, para escolha do local apropriado á 
installação do Arsenal de ·Mar-inha, que tem de ser transferido desta 
:capital. 

A .vigencia dos crediot0s especiaes e extraordinarios pelo limitado prazo 
fi-xado .na Le-i n. 2. 3-48, de 25 -de agosto de 1873, reputada ainda em vigor, 
quando os respectivos servjçQ's exigem :prazos maiores para que possam ser 
executados, crêa embaraços de nã? pequena ,monta á publii•ca administração. 

:occorre-me suggerir o ahitr·e -de es.tabelecer-se, em disposição especial, 
que taes creditas .:perd-urarão até á conclusão dos serviços a que forem 
·destinados. 

Por iguaes f!lndamentos e no mesmo · sentido, deve se r modificada a Lei 
m. ·3. o 18, de 5 .de outubro de 1•890, na parte relativa ao período de 
duração dos contractos. 

oQ orçamento vigente consigna verba para o estabelecimen~o de nm 
dique fluctuante no Arsenal do Ladario, em Matto Grosso ; mas, attend6ndo 
a que esse ·appare'lho será de difficil manobra e conservação em rio de rnlita -
pcorrenteza e pouca agua, como é o:r:dinar-iamente o Paraguay, parece qu :~ a 
refe rida verba terá mais util applicação si fôr empregada na concl11são da 
morto na daquêlle :Arsenal, cujas -obras estão suspensas. 
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Occurrencias Em recente viagem da divisão naval, de Santa Catharina para <>sta 
n avaes Capital , soffreram avarias mais ou menos consideraveis: o couraçado 

Riachu1elo, por ter batido em um baixio de pedra, e as torpedeiras G1<stavo 
Sampaio e Silvado, por se haverem abalroado. 

Immigraçã? 

Correia 

Os estragos do Riachuelo, por sua importancia, exigem reparação d e-
morada, que está sendo feita pelo pessoal do Arsenal de Marinha . 

Os commandantes da divisão e dos nayios ava-riados respondem ·a con· 
selho, para verificação das respectivas responsabilidades. 

Dos oito naviõs de guerra, cuja l•construcção foi contractada pelo Go-
verno do meu antecessor, estão promptos. dois: um çaça-torpedeira, que . já 
se acha em aguas brazileiras, e um cruzador. 

A Lei n. 360, de 30 de dezembro de 1895, autorisou o Poder Executivo 
a transferir aos Estados por ajuste ou a rescindir, mediante accôrdo, o 
contracto celebrado em 2 de agosto de r892, com a Companhia Metropoli-
tana para a introducção de um milhão de immigrantes. 

Não tendo conseguido a transferencia, porque ,os Estados, consultados 
reputaram muito onero'sas as condições daquelle ccintracto, o Governo pro-
moveu a sua rescisão por accordo com a Companhia, o que realisou , por 
termo lavrado a 5 de setembro ultimo, mediante a indemnisação de réis 
8. 500 :ooo$ooo . Ficou, assim, o Thesouro N acionai · onerado da pesada res-
ponsabilidade proveniente desse contracto, que devia vigorar ainda por 
16 annos, imp0rtando uma despeza ,annual superior a . ro.ooo :ooo$ooo. 

Em cumprimento do disposto na L ei n. 429, de 10 de dezembro de 
1896, foi extincta a Inspectoria Geral de Terras e Colonisação, -passando 
os respe!•ctivos serviços a ser execútados pela Directoria Geral da Industria. 

Os serviços do Correio tiveram regular execução em 'toda a Rep,ublica, 
sem que factos anormaes os perturbassem. 

Não obstante terem sido reduzidas alguma~ despezas e ·supprimidas 
outras, a desproporção constante e de longa data entre a receita e a des-
peza do Correio não tem permittido os melhoramentos reclamados recla-
mados pela sua natural expansão. 

Sendo a receita exclusivaJUente representada, até agora, pelas taxas 
arrecadadas com a correspondencia particular, e não pouco defraudada 
pelo ;•contrabando, indispensavel é que se cogite nos meios de ampliai-a 
convenientemente . 

Dada: a discriminação das rendas e dos impo'stos fede raes e ·estadoaes, 
não parece justo que os Estados deixem de pagar o serviço postal, que 
lhes é prestado pela União, a qual só tem em vista, com . a receita que 
arrecada, dar maior impulso ao mesmo serviço, em todo o territorio nacio-
nal; em beneficio commum e com o menor encargo possível para o. The-
~ouro Federal . Além desta, a mais importante de todas, ainda outras fontes 
de receitas podem ser creadas, com muita vantagem e sem vexame para 9 
;:contribuinte, -pela decretação dd JUedidas tendelltes á repressão efficaz do 

- I 
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·contrabando, pela creação de novas formulas para uso do publico e pelo 
augmento razoavel de algumas contribuições. 

Reu nir-se-ha em Washington, na primeira quarta-feira deste mez, o 
Congresso Postal, para o fim de rever a .Conveção Geral e seu Regulamento, 
as Convenções e Accôrdos particulares para execução de serviços especiaes, 
c para resolver sobre questões da mais alta importancia, que muito interes-
sam aos paizes que constituem a União Postal. 

Ao representante do Brazil nessa Conferencia i·nternacional, recom-
mendou o Governo espei'Cialmente os assumptos que se referem aos interes-
ses economicos· da Republica, taes como a reducção dos direitos de transito 
marítimo e terrestre das correspondencias e malas para paizes estran-
,geiros, as tarifas postaes, a questão do selJo universal e a equivalencia 
variavel de nossa moeda C\)m a do padrão monetario adoptado, segundo as 
oscilJações do cambio, em vista dos prejuízos que nos tem acarretado a 
actual equivalencia fi:-ca. . 

Mais notavel que nos annos a·nteriores, .foi o desenvolvimento da rêde 'relegraphos 
do telegrapho, elevando-se a I . 873 kilometros a extensão das linhas !'Con-
struídas e a 43 o numero de estações abertas ao uso publico. 

A correspondencia telegraphica excedeü de muito á média: dos annos 
anteriores . Comparado com o de r8go, o trafego se acha triplicado, sendo 
a principal razão desse augmento do serviço as successivas reduc·ções da 
tarifa. 

Apezar do augmento das linhas, a administração tem difficuldade em 
imprimir a devida celeridade ao serviço, mórmente na parte da rêde geral 
ao longo do littoral, onde ·a população é mais densa e o \>commercio mais 
activo . Taes embaraços provêm de que nestes ultimos annos se tem cuidado 
de esteonder, de. preferencia, o telegrapho para o interior do Paiz, com 
abandono relativo das linhas da rêde-tronco e sem augmentar ó numero de 
seus conductores. Alias, si é incontestavel a vantagem de dotar as locali-
dades do interior com tão util melhoramento, não só é menos certo que 
antes de tudo deve merecer especial cuidado a conservação e aperfeiçoa-
me~to do que já se acha. creado . 

Ais ultimas reducções da tarifa, determinadas pelas Leis n . 39i, de 9 
de outubro ,e n. 429, de r o de dezembro, art. 22, ambas do anno passado, 
uma beneficiando com o abatimento de so •i• as taxas dos telegrammas 
officiaes das autoridades esi:adoaes, e a outra el evando a 75 •i• a reducção 
de so •i•, de que já gosavam os telegrammas da 1mprensa, têm occasionaJdo 
·notavel accresi'CÍmo no trafego e vieram aggravar a exiguidade da renda 
arrecadada, a qual, sendo já insufficiente para o custeio do serv~ço normal, 
representa apenas cerca de um terço da despeza annual. 

Indicarei, succintamente, as providencias que julgo de utilidade para 
.,obviar a· esta situação, tanto no que diz respeito i{ transmissão dos tele-
grammas, como no tocante á receita da RepaJ:tição. 
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Convida habilitar o Gover·n,o com :os •me·Íos de multipticar •: os •condu-
l•ctores existentes na parte da.s 1_inhas ma.is sobr.ecarregadas .de . serviço e 
.adaptar apparelhos . de transm.issão ,r.apida que permittall). obter."se maior 
rendime,n.to dos actuaes conductores . 

E' ta.mbem ~ nece.s.sar;io ··.q.u~. ma•nticl·a ,a. ta-ri•fa actual, sei am .as otaxas 
cobradas a typos de;ter.minado.s ,de ,cambio. 

A taxa elementar por .palavFa, que era unifor-memente 'de ·roo réis ·até 
x89o, . ac·ha-.se pres.elitem.ente · reduziàa .a 6o réis para os telegrammas ordi-
·!nari.os, .a .so :.néis par.a 0S ,de .a.utonidades e•stadoaes e a I5 réis, para ,os ,da 
irnprensa. 

HEssa .reàuc~ão .coi·ncidiu com a ·prolongada e • crescente àepreCia~ão da 
·moeda :nacional, de modo que o a-batimento da actual .tarifa, em relaçãe •á 

c.daquel•la .•época, é cle 300 °1°, -approx-imadamente. 
A providencia, a que acabo de alludir, permittirá equ,iHbrar-se a receita 

com a despeza, a qual, cumpre observar ainda, , é tambem aggravada de 
mpd0 .sensível ;pela ,aoquisição .do material ·n0 · est"ange.ir0. As venbas de-
cr-e;~ada-s pelo Poder Legislativo serão, ·n esse caso, empr·egadas no desen-
volvimento d.as :J~_nhas <tel~grap-hicas. 

A · IO de junho .,clo anno ,passado, realisou-se e.m Budapesth a Confe-
rencia Teleg,>aphiaa para r-evisão do •Reg)llamento J!nternacional executiv:o 

.:\0\as d·isposiçõ,es .. da ·Co,nv;enção ·de S. P.etersburgo, á q\1a:l -o Brazi.l por 
Decreto n. 6. 70I, de I de. outubro de I877. Convidado o Governo B~azileiro 

• pelo A:us.tr,o-Mungaro, ,.para - fazer-se representar ,!l.a r.eferida Coi:Iferencia, 
f.oi co1mmiss.iqnad,a .um .funccionario d;;t Repartição ,dos Telegraphpos, que 
so.bre as _deliberações alli ado,Ptadas apr.esent,ou ,detalhado relat.orio. As 
mo.dificf!.ÇÕ,es introduzjdas no .Regulamente In,ternacional entraJ:ão .• em' vig0r 

.. a par.tir .de •I de -junho do corrente anno.. . 
·O.s serviços , relatiwos ao melhonam.ento do,s .p0rtos da -Re,pubJ.ica tive-

··ram o · impulso compatí-vel .com :a ·exiguidade das verbas v.otadas •e as diffi-
' culdacles do p,eFio:do .. que atfavessamos. 

As ,o.bras cmJ.tractadas, nos portos :do ·<Zeará · e da Bahia, .nada adian-
taram para a solução do problema do melhoramet;)to nes-te v11iimo e -a t~rea 

ção do porto .. artificial n,aQ[Ue.!le. 
~No .de "Santos, f.oi o caes a'l.lgmentàào ,na e.xtens_ão de 2, 700 '1111et~os 

•de •linha me ·•atracação, -COm ·ev-idente ·vant11gem para ·O mov-imento ;sempre 
.crescente das mercadorias no ·:Estado de S . Paulo. 

Adquiridos ·os apparelhos de ·dragagem para o :porto do Recife, com 
-os recursos que concedestes, tomaram increment-o os respeclivos tr.al,alhos, 
·com espe.cialidade os de conservação dos ancr. ·adouro3, atte.ndendo-se •as-
sim, ás instantes •reclamações do commercio ·local e aos propl'Íos interesses 
das ·Repartições f.iscaes -~ue ç.ll'i -funccionam. 

Pro seguem c0m ~egular.idade ·os da barn::~ r,do 'Rio Gr-ande ~do Snl, que 
continúa a dar entrada .•a navios de calado proxiP:o ·a .seis metros. 



De accôrdo· com a vossa autoris~ção, fizeram-se no. porto Je Beléin, 
os estudos para a organisação de um p .. .lj ecLn. que servir i de base á con-
currencia publica, ctue em t empo ser:í. aberta· para execução das· obras de 
melhoramentos no mest"'.O porto. 

Vão em estado de . grande adir,ntam<!n• n e appro..ctmam-se dà. con-
clusão, as obras do açude de Qui·>:adá, n'J Est'ldo do Ceará. 

Foram: dadas as providencias 11'!~e~ ·ar ias para cessação dos serviços 
ou obras de portos e rios, cujas • .. erLas sn>:>p ·in:istes do orçamento votado 
para c vigente exerci<:~ o. 

Por · igual motivo foi extinct:l d. Co-nm•::~::n de estudos da . nova Ca~ 
pita!. 

·E' prejudicial a situação da h!-.r!ca di! Íi'rro Ypanema; sem ver.l:a no 
orçamento Yigente para a conser,·a;:io siquer dos seus machinismos,. edifí-
cios e mattas, não se tendo apr-!> ,·n~·:\\ln concurrentes á sua a.cquisiç;ío. na 
época em que a ver:da desse pro~•do nacional foi annunciada, de cnnfnr-
midade com as vossas d<:liberaÇÕ<.S. 

:Para exect,ttar o § 23 do ~··t. 6• da L·~i- d-) orçam('r:co, p_ro·cu::ou o 
Governo estudar os contractos ~m vi11;0r pa~a construcção das. es!rada5 
de ferró da União. 

Desse· estudo resultou a convicção de que não só razões de ordem 
eco nomica, como de ordem politica e administrativa, aconselhavam a resci-
são daquelles contractos. 

Celebrados sem prazo n em valor fixos, em.penharam a rPsponsabilidarle 
do Thesouro F ederal por tempo e sommas indt·~: err.1inadas, emharaçan<.lo 
assim o livre exercício da attribuição legislativa d;~ fix:a;ã:> annual' Ja 
despeza publica. 

Feitos sem concurrencia publica, os preços eram arbitrarias; se111 
estudos, a mudança da direcção das linhas dava origens a indemnisaçõe&. 
Não foram sufficientemente salvaguardadas 'as responsabilidades do Go-

verno, ante os compromissos excepcionaes que assumia. Da·hi, as difficul-
dades creadas para este ramo de serviço publico, cuja solução era muitas 
vezes onerosissima e que provinham de reclamaç.ões, or.a. por motiv,o da 
suspensão de obras durante a guerra civil, por ordem do Governo, ora e111 
virtude de grandes oscillações nos preços dos sa1arios: e dos materiae~, 

ora ainda · por falta de pagamento em razão da exiguidade· de verbas or,ça,-
·inentarias e de ·muitas outras· causas ·. 

Das linhas contractadas não poucas eram absolutamente iirtproductivas, 
óutras de caracter puramente estadoal, outras, finalmente, devido á sua· pe-
quena extensão, não podiam ser trafegadas pela União. J:qguns desses con,-
tr-actos havian1 sido celebrados por dir.ectores das estradas ·ae fer·:ro, s·em 
consenümento do Governo ; e, em sua conformidade, executaram"se· obras·ní!-
iinportancia de centenare·s de contos de · réis, fazendo-se, outro sim, gvandes 
ençommendas, sem a indispensa'\lel aütorisação·; Estes. factos abusivos , de~ 

H 

Ypanema 
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ram em resultado uma despeza superior a 15. ooo :ooo$, feita sem verba e 
sem lei por agent~s do Poder Executivo, no Ministerio da Viação. 

As obras foram suspensas, e procurou-se reduzir os pr~juizos ao mí-
nimo, já pela venda de parte dos materiaes existentes, já utilisando-se a 
outra parte em obras publicas federaes. 

Rescindiram-se os contractos, nas melhores condições, que foi possível 
conseguir, para os cofres publicas: a sua imporfancia total foi de réis 
2 . 777 :884$ooo, para obras no valor de 35.912 :ooo$ooo, o que dá uma pro-
porção de menos ele 8 °j 0 • A/inda mais: si claquella quantia fôr deduzida a 
de 8oo :ooo$ooo, valor de r eclamações já acceitas anteriormente pelo Go-
verno, a taxa el e rescisões paga r ealm ente é de menos de 6 °j 0 

- quasi 
metade da de 1 o 0 I 0 , que, como se sabe, é a geralm ente acceita pelo Poder 
Judiciario e pela administração em operações desta ordem. 

Os compq:m\issos do . Thesouro nãü estão sendo r eduzidos pela eco-
nomia que se está effectuando e que eleve continuar nos annos vindouros, 
por ser ella o agente mais directo ~ positivo para mel horar as nossas con-
dições financeiras. 

O Go.verno do Estado da Bahia ped iu a entrega das obras dos ramaes 
da Estrada de Ferro de S . Francisco, com o fim de concluil-os. E' de 
esperar que os outros Estados imitem esse patriotico exemplo em relação 
ás linhas méramente estadoaes. 

Eslradas de O arrendamento das estradas de fer ro ela União, autorisado no art. 4°, 
ferro da Lei n. 427, de 9 de dezembro de I'8g6, foi regulado pelo iDecreto nu-

mero 2.413, de 28 de dezembro, que estabeleceu as condições basicas da 
concurrencia. Esta foi aberta em 9 de janeiro no Brazil, nos Estados Unidos 
da America e na Europa e terminará em J.S do corrente mez. 

As condições da concurrencia foram as determinadas em os ns. I a 7, 
do citado art. 4° da -Lei n. 427, e mais complementos que essa Lei deixou 
ao criterio do Governo fixar. 

No relatorio elo respectivo ·Ministro el'contrareis informações minu-
ciosas sobre este importante assumpto. 

A viação ferrea subvencionada continúa a desenvolver-se consideravel-
mente. 

Decretada, como foi, na Lei do orçamento, a extincção da Inspectoria 
Geral das estradas de ferro e da 1Commissão de compras de materiaes no Eu-
ropa, o ·Governo providenciou no sentido de acautelar a bôa execução dos 
serviços a cargo dos funcci onarios assim dispensados ; e determinou não 
só que os engenheiros fiscaes passassem a entender-se directame·nte com 
a Secretaria da Industria, Viação e Obras Publicas, como tambem que a 

, liquidação das contas elas companhias com séde na Europa ficasse affecta 
á Del egacia do Thesouro em Londres. 

Agua e esgoto O serviços de esgoto e de abastecimento d'agua á Capital Federal 
na Capital estã,o sçQQO feitos em pessjmas çondições , 
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A Companhia City Improvements, encarregada do primeiro, está em 
condições financeiras que não lhe permittem alargar e aperfeiçoar esse 
serviço, como torna-se necessario á hygiene desta cidade . 

Tendo celebrado seu contracto em condições c~mbiaes muito favoravei! , 
a taxa que recebe diminuiu consideravelmente de valor com a depreciação 
do pap el-moeda. 

O serviço de abast ecimento d ' agua, embora executado directamente 
pel9 Governo, está nas mesmas condições desfavoraveis. 

De um lodo, com a devast ação das mattas, os mananciaes têm soffrido 
uma r educção extr aordinaria no volume de suas aguas. De outro lado, a 
cidade tendo-se desenvolvido de um modo notavel, as necessidades da po-
pulação, d ebaixo deste ponto de vista, têm crescido sensivelmente. 

E ' necessario pôr um termo a esta situação, melhorando aquelles ser-
viços tão importantes para a salubridade publica. 

- Para isso são precisos milhares de contos de réis, que nas nossas 
condições f inanceiras não podem ser obtidos sinão pelo augmento das taxas 
pagas directamente para esses serviços. 

Attendendo a que as taxas actuaes são mesquinhas e a que não ha 
c·idade importante do mundo em que se retribua tão mal taes beneficios, 
espero que não negar eis ao Governo o meio que vos proponho ou outro 
que vossa sabedoria possa indicar, para resolver esse problema que tanto 
interessa á Capital da Republica. 

A Repartição de E statí sti ca prosegue na execução dos serviços respe-
ctivos, de t anto inter esse para t odos os ramos da administração publica. 

Acham-se em via de publicação, alguns prestes a sahirem do prélo, 
var ios trabalhos do r egistro civil, annuario e a conclusão do recenseamento 
do J;;stado de Alagoas. 

Confio que facultar eis ao Governo os meios de prover sobre os actos 
preliminares do ·recenseamento que t em de r ealizar-se em r goo, conforme o 
preceito constitucional. 

P ara a execução da Lei n . 428 de ro de dezembro de r8g6, que orçou 
'l r eceita do actual exercício, foram expedidos os seguintes decretos : 

N. 2418 de 29 de dezembro de 1896, que modificou o r egulamento sobre 
a venda de bilhet es das loterias estadoaes no Districto Federal, mandado 
observar pelo Decreto n . 1841 de 17 de janeiro de r895 e providencia sobre 
as lot erias feder aes ; 

N. 2420 d e 31 d e d ezembro, que approvou o r egulamento para a cobrança 
do imposto de consumo d e fumo ; 

N. 242t da mesma data, que approvou o r egulamento para a cobrança 
do imposto do consumo de bebidas alcoolicas, e 

N. 2469 de 4 d e março do corrente anno, mandando executar em todas 
as Alfandegas e mesas de rendas habilitadas da Republica a nova Tarifa 
c· suas disposições preliminares, 

Estatística 

Fazenda 
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Em, eumpr-imento á disposição contida no art. 7" da mesma lei foi 
11omea.da. Luna commissão para o fim de proceder á revisão detalhada e 
completa da actual 'J.larifa das Alfandegas. Opportunam ente dar:vos-hei 
conh.ecimento de seus trtbalhos. 

A Lei n. 392 de 8 de outubro de r8g6, que reorganisou o Tribuqal d.e 
Contas, precisava tambem de regulamento para a sua execuçã.o. Foi este 
exp~dido com o Decr.eto n. 2409 de 23 de dezembro, entrando o Tr.ibunal 
em funccões nonnaes, regulares e definiti vas. 

Tenpo cessado com a publicação da, Lei do orçamento pana o corr,ente 
ex.ercicio as . raz.ões. que ha;v.i.am determinado a não expediç~o do regulamento 
sobre Corretor-es de Fundos Pub!jcos ela Capital Federal, foi o dito regu-
lamento appro;vado. pelo D ecreto, n. 2475. de 13 de março deste anno. 

A revisão do regulamento do sello, autorizada pelo Congresso para o 
f.im. de desenvolver. a renda e assegurar a sua arrecadação, está sendo ~lti
mada, não devendo demorar a sua applicação. 

Sobre todos estes actos encontrareis completas informações no .rela-
torib· do N.J:.inistro dà Fazenda. 

O anno que findou foi de sobresaltos e de inquietação para o . com-
mercio e p~ra a. lavoura do Paiz e de grande agitação nos movimentos da 
praça, sen1pre irregulares e ás vezes incom prehensiveis. 

Nos prim.eiros mezes daquelle anno, em consequ <;ncia da elevação das 
tarifas, houve- um grande crescimento de importação, sendo fr.acas as entna-
das de c.afé que deviam fornecer dinheiro para os pagamentos no exterior. 

Esp.era;va-se com a maior confianqa que no segundo semestne affluiriam 
aos mercados desta Capital e de Santos valiosos rec.ursos com a venda dos 

.pr,oducto~ da nova safra e que a situação da praça tornar-se-hia, . portanto, 
n,ajs folgada e melhores as taxas cam biaes. 

Infelizmente, uma parte da safra do café tinha sido vendida antecipa-
d~mente, de sorte que o valor, das primeiras entradas não pôde exercer 
desde logo· grande influencia nas transacções da praça e o preço do . pro-
dueto baixou tanto que um forte abalo produziu-se no mercado, revelando-se 
aliás o , commercio animado de notavel firmeza, sem· que, entmtanto, deixasse 
de soffr.er. alguns revezes. 

Exactamente quando no mez de outubro mais melindrosa se desenhava 
a· situação e não só o Governo como os estabelecimentos de <medito se 
esforçavam por debellar, sinão uma crise grave, pelo menos uma penturba-
ção . commercial muito ser.ia, um telegramma cheio de inverdades sobre a 
situação do Brazjl, remettido male'l_'olamente desta cidade para o Times, d~ 

· L.ondr,es., e do qual tivestes em. tempo conhedmento, produziu a maior depres-
são· nos nossos titulqs no · exterior· e uma dolorosa repe.rcurs;iQ nas .praças 
Ó<~ Republica, 



Foi em ta:es •condicções ·qtte, nos tiltimos dias da: sessão do a·tuto findo, 
decreta:stes um conjuilcto 'de providencias .tendentes a melhorar a situação 
f.ina:ilceira do Pai:z e cujos effeitos não podem s·er aindá apreciados. 

Restituída a tranquillidade aos negocios, o anno corrente começou com 
bons auspícios, parecendo que ia cessar de vez a desconf iança cb'ntra o 
nosso credito e os gr-andes r'ecursos do Paiz. 

Não tem sido indifferente ao Governo a sorte da lavoura, assim oppri-
mida pe1a redilcçãó enorme dos preços e sujeita ainda a~s salarios elevados 
c á carestia dos generos de primeira n ecessidade, que começam, graças a uma 
>Herho'r comprehensão das nossas condições ecotromica:s, a se·r cultivados em 
•maior. •esc'ala em varias zonas do nosso vasto . territorio. 

No accordo recentemente combinado com o Banco da Republica do 
Brazil compromette-se este estabelecimento de credito a empr egar dentro 
do prazo de dez annos a somma de 25.000 :ooo$, á razão de 2 .500 :ooo$ por 
anno, em auxílios a lavoura ; e, dominado do mesmo p.ensamento, expedi o 
Decreto n . 2502 de 24 de abril proximo findo com o regulamento sobre a 
emissão de warrants, creando facilidades para a aceitação e circulação 
deste utilissimo instrumento ele credito. 

Comprehencleis quão desastrosa seria para o P aiz uma crise na sua 
lavoura, constituindo principalmente o café a nossa principal riquezoa e 
fornecendo os melhores elementos no jogo elas transacções com o exteriÓr. 
Alentar, pois, a industria agrícola, animando-a com auxilias e medidas 
efficazes e promover por toda a fórma a variação das culturas, de modo 
~ augmentar a producção, barateara:m os generos de primeira necessidade 
·e libertarmo-nos dos onus com a importação desses productos - deve ser 
uma das nossa:s mais serias preoccupações no actual momento. 

De conformidade com o pensamento manifesto na Mensagem de 3 
de maio do anrio findo, foi o Governo autorisado pela Lei n . 427 de 9 de 
dezembro de r8g6 a assumir a responsabilidade exclusiva dos bifhetes ban-
carias em circulação e a proceder ao resgate gradual do papel-moeda, 
ten:do sido desti'nados para esse fim vados recursos. 

Ao mesmo tempo ordenou ao legislador a substituição dos bilhetes ban-
cados por notas do Thesouro, assim como os bonus do Banco da Republica 
do Brazil, e determinou que, realizada a encampação, ficar.ia. extincta a 
faculdade emissora concedida a instituições bancarias por lei:s anteriores, e 
·extincto tambem o direito exclusivo de emissão de notas ao portador, con-
ferido ao mesmo Banco pelo art. r 5 da lei n. r83 ,C, de 23 de s·etembro 
d·e 1893. 

Estas providencias, que h ã·o de em breve tempo concorrer pára o m e-
lhoramento de nossa circulação monetaria, foram acompanhadas ·de out~as 

tcntilentes a fortalecer a si tHação do Banco da Republica e o credito do 
Paiz. 



Em execução daquella lei foram expedidos os décretos : 
N. 2406 de r6 de dezembro de 1896, declara·ndo · assumir a União 'a 

responsabilidade das emissões bancarias e extincta a faculdade emissora 
concentrada no Banco da Republica do Brazil 

N. 2412 de 28 de dezembro, providenciando sobre o resgate do papel-
m.oeda em circulação e sobre o serviço dos juros e amortisação da divida 
t:Xterna, e 

N. 2405 de r 6 do mesmo mez, regulando a substituição dos bontiS do 
Banco da Republica do Brazil p·or notas do Thesouro Nacional. 

Sendo o Banco devedor de avultadissima somma ao Thesouro e tendo 
grande parte da sua cartc::ira empreg;da. em valores immobiliarios, ·só 
muito lentammente poderia solver a sua divida si não fosse o Go verno 
autorizado a receber em pagamemnto bens e propriedades uteis ao ser viço 
publico. Essa autorisação foi consignada na Lei n. 472, art. 2°, e, para 
sua execução, expediu o Governo o · Decreto · n. 2408 de 22 de dezembro, 
instituindo uma commissão de cinco membros, sobre a direcção do pre-
sidente do Banco da Republica, para apresentar um plano de revisão dos 
estatutos do mesmo Banco e colligir esclarecimentos acerca dos bens que 
pudessem ter aquella applicação. 

A commissão desempenhou essa incumbencia, apresentando o seu tra-
balho sobre a reforma dos estatutos e fazendo indicações genericas quanto 
aos bens offerecidos para amortização da· divida para com o Thesouro. 

Embora por virtude da Lei de 9 de dez.embro perdesse o Banco o 
seu caracter de instituto de emissão, entendeu o Governo conveniente man-
ter a sua intervenção na administração, o que se justifica pelo facto de 
não estar ainda resgatada a emissão de bonus, hoje substituída por notas 
do Thesouro em virtude de prescripção legislativa. 

Nem fôra conveniente, mesmo para o credito desse estabelecimento uma 
transformação subita no seu regimen, perdurando ainda algumas das causas 
que o determinaram. 

Depois de repetidas conferencias com o presidente do Banco e obtidas 
as necessarias informações dos differentes ministerios, ficou assentado o 
accordo a que se refere o art. 2° da citada Lei n. 437, de cujos termos 
tereis conhecimento logo que sei a firmado. 

Foi o · Governo, para chegar a esse ajuste, animado sempre do pensa-
mento de fortalecer o Banco da Republica sem prejuízo dos interesses do 
Thesouro. 

Tratando-se de liquidação de uma divida tão avultada, era indispen-
savel que se fizesse concessões aconselhadas por bem entendida equidade 
e previdente espírito governamental. . 

Desafogado o Banco de uma importante parte de seu debito, poderá agir 
com maior efficacia e energia no intuito de auxiliar os mu1tiplos interes·ses 



nacionaes que se concentram em sua esphera de acção e prestar ao Paiz 
os serviços que incumbem á mais importante instituição de credito da Re-
publica. 

As difficuldades financeiras de um Paiz, quando provém, como entre 
nós, de uma crise gravissima que surgiu após uma transformação politica 
radical, não podem ser removidas de chofre, mas devem ser combatidas 
por um trabalho demorado e incessante. 

Não são justas nem inspiradas em um prefeito conhecimento dos 
factos as impaciencias dos que pretendem ver concertada de um go.lpe uma 
situação que um conjuncto de cousas de naturezas diversas perturbou pro-
fundamente. 

As medidas que decretastes com base no arrendamento das estradas 
de ferro çla União, uma vez realizadas, hão de concorrer sem duvida para 
o restabelecimento completo da confiança no credito do Paiz. 

O Governo mantem-se no proposito firme de - promover a arrecadação 
exacta da renda e realizar a maior somma possivel de economias na d~s
peza - o que tem constituido em todos os tempos os mais seguros elemen-
tos da prosperidade das nnações. E' dest'arte que havemos de chegar ao 
equi!ibrio do orçamento, que, como já tive a honra de dizer-vos, deve ser 
a constante aspiração dos brazileiros. 

Não obstante a taxa cambial conservar-se extremamente baixa e os 
productos da nossa exportação se resentirem fortemente da grande de-
pressão dos preços, é licito asseverar-vos que a situação vai melhorand~, 
embora lentamente. 

A exportação sómente do café da safra de 1896-189 7, a partir de I 

de julho de 1896 até 31 de março deste anno, nas praças do Rio de Ja-
neiro e de Santos, elevou-se a 6. 8o9. 177 saccas, sendo o valor do producto 
exportado, pela média das cotações, de 416. ooo :ooo$, no minimo, segundo 
informações obtidas no ·Ministerio da Fazenda. 

Afim de bem accentuar a affirmação de que melhora o estado do 
Paiz, cumpre-me informar-vos que o Th esouro tem solvido os maiores 
compromissos que sobre elle pesavam, de sorte que tendem a desappare-
cer completamente os encargos de caracter extraordinario, que teem sido 
até agora o maior embaraço para o equilibrio da receita com a despez~. 

da Republica. 
· A indemnisação á Companhia Metropolitana, ·o pagamento ao Estado 

de ·S . Paulo da divida originada de impostos que lhe pertenciam e foram 
arrecadados pela União, a liquidação com os Bancos ·Regionaes e a pro-
veniente das r eclamações italianas, a gr ande massa das dividas ·de exerci-
cios findos que teem sido solvidas; · a extincção dos encargos derivados dos 
contractos para acquisição do material de guerra e a reducção nos contractos 
para construcções navaes - r épresentam a somma de muitos milhares de 
contos de réis que não mais pesarão sobre o Thesouro. 



Receita 
e despeza 

Es_te .tr,ap_alho penoso de li~uidação dos gran€1es ·compromissos que nos 
f.oJarn tr,~nsmittiç!o~, fatigante para a administração, arguicla não raras 
vezes de esteril, vai produzindo o effeito valiosíssim o de alliviar os orça-
nlt:ntos .dÇL U.J:<ião elos maiores encargos q11e os teem onerado .e ha de fa-
t.aJme.nte .conc.orrer para o se_<t -clesej.a.do e<'juihbrio. 

},.. -s.y,popse do exenoicio de 1·896 accusa ·a arrecadação já conhecida e 
eseripturada de 295.781 :876$472, que ascenderá a 333 . 243 :332$629, com 
.a dos balanços ai nda não recebidos .p.eLo Thesouro e calculada em 
37 .4(51 :456.$157 · 

.A,Çíuelle total, si se a.ugmeHtar a -re-nda elo semestre addieional, calcula-
da pela arrecadação em igual período do anno anterio r em I r. 746 :03'8$538, 
,cley.a;r.-se-ha á •soow1a d_e 3.44. 9·89 :37•$·167. Tendo sido a receita orçada . 
. o;,rp, 3~-9 .1634 :ooo$, vet'ÍÜFa-se na a,uecaclação mna cl:ifferença pata menos 
de cerca de 5. ooo :oo,o$, que, aerecltlto, desapparecerá na liquidação do 
.ex,ercici.o . 

A des,pe_za do .exercicio conhecida no Thesouro é de 273. 86o :688.'$927, 
i_n,çJ.uidas as grandes retira,das de ,deposiMs que se darão no anno findo, 
na imp,ortaneia de r3.613 :r66$S44-

Foi fixada a .despeza pela Lei do orçamento em 343.536 :zro$236. 
T endo sido abertos dentro elo dito aHno creditas extraorçamentarios na 
imp,ortancia de 50.50-6. :646$285, para se at_tender em parte aos grandes 
con1,promjssos a que Ja me referi, elevar-se-ha aquella somma a 
,3.9.4. 042 :856$521, .q,ue fjcará r,eduzida a 393. 40·3 :914$273 pela eli-mi-nação 
de 638 :942$248 r elativos a creditas pertencentes a outros exe1·dcios. 

Co!l1p.ara.ndo a receita de 344 .989 :371$167 com a despeza de 
393 .. 403 _:9,14$27,3 se verificaria o deficit de 48.4-14 :543$ro6, si não con-
t.a.s.s.Ç.lllp,s c.om grandés saldos nas verbas orçamentarias e creditas aber.tos, 
.q.-J.le P.ão terão conJ,pleta ap_plicação. 

Os elementos que possue o Thesouro sobre a arrecadação · effectuada 
no p,rüneiro trimestre elo anno corrente, consi-stentes em sua totalida.de em 
.t.eleg1·ammas eoçp.e,dicl,os p~elas diversas estações da Repu!5Iica, são muito 
~nç0mp).etos p;u;a se poder Çt_juizar da renda do exercício. 

)".or es..se.s dados veri-fica-se que a renda elo primeiro trimestre do ann,o 
fo.i d,e 7 3 . ,zfill :7 48$4:8•8. 

·Calculando-se a mesma renda para os trimestres seguintes, será a 
do a~n9 de 29,3 ,.074:993$9-52. Si a esta somma se accrescentar a renda do 
?emest.re addicional, adop.tand_o-se a arrecadação de r 89 5 para base · do 
.cÇtlclllo, o_u r r. 74!5 :o38$5,3'8, ter-se-ha Para o corrente exercício a arrecada-
çjio total ' eLe 304.82r :032$49,0. 

N:o.ta-se, é certo, um. fo.r.te declínio na arrecadação da renda, attribuido 
não só á ele-vação das tarifas como á depressão extraordinaria do cambio. 

O Governo está pers<tadido de !;J.Ue a renda se desenvolverá com mais 
actividade nos trimestres -swl:lsequentes do exercício e se esf01~ça quanto 'é 



possivel para que a arrecadação attinja á somma fixada na lei, t endo mo-
t ivos para acreditar que a r enda do fumo, do alcool e do se11o excederão 
muito ás prev isões do leg jsldor . 

N a ultima sessão do C ongr esso, apprehendendo com a maior eleva-
ção de v istas as grandes necessidades do Paiz, imprimistes á L ei do orça -
mento para o presente exercicio o cunho de rigorosa economia . 

Orçando a r eceita em 339 . 3,07 :ooo$, fixastes, entretanto, a despeza 
em 313 . r6g :790$136, fazendo córtes profundos em ve rbas numerosas, prin-
cipalm ente no orçamento do Mini sterio da Industria e Viação. 

Confio que have is de perserverar no empenho patriotico de r eduzir a 
despeza publica aos mais rigorosos limites, não se devendo esperar da 
r enda aduaneira, j á comprimida por uma ta rifa elevada, recursos para 
acudir a despezas que não sejam imprescindíve is ao serv iço publico. 

Senhores Membros do Congresso N acional: 
São estas as informações que me cumpre ministra-vos sobre os variados 

ramos da administração e que serão completadas pelas que encontrareis 
nos relatorios do~ differentes ministerios . 

Congratulando-me comvosco pela vossa reunião, ficai certos de que 
encontrareis da parte do Governo a mais franca e leal cooperação para 
o completo desempenho de vossas elevadas funcções. 

Capital Federal, 3 de maio de r897 . 

PRUDENTE J, DE MoRAES BARROS, 

Presidente da R_epublica. 
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3 DE MAIO 

SENJdORJlS MEMBRos no C oNGREsso NACIONAL. - A Constituição in- Attentad~ de 5 
cumbe ao Presidente da Republica de dar conta annualmente da situação de Novembro 
do Paiz ao Congresso Nacional, indicando-lhe, em Mensagem, as providen-
cias e reformas urgentes. 

Ao cumprir, pela ultima vez, esse dever, lamento ter de começar esta 
Mensagem r ecordando-vos o barbaro attentado de que foi theatro o Ar-
senal de Guerra desta capital, no dia s de novembro do anno passado. 

Cerca de uma hora da tarde desse dia, voltava eu de bordo do vapor 
Espi·rito Santa . onde tinha ido receber o general João da Silva Barbosa 
e alguns batalhões que regressavam victoriosos da Bahia, quando, ao 
atravessar a a lamêda .. o .. ,rsenal, fui brusca e violentamente accommettido 
por uma praça do Exercito, que, avançando contra mim, tentou insistente-
mente desfechar-me, á queima roupa, sobre o p'eito, uma garrucha de dous 
canos. 

Apezar do esforço empregado pelo soldado, os tiros não partiram . Por 
~ssa occasião , o marechal Carlos Machado de Bittencourt, .Ministro da 
Guerra, que vinha ao meu lado, agarrou-se a'o soldado, procurando subiu-
gal-o e desarmai-o . 

Intervie ram outras pessoas, entre as quaes o coronel 1Mendes de Mo-
raes, chefe da minha casa militar, e alguns ajudantes de ordens, que esfor-
çavam-se para obstar as repetidas investidas do soldado. 

T ravo u-se então rapido e terrível conflícto, que terminou coro a pri-
são do aggresso r ; mas, infelizmente, desse conflícto sahiram feridos : -
mortalmente, o Ministro da Guerra, que expirou momentos depois, e o 
chefe da casa militar com largo ferimento no baixo ventre. 

Emquantó passava-se esta scena rapida e sanguinolenta, fui cercado 
por pessoas da minha comitiva e por grande numero de cidadãos e offi-
ciaes do Exercito, que rodearam-me para impedir que o assassino realizasse 
seu intento ; afastaram-me do logar e levaram-me até o portão do Arsenal, 



onde tomei o carro, que conduziu-me ao palacio sem ter recebido offensá 
physica. 

O sangrento e luctuoso acontecimento, que assim manchou .de modo 
tão feio a nossa historia e enlutou a Republica, commoveu e alarmou pro-
fundamente o povo brazileiro, especialmente nesta capital, tanto ·pela po-
sição política das victimas visadas pelo assassino, como pela tristíssima · e 
humilhante impressão da situação social a que chegamos, que a todos sugge-
rio o monstruoso attentado. 

Os intuitos do crime e as circumstancias excepcionaes que o precede-
ram e o acompanharam, explicam e justificam essa commoção e alarma, 
porque -denunciaram a existenica de uma conspiração, de ha muitos mezes 
tramada contra a estabilidade do Governo .Constitucional da Republica. 

O instincto popular vio bem claro que o anspeçada Marcellino Bispo 
de <Mello era méro instrumen:o dessa conspiração, que, desvairada por céga 
ambição, assim infamava o caracter e a índole que tanto · ennobrecem a 
nossa naci-onalidade. 

Os inquerit0s v-ier.am desvendar ·0s ·tramas •dessa c0nspi-ra:çã0 e desc0-
br.ir seus principaes J)romotores e agentes. 

Nessa luctuosa situação, que ench eu a a lma nacit<mal de· a.ngustiás 
e ele tristes apprehensões ,pela sorte da Republ.ica, que a Pwviclencia sal-
vára das garras . da anar-chia desenfreada e sanguinaria, -fiz publ-icar o se-
guinte manifesto : 

"A NAÇÃ!O 

Ferido, profundamente, em meus sentimentos ele homem e de bra-
zileiro, pelo :;tttentado contra mim , premeditado e que victimou um d0s 
mais 4edicados servidores da Nação, o bravo marechal Ca-rlos Machado 
de Bittencourt, devo affirmar, do modo o mais solemne, que esse horroro-
so crime não terá o effeito ·de ·dem0ver-rne uma só linha do cumprimento 
àa minha missão constitucional. 

O precioso sangue de um . marechal do Exercito Brazileiro , derramado 
heroicamente na defesa da pessoa do •Chefe do Estado, dá a certeza de .que 
os incumbidos da sustentação da auto ridade publica e das instituições não 
hesitam no cumprimento do seu dever, ain'da mesmo quando levado ao ex-
tremo sacrifício . 

·A nobre indignação popu1ar manifestada naquelle tragico momento, 
as' ineq'uivocas provas de apo'io e solidariedade dadas ao Presidente da 
Republica fortalecem-me a convicção de que posso contar com o povo 
brazileiro para manter inteira a autoridade de que estou investido pe1'o Seu 
voto espontaneo ·e soberano. 

A lei · ha de ser respeitada, como o exige a honra da Republica . 

Capital Feder.al, s. de n0vembP0 àe I ,897 • 

.. PRUDENTE ''J : DE MoRAES BARRos·. 



O Gçverno, quer-endt> presta:u-, em' nome 'da NaÇão, publí~a homenagem 
de reconhecimento á memoria do marechal ·Carlos Machado de Bittencottrt, 
que, depois cfe haver• prestaélo constantes e relevantes serviços á sua Patria, 
ence!lrou sua longa. e gl'olliosa car-neira militar, . legando a seus concidadãos 
um ext&aor,dinario e*empl.o de dedicação e lealdade ao ponto de sacrif-icar 
a ,propria vida 'em' defesa do Chefe do Estado, resol:veu que os seus funeraes 
fossem• feitos á·,custa .. da· Republica. 

Os funeraes do her,oico mar-tyr da liberdade, d'a honra e da dedicação 
realizaram~se na tar.de de · '6 de ·novembro, com grande imponencia - pela 
enorme massa popular que formou 'o• solemne cortejo. A populaÇão desta 
capital· prestou assim a mais tocante, maj·estosa· e mereCida homenagem á 
memoria do marechal Bittencourt. 

'Cumpri· o dever· d·e assistir com o Ministerio aos funeraes do inolvi· 
davel e benemerito marechal. .ko retirar-me do cemiterio, fui alvo de uma 
manifestação popular, assim noticiada pelo decano d'a ' imprensa brazileira: 

"Depois d·e ter acompanhado o cadáver e assistido á sua inhumação, 
retirou-se o illustre Chefe do Estado. 

No cemiterio, entre homens e senhoras, havia para mais de trinta mil 
pessoas, que, ao afastar-se S. Ex. do tumulo, romperam em acclamações, 
que for.am crescendo á proporção que se approximava do portão principal. 

O que ahi se passou é indiscriptivel, nãÕ foi enthusiasmo, foi delírio: 
- . repreesntantes de todas as classes sociaes, das mais elevadas ás mais 
modestas, repetiram os vivas e acclamações durante um quarto de hora, 
querendo até alguns tirar os cavallos da carruagem. 

Não houve ainda . aqui exemplo de tão estrondosa e sincera manifesta-
ção. O ,sr. Dr. Prudente de Moraes ficou profundamente commovido 
e teve a certeza de que este povo confia no seu Governo, em q)le o que 
predomina é o respeito inviolavel pela .Constituição ela -Republica. 

A affronta feita á Nação ante-hontem, no Arsenal de Guerra, en-
controu o mais solemne protesto de reprovaçi:ío na delirante ovação de hon-
tem. O povo, pelos seus mais legítimos . representantes, proclamou bem 
alto a sua adhesão e o seu devotamento ao Chefe do ;Estado. 

E' com essas manifestações que se ha de firmar a •Republica, zom-
bá.ndo daq)lelles· que pr-ocuram. impatrioticamente perturbar-lhe a marcha .. " 

A estas manifestações vieram logo juntar-se as dos governos das nações 
amigas, elo corpo diplomatioo . e consular, elos governadones dos Estados, 
elo E:x;ercTto; da Marinha de Guerr·a e el e outras class.es armadas, do · com. 
me1:cio e inclustr·ias, e innumenas outr.as do interior elo paiz e elo es trangeiro,. 
testemunhando pezar pelo · assassinato elo .Ministro da Guerra e satisfação 
·por ter o Presidente da •Republioa . sahido incolume desse nefando. atten-
tado. 

As manifestac;.õ.es dos. bra-zileiro.s ele todas as classes trouxeram ainda 
·a a.fifirma.ção· d·e; sua ·inteir.a solidariedade e ·franco apoio ·ao Gover.no i pa.ra 
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proseguir, como tem feito; na su.a politica cie paz, de ordem ·e de' l:olera'nc'ia, 
il;lspir.ada pela justiça e pela lei. 

Para manter a ordem, r:estabelecer a tranquiliidade e ·· fazer · ·cessar 
a profunda c0mmoção produzida por esse gravíssimo attentado, mediante 
o emprego das medidas e provid encias que só o estado de sitio autori'sa, 
nos termos do art. 8o da Constituição, o decreto legislat1và ·n: 456 de ·I2 

de novembro declarou em estado de sitio por 30 ·, dias o Districto ' F ederal 
e a comarca d.e Nlctheroy, do Estado do Rio de Janeiro·. 

Por subsistirem, actuando com a mesma intensidade, os motivos que 
determinaram aquelle decre.to 'legislativo, no exerci cio da attribuição , con-
ferida pelo art. 48 § r 5 da ·Constituição, pro roguei o estado de sitio alli 
de~retado até 23 de feve~eiro deste anno. 

Em 'Mensagem especial vos r-elatarei, motivando-as, as medidas de 
excepção que foram tomadas durante o estado de sitio, conforme determina 
o § 3° do art. 8o da Constituição. 

Os inqueritos a que procedeu-se desvendaram os detalhes da conspi-
ração contra a estabilidade do Governo da Republica e descobriram seus 
principaes chefes e comparsas. 

A nossa civilisação, os creditos e a propria honra da Republica -
reclamam a punição dos autores e cumplices do monstruoso attentado de 
5 de novembro, para que não fique a nossa historia enxovalhada para 
sempre por essa nodoa aviltante. 

Nenhum acontecimento tem perturbado a paz e a amizade em que 
vivemos com todas as Nações. Tenho-me. empenhado em mantel-as fazendo 
quanto é possível para o desenvolvimento das relações existentes. 

O assassinato do Sr. Borda, Presidente da Republica •Oriental do 
Uruguay, que me causou profundo pezar, foi alli seguido de importantes 
successos políticos . 

O Sr. ·Cu estas, Presidente do Senado, entrou logo como tal no exerci-
cio do Poder Executivo e em fever eiro ultimo, segundo me communicou 
em carta que tive a satisfação de r esponder, annuindo á vontade do paiz, 
assumio o Mando Supremo conjo Presidente Provisorio, creando um Con-
selho de Estado, que preencherá' as funcções de Corpo Legislativo até a 
eleiÇão do Presídente effectivo. O Governo da União abstem-se, como deve, 
de todo acto que possa parecer intervenção nos negocios internos da Republica 
visinha e amiga. 

O Chile perdeu um dps mais illustres· cidadãos, que aqui estava acre-
ditado como Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciaro e que, 
.no pouco tempo que tivemos a satisfação de possuil-o entre nós, soube 
grangear o respeito e a estima de ·todos. Esse illustre americano era o 
·:::>r. D. Isidoro Errazuriz. A sua morte, quando podia prestar bons serviços 
ás relações dos dous paizes, foi tão sentida aqui como no Chile . 

. Tambem nós soffremos perdas sensíveis. Falleceram os Srs. Antonio 
de Araujo Itajubá e Francisco Vieira M~nteiro, que estavam acreditados 
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,eni Berlim e Bruxel!as . C01JlO Enviados Extraordinarios e Ministros Pleni-
potenciarios . 

. O tratado, que submette a arbitramento a questão de limites com a 
' Guyan.a Franceza, obteve em Pàriz, como era de esperar,. a plena approvação 

das Camaras. 
Trocadas aqui as respecti-vas ractificações e obtida: que s~ia, a accei-

tação do encargo de Arbitro, offerecido ao Governo da Suissa, entrarão 
em exercido a missão encarregada de defender o nosso direito e a Com-
missão mixta de exploração preparatoria a que se refere o protocollo de r o 
de abril do anno passado. 

Co.ntinúa a negociação com a Gran-Bretanha para um ajuste ' sobre os 
limites com a respectiva Guyana. Ainda espero que não seja necéssario 
r<::correr a arbitramento. 

No Relatorio do Ministerio das Relações Exteriores, que vos será 
distribuído opportunamente, achareis completa e clara exposição dos moti-
vos que me obrigaram a suspender os trabalhos da demarcação ,de limites 
eom a Bolivia entre o Madeira e o Javary. 

O tratado de arnisade, comrnercio e navegação concluído com o Para-
guay em 7 de junho. de r883 ha de cessar em setembro deste anno. O 
Governo dessa Republica o denunciou, prornettendo offerecer projecto de 
outro que o substitua. 

O Governo dos Estados Unidos da America propoz a negociação de um 
tratado d~ reciprocidade co':ttmercial, de accôrdo com as disposições da sua 
nova tarifa aduaneira. 

A sua proposta tinha por fim estabelecer equilíbrio nas relações dos 
dotis paizes entre si, e eu m~ito estimaria que me fosse possível concor~er 
para esse feliz resultado ; mas esse concurso causaria na renda ·da. União 
reducção inacceitavel nas circumstancias actuaes. 

Não pude, portanto, ter a satisfação de annuir á dita proposta. No 
Relatorio do Ministerio das Relações Exteriores encontrareis . bem desen-
volvidos os motivos do meu procedimento. 

Infelizmente, as questões pendentes entre os Estados Unidos da Ame· 
rica e a Hespanha não puderam ser resolvidas por. ·meios. pacíficos e foi 
.declarada a guerra entre as duas Nações. 

Recebida a r espectiva commissão a 27 de abril, o Ministro das Rele-
ções Exteriores foi autorisado a 'declar.ar que o Brasil observará .a rnai~ 
stricta neútrÇlidade nessa guerra. 

A i:esistencia tenaz que os fanaticos e bandidos capitaneados por 
~.ntonio Maciel· oppuz·eram por tanto tempo, no sertão do Estado da ' Bahia, 
aos esforços . dos· mantenedores da ordem - baqueou, finalmente, a 5 de 
outubro ultimo, diante da bravura dos soldados e pa~riotas brazileiros s~b 
Q ·c:omll\ando ·do · get~eral Atth~r Oscax: .. 

Snccessos da 
Bahia 
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F!oi•r•uma.' V.i ctoniai alúança;da• em• ve~da:aeirà: ca'mpàriha· empreherrdÍí:iá·, 
com grandes sacrifícios de . vidas e de despezas, por forças·· ô'o· hr.ios·o 
E:><e·rcito . Na<úonal, . au:><iliadas-·p·av forças·. p·oliciae&: :aos Esta:dqs ;dn B'ahia, 
d'e ~ S., ' Paulo) , db1 Pam e· db A<ma:zon•aSl· todas •dign·as-· do maiar · lbuver· e•. da 
gratidão da Patria. 

No• começcP desta Mensagem• vos' rec-ordei o· .gravíssimo att'enta:do do 
:1\'r.sena~i de· ~uena, que; visando a minha: pessoa; victimou a ·benemerito 
Min•istro da- G\.terra:·. 

'Re'ferir-vos~hei outros faétos que se deram no de~uvso do anno. 
Além ·das desordens, sem graves consequen~ias, em S. Fidelis e no 

'PiraJiy, Estad'o db Río de Janeiro, . ,por occasi'ão de eTeições municij:mes, . em 
outulír0 do anno ' 'pass·ado ; dos conflictos havidos na cidade · d·e Santos,' 
occasionados pela gréve dós carregadores de c<~,fé e,· traoa:lliadores de estiva ; 
0 ·d'as' occur-renda:s que se verif]·~aram· na p·equena· ·p·ovoação db Ba rracão de 
F'etr-np·olis, no· Espiritb· S-antrr; f'i:>Pam; por certo•, s·ól:Jrem'O·d'o· lamentaveis os 
'llarbaros assassinatbw·perpetradbs no• Estadb· de• ·Goya'Z' nas· ·p·esso·a:s de d'Ons 
cidadã9s que gozavam de merec'ida estima. 

Nesta· oaptital, por-ém;. os auontecimenttrs · nev.esti~am· ·mai·or gra:v.idadír pela 
·sua . na:turezro e pelas; oons.equencias que acar,r,etara,m .. 

!\. insubordinaçã·o de· granôe parte· dbs all.tmnos da~ Escola· Militar, mani'c 
>estada no dia 26 de maio, poderia ter dado origem a' seria· per.turbação··da 
'Grdem puD!ica\ si não' fossem' as-· medidaS.· adoptadtrs ' p·elb ~overno• para 
'veprimil"a• •e _qtt;e• produzivam· prompt'o· e·· beneficn· ·eflfeito: 

Insistirei pela necessidade de lei que regulamenlil o art. 6°' dà. Consti-
' tuiçã'o, não· só quanto á' intelligerraia• a dar-se· ao·s im~ce'it'o.s ahi· contidos, 
'cnmo· quanto • aos· meio·s p·ratícos• d'a-• intervençãb feder.al noS' Estado's, no's 
•ca:sns em que ellk é' p·ermittida. 

E' tambem sensível a · falta de lei que regulà.mente o estado de sitio 
,.,· seus· ef.'feitos, . de ·. accnrd'o com os' prec-eif'os db a!'t. So' da' G:onst'itnição, 
para' impedir que· se· reprod\.tzam• julgamentos contr-adictbr·ios sdbre a:ssum-
pto tão grave e importante. 

· A r- de• março, clià· marcado pela Constituição, r.ealizacramcse' as e!l~ições 
para- Pre~Ül\~nte' e V:ice·-J:i'resiiierrte; que' di'!vem' servil:' n'o· perio·d'b pr·o~i·mo. 
Para regular o processo dessas · ele iÇõesí · fbr;xm expediâi:w as instrucções 
con·stanttts ,do•doe'oreto m. z.lí'93' de 27 de,no;v~embno da ·a-nno· passadbi. 

As el~ições· corr-eram sem• que· a ordem fosse· pert'urba:dà, pronuncian~ 
do-se o eleitorado com liberdade. 

A legislaÇão eleitbra-1 reclama· re·visão, espe-cialmente quanto' ao 'pr.'ocesso 
de·· ali~tamento• de ·eleitor·e·s, aut·li·enti'cidad'e e 'distr·ibuíçã·o· de· titulos •·e or.ga-
nisa;ção d'as mesas eleitbraes, n·o sentido de garantir.· O'• diilei'to• de · voto• contr,a 
a má vontad'e de inesàri'os\ que, por sua· aus.enci!l,; p~>ivam os- eleitor-es• de 
exercer aquelle direito, como aconteceu · ainda· na ultima·: el'ei:ção" pt:esid'encial, 
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especialmente nesta capital e nos Estados do Rio Grande · do Sul e 'Santa 
Catharina. 

As manifestações periodicas da febre amarella, que ainda na recente Saude publica 
estação calmosa se fizeram sentir nesta caapital, si bem que com intensi-
clade relativvamente menor, tornaram imprescindivel a solução do problema 
do saneamento do Districto Federal. 

O Governo já vos ministrou os elementos necessarios para que resol-
Yais sobre esse momentoso assumpto ; e, além disso, tem amciliado na 
esphera de sua competencia todas as pesquizas etriprehendidas por medicas 
nacionaes para a descoberta da causa e do tratamento daquella molestia. 

O desenvolvimen.to crescente do beri-beri em varias localidades da 
República tambem deve merecer a vossa atenção, convindo que ao Governo 
se facultem os meios de auxiliar as investigações sobre a etiologia do mal 

Cumpre-me ponderar que, . no tocante á saude publica, a acção da 
União não tem sido efficazzmente secundada, como fôra de espera,r, por 
alguns Estados, os quaes ainda não organisaram integralmente os respecti-
vos serviços de hygiene. Por isso, verificada a hypothese do art. 5° da· 
Constituição, gue até agora não foi por vós regulamentado, terá a União 
de ficar oberada com os onus resultantes de taes omissões . • 1Não foi o Governo .autorisado ainda a rever o Codigo de ensino 
superior para uniformisar, como é indispensavel, o regimen dos cursos 
de instrucção superior. 

Usando da autorisação consignada no art. 2° da lei n. 490 de r6 de 
dezembro ultimo, expedi o regulamento annexo ao decreto n . 2857 de 30 
de março para o Gymnasio · N aciona! e o ensino secundaria. Sem eliminar 
deste ensino os estudos classicos, estabeleceu-se um ~egimen de cursos 
simultaneos, um p1·opedeutico ou realista, e outro classico ou h11morista, 
coordenados de modo que aos candidatos não se negasse a cultura classica, 
nem se tornasse esta obrigatoria áquelles que não a quizessem ou pudessem 
procurar, limita~do-se nesse c.aso ao estudo das materias que constituem 
o curso propedeutico. 

O exame de madureza acha-se, finalmente, regulado em condições de 
satisfazer os ~et;s fins pedagogicos, tendo sido o respectivo processo cer-
cado d~ todas as garatüias de fiscalisação necessarias para evitar os 
:.;Lusos que desprestigiaram o regimen dos exames parcellados. 

Na reforma attendeu-sé· ~ dons pontos capitaes, de cuja fiel execução 
é de esperar resultará o levantamento do nivel da instrucção. 

Refiro-me á simplificação das provas offereciçlas e julgadas em con-
juncto, com a determinação do maxim11m e minim1tm exigiveis do candidato 
e a ·exclusão do professorado do ensino seci.tndario das funcções de julgar 
nos exames. 

Estou · convencido de· ·que a ültini.a providencia, principalmente, será 
' remedio efficaz para melhorar-se o ensino secundaria. 
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Entretanto, devo observar que o exit.o da reforma dependerá de me-
didas complementares, para as quaes peço a vossa attenção. 

Sã0 ellas, fixar definita:vamente o numero de cadeiras que devam 
funccionar no Gymnasio Nacional, sem as quaes o actual plano de estudos 
não terá execução conveniente ; e supprimir o regimen de excepção dos 
exames parcellados, que, em virtude do disposto no citado art. 2° § 4° da 
lei n. 490, têm de perdurar até o anno de 1910. 

A dualidade de justiça - federal e local - tem Úito surgir duvidas 
sobre as respectivas competencias, especialmente no Districto Federal ; 
convém que taes embaraços sejam removidos. 

Será de vantagem a revisão do regulamento n. 2.433 de 15 de junho 
de 1859 para o fim de separarem-se as funcções de curador das de depo- · 
~itario das heranças jacentes e bens de ausentes. 

Outra providencia, igualmente de utilidade, é a de alterar-se a fórma 
pela qual, nos termos do art. 18 do decreto n. 1030 de 1890, são feitas ai 
r;omeações de supplentes de Pretor. 

O acto do Governo de 16 de agosto do anno passado, publicado com o 
cl.tcreto n. 2579, consolidou e completç>t1 as disposições regulamentares do 
citado decreto n. 1030 na parte relativâ á competencia. Deste modo ficaram 
harmonisados os interesses da pratica judicial com os preceitos do decreto 
organico de 1890, sendo mantidas as disposições relativas ao processo esta-
belecido pelo Regulamento n . 737 de 185o, ás fallencias e ás sociedades ano-
nymas. i r;_j ~~1i\ 

.Para completar esta regulamentação, só resta a parte processu~l, cuja 
elaboração está adiantada. 

Brevemente será publicada a consolidação systematica de todas as 
disposições vigentes sobre a organisação da just'iça e processo federal, que 
n:uito auxiliará a administração dessa justiça. 

Para execução do systema penal estabelecido no Codigo de 1890, é 
necessario estabelecer penitenciarias onde possam ser cumpridas as penas 
de prisão com isolamento cellular e a segunda phase da mesma pena, com 
trabalho em commum e segregação nocturna, na fórma prescripta pelos 
arts. 43 e 45 daquelle Codigo. 

Sem falar nas penitenciarias agrícolas, destinadas ao cumprimento da 
pena de prisão · com trabalho, e· da terceira phase da prisão cellular, quando 
esta excede de seis annos, é tambem preciso e urgente que fique o Go-
verno autorisado a fundar um estabelecimento industrial, para cumprimento 
da pena de prisão disciplinar nos termos do art. · 49, onde deverão ser reco-
lhidos os menores vadios e vagabundos, condemnados segundo o art. 399 
do Codigo Penal. 

A lei n. 221 de 20 de novembro de r894, art. 20, estabeleceu a compe-
tençia, do jury federal para os çrimes de moeclq f<tlsq ~ definidos nos 
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arts. 239 e 244 do Codigo Penal, e de contrabando 
dc> mesmo Codigo. 

punido pelo art. 265 

O julgam·ento do jury tem dado em resultado a absolvição de quasi 
todos os accusados por esses crimes, que tanto affectam a Fazenda Pu-
blica ; e a impunidade tem servido de incentivo para augmentar muito 
G seu numero. Dahi a necessidade urgente de serem taes crimes processados 
c julgados pelos juizes federaes em suas respectivas secções, de confor-
midade com o processo da legislação anterior, estabelecido no decreto 
n. 562 de 2 de julho de r85o e Regulamento de 9 de outubro ·do mesmo 
anno. 

Reitero, pois, a solicitação que a respeito vos fiz em Mensagem de 5 
de julho do anno passado. 

A experiencia demonstra a conveniencia de ser modificado o art. 407 
z•, n. 2, do dito Codigo na parte em que exceptúa do procedimento official 

da justiça os crimes de calumnia e injuria praticados contra empregados 
publicos no exercício de suas funcções, hypothese em que a offensa dá-se 
cont!·a depositari as do poder e r ep r e :; ent~~ ·.)·:: s da a· .. ~t :J riclade, e não contra 
particulares. 

Nesse caso o processo deverá ser promovido, como era outr' ora, por 
denuncia do ministerio publico. 

A adopção definitiva do projecto de lei que a Camara dos Deputados 
já approvou, unifonnisando o serviço de hospitalis;tção dos alienados e esta-
belecendo medidas assecuratorias da situação legal de taes enfermos, satis-
fará, estou certo, as necessidades indicadas na Mensagem de r r de julho 
de 1896. 

E' tambem urgente a adopção de providencias acerca dos alienados 
perigosos, dos alienados criminosos e dos conclemnaclos alienados, assumpto 
àe que me occupei nas Mensagens de ro ele agosto do referido anno e ele 
3 ele maio seguinte. 

O serviço policial não poderá ser feito com a r egularidade que é para 
desejar sem que amplieis os termos ela autorisação que na vigente ld orça-
rnentaria cónceclestes ao Governo, relativamente a alteração dos regi-
ll)entos e instrucções policiaes. O estudo · da r'eforma projectacla faz crer 
(!'!e ella ,.,erá it"proficua sem a, aclooc~o de Providencias ele maior alcan<··~ 

do que as que contêm na alluclida autorisação. 
O Governo, usando da autorisaçlio legislativa, expediu o decreto n. 2887 

de 6 de janeiro deste anno, que alterou o quadro do pessoal ela Brigada 
Policial ; será opportunamente regulamentada a parte economica e dis-
ciplinar. 

Pt::<.; v a vossa a1 1·c ncão para a indct Enavel neo.::~~ ir.1 ade de ser o Go-
verno habilitado com os recursos indispensaveis á construcção. de um 
quartel central para o Corpo de Bombeiros desta Capital. 
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Está sendo executado o decreto n. 43 I de I4 de dezembro de I8g6, 
que determinou que, emquanto não fôr votada a lei organica da Gnarda 
Nacional, seja esta constituída e regida nos Estados, de confor:midacle com 
o decreto n. I I 2 I de 5 de dezembro de I 890, que deu nova organisação á 
do Districto Federal. 

Repetirei sobre este assumpto o que vos ponderei em minha Mensagem 
do anno passado : 

"A Guarda N acionai ela Capital Federal constitue uma divisão, composta 
de quatro' brigadas de infantaria, uma de cavallaria e uma de artilharia, 
sob o commanclo de um official general do Exercito. 

Esta organisação apparatosa não se adapta á Guarda N acionai dos 
Estados, offerecendo, além de outros inconvenientes, o de ficarem as divi-
sões da Guarda N acionai dos Estados sob o commando dos coroneis com-
mandantes superiores das respectivas capitaes, que em muitos casos são 
r:1ais modernos que os de outras comarcas, o que é contrario á hierarchia 
militar. 

Urge, pois, que 5eja votada a lei dando organisação definitiva· á 
Guarda Nacional da Republica, collocando-a em condições que a habilitem 
a bem desempenhar sua patriotica missão. " 

A pratica accentúa cada vez mais a necessidade de leis que regulem, 
ele modo claro e preciso, as relações entre o Governo ela União e os dos 
Estados Unidos, no interesse commum e reciproco da administração fe-
deral e local. 

Essas leis elevem abranger os serviços relativos á hygiene, á instrucção, 
á estatística civil ~ ctiminal, ao registro civil ele nascimentos, casamentos· 
e obitos e a tantos outros, cuja execução regular e hannonica é indispen-
savel no regimen federativo. 

Insisto na necessidade ele decretardes uma lei que estabeleça regras 
uniformes para a concessão ela naturalisação, convindo que se prescreva 
o processo para a perda e a reacquisição elos direitos politi'cos. 

Já tive ensejo ele dizer-vos que perduram as duvidas e embaraços no 
tocante -'Í applicação elo preceito constitucional que veda as accumulações 
remuneradas. 

A lei n . 44 :B, de !'8.92, n.ão offerece cri teria seguro para a discri-
minaçãp dos casos ele accum ulações, porque as suas disposições não s'ão 
precisas e claras. São notarias os inconvenieí1tes que semelhante incerteza 
ac:;~.rreta á administração. 

A desapropriação por utilidade publica reclama a vossa attenção. A 
providencia contida na le i n. 22 I , el e 1894, que mandou observar no respe-
~tivo processo o regulamento ele I8ss, apenas modificado quanto á nomea-
ção do quinto arbitro, não deu rem eclio efficaz aos inconvenientes e emba-
•a~os que se encontravam na applicação ela lei de I845, que antes regia a 
materia e que se tornou inexequive l por causa elas reformas políticas e 
judiciarias ,posteriorm ente realisadas, 
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A lei n. 463, el e 25 ele novembro ele 1897 autorisou a r eorganisação dos 
diversos estabelecimentos militares ele ensino, devendo ser reduzidos os 
estudos theoricos e ampliados os praticos, e supprimiu as Escolas Superior 
ele Guerra, .Preparatoria elo Ceará, · ele Sargentos e o curso geral ela Escola 
Militar ele Porto Alegre . 

Por decreto n. 2. 88 I ' ele I 8 ele abril, foi aprovado o regulamento para 
a execução dessa lei. 

Por esta reforma a instrucção militar comprehencle : - o ensino ele-
mentar ou primario, o ensino prepa:atorio ·ou secunclario e o ensino supe-
rior .technico e profissional. 

Essa instrucção será ministrada nas escolas regimentaes, nos collegios 
milita res, nas Escolas Preparatorias e el e tactica e na Escola Militar . elo 
Brazil. 

Verificado, como está, que o voluntariado sem premio não fornece os 
contingentes necessarios para completar o effectivo elo Exercito, bem as-
sim que tamb.em não produz esse resultado o sorteio ,apezar elas modifica-
ções feitas na lei de 26 de setembro de r 87 4, que o instituiu, insisto pela 
urgencia de uma lei que regule o sorteio militar de modo efficaz para satis-
fazer o preceito constitucional, estabelecendo providencias que habilitem 
o Governo a éompletar o effectivo dos corpos do Exercito e a augmental-o, 
n'os casos em que estiver para isso autorisado. 

Por decreto de 3 de novembro de 1894, foram promovidos ao primeiro 
posto· mais de r. 500 officiaes, além dos que comportava o quadro do Exer-
cito. O excesso proveniente dessa promoção foi augmentado com a gra-
duação autorisada pela lei n. 350, 1de 9 de dezembro de r895. 

O numero de officiaes do primeiro posto excedentes do quadro está 
r eduzido a r.r82. Suppondo que se abram annualmente roo vagas nesse 
posto, só daqui a r r annos, mais ou menos, poderá haver promoção de al.fe-
res ou segundos t enentes, o que é incontestavelmente um grande mal, ,por-
que mata toda a aspiração e estimulo das praças, isso quando o nosso Exer-
cito deve ser constituído por voluntariado sem premio. 

Para at tenuar tão grave inconveniente, lembro a provideúcia de ser o 
Governo autorisado a preencher as vagas do primeiro posto por meio de 
promoção, na proporção de um terço. 

1Será uma providencia justa, de beneficos effeitos e que p'ouco onerará 
os cofres publicos. 
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E' urgente a decretação do Codigo Penal para o E xercito e a do resp e- Cadicos 
ctivo processo que deve substituir o Regulamento P r ocessual de r6 de militares 
julho de r8gs, organisado pelo Supremo Tribunal ·Militar, em virtude da au-
tori~ação que lhe conferiu o art. 5° § I 0 da lei n . 149, de r8 de julho , de 
1893, que continuará a ser o])servado emquanto a materia não fôr regulada 
em lei, conforme os termos daquella autorisação. 

·A lei do orçamento vigente, em seu art. 8° § 6°, extinguiu as officinas Arsenaes de 
de alfaiate, latoeiro, correeiro e selleiro, dos arsenaes de guerra dos Esta- g uerra 
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dos e do desta Capital, determinando que os respectivos productos sejam 
adquiridos por concturencia publica. 

Esta medida, tomada de modo generico em relação a todos os arsenaes 
da Republica, ·nenhuma vantagem trouxe; ao contrario, creou difficuldades 
á administração, que se vê embarâçada para dar applicação á grande quan-
tidade de mater:ia prima armazenada nos depositas dos arsenaes e Intendencia 
da Guerra, e fez desapparecer os portos existentes nessas officinas para 
o exame de ·recebimento ·de alguns artigos, como fardamento e calçado, 
quasi impondo a contingencia . de prescindir dessa verificação, necessaria 
para evitar abusos contra os cofres publicas . · . 

Tambem não póde ser considerada medida economica essa suppressão, 
po.rque affectou exactamente as officinas em que o trabalho é pago por 
obra concluída e por preços fixados em tabellas rigorosanl.ente estudadas, 
o que não acontece com as officinas pagas a j ornai, em que o operaria, 
ao terminar o dia, tem feito j ús a um salario, que não póde corresponder 
ao valo.r do trabalho feito. 

O arsenal desta capital, que é o mais importante, em consequencia dessa 
lei ficou inhabilitado para attender a todas as necessidades dos serviços 
que lhes são proprios e obrigado a recorrer á industria particular, a cujas 
exigencias terá seguramente de submetter-se; e, o que é mais sério, impor-
tou tambem a impossibilidade da fabricação de alguns artefactos de guerra, 
que não devem ser procurados na indústria particular e menos recebidos sem 

. exame seguro. 
Por outro lado, os arsenaes dos Estados ficaram mutilados na parte 

mais importante e util, continuando, entretanto, com toda a administração 
c pouqas officinas a j orna!, sem meios de trabalho. 

O que parece conveniente,, não só em attenção ás necessidades do ser-
viço, como á bem entendida economia, é a suppressão completa dos arse-
naes da Bahia, Pernambuco e Pará e o restabelecimento dos officinas dos 
üesta Capital, Rio Grande do Sul e Matto Grosso. 

Este ultimo arsenal, por sua situação em Jogar longínquo e de difficeis 
communicações, que podem ser facilmente interrompidas, e o de Porto 
Alegre, situado em Estado da fronteira onde permanece numerosa força, 
devem ser conservados em condições de bem preencher seus fins. 

Est,ado Maior Apezar da bôa vontade e dos esforços empregados, não foi ainda po'ssi-
vel dar execução á lei n. 403, de 24 de outubro de r896, que creou o Estado-
Maior do Exercito, Intenclencia Geral da Guerra e as direcções geraes ele 
engenharia, artilharia e saude. 

Alguns senões dessa lei . devem ser supprimidos, para não prejudicarem 
tão importante reforma, difficultam a sua regulamentação, principalmente 
na parte relativa ao Estado-Maior elo Exercito e Intendencia Geràl da 
Guerra. 

Na parte referente ao Estado-Maior, · mencionarei o modo por que 
diversos serviços foram distribuídos. A lei creou quatro secções; destas -
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além de novos serviços creados, desempenhar todo ~ expediente que actual-
mente é feito por tres secções da repartição de Ajudante General, com 
grande difficuldade, pelo extraordinario accumulo de trabalho. 

A lei creou a Intendencia Geral da Guerra pela fusão das repartições 
do Quartel-Mestre General e da Intendencia da Guerra, mas só cogitou do 
expediente e escripturação, sem consignar o pessoal indispensavel para os 
serviços de depositas e armazens, o que é uma lacuna que precisa ser reme-
diada. 

Talvez haja conveniencia em dar outra feição ao modo por que se 
selecciona o ·pessoal para o Estado"Maior, tornando esse serviço acccessivel 
aos officiaes de qualquer arma, apenas limitada a escolha pelas habilitações 
scientificas necessarias. 

Entre o principio e o paragrapho uni co do art. I 6, da lei, incluiu~se 

um per iodo contendo disposições que, destoando das . contidas na primeira 
parte e naquelle paragrapho, deram Jogar á intelligencia de que a lei com-
metteu ao Estado-'Maior competencia para providenciar sobre a administra-
ção e direcção dos estabelecimentos militares de instrucção, laboratorios, 
fabricas, a resnaes e até reforma da Secretaria e Contadoria da Guerra -
o que não podia estar na mente do legislador, porquanto taes attribuições 
pertencem e não podem deixar de pertencer ao Governo. 

O art. 22 da lei, declara que o Ministro da Gtterra ~ o orgão interme-
diaria j1mto ao Presidente da Republica para tudo q1te disser respeito á 
administração da Guerm, o que se não harmonisa com o art. 49• da Con-
stituição, em virtude do qual o Ministro da Guerra, em nome do Presidente 
da Republica, de quem é agente e auxiliar de confiança, como o são os 
outros Ministros em cada um dos Ministerios em que está dividida a admi-
nistração federal. 

Estes e outros defeitos e inconvenientes reclamam a revisão dessa lei. 

A divisão do teúitorio marítimo da Republica em circumscripções ou 
Prefeituras, afim de descentralisar-se a administração da Marinha e crear 
centros de recursos para a nossa defesa naval, de accôrdo com o r egula-
mento que está sendo elaborado, em virtude da autorisação concedida pelo 
§ x• do art. 7° da lei n . 490 ,de 1897, torna indispensavel a reorganisação 
dos demais serviços do IMinisterio da Marinha, no intuito de melhor atten-
d er aos interesses militares, e bem assim ao progresso e desenvolvimento da 
navegação mercante, que convém utilisar como reserva da Marinha de 
guerra. 

O Governo, tendo em vista, não só as difficuldades financeiras do 
paiz, como a falta de pessoal de que actualmente resente-se a Marinha de 
guerra, para guarnecer convenientemente os navios encommendados e em 
construcção na Europa, resolveu transferir ao ,Governo dos Estados Unidos 
da A~nerica os contractos celebrados com a firma Armstrong & C•., de 
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.Londres, para construcção de dois dos cruzador;es encommendados a essa 
casa. 

Usando da autorisação constante da lei n. 490, art. 7° § I 0 , letra d., 
o Governo vendeu o vapor Nicthe1·oy, que não tinha na nossa 'Marinha de 
guerra applicação e utilidade correspondent,es ao seu preço. 

S·endo urgente remover o Corpo de Infantaria de Marinha do Hospital, 
onde se acha aquartelado, afim de que possa este comportar o elevado nu-
-mero de enfermos ahi actualmente existentes, com grave prejuízo para as 
·condições hygienicas desse ·estabel-ecimento, é ncessaria a concessão de um 
credito para a construcção do quartel destinado áquelle batalhão. 

Hospital para A propagação do ber'iberi na Marinha, toh1ando, de anno para anno, 
maior incremento, torna necessaria, além da adopção de medidas preventi- . 
vas, esta-belecer-se em local apropriado um hospital em condições adequa-
das á cura e convalescença das praças· affectadas de semelhante mal; o que 
sô poderá ser levado a effeito mediante despeza que as verbas ordinarias 
do orçamento da Marinha não comportam. 

beribericos 
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Ministerio da 
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A vigencia de creditas especiaes e extraordinarios, durante o limitado 
prazo fixando na lei n. 2.548 de 23 de agosto de I873, reputada ainda em vi-
gor, ·quando os respectivos serviços exigem ordinariamente prazos maiores 
para serem executados, tem creado sérios embar aços á administração da 
Marinha. 

E' pois, mistér esta-belecer que taes creditas perdurem até a conclusão dos 
serviços a que forem destinados . 

Por iguaes motivos e no mesmo sentido conv;ém ser alterada a lei 
n. 3 . oi8, de . IS de outubro de I'88o, na parte referente ao período de 
duração dos contractos. 

Parece tambem de conveniencia, para evitar difficuldades á administra-
ção, restabelecer a faculdade, . concedida ao Governo pela Lei n. I . I 77, de 
9 de setembro de I86z, de transporta r as sobras das consignações para os 
differentes serviços, de umas para outras rubricas do orçamento, quando os 
fundos votados não forem sufficientes para at tender ás respectivas des-
pezas. 

Semel-hante faculdade poderá dispensar a abertura de creditas sup-
plementares, desàe que no mesmo exercício financeiro, como acontece 
em muitos casos, li•Ju ida-rem -se v-erbas orçamentarias com grandes sald os 

qúe f1cam desaproveitados. 
-C> decr·eto n. 998 AI, de -I2 de novembro de I89o, revigorado pelo 

art. I 2 da lei n. 489, de I 5 de dezembro de I 897, que centralisou no The-
souro Federal todo o pagamento do material, carece, no interesse, da admi-
nistração, de ser modificado, afim de que o Ministerio da Marinha, que 
t''m repartição de contabilidade e pagadoria, faça todos os pagamentos 
relativos ao mesmo Ministerio. 

A observancia da disposição acima m encionada, conforme a pratica 
tem demonstrado, torna-se ainda ma-is embar açosa quando se trata de des-
pezas de caracter urgente. 
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Subsiste a necessidade da revisão dos decretos n. ro8 A, de 30 de 
d(;zembro de rS•Sg , e n . 336 AI, de r6 de abri:! de rSgo, que estabe1ece.r.am 
a reforma compul'soria por limite de idade; devem elles se-r alter.ados no 
sentido indicado em .Mensagens anteriores. 

Nos quadros actuaes elas classes annexas ela Armada figuram postos 
accresciclos para os quaes não se fixou a idade limite para a reforma . 

A situação . anomala elos officiaes ela Armada, cujos di'reltos não foram 
attendidos nas promo ções ele 9 e 30 el e agosto .el e r'894, reclama ·ainda pro-
videncia legisla tiva que. repare ou, ao menos, att;en.ue o prejtü.zo que sof-
freram, de accorclo com as ponderações sobre este assumpto feitas na Men-
sagem de r8g6, para as quaes insisto em chamar a vossa attenção. E' ur-

. gente uma p·rovidencia que r epare a injustiça que/ pesa sobre esses officiaes. 

Devido á reclucção da verba orçamentaria destinada ao pessoal artistrco 
no corrente exercício, viu-se o Governo obrigado a diminuir consideravel-
mente a actividade dos ar~enaes G!e Marinha, dispensando muitos operarios 
extra-nutnerarios. 

Com a possível r egularidade, tiv eram e:,oecução os serviços postaes da 
Republica, havendo o Governo envidado esforços ·para o seu desenvolvimento. 

A lei n . 489, no seu artigo 1 ° n. 1 2 , alterou as taxas postaes inte.rnas, 
A interpretação desse artigo deu Jogar a duvi'das, que C<mvém sejam por 
vós esclarecidas. Para estas e para as lacunas indicadas no Relatorio elo 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, chamo a vossa atbenção. 

Em 5 de maio do anno findo, r e-alisou-se em Washington o ·Congresso 
Postal, annunciado para essa data na ·Convenção da União Postal U~i

versal. 
Foi o Brazil ali i r epresentado pelo seu Consul em N ew York, que 

dignamente desempenhou tão G!elicada commissão, assignamlo, segundo as 
instrucções recebidas, a conve~ção principal e os accôrdos relativos ás 
cartas com valor declarado e vales postaes, unicos que, por •emquanto, pôde 
o Correio Brazileiro executar. 

/ 
Ao nosso representante foram pelo Governo enviados os necessarios 

esclarecimentos para que ' pleiteasse a proposta do BrazÜ, já apresentada 
e ·discutida no Congresso de Vienna, em r8gr, no sentido de se t<Jrnarem 
gratuitos, em todo o tertitorio ela União Postal, o transito marítimo e o 
terrestre das corresponclencias. Submettida a questão ao estudo de uma 
commissão, composta dos representantes •da A1lemanha, Austria-Hungria, 
Suissa, Belgica, França, Italia, Paizes-Baixos, Estados Unidos da Amer.ica 
e Republica Angentina, procurou ella conciliar as duas opiniões que se 
manifestaram contrarias a tal respeito: propoz, e foi approvada, a medida 
da reducção gradual nos preços dos referidos transitos. Esta providencia 
entrará em vigor no r 0 de janeiro de r8gg , ao iniciar-se a execução dos 
novos tratados postaes; e -é de incontestavel vantagem para nosso paiz. 
porque o alliviará de um dos pesados encargos internacionaes. 
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Pendem de vossa approvação os actos firmados em w ·ashington pelo 
nosso representante, em I5 de junho de I897, para que comecem. a vigorar 
na época fi;xada pela Convenção. 

Foi discutida e acceita pela Directoria Geral dos Correios uma proposta 
da Direcção Geral dos Correios e Telegraphos de Portugal, para que entre 

. os dois paizes se estabeleça o serviço de troca de pequenas encommendas. 
Este assumpto _ passa a ser tratado pelo Encarregado de Nego cios 

daquelle Reino, para o que já exhibio plenos poderes. 

Em cumpr-imento da lei n. 4'29, de ro de dezembro, citada, foi mandada 
susta~ a construção de novas linhas telegraphicas. 

No , entanto, ·a tendencia natural de estendf!r o telegrapho a todos os 
centros de população deu iàgar a que diversas municipalidades e corporações 
Iocaes se dirigissem á Directoria e ao . Governo, solicitando esse melhora-
mento. 

Nada, porém, si poude fazer em virtude da referida lei ; e haveria 
mesmo grande inconveniente em attender-se ás novas i:onstrucções para 
localidades de pouca importancia commercial, o que augmentaria os deficits 
no orçamento desse serviço. 

E' preciso, todavia, reconhecer a utilidade que traz ao Paiz· o desenvol-
vimento e .a construcção de linhas de. caracter federal e internacional. 
Dentre estas, destaca-se a que deve ligar o Brazil ao Paraguay, para · a qual 
ha · dous pontos dt! partida: um - S. Lourenço, extremó. da linha, em 
parte f:Onstiuida, que de Cuyabá se dirige a ·Corumbá, a 204 kilometros da 
capital ·do Estado de ·Matto Grosso, e outro - a villa de ·B"âa Vista, no 
Estado do Paraná, já servida pelas linhas federaes·. O primeiro ·desses 
traçados - Cuyabá, Corumbá, A/ssumpção - teria um desenvolvimento 
approximado de I . 6oo kilometros; o segundo - que se dirigiria a Villa 
Rica, no Paraguay - tambem servido pelo telegrapho, teria cerca de soo 
kilometros . Seria preferível o traçado que parte . de Bôa Vista e que• per-
correrá os terrenos das Missões Brazileiras, seguindo por Campo Erê ao 
longo do rio Santo Antonio. Convém, pois, que, quando as circumstancias 
o permittirem, seja o Go~erno habilitado com o credito necessario para a 
construcção dessa liriha, cuja despeza não excederá de I 50 :ooo$, que póde 
ser repartida por dois exercícios. 

•Suspensa a construcção de novas linhas, tornou-se desnecessaria a 
parte do pessoal della encarregado, e, attendendendo ás condições financei-
ras ·da Republica, expedi o decreto n. 2.745, de I7 de dezembro do anno 
passado, que reduziu o quadro daquelle pessoal. Este poderá soffrer re-
ducção maior, caso seja mantido apenas o serviço de construcção. 

No intuito de elevar a renda telegraphica e diminuir os deficits que o 
serviço acarretava, foram modificadas as taxas internas, adaptando-se uma 
tarifa differencial com reducção da taxa elementar á medida do accrescimo 
das distancias, de accôrlo com 'o que autorisastes. 
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A ad:ninistração, desembaraçada das multiplas construcções de novas 
linhas, poude cuidar da já exten~a rêde existente e, sobretudo,' das linhas 
de primeira ordem e de trafego internacional. 

Entre outras providenc.ias, releva notar o lançamento erttre esta capital 
e Nictheroy, sem augmento de despeza, de um .cabo submarino de cinco 
conductores, construido especialmente para essa travessia, com todas as 
qualidades mecanicas e perfeição das condições electricas . 

Do mesmo modo, · o trafego telegraphico foi melhorado não só por uma 
fiscalisação mais directa, como pelo emprego de apparelhos rapidos. Além 
das do systema Duple:>:, foram installadas, pela primeira vez na America e 
com o maior exito, tres estações - nesta Capital, S. Paulo e Santos -
dos apparelhos Bm<dot, que permittem a transmissão e recepção simultaneas 
em direcções oppostas, sem augmento de fios conductores e de pessoal. 

Faz-se mistér, porém, que o Governo seja habilitado com_ o · necessario 
credito para adquirir novas -installações, afim de tornar mais perfeito o tra-
f ego telegraphico brazileiro,. que ainda é servido na grande maioria de suas 
estações pelos antigos apparelhos M o·rse, de pequeno rendimento. 

Na parte relativa ao trafego internacional\ começaram a vigorar a I de 
julho as modificações introduzidas no respectivo R~gulamento pela Confe-
rencia Telegraphica de Budapesth . 

Em consequencia, foram reduzid<ts as tarifas dos telegrammas proce-
dentes do, Brazil, com destino ao exterior, ficando equilibradas as taxas nos 
dois sentidos. 

O franco, unidade elementar da tarifa, é cobrado segundo o seu equi-
valente em moeda nacional, de accórdo com a média da taxa cambial do 
trimestre anterior. 

Não foi possível ainda o Governo dar cumprimento ao art. 20, da l~i 

n. 490, que autorisa a fusão dos correios e telegraphos, expedindo os neces-. 
sarios regulamentos. 

Em virtude da r escisão do contracto com a companhia Metropolitana Immigração 
para a introducção de immigrantes, o que faz cessar o serviço de immigra-
ção pàr conta do Governo Federal, ficou á Uni~o apenas o encargo do 
recebimento, agazalho e transporte dos immigrantes espontaneos, de accôrdo 
com o decreto n. s 28, de 28 de junho de I 890. 

Por esse decreto é tambem o Governo obrigado a fornecer aos conces-
sionarios de burgos agrícolas os immigrantes por elles pedidos para os 
nucleos contract~dos. ·· · 

Cessando, porém, o alludido serviço, por conta da União, torna-se neces-
sario que habiliteis o Governo a desempenhar-se daquelle dever para com 
os referidos concessionarios. 

Tendo-se reconhecido que, para satisfazer as exigencias dd serviço de 
recebimento dos immigrantes espontaneos, era sufficiente a repartição es-
tabelecida na Ilha das Flor.es, extinguiu-se, pelo decreto n . 2598 de 3 I 
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de agosto ultimo, a hospedaria situada na estação de Pinheiros, nos termos 
da a~toris~ção constante do art. 4° da lei n. · .49I A de 30 de setembro de 
1895 e art. 43 da de n. 42,g de 10 de dezembro de 1896. 

Os serviços concernentes ao melhoramento dos portos tiveram o impu)-
so compatível com a exigtiidade das verbas votadas. 

No _porto do. Natal foram recomeçados em abril do anno passado os 
~rabalhos, que consistiram na continuação dos · respectivos estudos . e na 
fixação de dunas, ficando provado que os ela grande duna á margem do 
Potengu(Y constituem serv.iço de natureza urgente e inadiavel. 

Proseguiram .as obras de melhoramento do porto da Para!hyba, tendo 
sido construída em Cabeclello uma officina de reparações do material! 
fluctuante empr!"gado nos serviços d~ dragagem, que devem melhorar no 
corrente anno. 

Tiveram regular andamento as · obr.as contractaclas para melhoramento 
·do porto do Maranhão. 

Na concurreúcia aberta para construcção das de melhoramento do 
porto do ' Recife, foi apresentada apenas uma proposta, que está pendente 
de estudo. 

Por decreto n. 2816 de 17 de fevereiro ultimo, foi declarada caduca 
a concessão feita á The Cear4 Ha·rbom· Corporation para as obras do por-
to de Fortaleza, por haver a ref~ricÍa companhia deixado expirar o prazo 
fixado na clausula 7" do decreto n. 1022 de 23 de agosto · de 1892, já pro-
rogado pelo decreto n. 2·2•!8 de 16 de .janeiro de 18.9·6, sem que tivesse 
l~vado a termo os trabalhos contractados. 

Foram inaugurados os serviços contractados para melhoramento do 
porto de f araguá, embora a companhia cessionaria não tenha ainda deposi-
tado para isso o capital autorisado. 

Bastante satisfactorio tem sido o andamento das obras elo porto ele 
Santós, cujo avançamento ele cáes, construido pela companhia Docas de 
Santos, durante o anno. na extensão ele 362m,oo, foi superior ao dos 
annos anteriores. A cargo da mesma companhia, em virtude de contracto 
cel~brado com o Governo Federal, acha-se a desobstrucção e dragagem do 
porto de Santos, já tendo sido feita a remoção e destruição de diversos 
pontões alli submergidos. 

A ' respeito das obras, cada vez mais necessarias, do canal de Iguape, 
convém que uma deliberaç!io seja tomada. 

Continuam com .regularidade, nas :Fo rças da verba votada, os serviços 
da barra e do porto do Rio Grande do Sul. 

Está em via de conclusão o açud~ de Quixadá, tendo sido de so 
milhões de metros cubicos o volume d'agua reprezada durante ·o inverno 
pa~sado. 
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:No proximo futur0 exercício poderá ser iniciado, si assim julgardes 
9pportuno, o· serviço de irrigação·, que é o objectivo principal do açade . 

Acha-se em est~1dos a revisão dos contractos com a S ocié té Ano- Illuminação 
nyme d" Gas de Rio de Janeiro, conforme a autorisação qu'e concedestes na 
lei d'e orçamento . 

Os serviçós de esgoto desta capital continuam a ser feitos em más Esgotos 
condições, pelos motivos constantes da minh!l •Mensagem anterior. 

A lei do orçamento vigente, art . r o n. r o, autorisa o Governo a rever 
os contractos com a Rio de Janeiro City Imp·rovernents Cornpany, Limited, 
para a· sobras e serviços de esgoto desta capital; mas essa revisão encontra 
difficuldades e embaraços serios, ent<·e os quaes figura a contestação da 
competencia do Governo para fazel-a, com fundamento na lei n. 85 de 20 

de setembro de. r892, que organisou a administração do Districto Federal e 
no art. 58 passou para esta os serviços de esgotos da cidade . 

O serviço do abastecimento d'agua á tCapital •Federa! contmua nas 
mesmas cot)dições desfa;voraveis em que tem estado desde ·"mito s annos. 

Os mananciaes têm soffridp grande reduccão no ,·olume de suas 
aguas; por outro lado, desePvol ·c ~-sP. a , c ~dade e as necessidades da popu-
lação têm crescido sensivelmente, sem que St! tenh2.m executado as obras 
precisas para completar esses serviço, garantindo um fornecimento abun-
dante, como conV'ém á hygiene das habitaç.õe<; e i salubridade publica. 
Os suburbios e os morros são os pontos q.1e mais soffn.:m ·a !alta cl'agua. 

Além disso, a defeituosa rêde de i:strii.Jetiç;-to, parée já ·deteriorada 
pelo tempo e parte de diametro insufficiente, .por ter sido construída com 
exíguos creditos orçall}entat'ios; torna aincl,, ma ;.s clifficil 11m abastecimento 
regular. 

E' necessario pôr termo a esta situaç~o. c0asignanclo se os meios para 
melhorar esse serviço que tanto interessa á salubridade da capital da 
Republica. 

Agua 

Em observancia ao disposto no art. 4° n; 1 a 6 <la lei n. 42;1 de 9 Estradas d<:-
de dezembro de r8g6 e nos termos do decreto n. 2403 de 28 do mesmo ferro 
mez e anne, foi publicado o edital de 9 de janeiro de 1897, chamando 
concurrentes para o arrendamento das estradas de ferro ela União, esta-
belecendo-se como limite para o recebimento de propostas, aqui _ em 
varias praças ela Europa e na dos Est:l"cH TJnirlos ela Am~rica, o dia 15 
'ele maio subsequente - prazo que foi prorogaclo até 9 de setembro por 
edital ele 14 elo referido mez de maio. 

<Apresentaram-se concurrentes ao arrend,tme.mo elas estradas -- Sobral, 
Central elo Brazil e Porto-Alegre e Urug11ayan;t. 

A primeira foi arrendada, por contracto de 25 de setembro de r897. 
aos engenheiros João Thomé de Saboya " 3i!Ya e ~ Vicente Saboya ele 
Albuquerque , 
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A Central do Brazil - só teve como p•·etenclente Greenwood & C•, 
de Londres~ cuja proposta não foi acceita, · p:Jr destoar inteiramente das 
condições do edital. 

A de Forto'-Aiegre a Uruguayana foi arrendada, por contracto. de I5 
a e março . findo, a Affonso Spée, de Bruxellas, de conformidade com as 
bases do decreto n . 283 o de I 2 de março deste anno. 

Não tendo havido propostas com relação ás estradas de Baturité, 
Central de Pernambuco, Paulo Affonso, S. Fr:iFC<SCo e Sul de Pernambuco, 
deliberou o Gbverno mandar abrir nova concurrencia, o que effectuou-se 
pelo edital de 30 de outubro de I 897, que fh:ou como limite para o rece-
bimento de propostas o dia 23 de dezembro . 

Recebidas varias propostas, foram ellas d evidamente es!ltdadas, dando 
em resultado os seguintes contractos : 

De I2 de abril - contracto de arrendamento da estr~da de Baturité, 
no Ceará, com o engenheiro Alfredo N ovis, de cn':lformidaclt: com as 
clausula~ do decreto n. 2836 de I de março ; 

Na mesma ·data foi assignado · com o engenheir•J Antonio de Sampaio 
:Pires Ferreira o contracto de arrendamento da estrada de ferro Central 
de Pernambuco, de accordo com as clausulas do decreto n. 28 5•J de 2 I 
de março.· 

Quanto á estrada Sul de Pernambuco, o Governo resolveu, por acto 
de 29 de març0 mandar, abrir nova concurrencia, visto que das duas 
propostas apresentadas, uma não satisfazia as condiçções do edital, e outra 
o.fferecia preço insignificante pelo arrendamento dessa est rad"l, que ji tem 
custado á União a avultada quantia de 31.385 :or8$I75· 

Pendem de estudo e ct<.isão as t•n•postas para o :-trreadat~terc~o da 
estrada de ferro da Bahia ao S. Francisco . 

Tendo sido extinctos, por decreto ri. 2763 de 24 de dezembro ultimo, 
diversos .Jogares da Directoria Geral de Estatística, nos termo;. da autorisao<ão 
constante do art. 43 da lei n. 428 de r o de dezembro de rSg6, tornou-se 
necessario dar nova distribuição aos serviços a cargo dac;uelh rcpartiç;;o, 
expedindo-se para esse fim o decreto n. 2768 de 27 de dezembro de 1897. 

Dando cumprimento ao disposto na lei n. 490 de r6 de dezembro 
ultimo, foi, por decreto n. 2766, de 2'7 daquelle mez, approvado o novo 
regulamento para a Secretaria da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Na gestão dos negocios da fazenda, proseguiu o Governo executando 
as medidas consequentes ás anteriores disposições, as prescripçfíes legis-
lativas e as providencias que, na orbita de sua competencia, con,·inha serem 
tomadas em relação ·á situação j·á conhecida e ás novas emergencias. 

Cumprindo a lei n . 427 de 9 de dezembro de I 896, além do que referi o 
a precedente •Mensagem, conduio-se e reduzia-se a contracto o accordo 
feito com o Banco da Republica do Brazil . Tendo o Thesouro assuú-lido a 
responsabilidade das notas bancarias, procede-se na Caixa de Amortisação 
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ao troco dessas notas pelas novas, emittidas, em substituição, por r.onta do 
Estado, uniformisando-se assim o papel circulante . , 

Não se tendo . realisado o arrendamento da estrada de ferro Central 
do Brazil, nem a alienação das apolices que, dos lastros dos bancos. cuja 
emissão foi extincta, passaram a pertencer ao Theuro, e das differentes 
fontes de re1;1das destinadas ao resgate do papel-moeda, pela lei citada, 
só tendo produzido a que consigna para esse fim os juros dos bonus, effe-
ctuou~se o recolhimento apen.as na importancia correspondente ao seu •,a)nr. 

iNão teve ainda applicação a clausula do contracto pela qual ohri-
gou-se o Banco da Republica a empregar, dentro de IO annos, a partir do dia 
fixado pelo Ministerio da Fazenda, a somma de vinte e cinco mil contos 
de réis em lettras hypothecariasf. de auxilio á lavoura, emittidas depois 
do accordo por instituições de credito garantidas pela União ou pelos 
Estados designados, não tendo até agora sido apresentados titulas nas 
condições convencionadas. for officios circulares de I4 e 24 de agosto de 
I897, pedia-se a attenção dos Governos dos Estados para a clausula supra 
do contracto com o ·Banco da ·Republica e para o disposto no art. 25 da lei 
n. 4'28 de I o de dezembro de . I 8g6. 

Observando o que dispoz o n. 5 do art. 2° da mesma lei n. 428, deu 
o Governo novo· regulamento para a cobrança do imposto do sello Jo 
p.pe1. pelo dect•eto n . 2573 de 3 de agosto de I·8g7, que se acha em execução. 

Regulamentou igualmente sob o ponto de vista fiscal os arts. I 7, ' 
20 e 38 da citada lei, o primeiro dispondo sobre a fabrjcação e importação 
de rotulas, o segundo sobre a isenção de impostos conferida á con-
struçção naval e o terceiro sobre sociedãdes sportivas . 

. São esses acfos das seguintes datas : 
•Decreto n. 2·242 de I7 de dezembro , de 1•897 - sobre a fabricação e 

importação de rotulas; 
Decreto n. 2·573 de 3 de agosto do dito anno - sobre sociedades 

sportivas. 
Apressou-se o Governo · em dar inteira execução ás leis n. 489 de 

IS de dezembro, que orçou a receita, e n. 490 de I6 de dezembro de· I897, 
que fixou a despeza para I8g8 . 

Effectivamente, entraram essas leis em plena execução no primeiro 
dia do corrente ·anno, sendo arrecadadas as novas taxas e impostos e 
observadas as alterações feitas nos já existentes, por meio de regulamentos 
adequados e previamente organisados. 

Os regulamentos são os seguintes : 
Decreto n. 2743 de I7 de dezembro de I897 - Manda executar a 

nova tarifa das Alfandegas; 
Decreto n. 2757 de 24 de dezembro de I897 - Regulamenta a arre-

cadação ao imposto sobre dividendos; 
:Decreto n. 27'69 de 28 de dezembro de 1897 - Dá regulamento para 

a cobrança do sello das apolices de co;mpanhias de seguros; 
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Decreto n . 2770 de 28 de dezembro de 1897 - -Substitue . as tabel!as 
das taxas das analyses ' do 1Labqratorio Nacional" de Analyses; 

Decreto n. 2773 de 29' de dezembro de 1897 - Dá regulamento para 
o imposto de cons'umo do sal; 

Decreto n. 2·774 cle 20 de d'ezembro de 1897 - Regulamenta o im-
posto de consumo dos phosphoros; 

Decreto n. 2775 de 29 de dezembro de 1897 ~Regulamenta o imposto 
sobre veicimentos e subsídios ; 

Decreto n. 2777 de 30 de dezembro de 1897 Dá regulamento para . 
o imposto de consumo do fumo ; 

Decreto n. 2778 de 30 de dezembro de 1897 - Dá regulamento para 
o imposto de consumo de bebidas; 

. Decreto n. 2791 de II de janeiro de r8g8 - Regulamenta a arreca- . 
d'ação do imposto de transporte; 

Decreto n. 2792 de r r de janeiro de r 898 · ;-- Reg,ulamenta a arrecada-
Ção do imposto de industrias e profissões ; 

Decreto n . 2794 de I 3 de janeiro d'e I 898 - Regulamenta a arrecada-
ção das taxas de consumo d'agua na •Capital .Federal; 

Decreto n. 28oo de 19 de jandro de r-898 - Regulamenta o imposto 
de transmissão e propriedade ; 

Decreto n. 2807 de 31 de janeiro de 1898 - Reorganisa as repartições 
de Fazenda; 

·Decreto n·. 2882 d•e 19 d'e abril de 1898 - Annexa ás Delegacias Fis-
caes as Caixas Economicas em alguns ,Estados . 

. Foi tambem cumprido o di.sposto ·nos arts. 6• e 7• da lei n. 428. A " com-
missão e~carregada da revisã0 completa e deta.l•hada das tari:fas amuaneiras, 
applicou7se ao serviço esforçadamente durante o anno, conseguind.o concluir 
o seu trabalho, que foi apresentado ao •Congresso em novembro e incluído 
na lei n. 489, de 1897, com as modificações constantes do art. r• . 

Estas modificações determinaram a necessidade de redigir as novas 
tarifas de accôrdo com o que resolveu o •Congresso, o que se fez pelo 
decreto regulamentar de 17 de dezembro de 1897, que as mandou entrar 
em vigor . 

.A nova tar;ifa na sua pratica tem sido objecto de estudos e suscitado 
duvidas, quanto á sua convenieneia, i ustiça e proficuidade, relativamente 
aó fisco, ao consumidor e ao productor nacional. :0 Gove·rno tratou, desde 
logo, de apparelhar os elementos para o. exame fundado e exacta apreciaÇão 
das novas taxas em ·seus resultados ; no· Relato rio do Ministerio da Fazenda, 
encontrareis as informações e os dados que foi possível colher a resp.eit!). 
d'o momentoso assumpto. 

•Continúa a merecer todo o cuidado do Governo a regularidade da arre-
cadação das rendas internas e das Alfandegas. As primeiras têm sido pre-
judicadas pela deficiencia das agencias e meios de arrecadação, resultante 
da suppressão das Thesoi.trarias de Fazenda e das coHectorias locaes; as 
segundas vã.o sendo progressivamente normalisadas pela fisc;alisação cres-



êente, r esendndo-se, poré m, da falta de acondicionamento material e de 
outras contingenci as, que a acção per sistente da administ ração ha de obviar. 

O art. 9° da le i n. 489, ele 1897, autorisou o Governo a reorganisar as 
repartições el e .Fazenda, creanclo nos ·Estados Del egacias Fiscaes, com as 
attribuições ·elas antigas Thesourarias, passando para ellas os serviços · elas 
Caixas Economicas e incumbido as agencias ele correio ela cobrança elas 

Tendas internas, nos Jogares em que não houve r A]fandegas, Delegacias ou 
Mesas de r endas. Prescreveu tambem o estabelecim ento, no 'I'hesouro, ele 
uma Directoria elo expediente e inspecção. 

' •Conseguiu o Gov.er·no exedltar a autorisação, não sómente sem au-
gmento el e cles'peza, rlentro elas ·verbas elo orçamento para o pessoal ele 
Fazer.rcla, nias ai-nda, r ealisando a economia proveniente ela r educção de 
r a 1 l2 ° I 0 sobre o valor dos depositas das Caixas Econopricas, na · parte 
destinada á sua manute nção; contribuindo para esse resultado o aproveita-
nl ento elos empregados das extinctas r epartições e a suppressão total el e 
algumas outras, que não eran1 apenas inuteis, mas les ivas á causa publica .. 
por constituírem embaraços gravosos á administração . 

'Üs decretos ns 2. 8o7, de 3 I de janeiro de r898, que reorgani sou as 
reparti ções de Fazenda, e 2. 882, el e 19 el e abril do mesmo anno, que anne-
xo u ás D elegacias -Fiscaes as Caixas Economicas, em a lguns cl.os Estados, con-
têm as disposições r eguladoras da materia. 

Estão se installanclo as novas D elegacias Fiscaes; feito isso , receberão 
ellas as instrucções necessarias ao funccionamento das agencias fisca es nos 
municípios dos Estados. ·D esta fórma hão el e provir grandes beneficios ao 
andamento elo serviço pela ce~rtrali sação, efficacia e uniformidade el a 
clirecção superior, pela separação entre a contabilidade e a a rrecadação, 
restabeelcidos os apparelhos. apropriados ás duas importantes funcções, e 
pela rec iproca fisca lisação exercida . 

A synopse do exercício el e r 897 demonstra a arrecadação de r é is 
270 .997 :6o7$374, que deverá subir a 299. r I r :540$628, com a addição el e 
28 . I I3 :933$254 da r enda pro\•avel dos balanços que deixaram de ser en via: 
dos ao Thesouro. 

Reunida esta sOt)rma á elo semestr e addicional, calculada pela de igual 
período do anno anterior- I2.930 :77 3$522-, elevar-se-Ira a jr2 ._o42 :3r4$rso. 
A minha anterior Mensagem calcu lava em 304.82 1 :032$490 a r enda el e 
1897· 

A despeza do exercício , conhecida, é de 3 r 2. 523 :828$63 I, que ascend e 
a 315.444 :9os$ro8, com a acldição de 2 . 92I :o76$477, proveni ente do excesso 
rias retiradas sobre as ent radas d e depositas. 

•Compar ada a r ece ita e a despeza enco'ntra-se o def-ic·it ele 3-4·02 :s9o$958. 
Durante o exe rcício , foram abertos creditas na sbmma el e SD·957 :644$933. 

Pelos dados até agora obtidos r elativamente á a rrecadação elo . prim eiro 
trim est r e · elo anno corrente, atting iu ella a 8t.299 :280$821, segundo se vê 
elo quadro sob l~ tt ra - A - o qu e penni tte a\>aliar em 325.197:1 23$284 a 



arrecadação do corrente anno. Si a esta somma juntar-se a de, réis . 
rz . 930 :773$522, renda presumível do semestre addicional, elevar-se-ha a 
renda do actual exercício a 338. 127 .:896$8o6. 

O quadro sob lettra - B - mostra a renda conhecida dos novos im" 
po.stos, .no primeiro trimestre de r 898, approximanclo-se uns e excedendo 
outros as estimativas orçamentarias. Isto explica o augmento da r enda do 
trimestre, em relação á do anno passado, em igual per íodo. 

Não tem melhorado a situação financeira. 
Situação Das mais importantes medidas, r econh ecidas necessarias á nossa reha-

!inanceira bílitação, teem se tornado effectivas as que se refer em á uniformisação 
da moeda fidúciaria, sob a responsabilidade da União, á r educção da des-
pezas publicas, ao r estabelecimento da escripturação e contabilidade federal, 
á reorganisação do serviço aduaneiro e á orden1 administrativa. -Con1quanto 
devam ellas produzir os. seus salutares effeitos, não podem estes ser imme-
diatos e independentes das outras provid encias solicitadas. 

Ainda ha, incontestavelm ente, economias a fazer e muito a completar, 
no desenvolvimento natural dos serviços em execução. 

Não se conseguiu o equilíbrio orçamentario, tendo sido rej eitados o 
imposto sobre a renda de alguns córtes indicados no orçamento da des-
peza . 

E' v.erdade que o def'icit resulta unicamente da verba onerosissima da 
differença cambi al no pagam ento dos compromissos externos; mas tambem 
é certo · que o alcance officialmente decla rado na lei contribuiu pa ra au-
gnlentar o agi o do ouro et)l relação á nossa n1oeda. 

Nas circumstancias em que nos achamos e que não permitt em aguardar 
tranquillamente a r eorganisação economrca do Paiz, que, entretanto, se 
opera e trará fortes .cabedaes, são inadiaveis providencias que garantam, 
com largueza, o desempenho das responsabilidades irtdiscutiveis, como ele-
mento imprescindível para a manutenção da confiança, que ha de cada vez 
mais fortalecer-se ante a certeza, demonstrada pelos algarismos, da capa-
cidade dos recursos da r eceita para supprir todas as ri ecessiclacl es da des-
peza. 

'Não ignoraes que mallogrou-se a espectati v a das vantagens esperadas 
rro arrendamento da Estrada de Ferro Central do Brazil, porque a unica 
propo~ta apresentada não se conformou ás clausulas da concurrencia aberta 
em principio elo anno passado. 

Émq1uanto se aguardava a solução, até setembro de 1897, não poude o 
Governo suggerir outros alvitres que não fossem os consignados na lei de 
9 de dezembro d~ r896, constitutivos do plano accei to pelo Congresso e 
posto em execução, a não ser a indicação d e meios conducentes ao au-
g mento da r ece ita e. ir diminui ção da despeza. 

Afastp.do o arrendamento, a situação mudou-se inteiramente, pois p er-
dera, o s~u principal ponto de a poio ; e caminhava-se para a instabilidade, 
que se n ão poderia manter. 
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Suscitou, então, o Governo a idéa de pedir ao Paiz, pelo lançamento de 
uma contribuição de realisação imm ediata, os recursos necessarios para 
manter em. dia os c~mprornissos publicas, demonstrando-se que seria menos 
oneros<t a quota temporaria elo imposto elo que o tributo indirecto, 'mas in-
calculavel e indefinido . ,elo má o cambio. 

Essa incléa converteu-se no proj ecto da r eceita, acceito apenas em parte 
c transformou-se na lei que · regula o actual exerci cio, cujos algarismos 
conheceis. 

Offereceneclo os pesados enca·rgos a satisfazer no exterior graves em-
baraços, pela necessiclaâe ela frequente e continua convrsão da nossa moeda 
em ouro, que, embora exagerada pelos que especulam em cambio, em todo 
caso contribue para cleprimil-o, tem o ·Governo se esforçado para diminuir . 
quanto possível as responsabilidades externas e para afastar-se do mercado 
ca.mbial, só intervindo quando -é preciso e com a maior precaução. 

Dominado por esse pensamento, desembaraçou-se elo onus da parte 
adiavel das construcções navaes, conseguindo reduzir, por esse meio, e pela 
conclusão do armamento do Exercito e dos · outros vasos da A\rmada, as 
nossas responsabilidades quasi exclusivamente aos se rviços do •Corpo Di-
plomatico, elas garantias de juros e ela divida publica, supprimidas tambem 
as commissões mantidas na Europa. 

Foram pagos todos os depositas feitos em' Londres pelas companhias 
que têm contractos com a União. 

E', pois, grande a reclucção effectuacla nas prestaçõe a realisar fóra 
elo Paiz, tendo sempre sido mantida a mais · escrupulosa pontualidade na 
satisfação dos juros e amortisações. O cumprimento destes deveres, que 
não teriam apresentado cliffículclades em quadra normal, custou verdadeiros 
sacrifícios e esfoTços pesad.issimos em meio das perturbações constantes, 
oriundas ele factos conhecidos e das agitações pela palavra escripta e falada, 
gerando o á larma, o panico ~ a desconfiança, e pondo em duvida a perma-
nencia ela ordem legal e ela tranquillidade publica. 

Infelizmente, circumstancias ele outra ordem trouxeram a sua collabo-
ração ao acervo de males, facilitando a acção elas más paixões e dos interes-
ses á causa publica. 

Inesperados contratempos affligiram a lavoura e o commercio, aggra-
vanclo a situação, que já reclamava cuidados especiaes; mas a propria 
agudeza ela crise clenunci~. o seu ten\1ino e as energias que ella desperta 
trarão a clesej acla rehabilitação. 

Confio nos vossos esforços e nos que perseverantemente emprega o 
Governo para conseguir a reguariclacle orçamentaria, que é o meio seguTo 
ele firmar el e vez o credito Pl\blico e ele attingir o ideal sempre procurado 
elo melhoramento elo meio circulante. 

A continua e progressiva baixa elos preços elo café, nosso mais valios0 
genero ele expo~tação, tem contribuído fortemente para desfalcar o mercado 
de fundos de valores reaes applicaveis aos pagamentos externos, augmen-
tando' a differença entre a estimativa ela nbs~a moeda e a do o~tro. Este 
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estado ele coisas estimula a incli.nação já ex istente em uma parte ela socieo 
~acle pelas operações ele caracter aleatorio, que ultimamente buscam seu 
campo ele exploração no commercio el e cambio, causando males incomm ensu-
raveis á' fortuna publica. 

A elevada cifra alcançada excepcionalm ente pela ultima safra ele café, 
a situaÇão especial em que se acharam, no n1otn ento, os prüductores e os 
! .. Jteri11ediarios con1Inerciaes, o exclusivismo das nossas culturas, não pennitti-
ram que as importantes classes interessadas no augmento elo consumo e 
na maúutenção elos p•reços ela preciosa mercadoria desenvolvessem os meios 
necessarios á sua defesa e con_veni ente apreciação nos mercados . 

.São interessantes, para . esclarecer o assumpto, os dados seguintes: 
A proclucção elo café em todo o mundo, no período ele 

1896 a 1897, segundo as melhores estatisticas,foi ele 1 z.6o8 . ooo saccas 

elo 
de 
o 

sendo: 
Braiil 
outros paizes 

consun1o /en1 .. todo o n1undo, segundo as tne_sn1as 
estatísticas, foi el e .. .. . .. . ............. . 

Durante o anno el e 1897, vieram . dos centros proclu-
ctores para os mercados elo Brazil ... . ... . . . . . . 

Comparado este ultimo algarismo com o computo ela 
colheita de 1896 a 1897, el e 

resulta uma clifferença el e 
que representa . os depositas existentes, r esultantes ela 
avultada ·colheita· anterior. 
Foram vendidas para o estrangeiro nos mercados elo 

Brazil . . . . . . . . . . . . . . ..... . · ..... . 
Da venda deste café, consideradas as clifferentes qua-

l idades, pócle-se tomar o preço médio na razão 
ele <f r r[2, por sacca : 

Assim, as 9 . 817 .493 saccas terão produzido . ... . .... . 
equivalente ao cambio el e 8, a ............. .. . .. . 
Considerando-se que nos ultimas a nnos as vendas 

para o estrangeiro n1antiveram uma tnédia annual 
de 6. ooo . ooo el e saccas, ao preço médio ci.e 
<f 4 po•r sacca, l)rocluzinclo .. · ........ . 

equival entes, ao cambio ele 8, a ... .. . . 
encontraremos e'n1 · 1897 uma clifferença contra o 

·Paiz ele . 
igual a 
A exportação ela borracha proveni entes elos Estados 

do Amazonas, Pará, <Cea rá e Bahia, em .1897, 
attingio a .. . . ...... ... ............. . 

no valor official el e ' . ' ' . ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' 

8.68o. ooo 
3-928' 000 

J 2 -500.000 

1o.z6r .440 

8.68o . ooo 
r.s81. 440 

9-817.493 

<f "1·4-726. 239 
441.787: I 7o$ooo 

<f 24-000 ' 000 
72o.ooo :ooo$ooo 

ot 9.273 · 76 I 

z78 .2 I2 :83o$ooo 

kilos r4 .874·435 
l 02 .2IJ :896$819 
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O valor elas operações so bre o ca mbio el a moeda é or çado em mai s 
el e .E 6o . ooo . ao o . 

São, pot1é n1 , de alguma so rte attenuadas estas faltas e in con veni entes 
pela n ova clirecção d ada ás act iv icl a cl es que ope•ra m na. agr icultúra, bem 
comp enetraclas agora ela necess idad e el e aprove ita r as mul t iplas e va ri as 
propri edad es elo nosso só lo e m cul turas cli ffe r entes e e m ou t ros tr a ba lhos 
va ntajosos, cujos procluctos, abastecendo o Pa iz dos generos mais neces-
sari os e ute is, to rnarão a v ida fac il e mais prop icio o ineio ao desenvolvi· 
mente das populações J abo~r i osas , alé n1 el a ci rcum stancia de co nsti tu iren1 
a rt ig os el e co nsumo ge ral e illimi tacl o e el e influirem fav oravelm e nte pa r a 
o equi libri o el as r elações d o com merci o in tern ac ional , diminu indo as impor-
tações. 

A perseverança neste propos ito , a indefect ive l dili genc ia no encaminha-
men to d esta nova phase el a ex istencia nac iona l hão de ser fecundas em 
ge raes benefi cios, garantindo a estabi lid ad e d os t r a ba lhad or es, o mu tuo 
aux il io, pe la fa cíl pe rmuta entre as di versas proclucções, o povoa n1 en to 
de ex tensas zonas incu ltas, e, en1 tempo, não remoto, a creação de podt: 
rosas el1ementos el e riqueza, o eng rand ecimento e a f ormação de capi taes 
que poss ibili tem o es tabelec im en to d e indu st ri as nu t ridas pelas no ssas pro-
pri as ma teri as prim as . 

Nesta comp lexa con textu ra d e di ff icu ld ad cs ad v(ndas ela ant iga accumu-
lação de co nt ingenci as ma l sanadas, d e deficiencias não suppr idas e de re i-
teradas ex ig encias apenas conto rn adas, não é ma is cabivel qualqu er con-
tempori sação; fo rçoso, indispensa vel é agir dec isivamente, j á prepa ra ndo 
a nossa r egeneração economica, como base segu ra pa ra bóas f inanças, j á 
recorrendo :ás pro videncias de occasião appli caveis ao n1omento cri tico que 
opprime a Nação . 

P elo ·M ini ste rio el a Faz enda vos· se rão com muni cad as as idéas elo Go-
verno, re lativamen te ao a ssump to . 

Senh ores Membros d o C ongresso N ac iona l: 
As inform ações e indica ções constantes d esta Mensagem sobre os 

vari ados ramos ela admini str ação, ser ão completadas pelas que encon tr a r e is 
nos Relata rias dos di ff er ente s M ini sterios. 

Ser -vos-hão ministrados quaesq uer ou tros escla r ec imentos que repu-
ta rdes necessa r ios paTa o d esempe nho d e vossas ele vadas funcções . 

Capi tal F ed era l, 3 d e maio d e 1898 . 

P RUDE N'l'll J. DE MoRAJlS BAu i<os , 

P.residente da R epnb!iw . 

. '·.· 
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18.98 

15 DE NOVEMBRO 

A NAÇAO 

Ao .assumir o Governo da Republica, che io de confiança no s-<.poderosos 
eleJ.ll entos de v ita lidade nacional e seguro da dedicação patrio t ica dos meus 
concidadãos, cu1npn:-me expôr á N ação, com sinceridad e e clat·eza, todo 
o meu pensa mento na clirecção dos seus a ltos destinos . 

Em presença el as urnas, quando o ele ito rado bras il eiro prec isava 
co nhecer para esco lh c t·, fa le i _a l inguagem f rancrL e leal que me di ~tava a 
consciencia e me aco nsélhava o pat rio t ismo . I nvestido elo ·:PGd \;) r, ven ho 
trazer ao Paiz, sob o lmperio dos mesmos senti1nentos, a ratificação so-
lemn e de todos os 1neus comp romissos . :._!,t'-· .. ; 

.Elevado a este posto el e honrosa confi'ança e de .incon1mensurav<:) --::}.: .. 
r esponsa bilidade, a pra7. -me acredita r que o qu e pretendeu o voto popul ar, · 
nos comí cios el e J" el e março, fo i collocar no governo da Republica o es-
pirito republicano, na sua accentuada s ig nifi cação. 

E esse intui to é naturalmente presumível, dada a inclo)e do nosso re-
gimen, que, com a responsabilidad e unipessoal , preferiu eli1;1inar a política 
ele uma co ll ectiviclacle para concentrai-a na pessoa el a suprema autoriclacle, 
em quem r es id e constitucionalmente o criterio que dirige, delibera c 
app lica . 

Mas, s i os meus an t:eccd en t~s, em que se caracteri sa a fin11eza repu-
blicana, puderam dar semelha nte sentido ao suffragio ela Nação, elles 
mestnos responderão, como seguro penhor , pela correcção da n1inha con-
clucta no desemp enho elo mandato . 

·Com effe ito , tendo to mado minha parte de r espon sabiliclacle, prim eiro 
na preparação elo sentimento r epublicano, e depoi s na fun dação elo orga-
nismo institucional da Republica, _não perdi jámais de v ista o d ever, itn-
posto pela honra pol!tica e estimulado pelo proprio patriotismo, el e consa-
grar, na sua conservação, todas as energias e toda a perseverança el e 
uma crença inabalaveL 
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'l'emos, felizmente, chegado ao momento em que a existencia da ·Repu-
blica Brazileira não é, não pode mesmo ser, objecto de apprehensões nem 
sobresaltos para o espírito nacional. Coube-me a fortuna de vel-a acolhida 
com a's mesmas penhorantes mostras de affectuosa sympathia por povos 
e governos estrangeiros, cujos sentimentos traduzidos por actos reiterados 
de delicada cortezia, são todos pela prosperidade da nossa Patria, com 
a qual elles se acham estreitamente relacionados por laços de ordem 
moral e economica, que se formaram na reciprocidade de consideraveis 
e legítimos interesses. Firmou-se, portanto, dentro e fóra do paiz, a crença 
indestructivel de haver a Republica aqui fundado o seu "domicilio per-
petuo". 

E ' minha convicção, por vezes revelada, que as violentas commoções . 
por que tem passado o paiz e que têm sido, para todos os povos, o inva-
riavel legado das grandes transformações políticas ou sociaes, têm, todavia, 
deixado, atravez dos seus effeitos perniciosos, a prova irrecusavel de que a 
fórma republicana, tal como a concebeu a Constituição de 24 de fevereiro, 
é positivamente a que tem de reger para sempre os destinos da Nação 
Brasileira, pois que -é no seu admiravel organismo que reside a mesma 
solida garantia de perpetuo accôrdo entre a unidade nacional e a vitalidade 
das forças locaes. 

-Não ha, pois, desse lado perigos a debellar . .As forças sociaes - as 
unicas que asseguram as victorias fecundas e garantem a perpetuid.il:<;!e das 
conquistas moraes - estão definitivamente arregimentadas ao 'íacfo da 
Republica. A revolução a proclamou, a perseverança republicana a con-

··solidou, e agora responde por ella a vigilante solicitude do sentimento 
nacional. 

Temos, emfim, chegado ao momento ·em que as estreitezas do exclusi-
vismo, que a situação geral do paiz não comporta, devem ceder o loga1· 
aos largos horisontes de uma política nacional, d e tolerancia e , concordia, 
que abra caminho á convergencia de todos os esforços para o bem da Patria, 
generoso e nobre idéal, em torno do qual póde-se concertar a solidariedall,ç --
de todos, sem, todavia, melindrar a dignidade de um só . ( .• :,. 

Não é que eu pense que os partidos não devam subsistir. Ao contrario, 
no regimen democratico, que se caracterisa pelo contraste das opiniões, 
como precioso fructo da livre manifestação do pensamento, elles são neces-
sarios Para assegurar o equilibrio político, garantindo o progresso nacional 
pela successão dos princípios no governo, uma vez qu.e saibam exercer • 
uma acção prudente, tolerante e disciplinada ao serviço d'e intuitos patrio-
ticos. O que deve ser prescripto, porque é um mal social e um grave em-
baraço ás soluções do presente, é o espírito partidario com as suas pa1xoes 
e violencias, ora perturbando a evolução benefica das idéas, ora contrapondo-
se ao desdobramento tranquillo da actividade governamental. 

E' indispensav'~l, é forç.dsamente preciso que, pesando cada uma conscien-
ciosamente a sua responsabilidade e medindo a extensão dos males que 
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acontecimentos têm acarretado á -Republica, façamos appello ás energias 
do nosso proprio patriotismo para dar como definitivamente encerrada a 

das- perturbações esterilisadoras e, ao mesmo 1tempo, 
perjoclo elas grandes r eparações. Urge tambem que ao 

J phase angustiosa 
' aberto o fecundo 
influxo de iguaes sentimentos elevemos as nossas vistas além elos estreito,s 
'limites que encerram os - interesse~ locacs, para que o espirito publico não 

1mcnos se agite senão em torno das grandes e pesadas necessidades qu,e 
opprimem a União, abatendo . o nosso valor moral. 

Como quer que seja, affirmarei desde já que é assim que comprehendo 
' a minha alta missão. e -é sob o influxo destes principias que. estou firmemente 
resolvido a agir no desempenho elas minhas funcções constitucionaes. O 
homem chamado ao papel ele arbitro - ouvi este elevado conceito a um 

' grande espirito, lambem num posto de alta responsabilidade - deve fazer 
' calar as suas preferencias e elevar-se acitna da sua propria fé. 

Isento elas paixões do espirito de partido , a autoridade que vou 
c exercer será posta ao perviço exclusivo da Nação . 

.Entretanto, não basta o esforço isolado do -Executivo para o bom 
' governo da R epublica. Na. coexistencia de outros orgftos de soberania, 

segundo a est ructura constitucional, a cohesão indispensavel ao equilibrio 
elas forças governativas depende essencialmente ela acção combinada e 

· harmonica dos tres poderes, guardadas entre si as relações de mut\1::> 
respe ito e de reciproco apoio. 

Desde que, sob a influencia de funestas tendeneias e dominado por 
mal entendida aspiração de supremacia, algum dos poderes tentar leva r 
a sua acção alén1 das .c-i-ontcíras demarC'aL1as, en1 n1anifesto dc~4_:ritiH: nto das 
prerogativas ele outro, estará nesse momento substancialmente transformada 
e invertida a ordem constitucional e aberto o menos perigoso eonflicto, 
elo qual poderá surgir uma crise cujos perniciosos effeitos venham affectar 
o proprio organis1no nacional. 

Este perigo é menos para temer-se nas organisações novas, sobretudo 
nas phases que precedem ás experieneias definitivas, quando ainda n~o ~e 

tem alcançado, por um longo processo de applieação, estabelecer :w ,.ro·prio 
terreno, isto é, praticamente, as linhas que separa1n as respectiv2~ e6[..heras 
el e eompeteneia. Isto indica bem o cuidado, o -zelo patriot.ico, a sincera so-

, licitude, á isenção el e animo e o sentimento de justiça que, em cada ""' dos 
orgfws da soberania nacional, deven1 presidir o exan1e e assignalamento das 
funcções respectivas. 

Não cecl·er nem usurpar. 
Fôra cl'ahi, em vez de poderes coordenados, não teremos senão forças 

ri vaes, em perpetua hostilidade, produzindo a perturbação, a clesordc• n e a 
anarehia nas proprias regiões em que paira o poder publico para vigiar 
pela tranquillidade e pela segurança da communhão nacional e garantir a 
efficaeia de todos os direitos. 

Defendendo intransigentemente e com o mesmo apuradn 'do as prero-

( 



gatlvas con"Íerldas ao pod er c1ue \ 'Otl exercer em nome do se_ff,·agi:) d:r ·~ cto 
ela · Nação, affinno aq ui , desde j á, o m eu mais profundo rç sp e i tÓ~· ~ al)t ~· a 
conducta el os demais poderes, na orbita ele sua soberania . Esta attitnch·, 
qu,e será rigorosamente · observad a, da rá forças ao depositaria do ExeJútivo 
para, el e' seu lado, oppôr obstinada res istencia a todas as tentativas ·; u~:asi.?t-;i~~ . 

·l 
10 papel do Judici a ri o no jogo . elas f uncções constituciona ~s rm·tia 

n1enos remotas as suas relações con1 os outros pod ef es. ]~' um poder q~e 

. não 1ucta ; não ataca ; não se defende; julga. Sen1 a iniciati va que aos olf1ll"Ós 
cabe, a sua acção não se n1 ani festa senão quando provocad a. F Llr:1. desta 
região de paz e pureza, a unica em que reina a jus ti ça, . o seu pres tig io 
mo ra l desfaz-se ao sopro elas paixões . 

·São ma is clirectas e ma is f r equentes as r elações entre o Execu t ivo 
e o Legislat ivo . Estes são os pod eres que co ll aboram em estr eita alliança, 
na dupla esphera do 'gÜverno e da adtninis tração ; .a e ll es, po is, c:nn1. pr:'~ e 
manter, no cl esclobrani ento ,dê .sua. commum acti v idacl e, uma CO!Jt iHuti e 
harmonica convergencia de esfo rços a 'ben1 da 1Rep ulJlica. 

E' indiscutív el - poi s qu e é da natureza do reg imen - que ao Ex ecuti vo 
cabe a iniciativa das medicla·s · .l egisl ~ti\~às de caracter adm ini strativo . E' 
c laro, porém , qu e de nada serviria e'ssa inic iativa, cujo f im é preparar e 
facilitar a acção conjuncta dos demai s p o cl ~ re s , si ó Leg islativo recus.asse 
o seu accôrdo , tomandG' or.ientação di versa ou contraria. 

O actua l mom en to ass ig na!a-se pela impresc incli,·el necess idade ele 
f ranca e r eso luta cooperação elo Legislativo para· que seja adaptada e posta 
em execução uma política f inanceira, rigo rosamente adequada ás urgentes 
ex igencias do ,.fhe'souro. A hi está o ponto culminante da ad.núnistração. 
Espero muito elo pat riotismo elo rCongresso .Federal e da auster idade do 
caracter bras il e iro para to rna r effectivas as p rovidencias r eclamadhs ·pela 
nossa situação. 

En1 um docum en to , que ve iu a ter larga publicidade, empenh ei a re~pon

sabiliclade elo meu governo na f iel execução do acco rdo f inanceiro celebrado 
em .Lo ndres . Ma is elo qu e a minh a r esponsabilidade, está ni sso empenhada 
a propria honra nacional. 

A nossa s ituação r eclaHla so luções clefi'nit ivas . 
Não pod emos del iberar um a só despeza, nem to lerar as que sejam 

acliave is, antes el e termos posto ordem nos nossos negoc ias e regu1a9o as 
nossas contas. 

Repi to : trata-se el e cumprir um dever de honra e não ha sacri f icios 
que devatn fazer-nos esn1orccer . J\Tunca se · tornou menos necessaría a 
coop eração do Legislativo . Os negocias ela U tii ão a rec lamam. De r esto, 
não se perca j ámais el e vista que os membro s do rCo rig resso Federa l não são 
advogados de in te resses locali saclos em d eterminadas c ircum scr ipções. E lles 
r epresentam, antes de tudo, e acima de tudo, a Nação, cujos grand es destinos 
foram confiados á sua solic itude patrio t ica. 
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-Cumpre prescr ever , em defini tiva , a polí t ica fJa.J ;ticula.risia. que, podendo 
a té cer to lim ite ter s ido just ificada pela cent rali sação oppresso ra do regim en 
decahicl o, não se ajusta absolu tam ente aos fl mplos mo ld es do systema feder.a-
t ivo . A mi ssão do r epresen tan te do Estado, hoj e, di ve rs if ica co nsicl era\' el-
lnenÍ:e, na sua natureza e nos seus intuitos, da~1p~ ll a que incumbia ao. repre-
sentante da . r rovi nc~· a, ou tr'ora . Va.i de: utlla á outrq. a enofme .dis,tancia 
qu e n1ede ia e t:.tre a Centrali saÇão e a -feéleração . Na a varenta partilh a. orga-
Eisada pelo regim e n centrali sta cta monarchi a, a prov incia, espo li ad~ de 
todos os r ecursos, er a fo rçada a bate r f r equentemente á porta do T hesouro 
do ' lmperi o, co nduzid a á mão, co mo n1is era mendi ga, pelos s eus mesmos, 
so licitos, r epresen tantes . 

H oje , porém, que o Es tado se acha gen erosam en te dotado dos opul entos 
r ecursos que lh e facul ta o ar t. 9° da Consti tuição da Republica, gosan do 
ao m esmo tempo das amp li tudes da ma-is vasta auto nomia , d ent ro da 
qual pócl e garant ir a maxin1a intensidade ás suas fo rças producto ras, o que 
con vém c o que é rcconhec icl atn ente n ecessario é a lliv iar-se a _U nião, na 
medida const ituc ional, dos encargos adm in'istrati vos que p~ r sua natureza 
devam passar á r esponsab Úidad·e dos pod eres estaduaes . 

E ' este o cr it:er io unico ql1 e deve d ir igir a co ndt1cta do r epresen tan te 
no seio elo •Congresso ·Fed e r~ ! .' 

·Outro é o papel dos Estados. V,a li9sa co ll al:Ío ração está-lh e r eservada 
na obra de r epa ração que pr cocCUJ?il os poderes da U ni ão . 

A restauração f in anceira , su pr emo obj ect ivo do mo me:1to, pa ra qu e se ja 
so lida e du radoura , depend e essencialmente de uma p rofunda r econst itui ção 
das fo rças econom icas, de ta l sorte que os agent es da ri queza nac iona l 
possan1 a tt ing ir á sua ma ior capad dade procluctora, serv indo de base a 
todas ~s vantagens que possam ser alcançadas ns re lações el o con1111 erci o 
internacio nal. 

O es tado moneta r io de um pai z, segundo opini ão autori sada e apoiada 
na observação d e um valios iss imo ex empl o , depend e n1enos da sua le_gisla-
ção do que • da sua s ituação econom ica . E lia é preparada e tnant id a ·antes 
pela agricul tura, pelo comm ercio e pela ind ustri a do Paiz, do que pelas 
t enc ia el o pcel e r estadua l, na sua parte essencial. 

O pro blema ela pr ocl ucção, nos pa izes novos, está intimamente ligado ao 
probl ema do po voamento. Mas a Constitu ição tr ansferiu aos E s tados as 
ter r as devolutas s ituadas nos seus r espect ivos te rr itorios. Qu er isto d izer 
que os do is prob lemas se acham. cons ti tuc iona lmente affectos á compe-
1encia do poder estadual, na' sua:· - p-i:t ~te· ;· essen c i al. . ç 

Ahi d esenha-~ e , po r tan t~ , , ncl sua 'm~ior nitidez, o vasto can1po en1 q:.te 
r óde desenvol ver-se a act i v i da~l e adnüni$trati va dos Estados, na mes ma 
fc: cuncla coll a boração pela prosp_eri dade da R epublica. D esde que a 'incl us-
tria indigena, accrescenta a autoridad e j á re.fe ricla, chega a ali tnent·ar o 
consum o inter no e o ffcrece sobras para a expo rtação, ell a consegue não só 
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impedir que o capital nacional vá ser despendido no estrangeiro, como 
ainda attrahir a immigração do capital estrangeiro . E' então que se esta-
belece a melhor situação monetaria, qualquer que seja a ·legislação . 

Nos vastos dominios da compctencia estacloal h a, pois, espaço bastante 
para o desenvolvimento desta politica pratica e fecundant e, simultanea-
l<'e nte fa voravel ao progresso ela riqueza elos E stados e á consolidação elas 
finança:; ela União . .Serão outros tantos interesses a for t ificar os Yincolos 
da unidade nacional sob a influencia v iv.ificante elo r egim en f ederativo. 

A ' communiclacle el e raça, el e tradiçõ es historicas, el e lingua e el e 
reJigião, gerando a cohesão do s entimento nacional, e preciso accrescentar, 
a communiclacl e economica e financeira, fortalecendo os v inculas de solicla-
I icclacle entre a União e os Estados. 

Faço, portanto, consistir na nossa Constitui ção economica a base da 
nossa regen eração financeira. 

Evidenten1ente, 1nuito resta ainda a faz er para constituir a riqueza 
nacional na medida elos vastos recursos naturaes que o Paiz possue. 

A posição elo café nos mercados de consumo, quando esse é o prin-
cipal proclucto el e exportação, denuncia claramente um consicleravel decres-
cimento elo nosso poder economico. S endo, como é, ela maior gravidade esse 
facto, todavia, é ell e ele . natureza, antes a provocar a attenção previdente 
dos brazileiros, elo que a produzir-lhes desal entos. 

O que cumpre, em semelhante emergencia, é não fechar os olhos á 
t:videncia, n en1 procurar luctar en1 vão por meios artificiaes contra a na-
tureza das coisas, 1nas sin1 encarar o probl ema con1 coragem e energia, 
obedecendo ·ás leis naturaes. 

Mas, o que sobretudo aggTava as preoccupações elo poder publico neste 
difficil momento, pelo seu caracter extremamente urgente, é a intensidade 
c~. a -crise financeira . 

Ella r esulta el e erros gravissimos, que vêm el e. longe, accumulanclo 
Jll·ogressivamente os encargos elos sens pesados effeitos, que cumpre r e-
parar quanto antes, pelos meios mais ad equados e pelo s processos mais 
promptos, começando para assignalar as suas casas preponderantes, que 
são entre outras : 

O proteccionismo inopportuno e por vezes absurdo em favor el e inclus-
trias artificiaes, á custa dos maiores sacrifícios para o contribuinte e para 
ü Thesouro ; - a emissão ele grandes massas el e papel inconverti vel, cau-
sando profunda depressão no valor elo meio circul ante ; - os cle ficits orça-
mentarios creaclos pelo funccionalismo exaggeraclo, pelas despezas el e ser-
v iço el e ca racter pura·mente local, pelo au~m ento , continuo da classe elos 
inactivos; - as clespezas extra-orçamentarias provenientes elos creditas 
extraorclinairos abertos pelo Executi vo e elas leis especiaes votadas pelo 
Congresso; - as inclemnisações por sentenças jncliciaes, que sobem todos· os 
~nnos a som mas a vultadas; as. clespezas determinadas por com moções 
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hüestinas ; - os compromi'ssos resultantes doos montepios e dos de-
positas, dada ~ pratica ele considerar como r endas ordinarias os valores 
que procedem dessas instituições ; - o augmento constante da .divida 
fluctuante, que se origina dos proprios deficits, e consequente augmento da 
di vida consolidada; - a má arrecadação das rendas publicas; - o effeito 
moral ela má politica financ eira, acarretando o descreclito ; - o conse-
C)u ente retrahimento da confiança dos capitacs no Paiz e no estrangeiro ; ---' 
a especulação que neste meio se desenvolve como as parasitas em orga-
nismos em decadencia ; - finalmentee, a baixa da taxa cambial, synthese 
c expressão el e todos os erros. 

A resumida indicação elas multiplas causas que perturbam a situação 
financeira e economica do Paiz e que ahi fica, denuncia lambem a ne-
cessiclacl e elas medidas complexas, que urgentemente elevem ser acloptaclas 
para uma solução definitiva. 

Agir com prompticlão, energia e perseverança sobre todos os elem entos 
que acabo ele apontar como agentes ele nossa cl ecadencia economica e 
financeira, abandonando a política dos expedientes e elos adiamentos para 
tomar francam ente a política elas soluções, é em suas linhas geraes o ' pro-
gramma elo meu governo. Não vejo outro caminho, seguro e honesto, que 
possa conduzir ao estabel ecimento elas relações normaes com os credores 
da R epublica, suprema aspiração que o brio e honra nos impõem. 

Mas, a política financ eira, tal como a temos acloptaclo, para que possa 
tomar o seu natural desenvolvimento e attingir aos seus elevados intuitos, 
reclama desde logo e imprescindivelm ente, como condição fundam ental , a 
ordem inte~na. 

Não se governa nem se administra ele modo conveni ente aos interesses 
dos povos, desde que a autoridade é forçada a desviar el e continuo a sua 
a t.'t enç.ão para os perigos que am eaçam a tr anquilliclacle publica. 

•Felizmen te , a índole pacifica e ordeira elo povo brazil eiro tem-se 
::. ssignalaclo, no decurso ela v iela nacional, por largos períodos el e perfeita 
calma, en1 épocas di versas ; e. já agora ~ã~ ha .quen1 não veja, na angus-
tiosa experiencia trazida pelos successos mais crescentes, que urge r etomar 
~. t11archa interrompida e brusca nos inestimave is beneficios do socego e 
da paz, o ponto de partida para as soluções que o paiz aspira arden-
t emen te. 

Esta manifestação elo sentim eoto pa triotico e elo bom senso nacional 
C: esperta as mais soliclas esperanças e dissipa, ao mesmo tempo, as appre-
hensões que acaso possam preoccupar o pod er publico. 

O Governo por sua vez acha-se firm emente deliberado a agir, na 
csphera ele sua elevada missão, c~m a maxima solicitude e com o mais 
edorçaclo empenho, no sentido ele acrysolar e desenvolver este nobre sen-
timento de ordem, que assim se r eleva por louvavel espontaneidade, as,ç-



208 

gurando a todos os indi viduas e a todas as classes o valioso conjuncto de 
garantias con1 que a lei protege a Ji vre expansão de todas a~ forças 
scciaes. 

Bem compenetrado deste dever e na emergencia de uma necess idade, 
declaro que não terei fraquezas ne tn hesi tações na acção expressiva, que 
a5 circumstancias possam reclamar, ~ontra os elem entos perturbadores . 

T enho illimitada confiança na di sciplina, na lea ldade e no patriotismo 
das classes armadas, nobres sent·imentos esses postos a duras provas, com 
aclmiravel correcção e inexcediv el va lor, todas as vezes que o serviço da 
Fatria ha r eclamado, dentro ou fóra ela~ fronte iras . 

. Com elementos tão seguros, não hesito em prever o exito do meu 
progratnma de ordetn e de paz. 

N o que r espeita ás r elações internacionaes, estou certo de correspo nde r 
ao sentim ento nacional, adoptanclo uma polibca, cujo n1ais v ivo empenho 
consista em manter e fort ificar os laços de amizade, que feli zmente existem 
entre o Brazil e as demais potencias. Para a r ealização destes intuitos 
Eenhum esforço será poupado, con vencido, como estou, ele que não h a 
missão n1ais nobre, nem tarefa n1ais grata aos que . governam, do que a de 
assegurar a paz. 

Na guarda e clefeza dos elevados in teresses · que me estão confiados, 
j 2-m ais rercl er ei de vista que só um programma de confraternidade inter-
nacional póde garantir á Nação Brazil eira o Jogar de honra a que tem 
incontestav'e l direito n o convivia dos povos cultos. 

1'.Tun1 paiz de imnügração con1o o nosso , qu e so lici ta elo estrange iro o 
trabalho e o capital, cumpre antes el e tudo guardar absoluta fid elidade e 
rigorosa justiça na execução das leis, pai~ que é ahi que res ide a suprema 
garantia ás pessoas e aos interesses estrangeü·os. Grande somn1a de attdtos 
e reclam ações diplomat icas r ecen tes t iraram a sua origem el os desv ios da 
crdem legal, infelizmente motivados por paixões que se cl esencadeara:n n o 
n ,eio das agitações intestinas. Cabe a nossa lealdade reconhecer o facto 
pa ra corri gil-o com a inflexibilidade da nossa justi ça. 

E' opportuno faz er solemne appello a os Governos dos Estados e ás 
justiças locaes a bem da garantia e ela efficacia de todos os direitos. E' 
nisso que r epousa ·a confiança das po tencias amigas e disso depend e tam-
bem o successo de uma politica exterior capaz de alargar, no terreno 
politico e commercial, as fronteiras el e nossa in fluencia. 

Na phase el e expansão ,em qu ecl eve en t rar o Paiz, como um corolla-
rio logico da obra de r egeneração economica e financeira, a politica ex te-
nor não póde obedecer á lei de inercia e ha de manter int·ransigenáa 
o.bsoluta, alt·ivct e d1:gna, . em t11-do qttanto possa affecta.·r a soberam:a. na.ciona./ 
O'lt a ·integrida.de ten·iton:al. 

Em r elação á outra ord em de . inter esses , a diplomacia brazileira, 
isenta el e infundados preconceitos, agirá actiYamente no empenho de secun-
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dar o desen volvimento ele nossa riqueza, favorecendo a abertura el e mer-
cados aos nossos procluctos de exportação e concorrendo para maior ex-
pansão do nosso com tnercio internacional. 

Esta é hoj e a missão mais profícua ela diplomacia moderna. 
Cabe-n1 e, f inalm ente, registrar, congratulando-m e com a N ação , o 1nodo 

altam ente signi f icativo por que r ecebo elas mãos elo meu illustre antecessor 
o Gov erno ela R epublica. 

Vê-se bem n essa corclialic\ac\ e e fi na cortezia, que pres idem á passagem 
elo Governo , sobresair, como symptoma auspicioso e caracte rístico ela nor-
malidade el e nossa existencia politica, a affirmação ela continuidade gover-
uativa, tal como a recl amam os in teresses permanentes ela publica admi-
nistração e a propria essencia elo systema. 

E stá definiti vamente encetada a pratica elas boas normas, que favo-
recem a serenidade ela successão nas regiões elo poder. Assignalaclo serviço 
é esse, que certamente muito contribuirá para elevar o prestigio elas insti-
tuições clemocraticas que nos regem. 

Quero ve r tambem na nobre conclucta elo eminente cic\aclão, por uma 
ftliz iden tificação com os a ltos interesses nacionaes, o suave r efl exo ela 
f raternal conv ivencia de outr 'ora. 

Havíamos passado juntos a nossa prolongada e trabalhosa v iela el e 
combatentes : e hoj e, ao impulso elos acontecimentos, encontramo-nos á 
porta elo poder , que, todavia, continúa a ser a inda um posto el e combate. 

D escendo agora elo Governo, . ell e vai seguro el e poder pedir á paz ela 
propria consciencia a unica recon1pensa verdadeira que en1 vida alcançatYí 
as devotados e bon s se r vidores da Patria. 

Quanto a mim, ao subir as escadas que levam o homem publico ao 
r.1ais alto posto el e resp~nsabilicl acl e, nfw me resta sinão pedir ás energias 
da minha propria fé o va lor e a fo r taleza el e anim o de que careço para 
este nov o con1bate, c~rtatnente o mais temeroso de todos, pela grandeza 
c pela prosperidade da Republi ca. 

T 5 el e novembro el e 1898. 

M. F ER RAZ DE CAMPOS SALL!':S. 
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3 DE MAIO 

SENHOllES MEMBnos Do CoNGllESSo NAcioNAL.- Venho, cheio de satis- Politica e 
fação, cumprir pela primeira v ez .o preceito constitucional que me impõe administração 
o doever de trazer ao vosso conhecimento as informações e dados que possam 
habilitar-vos a adaptar, na elevada esphera de vossas prerogativas, as me-
didas indispensaveis á r egular gestão · dos n egocias publicas. 

Chamado a presidir os destinos da Republica pelo suffrag·io nacional, 
apraz-me recordar em vossa pr•esença que, em documento politic·O que ante-
cedeu a eleição el e 1° ele marco ele r8q8 , e que tinha o fim espec!al el e 
esclarecer a situacão el•e itoral, ].)rocurei desempenhar-me deste dever ele 
lealdade para com os meus conciclaclãos, iniciando essa pratica, ela essencia 
de todo systema que repousa sobre o principio ela electiviclacle e ao 
1111esmo t empo inclispensavel como meio ele intervir com efficacia no preparo 
ela opinião. 

Homologada a decisão elas urnas pelo vosso julgamento, que declarou 
legitimo e el e conformidade com a lei o processo eleitoral, e ao receber 
a investidura elo poder no dia I 5 cl•e nov embro , ratifiquei todos os com-
promissos contrahiclos solemnemente ante o eleitorado brasileiro e pro-
curei ele novo definir perante a Nação, com a precisa claresa, as normas 
e principias a gue t eria ele subordinar a minha acção governativa soh o 
duplo aspecto politico e administrativo. 

Estes dois docum entos, que constituem o meu pacto ele honra com a 
Nação e que contêm a snmma elos deveres moralmente contrahiclos, por 
isso mesmo que me dão a vantag;e m ele poder apresentar-me hoje ao Con-
gresso ·N acional com uma orientação claramente indicada e já agora sancci.o-
nacla pelo suffragio popular, tornam clispensavel qualquer insistencia nessa 
ordem el e icléas. 

Lin1ito-n1 e a dizer que n1e subn1etto agora, ele consci encia segura, ao 
exame e jnlgamento elos actos, quando já são passados alguns mezes ele 
acti viclacle no Governo. 

E' g~ato assignalar que a presente sessão legislativa se installa sob os 
fa vorav' eis auspicios de uma época ele completa tranquilliclacle, que asse-



g'ura a precisa calma de espmto aquelles a cujo patriotismo cabe pl'oti1over 
o bem estar e o progresso da Nação Brasil eira, appli cando sobretudo a sua 
sabia solicitude no estudo elos graves ,problemas ele administração, que 
d.e'\;em c-o nstituir a supren1a preocct1pação do actual n1om ento. 

Os assumptos ele o.rcl em propriamente política, nos mold es do parti-
darismo sectario em qu e elles commummente são lançados, por virtude de 
habitas inveterados e el e uma educação a inda não aperfe içoada conveniente-
mente, bem podem passar para mi1 plano in ferior, desd e qu e, como é ev i-
cl ~n te , as instituições vão sendo applicadas sem obstaculos e sem despertat· 
siq uer divergencias sensíveis. sobre pontos funclamcntacs. A assigna lada 
consistencia, que o r egim en· .'de 24 el e fevereiro tem adquirido no' senti-
mento nacional , assegura e l~ egitítn a a esperança el e que as vagas asp ira-
~:ões refo rnli stas, ,porventura existentes, serfto eliminadas á medida que o 
mesmo · r egimen fôr s endo d evidam ente pra t icado. 

Significativa pro va deste senti1nent-o foi essa que tiv e occasião· de obser-
var nas grandes n1anifesl:(~ç·õ-~s a que ~eu .. en~n~jo a minha recente visita ao 
ad·iantaclo e futuroso ·Estado; ele M inas ''c;:e·raes .. !'or toda parte, em todas as 
classe e com uma expontaneidacle sem pr~ c·~d e nte s , a Republica era glorifi -
cada pelas populações min ~ir,;s na pessoa elo chefe ela Nação. 

Coube-me_ . tan1ben1 a sa_u:s.:façao ·de -observar, atravez ·das ~e xpansões 
papulares; ' que os laços da uúidade naciona l, longe de se enfraquecerem, 
adquirem absoluta solid ez ao influxo vivificante do systoema fed erativo, 
que, en1 sua sabia estructura, permitte o 1naxiJno desenvolv im ento ás forças 
locaes em perfeita correspondencia com os interesSJes economicos ela U rt·ião. 

E ' fó ra de du vida que esta parte do nosso organismo itlst i tuciona~ será 
menos discutida quando a Const ituição ti ve r sido ma is obser vada. 

l\1as, nestes factoS; qtl e .eu registro · con1 tanto mais desvanecimento, 
quanto maior é O seu valor, pElJ a natureza absolutan;ente imp.,essoa] de ,flue - se _ 
·t-evesti'ram, ·,iê-se ben'1 o r e flex o elo estado elos ·espí ri tos e1i1 toda a U nião. 
Isto quei· dizer que, na consci encia nacional , a Rcpublica, que já não conta 

·adversarios, é a fó nna de fin itiv a do governo de ,I_lossa J?atl·ia. 
Dada uma tal situação, qu e favorece imm ensam ente os in tuitos do 

Governo, este se acharia desviado da clirecção claram ente indicada . p ela 
cOrrente g1eral da opinião , s e nãO adaptasse a política el e tol erancia, por tni m 
tantas .. vezes· preconizada, como meio de fa cilitar o aproveitam ento el e todas 
as apticlõ.es; attrahiml.o a bo<:t ·•VOntad e, ·o concurso elos esfo rços de -todos 
os brasil eiros para ~ -: obra. 'cl·ifficil, mas r ea lisa ve l, da r econ st itu ição ·_ eco-
riomica e f inanceira desta g rande Nação. . 

O salutar exemplo eleve partir dos a ltos pod eres da Rej)ubli·ca. 
O poder. que:. eu represento , assim como aque11 e de . qu e vo s acha is 

investidos, tiram an)bos a sua cxist encia do voto > dire"cto . . ·Esta commu-
nidad e el e or igem nos adverte c] e que a responsabilicia~J ·e- 'd e ·tim e outro é 
;Josta em ped e:ito .f'\€: de igtJ'alclac1·~ ; peJa sobera1iia náêi.onal, dol1d e nasce 
a auto'ridade qite cada' um ex~!'ce · 'mi :orbita elas pre rtlg-ativas · const'itucionaes. 
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. bominado por este princ(pio, o novo regimcn eliminou por completo 
·toda idéa de sup1'emaci'a,' tran~for'mando 'em uma realidade positiva o 
preceito da indepeildencia rêciproca dos pod eres , que em un1 outro regin1en 
não era, netn podia ser s enão' utna illusoria ficção. 

Mas, acceita eSta cotnb inação , sótneube · concihave l em utna orginisação 
de natureza puram ente 'den1ocratica, como seu prin1eiro fructo e ta lve z o 
mais precioso, deve ter desapparecido o sentimento de rivalidad,e, qu~ era o 

·incentivo das lutas parl ámerltar'es' de· obtr'ora , lutas qu e se tornarian1 . hoj e 
meramente perturbadoras e estereis, por isso mesmo que j ámais poderiam 
terminar pela 'v ictori a -de um sobre outro , Olt atüe s, pela supremacia de tlm 

e a subordinação de outro. 
Ahi está cü'mo, nos apparelho s constitucionaes da Republica, o princi -

pi_o da harn1oni ·a entre os poderes, ' guardada a re spectiva · independen_Cia , 
póde e deve ter uma applicaçfto pratrca. 

Esta harmonia só chegará a ser · perturbada por tentativas ou pro-
cessos exorbitantes da Constituição e !fündam entalm ente contrarias á indo le 
do sysbetna, qualqu er que seja a fórm ,.~ que rev istan1 e dond e quer que surj a 
a iniciativa "dell es. 

A bem dos · creditos .çlas nossas inst ituiç9 e<s ' .e para que el las pos'sam 
attingir ao s'eu :· ~11·a~j)~~ -o': de consistencia na estiilHL da N ação , d even1os contar 
com as insíiiriu~Ões do patriotismo de .cada .um, pa~a que, modificados os 
costumes ··h erdados' do v,e. Jho . r egim en: sej am .e11f dehniti~'a estabelecidas 
as boas praticas do systema. E' quanto bastará para 'qüe f iqu e plenamente 
justificada a preferencia que lhe f()[ dada nas delibeí'ações da Constituinve. 
justificada a preferencia que lh e foi çlada nas deliberções da Const ituinte. 

D elineada por esta fórm a ge ral' a conducta unica qu e nos é aconse-
lhada pelas urgencias da situadí.o, cumpre-n1 e entrar no exam e dos assunl_ptos 
que n~clatnan1 a maior solicitud e do vosso .oatriqtisn1o. 

No que r espeita aos inter esses exberiores, cabe-m e a satisfacão de 
informar-vos que nenhuma a lteracã \J. têm · soffrido . as r elações de amizade 
que cultivan1os con1 as nacões e.!St rangeiras. ·T ... en_ho o ntaior 1empenho em 
mantel-as e d esenv ol vel-as. 

) '. . 
E' êon1 sincero desvan ecin)ento que ass ignalo como alta prova da estitna 

consagrada ft Hepublica Brasil eira . a prescnca na bah ia desta capit al d e 
navios pert encentes ás marinhas de guerra dos E stados U nidos da America 
elo ?\T or te , de Portugal. da Ingla te rra . da Tt:afía e ela Al lemanha. no d ia 
lS de no\·e1nbru ult im o. cl rlt ,l un que a ina11.snuação do 1neu governo coin-
cidia CV T1 a ceJebracão do é}.nni versario da proclamação da Repuhlica_. 

R egi s i ranclo l ste a c to d e ::: J)tlrada c~orl · c zia ela v arte dos governos 
daquellas nações ami gas, con sig no tam hen1 os ju stos protestos da gratidão 
nacional 

O. facto culminánte cia politica inte rnaciona l, pelo seu caracter alta-
meii-te ' humanitario e civilizador, é o movimento que se opera em torno da 
idéa do desarmamento . e . no inter esse da· paz geral. Partiu a no;bre 
iniciati va de Sua· Maj estad e o Imperador de Todas as· ·Russias. O Governo 
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Brasileiro, por intermedio de seu ministro acreditado em S. Petersburgo, foi 
convidado para · se .fazer representar n~ CoiJ.Úren6a <especialmente· 'destinada 
a tratar do importante a ssumpto. 

Acolhi o convite com a consid eração ·e sympathia qu e . os ,li;e nerosos 
sentimentos d e Sua Majestade desper.tam geralmente. Todavia, por- moti vos 
que são obvias, ficou assentado que o Governo Bras il eiro se a bste rú el e 
to'mar parte na Conferencia. 

As questões de limites, d evidamente tratadas de accordo com os inter -
esses nacinaes, seguem o seu curso. r egular. 

·A ela Guayana Franceza estú bem encaminhada, assistida pela int<illi -
gent<e -v·igilancia elo illustre brasileiro encarregado de advogar peninte - o 
Arbitro os legitimas inter esses do paiz. N o dia s do mez pro xi-mo passa do, 
foi por elle apresentada, na qualidade de Enviado Extraordinario, a m emoria 
justificativa do nosso direito, acompanhada dos documentos . e mappas qu e 
a instruem. 

N a da Guyana Britanica, verificada a impossibilidade el e accorclo para 
um ajuste directo, não obstante todos os bons esforços empregados com 
sincero empenho nesse tentamen, o Governo acceitou o a lvitre do arbitra-
mento proposto pelo F o·reign Off·ice. N outro a esperança ele subm et ter ao 
vosso exame, no correr da presente sessão, o respectivo tratado, de confor-
midade com o preceito constitucional. Para preparar os estudos e organizar 
os dados que esclareçam e justifiquem· o nosso direito ,' fiz appello aos ser-
viços do eminente brasileiro dr. Joaquim Aurelio Nabuco de Araujo, que, obe-
decendo aos impulsos dos seus elevados sentimentos de amor á Patria, 
acceitou a ho-nrosa missão. Opportunamente será elle proprio acreditado 
como Enviad-o Extraordinario e Ministro Pl enipotenciario , em missão 
especial, · junto ao Arbitro escolhido . 

Ainda não está r esolv ida a di ve rgencia clue sobreveiu entre ·o Brasil 
~ a Boliv ia sobre a desi gnação da nascente do rio Ja.var y, isto é, sobre a 
rectificação do erro commettido em 1874 na determinação da respectiva 
latitude. N o protocollo de 19 ele fevereir-6 de 1895 adaptou-se ainda, para a 
nascente do Java.ry , a latitud•c determinada por computação eni 1874: Dahi 
surgem as exigencias contra o nosso direito , que aliás não deixa duvjdas, 
segundo as clausulas do tratado de 27 de março de 1867. E' naque ll e proto-
collo que a Bolív ia se apoia para não convir na r ectificação que lh e foi 
proposta. O Gov•erno Brasileiro, porém; a ll ega, e com indiscutível funda-
mento, que o protocollo não é el e natureza a poder alte rar um tratado, 
unica fonte de direito, na especi e, no qual foi definiti vamente estipulado 
que a nossa linha fronte ira coni a Bolívia t ermina na nasocnte ·do rio 
Javary, só ultimamente expiorada. 

Num . regim en de electiv idade em que os altos poderes ela N ação são 
constituídos pelo suffragio directo e g;eneralizaclo, como este que adoptámos, 
deve ser obj ecto do vosso mais apuri do zelo . a leg islação eleitoral. Rodear 
d·e todas as garantias o livre exercício do direito de voto e dar a mais 
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completa legitimidade á expressão ··da von'tade popular, importa, ao mesmo 
tempo, assegurar e fortifi.car o prestigio moral da autoridade que recebe 
dos comícios a sua imoestidura. 

A legislação em vigor contém defeitos gravíssimos, indicados pela expe-
riencia, que devem ser corrigidos quanto antes. 

Além da revisão geral do alistamento federal, substituídos os actuaes 
diplomas por outros qu•e -tragam o cunho de authenticidade, parece indispen-
savel decretar uma unica lei sobre o serviço ·eleitoral, tendo-se em vista, 
,e11tre outras necessidades que a vossa observação descortinará.: facilitar a 
organização . das mesas; estabelecer o modo pratico de verificar com segu-
rança o comparecimento dos elei.tores; remover as causas dos abusos prati-
cados na distribuição dos tÍtulos; espaçar O tempo para ·O cornparecimento 
d~s eleitÓres, tornando o processo eleitoral extensivo a todas as horas 
d•e trabalho durante o dia; tornar efficaz o direito de representação da 
minoria, pensamento culminante no regimen vigente, como garantia com-
plementar da livre manifestação de todas as opiniões. 

E' indispensavel, é urgente, a bem do presÚgio moral do suffragio, 
conv•ertel-o em uma realidade por meio de disposições previdentes e efficazes 
que eliminem dos processos eleitoraes os v.icios repugnantes · e os abt)SOS 
Criminosos, que ahi se têm introduzido, dando facil 'àccesso á fraude, desd-e 
o alistamento até ao voto, em manifesto detrimento da legitima manifestação 
da vontade popular. Nada póde indicar melhor esta situação do que o clamor 
geral que desperta cada eleição a que se procede nas circumscripções do 
Districto Federal. 

E' tambem de palpitante necessidade uma lei que uniformize o serviço 
de hospitalização dos alienados e prescreva clausulas asE•ecuratorias da 
situação legal destes enfermos,. de . sorte que nos estabelecimentos parti-
culares sejam obs•ervadas as mesmas condições, não só quanto á internação 
nos asylos officiaes, com a intervenção do Poder J udiciario, como tambem 
quanto á inspecção por parte da autoridade publica. 

Assistencia a 
Alienados 

Na ordem das medidas concernentes á saude publica destaca-se uma Saude Publica 
que mais reclama o vosso zelo, não . só pelo seu caracter de urgencia, como 
principalmente , porque relaciona-se intimamente com os grandes interesses 
do commercio internacional. 

Em 18.95 o Governo deliberou ordenar com urgencia a creação de Jaza-
retos em Pcrnahmbuco e no Pará, nqtificando officialmente a sua resolução 
aos representantes d<J.s nações amigas, aqui acreditadas : O Governo ass.im' 
procedeu em vista , 'da reconhecida conveniencia de libertar os navios, 
com destino a~s portos' do extremo norte, da vexatoria obrigação de · virem, 
nas epochas de crise epidemica, purgar quarentena no lazareto da Ilha 
Grande, com enorme prejuízo de tempo e de despezas. ,AJém das perdas 
que dahi resultam para o commercio nacional, pois que é á conta delle 
que se lançam todos estes pesados encargos, , ha a considerar-se o prejuízo 
geral para o paiz, proveniente· da , consequente reducção das comn1unicações 
com os nossos portos. O adiamento forçado da conclusão do' lazaret.o de 
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Tamandaré creou sérios embaraços, que devem agora ser r emovic;los . E' 
G!e imprescindível urgencia que habiliteis o G overno a desempenhar-se 
com promptidão de uma prom essa so lemne . 

1Resta-me, quanto aos servjços deste departam ento , communicar-vos 
que, usàndo da auto risação contida nos a rts . 9" da le i n. 5 59 e 3° ns. VII, 
I X e X da . lei n. s6o, ambas de 31 de dezembro de r898, r eo rganisei a 
Secretaria de •Estado da Justiça e Negoc ias Interiores, o Museu Nacional, 
a 1Assistencia a A lienad0s e o Gymnasio Nacional, . na conform,idade dos 
r egulam entos expedidos com os decretos ns. 3J9l de 7 de janei ro, 32.1I 
de JI de fevereiro, 3244 de r 3 de março e 325 I de 29 de março, todos do 
corrente anno. 

·Nestas reformas foi rigorosamente attendida a ind eclinavel necessidade 
de redúzir a despeza que antes se fazia com aq uellas r epartições, sem, 
entretanto , prejudicar os r espectivos serviços; antes melhorando a sua 
execução. 

A organisação judiciaria, com o seu duplo caracter - federal e local 
.:_ que lh e imprimiu a propria natureza do regim en, apézar das difficuldades 
naturaes na praÍ icã. de un1 systema nov o e que pouco a pouco vão sendo 

· ~liminad.as '· pe1as ': âi:I~~+~~ncias da experi encia, tem sido e continuará a 
·ser 'a pode rosa ·garantià' na guarda e observancia dos limites postos pela 
•Coiliititu!ção 'á . cqmpet~n~i"ii · de cada um dos poderes da Republica. Não 
fôra esta· combinação, tal con;o a architectou o legislador constituinte, e 

,.t.eria desapparecido a mais · segura base do regim en federativo, aliás a 
concepção fundamental no espi rito dos creadores da Republica. 
' . 

Cabe á vossa sabedoria cÇJmpl çtar a obra iniciada no Governo Pro-
visaria e adaptada ao nosso . organismo poli ti co .pelo pacto federal de 24 
de fevereiro. 

Quanto á justiça local, no Districto Federal, a observação feita no 
período de applicação já decorrido, terá talvb indicado modificações, 
que ao vosso alto cri te rio cabe a!Jreciar. -Na orbita de minha competencia 
e no empenho de acautelar in te resses postos pela lei sob a guarda do poder 
publico, julguei conveni ente fazer expedir novas instrucções para a arre-
cadação dos bens de ausentes. 

Parece ser já tempo de entrar e'm esforços decisivos para dotar a 
.Republica com o seu codigo civ il . 

.,r·_(-' 
Vem de muito longe esta aspiração 'nacional. O prnueiro passo do pod er 

publico, dando-lhe fórma · concreta, foi o accordo c~l,brado ·ein 1855 com 
o eminente jurisconsulto dr. ·Augusto Teixeira de ·,F reitas para colligir 
e classificar a legislação brasileira, separar e consofidar as leis civis. Se-
guiram-se a .esta tentativa inicial, em 1858, .187'2, 188J, 1889 e 1890, os 
actos do Go-i,erno promovendo · a organisaçã,o .do projecto d e codi go civil. 

Bem pouco é, portanto, o que fatt; · .p"ara um periodo compl eto de 
meio s~culo . de esfo r Ços. contínuos, consaf;-fados á satisfação de uma neces-

. ' . ' \ ~ ·~. ~: 

''f, 



sidade gerai mente recon'hecida . e. proclamada por todos os orgãos da 
sociedade brasileira. 

<Mas, se ele tão num erosas tentativ.as não pôde sahir a conclusão da 
obra a rdentemente ambicionada, é certo, entretanto, que clellas ficaram 
considerave is e valiosos· s~hsidios, qu·e pod em se r · agora applicados, com 
vantagem dec isiva; em ultimo· e cldiníti vo tentanien. 

E t a l é o pensamento · do Gove~no · . 
Exemplci ·animador· é ' esse ' ciu~ tios ·. offerece 'o Imperio Allemão, ond e 

com a metade do ten~po j á· desp~ndiclo por nós e tendo de ve'ncer resistencias, 
que a organisação ela Republica não ·offerece, conseguiu-se a proti1ulgação 
dci' cod'igo civil, que vein ' completar a obra ela concentração do poder péla 
unificaÇão elo ditei to . Em uma · confederação dé Estados soberanos, cada 
um dos quaes na velha p'osse da legislação separada, ' comprehende-se a 
pertina,ci.a <);t r esistencia ··á aspiração dé um cocligo, que devia inutilisar 
e substituir tpdos os outros, fazendo desapparecer, ao mesmo t empo, o 
derradeiro at.testado de uma soberania tradicional . 

· ,Phenomeno identico é esse que se apresenta, n es te m est11o m.omento, 
na Republica Helvetica. Lá tambem surgiu a aspiração. el e um di?·eito naâona.l. 
Esrá já elaborado um proj ecto el e .cocligo unificando o· dire ito penal, e o 
Conselho '·Federal encarregou, em r8g 2, o · grande juri sconsulto Htiber ele 
o<ganisar um projecto ele cod·igo civil s1t-isso. A idéa, porém, permanece 
estacionaria, não porque ao legislador suisso faltem ricos monumentos el e 
direito para mod elar a sua o.bra, mas porque, como os .E stados germanicos, 
os Cantões ela .Suiss.a d efendem com obstinada firmeza o direito que . 
possuem ha seis seculos de existencia nacional. 

·Estabelecida, COI)10 _fQ·Í, . a unidade clp clire~to, p legislador bras ileiro 
não tem en.contraclo diante, el e si os o_bstaculos dessa natureza excepcional , 
que não significam nem significaram, jama is, a difficuldade de ç:onclensar 
num codigo as clausulas do direito , mas uniciunente a difficuldade el e 
destruir um direito tradicional . 

. Convencido de que ·é tempo . de agir r esolutamente, resolvi providenciar 
no sentido el e se elaborar um proj ecto de codigo civil,· que vos será appor-

• tunamente apresent.ado. ü .Ministro da Justiça acaba de confiar esse im--
portante. trabalhp a? clr . ·Clovis Bevilacqua, lente da Faculdade de bireito 
do Recife . 

Já tive ensejo ele manifestar que não se governa el e modo conveniente 
aos interesses dos povos, desde que a autoridade é forçada a desviar ele 
continuo a sua attenção para os perigos que ameaçam a tranquillidade 
pub1ica. Felizmente, porém, tem-se assignalado a indo! e pacifica dos brasi-
leiros , como indicio de . que entrá mos em. um período . d~ calma, propicio 
ao desenvolvimento de todas as forças sociaes e ao funccionam ento normal 
elo mecanismo administr.ativo ; sendo-me grato assegttrár que é' empenho 
meu imprimir aos actos ela administração o sentimento de orcle'tn e de 
respeito ao exercício de todas as liberdades e ga rantias constitucio·naes·: 

Ordem 
Pnblica 
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Salvo os deploraveis acontecimentos de Matto Grosso, que alias se 
ci.rctimscreveram a divergencias da política locá!, motivadas pela eleição 
do pr'esidente dó Estado, e onde feliC?inente foi, de prompto, r~st~be!ecida 
a ordem, é ge ral e completa a tranquillidade publica em todo ~ pai~ :. 

EJ)tretanto, as condições · especiaes da cidade do Rio de ] aneiro, ~éde 

do Gov'erno da União, solicitam, com instancia, vossa illustrada attenção 
para que · o importante ramo do ~erviço po!iciql fique dotado c0m uma 
lei que, alterando a legislação v igente, . m elhor . garanta a segurança indi-
,vidual e de propriedade, e tome efficaz a prevenção dos . delictos. 

!Como assumpto corr'elato, e que merece tambem vosso apreço, alludirei 
á. necessidade da construcção de nova Casa de Detenção, em Jogar diverso 
do em que ora se acha situada, e ·de edifícios apropriados ás estações. p~
liciaes nas diversas circumscripções ·desta vasta Capital. 

A paz externa, a tranquillidade no interior e a tendencia geral dos 
esp íritos em busca dos processos pacíficos para a solução élos prcible·mas 
internacionaes, offerecem-nos feliz opportunidade para não sobrecarregarmos 
o Thesouro .Federal com encargos extraordinarios, que só · se legitimam 

I 
la onde as circumstancias forçam o pé de guerra ou · a paz armada. 

Duas impodantes modificações foram · feitas na administração do · 
exercito . . Ü SeU effectiVO acha'-se realmente reduzido a I 5. 000 homens, 
collocando-se assim rigorosam ente dentro da consignação orçamentaria, 
collocando~se. assim rigorosamente dentro da consignação orçamentaria, 
e está organisado o seu Estado Maior, reforma decretada pela lei n. 40·3 

áe'' 2'4 de outubro de 1896, agora posta em execução co til o competente 
regulamento. 

Nos limites desta organisação ha tudo a esperar-se do indiscutível · 
valor do nosso glorioso Exercito, sobretudo quando a restriCção do 
numero passa a ser largamente supprida pelo aperfeiçoamento da instrucção, 
principalmente a "ii1strucção pratica, de modo a fic.ar constituído unJ 'nucleo 
poderoso pela disciplina e pelo preparo militar, em torno do qual se come 
pletem as unidades tacticas, dadas as emergencias que determinem a neces-
s.idade de se passar ao pé de guerra. 

Medida de elevado alcance e que o Governo tem em vista é a da 
concentração das forças em cada districto militar, com grande vantagem 
para a administração, instntcção e disciplina e consideravel reducÇão· de 
despeza. 

ct\pe.zar dos constantes esforços feitos até agà ra, não tem sido possível 
instituir-se praticamente o sorteio militar, cpmo o exige a ·Constituição, 
por v irtude dos'. defeitos da propria lei. Providencias legislativas sobre 
este assumpto tornam-se da mais palpitante n~cessidade, visto que dellas 
depende fundamentalmente a formação do exercito, com uma reserva 
capaz de garantir effic;tzmente, em qualquer 'eventualidade, a defesà da 
Patria. 
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Outra necessidade, não menos palpitante e urgente, é a da promulgação 
de um ·codigo penal militar, em que sejam observados os princípios modernos 

. peculiares ao serviço das armas. Infelizmente prevalecem ainda ~ntre 

nós as antigas · ordenanças e, como subsidiarias, o co digo da Armada e o 
co111Ínum da 1Republica. A vossa attenção deverá abranger tambem a legis-
lação processual, que reclama sensíveis modificações. 

A exigencia de reducção das despezas publicas, obj ecto da principal 
preoccupação do Governo, aconselhava a suppressão dos arsenaes de guerra, 
cuja producção não correspondia absolutamente ás sommas que nel!es 
eram consumidas. Por decreto de :lr de janeiro do corrente anno foram 
supprimidos os que se achavam situados em Belém, Recife e Bahia. Essa 
medida, porém, deve ser seguida de reformas nos arsenaes que ficaram, 
afim de que se possam tirar delles todas as vantagens. Pelos mesmos 
motivos foram tambem extinctas as companhias de operarias militares e 
aprendizes ar ti f ices. 

A nossa esquadra não póde corresponder a todas as necessidades do 
serviço a que ella se destina, no extenso litoral que possuímos e, no 
emtanto, o estado financeiro do paiz, impondo rigorosas economias, não 
permitte dar-lhe desde já uma organisação mais completa, o que, de resto, 
não é urgente, attenta a SÍ.tuação de paz e tral]quillidade em que nos achamos: 
Todavia, com os navios que ella possue, alguns dos quaes dispondo dos 
aperfeiçoamentos modernos e tendo de ser em breve reforçada com dois 
encour'açados e um cruzador-torpedeiro, em adiantada construcção na 
Europa, julgo-a em condições de poder prestar relevantes serviços á P'atria, 
sobretudo tendo em vista o solido preparo, a perícia e a rara bravura 
de que tem dado brilhante.s demonstrações a nossa valente marinha nos 
graves momentos em que tem sido posto á prova o seu inexcedível pa-
triotismo. 

Em virtude das a).t~orisações concedidas foram extinctos os arsenaes 
de marinha da Bahia e Pernambuco, porque como os de guerra, não eram 
senão fontes de despezas superfluas, e o Governo cogita de vender, por 
concurrencia publi~a, os _ terrenos que elles occupavam. 

Entre as reformas feitas no intuito de regularisar e melhorar o serviço, 
realisando economias, salienta1n-se as do Corpo de Engenheiros Navaes 
e Escola Naval . A commissão encarregada de acompanhar na Europa a 
construcção de navios . foi reorganisada e substituída com reducção de 
despeza. 

Uma larga experiencia tem demonstrado que não ha vantagem real 
em manter em prezas de estradas de ferro sob a administração elo Estado. 
Além elos encargos que resultam para o Thesouro dos seus constantes 
def-icits, não podem ellas, siquer, adquirir, em virtude mesmo ela çleficiencia 
elos recursos orçameritarios, além dos obstaculos ele outra natureza, a 
expansão e os melhoramentos que as necessidades elo trafego reclamam, 
circumstancia esta que muito concorre para deter ou retardar o progresso 

Marinha 

Via ão 
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das zonas, <tue são por elta·s servicla,s. · Entregal-a_s, pois, á acbv-iclacle fecunda 
da gestão est imulada peJo interesse particular, é, não só clesaffrontar o 
Thcsouro Federal, substituindo o regimen do -deficil: ];elo d~ . f.~·;,cla segur;,, 
como alargar-lhes as condições de prosp.ericlacle em vant<Hl·em ~a inclustrla 
e do commercio. 

E' com effeito facto sabicjo qu.e todas as est radas de propriedade 
nacional a cargo da administração publica, á excepção da de F arto Alegre 
a Uruguayan~, viveram sempre 110 regilnen dp.s defl:c,~ts .. par.a o, qual entrou 
tàmbem , de tempo -a esta parte, a propria estrada de fe,:ro' •Central .do 
Brasil. V erifica-se, entretanto, agora, qil e, quando entregues * administração 
particular, todas el las possam desde Jogo a assignala.r saldos progressivos, 
prestando promissor concurso ao clesenvolvime~1 .to elas r e_n das ,.l_l~.cionaes. 

Assim, por ex etnplo, a estrada de ferro de BattJrité qu·e .. accusou em 
1 Sg6 o defic-it el e 47 :396$566 e em 1897 o ,de r.zs :gz2$8'59; de 1 o de maio 
de r.SgS, em que começou a administração do seu arrendatario, até 31 de 
cl eze)nbro, deu o sa ldo d e 419 .:4?8$·82S . A estrada de . fer~o · c! ~ ·Sobral teve 
em r.Sg6 o defic-it de 77 :601$230, · e em 1897, de janeiro a outubro o de 
69 :78J$105; no emtanto que, apenas iniciac!'a a aclministi'ação ·particular 
em 1° de I1ovembro , appareceu nos . ulti mas dois mezes do anno o saldo 
de 27 :331$34 5, q~1e e l evou-~e no ánno de .1 ·Sg8 á. somma de 92 :7s8$120. 
Na est'racl~ - de f erro Central de ' Pernambu-co o' balai1ço da · r éce'ita e despeza 
mostra em 1·896 o dcf icit el e 192 :439$372, que em r897 · ~levou-se a 
'596 :643$396 ~- __ ainda nos mezes d e janeiro a abril de 18g·8 1Í1ontou a 
193 :134$529. -E ntregue em r0 de ma io ao arrcndàtario, o J)a lani;o de sua' 
r eceita e despeza, cl 'e~sa data a 31 , de-:dezembro 'elo mesmo' anno; a;Jre~~ntou 
o saici9 de 86 : 542$d-1 r. '' ' ' 

Ahi está a e! aquent e e irres isti v.el propaganda das _cifr~s. 

•Em presença de tamanha ev idencia, estava indicada a direcção a 
seguir quanto ás ddna is est radás da União. Acha-se já ab~rta a concnr-
rencia publica para o arrendamento das estradas d ~ ferro _de S . F;·ancisco, 
Paulo Affonso e Sul de P ernambuco. 

Por cons icl eraçõ'es, qu e são obvias, não foi · incluída nessa concurrencia 
a mais importante de todas as estradas de ferro de pr.opri egacle da U nião 
- a ·Central do Brasil -. O Governo r eserva-se . para fazer t)SO da auto-
risação, que lh e foi concedida pelo Congresso Federal, quando se, lhe 
offer ece r opportunidacle para uma operação, que, attento o consicl erave l 
valor deste importante proprio nacional , deverá exerc er uma influencia 
decisiva no nosso reg im en financeiro. 

A renda desta estrada, tendo sido de 30 .386 :487~744 . em 1897, elevou-se 
no anno findo a 34.o98 :osr$srs . Não obstante, fe~hou-se air;da este 
exercício ~ co1n um deficü considerave1, aggravando de modo sensível o 
estado oppressivo do Th esouro. E todavia, a e~tensa zona servida por ella , 
comprehendenclo os tres grand es Estados do . centro . ( S : Paulo, •Minas 
Gera'es e Rio de J<>n e iro), offer ece as mais f,avoraveis condições ' cl 'e prospe-
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rida cl e i poderosa em preza . .·Basta promover a ·expansão elos variados 
prod uc tos . dessa zona: Pela sua ,pa r te, e na esph e~a el e SU<Í competencia:· o 
Go vern~ iniciou o ·n,o v itwento ele anim ação, de cr e tarid~ ~ens Í ve i reducção 
elo preço el e tr anspor te a f avor el e certo s procluctos agrícolas. 

•O Gove rno cogita el e gen era lisar providencia iclen t ica a todas as v ias 
el e t r ansportes te rrestres ou m arítimo s, em que possa . ser cabida a sua 
intervenção n esse sentido. 

•A polí t ica f inance ira tem s ido e continua rá a se r a pr incipal . pre· 
occupação el o meu Governo. C umpre atacar e r esolve r os importantes pro-
blemas que el la apresen ta, em sua complexiclacle, tanto á acção el o E xecuti vo 
como ás resoluções elo -L egislat ivo. 

A pr imeira questão que surge e que o Gove rn o te m como a mais 
importante, no pont o de vista da r eha bilitação economico-financeira, é a 
el a valor isação elo m eio c irculante . .Sob o domínio funesto elo curso forçado , 
e por tanto na fa lta el e indicador .clirecto, que não existe senão quando 
o pa pel é conver t ivel; "o cri terio pa ra conh ecer a cl ef ici enc ia ou excesso 
do m eio circul ante é o estado do cambio " . E nt r e nós parece fó ra de 
cl uv icla, observadas as di ve rsas ph ases por que temos passado, que' o ní vel 
da taxa cambia l desceu mui to a lém el o que poderi a ser just ificado pela 
balança in te rnacional ou pelas agitações da polí t ica interna. A explicação 
do phenomeno encon t ra-se, pois , na de prec iação ela moeda . 

Em pa izes como o nosso, em que circul a enorme massa el e papel el e 
curso fo rçado, o ouro· a band ona. a sua importan te f1m~ção cl•e agen te '(la 
circul ação e entra na ca thegori a de simples n1 e'rcadori a. Opera-se então a 
'lTa ncle t r ansfo rmação, em vi r tu cl· ~ ela qua l, deixando el e se r unidade pa r a 
medir os valoresr passa elle proprio a se.r mecliclo , como toda s as OL1tr a's 
tilercaclo ri as , pela unidade do pa pel m oeda inconve rti ve l: donde r esul ta: 
que, quando os preços das rnercadori as s e e levam, como actualm ente, o 
preço el o ouro, que funcc iona como tnercacl oria, tatn betn sobe, e o augrnento 
elo ag i o desse metal sé t radu z pela · ba ixa cambia l. Mas, attingiclos os limi-
tes . ex tren1 os da depress[lO, as osc ill açõ~~ s ·as mais . in signi fi cantes do cãn1~ 
bi o se t r aduzem j)o r grand es cl ifferenças no va lo r elo -ouro, desafi ando todos 
os estí mul os el a ambi'ção e elevando a especulação ao seu max imo el e inbcn-
siclade. Esta especul aÇão, gerada pe la propri a cri se, t orn a-se por sua vez 
causa productora d e ma ior depressão , 'e e is con10 ahi se fó rm a un1 verda-
deiro c ircu lo v ic ioso, dÜ qual só se póde sa hir atacando em su,a raiz a' causa 
orig inari a - a depreciação do me io c ircul ante . 

E' ev id ente , portanto, que o meio de agi r en1 defi niti va 1e .co tn ef f icac ia 
con t ra um excesso el e emissão el e papel-moeda el e curso forçado, . é el e pr.o-
tno ver uma co.ntracção pelo r1e sg ate, para cuj o serviç.o deverá se r consti tuido 
um fundo especi a l. I sto quer dizer que o r esgate elo papel-mo eda cons ti tue 
um el os pon tos capi taes el a polí tica f in aceú·a el o Governo. 

Além deste processo in di r ecto , p-elo qual a pa r te el e papel que se 
r etira va lori za a que f ica na circulação , podemos tambem r ea li za r a val o-

F in anças 
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ri.zação indirecta, instituindo um fundo de garantia para este mesmo papel. 
E' este outro ponto capital da politica finaceira do Governo. 

O fundo d•c resgate poderá ser constituído pelo producto das estradas 
de fer.ro arrendadas, menos a Central, por todos os saldos orçamentarios 
pela .quantia proveniente de pagam ento de dividas el e diversos bantos e 
por tocl~s as rendas eve~tu a·cs . . ' 

O fundo de garantia da emissão poderá ser constituído com o próducto 
da taxa de mais de s 0 I", ouro, sobre a importação, 'e mais o saldo do pro-
<1ucto de todas as arrecadaçÕes em ouro. 

Para o fim .d e poder attencler com a d•cvida amplitude ás necess idades 
occurrentes, será inclispensavel que o Governo fique autorizado ·a empregar 
o fundo de resgate no augmento elo fundo d e garantia, •e vice-versa, co t1-
forme as circumstancias cam biaes e de accorclo com a r ed ucção operada na 
circulação, de modo quE' o fundo de r e:sgate possa ser no todo ou em parte 
transformado ·em funda de l)'a ranti a, com tanto, porém, que este nunca 
seja reduzido a menos de metade do s~tt valor. Entretanto, dadas as 
circumstancias excepcionaes, a que a llude a lei de 1875 , e qúe até hoj e 
tem tido como unico !"emerl io a emissão au torizada pela propria lei, é de 
n ecessidade que o Governo possa retira r deste fundo uma determinada 
somma, para ser applicada aos fins na mesma lei indicados, com a clausula 
imperativa de ser restituicl;t, dentro d·e curto prazo, ao seu primitivo destino. 

Mas, para que estas medidas possam trazer r esultados solidos e dura-
douros, é de indiscutíve l conveniencia que seja desde já •e li'minada a facul-
dade de a.missão con·cedicla pela referida lei de r875 para que, antes de 
tudo , se ponha t ermo ao mysterio que tem en;-olvido o movimento ele nossa 
emissão, e que tanto ha concorrido para a deploravel depressão mon etaria 
a que temos chegado. Posta fóra. el e seus intuitos na applicação, esta lei 
tem creado uma verdadeira dictaclura financ eira, transformando em recurso 
quasi orclinario do Thesouro uma medida de natureza excepcional c prov i-
seria. Reproduzidas em nossa legislação com caract•cr perman ente, as medidas 
que ella consagra têm dado Jogar a abusos que se assignalam pela enorm e 
massa de papel que dessa fonte tem vindo para a circulaçã'O. A sua conser-
vação , portanto, no corpo de nossas leis s·erá pelo menos a permanencia do 
estado de desconfiança, que só por s i bastará para neu tralizar os mai·& 
sinceros esforços no sentido do r esgate. 

No empenho de attenuar os funestos effeitos d•e um tal regimen, sem 
duvida aggravados pela falta el e publicidade, resolveu o Governo fazer 
pt,t blicar mensalmente o estado do mo.v imento da •emissão. 

Por estes motivos o Governo propõe, como medida complementar do seu 
plano, a suppressão do regimen creado pela le i d·~ 29 de maio de 1875 c 
mantido por actos elgislat ivos posteriores. As providenci as de caracter 
excepcional ahi consi gnadas ficarão attendid: t pelo modo que acima 
indiquei. 

São est•es os elementos que me parecem mais seguros para a valorização 
do meio circulante. ·Considero tambem que este será o primeiro passo para 

·' 
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o estabelecimento da circulação metallica e da fundação de bancos emis-
sores d•e bilhetes convertiveis. problema C]UC a Republica não. pód~ nem deve -
deixar de r esolver no mais breve espaço ele tempo. '· · 

O excesso ele papel mo~da el e curso forçado, que repres•enta o f'actor 
preponderante na nossa crise finance ira, actua por sua vez, como poderoso 
agente, na nossa crise •economica. V em ela h i a elevação do preço do ouro 
e o consequente augmento dos p.reços dos ob]ectos importados, faz endo subir 
consideravelmente o custo da producção de tudo quanto exportamos. Por 
outro lado,' ~ss e m esmo excesso de papel, gerando a falsa crença da super-
abundancia .de capitaes, produziu a fun estíssima agitação f ebril, que penetrou 
no se io da propria lavoura e d eu desenvolvimento demasiadamente rapido 
á prodltcção do café, abrindo margens á •e speculação, com grande detrimento 
do seu preço el e venda. 

Nas industrias manufactoras a acção malefica daquelle agente tornou-se 
ainda mais sensível. A mania das grandezas, engendrada por aquellú 
emissões, d!Cterminou a creação de emprezas inclustriaes de todas as especies 
imap;inaveis. Não tardou muito, infelizmente, para que a realidade viesse 
apagar as i11usões; e as liquidações bruscas e v iolentas, produzindo perdas 
consid eraveis, concomL·ram para J~:struir grande parte da fortuna parricnlar 
e publicCJ, e mpobrçccndo cada Vf:z 1nais o p~i~. 

Para d(.;tc:>r l'Stes c:l : ~:a.str es foi·sc: procurai- um ref.'t1rso J:eior que o ,)r :.'~'r .io 
111al: creon .:=;e t•.a tari ·ia ~Ldnanl'ira a taxa ultra-n ·.-, \· c ·r:1onista par3. r:n -'!.ntcr 
inclustrias completamente artificiaes, elevando--se por essa f f- rma o pr~ço dos 
obj ectos com o sacrifício dos inte r-~ss·;;s d" toda <c pc1pulação ('111 proveito 
de alguns industriaes . .Chegou-se, pela tarifa prohibitiva, ao monopolio de 
facto, em manifesta desvantagem dos produc:tos ag-ricolas. Isto quer d1a•r 
que nos a~hamos virtualmente desviados da bo:1. direcção econornica. E' 
tempo de t.omar a v erdadeira orientação e p:1.r•l isso o (~U~ llOS cun1prt· ~ 

tratar d e exporta r tudo quanto pudermos produ?.ir em nodhores c;ondições 
que os out ros povos, e procura r importar o que ell es possam p·· aduzir t:m 
m elhores condições que nós. 

·Assim, a modificação da tarifa aduaneira,para subordina l-a aos _principias 
expostos, é ainda um ponto capital na política fin anceira do Governo. 

Valorizando o nosso meio circulante e dando um regimen de estabili-
dade á nossa moeda, teremos aberto franca entrada aos capi taes estranl('eiros, 
que aqui virão solic itar a collocação vantaiosa que lhe proporcionam as 
nossas riqt1ezas incon1parave is. 

Mas, cumpre t ambem ~nidar da nossa rece ita e n ão perd•e r d e vista, 
járnais , o orogran1ma das econo1nias necessarias. 

A synopse do exerci~i o el e r 8q8 d emonstra a arrecadação d e .. . ... . ... . 
307.623: 291$672, que deve •e levar-se a 351 .460 :3r8$o6o com a addição el e 
43.837 :o 26$388 de renda provav el nos balanços que deixaram de ser enviados 
ao Th esouro. Reunindo a esta somma a do seh1estre addicional , calculada 
pela el e igual p eríodo do :;tnno anterior - r T.401 :015$932, teremos 

I 
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362.Sbit:333,$992, qu e, comparada com a · orçaéla. pela lei do orçamento e tt\ 
342.653 :ooo$1 àpresenta um ~;\lgm.eli'to de 2o.:w8 :33Úgg2. ' 

A despeza votadá foi 'de 372.81 2 :424$169; que ascende a ... .. . .... · 
409.i9o :706$644 co·m . o accrescir'no de ' 36.478 :z-82$475 dos cr•eclitos extrao-
orclinarios abertos · no r espectivo período. 

Comparada ..a receita com a 'desp·eza, verifica-se um delic-it de 
4·6.42\) :372$1Í52, que ficará bastante reduzido com as sobras ·das ver lias orça-
mentarias e dos proprios creditas, ·que se verificarem na liquicl'ação· cl.efinitiva 
elo . exercício. 

Qtíanto ao anno conetite, peJo·s· dados até agora colhidos relativamente 
á arrecadação do r• trimestré , atitngiu' ella a· 77.025 :3og$ooo , o ·que permitte 
avaliai- em :iaS. I oi :z36$ooo. ·.si ·a · esta ' somma se jutltarem II.4o i :oi5$93 2, 
renda presumível el e semestre adclicional , e 4o.ooo :ooo$; clifferença prove-
niente elos I o _,? (• em ouro dos impostos de importação; terenios como r enda 
pr:ovavel deste anno 359-502 :2sr$932. 

Deduzindo desta receita a clespeza orçada em .. Jz8.6zJ :·257$3'86, -téremos 
um saldo de 30 .878 :994$546. 

O calculo, porém, ·no qüe r espeita á renda, é pessimista, ·po·i's'·'<iue a dimi-
nuição ele I r. o o o :ooo$ que se no ta nas rendas aduaneiras elo r • trim:estre elo 
corrente anno, em confronto com o de igual período elo anno passado, não é 
devido senão a -uma antecipação ela importação, r•esultante do · imposto em 
ouro, como se verifica facilmente , comparando a renda ele dezembro el e 
I 89.8 com a de igual período el e I897· e notando que aquella foi superior a 
esta eJ<actamente ele I r.ooo :ooo$. Justifica-se, portanto, a previsão de uma 
melhor arrecadação nos trimestres subsequentes. Além disso, o augmento cla·s 
taxas , elos impostos. ele consumo já existentes e a- creação: de n'ovas tax as 
só começarão a dar ,r esultados do 2° ·tr-imestre •e m diante, estando já· exp e-
cliclos quasi todos os .regulamentos que a elles se referem. 

E' ele bom aviso., entretanto, lembrar que, r ecahinclo sobne esté exercício 
a . terça parte elos encargos · elo accorclo el e Londres, correspónclente ao 
ultimo semestre elo anno passado, .e tendo cl•e ser pago durante elle o resto 
do emprestimo de .c!ois mii)Iões,, d e I897, além- elo resgate, j á r ealizado, ela 
divida por bilhetes elo Thesouro e no Banco ela Republica el e c•erca ele 
Jz.ooo :ooo$, só no proximo a!JnO poderemos gosar ele todas as vantagens 
prov~nientes claquelle accorclq. Lembrarei aicla que, em virtude dell e, 
teremos ele resgatar até o fim do anno . corrente mais ele 4o.ooo :ooo$ de 
papel moeda, •estando resgatados até o presente . 14.000 :ooo$. Este r esga te, 
porém, além de insufficiente, é feito _á custa elo augmento c) a nossa .. divida 
externa. 

Isto indica a necessidade el e reduzirmos os nossos compromissos in ter-
nos em ouro para; senão neutralizar COmJ?J etamente, ao m enos attenuar 
aquelle augmento. E' o que obtere\nos resgatando os emprestimos inter-nos 
ele I868 e I889, -operação essa que •exige son~ma sup~rior a so.ooo :ooo$ooo. 

· Como vêcles; tornam-se necessarios r ecursos de valor cons.ideravel. 
~as, sendo evidente que não · pod emos con t'ar com o alargwm cnto do s 
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impostos, só nos resta appeUar para reducções fortes nas despez aJs•, uma vez 
que não bastam as que estão feitas. Os mon~epios , como d.evem ser consti-
tuídos, não prec isam ser mantidos pelo Estado e nem haveria Thes0uro ,ca,paz 
de supportar os pesados encargos qne elles ·vão creand0. Con'VIem enca1'at: 
este problema ele frente e resolvei-o. As aposentadorias indevidas' consti-
tuem outros •encargos ele que é preciso alliviar o Thesouro. Uma lei ele 
revisão impõe-se como necessidade incleelinavel e como um deveF dos poderes• 
publicos. 

Finalmente, se aperfeiçoarmos os nossos appanelhos ele arrecadaçã"O, 
quer aduaneiros quer internos, se supprimirmos alguns serviços inuteis, 
que ainda possuímo>, se adiarmos outros, que não são" urgentes, se r estrin-
girmos as d.espezas f ecler.aes exclu.sivamente a serviços fecleraes, se defen-
dermos por meio ele leis adequadas os direitos ela União em r elação a . 
certos impostos quasi abso rvidos . pelos Estados: entr e os quaes salienta-se 
o imposto elo sello , poderemos esp•erar com confiança a nossa. relí.aJoi!·itação 
financeira. 

No que respeita ao sello, é ela maior urgencia uma lei que defina 
com precisão, dentro do pensamento constitucional, a competencia ela 
União, oppondo dficaz resistencia ás invasões elos poderes estacloaes. Nos 
arts. 7° e 9° estatuiu a Constituição que, em regra, as taxas ele sello só 
pod em ser decr etadas pelo poder federal e em beneficio do Thoesouro 
F ederal. Só por excepção e nos casos r estri ctamenbe especificados é que 
os poderes estacloaes podem decretai-as. Não obstante. a clareza elo t ext"o , 
a desarrasoada precliJ.ecção pelos interesses locaes, que por todos os modos 
se manifesta, ach.ou meios de chegar, atravez de persistentes abusos, á 
inversã"o completa dos termos do preceito constitucional , excluindo da 
regra a competencia da União,. para collocal-a dentro dos restrictos limites 
ela excepção e, v ice-versa, tirando os Estados da excepção para dár-lhes as 
am pl itudes da r egra geral. Muito ha co.ncorrido par a isto a arguida obscuri-
clacla ela lei ele ro de dezembro d e r8g6. 

O certo é qne o impos.to do sello, que produziu em i8gr a renda de 
ro.4oo :r r8$o73 , em vez de apresentar, como geralmente acontece, um. 
augmento progressivo nos exercícios subsequentes, tem, ao contrario, apne-
5entado resultados muito inferiores. Isto quer dizer que o "Thesouro 
Federal está &enclo , todos os annos, desfalcado de uma consideravel 
porção elas suas rendas, e que esta excepcional solicitude por ' parte dos 
orgãos dos interesses locaes eleve servir de estimulo á vigilancia daquelles, 
a quem cabe velar pelos n egocios da União. 

Urge que a União reivindique os seus direitos. 

Senhores Membros do Congresso Nacional : 

Estou conv•encido de que a solução da questão financeira depende menos 
elas fo rças naturaes do pa iz, do qu e do acerto elas medidas que o poder 
publico tiver de adoptar. 

rs 
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A situação acha-~e sufficientemente esclarecida em toda a sua extensa 
gravidade •e ella propria encarr ega-se de indicar a n ecessidade de uma 
acção ,energica, sem hesitações nem .adiamentos, na qual as urgencias do 
Theso.uro Federal sejam r esolutamente postas no ponto culminante dos 
iriteress•es nacionaes, como o criterio superior de todas as deliberações. 

Si em vossa alta sabedori a r esolverdes adoptar as providencias legis-
lativas que ora submetto ao vosso exame, além de outras, que possam ser 
suggeridas pela vossa exp•eriencia e pelo vosso pati-iotismo, não hesitarei 'em 
assumir, . na execúção, a responsabilidade do exito de nossos communs 
esforços. 

Uma conducta de. firmeza e perseverança, tendo em vista produzir e 
•economizar, conduzirá a Republica á conquista segura do supremo idéal 
financeiro, nunca até hoj e atingido - o equilibrio orçamentario sem 
emissão nem emprestimo. 

i' 

Capital Federal, 3 d e maio de r8gg. · 

M. FERRAZ DE CAMPOS S ALLES 

Presidente da Republica. 
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3 DE MAIO 

SENHORES MEMBROS DO CoNGRESSO NACIONAL. - Em minha pr_imeira 
Mensagem occupei-m e largamente com a maxima sinc.eridade, da exposi-
ção das normas e princípios a que teria de subordinar a minha conducta 
do desempenho das funcções do alto cargo que me foi conferido pelo suf- i 
f ragio da N ação. E xpostas as vistas geraes do Governo, coube-me tambem 
pedir-vos , na conformidade do preceito constitucional, as providencias legis-
lativas que me par eciam mais urgentemente reclamadas pelas necessidades 
da administração da Republica. 

Venho hoi e dar -vos conta do modo por que interpretei o vosso pensa· 
mento na applic.ação das medidas que me foram concedidas, com superior 
patr ioti smo, pela vossa alta sabedoria. 

Continuam em pé ele bôa amizade as nossas relações com as potencias 
estrangeiras. 

Assig-nalo, com a mais v iva sat isfação. o grato acontecimento ela visita 
que me f ez no mez de agosto ultimo, o E xm. Sr. General Julio Roca, Pre-
s idente da Rep ttbli ca Argen t ina. Foi a primeira vez que coube ao Brasil a 
honra de r er.eber um chefe d·e Estado. 

O governo , correspondendo ao sentimento nacional e aos seus proprios 
desej os, procurou demonstra r , em r espeitosas e significativas homenagens, 
quanto era profundo o seu r econhecimento a esse acto de cortezia e estima 
po r parte do sup r•emo magistrado da nobre N ação amiga e visinha. O Povo . 
Brasileir o, por sua vez, assoc1and o-se com rara expontaneiclacl·e ás mani-
festações · offi ciaes, achou occasião de mostra r , na s calorosas expansões do 
seu justo jubilo, toda a s inceridade dos sentimentos que o ligam ao povo 
arg;entino. 

F oi assim que os inolv idaveis dias el a permanencia do illustre Presi-
dente da Republica Argentina n a capital da Republica .Brasileira poderam 
assumir o significativo caracter de verddeiros dias de festa nacional, ·affie-
ctuosa consagração da tradicional cordialidade, que dnmina nas relações 
dos dois povos. 

Relações 
Exteriores 
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Abrindo espaço ao desenvolvimento da alliança moral, a que , inten-
cionalmente alludiu o illustre Sr. General Roca, este memoravel acon-
tecimento exercerá, por certo, benefica e extensa influPncia nos destinos 
de uma larga política de solidariedad•e americana, cc>mo aconselham os 
grandes interesses e as legi.timas aspirações do nosso crmtinente. 

Utilizando-me da licença que me concedestes, •espero retribuir em breve 
a honrósa visita. retribuição que não pôde ser feita com a devida pontuali-
dade, porque as exigencias da publica administração não me permittiram 
ainda au»entar-me do paiz. 

A questão dos nossos limites com a Guvana Franceza foi, como sabeis, 
submettida de r.ommum acr.ôrdo á. deeisão do Governo da Confederação 
Suissa. Para defender perante elle o direito do Brasil está acneditado 
como Enviado Extraordinario e Minist~·o Plenipotenciario em Missão E.spe-
•ial o bacharel .Tos~ Maria da Silv.a Paranhos do Rio Branco, antes corn 
justa razão escolhido para or,g;anizar os elmentos ind'isp·ensaveis a esta 
nova e importante tarefa. Di,g;o - . com ,insta razão - porque para: ella 
estava naturalmente indicado pelo relevante serviço prestado• em Was-
hington em assumpto semilhante. De conformidade com o seu. compromisso, 
já ambas as partes apresentaram ao Arbitro as r espectivas Memorias. 

Nas. do Brasil está o seu direito exposto e provado "om tan.1ta clar-eza, 
que confiadamente aguardo favoravel decisão. 

Pelo protocollo de Io de abril de 1897, data em que se a.ssignou o• com-
promisso de arbitramento, convieram o Brasil e a França em preparar os 
eLementos necessarios para que. proferida a sentença arbitral. se pr0ceda 
á demarcaçã~ da fronteira sem demora e de conformidade com essa sen-
tença; e para isso organizaram uma commissão mixta destinada a explorar 
os rios que possam interessar á questão. Já S•e começow a expl'oração. Com 
prazer commemoro aqui o valioso concurso que á commissão brasitei•ra tem 
recebido do dr. Paes de Carvalho, governador do Estado do Pará. 

A questão d·os limites com a Guayana Ingleza tão importante como a 
dos limites com a Fmnceza, tem sido objecto de constante ·attenção. O Sr. 
Souza Corrêa, nosso Ministro em Londres, cujo fallecimento t0dos deploram, 
estava encarregado de negociar e concluir com o Governo Britannico um 
compromisso de arbitramento, cuja idéa, suggerida: por esse Governo, tinha 
sido aceita sem hesitação. Foi necessario nomear novo plenipotenciario e a 
minha escolha recahiu na pessoa do bacharel Joaquim Aurelio N abuco de 
Araujo, que estava incumbido de preparar a defesa do nosso direito. 

Dei-lhe, como Enviado Extraordinario e Ministro Pleni'potenciario •em 
Missão Especial, os poderes necessarios para todos os ac~os relativos á 
questão pedente e elle ha d•e corresponder, estou certo, a essa prova de mere-
cida confiança. 

A Legação em Londres é regida, por ora, pelo respectivo I 0 Secretà·rio, 
ria q~alid'ade de Encarnegado de Nego cios. 

Venezuela e a Grã-Bretanha submetteram sua questão de· limites a um 
Tribuna,! Arbitral .que S<;! reuniu em Paris. Julguei çonveni•ente resa,lvar per-



ante eHe os direitos do Br-asil que pudessem ser envolvidos nas ,prtenç~e~ 
das duas partes litigantes. Pa.ra isso foi o nosso Ministro .naquella capital 
incumbido de dirigir-se ao Presidente do dito Tribunal. E11e o fez em nota 
de 25 de ju~ho do anno p~oximo passado. 

O Tribunal proferiu a sua sentenca, em 3 de outubr.o, .e nella f,ez a 
seguinte declaracão : 

"Ficando entendido que a linha determinada por este Tribunal .reserva 
e não prejudica qualquer questão actualrnente existente ou que v•enha a 
existir entre n Governo de Sua aMgestade Britannica e ,a; :R!epul:>lica do 
Brasil, ou entre esta ultima Republica e os Estados Unidos .de Vene-
zuela". 

Ap•ezar dessa declaração, que ·me pareceu e é insufficiente, resol:vi pro-
testar contra a sentença, em circular dirigida pelo Ministerio das Relações 
Exteriores ás Legações Brasileiras e por estas communicada, ·como ·cumpria, 
aos governos junto aos quaes mantemos representação diplomatica. 

Por meio .de um protocollo, aqui assignado em 30 de outubro do anno 
proximo findo, está resolvida a divergencia que havia entre o Bra·s'il e a 
Bolívia, relativamente á naseoente do J avary. 

A latitude dessa nascente foi determinada em r874 pela commissão 
mixta que concluiu a demarcação dos limites entre o Brasil e o P•eru'. Para 

' poupar tempo e despeza - ao menos foi esse o pensamento do ·Governo 
Brasileiro, quando, em r8QS, se tratou de demarcar a linha divisaria entre 
o Modeira e o Javary - adoptou-se . a operação feita por aquella commissão; 
mas, levantando-se duvida sobre a exactidão da latitude achada, pareoeu 
necessario verificar si realmente tinha havido engano. O Governo da Bolivia 
não se prestou a essa verificacão. por entender que a latitude de 1874 estava 
adoptada definitivamente e que della devia partir a raia para o Madeira. 
Fez-se a verificacão, sem o seu concurso, •e achou-se differença que causa 
ao Estado do Amazonas a perda de 242 leguas quadradas. 

Aj.ustou-se no referido protocollo que se organizaria uma commissão m1xta 
para verificar a verdadeira posicão da nascente ou da principal nasoente do 
J avary e para demarcar a fronteira, partindo da latitude que se achar. Até a 
conclusão desse trabalho fica adoptada como limite provisorio a linha tirada 
do Madeira á latitude determinada poelo commissario hrasileiro que procedeu 
sem o concurso da outra parte. A commissão hrasileira está nomeada e 
unir-se-ha á boliviana logo que o Congresso N acionai votar o necessario 
credito. 

O Governo Boliviano estabeleceu. como sabeis, uma alfandega sobre o 
rio Acre ou Aquiry, no logar chamado Puerto Alonso. Segundo estud0s a 
que procedeu, o engenheiro que se encarregou desse trabalho julga que •essa 
Alfandega está em territorio boliviano; mas como se tem pnetendido o 
contrario, ajustou-se no mencionado protocollo que ella fique onde se acha, 
até ser concluída a demarcacão da fronteira na .oarte respectiva, sendo 
então ·removida. no caso de se reconhecer que occupa territorio brasileiro. 



Àssim ficam amigavelmente 11esolvidas duas difficuldades que pareciam 
invencíveis. H avia, porém. outra que felizmente cessou: refiro-me á fun-
dação do pretenso Estado Ind ependente d.o Acre. 

O tJerritorio cortado por esse r io e por outros que veem ela Bolivia 
· P. ·habitado quasi que exdusivamente por brasileiros, q.ue se empregam na 

t:xploração dos seringaes. Nesta circumstancia e no presupposto de per tencer 
•elle ao Brasil até ao parallelo de I0° zo' Sul, bus·caram os revolucionarios 
pretexto para o seu procedimento. 

Os · revolu~ionarios já depuzeram as armas, deixando de · existir o pre-
te nso Estad.o Independente; está restabelecida a alfandega em Puerto. 
Alonso e já ahi se acha o Consul Brasileiro; mas o Governo da Bolívia 
·não tem naquel!a região, nem em out ra parte do territorio, força que faça 

, ·JCespeitar a sua soberania e as suas autbridades . 
. O tratado de amizade, commercio e navegaÇão, concluído em 1883 ·com 

o Paraguay, foi denunciado pelo seu Governo e cessou em setembro de 1898. 
Para ngociar outro tratado, o Governo Paraguayo enviou a esta capital 
um M~nistro Plenipotenciario, que propôz a ernovação do primeiro com addi-
ções e novos àr t igos. A estipulação mais importante para a do Paraguay era 
a do livre cambio e,ntre elle e o Estado de Matto Grosso , o que não convinha 
ao Brasil. A exportação daquelle Estado para a Republica visinha consiste 
quasi qne exclusivamente em gado; não haveria, pois, r eciprocidade e í' 
U nião ficaria privada de parte da sua renda. O P araguay gosou das 
vantagens do livre cambio durante mais de vinte e se is annos, sem que 
melhorassem as condições do Estado de Matto Grosso. Por estas razões 
adiou-&e a negociação, declarando-se ao mesmo tempo que o Governo Bra-
sileiro applica rá a taxa minima aos productos do solo e da industria do P ara-
guay, importados directamente pelo Estado de Matto-Grosso , si o Governo 
Paraguayo coresponder a essa prova de boa vontade no tratamento dos 
productos · do solo e da industrià daquelle Estado, expor:tados directamente 
para o seu paiz. 

O regimen da tarifa dupla, auto rizado pelo Congresso Nacional, ariginou 
a negociação de ajustes commerciaes com a França e a Italia. 

A' França pediu o Governo Brasileiro a 11educção de 30 olo nos direitos 
a que actualm ente está sujeito o café brasileiro, isto é, 156 francos por Ioo 
kilogrammas. O Governo Francez offereceu successivamente a de ro, 14 e 
15 francos . A sua offerta não foi acceita e as negociações não t eem 
progredido. 

Tambem p•edimos á Ita lia a reducção de 30 °1 ° e ella offerece reduzir 
os d ireitos de 1 so a 120 liras, com alguns favores · que não compensam a 
differença entre o . pedido e o concedido. Apenas me refir.o ao ponto prin-
cipal. Estão ' m andamento as. negociações. 

Com a Hespanha ha apenas troca ele informações. 
Tambem com a Legação dos Estados U nidos da America se tem tratado 

de ajuste comm r rcia l, mas a negociação ainda não tem caracter definido. 



231 

Nesta capital como nos Estados a ordem publica manteve-se sem alte- Ord~;,;:P~hlica 
ração, não obstante o plano de uma conspiração aqui descoberto · e que tinha' 
por fim attentar contra o regimen republicano. Esta occorrencia, porém, 
longe de produzir desassocego e inquietação no •espírito publico,. trouxe., aÓ 
contrario, na sua prop'ria inanidade, mais uma prova irrefragavel i:li>. "indes! 
tructivel solidez e da absoluta estabi lidade das instituições. 

·O poder publico não s•entiu, siquer, a necessidade de faúr uso d'os 
meios extraordinarios, que a lei faculta, dada a immi'nericia de uma séria 
perturbação da ordem publica. Apezar da gravidade do facto, e~ sua natu-
reza, elle não sahiu dos domínios communs da policia, sihão para ser' 
ent!'egue com os esclarecimentos colhidos no respectivo inquerito, á · coinpe~ 
tencia da Justiça Federal, onde , o processo vai seguindo o sei.t cursb. "i 

A actividade publica ou particular não soffreu, em · qualque~" das sua~ 
espheras, a mais ligeira interrupção; é iã agora o paiz in beiro aguard~ ' coll! 
a mais serena confiança e a efficada da acção normal da Justiça. 'Isto que~· 
dizer que, atravez das difficuldades por que temos passado, já · chegáámos 

ao estado tranquillizador, •em que os apparelhos mais energicos de govern.b, 
destinados á accão rigorosamente decisiva das occasiões extremas, podein 
felizmente repousar. oor isso mesmo que, -nestes mOIIJ•entos de calma e 'de 
confiança, a guarda dos direitos da sociedade é funcção exclusiva· do ouÚo 
orgão do poder publico. 

Na mensagem de 3 de maio do anno passado referi-me aos :!efeitos 
gravíssimos da vigente legislação eleitoral, d•efeitos indicados pela expe-
riencia e que devem ser eliminados quanto antes a bem do prestigio moral do 
suffragio. 

A imminencia da eleição .fed·eral tornava menos ~pportuna a discussão 
de um assumpto, que precisa antes de tudo ser examinado de um po~to çl~ 

vista geral e superior aos interesses subalternos que se conteem nas restri-
cções dos casos particulares. Bem inspirado andou, pois, o Cong~essq 
deixando de examinar na ultima sessão os caracteres de ·uma reforma · d~ 
tanta !'elevancia, como esta, qúe reclama da parte do legislador a mais ?-bso'-. 
luta isenção de animo. ao lado de um grande sentimento de tolerancia pa.rtl~· 
daria e de liberalismo político. 

Ao demais, cada eleição que corre é uma nova propaganda ·pela 
reforma. 

Cumpre dar execução sincera e leal ·ao sabio preceito constitucional, que· 
manda garantir a representação da minoria. E' minha convicção inabalavel 
que, quando essa clausula fôr traduzida ein realidade, estarão. desd~ esse · 
momento, definitivamente banidos dos comi cios .éleitoraes o's . excessos da 
violencia, que perturba, ou os ardis da fraude, ·que escandaliza. manifesta-
ções mais ou ·.menos attenuadas pelo desaJ.ento, . em . que se encontram 
aquelles que julgam nada poder esperar dos processos regulares. '·' 

O inicio desta le15isl<!tura abre auspiciosíl opport\lnid?-de para a, ur~en~·~ 

r~for~P<~· 

. { 

Legisl_açãp 
eleitoral 



Policia A ,Po)icia do Pistücto federal, r.om os elementos deficientes de que 
c!ispõ.e, não póQ.e corre~p.ond•er de modo completo a todas as necessidades da 
mis.são·que lhe inr.umbe, ainda que, fia .Brigada Polici;l, o espírito de bôa 
disciplina dos com,mandados e os louvaveis esforcas do dig11o commandante 
e seus auxiliares tenham concorrido em grande p~rte, para supprir essa defi-
ciencia. Nunr.a será d~mais .enr.arecer os serviços que a mesma Brigada 
tem prestado. 

E ' evidenbe, porém, que a grande populacão da Capital df!. Republica. 
disseminada por u111a superfície territorial tão e.xtens.a, reclama recursos de. 
p'o,liciam10nto muito mais considerp.veis. Não ha v.igilancia nem so.licitude 
qu.e haste, an:te t,al •escassez d.e meios, para assegurar a effi.cacia da acção 
preven'tiva da poJicia, sem dnvida á mais salutar, em todos os Jogares e em 
todos os momentos em que ella possa ser solicitada. 

CumP.re. portanto, dar maior desenv,olvimento aos recursos de que 
diapõe .a !PO)i<;ia, p.o ,mesmo ten\PO que uma or-ganização n~ais de acôrdo com 
a natareza. de suas funcçõ.es venha a apparell1al-a pa.ra satisfazer ás multipla-s 
exijl'enci~s da sua im.portante missão. 

Saude Publica .. Em •elação á ·sa·ud•e publjca, o anno d e 1899 ficou tristemente memo-
r.a.ve,!. Em data de 14 -de agosto recebeu o Governo, da Legação em Lisboa, 

a.Y,ÍilO' telegyaphioo de se haver m.a·nifestado a epidemia da pest•e na cidade, 
do Porto. As relações do Brasil com Portugal, tanto no ponto de vista do 
cP.J.P.JJI.,er,,:io, . ,co.rno no do movimento de passageiros, produziram no animo 
. ·) '""' '-!. '• . . 
pqb,lico ,o. fund,ad.o •receio de quoe o nosso paiz viesse a ser contaminado. 
,,;, ·,.Ç:q~.scj.o ç\as suas r esponsabilidades. ap)"essou-s.e o Governo e,m pôr em 

p.ratica todas as medidas de prophylaxia maritima que a gravidade do 
momento r eclamava, aproveitando-se mesmo da faculdad•e CI,ue lhe offerecia 
o '~it: ·64 do Regulamento Sanitario, para adaptar providencias de rigor exce'-
péioiià1 . . 

A ;n de setembro foi c.onfirmada a nol)cia do apparecimento de casos 
de tiesbe em Assum.pcão. A necessidade de defesa das fronteiras de Matto 
Grosso e do Paraná impunha-se, e, mediante requisição dos Governos desses 
Estados, resolvi intervir 11os ados da administração sanitaria local, ·,para 
o fim exclusivo da mesma defesa. 

inf.eJiz.tnenbe a existencia da peste no Horto fôra tardiamente notificada ; 
de modo que, no período de cerca de dois mezes, que decorreu entor.e a 
época -em. que se pr,oàuzi,ranl , os pd1111eiros casos e aquella em q·uJe a 
moles.tia .foi re~onhecida e diagnosticada, muitas embarcações pr0cedéntes 
de Lei><ões tive-ram livre en trada. 

E .assim, a 19 de outubro era annunciada a ,contaminação da cidade de 
Santos. -Não p.reoi-sarei r eferir .a dolorosíssima impressão que tamanho infor-
ttmio pr-oduziu no espírito publico. A urgencia de medidas adeqt•adas á cior-
cumscripção da epidemia na cidade Íl).vadida era pabente e, -por isto, deciclóu 
o Go:verno isolar o porto de Santo.s, fechando-o aos navios procedentes dos 
9-~tros ·portos da Republic~. Não seria prudente outra resolu~ão naq.uelol<;' 

\ 



instante. A falta de m eios sufficientes para .a de.fesa ,dos Estados ·e o pa,•or 
gerado pela divulgação da occurrencia tornaram indispensavel o emprego .de 
uma medida , radical. 

O Governo de S. Paulo - ao qual, em .nome da Nação, pro.testo agora 
o mais vivo reconhecimento p elos esforços extraordinarios que empregou 
para extinguir a molestia no foco inicial, bene:ficiando assim o paiz inteiro 
e me.recendo os melhores applausos Elos brasileiros -, nenhum sacrif.ic.io 
poupou, quer para debellar a •epidemia em .Santos, e posteriormente na 
capital do Estado, quer para harmonizar os processos ·de .expurgo e da 
administração de hygiene, com as vistas e desejos do Governo Federal. 

Apezar ·das precauçõoes tomadas .para ~<esg.uardar esta capi.tal da infe-
cção imminente, foi aqui verificado um caso de ,peste, no dia 8 de Janeiro , 
O Governo entendeu acertado intervir no serviço de hygienoe municipaL e. 
ouvido o 'Prefeito do Districto, o fez por decreto .de 13 daquelle mez. 
subordinando os respectivos funccionarios, temporariamente, á autoridade 
ela Directoria Geral de Saude Publica. 

Tivemos a felicidade ele impedir á cliffusão da molestia, assim reduzida 
áquelle caso !solado, e a 27 de janeiro foi declarada 'limpa a cidade do 
R io do; Janeiro. 

Comquanto nessa epoca a epidemia Ja estivesse realmente extincta 
na cidade ele Santos, a de S. Paulo podia ainda ser reputada suspeita,· e, por 
isso, só a ro ele foevereiro foi expedido o acto cleclaratorio de completo 
expurgo do territo,rio ·nacional. 

Posteriormente, em abril, verificaram-se novos casos; mas, graças á 
efficacia ela~ providencias promptamente tomadas, foi de novo extincto o 
mal na sua origem. 

O Governo está convencido doe haver cumprido o seu dever durante 
todo o per iodo de afflicções que a contaminação do paiz produziu; e, como 
as decisões ofifciaes tiveram então a mais larga publicidade, prescindo de 
expór minuciosamente os pormenores da administração sanitaria, consi-
gnados aliás no relatorio elo Sr. Ministro ela Justiça e -Negocios lnteóores. 

Devo, entretanto, solicitar a voss<t attenção para a urgente necessidade 
d e dotar a . repartição doe Saude Publica com recursos ide acção mais 
amplos e efficazes, principalmente nos 'Estados, bem conio para a conve-
ni encia ele serem definidas as condições em que, dado o caso de 'calamidade 
publica, a inbervenção do Governo Federal .. nos actos da administração 
estadoal se poderá realizar. 

A administração da Justiça local solicita ainda a decretação de medidas 
complementares, que devoerão fazer parte da 'lei de reorganização judiciaria, 
já em elaboração no Congresso Federa:L 

Em mensagem especial, que vo·s dirigi na· sessão passada, a 2 de 
Nesse ·documento, assim como na recente relatorio daqtielle ministerio; 
Justiça, na quai foram lançados os principa.es lineamentos da reforma. 
N.esse docnmento, assim .como ,no recenet relataria daquelle · minis~e!'io, 

Jnstiça 
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encontraveis, claramente exposto, o pensamento do . Governo relativamente 
a este palpitante obj ect0, que, certamente, occupará a vossa solicitude 
no curso da presente sessão legislativa. 

Na minha anterior mensagem tve occasião de manifestar-vos o parti-
cular empenho do Governo em satisfazer á nec•essidade, geralmente reco-
11hecida e ui·gentemente reclamada, da decretação do Codigo ·Civil, accentuada 
e velha aspiração da sociedad•e brasileira. E'-me grato poder annunciar-vos 
hoj e que o proj ecto está concluído e foi submettido ao estudo de uma 
ctnnmissão especial de jurisconsultos. Nutro a esperança de sujeital-o em 
bneve ao vosos esclarecido exame. 

Está tambem em elaboração o projecto do Codigo do ·Processo Civil, que 
opportunamente será levado á vossa presença . 

A reducção do effectivo do Exercito, tornada uma realidade no exer-
cício que findou, foi rigorosamente subordinada ao limite da dotação orça-
mentaria, como convinha aos aHos interesses do Thesouro Federal. 

A consequencia da manutenção desta medida imposta pela situação 
economica do paiz tem sido o desaccôrd o que se nota entne o estado 
completo dos d·ifferentes corpos, segundo o quadro actual da organização da 
força armada de terra, e o que ê possível conservar-se em proporção ao 
numero de praças legalmente autorizado. 

Do facto, a liás, não te em provindo outros embaraços que não sei am 
os da conservação de todos os serviços inherentes ao estado militar, com 
a mesma r egularidade e presteza das épocas anteriones, 'e a impossibilidade 
ele ministrar á tropa, sem interrupções, a pratica que lhe é tão necessaria 
para o aperfeiçoamento gradual e continuo da instrucção •e disciplina. 

Os acontecimentos, tanto quanto é dadq logicamente pre;,el-os, não 
· indicam a necessidade ele alterar o que estã estabeLecido, uma vez que a 

tr;]}nquilliclade no interior é garantida pela . índole pacifica dos brasileiros, 
neste momento entreg\lJes ao desenvolv imento das forças productoras da 
Nação, e a paz externa é a resultante do bom estado das nossas relações 
inten:acionaes. 

Si, pois, o· conjunto de circumstancias, que podem motivar , uma onerosa 
somma de sacrifícios ao erario publico, e o pesado imposto do serviço das 
armas a grande parte da populaç;io, offerecem favoravel ensejo para nos 
a lliviarmes de um e oÍ.ltro tributo, deveremos. conservar este nucleo nume-
ricamente reduzido, tornando-o, porém, forte e poderoso pelo aperfeiçoa-
mento elos elementos constitutivos de seu valor. 

Estes elementos, considerados de .um modo generico, comprehendem 
os que prooedem da solida e çompleta instrucção, ministrada nos institutos 
officiaes de ensino; · da pratica adquirida nos frequentes e methodicos 

. exercícios com as pequenas e gra:ndes unidades de combate, desde a 
simples escola de batalfdo ás complic;]}das evoluções nos grandes campos 
.de manobras; dós conhecimentos alcançados nas linhas •e polygonos de tiro; 

. do estabelecimento de uma orgànizai;ão militar consoante aos mais moderi:ws 



• principieis da seiencia da guerra; e, finalmente, da acquisição dos mais 
ap& feiçoados armamentos, muniÇões, artifícios •e material exigidos para o 
serviço de campanha, preparados e prefer-idos pelas potencias que conse.r--
vam a supremacia nos assumptos deste genero. 

Para atbender aos diversos aspectos sob que se apresenta o problema da 
r emodelação organica elo Exercito, tem o Governo procurado agir d e moclo 
systematico, afim el e que a sua acção seja efücaz, e os resultados cor-
respondam ás normas de uma boa administração. 

Das importantes modificações por que tem cl•e passar a nossa insti -
tuição militar, ele harmonia com estas icleias, uma já teve sua consagração 
pratica na reforma decretada· p ela Lei · n. 4o3 de 24 de -outubro de I 896, 
relativamenbe á creação elo estado maior elo Exercito; - a outra, já por vós 
autorizada, poderá ainda este anno tornar-se effectiva. ' Com effeito, 
acham-se sufficiebntemente adiantados os trabalhos referentes á reorgani-

. zação elo Exercito, elaborando-se o projccto que terá el e ser em breve sub-
mettido ao vosso juizo. 

A instrucção do Exercito merece elo Governo a mais solicita att.enção. 
O regulamento para os institutos militares de ensino, que tive o ensejo 
de submetter á vossa consideração com a M•ensagem de 17 de julho do 
anuo findo, convém ser examinado na presente sessão legislativa, pois que 
traduz o empenho que tem o Governo ele seguir S>em vacillações o pro-
gramma traçado para a reorganizaçã0 e aperfeiçoamento elo nosso Exercito. 
Não bastam entretanto estas reformas, embora de grancl•e alcance, ' para 
que possamos julga r r esolvidas as p~incipaes clifficuldades elo assumpto. E' 
mistér examinar deticlam~nte a questão elo alistamento. 

J á tive ·Occasião de salientar P•erante vós a urgente e indeclinavel neces-
sidade da adopção de um codigo penal militar na altura das exigencias do 
moderno serviço elas armas e a conveniencia de ·modificar a · respectiva . 
legislação processual. Sem uma •equitativa distribuição da justiça em todas 
as suas manifestações, não se mantém e fortalecem efficazmente os laços 
severos ela disciplina, cuja existencia é principio fundamental elos ex•ercitos 
bem constituído. 

Apezar de uastante adiantados os estudos para a concentraçã'o das forças 
em uma só localidad e ele cada districto militar, medida de que, com fun-
dadas previsÕ•es , r esultarão excepcionaes vantagens de ordem aclmif!ÍStrativa 
c economica, ainda não foi possível executai-a praticamente. Emprehendi-
mento d e tamanha magnitude, para ser judiciosamente levado a effeito 
s•em àccasionar perturbações, carece que o tempo exerça sobre elle a sua 
acção preponderante, já que o estado economico-financeira do paiz é 
obstaculo insuperavel á sua immediata realização. Com perseverança e tena-

- cidade é de presumir que possamos em época proxima r esolver esta impor-
tante questão. 

A defesa nacional é assumpto de 1ninha particular preoccupação. 
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Comprehendendo a necessidade e irnporta'llcia de ·.dotar os nossos portos 
com os mais modernos e ap•erfeiçoado:s ·.meios de defesa, tem o Gov,erno 
procurado impulsionar ·as obras •em execuçã:o e deter·minar outras, tanto 
quanto pennittem os recursos orçamentarios. Assim é que se está c0ns-
truindo uma bateria mascarada na fortaleza de S. João, procede-se a estudo 
para defender Belém e Obidos, no Estado do Pará, acham-se quasi con-
~luidas as obras de construcção da importante fortaleza de 1mbuhy, e 
muito adiantadas as da Lage. 

Comquanto estes dois formidaveis •elementos de defesa sejam por si 
só poderosissimos obstaculos :;t um ataque naval a esta capital, considerações 
estrategicas reclamam tambem a construcção de identic.o forte na ponta de 
Copacabana e a terminação do de Imbetiba, afim de completar o systerna 
projectado, sendo que os planos e orçamentos daquelle, já organizados e 
approvados, aguardam, apenas, a opportunidade para a execução. 

A par da defesa de nosso littora·l, não tem sido •esquecido que a força 
armada, para prestar proficuamente os serviços que lhe são exigidos nos 
momentos difficeis, deve estar provida do conjuncto de elementos que lhe 
permittam agir intelligente e prestamente. Entre .outros, •os indispensaveis 
á mobilização e aos multiplos e complicados tnabalhos que se apresentam 
nas campanhas de hoj•e, mereceram cuidados especiaes, providenciando-se 
sobre a acquisição do material de transporte e do ·serviço sanitario e estu-
dando-se o systema .preferível de apparelhos electricos apropriados á rapida 
c0nespond.encia e transmissão do pensamento .a grandes .distancias. 

O ·problema da reorganização da esquadra, que se contém no transcen-
dente problema da defesa ·e da integridade da Patria, tem .si.do e jámais 
deixará de ~er obj ecto de .cuidadoso estudo por par.te d0s altos .poderes da 
Republica. A sua solução radical, dadas as condições do paiz, não poderá 
deixar de ser lenta, mas ha de vir a . seu tempo. 

Do confronto das condições actuaes .com as do anno passado, na data 
de minha primeira Mensagem; verifica-~e um progresso sensível nos .melho-
ramentos que vai recebendo a nossa esquadra, já agor.a de animador aspecto 
no conjuncto geral dos elementos de actividade .de qne dispõe. 

Proseguem com assiduidade os trabalhos de reparação, d•e q.ue ainda 
carecem alguns navios, e até o fim do anno corrente, com os que já se 
acham pro~1ptos, teremos em condições de entrar em ~erviço : - no porto 
desta capital. vinte navios, alem dos tres de instrucção 'e de tres torpedeiras; 

na flotilha do Amazonas, cinco ; - na d-o Rio 'Grande do Sul, dois; - na 
de Matto Grosso, tres; - na do Alto Uruguay, dois. 

Desde já, porém, o Governo está ·habilitado a fazer sair a qualquer 
hora, do porto da capitrl da Republica, uma esquadra composta de unidades 
modernas de combate. 

Proporcionar os ·mei0s para que a instrucção profissional dos nossos ~ 

officiaes e marinheiros encontre os necessarios factores de d•esenvolvimento. 
é medida que considero de grande relevancia é indispensavel ao de~empenho 
cabal da ardua e nobilíssima tavefa da Maritíha de guerra. 



São valiosos. ensinam.,ntos· par.a as na<;Ões marítimas os. u'ltimos acon-
tecimentos qu•e,. no find-ar do secul.o,. v•ieram demonstrar a int:luencia do 
p·od·er naoval, (\l.ecidindo napidamen.te àa sorte das nações. 

A rev~são·, do. quad·ro dos- o.f::ficiaes da Armada, com o intuito de fazer 
desapparecer os que se aebam aggregados, é ind.ispensav•el para que os pri-
meiros tenentes não encontrem obstacul!'l ás suas justas aspiraç_ões, sendo 
promovidos e, portaNto; libertos da reforma compulsoria, inadmissível para 
aquelles. de que ma patria vóde ainda esperar relevantes serviços, e que se 
recomemndam pela aptidã<> adquirida com grande labor nos primeiros annos 
da carreir-a milita-r. 

Reclama a attenção do Governo o. estado em que se acham as capitanias 
de po"rtos, desprovidas em geral de material fluctuante e de pessoal para a 
fiscalização de interesses que affectam muito de perto á Fazenda N acionai. 
As scenas passadas aqui no porto do Rio de Janeiro, •em occasião de nau-
fragios, bastam para mostr>rr a necessidad·e urgente de ser reorganizado o 
serviço de - Soccorro Naval - que pod'erá ser auxiliado por uma taxa 
destina,da es!l'ecialmente para esse fim e calculada pela tonelagem dos navios 
de c.ommercio, ad instar d·o que se pratica com os pharóe:S. 

Proseguindo na exec1•ção do programma traçado - de transfenr a 
emprezas particulares a gestão cias estrad·as de f•erro de propriedade da 
União - o Governo arl.'endou, em concurrencia publica, a Estrada de Ferro 
de S. Frm>ci'sco, na Bania. e promove o arrendamento da Estrada de Ferro 
S1<l de Pe1·nambt<co e da Paulo· Affowso·. para as quaes não foram apresen-
tàdas propostas acceitaveis. 

A Estrada de Ferro (qnfral do Br-asil não foi, por emquanto, objecto d•e 
nenhuma operação. 

Começam a produzir- bs seus beneficos effeitos os melhoramentos reali-
zados neste importante p~oprio naciona-l, no d•ecurso destes ultimas annos, 
com pesado sacrifício para os• cofres puhlicos. No estado de franca prospe-
ridade em que elle se acha, é evidente que. cessando progl'essiv·amente as 
despezas extraordinarias, na maior parte reclamadas por obras novas ou 
reconstrucções, deboa d•e -;er um encargo para o Thesouro e passa a tomar 
posição· entre as diversas fontes da renda publica. 

Já no ulitimo anno as despezas de custeio ficaram limitadas á· cifra de 
27.584 :094$'175, ao passo que a· receita foi de 32.527 :86o$7I S· 

A reducção de tarifas para os oereaes e outros productos da pequena 
lavoura, d'eliberada pelo Governo no intuito de favorecer e animar a pro-
duc~ão, deu o resultado• esperado, fazendo desenvolver· o plantio nas zonas 
servidas poela estrada e trazando a abundancia e a ba·rateza desses generos 
aos mercados de cÓnsumo. 

Tambem o café foi beneficiado com uma reducção de r o o lo nas . tarifas, 
auxi-lio esse ind•ispcnsavel no· período· critico em que se achou a lavoura. 
Seria par·a d'esej·ar qu•e as emprezas Ji)articulares, sobretudo as que só podem 
prosper-ar· com a• prosperidade da agricul'tura, procurassem fazer concessões 
identicas em suas tarifas. 
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Só por falsa comprehensão dos phenomenos que affectam á economia 
g>eral se póde attril,uir exclusivamente ao poder publico o dever de crear 
compensações pant as actividades productoras na sua pha.se de crises 
perigosas. A's · inciustriás particulares, que dellas vivem, cumpre igualmente 
não as deixar per,~er ao desal•ento e á falta ele compensaclora remuneração. 

De conformidade com as autori.zações legislativas, foram reformados os 
contratos das companhias de gaz e esgotos da Capital F ed eral, tendo em vista · 
c deqenvolvi'mento desse serviços, que não podem ficar estacionarias em 
uma cidade cujo srescimento é continuo . 

O serviço de abastecimento ele agua, a cargo elo Estado, precisa igual-
mente de algum r\esenvolvimento em ordem a ir pneparando o futuro em. uma 
questão vital, como é esta. 

E' urgentemente reclamada uma lei que regule d·e modo claro e preciso 
as relações de direito sobre as minas, na conformidade do que preceitua o 
art. 72 § 17 da Constituição. Essa providencia concornerá certamente para 
facilitar o desenvolv imento ela mineração, que, sem duvida, entre os obsta-
culq.s á sua expansão, enc ii>ntra o que resulta elas incertezas jurídicas,' diffi-
cultando o concurso do capital. · 

A gestão economico-financeira do r egimen cl ecahido não foi ele molde 
a favorecer a expansão da riqueza nacional na medida correspondente a o des-
envolvimento progressivo da d espeza publica, nem tão pouco a faz,er conter 
esta nos limite' da receita. Dahi a instituição do def,:c,:t permanente. 

Para combater o desequilíbrio e dominar as crises, não 'encontrava a 
administração publica sinão os processos empíricos, que se · circumscreviam 
a dois unkos recursos - o emprestimo ·e a emissão. 

Os emprestimos succ·ess ivos, que acarnetavam ao Thesouro novos 
encargos, aggravando o pro.prio deficit de anno para anno, iam produzindo 
lentamente, mas em progressão continua, os seus naturaes effeitos - a ruína 
das finanças e a del ilitaçãt dn credite 

Por outro lado, a 'emissão, ·prestandü c seu fatal concurso a esta obra 
de decandencia e lançada, as' mais das vezes, fóra das exigencias naturaes 
da fortuna publica, perturbava ·o organismo economico ela nação, desvalo-
rizando o meio circulante. 

Foi por este caminho, aberto, pela imprevicl,encia e trilhado com a 
cegueira ela mais condemnavel obstinação, que o Governo Brasileiro chegou, 
a contingencia d e celebrar, em Londres, o accordo d'e r r ele junho de r8g8, 
fru cto in evitavel da política financeira daquelles m esmos que hoje o con-
demnam com maior vehemencia. 

Tendo d,e iniciar o meu governo debaixo da influencia oppressiva desta 
situação, sem duvida grave e anormal, não hesitei em assignalar como 
suprema preÓccupação minha, pois que tal d evêra ser tam~em a aspiração 
nacional, o prompto levantamento elo credito brasileiro, uqe assim viera a, 
neceber tão rude golpe, preparado de longe por essa paciente e descuidosa 
accumulação de erros. 
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Entretanto, collocado em presença desta ordem de coisas, pat:e·ceu-me 
clara e palpitante a necessidade de uma orientação finanoeira inteiramente 
desligada daquellas tradicções, Cortar déspezas e promover o desenvol-
vimento da renda - eis a unica Vlereda indicada pelo bom senso e pelo 
patriotismo, sobretudo quando as imperiosas exigencias da situação não 
permittiam esperar a acção tardia de processos menos energicos. 

Mas, extirpar abusos e estabeLecer as boas praticas, eliminar a con-
fusão e fundar o methodo, encerrar a phase dos adiamentos e iniciar o 
período das soluções, ferir interesses que se julgavam l•egitimados pela 
acção tolerante do tempo, pedir ao contribuinte as sommas que o credito 
já não podia fornecer, resgatar em vez de emittir, solv~r velhos compro-
missos sem contrair outros, finalmente, . realizar uma vasta obra de repa-
ração, é de certo empreza demasiadamente custosa, qpe ·governo algum 
jámais conseguirá levar a cabo, sem primeiro ter de vencer as pertinazes 
resistencias dos interesses contrariados. 

o certo é que têm sido improfícuas os esforços empregados: 
Posso annunciar, com verdadeiro contentamento, que a administração 

da Republica entra agora em uma phase francamente auspiciosa, graças á 
collaboração do Congresso Nacional, que tem prestado, com patriotica 
firmeza e orientação segura, o seu indispensavel concurso para o desen-
Yolvimento de uma política financeira, amoldada ás exigencias excepcionaes 
d<> situação. 

A solidariedade dos esforços, a conformidade de vistas, a ·unidade 
de acção dos dous poderes teem sido e espero que continuarão a ser 
a origem fecunda de largos beneficios, que bem cedo farão sentir o reflexo 
de sua acção reparadora em. todas as regiões da v,ida nacional. 

O Governo aguarda confiante a approximação da data de I de julho de 
1901, termo do prazo fixado para a volta aos pagamentos em moeda. 

E' -me grato poder assegurar-vos, não I?-ais ante a simples perspectiva 
de lisongeiras presumpções, mas em presença da garantia positi'Va dos 
meios accummulados, que o Thesouro se encontrará solidamente preparado 
para corresponder de prompto a todas as exigencias do vencimento, voi-
tando ao regimen de indefectível pontualidade. 

Para isto não será preciso pedir mais sacrifícios nem submetter o 
credito publico a novas provas. O que cumpre agora é perseverar na pratica · 
de lisonj eiras presumpções, mas em presença da garantia positiva do s 
e imprimir a todas as espheras da administração esse caracter de perma-
nencia e de continuidade, que assignalam as situações definitivas e pre-
param a realisação das grandes obras de Governo. 

A diminuição evidente da intensidade da crise financeira e. economica 
indica, de modo incontesta'Vel, o acerto do ponto <;le vista em que os Po-
deres Publicas encarara~1 a questão e a excellencia das medidas postas em 
pratica para debella,l-as. 

'I 



A valorisaç,ãe'- do meie circuhmte, traduzida pela e'levação lenta, mas 
se.guna; e sobr.etudo p·ela fixid'ez relativ-a à'o cambio', indica clanmente que 
o. nesgaie do papel meeda, rea:l'isade não só pelas. verbas destinadas a satis-
fazer e·s· eomp:romissos ·com o contracto do ftmding-loan, mas ainda pelas 
sobras. pre;v.enientes das eeonom·ias das• despezas• publicas, está produzindo 
os effeitos Ci!Ue delles s·e esperavam e· se deviam esp·erar, 

A quantidade d'e p,aper moeda, que em agosto de ·1898 elevara--se á 
enorme cifra de 788'.36<; :614$500, estava redüzida em 31 de março findo 
a 716:705 :618$, havendo-s·e, pois, resgatado até esta data a quantia de 
71.658 :996$·soo ; sendo ss.o.oo :ooo$ por conta do accordo do funding-loan_ 
e 16.6'58 :gg6$soo por conta de debitas do Banco da R~publica e desconto 
ele nÓtàs-

Realisada com -toda, a prudencia e cautela, a reducção na circulação se. 
fez sem-·perturbações prej'udiciaes e, ae contrario; com vantagens reaes e 

. ·positivas. 
O resgate deve ser este anno mais amplo, em virtude dos recursos 

ereados pela lei que estatleleceu um fundo especial' para esse fim. 
A lei já em execuç·â<'r, estabelecendo um fundo de· garantia para o papel 

mmecÍa, vem sem du-v-ida• desenvolver a acçãe· do resgate na val'orisação do 
meim· circula.nte, e a que extingue a faculdade emissora crea:da p~la de 1875, 
v;em d'a·r estabH:idad'e áque!Ia- va~0ri'sação e confiança na permanencia de 
seus resultados. 

iMas a massa de papel ' m:0ed!a não é o uni co facto r da taxa cambial : 
o valor· d·a ·nussa expo:rtação é outr0 e não menos importante ; dahi a in-

.'fluencia netatvel que a ·cr-ise econ0mica exercia so·l\re a crise financeira. 
A elevaçãe d'0- pre~0 ào- nosso• princi·pal· p:rod'ucto de exportação vei-o por 

isso eombinar a sua acqão· c0m a do- 11esgate na va:lorisação da nossa 
moeda. . · . 

0s 11esultados obtidos neste po~to demonstr.am Gittanto foi acertada a 
politiea e.conomiea cl0 Governe; tãe· mal c0mprehencLidat e por iss0 tão cen-

, su:rada. a pPiwúp-ie\. Sem· o. empngo de m-eies artifieia.es, c0ndemna:àos ent:re 
n,ós. tantas ve2les pela experietl.e~a, a: la.voblra vai• se levantande poueo a. pouco 
c tudo nos leva a crer que brev'e, a crise estará cenj,urada. 

A melh0r -a <;J.).le· acabamos de notar na situaçã-o ge:ral dn. pa:iz· observa-se 
ig}lalm•ente na situação d0 Thesoum. 

hs dividas · de eocer.cicio findos teem · sido fo:rtemente r-eduzidas. As 
letras do. Thesouro emittidas e · anno pa:ssadro, no valor de 11•.ooo :ooo$, 
foram todas resga:tadas d'enb:o do exencicio. 

tAs indemnisações em virtude de sentenças federaes foram liquidadas 
em al:guns mi!lha11es. d·e cóntos de r.éis e tocLàs ellas com · reduc~ões extrema-
n<ente. fav~raveis ao Tlí-eso11110. 

Liquidando as· dividas· passivas, o :Govemo tem procurado liquidar 
tambem as dividas acti'Vas. 
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Foi assim que, usanci!o da autorisação legislaniva, liquidou os debitos 
do Banco da R:epublica, colhend'o por essa fórma recursos para os fundos 
de garantia e resgat e do papel mo eda. 

'Esses debitos, de liquidação demorada e sujeita a todos os azares das 
operações bancarias, em prazos extr emamente longos, foram liquidado~ 

por meio de descontos identicos aos estabelecidos pelo Governo passado 
para os casos analogos, e perfeitamente semelhantes aos descontos com-
merciaes e ao~ das proprias letras ·do Thesouro. 

rSi d ebaixo do ponto d e vis1Ja commercial a operação foi v,antajosa 
para o Thesouro, sob o ponto de vista da administtação e da política os 
seus resultados não foram inferiores. 

As ligações que existiam entre o Banco e o Thesoúro geravam uma 
situação igualmente perniciosa para ambos : de um lado emissão repetida~ 

de papel moeda, para emprestar ao Banco ; de outro lado, immobilisação 
dos capitaes do Banco em fundos publicos, sob a pressão do Governo. 

Foi a esta s·ituação, que se pôz fim, com a operação realissada. 

Os titulos de divida do Uruguay, recebidos por encontro de contas com 
c Banco da Republica, foram, por meio de uma operação feliz troca-:los por . 
titulos brazileiros em condições muito vantajosas, sendo os uruguayos co-
tados a 59 e os brazileiros a 6o; o que produz uma amortisação em nossa 
divida em ouro, dos emprestimos de 1879, 1883 e 1888, de perto de 7o .ooo 
libras esterlinas . 

Esta amortisação, reunida á dos títulos de 1868 e 1889, serviram, sinão 
para annullar de todo, ao menos para diminuir os nossos encargos em ouro 
provenientes da emissão de títulos do funding-loan . 

Não se r ealisaram felizmente as apprehensões daquelles que, atten-
dendo á pobreza do paiz, e~ vi rtude do fort e abaixamento do preço do 
café, acreditavam que os impostos em ouro nas alfandegas acarretar.iam 
uma diminuição notavel nas r endas aduaneiras. 

Ao contrario, ellas foram além de todos os calculos optimistas. 
rCom effeito, só a renda de importação para consumo attingiu. ao 

algarismo de 18 :483 :2.Zs$ ouro e 181.529 :so7$ papel, o que dá, reduzindo 
tudo a papel, á t axa de 7 7h6, média do anno, a quantia de 248.628:274$, 
superior de 2.416:014$ á do anno de 1896, considerada a maior renda de 
importação nas aifandegas do Brazil. 

A renda total arrecadada nas alfandegas elevou-se a 18.897:217$ ouro 
e 201. 151 :•153$ papel, ou, reduzido tudo a papel, a 269.752 :815$ooo . 

O imposto de consumo, que em 1898 produziu 14.548:175$, deu em 
1899, 24.930 :246$, isto é, mais w.382 :o71$ooo . 

A renda do imposto de sello elevou-se a 9.088 :às7$, a renda total 
interior a 78.6oo :ooo$ e a extraordinaria a 17.342 :ooo$ooo. 

ü total das r endas da União em 1899, pelos dados que. possue o Thesouro, 
que não sito ainda 'completos, eleva-se a 302.693 :ooo$, papel. Si aceresçen-. 

IÓ 
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tar-mos a esse total a renda do semestre addicional, 
dação em igual periodo do exercício anterior em 
-314.254 :oco$, papel. 

calculada pela arreca-
1 1.561 : ooo$, teremos 

A renda em ouro elevou-se nas alfandegas a 18.897:217$ que, reunida 
e a feita em ouro attingiu a 14.092 :046$296. 

A despeza em papel para o mesmo ·exercício elevou-se a 225.942 :225$ 
c a feita em ouro attingiu a 14.092 :o46$ooo. 

Deduzindo as despezas das rendas da mesma especie, ter-se-ha um saldo 
de 88.3 r r :775$, papel e 5.325 :660$296, ouro. . 

Os çreditos abertos nos diversos ministerios em 1899 elevaram-se· a 
34·3'4 :4o8$668; dessa quantia, porém, deve-se deduzir 7.253 :591$102, que 
representa apenas movimento de fundos na Estrada de Ferro Central 
ficando pois o •valor desses creditas reduzido a 27.o6o :817$566. 

Si deduzirmos esta quantia e mais a de 45.ooo :ooo$ proveniente do res-
gate do papel moeda, em virtude do accordo do ftmdin-loan, do saldo em 
papel acill)a demonstradà, teremos como resultado final : saldo em papel 
r6.25o :957$434 e em ouro 5.325 :66o$296. 

Quanto ao corrente anno, nada de · positivo se póde affirmar. 
De um lado, os dados que possuímos sobre o r• trimestre são extre-

mamente incompletos ; de outro lado,, as rendas aduaneiras nesse período 
co.m a antecipação da importação em dezembro do anno findo não expri-
mem de modo algum a fracção correspondente da renda do actual exercido. 

O estudo, porém, das condições geraes do paiz e . do movimento das 
rendas nos leva a crêr, com convicção, que não teremos no actual exer-
cício renda infercior á do anno findo.. 

Em resumo: 
Valorisação lenta, mas gradualmente progressiva de nossa moeda, ma-

nifestada pela subida e fixidez do cambio ; 
Valorisação de nossa exportação e consequente augmento. da fortuna 

-... publica, manifestada pela alta do preço do café. 
Restabelecimento cada vez maior do credito do Brazil, manifestado 

pela altas natavel dos nossos · ti tu los no exterior e pela tendencia que se 
vai accentuando da entrada de capi~aes estrangeiros ; 

Saldos orçamentarios provenientes de reducção de despezas e de au-
gmento sensível das nossas rendas ; 

Certeza da parte do Governo e confiança cada vez mais accentuada 
dos nossos' credores da volta ao pagamento em especie de nossos compro~ 
missas no exterior ; 

Taes são os resultados do esforço e da dedicação, não só do Congresso 
e do Governo, mas tambem, é justo dizel-o, do Povo Brazileiro, que não se 
tem negado aos grandes sacrifícios a elle pedidos para o restabelecimento 
<;lo credito da Republica. 
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Senhores Membros do Congresso Nacional. 
São estas as informações que ora me cabe apresentar-vos; outras mais 

minuciosas encontrareis nos r elatorios dos senhores Ministross. 
Desta exposição vereis que, de um ponto de vista de conjuncto, o 

Governo tem procurado attender a todas as necessidades da administração, 
a.pplicando !i sua particular solicitude áquellas que se assignalam por seu 
caracter de maior urgencia. 

Com o auxilio das luzes de vosso patriotismo, que, espero, nunca 
faltará, e guardada a necessaria perseverança nesta salutar combinação do 
esforço, que constitue a nossa melhor força, é minha fé inabalavel que a 
Nação Brazileira attingirá, em rapido progresso, o maximo de pro"speri-
dade, . desenvolvendo a sua riqueza e dando expansão ao seu poder moral, 
sob a influencia geradora e impulsiva da liberdade e das garantiais do 
regimen republicano. 

Capital Federal, 3 de maio de 1900. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES 

Presidente da Republica 
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3 DE MAIO 

S!lNHoR!lS iM!lMBROS no .çoNGR!lSSo NACIONAL. - Cumprindo o dever 
constitucional a que corresponde este documento, não deixarei de consignar 
antes de tudo que ides legislar para o ultimo anno do presente período 
presidencial. 

O que está feito e a segurança já agora adquirida de que faremos 
o que nos resta fazer evidencia bem quão fundadas eram as esperanças 
que eu depositava na exacta applicação deste regimen, que se caracterisa 
pela necesidade de uma · acção conjuncta, combinada e harmonica, dos 
diversos ~rgãos de 1G<>verno. Para que o principio assim concebido pudesse 
produzir os beneficios que de suas illusorias ficções jamais pudera obter 
o regimeti ' decahido, foi ·bastante cimentar a solida·riedade de todas as 
forças constitucionaes, dando expansão ao sentimento de coilftaternidade 
entre -os que se acham ao serwiço da Republica. Dahi o auspicioso . advento 
de ruma política, que, substituindo inuteis agitações por uma phase de calma 
laboriosa e de fecunda actividade, poude chegar, apenas em metade do ·tempo 
assignado para sua applicação e desenvolvimento, a resultados que a muitos 
espíritos se afiguravam irr.ealisaveis nos proprios , limites do período 
quatriennal. 

!Concorreu poderosa e efficazmente para dar consistencia aos ;vcastos 
desígnios desta politica a acção superior do Congresso Nacional, ., em cujo 
alto criterio não puderam, nem poderão jamais, penetrar os incitamentos 
a uma rivalidade que por vezes tenho indicado como absurda, por isso 
mesmo que é fundamentalmente incompatível com a essencia : do sabio 
systema que previdentemente proscreveu os pleitos de supremacia entre 
o poder que legisla e o poder que administra, uma vez que - nunca será 
demais repetir esta ponderação - não possuindo este a ,. prerogativa 
absorvente da dissolução, aquelle, a seu turno, não se acha armado da facul-
dade preponderante de destruir os membros da administração. 

Extinctas as causas que outr'ora, em regimen radicalmente diverso, 
estimulavam as lutas no seio das assembléas legislativas, gerando senti-' 



Relações 
E;xteri ores 

lllentos e aspirações rivaes, nada impede que, debaixo de influencias 
moraes de ordem mai·s elevada, sobretudo nos momentos graves de crise, 
venham todas as consciencias políticas collaborar na obra commum. 

O que cumpre, portanto, é que, sem nos determos a procurar perigos 
onde elles não existem, perseveremos nesta mesma direcção que vamos 
dando aos nossos esforços e na affirmação de uma política de calma, labor 
e concordia, para que continuemos, sem interregno, a colher os fructos que 
a Republica pede á abnegação e ao patriotismo dos brasileiros. 

!Confirmo hoje, apôs um estadia de accentuada actividade administrativa, 
que, para dar espaço ás expansões das forças impulsivas · do paiz, basta 
que este tenha governo ; quer dizer, um poder capaz de desdobrar a sua 
acção inflexível · em um meio de imperturbavel tranquillidade, superior á 
influencia agitadora das facções e inaccessivel á imposição de interesses 
inferiores. 

ü momento que atravessamos, os obstaculos que ainda temos a superar, 
reclamam mais o criterio previdente, methodico e coordenador do estadista, 
do que o espírito de agitação política, fatalmente exclusivista e dispersivo. 

Nestes conceitos não faço mais do que repetir agora, debaixo de uma 
responsabilidade infinitamente maior, aquillo mesmo que venho dizendo 
desde a primeira hora da fundação do novo regimen. 

E' ahi que vejo a grande estrada por onde chegaremos a collocar a 
Republica ao abrigo de · todos os ataques, afagada pela estima nacional e 
apoiada na sinceridade de convicções puras e honestas. 

São de boa amizade as nossas relações com as potencias estrangeiras ; 
e o Governo não ha revelado em seus actos senão o constante ·empenho de 
desenvolvei-as, dando-lhes o cunho da mais perfeita cordialidade. 

iCoube-me a satisfação de retribuir, em outubro do anno passado, a 
honrosa visita do Exm. Sr. General Julio Roca, Presidente da Republica 
Argentina. 

•Assignalo com verdadeiro desvanecimento que não podiam ter maior 
explendor nem mais alta significação as extraordinarias demonstrações de 
carinhoso affecto com que fui acolhido no seio da grande nação · amiga, 
onde o povo profundamente identificado com o seu Governo, e na expansiva 
espontaneidade dos seus sentimentos, prodigalisou as mais honrosas home-
nagens á 'Republica Brasileira na pessoa çle seu primeiro magistrado. . · 

Estes actos de mutua cortezia, proporcionando a troca de cordial 
hospitalidade e a r etribuição de' amistosos cumprimentos, exercerão salutar· 
influencia na: vida dos dois povos amigos e nas soluções da politica inter-
nacional, de cujas regiões emerge, sob o alto patrocínio de grandes pdtencias, 
a generosa aspiração da paz geral. 

Ao deixar a Republica Argentina, sob as vivas impressões das festas 
grandiosas celebradas por um povo amigo em honra da nossa Patria, pro-
testei ante o seu· illustre Presidente o meu imperecível reconhecimento 



peÍo carinhoso agasalho e fidalga hospitalidade com que fui recebido no 
caracter de supremo magistrado do meu paiz . • 

A INação ·Brasileira tem justos motivos para registrar com ufania, 
nas melhores paginas da historia de sua politica externa, o grandioso 
acontecimento que exprime, nos seus altos intuitos, uma obra de affectuosa 
affinidade entre duas nações que se estimam - em beneficio da paz, 
da justiça e da civilisação. 

Ainda no intuito de retribuir os actos de cortezia de que tem sido alvo 
a Republica Brasileira, determinei que o encouraçado FLoriano se dirigisse 
aos portos de Italia, •Portugal, A!iemanha e Inglaterra, e que o navio-escola 
Benjamin Constant, em viagem de instrucção, fosse aos Estados Unidos 
da America do .Norte, com a missão de agradecerem aos r espectivos Governos 
a visita naval que mandaram fazer ao porto desta capital, por occasião 
da minha posse no Governo da !Republica a 15 de 'Novembro de 189·8, 
acto aquelle de elevada e significativa sympathia, que bastante penhorou a 
nossa gratidão. 

D' entre as nações com as quaes cultivamos relações de estreita ami-
sade, a ·Grã-Bretanha e .o Reino da Italia, soffreram perdas dolorosas nas 
pessoas de .S . 1M. Graciosa a Rainha Victor ia e S. M . o Rei Umberto I. 
Os dois sobearnos conquistaram no mundo inteiro a maior sympathia e 
admiração pelas suas altas virtudes. O Governo f<'ederal e o Povo Brasileiro 
acompanharam -com sinceridade o pezar que por aquelle motivo affligiu 
as duas nações. 

A questão dos limites com a Guyana Franceza foi resolvida, como sabeis, 
com a imparcialidade que caracterisa o Conselho Federal ·Suisso e tanto 
honra aos altos funccionaríos· encarregados de estudai-a. A decisão arbitral, 
que põz termo a um litígio secular, não só contribue poderosamente para a 
conservação das nossas amigaveis relações com a ~França, mas tambem, 
o que é de grande importancia, anima a confiar na efficacia do principio 
do arbitramento. O Governo F rancez acceitou-a immediatamente, e de 
accordo com elle foi o territorio do litígio entregue logo á jurisdicção 
brasileira. 

·Durante o prazo do arbitramento, esteve no territorio neutralisado 
uma commissão mixta encarregada de explorar os rios que ' por elle correm 
e ahi manter a ordem. Entre as duas commissões que a compunham houve 
sempre a maior harÍ:nonia, e assim se conseguiu que a acção do Arbitro 
não fosse embaraçada por incidentes que comproinettessem as relações dos 
dois Governos interessados. 

A commissão Franceza recolheu-se a Cayenna e a Brasileira foi dis-
solvida . Outra será organisada quando os dois Governos resolverem pro-
ceder á demarcação dos limites . 

Cessou a revolução do Acre. Os revolucionarias submetteram-se, 
acceitando a amnistia decretada pela competente autoridade Boliviana. 
Faço votos para que a paz sei a duradoura. 
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Tenho a satisfação de communicar-vos que SIS. Leão XIIJ elevou a 
categoria da sua legação, [estaqelecendo a antiga N unciatura e conferindo 
a alta dignidade de N uncio a Monsenhor ·Macchi, até então Interriuncio 
Apostolko e Enviado Extraordinario. 

In•:erior A ordem publica h1anteve-se sem alteração em todo o territorio da 
Republica. 

Accumu lações Tendo sido a lei n . 28, de 8 de janeiro de r892, revogada pela de 
h . 342, de 2 de dezembro de r895, subsiste apenas, de par com o preceito 
do art. · 7 3 da Constituição, que prohibe as accumulações remuneradas, a 
lei n. 44 B, de 2 de junho do primeiro dos citados annos, a qual garantiu. 
os direitos adquiridos por empregados vitalícios e aposentados e permittiu 
o exercício simhltaneo de serviços publicos comprehendids, por sua natureza, 
no desempenho da i.:nesma funcção. de ordem profissional, scientifica ou 
technica. 

A excepção, nos termos em que se acha expressa, tem dado Jogar a 
abusos, duvidas e reclamações. Definindo, de modo explicito, quaes os 
cargos que o alludido preceito não attinge, e prescrevendo os vencimentos 
devidos pela accumulação, preencherá o .tCongress'o N acionai sensível lacuna 
f, m nossa legislação. · 

SaudePublica A saude publica soffreu em 1900 nova crise epidemica. A r-8 de abril 
foram . verincados nesta capital tres casos de peste bubonica devidamente 
comprovados pelo exame bacterioligico. O inquerito a que se procedeu para 
determinar a origem da molestia auctorisou a presumpção de que e!la 
fôra· importada em bagagens procedentes de tPortugal, já então officialmente 
livre da epidemia que o invadira . 

A energia da aggressão hygienica empregada contra o fóco fez com 
que a molestia fosse suffocacla ao nascer. Muitos dias, com effeito, se 
passaram, sem caso novo notificado; mas, no correr elo mez de maio, dÓis 
novos doentes de peste appareceram. 

, .Fiel >á norma de conducta que se inspira na lealdade administrativa, 
não hesitou o Governo em declarar a existencia da peste n esta cidade, 
ai.ncla que prevendo os graves prejuízos que ao paiz acarretaria a execução 
elas medidas sanitarias aconselhadas pelas circnmstancias. 

Todavia, querendo minorar quanto possível esses prejuízos, limit0u-se 
a determinaF que as emba1·cações sabidas do porto elo' Rio de Janeiro foss em 
apenas submettidas á desinfecção no Lazareto da Ilha Grande. Foram, 
poPém, tantas e tão insistentes as reclamações da maioria dos Estados 
marítimos para o estabelecimento das quarentenas, com a allegação de não 
se acharem elles providos dos recuFsos indispensaveis para a sua defesa 
sanitaria, que o Governo se viu forçado a modificar nesse sentido a . sua 
primitiva resolução. 

Entretanto, a proscripção elas quarentenas está sendo exigida pelas 
necessidades geraes. Ellas já não teem aliás a importancia de outr,ora ; os 
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povos vivem hoj e preoccupados com a expansão do seu commercio e en · 
contram· sempre meios de illudir as medidas que contrariem essa expansão. 
O que é mister é sanear as cidades, tornando-as inaptas para a disseminação 
das molestias; é organisar os serv iços de hygiene sobre uma base la rga 
de auctor iclade e ele poder, dotando -os de ·pessoal idoneo e ele material 
abundante; é uniformisar entre nós as praticas sanitarias creando o Codigo 
Federal de -Saucle, molde das organisações e dos trabalhos locaes, visto 
que a •Constituição veda a centra!i sação dos serviços ele hygiene publica. 

I Essas .reform as parecem urgentes, e espe ro que o Congr esso N acionai, 
nos limites da sua· competencia, dirigirá para ellas a sua attenção . 

Embora fosse opin ião corrente que a cidade do Rio de Janeiro n ão 
se -lebertaria facilmente da peste que a invadira, tantos os seus defeitos 
hygienicos, ha mais de meib seculo indicados e infe lizmente não corregidos 
a inda, a epid emia durou apen as quatro mezes, de junho a setembro. tendo 
em outubro e nos mezes subsequ entes até f evereiro, appar ecido sómente 
casos esporadicos na phase terminal. 

Pelo decreto n. J8go, de I de j aneiro ultimo, promulgou o Governo o 
Co'digo elos Institutos üfficiaes de E nsino Superior e .Secundaria, ;depen-
·dentes do Ministerio da Justiça e N egocios Interiores. 

O 'Cocligo an tigo, de 3 de dezembro de 'I8gz, tinha sido expedido, 
como norma geral, para todas as •Faculdades e Escolas 'Superiores; porém 
actos posteriores do Congresso e do Poder Executivo subtrahiram ao -seu 
regimen, em pontos capitaes, as -Faculdades de Direito e a Escola de Minas, 
além de que a reforma das Faculdades de M.edicina, em 1893, e a da Escola 

•Polytechnica, em 18g6, vier am por sua vez · derogar. muit<.s disposições 
que lhes eram applicaveis·. 

Assim mutilado, restringido a uma parte· limitada ela vasta e compl·cxa 
organisação dos institutos de ensino, o ·Cocligo de 1892 deixára de· ser uma 
consolidação das disposições communs a todos os estabelecimentos. 

Não havia razão, entretanto, para se regular diversa ou separadamente 
o processo de actos escolares de igual natureza nas Faculdades da Re-
publica; pelo contrario, era da maior vantagem para o serviço que todqs 
·os dispositivos de caracter geral fossem uniformisados e unif icados em um 
regulametnto commum . 

1Assim entendeu lambem o Congresso Nacional, que já na lei n. 652, 
ele 23 de novembro ·ele 18gg, art. 3° n. V, auto ris ara o -Governo a rever 
os regulamentos das Fa<mldades de •Medicina e da Escola Polytechnica, 
adaptando o regimen que mais conveniente julgasse ao ens ino, .' e que no 
art. 3° n. U, da lei n. 746, de 29 de dezembro do anno passado ampliou 
aquella autorisação á revisão do Cocligo de 18gz, fazendo-o comprehender 
as disposições communs a todos os estabelecimentos e á revisão dos 
regulamentos especiaes, restringindo-os ao que fosse peculiar aos institutos 
r espectivos. 

Foi o que fez o· Poder Executivo. 

Ensinp 



Codigo Civjl 

Encontrareis amplamente desenvolvidas no relataria do Ministro da 
] ustiça e N egocios Interiores as outras modificações feitas pelo novo 
Codigo na regulamentação do ensino . 

Resta-me apenas, sobre _ este assumpto, affirmar a minha convicção de 
que a reforma trará reaes beneficios á organisação e elevação do ensino. 

De accordo com os votos manifestados em minha ultima Mensagem, 
tive a honra de submetter em novembro ultimo ao vosso esclarecido exame 
o projecto de Co digo ·Civil Brasileiro, elaborado pelo Dr. Clovis Bevi\acqua, 
lente da Faculdade de Direito do Recife, e revisto por uma commissão 
especial de jurisconsultos, sob à presidencia do . Ministro da ] ustiça. 

Trabalho de elevado merito, prestigiado pelos applausos de eminentes 
juristas nacionaes e estrangeiros, elle procurou consorciar as tradições do 
nosso direito com as conquistas que mais recentemente t eem vindo enriquecer 
o patrimonio jurídico dos pov.os cultos; e aguarda apenas a vossa consa-
gração legal para attender a essa aspiração nacional que ha quasi meio seculo 
reclama insistentemente a codifiêação das nossas leis civis . 

O Codigo das .Ordenações Philippinas, por mais previdente e completa 
q,uê,>,tenha sido ao tempo da sua promulgação, já não póde traduzir as ne-
c'1\i~i!'lades , os interesses, as idéas e os sentimentos da época actual. Por 
o~t.;;i, lado, os actos legislativos, tão numerosos e tão diversamente orienta-

. dos, com que temos procurado supprir essa lacuna, têm creado para o nosso 
direito privado um estado de pet;turbação e anarchia que está a reclamar 
dos poderes competentes remedio prompto e efficaz. 

A approvação do proj ecto, tal qual vos foi apresentado, ou com as 
' modificações que, a bem do seu aperfeiçoamento, a vossa alta sabedoria por-
ventura aconselhar, viná pôr termo a esse estado de vacillação, e de incerteza 
e imprimir ao direito civil brazileiro a unidade de orientação, a simplicida-
de e .a energia que fortalecem a lei e a tornam duradoura e fecunda. 

Nutro, pois, a esperança de que não deixareis encerrar-se a presente 
sessão, legislativa sem levar a termo a obra patriotica de dar á Republica 

, o seu Codigo .civil. 
Justiça local Não se póde desconhecer que a opmtao do fôro desta capital se tem 

manifestado pela reforma da actual organisação j udiciaria do Districto 
Federal. Elaborada por mim, no momento em que o regimen político da 
l\' ação soffria !Jma transformação radical, preoccupou-me então o pensa-
mento de dar applicação pratica ás novas instituições no tocante á Justiça. 
A reforma:; 'modificando de modo tão completo o systema que então vigorava 
no Districto Federal, parece ter sido mais profunda, do que devera sel-o. 
Dahi, as continuas manifestações em favor de uma organisação que mais 
se approximasse do que era anteriormente estabelecido nesta circum-
scripção judiciaria . 

] á tive occasi~o de solicitar, em Mensagem especial, a vossa esclarecida 
attenção para esse assumpto, e de novo o faço confiante em que examinareis 
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com cuidadoso interesse, as bases da reforma de que vos ·falei naquella 
Mensagem . 

A policia do Districto Federal, como vos disse em minha ultima Men-
sagem, não está suffi~ientemente apparelhada para desempenhar-se com 
exito da missão que lhe estJá confiada . Todas as dependencias da r epartição 
central r eclamam largas modificações em sua estructura, e meios de acção 
imprescindíveis para a prestação dos serviços que lhes estão affectos . 

Objecto de especial solicitude do poder publico em todos os grandes 
centros de civilisação, é de lamentar que a nossa policia esteja ainda des-
provida de elementos essenciaes em uma cidade como a Capital da União 
que, pela vastidão e condições peculiares do t er r itorio em que assenta e 
ein que labuta uma população numerosa e activa, exige maiores garantias 
de ordem social segurança individual. 

A ultima reforma não deu nem podia dar grandes resultados, talhada 
como foi nos estreitos limites da autorisação legislativa . 

No que diz respeito principalm ente ao policiamento das ruas, a nos.sa 
situação é a mais preca:ria . A •Brigada Policial não dispõe de pessoal suffi-
ciente para esse mistér, e mal poderá attenuar esse estado de coisas o 
àugmento de 400 praças, votado na sessão passada . AI' iniciativa particular 
que creou as guardas nocturnas se deve, sem duvida, o não ser mais 
lacunoso o policiamento da cidade . Mas nem esse contingente é bastante, 
nem está elle .á inteira disposição da autoridade policial. . 

A creação de uma guarda civil seria um poderoso auxilio á Brigada, 
melhoraria consideravelm ente o serviço de v igilancia e, posto á disposiç·ão 
da primeira autoridade policial, collocal-a-hia em situação de agir 
com maior efficacia e desembaraço. 

Pedindo a vossa particular attenção para assumpto de tanta relevancia, 
conto que adoptareis medidas capazes de dar á administração policial, uma 
organisação compatível com as nossas necessidades. 

Policia 

A par das difficuldades apontadas e com que luta a policia para dar Estabeleci-
cabal desempenho á sua tarefa, surgem outras de natureza diversa que lhe mentos 
entorpecem a acção'i. correccionaes 

Expurgar a população do· Distrioto Federal dos elementos deleterios 
que insensivelmente a ella se têm vindo incorporar, oriundos alguns do 
est rangeiro e dos .Estados, é medida irrealisavel nas condições actuaes, 
pela carencia absoluta de recursos adequados a esse fim. 

O espectaculo da vadiagem ostensiva e impunes de menores nos pontos 
mais frequetados da cidade, alliado ao que offerecem aos falsos mendigos, 
continuará a depôr contra a nossa civilisação, si energicas e promptas me-
didas de repressão não forem adoptadas pelos poderes publicos. 

O regimen commum da prisão não ·é para taes casos o mais proveitoso, 
nem o que aconselha a sabedoria dos que se têm dedicado ao estudo dos 
systemas penaes ou está em uso nos paizes adiantados, onde ha o mesmo 
mal a combater. O aproveitamento e correcção desses indivíduos pelo tra-
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l:>alho da lavoura ou da industria, em estabelecimentos apropriados, seria 
de efficazes e proveitosos resultados. 

:Muito se poderia conseguir nesse particular com a fundação de um 
estabelecimento disciplinar industrial nesta cidaâe para os menores de 
17 annos, e com a çreação de uma colonia penal agricola e industrial para 
os individuas que excedessem daquella idade, prqvidenciando-se adminis-
trativamente acerca dos estrangeiros que por sua conducta se tornassem 
passíveis de expulsão do .territorio nacional. . 

,Mas do mesmo modo que esta ultima providencia não póde estar de-
pendente , de um prévio processo judiciario, assim tambem a reclusão em 
estabelecimentos disciplinares e em colonias penaes, precisa ser r egulada 
sem delongas de complicadas fórmas processuaes que retardem e prejudi-
quem as vantagens da sua execução. 

A reorganisação da 'Esquadna é obj ecto que se impõe ás preoccupações 
do p,oder publico, e o Governo tem prestado solicita attenção a esse impor-
tantíssimo assurnpto, convencido corno está da necessidade, não só da re-
paração do material fluctuante, como da preparação do pessoal. Alguma 
cousa se tem feito nesse duplo ponto de vista, sobretudo no que respeita ao 
material fluctuante, de modo que o governo já possue felizmente valiosos re-
cursos de acção, que antes esca;sseavam por completo. 

E' indispensavel, todavia, a acquisição de novos elementos, que venham 
consolidar o nosso poder naval. Felizmente os progressos que tem feito o 
trabalho da reorganisação financeira deixam prever que em um futuro pro-
ximo os altos poderes da Nação estão habilitados a aJdoptar providencias 
cerrespondentes a necessidades geralmente reconhecidas e proclamadas. 

No intuito de melhorar as aptidões praticas dos nossos jovens officiaes 
de marinha, o Governo tem, procurado dar mais activo .movimento á Esqua-
dra, proporcionando-lhes opportunidade· para estudos e exercícios praticas, 
·que são indispensaveis. Foi este um dos intuitos com que o naNio-escola 
Benjamin Constant partiu .do nosso porto a 28 de março ultimo, em viagem 
de instrucção para ·os porto·s dos Estados Unidos da America do Norte, 
de onde se dirigirá, em regresso , para alguns portos; militares da Europa. 
Depois de uma longa interrupção nessa pratica de ·incontestavel utilidade, 
é esta a primeira viagem de intrucção que ,se emprehende na nossa Marinha 
de guerra. 

Insistirei em salientar a defficiencia do pesoal e material de que se re-
sentem as .CaJpitanias dos Portos. Cumpre não perder de vista a importancia 
destas repartições, onde os interesses dâ- Fazenda N aciomal, estão vinculados 
ao do commercio. E' tempo de melhorar <!sse imporfante ramo da adminis-
tração da Marinha. 

Julgo igualmente necessaria manter a ;ve·rba decretada no orçamento 
em vigor para a montagem do serviço de Soccorro Naval em todos os portos 
da Republica. Ess,a dotação deve permanecer por alguns annos, afim de ser 
levado a e Hei to tão humanitario serviço. 
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No relatorio· do · Ministerio da .Guerra vereis quan\o é encarecida a 
necessidade de um Codigo ·.Penal Militar, assumpto para o qual tenho pedido 
a vossa attenção. O regimen - que não póde deixar de ser de caracter 
provisorio - da lei de 29 de setembro de 1899, estendendo ao Exercito o 
Co'digo Penal da Armada, de modo algum póde attender a todas ás exigen-
cias de uma bôa justiça, em vista das grand.es deficiencias de que se <~"e

sente. 1Seria util, portanto, dar o conveniente andamento ao proj ecto que 
em tempo foi submettido ao vosso exame.: 

.No mesmo caso se acha o novo regulamento para os institutos militares 
de ensino, sujeito ao vosso estudo desde 1899. A sua adopção parece-me que 
trará cqnsideraveis vantagens, garantindo maior solidez aos . conhecimentos 
theoricos e praticas. 

A creação de cursos preparatorios nas sédes dos Districtos,. sem au-
gmento' nos quadros dos professores, concorrerá evidentemente para me-
lhorar a situação das praças de pret, que possam desejar fazer estudos 
preparatorios, afim de se habilitarem á matricula dos cursos superiores, 
sem prejuízo do serviço da fileira. 

Continúa a ser mantido o mesmo effectivo do anno pr-ecedente, visto 
subsistirem os motivos que determinaram a med.ida de restricção, embora o 
desequilíbrio dos quadros - real e completo-dahi resultante. Sem embargo, 
c-onvém não descurar os elementos constitutivos de uma boa organização 
militar, de modo que, mesmo com um nucleo assim reduzido, constitua 'elle 
uma base poderosa e forte pela instrucção e pelos meios materiaes de 
acção. 

Na ultima Mensagem tive occasião de referir-me ao adiamento dos 
trabalhos concernentes ao proj e c to de reorganização do Exercito. Esses tra-
balhos estão concluídos. Sua iniportancia é fundamental e espero poder apre-
sentai-os n coincurso da presente sesão. 

As nossas condições politico-sociaes são um factor muito ponderavel na 
adaptação ao nosso EXJercito, numericamente inferior, das linhas geraes refe-
rentes á composiÇão dos que são mantidos pelas potencias de primeira 
ordem. 

A situação geographica e a ,configuração topographica do paiz, a qua-
lidade e extensão de suas vias de communicação, o regimen agrícola-indus-
trial, e tantos outros •elementos influentes, não podiam escapar á attenção 
do Governo. 

Resistindo a quesquer tendencias á introducção de todos os aperfeiçia-
mentos julgados imprescindíveis nos estados militares, onde as exigencias 
da paz armada obrigam a ingen1Jes sacrifícios, apresentava-se ainda o incon-
veniente do accrescimo de despe>;as. 

Felizmente puderam ser attendidas estas .circumstancias, e · uma com-
missão de officiaes competentes cumpriu a ardua tarefa que lhe foi affecta, 
sem gravamae para os cofres 'publicas e attendendo a todas as qualidadés da 
questão. 

Exercito · 
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T•ereis opportunidade de verificar que o plano elaborado, não só abrange 
o Exercito activo e territorial , como as respectivas reservas . Complementar-
mente foram . revistas e modificadas as leis referentes a promoções •e 
reformas e ao recrutamento nos termos da· Co~stituição. 

E' objecto de minha preoccupação o estado pnecario das fortificações 
existentes ao longo do nosso extenso littoral. 

Tenho instantemente providenci<vdo no sentido de activar-se, com os 
recursos ordinarios, as obras de . defesa iniciadas no porto desta capital. 
Das cup.olas encouraçadas adquiridas para dois pontos determinados, estão 
completamente montadas e promptas para funccion a •· as da ponta do 
Imbuhy, aguar-dando as ela Lage a conclusão elas alvenarias necessarias ao 
seu assentamento. 

\ 
Nã-o se dev•e, entretanto, julgar sufficientemente defendida a entrada 

.da barra, por mais poderosos que sejam estes dois elementos aperfeiçoados 
de resist~ncia e ataque. A despeito ele outros co•existentes, mais antigos ou 
menos efficazes, os quaes têm sido convenientemente apparelhados para em 
momento de perigo impedir um accesso ao ancoradouro interno, convém 
cuidarmos em levar avante o projecto já estudado e approvaclo, da constru-
cção de um fort~ semelhante áquelles na ponta de Copacabana. 

Outros portos, sobretudo os das cidades de primeira ordem, por &eu 
grande commercio, pr-ecisam urgentemente ser J?.rovidos de. meios defen-
sivos. Ligada á defesa do littoral •está a das fronteiras. 

A d·eficiencia das nossas vias de communicação, principalmente as 
estrategicas, creando difficuldades para a concentração de forças nas linhas 
divisarias, no caso de ameaça á nossa soberania, aconselha a construcção de 
grandes arúerias, que proporcionem a rapidez e relativa commodidade das 
marchas, e a reunião da tropa e seus recursos materiaes, em condições de 
poderem entrar immediatamente em acção num determinado ponto. 

O aproveitamento da força armada em trabalhos desta natureza, pra-
ticado ha longos annos por outras nações, é de grande alcance economico. 
e d•e real utilidade á sua instrucção technica. 

·Com tal intu-ito, seguirá brevemente o 1° batalhão de engenharia para 
construir a estrada de ferra· estrategica que, partindo de Guarapuava, ligará 
os Estados do Paraná e Matto Grosso. 

De conformidade com o plano qu•e adaptou e pôz em execução, o 
Governo procurou arrendar as estradas de ferro Sul de P ernambuco e Paulo · 
Affonso, sem ~ntretanto ter podido realizai-o por não lhe parecerem acoei-
taveis as propostas que foram apresentadas. 

A importante operação do resgate das estradas de f•erro, já effectuada 
quanto ás da Bahia a S. Franc·isco, e do R ecife a S. Francisco , as qua,es, na 
conformidade d-o accordo estabelecido deverão passar para o dominio da 
União a r de julho proximo, ;,eiu modificar as condições •em que deva ser 
arrendada a Sul de Pe•·nambuco, obedecendo .a um conjuncto de interesses 
mais amplos. 
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Feliz opportunidade se offerece agora para completar ~ rêde de viação 
ferrea, que deve ligar os Estados de Pernambuco, Parahyba e Rio Grande 
do Norte. Este grnade commettimento, de indiscutível utilidade, poderá 
ser levado a effeito sem prejuízo do pensamento d.ominante de transferir a 
emprezas particulares a administração dessas 'estradas. 

A Estrada de Ferro Central do Brasil continúa a prestar á vasta região 
do paiz por ella servida o inestimavel beneficio de suas moderadas tarifas 
de transporte . A modificação, para melhor, da taxa cambial, accentuada 
a c.ontar de · junho do anno passado, permittiu que se fizesse uma reducção 
de m olo nas tres principaes classes da tarifa. Essa reducção, que ta:mbem 
aproveitou o café, fez com que esse artigo ficasse gozando de um abati-
mento total de 19 olo sobre as taxas normaes da estrada. 

E' evidente que toda a reducção na tarifa do . café affecta directa e 
sensivelmente a receita da estrada; apezar disso, porém, tendo em consi-
deração as multiplas difficuldades que neste momento assoberbam a ·lavoura, 
o Governo teve por conveniente elevar a reducção da tarifa ao total d·e 25 
por cento para o café em grão e 30 olo para o café em côco, e ao mesmo 
tempo fixar o maximo de r·$2oo por arroba que transitar nesta 'estrada, 
qualquer que seja a distancia. 

Além disto promoveu o Govenio um accordo em virtude do qual será 
tambem fixada a tarifa maxima de r$soo por arroba para o café 'que trans-. 
itar pelas linhas da Leopoldina Railway Company, a . partir doe qualquer 
ponto até o Rio de Janeiro. 

Estes actós provam bem o vivo interesse que ao governo inspira esta. 
questão. Mas, não se deve perder de vista qUJe é este um dos casos em que 
a autoridade publica pó de menos do que a iniciativa particular. 

Na minha Mensagem anterior, referindo-me ás companhias parti-
culares, fiz sentir qUJe na somma geral dos seus proprios interesses ellas 
encontrariam bem ponerados motivos para fazer justas e talvez indispensa-
veis concessões em favor de um producto da agricultura nacional, que é 
incontestavelmente a base mais solida e mais fecunda da prosperidade de 
suas .proprias rendas. Bem sei que este não é o unic.o remedio, mas é sem 
duvida um dos que podem ser applicados com mais promptidão em seus 
e Hei tos. Na. distribuição da competencia constitucional cabe muito pouco 
á União no que respeita á sua acção indirecta em favor dos productos de 
e:x;portaçã: dentro dessa esphera, o poder federal, tem feito e far~ o que 
pud,er, convencido como está de que ahi encontra o paiz o eixo de todo ·O 

seu poder economico. 

No exterior já se fez sentir a intervenção do Governo, procurando 
limitar os encargps que naturalmente tendam a embaraçar o desenvolvimento 
do consumo. Nessa ordem de providencias a activiclade governativa não 
cessará. Mas, outras medidas, seguramente d·e uma efficacia mais immediata 
e mais energica, pertencem aos Estad.os e sob,retudo á propria iniciativa 
particular. 
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O que cumpre é antepôr á influencia anniquiladora do desalento a 
energia da resiste~cia na grande !neta de concurrencia em que entramos, 
tendo a nosso favor os mais seguros elementos de triumpho. 

Teve grande impulso, dm·ante o anno, a industria da mineração, prin-
cipalmente no Estado de Minas Geraes, graças aos fretes neduzidos para mi-
nerio . de manganez, ferro e . outros, na Estrada Central. 

Não cessarei de salientar a necessidade de uma lei que . regule os direitos 
estatuídos pelo art. 72 § r.7 da Constituição, conform~ j á fiz sentir na minha 
Mensagem anterior. 

As grandes vantagens proporcionadas á navegação -pela ·installaçãó con• 
venient•e dos portos, estão postas em brilhante ·evidencia pelas obras rea-
lizadas no imp0rtante porto de Santos. O commercio daquella praça começa 
a . colher os largos beneficios desse melhoramento, que facilita a navegação 
int"ernacional, conseguind o para ali fnetes inferiores aos exigidos para esta 
-capital. ' 

Este facto, e msua eloquencia, deve estimular o emprehendimento de 
obras semelhantes no porto da capital da Republica. O GoV>erno tem nisso 
o maior empenho e envidará os esforços que lhe cabem fa±er nesse sentido. 

Mais uma ·vez foram alguns ,dos Estados do Norte, so\metudo o Ceará, 
flagellados p~la calamidade da secca. O Governo procuron levar allivio 
áquellas populações, estabelecendo desde logo um serviço de transporte 
gratuito para os que quizessem emigrar, em l:insca de abrigo em qnalquer 
outra negião do paiz, á escolha dos retirantes. 

Além desta medida mandou o Governo executar obras de utilidade 
permanente, taes como o serviço de irrigação do açude do Quixadá e con-
dusão de suas muralhas; construcção dos açudes de Acarahy-mirim, J ordão 
e outros; auxilio pecuniario para soccorro elos n ecessitados no hospital de 
caridade da capital do Estado . 

Felizmente vieram abundantes chuvas, que puzeram termo á calamidade, 
.reduzindo de suas proporções os sacrifícios impostos ao Thesouro Federal 
para attenuar-lhe os tristes effeitos. 

De accorclo com o preceito constitucional, mandou o Governo proceder· 
ao recenseamento geral da Republica á 3 r dedezembro de 1900. 

O nesultado da apuração da:s listas collectadas nesta capital induz a 
crêr ·que houve grande deficiencia nesse trabalho, resultante pr-ovavelmente 
da reluctancia, por parte da população, em fornecer os elementos necessa-
rios. O governo., depois de ter procedido á n ecessaria verificação, resolveu 
mandar cancellar o .recenseamento. 

O estado geral do paiz apresentava um aspecto accentuadamente ani-
·mador, quer pela elevação do nivel da taxa cambial, quer pelos progressos 
neaes que )á se assignalavàm, na ordem financeira, quer, finalmente, pelas 
manifestações da confiança alcançada dentro e fôra do paiz, quando a sus-



pensão ·de pagamentos do Banco .da Repuhiica· do Brasil, em setembro cjo 
··a'n•nó ' 'passado, veio -trazer sei-i os · embaraços ao commercio da Capit~l Fe-
d·eral, ~om ·.repercussão, _felizmente attenuada, em algumas outras praç.~p-

Dad,as ,as ,r~l.::t~ões que ,at:~te;~orment.e v,ip,c,ul.a,v,a_l)l f .qu,e))e ;nstitl!oto ,á 
adinjn.f~tr.::tsão pub.li_ç,a, e .ainda não extin.cta,s d,e ,~o,do ~s li!l'a,çõ1es Q,e ,nu.tuo 

._ i.ntei-e,sse, · e.n1lendi . que o governo não .p.odia to,mar :iltti,tu1,e de impas~jvel 
indifferen,ça ,ante o gr,ave ,~con,tecimento. 

Si, ,á •lpz ,d·e .seu p,<o,pr,i<;> criter,io, .esta era a .me11inclrosa po·sição em qlli'! se 
.en.c.pnt;wva !9 G:o.vemw, mais eJ!a .se aggravav.a ·sob .a ma:lefica in'flueric-ia: do 
.. meio -sll.ci~l, ."111 , q~1e .uma educação viciada ,por pra:>Oes .e instituições inter-
'·"' renqionista-s i~e111 ,habituado a opinião a esperar e .a exigir tudo do pddt'!r 
1publi_co e, · 0assi!l1, ta'l'lbem, a attribui-r só á .sua imp.rev.idencia .todo o ·-m:\.o 
. ,~'ito ,da _pr.o.w:;i!L arc,çiío P-articula•r, seja .oella individual ou collectiva. Ao Gii-
verno,_ ,porém, .de,v.ia achar .a just_a .mecilida de uma .p<udente conducta, para 

... não ,dej'!Çar .;to ~ibiJ.nd0no ,os a;vultll-'<iios interesses ·que .a:li . se accu-inul'arain, 
. ,nemAªo ,pqyço ~c(}mpFom.ettl!r .o p_atri-moni-o .nacional .nas ev•entualil:lades qile 
.amea,ça;vilm a . fo•tyn,a pa•tiçu).ar. 

No empenho de concorrer para evitar a suspen-são de pagamentos, e 
- aec~dendo ás solicitações da dinectoria do J3anco, o Çovernp deliberou 
-fa-zer"1he um -emprestimo de ;f •6oo.ooo no mez de juriho, e mais o .,de 
-'.f -5·oo!ooo ·em pJ-incipios i:le setemb~o, de a:ccordo . com Ó ·qt;e é facúÍtacjo p.ela 
lei de 20 de julho de 1899, além de IO.O<?O :ooo$ em ·bilhetes do Thesouro, 

.que .em fe-v•ereiro tinham sido d·epositados em 'conta c'orrente para reforçilr 
·a caixa ·do ·Banco. Nem assim pucl~ram ser conjurados ~s perigos'. Vei~; a 
. suspensão -de -pagamentos com as consequencias já C<?nhecicla,s. 

Em conjuncturas. semelhantes, , por occas.ião ela crise . de r.864, o . Gover:no 
do antigo regimen, além do d ~.creto diçtatorial , de 17 de sete111bfo, que -sus-
pendeu os vencimentos e con~~grou outras . medidas ,.,de excepç;ío, confe~iu 

ao Banco elo Brasil autQri~ação para elevar a sua , \'mis~ão ao · triplo ,do 
fundo disponíveL Est11s ,_provideJ;lc,ias, por~111, .. que .tr.ilziam ,em sua .pt:pprja 
natureza os gennens de tnales mais graves e mais extensos, não tiyel.";:tm o 
esperado pod-er magico ele deter a crise em ~eu cu~_so, manter a con.fiança, 
preservar o credito, impedir a paralysação dos negocies, sus.t~ntar a cotaç~o 
dos títulos e das acções e menos ainda , ev-itar' ÇJS desas'tres de fallenci~s 
successivas, acarretando grav•es prejui.zos em suas ruinosas liquidações . 

. .A crise .de . 1875 gerou o .regimen da lei .de 29 de maio daquelle anno-
ainda a. emissã-o •par-a salvar .os bancos - cuja influencia perniciosa perdura 
ainda nas . ,desordens da circulação monetaria . 

As sucoessivas emissões de março de 1892 a junho de r898, (eitas á 
sombra deste :funesto regimen, felizmente agora proscripto, e a titulo de 

. at)xilio ao -Banco da Repnblica, montaram a '79·956 :ooo$, que, com " as 
notas- emittidas para a substituição dos bonus, de conformidade co~ o 
decreto de I 5 de dezembro de 1896, na importancia de 79-999 :2oo'$, repre-
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,!>fn,tam_. m;n t.otal de 259.955 :zoo$ _de papel,_ ql}e . as .ai-Legadas .necessidades 
dp.quelle., inst!tuto levaram para a ,circulação nesse cuno' pe~i-odo . ,. p•e . sds 
annos. 

Foi portant'o' ás exi'gencias destes ··velhos p;e-conceitos, legados _por uma 
;'séiie de abusos tradiccionaes, que o G~verno, da R!epublica teve de opP,Ôr, 
"ei:n presença ' da : crise ba'ncaria de setemliro' ultimo, to'das - as energias da 
: re~istencia,' ~fim de . impedir que •ella· vles'se ·a · transformar-sé ~m uma crise 
de mais vastas propor'ções, affecta~do' ~ proprio Thesour; Fe'de ;·al.' 

.,. Sob a influencia ·oppress1v.a. de tão graves preoccupações, no ·momento 
, em .. ·que não era possivel ter. a . exacta previsão. ·dos ef.feitos daquélle ·acon-
tecimento,' formOLbSe, ·entretanto, ·.uma · corrente de. opinião pela· 'emissão · de 
papel-moeda, cuja · somma . n em · ·ao menos podia ser . precis'ada, . mas .; que 

, fôra - •estimadà pela pr,opria directoria do . Banco em um · .minirno •· ':d e 
sp.ooo :o o o$ e . que -podia . ser progressivamente el evada, ·segúrido a elas-

r ticjdade das exigenci ~s e a tyrannica . pressão .dos- inteiesses·.- ·<0 ·· •Go-
_,yeq10, sentindo qt]anto .epa difüci) romper ·a funesta··tradicção e proscr-ever 

praxes abusivas, invocada agora com a_ autotldade de ·pFecedentes, não 
hesitou todavia em manifesta r desde o ... p'rimeiro -instante a · 'inabalivel 
resolução .d.e .não augmentar 1>eq.uer . de uma nota . a circulação fiduciaria . 

. Ta\: :era a obrigaçãa" de~orrente, ao m esm o tempo, das .. clausulas de .- um 
_coritrat(_l, da ob~diencia de'vida á expressa pres,crirção da . lei e da hon>e ~ta 

·fiçlelidad~ a prip.cipios __ solemnem~nte adaptados ~om9 compromissos moraes 
· él.e mi~ha administração. 

do 
·.Deste ponto ·d,e vista, o Governo lin1itou-.se ás . prov idencias o.btidas 
Congresso' N aciona!, co.m as leis . de 20 de setembr.o e ·.de -I o de 

outubro do anuo passacjo; - a pri1neiq. aut oriza,ndo o governo a r ecolher 
ao Banco da Republic.a , em conta corrente, até á somma de um milhão 

' ·'esterlino; a emittir ap-olices nominativas · ou ao port'ldor a .juro . annual de 
3 °1 ° -parã ·serem dadas em pagamento · ao~ c~edore's ' ; ' a ábrir uína conta 

: · ~orrente · até 25 :000 :ooo$ ; finalmente a assumir a administraç-ão do :Ba:nco 
até o r>esgate de Íinitivo · da·s àpolices com a liquidação do s~u ac~r'{ O : -

' a ' segunda concedendo favores' de ordem juridica aos outros bancos 
nac1onaes. 

Ao influxo benefico destas medidas estabeleceu-se a ca-hnà nos espi-
~i:tos e, aproveitando-se desse precioso moinento de tranquillidacJ.e, puderai11 
os bancos n-.gular· a nová situação, que, si rião excluia a probabilidade 
evidente ·de . pt'ejuizos, tod av ia organiza.;,a os meios de r>eduzir o mais 
possivel as suas proporções. Assim, graça-s á e fficacia das m edidas ada ptadas 
e á pr-omptidão coh1._, que foram applicadas, póde-se prever que a r eoente 
crise chegará á sua terminação definitiva se1n os graves desa:'strês acarre-
tados por outras , gue a preoederam. 

Determinou a lei de 20 de setembro que o resgate das apolices emittidas 
se effectuass.e á - razão de 20 °[ 0 da .•emi.ssão, por anno_. Qu'er diz'er que, 
sendo de 114.355 :ooo$ o total emittido, o resgate annual deveria attingir 
a cerca de ·23.ooo :ooo$ooo. 



Entretan[.o, , tendo o Banco em sua nova phase recomeçado as operaçoes 
em . novembr,o·. do . anno. ·passado, conseguiu 'realizar, até o dia 3I de 
março ultimo -- apenas quatro mezes decorridos -'- o resgate da impor-
tante somma de . 39-Q4I :4oo$, facto cjue c•ertamente autoriza a lisongeira 
pr-evisã.o de que, em um praso .menor do que o calculado pelo legislador, 
- est~rá .fil).da .. a laboriosa liquidação e libertado o Thesouro de todas as re~
ponsabilidades contrahidas; sem todavia ber ·de registrar ·as perdas que o 
pf!ssimismo systematico se comprazia em annunciar nos seus sombrios 
prognosticas. 

Exteri1ando as minhas previsões e animadd pel'a perspectiva, já então 
lisongeira, que apresentava o · quadro eLe nossas finanças, antecipei-me, na 
Mensagem at;Jterior, ·a annunciar-vos que o Thesouro se eilcontrária devida-

.. n1ente · preparad9, l?<J~ occasião ' do vencimento. do praso convencionado e'In 
·Londves, para co,rresj:JOnder de p·rompto a tod;J.S as obrigaçÔes decorrérites 
do accordo, • v oltando ao r egimen de indefecti~el pontualidade nos pa-
_gam entos. 

Embora bem fundada·s; não deixavam·. de ~_e; silhples previsões; . que, 
si puderam tranquilizar os espíritos ·menos app.nehensivos ou menos aba-
tidos pe'lo desanimo, não tiveram comtuclo a virtude de ven~er por c.ompleto 
a incredulidade pertinaz daquelles a quem se afigura,' a q.üe b' .. Brasil p•er-
·m ah eceria perpetuamente arrolado entre os paizes 'de f-inanças•'av aria.d.as . . 

. Pois, bem, be m os afinal chegado ao termo do , praso ·prefixado e· ·'é cb'm 
a: mais viva ~atisf~çã; que trago ao vdsso conhecimento . a gr~ta · noÚ~ia de 
que o gove rno, graças a-o vosso sabia e prudente concurso e ao patriotismo 
dos br~ sil e iro s, não experimentará a pung~nte necessiclad·e ele solicitar de 
.novo as condescendencías do· credor est rangeiro. 

O pa iz está dev idam ente preparado para a volta ao r•egimen rion.;,al 
do pagamento' em ' moeda . 

A som ma · to t~l a paga r de I de julho proximo ao fim do presente 
exercício , é el e <E I.J OO .ooo ; ora, naquella data - I de julho --:- terá o 

•Gov•erno á sua di spns ição, em Londres, a somma de <E r.8oo.ooo, I)r.oducto 
mínimo da a rrecadação dos direitos em ouro, correspondente ao ultimo 
semest re do presen te exe rcício ~ t er -se-á um saldo total de ;E 2.400.000, a 
passar para. o exercício d•e 1902. 

Ga ran t ida esta· folga ao Thesouro, é evidente que nenhüm embaraço 
virá perturbar a regular continuidad e dos pagamentos. 

Ao demais, .no regimen que temos organizado •e que certamente constitue 
uma das mais uteis reformas do presente período presidencial, com o duplo 
orçamento - ouro e papel - attribuindo a cada despesa respectivamente 
a receit<1; ?a mo eda que lhe corresponde, f icou previdentemente c ~mstituido 

.o mecanismo , •em v irtud e do qual está á p·riori assegurada a con tinuidade 
ininterr~tpta clestes .pagamentos. E ste mesmo mecanismo é a arre~adação 
_e rÍ1 '6_uro ·. d e. 25 °1° do.s direitos das al fandegas, do modo como se ·~cha 



··qilmbina:do, cqllocará ·o The~our.o · a ···saiv.o <d'ás \:vai-iáÇÕ'e's ·â'o ~a'g'ie, '·causa 
·•outr'ora Ide todo <O d eseq'u1libr.io ·e ·v.6r.az s&rveâour-o •·:'da· tlê'êeita>lpüoli·ca . 

. E' •simples ·a demonstrà·i;ão '•db q.me f ica · ~dito. ' 
. Os 'venc'irnentos ·annuaes ' nesta especie, t!hi ' com:p'rt~:helrdi'â'{is ' }arós ·raa 

·•c:iiv.ida e tga·fàntias ··âe •íjuros, mont1im >ao ' •tota:h de <€ ·'3·3'57.I,6g. '• Oia; ' a ··ré'iíd'a 
. coj-respetide'nte ao 20 o, / 0 '' em Óuro - exct!pfu'tlÍdós <'IS ~'S . '0 /'0 !.q\l•e·'-'úefu. lte sti'fi'o 
esp~cial ·:ao ·fundo •<de .).garantia .:_ "c<ticula:d'a .·par-a !b 'adttal ~é"J<!êt.oi'oiõ tem 

• 31ií,ooo :,odo$ ' co!'espo~dente '-a <€ • >t .'e·s·o;'oo·o, ·.•somma •inrai s 'tq'iJe ' 's'uHicien!te, 
como se .vê, para serem r egularmente attendidas todas as necê>Ssiilade s ''tio 
futuro exercicio, sem computar o saldo de <€ 2:4oo.ooo, que ''acima 

"ássign~lei . 'Àhi está ' a garantia da cont inuidade mos· pagamentos. 
-,Emfím, a Republica · desemj)enha"se ·,cor.rectainen~end-os· !'setfs <l gna\i>'e's 'lcbm

,prorcissos, .e sot>ram"nos nioti:vos ·de ··;j11stol,cCiritentamen'to :pàr ·:t.tin-a ·•tão ' vil\):a 
manitesta:ção .da v.ita:lidade··d'o •seu !Vljganismo '•ecóilb-mito '' e" do ·v.igor •>dle '•'sua 

· energíll: mo.r.aL 
Não se reali-zaram, · felizmente, as prophecias pessimistas '•·do s ' que 

acreditavam em forte diminuição das nessos nendas. 
'.i>.: 'cre Ímpori:a~ão at'tingiu a 22 ·:··389 :ooo$ .ouro e I36.6I6 :ooa·$ ' papél 
A · ni~da ' total 'das aÚandegas elevou-se a 2J'.30J .;598$. ' otiro e •'a 

!;o2 ~7:~s :2~6$ " papel. 
b 1nipo'sto 'a .e · consu'nio .que em 1898 pr.oâ uziu I4 .. 5·48 :.I,7:5$ e ' em I899 

attin);-iu a 24.93ó :oo~$. elevou-se em I900 a 38. I20 :ooo$ooo. ·o ''irHí:> CJ{te ~-cto sJno · qúe .!in iB99 ' p'r~au:ziu 9: 'õs8 :õóô$, em' 1900 attingiu 
~·a ±'5 '!·o26 :d\là$i:lo·o . · · 

'.A ' renda ê'!l ··pa p'el ' do i'nterior que em r899 atti11giu a 78:6oo•:ooo$, 
--~levo'u-se -em I9oo ·a &4 : no :ooÔ$, e a extrao·;dinaria que deu em 1899 
I7. 342 :ooo$, em I9oo produziu 2·I, 654 :ooo$boo. 

O totkl das renda~ da União, pelas i~fon~ações .que possue o Thesour,e , 
elev.a-se a 2·8I. 2·17 :oo&$ ·papel, Si accrescentarmos a essa quantia a · renda 

··.ao ,.,,s.e!hes'tre · aádicionál, que 'c~lcularcmos apenás em · 8. ooo :ooo$, quando 
' nos ·'an íi6s ' ânterióres ella tem s ido estimada em I I. 56I :ooo$, teremos .p<J!ra 
' 'fé~ da tb tal ·.;";1 pápél 289. Ú7 :oo'o$ooo, 

. A r'enda em ouro elev.ou-se nas .alíandegas .a 23. 303 :·s-98-$, •que reunida 
ás de outras origens produziu para a renda total em ouro -.a quantia •cl·e 
27 . 277 :ooo$ooo. 

Si compararmos as rendas papel de I900 e I 899 teremos : 

•Iillp'cil:tação 
··CôiúltiQi.o ... .. ... . ... . 

1I'ilfe'r·ior .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . 
')E'Xtrai:i·rdi'naria . . . . . . . . . . . . ... . . 

r ';i 6'. 6'!6': ó'oó'$o'óo 
.:;i8. I z·o' : oob'~ooo 

· 84.770' :ooo$'ooo 
· -2 I'-'6·54 :ooo$'ó'oo 

• {899 

'r8 r:5·29 · :·o·o'b$·oóo· 
24'.'9'30 :'o·o8'$oào 
'7B ~6'6o :'oo'o$'ooo· 
I 7:342. :o'o.o$'66& 



A confronta,ção d.;t r.enda dç im,port;tçã,o m;ostra uma differença , para 
menos en.1 r 990 de 4~. 9.13 :ooÇ>$, diffe. rença d.evida n,ão tanto á dimin,t,tição 
na, itVportação do P.<tiz, mas a um,a a,ntecipaçã~., d~ .iJ;J.:~?r,tação em n.ovembro 
e dezembro de 1899 com o fim de evitar o imposto em o,uro. 

A comparação das outras rendas mostra e,otretan,to , um augmento 
notavel e~ todas ellas,. p,rinçjpalr{1 ~nt~ na de c.onsumo., "de sorte que a: 
somma, desses a.ccr.escim0s n0 valo,r de 23,.-672 :ooo$ ;,e~tra)iza em grande 
p_ar .te a, . differença P,<t,ra tVe.nos na re11çla d:<:> ' importação, reduzindo ·a 
21 ".4.' :ooo$ a differença para menos na renda ,· ge~:aj ep:1 p,apeL 

Si compararmos a r i!nda em ouro em 1900 e 1899 teremos: 

1900 1899 

27.277:ooo$ooo I9.417:ooo$ooo 
o que. wodl,l;< a differença ~ara: mais em 1900 d!! 7 .86o :ooo$, que redu.zido 
:'!_.papel á taxa de 9 '/2 prodqz 22 .. 27-9 :o o o$; qua1~tia esJa q)l~; anpulla a. 
de zr. 241 :ooo$, differença para menos na receita papel, d.eixando ainda 

· um e:X:ces'io .qe I .038 :ooo$. em favor do
1 

anno, de rgoo. . , . 
Vê-se pois q.ue a djn;inujçã0 na. r '"nda de importação em 1900, d.evida 

a uma antecipação, foi anntülada c.ompletamente pelo augmento de todas 
as outras rendas em papel e em ouro . 

Si C0\11pararmos agora os, saldos orçacjos ·C0\11 bs arr.ecadados em 
rgqo, veremos que a receita qur.o havia sido or:çada em 28.348 :ooo$ e a 
d espeza em 9.014 :ooo$, ha,v,en,do um s.aldo de I9.334 :ooo.$.ooo. 

A rec.eita , arr.ecadada, em. ouro foi de 27 . 277 :009$ e a clco;speza, incluindo 
os creditas, não vai além de I o. ooo :ooo$, havendo pois Ufll salqo ·d ~ 
r.7. 277 :ooo$.ooo. 

A r eceita em papel foi · orçada em 314.4I8 :ooo$ e a despeza em 
267.109 :ooo$, havendo um saldo de 47. 309-:opo.$\)po. 

A r eceita arrecadada, como atraz ficou indicado, elevar-se-ha a 
289.2·17 :ooo$ e a despeza poderá attingir a 268.877 :ooo$, incluindo 
~ I . 8~.7 :009$ .. de. , Cr.edit.o~ abertOS durante 0 exerciciO, ficando um saldo de 
20 .34o:ooo$ooo. 

A differença de 2. 057 :ooo$ ouro entre o saldo orçado e o arrecadado 
tem sua origem principal no credito aberto, no valor .. de I. 638 :445$ ouro. 

A differença de 26.969 :ooo$ papel entre o saldo orçado e o arreca-
dado é devida parte ao facto de não haver· sido em ittida a somma de 
20. ooo :ooo$ de mo edas de nikel . e parte á abertura de creditas, grande 
numero dos quaes foram destinados a solver antigos compromissos . ela 
União. 

Apezar, porém, dessas despezas extraordinarias conseguimos com a 
reducção na clespeza e boa arrecadação elas rendas obter os saldos ele 

Papel .. . . . . . . .. . . 
Ouro 
ou reduzido tudo a papel á taxa el e 9 1 I 2 

20.340 :ooo$ooo 
17.277 :ooo$ooo 
69.228 :ooo$ooo 
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Quanto ao corrente exercício, apezar da insufficiencia dos dados 
colhidos · pelo Thesouro, verifica-se que a renda papel de importação do 
I 0 trimestre já excede de mais de z.ooo :ooo$ á do período correspondente 
ao exercício passado, 

A renda em ouro que no J.0 ti;imestre de 1900 attingiu a 4-SI4:ooo$ 
já se eleva no I 0 trimestre deste anno a 8, o·J6 :o.oo·$ooo. 

O imposto · de consumo, de· janeiro a março, já vai além de S.ooo :ooo$; 
e a renda do interior no mesmo P!"riodo já se eleva à mais de ~S.ooo :ooo$ooo. 

Com estes elementos não será optimismo acreditar que as rendas do 
actual exercício · serão superiores ás do exercício passado' 

Senhores Membros do Congresso N acionai 
O que ahi fica demonstra que, preparando a satisfação dos nossos 

compromissos, conseguimos tambem banir o regimen do deficit, creando 
para o Thesouro a situação de prosperidade que tem por base · os saldos 
orçamentarios. Por outro lado observa-se com · satisfação· a marcha con-
tinua e segura com que progrid~ a ~alorisação do ·nosso m eio circulante, 
graças á politica perseverante . do resgeta do · papel-moeda, ao augmento 
constante do fundo de garantia e, como factor .Hão menos preponderante, 
á confiança cada vez maior que inspira uma ' administração honesta e 
econon1ica. 

As dividas de ' ~xercicios findos acham-se fortemente reduzidas; as 
que procedem de indemn isações por sentenças judiciaes, ou de rescisão 
de contractos antigos e onerosos ·acham-se liquidadas em milhares de contos; 
todos os pagamentos estão em dia e não existe em circulação uma só 
lettra do Thesouro. 

Tal é a situação em que hoj e se encontra a administração da Republica. 

Capital Federal, 3 de maio de 1901. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES 

Presidente da Rep<tblica 

, 
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25 DE FEVEREIRO 

SENHORES MEMBROS no CoNGRESso NACIONAL. - Como sabeis e consta 
do Decr eto de r8 de janeiro ultimo, a sessão legislativa extrao rdinaria, 
que ora se installa, fo i convocada especialmente para o fim de ser sub-
mettido á vossa sabia deliberação o projecto de Codigo •Civil, acompa-
nhado do parecer da ·Commissão Especial da ·Camara dos Srs. Deputados. 
E', portanto, para dar satisfação a uma antiga e justa aspiração nacional, 
que vos achais reunidos . 

Só a um dos poderes da Nação, ao Executivo, tem sido dado por 
emqua11to promover, na orbita de sua compe.tenc ia, · a reali sação desse 
grandioso desideratum; agora, porém, a questão passa para o dom in i o do 
Poder Legislativo, visto que a este per tence, · no exercicio de sua alta 
prerogativa, dar-lhe, a necessaria solução. 

Não seria demais consignar que a necessidad e do Codigo Civil começou 
a fazer-se sentir desde o momento em que se lançavam os fu ndamentos 
de nossa nacionalidade, accentuando-se já então as graves difficuldades 
fl Ue, para a regular applicação do direito, deviam re;mltar do r egim en de 
uma legislação "esparsa, antinomica, desordenada e numerosissima ", 'tal 
como o que fôra instituido pela lei de 20 de outubro de r·823. Adaptando 
esta prov idencia, todavia r egistrou a mesma lei a primeira promessa de co-
dif icação, declarando de modo explicito que "as ordenàções, leis, regi-
mentos, alvarás, decretos e resoluções promulgados pelos r eis de Portugal, 
etc ., f icavam em inteiro vigo r emqnanto se não organisasse 11m novo 
Codigo". A carta outorgada ratificou o compromisso. E ra, pois, o proprio' 
legislador, que , condemnando em sua origem o r egimen inaugurado sob 
o ·iinperio das circumstancias ·da época, ap ressava-se a dar-lhe um caracter 
}Jieramente ·transitaria·. 

P erdura, entretanto , o conde'mnado systema e é -força reconhecer que 
a elaboração d'a reforma vai sendo ' feita com demàsiada lentidão . 
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A promessa da Assembléa Geral Constituinte d" ·r823 só teve inicio 
de execução a r 5 de fevereiro de rSss, data em que no Ministerio da 
Justiça, sob a gestão do conselheiro Nabuco de Araujo, foi celebrado o ·con-
tracto, em virtude do qual ficou o eminente jurisconsu•lto Teixeira de 
Freitas encarregado do trabalho da classificação systematica das leis, sob 
a fórma de C onso!J:dação. 

Era, como se vê, um trabalho preliminar, o ponto de partida p;u<'! a 
obra de codificação. 

·Com effeito, a r 5 de janeiro de r859 um segundo contracto era assignado 
entre o governo e o mesmo jurisconsulto, a quem desta vez foi commettida 
a incumbencia de redigir o projecto de Codigo .Civil. O acto do governo, 
acolhido com geral contentaplÍ~ 11 to, despertara as mais fundadas esperanças. 
Infelizmente, porém, não obstante os ingentes esforços, cujos fructos 
ainda hoje attestam a rara competencia do preclaro brasileiro, não poude 
este levar á desejada conclusão a obra, que emprehendera com o mais 
devotado patriotismo e á qual consagrara com estremecido ardor os ultimas 
la'inpejos de sua poderosa lnentalidade .. 

Em r872 teve de ser r escindido este c.ontracto, e em seguida foi 
celebrado um outro com o conseiqeiro Nabuco de Araujo., estabelecendo o 
prazo de cinco annos, a partir de r de janeiro de r873, para organisar 
ó proj ecto de !Codigo !Civil. 

Para empreza de tal magnitude nenhum nom", naquelle momento, 
poderia preceder o do notavel est~dista do Imperio, que havia sido um 
dos mais esforçados paladinos da _· idéa e a quem, como ministro da 
Justiça e conselheiro de Estado, coube tirar ·a questão dos domínios de uma 
simples aspiração abstracta para imprimir-lhe o cunho positivo dos ectos 
da publica administração : 

Ainda desta vez o commettimento não poude ser levado a termo, tendo 
sobrevindo o fallecimento do conselheiro Nabuco de Araujo, justamente 
quando elle devia entrar na phase mais fecun~a do· seu trabalho. 

MalLpgrada· esta segunda téntativa, seguiu-se um intervallo de completa· 
paralysação até o anno de r88r, em que foi constituída uma commissão, 
que se dissolveu sem 'ter tambem conseguido chegar a seus fins . 

.Abriu-se outro período de interrupção que se prolongou até r889, sendo 
~ntão por aCto d'o Executiv'o organisada nova commissão . . , . 

Havia já iniciado e. proseguia ella em seus trabalhos na Secretaria 
?,-~; Jt,Istiça, quando sobreveio a IS de novembro de r88g a revolução que 
proclamou a Republica, ~orprehendendo o governo da monarchia· antes. 
q\1!' ella hou:vesse conseguido enriquecer o seu espolio com esse monumento 
ll.a legislação patria. r 

·r-' 'Ministro . da !fi1stiça do. -Governg Pr.ovilsori-o; . tive d·e expedir o acto 
que dissolveu aquella commissão, afim de poder resolver opportunamente1. 
eo.J!UO·. ))1elhor .coq_.vie:ss~, _.en~ _p_Fesença . da ,radical tqnsformação por que 
acabavam -de _pa·ss;J.r' a;s _nossas , institu_ições. ; 



Convencido de que esta questão estava p0sta na linha das que .nuúor. 
solicitude reclamavam · da parte do poder publico, exig_indo prompta soh,.1ção, 
_promovi a celebração de um c·ontracto, fixando o prazo de tr.es anuas• para 
a c·eon'clusão do trabalho . Este contracto traz a ' data de 1 de julho de 18go. 

i . '. 
A>ptesentad'O o ·projecto, o governo de então teve _por conveni~nte não · 
submette'l-o á vossa apreciação. 

Desde então, nas regiões do poder, a questão volveu de novo á inacti-
<iidade. 

Esta simples exposição de factos adverte de um modo bem significativo 
que, tod~ vez que se interrompe um esforço encetado, sobrevém fatalmente 
ó esmor-ecimento e segue-se o abandono. 

Assumindo o governo da Republica a 15 . de novembro de r8g8, 
apezar das instantes preoccupações que naturalmente despertava a exce-
pcional gravidade da situação financeira, tal como a encontrei, reflectidocse 
intensamente no estado geral da administração, comprehendi que me 
incumbia volver solicita att'enção para este momentoso assumpto. Foi assim 
que já em minha primeira Mensagem pude communicar-vos que pelo 
M'inisterio da Justiça tinha sido confiada ao illustre professor ·dr. Clov.is 
Bevilacqua a tarefa de elaborar um proj ecto, que opportunamente ser.ia 
submettido ao vosso exam.e. •Confirmou-se, fel!zmente, a minha previsão. 

Foram estas as minhas pelavras na referida Mensagem : 
"Parece ser já tempo de entrar em esforços decisivos para dotar a 

R<cpublica com o seu Codigo Civil. 
"Vem de muito. longe esta aspiração nacional. O primeiro passo do 

poder publico, dando-lhe fórma colicreta, foi o accordo celebrado em r8ss. 
c'om o eminente jurisconsulto dr. Augusto Teixeira de Freitas, para colligir 
e classificar a legislação brazileira, separar e consolidar as leis civis . Se- . 
guiram-se a esta tentativa inicial, em r8s8, r87z, t·88r e r8go, os actos do 
Governo promovendo a organisação do proi.ecto de ·Co digo Civil. 

. "Bem pouco é, portanto, o qu e falta para um período completo de 
meio seculo de esforços continuas consagrados á satisfação de uma n~ces
sid.ade geralm ente reconhecida e proclamada por todos os or.gãos da socie-
dade brazileira. 

Mas, se de tão numerosas tentativas não poude s.ahir a conclusão da 
obra.ãrdentemente ambicionada, é' certo, entretanto, que dellas ficaram. con-
sideraveis e valiosos subsidias, que podem ser agora applicados, com van-
tagem decisiva, em ultim0 ·e definitivo tentamen. 

"E' tal o pensamento do Gov.erno. 
"Exemplo animado-r é ess.e que nos offerece o lmperio Ailemão, onde . 

coi)1 a metade do tem,po j'á deSJ?endido por nÓs, e tendo de vencer resisten-
cias que a qrganisação da Republica não offerece, conseguiu.-se a protnu,\-
gação do codigo civil, que veio completar a obra da concentração do poçler 
~ela tmificaçã0 do direito.. Er;n uma. cont'ederação de Estados soberan~s; 
<;ada Um , dos quaés l)a velha J?OSSe da legislaião separada,, comprehende-se 
a pertimici"' da r.esiste_ncia á aspir:ação d~ um codigo, ,que devia inutil}~ar e 
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substituir todos os outr.os, fazendo desapparecer, ao mesmo tempo, · o der-
radê.iro attestado. de u'ri~a· soberania tradicional. 

'! Phenomeno ídentico · é esse . que se apresenta, neste mo~eqto, na Re-
publica Helvetica. Lá tambem surgiu a aspiração de um direito nacional. 
Está já elaborado. um projecto de codigo unificando o direitc;> penal, ~ " o 

Conselho Federal encarreg:ou, em r892, o grande jurisconsulto Huber de 
organisar um projecto de codigo civil snüso. A idéa, porém, permanece, 
estacionaria, não porque ao legislador suisso faltem ricos monumentos de 
direito para modelar a sua obra, mas porque, como os Estados ge rmanicos; 
os Cantões da Suissa defendem com obstinada firmeza o direito que pos-
suem ha seis seculos de existencia nacional. 

"Estabelecida, 'como foi, a unidade do direito, o legislador brazileiro 
não tem encontrado diante de si os obstaculos dessa natureza excepcional, 
que não significam nem significaram jámais a· difficuldade de condensar 
num codigo as clausulas do direito , mas unic.amente a difficuldade de 
d<:struir: um direito tradicional. 

"•Convencido de que é tempo de agir resolutamente, resolvi providen-
ciar no ·sentido de se elaborar um projecto ·de •Codigo Civil, que vos será 
oppoTtunamente apresentado o o Ministro da Justiça acaba de confiar esse 
impbrtantne trabalho ao dr . Clovis -Bevilacqua, lente da Faculdade · de Di-
reito do Recife''. 

Na Mensagem ~eguinte, guardada a inclispensavel continuidade de es-. 
forças, podia eu dar conta da conclusão do · proj ecto, nós seguintes ternios: 

"Na minha anterior Mensagem tive occasião de manifestar-vos o 
particular empenho elo Governo em satisfazer a necessidade geralmente 
reconhecida e urgentemente r .eclamacla da decretação do Cocligo Civil , accen-
tuada e velha aspiração da sociedade brazileira. E'-me grato poder annun-
ciar-vos hoje, que o projecto está concluído e foi submettido ao estudo de 
uma commissão especial de jurisconsultos . Nutro a esperança de sujeital-o 
em breve ao . vosso esclarecido exame". 

Finalmente, na Mensagem elo anno passado .. assim me exprimia sobre 
o mesmo obj e c to : 

"De accordo com os votos manifestados em minha Mensagem anterior, 
teve a honra ele submetter em novembro ultimo ao vosso esclarecido exame, 

o projecto de Cocligo .civil Brazileiro, elaborado pelo clr. oC!ovis Bevilacqua, 
lente da Faculdade ele Direito do Recife, e revisto por uma com missão es-: 
pecial ele jurisconsultos, sob a presidencia do Ministro da Justiça. 

"Trabalho de. elevado merit0, prestigiado pelo.s applausos de eminentes 
jurjstas nacionaes e · estrangeiros, elle procurou consorciar as tradições do 
nosso direito co111 as conquistas que mais recent emente têm vindo enrique-
cer o patrimonio jurídico elos povos cultos, e aguarda apenas · a vossa con-" 
sagraç.ão legal para attender a essa aspiração naciona.J que ha quasi meio 
seculo~ reclama' insistentemente a cod.ificação elas nossas leis civis. 

''O Co digo elas . .Ordenações Philippinas, por mais previdente e CO!ppieto 
que tenha sido ao tempo da sua promulgação, já não pó ele traduzir as neces-
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sidades, os interesses, as idéas e os sentimentos da época actual. Por outro 
lado, os actos legislativos, tão numerosos e tão diversamente orientados, 
com que temos procurado supprir essa lacuna, têm creado para o nosso 
direito privado um estado de perturbação e anarchia que está a reclamar dos 
poderes competentes, remedio prompto e effica:Z. 

·"A approvação' do proj ecto, tal qual vos foi apresentado ou com as 
modificações que, a bem do seu aperfeiçoamento, a vossa alta sabedoria 
porv·entura aconselhar, virá pôr termo a esse estado de vacillação e de 
incerteza e imprimir ao direito civil brazileiro a unidade de orientação, a 
simplicidade e a energia que fortalecem a lei e a tornam duradoura e fe-
cunda. 

Nutro, pois, a esperança de que não deixareis encerrar-se a presente 
sessão legislativa, sem levar a termo a obra patriotica de dar á Republica 
o seu Codigo G_;il" . 

Como vêdes, a questãto tem já feito o vasto e lento percurso, que uma 
sábia prudencia reclama ~;m obra de tanta grandeza, par'f poder chegar á 
uma conclusão compatível com as nece~sidades de nossa civilisação e com 
as luzes do estado social moderno. Ella tem passado, successivamente, dos 
domínios de uma vaga aspiração do paiz para os actos do poder publico, 
e é fazendo esse largo trai ecto, que ella agora chega· a ser submettida, 
em ultima instancia, á consagração do vosso voto. 

Senhores Membros do Congresso Nacional : 
Permitte que, ao fechar esta exposição; eu vos dirija as proprias pala-

vras de Teixeira de Freitas, quando exhortava ·o Ministerio da Justiça de 
r8s8, a apressar, por seus mais energicos esforços, a conclusão da obra que 
de suas proprias mãos r ecebera vigoroso impulso : 

"Aproveitai o tempo e não percais um momento em concorrer com os 
grandes meios ao vasos alcance, para vos cobrirdes de gloria, dotando o 
oaiz com uma obra monumental". 

Capital. Federal, 25 de fevereiro de 1902. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Presidente da Refmblica. 
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1' S ÊNHoRÉ S .,'Mrt.i·li-aÔs •no 'tó'i<oR'i;lsso ·' NA'ór'6NAL --..,. 'CU'!){p.ro , peia Última 
vez o precei'to«do• ârt . -;fs.~n . ''ç ,"'dét6tt'st<itú1Çaó . 

·'f'i'ntês,' p oréin, 'de dar-vôs conta da' si tuação geràl do ·paiz, sinto ;a .. ;,ec;es-
sidade, sinão de justificar, ao menos de esclarecer os- moveis e os intuitos 
da ·po1itica que aaôptei e á quál tenho subordinado a administr-a.ção ,da Re-
publica . 

' Qúasi · éhégado 'ao termo da 'mi~ha missão no Gover.no e .quando já 
se começa a deliberar para o futuro quatr.iennio, ninguem poder-á · attribuir-
me · inte'rições v'ela:ôas nerh suspeit'ar . de ininha sinceridade . 

Falo com o desprendim~nto de um e~pirito absolutamente emaneipà'do 
das suggestões do egoísmo político. 

Subi á cadeira da suprema magisfratuta ' do pa-iZ trazendo bem . funda 
a consciencia de minha grande ·r'espohsabilidade, decorrente da .parte q.ue me 

·"coube·' nas 'lutàs 'cl:Íntrà . o rrn.pêrio , na revoluÇão que proclamoü a Republica, 
no Governo di'ct atoríll.i •q"íte ··•a ';fundou, ··e · na ··:Constituinte, ·que a ·organisou. 

' Não podia, pô'rtánto , deixar-'de- consà.grâr"ilie, neste Ültimo posto, toda a ' de-
1aicaçã:o• e o 'priric.ipal' ·d as enei'gias '' de um 'r ép hbl'icàno leal e sincero . · 

Nutro a convicÇão de haver tudo feito para bem cumprir o meu dever . 
·E' úpr.éci'so · teo<i'rdar~!às "'oirc6n'fstândâs ;-.-em -que ' l'nos ·'àch-ávam·os ·'no mo-

•mento; àe·:ser••me"e'títrégtte ·1o 'GóverfioJ;àa ·i·Rep'ul:ilica. G.f- avissimas ·com'o" étà'm 
às , d!:f,ficu-ld•a:des <iju e "~eu :1re'r.ia iàe <ên futentãr, "'fl~o coh-e'guei, . -tôdav'ia, 2a ·'v êr ' 

· nellas ·o que•' ainda -lroj e ·a de'eta·tnaçá'o -•e rrfeilma tl~zws·er ··o · desoalabro · dal)R!e-
"publica. Apenas se ··me -a:figutou .que ··•do i)_l,)e precisava o paiz c eFa •'·de •.> go-
verno; isto é, cabia-me encerrar a política dos addiamentos :·e~ abrir resolu- , 
tamente .a phase das soluqões. 

Acabavamos de ' assignar uma concoFdata com .os nossos cr-edores •exter-
. nos; e só um facto dessa nature2:a, de· tão . pungente a;nomalia na vida de 

um povo, basta para ca·r.acterisar uma situação de expecional. gravidade. 
, O certo é que; quando eu disse, em meio de geral desalento, que o Governo 
· da.' R epublica possuía os meios necessarios para desempenhar-se com honra 

r8g8-r<jo2 
:i>olitica 'é ad-
ministração 
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e sem humilhação dos seus pesados compromissos, é de justiça confessar 
que bem raros foram os que não levaram esta minha confiança á conta de 
méra phantazia optimista, tão duvidoso parecia no primeiro instante que 
pudessem os chegar á satisfação pontual das nossas obrigações. 

Com effeito, para mostrar em quadro succinto quanto era onerosa a 
herança de erros, que vinham de bastante longe, para poder ab,-anger quasi 
toda a vida nacional, será sufficiente consignar que Q que eu enc~ntr~i., f~i 
o seguinte: 

Pagamentos suspensos; 
1 

Aj circulação do papel-moeda elevada a 788.364 :6I4$5oo; 
Resgate a realisar-se em ,vi;t.iJd:e . do convenio de Londres réi"s 

I15.997:7Io$ooo; \·:: .; .·. "''' 
Média annual da taxa cambial, 7 "/ 16 

Os títulos da divida publica com uma depreciação, nas cotaÇões da bolsa 
estrangeira, de cerca de so 0

/ 0 ; 

. . , Resto . do. emprestimo externo · de .1897 por letras do The souro, . pagaveis 
' à~hs~lirielite ·à Üquidar-se '·no · exer.cicio · de ~ 899 .-- . .f I . I 22. ·o8;r ; . 

Letras do Thesouro emitfrdàs por antecipação de r enda e em .circulação 
~io i35ti:óôo$oo6 ;· · · 

'· "' ' 1 S'aldo c'onúa o ' Th;souró em conta corrente do Banco cia '· R~publica -
. f-'jr1 . ádb : tib~d'*dób L ;:;; 1' • • • • • • ! 

Prestações a pagar por material de guerra, em virtude de encoriúnendas 
i~ ···k •"':l-74. '69ir '; ' . . '. . . .. ·' 
· ; ''·rmpo~tancia de contractos a ·pagar tainbem po ~· material de guerra -
832 :3.86$726. ·.·.' ,., 

' · '' E'nr :face de'stes ·e;1cargos ·encontrei 
No Thesouro - 5·492 :854$ooo; 

,. '' 

·' Na 'agencia ·de Lon<i'res --'- •· ,!{ 8 i .;r 3. ; '· " ' " ' . 
:F.ínalment~, avultados deficits orç~menti'rio ~ no~\x<;rcicws ant'eri.ores . 

.i. · Êm ··presença de Uma tál . si tllaçãd ó, pr~gi-~rri'ma ' do d overrÍ:o · pç.ra: o 
periodo quatriennal . que se in~~gura'va' a'' I 5 1 ~ de' ~ove;11bro · de I898 ~stava 
virtuahnénte traçado : o . p.roblema "fin.;nceiro . er~ · inilludi;ve'lmente pdsto no 

• -~ ! ~ • 

primei'ro plano. , ,, 
O,bep.ecen.do· ao imperio . destas circu.mstancias e , tomando como dever 

. primo~~ial resguardar a -honorabilidade da · nação brazileira na execução 

. .c:\ os seus compromissos, .declarei.· dé modo c'ategorico, que . não nos' ·seria 
. licito , votaF novas despezas nem mesmo tolerar as que fossem de caracter 
addiay el, antes de termos posro ordem nos nossos· negocias e regulando 
as nossas contas. · 

E ste programma que francamente se caracte;is'ava pela exigencia de 
pesados sacri'ficios, visto qúe se baseava antes de tudo em profunda~ res-

··tricções, devendo ainda ser completàdo ·péla evidente necessidad" de medidas 
·que produzissem o alargamento da .. rtece'ita publica; não era certamente de 
molde a preparar a popularidade do Governo, que se propunha a executai-o 
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com intransigente firm,,za. Eu bem sabia que não é sem grandes , diffi-
éuldades e sem '·e:><citar desgost<;>.s e resentimentos, ~mbo17a i;,justifi~~veis . 
que se elimÍnam ab.usos. inveterados, que se suppri~em erros t~adicci.ona)'!s 
e que se deslocam interesses radicados pelo_ uso de longo tempo... , 

Mas, eu s~bia também que não é permittido aos que governam, ante-
pond~ o egois~o ir1;dividual á . suprema r.azão de Estado, requestar a bene-
volencia . do sentimento publico com o :;acrificio do interesse naci9nal. Est0u 
com· os · que pensam que uma das mais estimaveis qualidades do homem de 
·governo é a que consiste na sua coragem ; não essa coragem yulgar, _que 

· todos podenÍ. ter em presença dos perigos ma~eriaes, mas a eora:gem , 1p.or.al 
· dé affrontar . a pr_opria impOI),ularidade para fazer . aquillo que se lhe afigu_ra 

ser o bem de sua ,patria . 
. . Não desconheço q1,1e,. em um regimem de p).lra democracia·, ao Governo 

~s-s'iste o dever de collocar a· sua acção na linha do sentimento nacional, 
. _até porque elle precis~ exercer sobre a ppinião uma influencia que lhe. facilite 

o desempenho de su,a alta missão ; mas, cumpre reflectir, .como já advertiu 
um grande espirito,_ que nem todos · os ruidos .da . imprensa ou da tribuna 
rodem . ser tidos por ge.uninas manifestações d.a opinião .publica. As mais 
qas vezes elles não exprimem, siql)er, os arr.ebatamentos dessas ,paixões 
varonis, que ennobrecem os combatentes e dão elevação .. moral • ás .lutas ; 
mas, ao ·contrario, . representam intuitos e· sentimentos, que . abatem e de-
gradam esses pod~rosos instrumentos · da opinião. N e.ste. caso . nã.o . resta ·. ·ao 
depositario do poder publico si não voltar .para . outro lado a/ sua attenção. 

Sem desconhecer, . portanto; os obstaculos desta• natureza .. que , e·u . iria 
finalmente encontrar no 'Caminho que me tracei, tomei a · resolução . de 
executar firmemepte esse programma que, como disse, não fôra por mim 

. meditado e formu.lado, visto que ~ encontrei i;nposto ao G~ver.no da Re-
publica em no~e da honra nacional. 

Não fóra isto, não hoüvesse eu trazido ·para o Governo l)m ·.compro-
misso de coscinecia,_ uma delib<;!ração ou uma vontade, po_d·eria, sem duvida, 
aguardar indifferentem.ente a . acção ·legislativa, , com as facil-idades q)le 
proporciona a commoda dout.rin.a do. laissez faire, que aliás só pôde ser 
preconisada por quem não tenha um pensamento a fazer v ingar na alta 
administração. Nestas condiçõõ~s, é evidente que eu .não _teria tido a neces-
sidade de app_í-oximar-me do Congresso e m.e.nos ainda de interessar-me 
pela orientação de seus trabalhos. 

; ,· '• . • I 

Do meu ponto de . vista, porém, reconheci d~~d~ logo que ·a ingente 
tarefa não era sómente. minha ; mas reclamava a coll~boração .constitu'cional 
dos legisladores, e essa só poderia ser obtida : me,diante um accordo de ~i -stas, 

.. capaz de produzir a indispensavel convergencia de. e~forços pela .unidade 
de pensamento. 

E' nisto exactamennte que consiste a superioridade do noss~ _systema. 
O depositario unipessoal do Executivo sente-se á vqntade qquando se ·appro-



'>xoina f\:l'o ·'p'O"tler qüe íai; a lei para sei'! i citar o conc.urso ,-de ·sua ... alta · sab.&dor~a. 
'"E ' >a ' pr0pfia sober.ania que se exercita, uma- .ao lado ,da . nu,tr,a, •illuam~o 

"llrh ·'laço He harmoniá 1iga . eritre si os ergãos dos dous , pode~es ,.politicos , ~-!ri 
patriotica coinmu'nllão ·âe erfforços pelo bem publico . 

. E'ntPêMnt'0, 'o !.'Ce'n'gre's~o a·cha"Va-se 'di;•idido em . dois g:r;anoes ;\gqmí\-
·!inrenta's, •que J!5s si.rccess'os ·pol'lti'cos 'tlo .perióqo anterior . ti'rihatV co.llocadq· 
•·êm·~eheméhfe a'iltagon•isri:w, ·medindo-se as "fo,ças em p~ 'a e quasi egu<tldacÍe . 
.:!®s ·~dois J.aldos ·'réitrese'ntavam em "Sestts rnembros va:1iosas tra:l!içções · ~e 
"'sérv4ç0s ··á •'RepuliHca. ·•Pareceu-me ilesde · logo que se · enganarám . os ,_q1;1e 
;>,fi,flil\am ""'i's'to ' n'o 'i ri'cidente ·'da scisão politi'ca 'de t897 o 'iniéio da formação. 
'"'de .parWI,os .- reg;Ula:res. ·A accerltuàtla màdi"Iicação que se mani'f.estav; e~ 

todos os espi.rítos, no momento em que assumi o Gov·erno, e á manifeeta 
.nend-en·cia, que .~em '•tuí:lo . se ; revelava, ·.·para •>tUna .. no·va ·otientaçã·o, 'toilf1avaj11 

•clanissimos q,N·e .m-q:ue:J.Ie inalilente ·.liião • tivera por ··causa ·éfficieríte a ú(!'iver-
.• 'genci'a ode ;pmm;i.p~es · 'fund·anre.nt>aes \na• gestão 'dos,.negeilios ' püb'l-ico's. 'A~rav'éz. 

jl:los nnw~inrento·s , ·de ·CFecipt-oc'a -•e apa:iO<ortatla tihosti-l·ida'ê•e ··p·odia:"sé ·'·Ôbsety4r 
',l!Jue;·cct;an1lo de mn•>con10. de "Oút'lto i.Jadb, rtão·· se havia ·apagàdo a "fé ·re'pú&lica'rfa,. 
:•rrem .;.era ·.'m'e-n·os v·i·v"o <·co ·Esen'titnento -!de •·pa;t'fiÓtrsmo. 'Ilodos ·apresentava-m 
,. ,,.,.pont;31n.ea:niente • ·e : .J-eálme:n.te a .sua -•ô&ilaboraÇão ..,á ·obra · d·e ···restauração •\lo 
. eredito ;m aeiortàl. 

•., Q.uer :•isto 1d-ízer ,q.ue ·.(fiâ0 havia -• então, •.para . servir .•de furiilamento ·~s . 
• J,ut;<fs·:par.tldar.ia·s, o .. co'ntrasté•<dras aspiila<>Ões ·na eiphera 'Ôos 1 pri'nci'pio's. 

'IBste ,,p·henomeno ·opol.íti'e·o "'d:e'm .. ·sua ·<or.i'gem .;nos . ef-feitos ~nevitave.is <\la 
''''evo'll!lção;)de r.s .t,il e> n·o'l<émbr-e, -,iqúe, i·destruindo :a 'rhonarchia, ·'.·produziu logi-
. ~am-ente ,,a ··dissoluç·ão• dos,lparti'd'os qt.1e antes•· ex-istiam. 

Ao• contrario · d'o ·q;,e su·ccedeu .. 'na formação da grande R~pilblica ,norte-· 
americana, oriâe os ·partidos sahiram orgiwisà·dos ·do seio da ConvenÇão 
de Philadelphia representando as di~ersas correntes 'de idéas, enfrê Í{ós . 

. os ' ' hon1@ns p'0litiee's ·que, . \•·i<ndes <de procede-ncias- diversas, e .. répresentando 
.• ta!inb'em ··,m-adi'êç'liíes , diver-sas, sé . acharam •·pela ·.primeira 'Véi oongreg<).dos 'f1a. 
:.Gon<Stitui:nte, não enc6ntraril,m ···ra.zões ·"de fundamental •desa:ecordo no · q'úe· 
'.era • eonc@'r.rénte:•á ·.essenci·a. \do•' Fegi'l'nérí que . se 'e-laborava . 

. Dentre os ·constituintes ···nem uma co·ntroversJa surgiu, que · pt.icesse 
servir · cfe · fundamemnto inicial á · organisação Jde partidos polltlcos. 

A divergencia só appareceu, dividindo quasi ao meio ·a _grande asse~-

bléa republicana, não a proposito de uma idéa, mas em presença de um plei to-
- a eieição do pri'meiro presrdente constitucio·nál •da República -'- - di ver -

.. gencia de ·consequencias funestíssimas, · porque ·é ri ella .. que é nêlla que ; a 
verdade da histeria irá encontrar a causa originaria >dessas agitações sem 

· o'bjectivo na · ordem das idéa:s ·e que têm sido a fonte · fecunda ·de ··ta-ntas. 
calamidades. 

Filiadas a es~a viciosa- origem e o.bedecendo aos mesmos estimules, . as. 
lutas posteriores, 'que têm agitado os espir-itos e os mo vimentos armados, 

'. 
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" <;ue têm perturbado a paz, jámais tiveram por ·causa o antagonismo das 
:idéas. 

. ,I . 

O tempo decorrido de r88g- at~ hoje teria sido sufficiente para a 
nossa reconstrucção política, se acaso uma melhor previsão do futuro 
.J:oouvesse evitado que no seio da Constituinte se lançassem os germens das 
-desordens que se desencadearam com tanta violencia, perturbando a vida 
da Republica e impedindo-a de cuidar detidamente, tranquillamente, do 
aperfeiçoamento dos novos apparelhos de Governo. Eis porque não existem 
.ainda agremiações p~liticas com a indispensavel cohesãó e constituindo, 
pela rivalidade dos intuitos, essas forças poderosas que ·estabelecem o sa-
lutar equilíbrio da acção ·governativa e preparam a successão natural e 
pacifica · das aspirações legitimas nas regiões do poder. 

Nestas condições e dada a excepcional gravidade do momento, eu me 
c.'onsi.deraria o menos -patriota de todos O> ~;raziceiro se acaso houvesse 
env eredado pelo caminho das elecçõe;; 'partidarias S e!Ilelhante política 
só poderia ser concebida e praticada por quem járnais houvesse comprehen-
dido ou sentido a responsabilidade do poder. 

Repudiei-a sem hesitações. 
Dada esta situação, evidentemente cara:cterisada pela ausencia de 

partidos regulares, comprehendi que a unica solução indicada pelas neces-
sidades da administração seria a de uma politica de concordia, visando a 
·r econciliação de elementos que, na essePcia de st.ac; a~piraÇões , não se 
haviam incompatibilisado entre si, afim de que pudessem todos prestar a 
indispensavel collaboração na obra patriotica que o Governo encetava. 

Confesso que, procurando antever os effeitos desta política, . nunca 
" heguei a suppor que pudesse satisfazer a systematica intransigencia dos 
adeptos do partidarismo exclusivista, nem tão pouco a vivaz combatividade 
dos que se habituaram a não ver na calma dos espíritos, sinão um symptoma 
inquietador de torpor e lethargia na politica ; mas eu estava bem seguro 
d~. que ella correspondia em seus elevados intuitos á suprema gravidade do 
estado geral do paiz . . 

Demais, eu sentia-me completamente livre para desprender-me das 
intransigentes partidarias. Falando ao eleitorado _brasileiro, a quem eu 
procurava esclarecer para o consciente pronunciamento das urnas, declarei, 
com franqueza e lealdade, que não traria para este posto o compromisso 
de s~r o "superintendente de interesses partidarios " , visto que, "quaesquer 
()Ue fossem os vínculos preexistentes, no criterio do Governo, a dedicação 
ao partido j ámais poderia substituir a dedicação ao Estado" ; e accrescentei, 
sublinhando o meu pensamento, que "a questão financeira, em sua natureza 
profundamente política, não podia, entretanto ,- ser posta nos moldes oppres-
sivos do partidarismo". 

E' claro, pois, que recebi das urnas plena liberdade para a minha 
acção política. 
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Não foi, portanto, de dissolução ou 'desaggregação o pr0cesso p'olhico 
que adoptei : foi, sim, de união e coordenação. Em vez de dividir forçàs, 
separar os elementos políticos e enfqtquecel-os pela d-ispersão, -afim de 
crear em proveito do Executi:vo um'a supremacia illegitima, procurei, ao 
contrario, promover a uni•ão desses elementos, no . intuito de c0nstituir uma 
grande força de apoio á administração da Republica na phase melindrosa 
que ella atravessava. 

Foi assim que comprehendi as minhas responsabilidades, foi assim 
que procurei desempenhar-me dellas. A prova de que não me enganei na 

.escolha desta política ahi está nos resultados que el·là tem produzido. 
Restabeleceu-se a serenidade nos espíritos e abriu-se uma epocha d~ 

salutar actividade legislativa, que tem permittido utilidade, que em seu 
conjuncto formam o vasto programma de administração do actual período 
presidencial. Por outro lado, a tranquillidade nos Estados, fructo desta 
mesma política de concordia e to'lerancia, em contraste com a incandescente 
política da aggressão .e ·da represalia, produziu a calma geral, a cujo influxo 
têm conseguido os poderes federaes desdobr-ar a sua acção Feparadora. 

Neste regimen, é minha convicção inabalavel, a verdadeira força 
política, que no apertado unitarismo do Imperio residia no poder central, 
deslocou-se para os Estados. A politica dos Estados, isto é, a politica que 
fortifica os vínculos de harmonia entre os Estados e a União, é, pois, 
na sua essencia, a politica nacional. ·E' lá, na somma dessas unidades 
autonomas, que se encontra a verdadeira soberania da opinião. O $1Ue pensam 
os Estados, pensa a União. 

Modificada a atmosphera politica, pôde o Governo desdobrar a sua acção 
administrativa, imprimindo-lhe desde o ponto de partida vigorosa e energica 
activ idade, graças ás medidas que o Cong<esso pôde conceder, prevale-
cendo-se com patriotica solicitude da calma que reinava nos dias da sessão 
de I 898, após a inauguração do período presidencial. 

Perseverando nestes esforços o Governo e o Congresso, conseguimos 
nas s·essões que se seguiram lançar na legislação da Republica os princípios 
organicos da administração financeira e as bases ~staveis do regimen 
fiscal. 

Si uma política só póde ser julgada pelos seus fructos, ahi estão os q)le 
pude colher. 

Já disse com0 encontrei o paiz a I 5 de ,novembro de r 898, ao assumir: 
O· Governo da Repablica.. Ser-me-ha permittido dizer tambem as condições 
em que eile agora se acha, ao terminar-se o actua) período presidencial. 
O simples confronto dessas epocas bastará, creio eu, para esclarecer os 
move·is e os intuitos d·e minha pohtica, sinão tambem para assignalar a sua 
efficacia. 

<As condições de hoje, em frisante conüaste com aq)lellas que vim 
encontrar, são estas: 
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0s pagamentos em especie, restabelecidos no prazo preeiso do convenia 
de :5 de junho de I898, vão sendo feitos com rigor-osa· e honesta pon-
tualidade; 

A circulação do papel-moeda, alliviada pelo resgate de I07. 9I3 :356$, 
acha-se reduzida a 68o.4I5 :258$ooo; 

Taxa cambial ao nível -de I2; 
A grande massa de papel em circulação, que em sua primitiva totalidade 

apenas . representava o valor de ;f 23. soo. ooo representa hoje, após a 
.-educção - ;f 34 . ooo. ooo - fracções despresadas ; 

Os titulas brasileiros alcançaram uma alta de cerca de 35 °/0 nas 
cotações da bolsa estrangeira; 

ü resto do emprestimo de I 897 - ;f I . I 2•2. o·83 - foi pago po1· 
prestações mensaes no decurso do exercício de I899, na fórma estipulada; 

Os debitas por encommendas e contractos estão pagos; 
Não existe em circulação ·um só bilhete do Thesouro; 
.O nosso deposito em Londres é de · ;f 2. ooo. ooo (que se 

pelas remessas mensaes quando des·falcado pelos pagamentos) 
restaura 
e mais 

;f I . ooo. ooo em consolidados ; 
Na conta corrente do Banco 

liquiqação antiga que apresenta 
12. ooo :ooo$ooo; 

da Republica 
;f 300 . 000 a 

(excluída 
nosso 

a conta da 
favor), temos 

Por conseguinte, a somma dos saldos actuaes reduzido o ouro a papel 
ao cambio do dia, é de 8o . ooo :ooo$ooo; 

Finalmente, baniu-se o deficit e instituiu-se o regimen dos saldos 
orçamentarios. 

Para completar estas informações referirei, como uma nota altamente 
significativa, que o meu Governo já remetteu em cambiaes para Londres, 
até abril ultimo, a somma de ;f 9 . ooo . o o o. 

Outras providencias foram ainda adaptadas em ordem a melhorar as 
condições do Thesouro. 

Entre estas sal ientam-se o resgate de titulas, ouro, 
;f 4. 400. ooo, e apolices internas papel, na importancia de 

Addicionados estes valores ao disponível em ·Londres, 

no valor de 
6.200 :ooo$ooo. 
verifica-se que 

a divida publica, mesmo computando-se os novos encargos provenientes 
do funding (;f 8.7oo.ooo), não chegou a ter um accrescimo de dois milhões 
esterlinos. •Si, porém, se computar a somma correspondente ao resgate do 
papel-moeda, que certamente constitue um dos mais pesados encargos da 
nação, verificar-se-á uma considera v e! differença em allivio do 'l'hesouro. 

Para mostrar quanto custou em esforços de economia, methodo e fisca-
lisação esta obra àe reparação financeira, é imprescindível recordar que 
no período presidencial que me antecedeu (I•894-I-89·8), não bastaram ás 
necessidades da vida nacional os recursos orçamentarios: o Governo utili~ 
sou-se, a mais, dos emprestimos, ouro, ;f 7 . ooo. ooo em I895, e 
;f I. I 22. !Y8o, parte do de I 897; contrahiu emprestimos, papel, na impor-



276 

tancia de r6o.ooo :ooo·$; emittiu letras do Thesou;·o· (sÓmentç. as Que deix04 
em circulação) na somma de 20.350 :ooo$; deixou, n:o ·Banco da Republ,i~a, 
um debito em conta corrente de rr. ooo. :ooo$; tentqu o resgate retirando 
30 .. ooo :ooo$ da circulação, mas fez emissões na importancia de 55.ooo :o o o·$, 
o que redunda no accrescimo de 2·5. ooo' :ooo·$· destinados ás urgencias da 
administração ; vendeu navios de nossa mari,;ha de guerra, recolhendo 
desta operação ;f. 457.194; pertebeu pela venda das debentures da Companhia 
Leopoldina -;f. 560. ooo. Quer isto dizer que a administração anterior, a lém 
da renda publica arrecadada durante aquelle quatriennio, lançou mão de 
recur.sos extraordinarios, que attingiram á importancia total de, ouro, 
;f. 9 .•139. ooo e papel 216.350 :ooo$ooo. 

Tenho a satisfação de assignalar que consegui na minha administração 
os resultados que ahi ficam mencionados sem emissões, antes effectuando 
o resgate de uma somma consideravel; sem emprestimos, antes solvendo 
compromissos e restabelecendo o regimen da pontualidade dos pagamentos 
em especie; sem desfalcar por alienação o patrimonio nacional, antes . adqui-
rindo cerca de r . 970 kilometros de estradas de ferro para a União, conforme 
mostrarei em seguida. 

·Antes, porém, de passar a este assumpto parece de alguma utilidade 
registrar mais que, ao abrir-se o período de r894- r8g8, o cambio apr-esen-
tava· a taxa média de ro 3/ 32, entrando desde logo <jm baixa continua até 
que, no ultimo anno do mesmo período, desceu á média de 7 3 / 16• No decurso 
do actu_al quatriennio, porém, que assim abriu-se com esta média de 7 '!,., 
entrou o cambio em movimento progressivo de alta até attingir o nivel de 
12d, Si se ponderar agora que o mesmo movimento de ciesvalorisação e 
valorisação se operou quanto aos títulos bra~ileiros, nas mesmas épocas, 
chegar-se-á á consoladora evidencia de que, para honra da Republica, · ao 
penoso movimento de decadencia do credito nacional succedeu o da sua 
rehabilitação. 

!Repito agora, com applicação aos factos que ahi ficam expostos, aquelle 
alheio conceito de que me utilisei no meu manÜesto eleitoral : - As cifras 
não governam o mundo, mas dizem comq o mundo . é governado. 

Deve ser capitulada na ordem dos mais importantes beneficios reali-
sados em favor do erario publico a dupla operação da encampação e arrenda-
mento das estradas de ferro com garantia de juros. 

Impugnada embora com a vehemencia e a paixão que aos seus propu-
gnadores ordinariamente de~pertam os interesses ~articularistas, quasi 
sempre observados de um ponto de vista tão estreito, que não permitte ver 
em sua sobrepujante grandesa o interesse m1cional, é 'taL a minha convicção 
ácerca das vantagens que dessa operação ha de aut'erir o' G~verno · da 
União, qu~, _com absolut~. ' se~enidade 'de animo o declaro, ,ainda hoje eu 

••. , •• • ·', , / t,,• I ', ' , 1 

encetaria as m"smas negociações pai' a cheg~~. ,"; · Í!:\',';lal solução ct;'1'!'~F .~roblema 

d~_ }d"\l~nistr~ção · Jederat i q ~,Í. : àc,~~~ fósse po~~\;el~/·est~b~~-~1-,o ~.?, s . seus pr~-
mttivos termos. · 



Com o fim de attrahir capitaes estrangeirqs para, a construcção de 
\7í;as ferreas o Govern'o adopÚm ew 185z .o sy,~t.e .ma , pe _garantir. sobre o 
'capitil ;rtelfas eíÜpregad~ ' o j~~o . ·de 7 'I, p~1~ . noven~a annos, ,e .nesse · teôr 
foram feitas as concessões 'ás· ~~pr~~a~ das es.tr~das do Re~ife ao S .. Fr.an-
'císêo, da 'Bahia ao ' S. Fl:a,;_êis~·o ~ 'd.e . Sant,os a J undiahy. Esta ultima r e- ·. 
'nunciou depois a garantia. . . .. . 

A lei ri . ; 450, de 'I87J, e se'u regulamento' de z8 de fevereiro de I874 
alteraram alguns pontos principaes do regimen exist ente, mas conservaram 
•outros que a experi'encia ve io demonstrar se~em ~uito lesiv os ao Estado. 
·Si o período da garantia foi reduzido de ' noveU:ta a trinta . an:nos, as dispo-
sições concernentes á desapropriaÇão ' das vias ferreas ficaram virtualmente 
'intactas. As primeiras cbnc'essões'' foram outorgadas quando suppunha-se 
'q'ue as emprezas aufeririam das ·estradas renda liquida superior á garantia 
a tlnual, como aconteceu unicamente com a estrada ele Santos a Juncliahy. 
Nesse presupposto, não foram tomadas providencias quanto a um fundo 
para amortizar os adiantamentos do Estado, fundo, que, accÚmulado no 
mesmo período da gar antia, v iesse a!liviar o Thesouro dos sacrifícios an-
t eriores. O ·Estado reservou-se apenas o producto liquido das vias ferreas, 
depois de deduzidas até <ás despezas ele administração na Europa, e deste 
modo, como as estradas ou têm tid9 dej1:cits no custeio, ou saldos pequenos, 
ao Governo tem custado este r egimen enormes sacrifícios . 

Si ao menos, fi nda a garantia, a lei tivesse prescripto um meio justo 
de desapropriação, podíamos esperar, no futu ro algum equivalente para os 
adiantamentos dos trinta annos das garantias. Ms a lei e o decreto citados 
e o ulterior decreto n . 6995, el e 10 de agosto de 1878, estabelecendo o direito 
do r esgate na base do rend1:m.ento liquido do septennio e do quinquennio 
an terior,declal aram que esse rendimento liquido não só incluía a garantia 
mas "não será inferior ao capital affiançado ou garantido" (clausula xur 
do ultimo decreto citado) ; e por este regimen se fizeram as concessões 
existentes. e modo que a peor da sestradas com capital garantido tinha 
e tem o direito, não só de reclamar a garantia integral até extinguir-,se em 
trinta annos, como tambem si o ·Governo quizesse resgatal-a, exigir títulos, . 
de. divida publica que lhe continuem a dar a mesma garantia até serem 
ext~ncto s taes títulos por via da amortisação, - isto é, por tr>nta ou quarenta 
annos, aMm clo's trinta da garantia. 

Quando se ultitnaram os trinta annos depois das primeiras concessões, 
das estradas do Recife e da Bahia, o Governo cogitou sériamente do seu 
resga te e a lei do orçamento de 3 de setembro de -884 autorisou-o a effe-
ctuar a transacção, - autorisação que foi renovada annualmente até 1900. 
Surgindo duvidas sobre o que era rendimento liquido, que constituía a 
hase do resgate, foram ouvidas as secções reunidas dos negocias do Imperio 
·~ Fazenda do Conselho de Estado e o seu aliás luminoso parecer de 30 de 
outubro de 1884 opinou que, si o Governo resgatasse essas vias ferreas, 
,d~~eri~ ,entreg~r ás respectivas emprezas títulos que continuassem a dar-lhes 
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"a mesma renda que dantes", isto é, 7 °/0 .correspondentes ao total dos 
juws garantidos. Para effectuar o resgate das duas estradas nest;l ·I;Jase . o 
Governo nomeou em r888 um agente, que nada fez por entencler que a base 
era onerosa. Em r89o ainda o jllesmo agente novamente nomeado para 
estudar o assumpto .das garantias, propoz o resgate de todas as estradas, o 
que o Governo não tento11 por 'Circumstancias independentes de sua 
vontade. 

Pareceu ultimamente ao Governo que o assumpto reclamava séria 
a:ttenção e, após indagações preliminares, solicitou a autorisação que 
lhe foi dada por lei n. r46, de 29 de dezembro de 1900, art. 29, clausula 2•5, 
para o resgate de todas as estradas com garantia de i uros, constituindo ao 
mesmo tempo uma caixa de amortisação dos titules, dados em pagammento 
das emprezas, com o producto do seu arrendamento e com a differença 
entre a garantia vigente e as taxas do juro e amortisação ordinaria dos 
mesmos titules. Para esse fim foi nomeado o mesmo agente referido, 
Sr. Dr. José Carlos Rodrigues, que ha pouco voltou de sua missão, da qual 
desempenhou-se de modo o mais satisfactorio. 

O Governo contractou o resgate das estradas de ferro do Recife ao 
S. Francisco, da Bahia ao S. FFancisco, da empreza do .Ramal do Timbó, 
da Natal á Nova Cruz, da P arahyba ao Pilar e Cabedello (Conde d-Eu), 
Central da Bahia, Minas e Rio, da Santa Maria da Bocca do Monte ao 
Uruguay, •Paraná a ·Corityba e seu prolongamento e de D. Thereza Chris-
tina. Estes dous ultimes contractos dependem ainda da approvação dos ' 
accionistas e credores das referidas emprezas. 

O resgate das duas primemiras, C\lia garantia duraria ainda para cima 
de quarenta annos, foi contractado na base do rendimento liquido ser de 
5 °/0 por cento e não 7 °/0 como, segundo a Consulta do Conse ·ho de· Estado, 
o Governo era obrigado a dar. Na empreza da Bahia ao S. Fran«isco a 
differença assim economisada é de ;f 38.ooo annualmente. O resgate das 
outras foi objecto de . longas negociações e até, 'em alguns casos, da inter-
Yenção judicial entre as companhias e os obrigacionistas. · 

Dos dados que brevemente vos serão apresentados vereis, Srs. Membros 
do Congresso, que o meu Governo tem razão de congratular-se com o paiz 
pelo bom exito' da autorisação que lhe déstes. A operação tem merecido a 
approvação de abalisados economistas europeus, sendo .de notar que apezar 
de terem as emissões contractadas dos novos titules para a r ec isão das 
garantias subido a mais de ;f IJ .ooo.ooo, não produziram a baixa nas 
cotações dos outros titules que, ao contrario, têm subido ultimamente nos 
mercados europeus. 

As garantias da Recife ·ao S. Francisco e da Ba!Ha ao S. Francisco, 
que como disse, durariam ainda mais de quarenta annos, de rgor em 
diante absorveriam ;f 8.ooo.ooo durante toda a sua vigencia. 

As garantias das outras estradas, cujo resgate foi contractado, esten-
diam-se de oito annos e meio a vinte e quatro. Nesse período o Thesouro 
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.te.ria de des.e.~bo~sar ~<>.~ ellas ;€ 7.52·7.986, menos o magro prod,ucto da 
.Fenda liquida que têm deixado, (á excepção de uma) - porquanto o tráfego 
de qua,si tedas, sol> a admistração· ingleza, têm tido deficits . 

.Assim, sem o resgate, teria o Thesouro de despender mais d'e 15 112 

m ilhões de ;€ ;€, menos esses ;aldos : e tendo fe ito esse sacrifício, o Estado 
não seria p~oprietario das estradas, a menos que as não resgatasse por t ítulos 
que des,sem nova renda igual á das garantias. O resgate foi operado por 

1 apolices da divida publica externa de 4 °10 cujo total nominal não attinge 
ao total em dinheiro que o Thesouro deveria desembolsar no decurso das 
ga"antias. 

O resultado destas operações do resgate póàe tambem ser formulado 
de outro modo que mostra quão indiscutíveis são os beneficios que aufe re 
c Estado. 

Segundo as respectivas concess·ões, a lei de 1873, os decretos regu-
lamentares de r874 e r878, e a consulta do Conselho de Estado, já citados, 
o resgate das du;i.s vias ferreas do Recife e da Bahia ao S. Francisco 
·deveria ser effectuado · com títulos que dessem a mesma renda do ultimo 
septennio, renda que não deveria ser menor do que a propria garantia 
1tesse período, isto é ;€ z ro.ooo por anno ou ;€ 5.250.ooo em apolices de 
4 °10• Pois bem ; emittimos, para a sua desapropriação, ;€ J·.89o.ooo ou 
;€ r .36o.ooo menos. 

I Quanto ás outras estradas, si descontassemos as garantias que lhe~ 

devíamos, dinheiro á vista com dedução dos juros, e saldassemos este 
valor por meio de apolices de 4 o lo a 64 °1. (.que era a quotação ordinaria 
das apo lices j á existentes de 4 ° lo quando se ultimaram quasi todos os 
.contractos d e resgate), teria'!'os de dar por taes commutações das garantias, 
;f 9.4oo.ooo ; e com tal operação o Estado apenas saldaria seu encargo 
pelas gara ntias sem ficar proprietario das estradas, que continuariam a 
per tencer ás respectivas emprezas. Pois bem : o total que pagaremos para 
a propria acquisição 4essas estra~as , menos as duas já citadas, será de 
cerca de ;€ 9.goo.ooo eni apolices. De modo que o Estado fica 
senhor de 1.970 kilometros de viação ferrea por ;€ 86o.ooo menos do que 
o valor contractual do resgate das estradas do R ecife e da Bahia e do valor 
da com'mutação das garantias das outras linhas, que o Governo devia pagar 
sem obter com isso a reversão das estradas. Isto é, além das vantagens 
indirectas do resgate. 

O fundo de amortisação extraordinario que creastes, pela sua rapidez 
durante o período das garantias, habilita o Governo a resgatar nos primeiros 
dez annos mais da metade de todas as emissões feitas, a outra metade 
sendo facilmente resgatavel com o producto das proprias estradas, cuja 
receita bruta, apezar de tudo, tem ido .augmentando sempre em progressão 
mais que satisfactoria. Em r89 r a receita bruta das estradas cuja desapro-
priação cont~actamos, incluindo as duas ainda dependentes de formalidades 
.u lte riores, foi de s.o6o :oo8$, ou, addicionando a receita da "Sudoueste" 



aberta em 1895. - 5.360:985$ . . Essas mesmas ·estrada,s em 1898 recolheram 
ti" • . . .• ,) ,' . 
· a receita bruta de 9.813 :769$. Este aumento de mais de •83 °/0 não só-
. ~tt~sta 'a p;,jança dos recursos do nosso paiz como justifica, sobre outro 
aspecto, esta grande operação do resgate, · de que me ufano e que trouxe 
ao 'i>atrimonio nacional a. propriedade de ce~ca de r .970 kilometros de vias. 
ferreas. 

O Governo já tem arrendado algumas destas estr.adas e das condições· 
do arrendamento se deprehende tambem a opportunidade do resgate. Por· 
exemplo, e para não sahir daquel!e período de 1891 a esta parte : - a 
estrada de ferro da Bahia ao S. Francisco, que nunca deixou de apresentar 
deficit, sendo este em 1898 de r.oso :ooo$ e em 1894 e · 1896 de s6o :ooo$ e 
538 :ooo$, fóra despezas em Londres,- no primeiro semestre do arrenda-
mento provisorio deu 129 :ooo$ de saldo. A do Conde d'Eu que desde 1891 
nunca deu saldo, excepto em 1896, quando esse mesmo foi quasi absorvido 
pelas despezas de Londres, está arrendada a uma companhia ingleza que· 
paga ao Thesouro actualmente cerca de so :ooo$ annuaes e pagará quas~ 

o dobro quando a receita total da rêde que arrendou chegar a certa sommà, 
que se espera attingirá dentro de poucos annos. A estrada do Recife ao S. 
Francsico, de cuja receita liquida ·o Th'esouro apurára apenas a média de· 
cerca ;f 7.ooo ou 140 :ooo$ nos ultimes annos anteriores ao resgate, está 
arrendada por .f 18.ooo a essa mesma · empresa. A Sul Pernambuco, ·de 
propriedade do Est~do e que o Goveriw procurára arrendar, está produ-
zindo .f 9·375, ou ao cambio de 12 - 187 :soa$ por anno, quando ao The-
souro custava a sua exploração deficits annuaes que entre 1895 · e1899 som-
rr..aram 865 :ooo$ooo. 

Das estradas estrangeiras que gozavam da garantia de juros só tres. 
não foram resgatadas. Uma del!as; a de Quarahim a Itaqui, move umâ 
acção contra o Governo e o nosso agente não lhe fez proposta alguma .. 
Outra, a do Rio Grande a Bagé, além de vicio na sua formação que muito 
difficulta a encampação, pedia preço exagerado pelas acções. A ultima, a 
das Alagôas, rejeitou uma off!!rta que lhe foi feita. 

No que respeita ás providencias de ordem financeira, que foram ada-
ptadas para assegurar ao Thesouro os meios de vencer gradativamente 
os seus encargos, assignala-se ainda o decreto n. 4.382, de 8 de ~bril ul-
timo, creando o fundo de amortização dos emprestimos internos, papel. 
Por esse novo mechanismo os recursos procedem principalmente ·dos pro-
prios . titulas resgataveis, podendo, . entretanto, ser-lhes addicionada a con-
signação de verbas especialmente destinadas a esse fim. 

Por ultimo mencionarei a . organisação da Estatística Commercial, me-· 
dida tão essencial á boa gestão dos negocies publicas, que mal se compre: 

.hende como pôde a . administração do paiz passar sem ella até hoje · Iniciado. 
ha . tão pouco tempo, começava todavia ~sse importantíssimo .serviço a pro-· 
duzir os seus inestimaveis fructos, orientando a acção governativa e auxi-· 
liando efficazmepte o estudo das mais serias . questões. ·. 
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To~ando como principal objeectivo a questão finaceira, désde os me-

nores detalhes . até o seu amplo conjuncto, não deixou todavia o meu Go-
v~rno inacti'vos os demais departamentos da publica administração. Bem 
'ao contrario, póde~se felizmente . verificar agora, ao chegar-se a<i termo 
do actual período 'presidencial, que a sua- acção vigorosa, embora adstricta 
aos limites impostos por circumstancias excepcionaes, estendeu-se sdlicita 
a todos ramos do serviço publico. 

Deixando de lado as particularidades de somenos alcance, exporei 
succintamente os actos de maior relevancia em cada uma das secretariàs 
·de Estado durante o meu Governo. · 

No Ministerio das Relações Exteriores encetou-se a nov a política da 
reciprocidade commercial, procurando o Governo prevalecer-se da am-
plitude da tarifa differencial para melhorar as condições dos productos 
brasileiros nos mercados consumidores. Dando execução a esse pensa-
mento, conseguiu-se firmar um ajuste com os Governos da França e da 
Italia, em virtude do qual foi concedida uma reducção de 20 francos na 
taxa sobre a sacca rue roo kilos de nosso café. 

O Governo tem-se empenhado e prosegue em outras negociações, e se 
bem que não possa annunciar desde já l:'esultados mais completos, tenho 
comtudo a satisfação de haver inaugurado uma politica, que, mantida com 
perseverança, proporcionará necessariamente uma situação mais favoravel 
aos nossos productos. 

Na questão de limites com a Guyana Franoeza, coube-me dar .execução 
ao tratado de arbitramento e nomear a missã-o especial incumbida de de-
fender os direitos do Brasil perante. o Conselho Fed•eral Suisso, consti-
tuído em juizo arbitral. A sua decisão, como sabeis, foi proferida de con-
formidade com as nossas allegações em r de deZJembro de t9oo. 

A 6 de dezembro do anno proximo findo concluiu-se em Londres o 
ai uste para a solução por arbitramento, da . questão de . limites . com a 
Guayana Ingleza, tendo sido escolhido arbitro S. M. o Rei . da Italia. Já 
nomeei a missão especial encarregada de pleitear a nossa causa. 

A debatida questão da nascente do J~vary, séde das duvidas sobre a 
nossa fronteira com a Bolívia, foi en~negue ao estudo da commissão mixta, 
cujos t rabalhos se acham concluídos. Como é sabido, o pr,otocollo de ro de 
fever eiro de 1895, havia adoptado, definitivamente e para todos os effeitos 
como sendo a nascente do Javary, o marco da commissão mixta de 1874, o 
que occasionava desde logo a perda de 242 legoas quadradas de territorio do 
Estado do Amazonas, como ficotl. verificado pela exploração Cunha Gomes. 
Pôde, porém, o meu Governo annullar os dfeitos daquelle protocollo, 
substituindo-o pelo de 30 de outubr.o de r8.99, que adoptou como provisoria 
a linha Cunha Gomes e providenciou sobre a organização da commissão 
mixta, cujos trabalhos se acham . cçmcluidos, c,o~9 acima referi. Assim, o 
acto d,o meu governo, que é •este protocollo . d~ ,I8'1o, tem a vantagem de 
i'tte,nuar, ps inç,qnveni,entes ,do ai:uste d~ 1895, read,quirindo a 'posse de 
uma Par~e , i1~.p.ortant~ 1 • d<? , te~ritorio )á . cc;>p ,c~cjido á Bolívia, sem todavia 
acarre~.ar d·ç mo~.<! alg";'m para a nação ' novos, ,compromissos. 
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Em' 12 de aggsto de 19,00 ass.ignou-se o pratocolin1 no qual foram esta-
.belecidas as ins.tru_cções para a commissão incumbida de . fazer a demarcação 
el).~re o territorib brasileiro e o argentino, na corifonnidade da &ecisãb 
ar-bitral profe;ida pelo Presidente dos Estados. Unidos da America. Esta. 
commissão encorporou-se á Argentina em tnaio de 1900, ficando assim 
constitui da a commissão mixta,- que entrou em trabalhos. 

O Governo Brasileiro fez-se representar na Conferencia Internacional 
Americana no Mexico; Nas instrucções que recebeu o nosso mallogrado 
del•egado, o illustre Dr. José Hyginb · D.uarte P ereira, declarou-se que, 
adoptando o principio do arbitramento, como prescreveu a CoQstitujção 
Brasileira, todavia é ·nosso pensamento submetter-lhe sómente as questões 
de natureza j uridica, exoeptuadas, portanto, as que dizem respeito á inde-
pendencia, s,oberanià e i11tegridade territorial, conforme as conclusões dos 
Congressos de 'Washington .• em r889, e de Haya, em 1899. 

Cumpne-me, finalmente, como acontecimento de elevado alcance em 
a nossa vida internacional, mencionar a visita do Sr. General J u!io Roca, 
Presid~nte da Republica Argen tina, a primeira recebida pela Nação Bra-
.sileira de um chefe de Estado estrangeiro, e a · significativa presença de 
navios de guerra de diver~as nações amigas, no porto da capital da 
Republica, por occasião da inauguração do meu Governo. A estes actos 
de honrosa cortezia retribui como era de meu deVler. 

Pertence ao Ministerio da Justiça a edlicada missão de velar pela 
ordem in terna. Além de incompletos são imprefeitos os meios de que se 
a~ha armarl.a a autoridade para o cabal desempenho d~ tão graVle respon-
sabilidade. Releva juntar a essa circumstancia o estado em que se deve 
achar uma sociedade, que senhe· ainda em seu seio a acção reflexa das 
agitações de uma epocha não muito remota. Basta recordar que todos 
os Governos que me antecederam tiveram por indispensavel o •emprego 
da medida exeepcional da suspensão das · garantias constitucionaes. 

•Considero-me fe liz po~ ser-me possiVlel, não obstante estes precedentes 
tão proximos, dizer agora, ao chegar . ao termo do meu Governo, que nãg 
senti a ·necessidade, uma vez que fosse, de app licar o nemedio extremo 
do estado de sitio . Não sus·pendi uma só garantia, nenhuma só liberdade 
foi violada. Desappareceu o alanna das regiões do po<1er e cessou, con-
sequehtemente, o regimen in quietador c[as ·prom{;tidões. Os clamores ·que 
injusta.mente se l•evantaran\ cont!'a a autoridade tiveram formal contradicta 
antes de tudo nos proprios factos, e depois nà ca lma firmeza de minha con-
ducta tolerante. Nunca atravessamos entretanto uma phase em que t ivessem 
sido mais HvPes, mais illimitadas, mais · vehementes e talvez mais sedi-
ciosas as expansões da imprensa e da tribuna. 

O ce.rt? é que com respeito á ordem publica, de parte os inciden tes de 
natureza ·commum, só temos a registrar os deplorav•eis successos do Estado 
de Matto Grosso. Mas, se como brasileiro acompanho o sentimento geral, 
mencionando cana profuncl'o desgos~o os tristes acontecimentos que per-
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turbar~m a vida norma!l naquella região 
1
do ·paiz, devO, .n~ emtanto, affir~ 

mar-vos que cumpri rigorosamente o meu dever de Governo . 
.Disse em ·tempo aos meus eleitores, tendo antes dito do Senado ao 

paiz, como entendia e como pensava dever ser applicada em snas variadas .-, 
hypatheses a doutrina do art. 6" da Constituição da Repub1ica. Hoje, depoi~> .c-;· 
da experiencia da execnção, declaro que mantenho em absoluto, sem a 
mínima resalva os conceitos então enunciados com clareza e lealdade. E' 
tão ·essencial ao organismo federativo o principio contido naquelle preceito 
constitucional, quanto é indispensavel, em respeito á lei fundamental, pra-
ticai-o com intransigente rigor ainda mesmo atravez dos mais fortes cla-
mores. Nada seria mais funesto do que applicar a léi ao sabor dos inter-
esses ou das paixões em conflicto. 

Foi esse o sentimento que ·prevaleceu em minha conducta, e se mesmo 
assim pôde ella suscitar vehementes increpações, confesso que nã.o me 
causou isso, siquer, medíocre estranl)eza, porque ha muito que sei ser e'ssa 
a natural tendencia dos •espíritos enq.ndecidos pelo malogro das ambições .. 
Não são estes, certamente, os que hão de descortinar a verdadeira responsa-
bilidade nos insti gadores das lutas armadas, cujas desgraças sô vem e só 
vêm e só ·lamentam já muito tarde, após a consummação · dos factos. 

Cumpri o meu dever desde que executei a Constituição como etitendi 
dever executai-a. A minha consciencia o diz , e isto tranquilliza-me suffici•en-
t emente. Peçam aquelles, a · quem este regi.men possa não satisfazer, uma 
Republica tão centralizada que acorrente todos os Estados ao Executivo 
federal : po'r mim declaro que i ámais prestarei o concurso' do meu assen-
timento ás tendencias do reformismo retrogrado. 

Para concretisar em um só acto o excepcional valor dos serviços que 
cornem pelo departamento da justiça, bastará apontar o trabalho consagrado 
á organização do proj ecto do Co digo Civil, que, neste momento, percorre os 
tramites legislativos. Conforme já vos disse, tudo quanto nesse tentamen 
cabia ao Executivo está feito : o que nesta fazer pertence ao vosso patrio-
tismo, do qual tudo espera a Nação. 

O projecto do l:odigo de Processo para a justiça local da Capital da 
Republica e outro para a justiça federal tinham sido desde r9oo i'ncumbidos 
á reconhecida proficiencia do Dr. J osé Hygino Duarte P·ereira, que infeliz-
mente não pôde concluir o seu trabalho, tendo entretanto deixado escripta 
uma grande parte relativa ao primeiro daquelles proi•ectos. 

Deu-se nova e mais conveniente installação aos principaes tribunaes 
da iustica local e estarão em breve concluídas as importantes obras eLe 
adaptação do grande edifício destinado ao Supremo Tribunal Federal. 

A Brigada Policial, cuja disciplina tem sido valioso elemento no 
serviço de policaimento •e manutenção da ordem em sua respectiva circum-
scripção, foi reorganizada por decreto de r 5 de maio de rt;99, recebendo um 
augmento no effectivo de sua força. 

A defesa nacional foi assumpto que mereceu a particular attenção do 
nreu Governo. ·vinculando ~mbora a solução das questõ'es internacionaes ao 

•. 



,principio do ;trbitramento, não .PÓde todavia a Nação desconhecer a con:ve-
·: ' . , , '"\,, • r,l,J · \: 

niencia de apparelhar ··os .-elementos sobre os quaes deva confiadamente 
ílPOiar a sua s~be;ania, a integridade do s~u ter-ritorio . e a estabilidade ' 'da 
paz, Entre os males incalculaveis da paz armada e os perig~s do de.~arma
,mej'lto tqta-1, existe '\; justá medida de uma j)r'uden~~ e , ~e~ Ji>Ondera~f!: I)re~ 
caução. Não podia pois descuidar-me da administração militar. 1 

O Ministerio da Guerra teve neste periodo des~sada actividade em todos 
os· ramos . de sua sephera administrativa, occupando · o primeiro plano os 
assumptos que se prendem propriamente á defesa de nossos portos. 

A fortaleza . de Imbuhy, cuja construcção, durante o anterior periodo, ia 
sendo conduzida até então lentamente e se achava em meio, foi concluída 
e inaugurada ha uni anno : a da Lage, apenas em alioerces, teve as suas 
pjn'as desde logo vigorosamente atacadas e estará prompta antes de ·rs de 
novembro proximo. Completando o systema de. fortificações, segnem-se a 
bateria " Mallet " no alto de ~· João, já concluida, a nova bateria de Santa 
Cruz e duas baterias torpedieas, uma em S . .João e outra em Santa Cruz, 
todas em eooecução e a serem conchiidas no co"rrer deste exercício. Com 
estes elementos podemos considerar de indisputavel efficacia o systema de 
defesa fixa do pqrto da Capital da Republica. Tudo quanto a arte da guerra 
em seus 'l'odernos aperfeiçoamentos tem produzido, ahi foi intelligentemente 
applicado. 

O porto de Santos, por ora o segundo da Republica e seguramente 
entre os de maior importancia na A.merica do St1l pelo seu valor com-
mercial, permanecia em estado de deploravel abandono, possuindo apena-s 
a velha fortaleza da "Barra" completamente inutilizada. Era um porto 
aberto. Deu-·se começo ás obras de fortificação na ponta do Taipú, e conto 
poder concluil-as antes d·e findar o presente quatriennio. Como aquellas a 
que a,cima allucli , esta fortaleza conterá todos os elementos modernos de 
poder defensivo. 

As novas installações do Arsenal de Guer ra •e da Intendencia da Guerra, 
está prompta e aquella em grande parte concluida, progredindo activa-
mente o resto das obras, constitue por si só assignalado melhoramento na 
~dministração militar. Tudo quanto ahi tínhamos com ' essas ruenominações 
esta·va· bem longe de corresponder, siquer, á menor das necessidadés do ser-
viço ; no emtanto que hoje cada um desses •estabelecimentos reune as condi-
ções essenciaes para o cabal preenchimento dos grandes fins a que é 
destinado. No Arsenal estão sendo montados appanelhos e machinas apro-
priados, não só para as obras de conservação e reparo do armamento, 
qualquer que elle seja, inclusive as mais delicadas p,eças do fusil moderno, 
como tambem para fornecer projectis de artilharia ao Exercito e á Armada. 

Montou-se uma fabrica de cartuchos com as machinas necessarias para 
att ender a todas as necessidades . 
. ' A fabricação da polvora sem fumaça é assumpto estudado e em via 
de execução, de accordo com os planos devidamente organizados. Che-
gar.emos-assim . a.· coJ:nplet;,ir os nossos recursos bellicos, emancipanp<:-t;JO~ d,ít 
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industria est rànge i·ra, o ' que 'acarretará tani.bem á solução de um grave pro-
bl.,tpa ante as leis da neutralidade, em dadas em~rgericias. 

·Para attender . ás con veniencias : tle mobilização e guarda das fronteiras , 
o Gov•e rno organizou um plano de concentração de forças · de g·uarniçãe nos 
Districtos Militares, que está sendo executado. 

Ao Estudo do Congresso Nacional foi presente um amplo projecto de 
r eorganização do Exercito. 

., 

De outras n ecessidades cogÚou ainda a administração da guerra, como 
s•ej am a abertura de uma estrada ' do Paraná a Matto Grosso, a ligação do 
trecho entre Inhanduhy e Cacéquy, na estrada de ferro de Porto Alegre a 
U ruguayana, co n.strucção de llnhas telegraphicas de Cuyabá a Corumbá, de 
Guarapuava á foz do Iguassú •e da Cruz Alta á co lonia militar do Alto 
Uruguay. Tambem mereceram os cuidados do Governo as condições de hy-
giene e salubridade. F ez-se a mudança do Hospital Central do Morro do 
Castello para o novo edifício de s: Francisco Xavier e iniciaram-S>e os 
trabalhos da fundação · de um. sana to r i-o para tuberculosos nos Campos do 
J ordão. Exceptuado o hospi tal de S. F~ancisco Xavier, todas as outras 
obras estão sendo feitas com o propri o pessoal do Exercito , o _que permitte 
r ealizar grancLes economi~s. 

O glorioso Exercito Brasileiro, a cujo patriotismo e inexcedivel bravura 
tanto deve á Nação, pôde assim ver que um zeloso c.uidado foi consagni.da 
á direcção dos seus altos interesses. 

São bem conl~ecidas as causas que levaram o material fluctuante de 
nossa Marinha de Guerra ao deploravel estado a que chegaram, sem que 

· todavia pudesse esse facto quebrar na minima parte o brilhante prestigio 
que lhe dão as sua,s t radicções e a capacidade indiscutivel do seu dist incto 
pessoal, bases seguras de utT;a pr-oxima e completa restauração. 

'Em r 5 de novembro de r898 , existiam no porto da Capital da Republica 
apenas tres navios de guer ra em condições eLe poderem prestar serviços; 
os demais r eClamavam serios r eparos, havendo tres em construcção demorada 
na Europa. Graças á actividade desenvolvida desde •então podemos conta r 
hoj e, promptas para qualquer commissão , com dezesete unidades de com-
bate. No curso deste anno se rão incorporadas a estas mais tres, comple-
tanclo assim o total de 20 . • 

Grande, relativamente, ten1 s ido tambem a movimentação dada á Es-
quadra em outra ordem de providencias. O , cruzador-escola Benjamin 
Constant, em viagem d e longo curso e de instrucção dirigiu-se á America 
do Norte e de regresso tocot1 em diversos portos da Europa. O •encouraçado 
F loriano desempenhou a importante commissão de retribuir á Italia, a 
Portugal, á Allemanha e á Inglaterra a visita naval com que nos distinguiram 
estas nações amigas por occasião da inauguração do meu Governo. Uma 
divisão da Esquadra conduziu-me ·a -Buenos Ayres em retribuição da visita 
do illustre· .Presidente da R•epublica Argentina. Outros navios e outras divi-
sões têm saido em evolução e exercicios praticos, cumprindo por ultimo 



28,6 

mencionar- a revi~ta naval de 15 de novembro do anno passado, a primeira 
reaJi.zada pela nossa Esquadra. 

Deixo d•e fazer deta~hada menção das flotilhas do Amazonas, do Alto 
Uruguay e de Matto Grosso, porque nell!ls nenhuma alteração sensível 
oocorreu. 

Ma·is .outros melhoramentos foram realizados, con~o a construcção e 
montagem de novos pharóes, balizamento de po1 tos, l•evantamento de 
cartas,- etc. 

Parece evidente qÚe, e.m um regimen de rigorosa economia, como o que 
se impôz o m eu Governo em virtude das difficuldades financeiras , não podia 
ser mais activa e fecunda esta parte da administração da Republica. 

O · departamento da Viação e Industria, pela propria natureza do ser-
viç0, era o •JUe deveria mais resentir-sé dos effeitos da crise economico-
financeira . Evidentemente. não me coube um periodo propicio a grandes 
obra-s ou a novos emprehendimentos. Todavia, mesmo ahi não se deu a 
estagnação completa. 

Proseguiram as obras de melhoramentos dos portos do Rio Grande 
do Sul, Santa Catharina, Recife, l>arahyba e Rio Grande do Norte. 

O porto . do Rio de Janeiro mer•eceu a particular attenção do Governo, 
e no intuito d~ apressar a realização dos melhoramento s que a sua ext~a
ordinaria im!Jortanciar reclama, procurei facilitar a fu-são das duas princi-
paes en1prezas . concessionarias que existiam 'e cujas tentativas nunca pu-
d.~ran1 ~ ser coroadas de exito, visto que· encontl·aram sen1pre os reciprocas 
embará\;o~ proveni ent~s da riv alidades dos interesses. O decreto de 6 de 
no ve1nbf-) cre ! o o 1 att.endeu a ess'l. convenicnc.ia proporcionando ao mesmo 
teiilJiO uma soluçã:> radical, cas:> os conc"s~ionario< não possam de prompto 
inici~lf os .seus trabalhos. 

ForaR1 contratadas as obras de ' melhoramentos dos portos de Manáos 
e de Belé'm do Pará. Acham-se em concurrencia publica as do Recife . 

No que respeita á Viação ferrea , foram e:><ecutados os tràbalhos 
seguintes: - prolongamento de S. Sebastião a S. Gabriel , na Estrada. de 
Ferro de Porto Alegre a U ruguayana .: - ramal de Timbaúba ao Pilar, 
ligando o Estado de P•e-rnambuco ao da Parahyba; - ramal de Mulungu ' 
a Alagôa Grande, no Estado da Parahyba. Estas obras foram contratadas 
com is emprezas, cujos interesses com ellas se relacionam . 

O serviço ~e agua . e esgoto, que reclama acção decisiva da parte da 
administração publica, não podendo ser resolvido, como deve sel-o, em 
seu vasto conjunto, pois que não o permittia o estado deploravel em que 
vim encontvar o Thesouro Federal e o credito nacional, foi todavia atten-
dido e_m alguns de seus detalhes. O mesmo aconteceu quanto ao serviço 
de illuminação . 

. No Estado do Ceará, tendo como melhor processo para a distribuição 
de soccorros por occasião po flage!lo da secca de I900-I90I, promovi o 

·desenv.olvimento das obras dos açudes do Jordão e de Acarahú-mirim, 
cujos bene_ficios são de caracter permat;ente. 
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Ji)e,vidamen.te apparelhada a Estrada Central para um grande trafego, 
a extensa zona por ell'a servida pôde ser favorecida c~m impor tantes ' 
reducçiiíes de ta·rifa para .o café, cereaes e mineraes. Ainda no pensamento 
de prestar auxílios aos nossos productos agrícolas, em séria crise pela baixa 
dos preços, fiz. c:>rganizar um . duplo serviço .de propaganda em ben.efi~io dos 
mesmos productos na Europa e na America do Sul. 

Não fechar ei •este rapido exame retrospectivo sobr e o per íodo de 
1898-1902 sem consignar , com o mais justo· desvan ecimento patriotico, que 
coube a um brasileiro, o , Sr. Aiberto dos Santos Dumont, a insigne gloria 
da descober ta da direcção dos balões. A grande imprensa européa inter-
pPetou com absoluta exactidão o pensamento uniyersal quando, ao referir-se 
á m emoravel' experiencia de Paris, disse que o 19 de ottNtb1·o de 1901 
.marcará para sempre u.ma da.ta de ouro na historia do progresso humano. 

Por minha vez, traduzindo o sentimento do paiz inteiro, congratulei-me 
com o nosso eminente compatriota e enviei-lh e os nossos unanimes applausos 
pelo seu estrepitoso triumpho. 

O Congresso Nacional ap ressou-S>e a votar e eu sanccion ei uma lei 
conferind o-lhe o premio de roo :ooo$ooo. 

E1n commemoração ao grandioso acontecimento fiz cunhar na Casa 
da Moeda uma meda lha de ·ouro para , se r entr egue ao intrepido aeronauta 
brasileiro. 

R.e leva ponderar que não foi, infelizmente, sinão vencendo graves 
obstaculos que o meu Governo pôde chegar aos resultados que ahi deixo 
consignados. Em diversos momentos as difficuldades aggravaram-se pro-
fundamente pela intercurrencia de acontecimentos, cujos effeitos perduram 
ainda em parte . . Sobrevieram os terríveis flagellos da secca, no Estado do 
Ceará, e da peste bubonica na Capital da R•epublica e outros pontos, a 
crise bancaria resul tante da suspensão de pagamentos do Banco da Repu-
b1ica, e, con1o o mais energico factor da · crise econonücà, a consid eravel 
e subita baixa de préço dos principaes productos nacionaes. 

F ôi atravez de tae.s accidentes que me coube dirigir a acção governa-
tiva. Bem pôde isto ser-me levado em conta pelo que tenha d•eixado de 
fazer. 

Ahi está entretan to a minha obra no Governo da Republica. E ntrego-a 
de animo sePeno e na paz ' de uma consciencia a ltiva ao julgamento dos m eus. 
concidadãos. 

D evo-a principalmente ao patriotismo do povo brasileiro, ao esforço 
e á lealdade com que fu i secundado pelos meus ministros, aos quaes, e com 
verdadeira satisfacção que o declaro, reservei a maior amplitude em suas 
respectivas espheras de acção. A actividade r elativa que se desenvolveu 
em cada departamento do ' Governo •e a acção harmonica no conjunto da 
administração, revelam que nesse modo de comprehender e praticar o 
regimen actual est á a mais solida garantia da uniformidade <1e vistas, 
oriunda d'o criterio director. Ainda aqui realizou-se, portanto, o pensamento 
que enunciei na minha pl'ataforma eléitoral : os minist ros p·odem agir desem" 
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bar.aça,P'amente, emquanto dtir.ar a mutua confiança, no vasto terreno traçado 
á sua completa autanomia, sem que todavia de;ap.pareça atraz ·delles a 
autor·idade legal o" moral do Pres·idente da 'Rep1tblic·a, unico responsavel e 
director supremo. 

Assim pensei antes, assim pratiquei depois. 
Passo ·agora a, o.ccupar-me do objecto especial deste docummeneo. 
>Continuam a ser, felizmente, de franca cordialidade as nossas relações 

com as nações estrangeiras. 
Por contracto firmado em Londres com um syndicato estrangeiro, 

approvado com poucas modificações pelo ·Congresso 'Nacional e promulgado 
pelo Poder Executivo, confia o Governo Boliviano a administração do ter-
ritario do Acre, ·pelo praso prorogavel de 6o annos, á companhia que o mesmo 
syndicato organisar e que será considerado ·como administrador fiscal. 

•Apezar desta denominação que subsituiu a do texto primitivo - gover-
no local - a companhia terá as mesmas concessões e privilegies conven-
cionados eni :[...ondres. No relato rio do Ministerio das Relações Exteriores, 
encontraTeis os dois textos do contracto. 

O Governo Boliviano tem á facu!aade de subscrever para o capital da 
companhia até á quantia de cem mil libras esterlinas . Usando dessa facul-
dade, offereceu ao Governo do Brazil, participação no contracto com a 
condição de ser aquella quantia ou parte della subscripta pelo commercio 
do Amazonas e do Pará e pelos industriaes ou capitalistas do Beni . Esse 
C>fferecimento não era acceitavel e não foi acceito . 

.A,s razões da recusa constam da nota que o 1Ministro do Estado das 
.Relações Exteriores dirigiu á Legação da Bolivia e que se achará no seu 

.. relatorio. 
Nesta n~ta, de 14 de abril ultimo, fez o Governo Brazileiro a seguinte 

declaração : 
"·O arrendamento do territorio do Acre, obj ecto ainda de cont(!nda com 

outra nação americana e dependente em todas as suas relações do Brazil, 
hão interessa sóment<; á economia da Bolívia. 

"O Governo Boliviano, confiando á companhia o , uso da força militar 
e naval, condição essencial de uma soberania real e effectiva, transfere 
dt. facto uma parte dos seus direitos soberanos (aliás expressamente re-
salvadaos), de sorte que no caso de abuso o Governo Brasileiro se encontra-
ria em face de autoridades que ella não ' póde reconhecer e não reconhe-
cená''. 

Fazendo esta declaraÇão, o Governo Brazileiro, mostra o empenho 
que tem em manter com firmeza a legitimidade, dos seus di~eitos, em ga-
rantir a propriedade de cidadãos brazileiros e em sustentar nesta parte 
do nosso continente a uni c a política dig~a dos 'seus elevados destinos. 

Em mensagem em 14 do mez proximo passado, vos pedi permissão 
para retirar o tratado de amisade, commerciô e navegação, firmado com a 
Bolivia, em 31 , de julho de r8g6, e pendente de vossa decisão. Já conhe-

Relações 
Exteriores 
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ceis os motivos da minha resolução : constam da nota 9que 
1 
,o . M:ini~t:r? ~C: 

Estado .da:s Relações Exteriores dirigiu á Legàção Boliviapa e que aco~, 
pahh~ o officio do ' mesmo ministro, annexo á mensagem 'refer id<j.'.' ' ·' 

.· • . . . .. '·. ·. .. !•. . 
· , A commissãq mi;x:ta, encarregada d e determina~ a P ?.Si~_~o;; geographica 
dá 'nascente do Javary, satisfez o seu encargo e retir_ou-se . Aqui concluirá 
áÍguns tr~balhos. Da commissão brazileira só está ém e~ercicio o 1.0 ~o~,· 
missario, S r. Dr. , Cruls . N inguem mais é nece~sario para a conclusão 
d aquelles trabalhos. 

Tres latitudes· têm sido attribuidajs á ' nascente· do · J~vary : ·a ' ' de ; 
7°-1'-r7".s Sul pela commissão mixta que conciuiu a demarcação dos ' lirili-· 
te?, ,entre o Brazil e o P eru'; a de 7°-II'-48. ro Sul, pelo ·capitão-tenente 
Cunha Gomes; e a de 7°-6' -ss'' Sul, pela commissão mixta do Brazü · e: 
da Bolívia. Esta u ltima. é a que -ha ele servir como ponto extremo na · 
demarcação dos limites entre o J avary e o Madeira. A!inda não fo i conven--
cionado o protocollo que terá ele dar as instrucçõe's para aquella op.era~ãi:k 

Neste documento será declarada a clil'ecção da linha á demarcar. 
A demarcação elos limites com a .Republip Argentina, confi ada pela 

nossa parte ao SL General Castro Cerqueira, está adiant.ada e será con-
cluída sem muita demora. . . ' ' . . . . 

Os Governos do Brazil e da Grã-Bretanha conc.ordaram, como· sabeis, 
em submetter a sua questão de limites á decisão de S .. -M. o Rei da Italia ., 

Promulgado o respectivo tratado que tínheis promptamente approvado, _ 
confiei a defesa da nossa causa perante o arbitro , ao B<tcharel Joaquim 
Aurelio N abuco de A raujo , nomeando-o Enviado ·E xtraorclinario e Ministro 
Plenipotenciario em Missão Especial. Elle já estava encarregado de pre-
parar os elementos necessarios ao bom exito dessa Missão . · 

Tenho attentido com a maior solicitude á negociação de a justes de 
reciprocidade commercial. O Ministerio das Relações Exteriores promove 
soluções convenientes com a Republica Oriental do Uruguay, Portugal e 
Italia. 

Com este Reino havia ajuste provisorio ; trata-se agora de lhe dar 
caracter definitivo com melhores condições . Com os Estados Unidos da 
America continúa cordialmente a n egociação ; examina-se neste momento 
nova proposta elo Governo Americano. . · 

.Na segunda Conferencia Internacional das Republicas Americanas, 
que se I'euniu no •Mexico, o .Brazil foi representado por um Delegado ,' 
acreditado ao mesmo tempo junto ao Presidente dos Estados Unidos Me-
xicanos, como Enviado ·Extraordinario e !Ministro Plenipotenciario-· em 
Missão Especial. .Foi por mim . escolhido para essa importante commissão; 
o ,Dr . José Hygino Duarte Pereira, muito conhecido. pela sua . illu;tr.ação 
e serviços. 1Elle não teve a fortuna . de concluil-a, porfjue a morte o su~

prehend_eu _no dia r o de ~ezembro . do anno proximo . passado. Ainda poude, 
todavia, em ctimpr(mento das _suas jnstrucções, f;t~er á. Co!'J.ferencia uma 
propo'sta 'que foi acceita e que consi'stia l11J. nomeação de ' uma ' commissão 

19 
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de Junsconsultos,' 'que fosse eQcarreJ$"ada de organisar c;lois codigos, um 
de · Direito P.;b!ico Intei-nacioiial , e. o outro, de Direito . Inten:iacionai, 
Privado. Como a conferenCia, segundo informação do Presidente, devia' 
encÚrar os seus trabalhos em ~eiado do mez de janeiro do corrente anno,. 
não pude ter a satisfação de nomear novo Delegado. Elle não chegaria a 
tempo de exercer as suas funcções. 

No relatorio do Ministerio das Relações Exteriores, que vos será dis-
tribuído, achareis importantes informações sobre os trabalhos da Confe-
rencia. 

Quando, em 1899, coube-me a satisfação de endereçar-vos a minha 
primeira exposição acerca dos negociois .publicos em geral e das medidas 
indispensaV.eis ao regular funccionamento das instituições, foi" o meÜ espe-
cial empenho chamar vossa esclarecida attenção para a necessidade inadia-
vel da reforma do actual regimen eleitoral . 

Por essa occasião, eu vos disse : "A legislação em vigor contém defei · 
tos grav~ssimos, indicados pela experiencia, que devem ser corrigidos quanto 
antes . AUém da revisão geral do alistamento federal, substitui dos os actuaes 
diplomas por outros que tragam o cunho da authenticidade, parece indis-
pensavel decretar uma unica lei sobre o serviÇo eleitoral, tendo-se em 
vista, entre outras necessidades, que a vossa observação descortinará: 
facilitar a organisação das mesas; estabelecer o modo pratico de verificar 
com segurança o comparecimento dos eleitores ; remover as causas dos 
abusos praticados na distribuição dos ti tu! os; espaçar o tempo para o com-
parecimento dos eleitores, tornando o- processo eleitoral extensivo a todas 
as horas de trabalho durante o dia ; tornar efficaz o direito da representa-
ção da minoria, pensamento culminante no regimen vigente, como garantia 
complementar da livre manifestação de todas as opiniões. 

E ' indispensavel, é urgente, a bem do prestigio moral do suffragio, 
convertel-o em uma realidade por meio de disposições previdentes e effi-
cazes que eliminem dos processos eleitoraes os vicio.s repugnantes e os 
abusos criminosos, que a:hi se têm introduzido, dando facil accesso á 
fraude, desde o alistamento até ao voto, em manifesto detrimento da 
legitima manifestação da vontade popular. Nada póde indícar melhor esta 
situação do que o clamor geral que d esperta cada eleição a que se procede 
nas circumscripções do Districto .Federal". 

São decorridos já quasi quatro annos depois que assim me manifestei, 
e, infelizmente, os factos se têm repetido, corroborando a justeza dos con-
ceitos então emittidos · e firmando a convicção, que manteAho mais revi-
gorada, de que' é primordial, na ordem 'politi~~l ' a n ecessidade da ;eforma 
da lei da investidura dos ai tos poderes ' da Nação . · - · 

. . Co.m r muitos .bons fu~dam~nto~ .solicitam- ~inda. e~pecial attenção do 
• ~ ; ' . '1 I : ' ' , • o ' ' , ' , ~~ ' ! . ;, i 1 ; • ' • : .' ' I ' 1 ~ I . Í ' > I ' ' l : 1: ' ,I I 

C,o,ngr~ssq . N:>ciona) as. l~is ,org~nic~s dc;>, . _Pode~ J~d/çia!i?, · p!'jjoJ_uncci<;>n,a~ , . 
mento normal é, por certo, uma das principaes garantias das Ílistituições .. .. 
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Como sabeis, providencias · complementares tornan'í-se precisas para 
definitiva regularisação dos otgãos da justiçça federal, especiaimente no que-
concerne á coinpetericia e 'fórrria do processo. . 

Neste particular, sobreieva tambem encarecer a urgente necessidade 
da projectada reforma da justiça local, no Districto •Federai, sobre bases 
que se amoldem ás exigencias aconselhadaJS pela pratica de mais de um 
decennio. 

·Como consequencia da codificação do direito civil patrio, a qual, em 
proximo futuro póde estar realisada, com grande applauso da opinião 
nacional, é opjlOrtuno cogitar da elaboração do projecto de reforma da 
legsilação commercial, em intima connexão com aquelle ramo do direito, 
e ,sobretudo, o preparo prévio do esboço do ·Codigo do Processo Civil e 
Commercial do Districto Federal, segundo os intuitos e preceitos que a 
vossa sabedoria dictar ao Poder Executivo. 

A r-emodelação do Codigo ·Penal, cujo projecto já 'se acha no Senado, 
não é materia que possa ser descurada, considerando principalmente a 
necessidade de nelle se incorporarem as alterações já operadas, nos ultimes 
annos ,em tal ramo do direito publico, e de additarem-se novas regras á 
repressão da vadiagem de menores e de adultos. 

Para este ultimo e,ffeito, além da ·conveniencia de se abreviarem as 
formulas processuaes vigentes é de mistér que o Poder Executivo ·fique 
habilitado a crear e montar os precisos estabelecimentos correccionaes, 
com trabalho agricola e industrial. 

·Compl etado o systema penitenciaria com um edifício cellular especial 
e com os melhoramentos de que carece a actual Casa de Correcção, virá 
de molde ampliar, por meio da lei que melhor garanta a segurança individual 
e de propriedade, a acção da policia, ainda muito deficiente para attendep 
ás exigencias el e uma cidade vasta e populosa como a .Capital Federal, 
desprovida d e elementos indispensaveis ao nosso bom policiamento. 

A construcção de um novo edifício para a tCasa de Detenção, em local 
diverso d'esse em que est á actualmente, a creação de uma guarda cívica 
sob as ordens immeéliatas do chefe el e policia e o conveniente preparo do 
pessoal empregado nos multiplos serviços de natureza policial, são outras 
tantas necessidades a que cumpre dar remedio. 

Entr e medidas _de outra ordem, desde muito tempo faz-se sentir a falta 
de uma lei reguladora do processo para a desapropriação nos casos de ne-
cessidade ou de utilidade publica, o que aliás foi já assumpto de um projecto 
offer ecido á consideração da .Camara dos •Deputados por um de seus 
membros . 

A reorganisação da Guarda N aciona! em bases que colloquem esta mil'icia 
em condições de 'bem desempenhar sua patriotica missão, é um dos assumptos 
q'ue merecem vosso esclarecido estudo. 

' De' conformidad e com a autorisação const'ante do orçamento · vigente 
foram ;ééncetaclas as obras do Lazareto' de Tani~ndar.é ; · essas· obras· pr'ose-



guem com celeridade, mas para a sua conclusão .;, indispeJ,1savei" ho'\;<k ' do-
taÇão i'gu::!i dil pÕud6 ' ~\Jperior '·á éiü 'àd:ú'a! orÇame;ii:a'. · i ,', ,· :,; ·' ' ·, 

·' <Cbtn ' ta·é~ 1,'eiem1:·ritos 'fi~ará 'c) :Go~;erno ' p~s~~it~cÍ~ no Not:te 'é!~ Re~ublica 
um iazareto em boas cot\diçõe·s ''de ftú1cci~na;~~e,~to, se;1~ qu'e'· ·f~iq~e1~1 · abp;;ldo: 
nadas···a:s ·_edificã'ç·q,e& .i·á' ~a'nst;·'uidas 'qu i!li~iad~s· ~ pe'rd.iclas a·s it~'P9r,tancia.s, 
iâ ciespeiidida~ ' ífi'é ' ci pri'n.Ci~i~ do corrente án't~o: . ' ' , 

_,_ , Eiú rêh\'Çãó ''a6 · ;;~~viÇo ' de : sa;,de public~, o , apparecin:~l~to da peSt(! neota, 
Capital ·e em outros pontos do paiz tem posto em evidencia a insufficiencia 
dós r.eetú·sos de· 'ciúe ·il'ispõe o 'Governo ·para 'kar'antir a defesa ~a;1it~~:ia sem 
pre)udicar ·' os· 'j'úst'os · int~t;ésses "do conú~~rci~; 'é. indispdnsavel . ·e .~rg<;~t.e1 

q•ue a ··esté ·: res~eita· ·se jáht ··a-daptadas thed'idas· · q~1e tornem ~ffic<;~ a ~cção: 
do Poder· Executivo·: · · · · . · :· · . · . 

:N·o· projeeto' do •Codig'o. Civil, ora pende;1i:~ de delil,Jer~ção d~ · Senado, . 
serão -de certo . adaptadas 'a's ciaú's~llas ass~curàtorü,:s da situação 'iegal dos· . 

. alienados a que me referi na minha prin1eira Ilirensagem; de ccordo com 
essas ciausulas •· e--com ós modernos processo~ do 'tratamento a·~s~es erifet'mos 
é: indisp'erisa\rei ' que ·habiliteis o Governo a · col10car o Hospicio •N acionai de . 
Alieriádos em condiÇões< de -satisfazer as · exigencias do serviço a que é 
destlnádo . .. ;-. ·· · · 

Para execução do que ·dispõe o ar't . 5° do decreto legislativo n. 543, 
d~~ 23 d~ ' dez-embro de 1898, ·foram expedi'das 'as necessarias instrucções. 
e re:rlisaram-se a 29 de dezen1bro ultimo ' as eleições para Intende.ntes Mu- . 
nicipáes ·do· :Districtó Federal. 

Não havendo sido concluidüs dentro · do prazo . legal os trabalhos da apu-
ração · dessa's ' 1eleiç·ões, pois a junta de pretores encerrou seus trabalhos 
tendo apenas ;;pu~ado a · e'leição do primeiro districto, e tendo renunciado 
seu mandato depois de diplomados os cinco candidatos que nesse districto 
obtiveram maioria de votos, r 'esuitou dahi Lima situação de facto caracte-
t:i'sada pela a'cephalia do ramo legislativo do Gov~rno Municipal. 

,Afim de pi·over, como cumpria, de remedio ~1rgente á anormalidade da . 
vida econqmica e administrativa do Districto que é ao mesni.o tempo ·Capital 
da União, o Governo resolveu a crise adaptando ·a providencia constante do 
de~reto de · 22 de )aneiro ultimo. 

· Este facto; · ·accentuando mais uma vez <i necessidade ,reconhecida da 
reforma muilicipal; reclama t~tgentes providen,cias do Congresso _Naciqnal. 

·'No dia r de março · do corrente anno realisou-se a eléiçiio do ·Presidente 
e . Vice~presid.,nte da Republica para o proximo quatriennio, n~o tendo 

.._ ~ '.. . . . . 
~a:vi<fo por e~sa occasião desordem ou conflicto em parte a lgt1ma do paiz. 

Dt1rante o periodo cujos acontecimentos vos venho relatando, não 
soffreu felizmente séria alteração a ordem publica, abstracção feita . das 
oc~urrehcias havida's no Estado çle Matto~G~osso, as quaes, por sua natureza 
Ügadas ·como f~ram á os · inte~esses purarriente locaes, não attingiram o 
livre exercício das fu~cções .. governamentaes em süa marcha normál, .nem 
perttitb~r~m- ~ tr~-nquillidad~ -~ ;)-os demais ·poritos, do territo;rio tiacional. .. . . '. \ . . '. ~ . . . .· 
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r Tiio•-i>r?úco j:itid i:m ser lev:idás i. conú de alte~:;ção da or~~~ ;~~ - ~;ç~e~s;s 
,de j,tin_ho ültiino, itesra' Capital; occa;ionados peÍ~ ref~rma , do ~olltr.açta: .cl._e 
uma das companhias ele ferro carril, v isto não hav e'r o . f~~to sahid<> d~s 

• • I • '! 

,d0m'iriios cümmuns" ela ·policia. '· 
• • . • • • 1 • . 

.... '1· 

julgo elo meu dever assignalar a inconveniencia de s~r -mantida;· ·tal 
qual se acha, a organisação do Exercito, deix;mdo.-nos inquestiqnavelmente 

' em inferioridade 1~otavel s~b este ' aspecto, qu·a~do já , o effecÍ:ivo· ·da força 
· àrmada, 'de si limitado, impõe-nos a contingençia de torn~l-a - resistente--- e 
])od'eros:i pela coorde1;ação, pr_eparo e e~colha de s~us . elementos: constitutivo~. 
·E' sob ' o influxo desta conv_icção,_ que ·tenho proct)rado co_nc,orr.e~ para. do~~r 
o' n·osso ·Exer~ito elos melhoramentos que mais necessita e . nenhum outr-o 
será tão P\oficuo, tão opporttin~, .como aquelle q~e - tem por .fi~ constituÚ-o 
sob os molde's de instituições sjmilares em paizes militarm ente considerados 
mai's adiantado;; . · 

rConsidero 'em condição de poder corresponder a esses intuitos o pro i ecto 
de . reforma submettido o anno passado ao vosso exame .. 

A par dessa r em?delação, tornada .hoj e indeclinavel e cuja realisaçãn 
pratica n ão elev e ser demoradfL por injustificados preconceitos de qualquer 
ordem, surge outra questão a que intim amente está ligada a vida dos 
exercitas . 

. A influencia que sobre elles ex erce o conhecimento exacto que cada 
um el e seus orgãos deve possuir das funcções. especiaes que lhe compete 
e do modo de ex ercei-as, indica que o primeiro cuidado dos poderés publicas, 
d epois de ter assegurado uma organisação superior, ser-á prover á instrucção 
dos individuas chamados a desempenhai-as . Assim pensando e ainda em 
obecliencia a orientação naturalmente indicada, o Governo apresentou á 
consideração do Poder Legislativo, em mensagem de 17 de jul)10 de 1899, 
o: proj ecto de regulamento para os Institutos ·Militares de Ensino, dependendo 
sómente de sua r esolução para ter a sancção pratic_a que tanto convém 
aos altos interesses do Exercito. 

A permanencia do que sobre este assumpto está vigorando, importa 
em um ve rdadeiro onus para os cofres publicas, sem as vantagens que dahj 
deven1 decorrer. 

A parte scientifica , com um desenvolvimento excessivo_ e perfeitamente 
··dispe,.;savel, não permitte cuidar, como é preciso, da que se refere aos 
~studos mais intimam ente ligados ao tirocínio _ militar . . 

Sujeito tambem ao juizo do _ poder competente ach~-se o Codigo Pen<).l 
Militar, cuja adopção tenho com insistencia solicitado, como uma medida 
essencial para fortalecer os laços ' da disciplina. Sua d~cretação daria ~~~ejo 
'a proceder'"se immediatainente á revisão da legÍslação processual, cujos 
defeitos Í~clamam ligeiras modificações nos n1eth<idos e formulas e~ us·a·.- .,. 

Não tem · escapada · á attençãa· com que . o nieu 'Governo acompanha ~s 
'assuirtptos re~ativos á ·administraçã~ ·militar,_ ·a ' nece~sidade de apert'eiç~~r 
os meios maÚriae,.. de acçãó; adquirindo tambem '·autro's novós e modernos, 

Guerra 
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e a conveniet!cia em facilitar e abrir · nóv~s ,.vías de cqnplt-uqicaÇljo pàra as . 
frontei.r.as e nara: os Estadqs mais · long~nqtios ,. cuja· situação •geog.r~phica 
exige .certa vigilancia . 

• Não seria· ~ossivel sem recursos extraordinarios, de que não e licito 
cogitar no presente,. attender, de um só golpe, a tudo quanto se faz mister 
nos provermos . 

Todavia, sem ultrapasasr dotações orçamentarias, ~lguma cou~a tem-.se 
conseguido, de maneira a nos apparelharmos com vagar., mas com J:lerseve-
rança, alcançando em tempo relativamente proximo um e~tado menos · in-
quietador sob o ponto de vista dos elementos de defesa da Nação. No 
período a que venho me referindo, ficaram concluídas e inauguradas a forta-
leza do Imbuhy e uma forte bateria "Mallet ", collocada em posição con-
veniente na fortaleza de S. João, dominando a entrada da barra desta 
Capital, a qual se destina., sobr-etudo, a auxiliar efficazmente esta fortaleza, 
que não dispondo de torres cotiraçadas, como o Imbuhy, tinha enfraquecido 
o seu poder de ataque e resistencia. 

Este elemento auxiliar de combate, sesundado pela bateria de torpedos, 
já proj ectada para a mesma fortaleza, completa sua força e lhe empresta 
sem contestação um valor real. Para a fortaleza de Santa Cruz, foi encom-
mendada, depois de convenientes estudos, uma bateria da mesma especie, 
e as obras de alvenaria, sobre que terá assentamento, vão ser opportunamente . 
iniciadas com os cuidados e rigor necessarios em trabalhos desta ordem. 

Ainda nesfa importante praça de guerra foi installada e inaugurada a 
luz electrica, cuja utilidade é de longo tempo reclamada, e, aproveitando 
a energia produzida, fez-se accionar uma possante bomba, que eleva a 
agua do mar á altura conveniente, afim de ser distribiüda por todas as 
dependencias com applicações hygienicas. 

Têm continuado com a precisa regularidade as obras da fortaleza da 
.Lage, e este anho, dispondo o Governo de uma verba mais elevada, ~ d.e 
esperar a sua conclusão. 

Ja tive occasião de alludir, na ultima Mensagem dirigida ao Congresso 
Nacional, ao dever 'de. nos preoccuparmos com a defesa de outros pontos 
de nosso extenso littÓral, principalmente das cidades de grande importancia 
commercial. 

Posso agora informar-vos que, em relação ao porto de Santos; estíj:o 
tendo ·execu'ção ·as obras de alvenaria indisp~nsavels e acha~-se erico~~ 
,rnendados. os canhões para a construcção de poderosa bateria, que, com o~tro~ 
meios de defesa ' o[>porhmamet1te realisados, o 2o] locarão em condições de 
resistir vantajo;amente a l)in ata,que p'or mar. 

, . Presegue co_m grande actividade e aprov~it;pnento .a cop.str'-!cção dàs 
linhas telegraphicas, por praç~s do Exercito, . dirigid~s por ettgeqljeiros. mi-
litar~~. · J?-.o.s ~st<tdos do P<!-raná, Rio Grande . do, Sttl e IMatto ,Grosso. Têm 
sido in~ugm:adas , n~uitas·. estaçõe.s, ~on<j.q .. <:lssitp. · q centro em commui~cação 
com;: algJ{,rnas loc'\F<J.a<j.es da snfoJ?-teiras e. do interior d~..Repuqli<;a ·: 



I 
A economia re.sultante deste modo de levar -~ effeito q des~nvolyimertto 

d'a" nossa ex·t~risa rêde telegraphioà ,' aconse·lha a .contin..{arriws ' l!ti!i~ap.d,o 
os batalhões de engenharia nestes e em ser,jiços art~logos , 'aliás ' propdos 

· d~ sua especialidade . 
Com o mais feliz exito tê!l). sido tambem executados os trabalhos do 

trechó da estrada de ferro de .Porto Alegre á U ruguayana, situadq entFe 
· Inhanduhy e ·Cacequy. 

Do mesino modo contlnuam os estudos para o reconhecimentq dq me!hor 
traçado da que ligará ·Matto Grosso ao Paraná, e, neste ultimo ·~stadp, têm ,,,. _ ,r:~ .1 · 

· progredido bastante os trabalhos da estrada de rodagem que deve estabelecer _., ;· , r,, 1 ., 
as cqmmu11icações entre Guarapuava e a 'Colonia militar da foz do Igl\~S~Ú. 

Na ord'em dos níelh~ramentos com que o meu Governo tem constant~
ment~ procurado dotar o Exercito, merecem refe·r~nci;l' os que s~ relacl~~am 
com o bem estar e o .conforto de seu pessoal, mof'mente qtjando adoece 'l,o 
serviço da nob~e profissão, 

Além do adianta~ento que têm tido as obras do h0spital-typq· par.a 
molestias communs, estabelecimento situado em um dos arrabaldes desta 
c idade, um outro de proporções mais modestas, mas nem por isso menos 
util, foi projectapo e s'erá edificado em Lavrinhas, parte norte dos Campos 
do 1 ordão. Destina-se especialmente aos doentes de tuberculose, enfermi-
dadé que tod~s os a~J;Io~ faz ,crescido numero d~ · victimas n~s corpos dest'a 
guarnição. 

O ma,terial preciso para a perfeita execução do serviço sanitario em 
, campanha, j á _ ~e acha consideravelmente aug~entado, mas não completo. 
, Continúa a ser assumpto das mais sérias preoccupações dos altos 
_poderes da Republica, o grande problema. da defesa e integridade da nossa 
Patria pela constituição de seu poder naval , de modo .a assegurar-lhe a 
posição a que tem direito entre as potencias sul-americanas. 

A reforma de grande parte dp , material. de guerra, de que _podíamos 
dÚ;pôr,, melhorou, como era de . esper~r , a situaÇãq da noss~. Mad11ha, d e 
guerra, proporcio.nando, com vantagem, os ~!ementas necessarios . á edu-
.c~ção profissi~nal, q~e t~m sido ~~seO:v~lyida co1~ ~~penha ' po~ p~r t~ <;~,a 
administração n~v~l .ne~te~ ulti~o~ tempos : , , ' . '· 

tParte desse material, .porém, ~~o· ~Úre~e durabÚidad~ ~ - ' ;_esi~·te ncia, 
p~ra ~gir co~· effic~çia a ·p~r d~,s ;pad~rl~rs un~da,!Les '<{e-. c9~bat~ : q~~ 
P9;;sujmos. A substituição . gradual d~sse material é objecto . qtje merec,e 
a 1 vossa attenção. . J. ~ .. ~ . ~· 
' . Ai~da , é . assumpto 'que;, deve . ~ccupar a vossa ,attenção .o est~d~ . em 
' • • • • . .. ... . • ' .. ' . ' ••. . • ,f; .·· ·'' . • ,} 

que se acham as Capi tanias , d,os :.fo,rtos1 . baldas de .meios ,d r ' !coq,t%ão ... ~ 
sem pessoal que auxilie a fiscalisação em pró! dos interesses . da Fazenda 
,,t:f,a,ft'Í'?'i',\1\•, }lésiamynte . prei'rdicapa. . . · , · . ' , · " 
rtu ./\ 1 .~_9t'lçã,o, •: que . te!tj ., s ip,o,, '1-n nual!l) ente. consignada .. no ,, orçanJ~n~R' ·d<? 
_M;_i;üsterio da Marinha, Pa,ra a . ry,o~g!l,t:!i~a\<.ãP:c _c\o ~~,ryiçq ,, qe ;;-:-, Sqc~pm1 
Naval, a começar pelo porto do J:4R; • ,4.~ 1 rlfl;llfÍr!:), ~~. ~:toJ ,,1.~~~Í!i ; su,WFi~N~ 

Marinha 
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' par~- á acq uisição ~~custôso' , -material , de que se de-í>e CP111I>?r . ess~. imp0r -
t~nte ramo, do ser~iço naV:ai . ' " 
· "Evit:Ü· qu e ' a · dotação, · não utilisada na vigencia do serviço, perca ·os 

. seus .~ff,eitps, e eleva-la ~o doJ:>ro,. pelos menos, __ são -medida,s que .se . pren-

. dein aos · interesses ecoJ:lomicos da administração superior da Marinha. 
· A defic'iencia ·de pessoal idone~ para completar a tripulação dos navios 
de guerra, aconselha a creação de m<J.is algumas ·E.scolas de Aprendizes 

"Marinheiros e·m diversos Estados da Republica. 
De ' accôrdo com o pensamento ·traduzido eu:{ auto.risação da vigente 

' iei d.e ~rçameiJ.to· e das anteriores, for~m, . por decretos n. 4.207, de 22 .de 
OUtubro .do anUO passado, e 11 , 4. 364, de I 7 de m.a rÇO· ultilp.Q., .. abertos 
credit'os para a propagand~ do café' e de outros' productos agric~i~s na 
Europa e nas Republicas do . 1Chile, Argentina e do Uruguay, commissões 

A confiadas a cidadãos de :reconhecida idoneidade o Para o profícuo desem-
venho do serviço, deu o Governo as instrucções convenient!!S, pqrviden-
ciando ao · mesmo tempo 'para que · os ;Consulados brazileiros presí~m aos 
commissionados as facilidades de que car-ecerem. Nos mesmos Consulados 
deverão realisar-se as exposições dos productos. 

Ai Sociedade Nacional de . Agricultura reuniu 
passado, um congresso onde os que se inter.essam 

·'mento agrícola poderam estudar em commum as 

nesta Capital, o ant).o 
pelo nosso desenvoÍvi'-
difficuldades com que 

luta a lavoura, as necessidades de que mais se resente e as aspirações da 
operosa classe, trazendo especialmente o concur.so de suas luzes scienti-
ficas, de sua experiencia e dos seus conhecimentos praticas para a solução 
do problema economico. E' facto que o Congresso" Nacional' de Agricultura, 
correspondeu á bem orientada iniciativa da Sociedade q.ue promov'eu a 
sua reahsação, chegando a conclusões que se rec·ommendam á cÓnsidé.raÇão 
dos poderes publicas na parte que lhes incumbe . 

O augmento da população, o desenvolvimento do commercio, das 
industrias ,de nossas r.elações sociaes, políticas e economica-s, . no interior 
e no exterior, exigem proporcional incremento da Repartição Postal, por 
't6rma a poder bem desempenhar o-s serviços que lhe incumbem . 

Accentua-se a necessidade da revisão do r egulam ento approvado pelo 
decr-eto n. 2.230, de Io de fevereiro de 1896, que âeixa ' muito a desejar 
q·,anto á ' organisação do serviço. O pessoal é, sem duvida, insuffi,-,iente 
para o multiplo e variado expediente, accrescendo que o predio em que 
se acha estabelecida a Repartiçã0 Geral nesta Capital, resente-se de falta 
de espaço ' para accommodar as secções que alli funccionam. Não obstante, 
os serviço~ estão sendo feito~ com regularidade, observad-as as convenções 
âa· União Postal Internacional.' 

Os acc-ordos nelativos á permutação de 'vales '·postaes .internaeiona~s· 
e. á de ehcomme'ndas com valqr d~claradb devem ser em breve executados em 
tOdos os' paizes dit Un'ião Postã1; satisfeitos assim os· ~omprorriissos tomados 
pe)o Brà'sil mi co~veriÇão de•i Wa~hi~gtoil. 



r·, 1 r.;:.t~~~~l e/,1. ,(. ~~ ~~.~j~ r/(.:C:.~::~ ;a1{!.~1h1 j~ntl~·: ·:· ~~~ ·. ·~~.h ~ ... iJ~i~·~.i.~.d~ .~9,· .. , ~~ryiço ,~l .. e .. _v~~~s 
postae& ' in,ter'rí~cionaes c6ü1 .os s~·g.uin.t es' 'p.aiz'es ·da 'União'" Post'al.: - 'FranÇa, 
Belgi~·a:: ÁIÍ~~~~~h~. · s·,;·i ~s~: H:'Ó\i i ndà \e' Chilé·. ·• :Po~ · ~tnq,; ânt~ · i~c~tie;;{" '6s 

'vale; sóriténte t' a~ · ·~citriiníSttlaçbes' 'cl~ · Afríai on:as; Parã/ ·· .. Pe'rn'ámo,}•~o, Bahia, 
Dístricto F·éde~it'J ;' ·s. Paúld;• Pàranâ, S ;âritâ Cathb:riria 'e ' Ríb Grande élo Sul. 

,. ~r,\:i~L,ci'~ ·~·;; ~~~ ,Porrugai; en} ~gost~- d'e .. r '~o·9· o Fontn; to,Par.a, pe;_~:ut.~~~~o 
'de .~ /; ,c~~nmeüâ~s se1n v .alor,_'estão sendo ajú~tados com;_enios )ara este.' fún 
cop1 os govern,os da A llemanha, França, Inglaterra , Chile e Estado Ori•ental 
·elo Uru~~y. '. ,.. ··' · ; · · .' .. ,' :· 

•.; . ' .. , ;•',' • .. ,. :· 
,, Na ,,p.r\m<'ira .par.te 1 ,c!~sta . jYl ensageJn . ~xpuz . a op.era,çã.o do .resgate .. das 
estradas de ferro .con~ ... g,aral)tia. : de i .uro?, as estr adas RJccH e, a i Sã;:> 
Francisco, Natal a Nova .Cruz e C.onde d'Eu, que formam a rêde do Norte. 

' :Es~~ a'r~ ~ndament~ provê '{. c~ntinuidade da Viação Ferrea e~tre o~ Estad9,~ 
\ 1e Alagôas, P;ernambu'c~ , Parahyba e .. Rio Gra~de do Norte. 

Foi tambem arrendada, provisoriamente, a estrada Ce.ntral da Bahia. 
A ampliàção que a Great Western df Brasil pretende dar, por meio do:: pro-
longamentos e ramaes, á rêd.e do N arte, com proveito ao desenvolvimento 
de fertilissin1as regiões, accentúa ~ con,veniencia do prolongamento da 
estrada Central de Pernambuco, que muito concorrerá para o incremento da 
producção .naq.uoelle Estado .. 

·O serviço ·da Estrada de •Ferro Central do Brasil continuou a. ser feito 
, com regularidade e prov eito para as opulentas regiões atravessadas p.or 
essa importantíssima via de eommunicação, e correspondem á •espectativa do 
Governo os benefico.s r esultados da reducção da tar.ifa para algum;ts classes 
de mercadorias, nomeadamente o café. · 

Na zona agrícola do Estado de S, P aulo servida pela Estrada União 
Soro cabapa •e Ituana manifestou-se. nos primeiros mezes do corrente anno, 
se.nsivel. difficuldade de transporte. attingindo ás proporções de uma crise, 
que a suspensão do trafego mutuo entre a mesma estrada e a S. · Pa,ulo 
.Ra'ilway veio aggravar. Medidas opportunas 'tomadas pelo Governo auxiliaram 
efficazmente a administração da companhia no empenho de dar promp.to 
esÇ9amento rá producção accumulada e ·que continua:v.a a -a ffluir ás .estações 
ela estrad a, melh orando consideravelmente a situação, que tende a ·norma-
lizar7se . . 

A ' ~'avegaÇão de cabotagem continúa a ser .feita regularmenté . pelas 
cotlipanhias· n acionaes. Muitas dellas r ecehem subsidio da União. suj•ei-· 
tando-se a obrigações estipuladas em contratos. De accôrdo com o art. ·18·, 
n . VII. da· le'i ' ·n; 834:. · de 3Ó 'de· dezemhro dÓ anno proximo ·findo, foram 
reorganizados o's s'etviços.iqúe e'stavan\>11 : catgo da ·'exthictà · Compa'nliia L!Ôy·a 
Brasileiro: se'i.>;urid<J 'as ' 'él;iú'sulas' •que' ·acompanharam o · ·de-creto n. · 4.31 I ', de 
6 de ianeiro do correnté ' 'iinno .' '" Foi '' r:enovada' eih 'virtude tà:inbem de aiuto- · 
•riza:çãiÍ liegisla~iva, 'íYoF deci-'éto ' n .' · ,i.j62·; 'Cf'ê ', 7 ·de· i:ha~çd 'uifimo, o ~ontracto 
·.c!on. ·i! Q:0mpanbia ·ide' ''Na'iieg~ção"Ii ' V~p.o'r do ' 'Màiiiilhão. · " !' , .. :~ ';( ' · 



Finanças 

Usando, da a~tq~iz~~o cqncedida .qe!a lei n. 746, qe 2 _Q de < 2c:.~embro 
d,~ , _Iqoo, o ;Gp~~rnõ - ~ep , no\ro· re~l~rnentp ~ ~epa~ti~~o ·Ger<!-1 d.o,s .. Te!~, 
. p-apl:os,, p-elo :rlecrc~o n. 4.05 ~_. de 2/l <ie iulhp do anno J?t:OJC)inio .fi:rídq._ .. 

• A rêde . telegraphica rect.};>eu cpn,siderave! .. deseqvoh;itJ!ento, n~q · só 'com 
os novos trechos r;ne a :tc;l_l'J!ipjstr•lf<;ãç coqstf~iu para corr.p1·•tat"• o · ei.rc!l.J.t" 
pelo .interior do paiz, mas a·inda com o accrescimo de div•ersas linhas con" 
struidas p.elos É~tadps do, MaranhãQ e d~ Ceará. Para ~lgqtp.as · Ü~j:t~s em 
Mi~a:s .Geraes e ' Matto Grossp concorreram e~ses Estados. Maior af!lpliação 
vai ter em breve o sérviço com a construcção de varias linhas ,ne~ses dois 
Estados e nos do Ceará, Piauhy, Espírito Santo e Santa Catharinâ, para a!' 
quaes foram recentemente abertos creditos em virtude àa autorização con" 
stan~e do art. I8 da lei n. 834, de qo de dezembro __ do anno passado: 

·com o 'fim dé desenvolver o trafego fo i c,i"eada 'a riova correspondencia 
denominada de - úelegramnlil.s. preteridos - ,' gozando de 30 a 50 •1• de 
abatimento nas taxas ordinarias. 

Para facilitar a~ · communicaçõe's em todas as estações telegraphicas do 
pai2,·tem a Repartição promovido o trafego mutuo com diversas administra, 
ções de estradas de ferro . 

A d•ecretação• de ·um conjunto de. preceitos obrigatorios, como possuem 
·diversas naçõe's, que, assegtirando a conservação de nossas riquíssimas 
florestas, evite o desnudamento e depauperação dó sólo pelo desordenado 
-córte das mattas, com· suas · doeploraveis consequencia, assignaladamente--
. perda de especies· ·vegetaes preciosas, diminuição dos mananciaes, aiteração 
profunda das condições meteorologicas e climatericas - , males com · que 
outros povos têm . expiàd0 a impfevidencia neste assumpto, é medida que se 
impõe á solicitude dos poderes publi'i:os. 

Toendo tido a questão financeira largo desenvolvimento na primeira 
parte deste documento, não é preciso aqui entrar em grandes explanações. 

A renda de importação attingiu a 34.664:983$, ouro, e I I2.o59 :294$, 
papeL 

A renda total· d;1s. "a:lfandegas·. eievou·,·se· a 35.079 :753$, ourb;- ·;é: ·a 
IJ6.I9Ó :045$, papei. 

O imposto de consumo produziu 32.552 :591$ e o d0 sello . ........ ·. 
I 6.3-28 :400$'000. 

A renda do interior elevou,se a 79.849 :ooo$ e a extraordinaria a 
IO.I9 t.;qoo$ooo_. 
·' . .';.'A .. re;;c!a ,total attingiu a 36-.2j3 :667$, ouro, e a 236.304 :21..s_$, 
P_apei; , . , 

Comparadas com as . penpas do exercício anterior verifica,se que, ,á 
· ~xc~pç~o da , ~end~ em. o~~q , e do im11osto do s~llo, todas a9 qut.rªs .soffre, 
.ran; ~i':1_'Í~fl{ção. , Gqtças, .po[éiJ?,, á , economia realisada nqs diversos mjniste, 
dos, co,n~eguimos en,corrrar o exePcicio com . saldq ... 

Assim, se <1eduziri1tc;>s ·da renda .ouro. e dqs . xec11rsos . dq .ff~ndi,r!g no 
1. 0 semestre, que -~ommados produzem ,4.80go.r :74I_$ .... a < quantia ., de 



38.tl82 :ooo$, que representa a •despesa', · · ter~mos um saldo ouro de .... 
10.819 :741·$ooo. 

Se d·eduz1nnos da flenda: total em papel 236 ;304 :215$,. a importancia 
de 233.261 :470$, além da qual não podeni subir as despesas, segundo 
os dados qu~ possuímos, teremos um saldd de 3.042$745$, papel. 

Se reduzirmos 0 saldo em ouro a papel, ;ao cambio de 12 d:, teflemos 
que o saldo total deve elevar-se a 27.387 : 162$ooo. 

· •Nãe. deixarei de chamar a vossa esclarecida attenção para a grave 
questão dqs impostos interestadoaes. Tenho Fecebido constantes reclama-
ções, que reputo de inteira pr.ocedencia, da parte dos representantes do 
conunercio e da industria e, se nenhuma providencia tenho dado é 
porque, como sabeis, o assumpto escapa á minha competencia 

Cumpre regular tão importante. materia, 1definindo Q.e modo claro e 
positivo o limite constitucional traçado á acção dos poderes •estadoaes, 
impedindo a estes as invasões, que tão prejudiciaes têm sido aos inter-
esses geraes da Nação, affectando não só o commercio como a propria 
producção. Este •estado de causas deve, pois, desapparecer, visto que 
evidentemente constitue um grande embaraço a nossa expansão eco-
notnica. 

Senhores Membros do Congresso N acionai : 
Chego ao fim do meu t rabalho e, si deixo ainda pendentes doe solução 

muitos problemas difficeis , é certo entretanto que os fructos colhidos da per-
seveatllCa de nossos communs esforços abrem animadora perspectiva para o 
futuro d.e,te 'grande paiz, tão generosamente favorecido pela sua excepcional 
vitalidad e er.on01nica. Acontim.'.idade ües'a acção perseverante está de ant~ 

nlão a!=isegTtracla pe la s_abia DruJ encia c1aque Ues a que.m incumbe a suoretr..a 
direcção dos altos desti·nos da: R epublica e, sobretud.o, por essa admiravel 
e nobr.e abnegação com que os brasileiros têm prestado ao poder publico o 
seu fecundo c.oncurso neste grav.e momento . 

Nada t]l.ais do que isso é preciso para a plena garantia da prosperidade 
nacional. Nunc;~. esmoreceu em mim essa fé, nunca me ha de abandonar 
essa esperança. 

Capital Federal, 3 de maio de 1902. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Presidente da Re{Jublica. 
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15 DE NOVEMBRO 

,A' NAÇÃIO 

Assumindo hoje o cargo de Presidente da RepubHca, pata o qual tive 
a honta de ser eleito em 1° d'e marê;p do corrente anno, cumpro o dever 
de affitmar ainda uma vez á Nação o proposito de empenhar toda a minha 
actividade para corresponder áquella prova elevadíssima de confiança 
política. 

Não ousaria . acceitar as grandes responsabilidades inherentes á mais 
alta magistratura do <pa-iz, si rião me fosse !i.cito contar com o franco auxi-
lio, a leal cooperação e o incessante patriotismo de todas as élasses sociaes, 
a cujos esforços hei de resolutamente alliar os meus com o pensamento 
ina!teravel de promover o bem geral da Republica. 

Inspi-rando-me nas invariaveis normas da justiça, respeitando e fazen-
do respeitar todos os direitos, prometto aos meus concidadãos manter no 
governo o mais largo espírito de tolerancia, sem adias, sem preferencias 
injustas ou odiosas exclusões. Foi esse o pensamento que tornei publico em 
'23 de. outubro do anno passado, expondo com desassombro e firmeza em 
documento que teve ampla circulação as idéas com que me apresentava 
ante o e lei tarado da Republica na esperança dos seus suffragios. 

Nada me cumpre accrescentar, no momento em que começo a sentir 
o peso daquellas responsabilidades, ao que tive occasião de affirmar nesse 
documento, com relação ao modo de encarar as . grandes questões de ordem 
política e administrativa que mais interessam á . marcha dos . negocias pu-
blicas. A Nação confiou em minha lealdade, consagrando n\1 mais digni-
ficadora manifestação de apreço a sinceridade do met1 devotame~to ao 
regimel) , republicano . . Não . poderiq. ambiciona~ honra,. mais , subida . . ü re-
ceio que me .perturba o espírito é .o d~ não poder. tornai:- bast;J,nte . intenso 
o meu esforço para corresponder a tã() generosos .intuit_os. 

Não . me seduzem. os -programmas ' ;ippq.ratosos .. e .sou, por:, it:~.dole, aveS!jO; 
a promessas exagerada-s. Na C>Tdem dos serviços _que provocam naturalmente 
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a attenção dos governos ha, entretanto, alguns que considero dignos da 
maior ponderação e hão de constituir obj ecto de minha especial solicitude. 

A larga discussão que ha provocado o importantíssimo trabalho do 
Codigo <Civil, no seio da representação nacional, tem despertado o maximo 
interesse em todas as classes illustradas do paiz e foi pelo governo .reputada 
justamente necessaria a convocação de uma s·essão· extraordinaria:: dà :t ·ori-1 
gresso Legislativo para o estudo e solução do momentoso assumpto. 

A velha promessa, "onsagrada outr'ora em valioso documento politico, 
· da organisação de um codigo de leis civis, conv erteu-se em reclamo nacional 
e deve ser cumprida. •Confiado á sabedoria e competencia dos nosso s le-
gisladores, é licito esperar 'quê não mais será ' interro mpido esse trabalho 
até que se complete c.omo pedem os interesses da Republica . Auxiliarei 
com o mais v ivo empenho todo s os esforços qu e tiverem por fi m dotar 
o paiz com essa grande obra, . C).}'e ,. ,.a 1 , , opi~i_ão aguarda com a maior an-

ciedade. 
Dedicando a minha activ idade ao desenvolv imen to moral e materia l do 

p~i_z, •. J:!;ns,o q\.l e, .\'ã'? ~11;<js, _ ;le': ~;-á ,ser ,coll.qcaqa e~. plan o, i r,' fe,d~f: ,~. n_eces-
sid.ade qe uma boa e sã. órg anisação eleitoral, que se funde n;t. 'verdade do 
a i istap1ent0· e na r egÚia ridacl,e , do pro'cesso d_as ~J e içõe s . . , .·. • . . 

·: Bem a.ssegn\·ada a v erclade do a listalnent o eleitoral, que é a · base 
de · un~a legitima rep~esentação , e garantida a liberdade do v~to a ' toda~ 

as op iniões,. di sse a 23 de.;oqtúi:J ro , o. r egimen repnblicano ha de demor1si:~ar ' 
; · ~u ·~ .. suPe t~ i~ ri~{~çl e, ·i·~~I? ~~dQ . ~ il .~·r;..Ci.Ü .a ~.~1l~ri~1pr~.çõe~," ~, l~P~C1i e~cia~ .. 1 

Esse 
ha.d ~ ser , - sem _'ces~a ~ . · em t'ocia ' p~ ~t~. b~~ · ;egim.en 'de ci.Ji~~o · e de li-' 
b,erdad e ." . 

Clama-se, ha· bastante tempo, con tra o ~nodo por que se operam .no 
P'! iz os r epetidos pleitos eleitoraes, creando-se contra o nosso regimen po-
lit ico uma corrente injÚsta de anfipathias que é preciso combat er com 
vigor. Os poderes da Republica, que procedem do voto popular, devem 
s'er indiscutivelmente fortalecidos pela confiança na pureza de sua origem · 
e' nutro sinceramente a convicção de que um a · hoa lei eleitoral, garantindo 
ci exercício de t odos os direitos e danao accessci . ás urn:.:s a todas as o pi~ 
niões , nos tranquillisa;á con1 .es1sa segurança . 

A qu estão f ina nceira, o mais diffic il problema que teve de se r en-
fren tado - . e o foi com exito - pela fecunda acti v idade do meu honrado 
antecessor, e;,trou em p·hase de solução pelo ·restabelecimento .dos paga- · 
meritOS em especie, HaVendo • CeSSadO a situaçãO graVe e eXCpCiOnal Creada 
pelo jH~aing-loan . 'Hão de ~onstituir sempre materia de constantes cogi-
ta-ções parà quem governa as · condições fmanceiras de ~m paiz· de moeda 
a efeituosa, que cumpre valorisár·, não podendo o homem de estado esquecer 
üm só moniento (Júe as · finanças dos povos 'não s·e concertam · definitivamente 

sein orçamêrii:os ·equilibrados eom ve'rdade, nem ta:! regimen se pód'erá: fi r-·' 
mar sem a pratica constante da mais rigorosa economia nó dispendio dos· 
dinh'eiros· -publico·,- Firian·ças· perturbadas demandam sempre a continuidade 

o~ l r,. 
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~Rs SM9rSr~ :§llH'-~ po.pvn,er.' ~iqq · a;pp)ioaclo~ com. pro veit o •pará a súa com-
pleta r eparação . O ' ter.r·eno conqHÍ§t'~~Q,, uma ;vez perdido, · çonstitúirá el1e-
mentà' pernicioso para a aggravação do mal, que se pretende combater . 
. ·-· (í}ohtinitar;Cr:· por~arl~p, ~ _;?n~i~~~·~i _;:;. --~~t:~~?ã~ f~p~p.ç7jr~ ~o~0 pro-
grav~ problema de gdvétn~, e~pe~~~ndo'-me fJ,U;tptÇJ po~sive] , J?or melh9r<J!l-l). .. 

: O dese~vo lvim'énto da prod:~~~~?'· g11e é ~ pase ~a _riqljeza gq paiz, 
concorrer á efficazmente para esse déside1·atum, mas, infelizmente, o nosso-
estado ecoJilomiao. rião· apr'esenta ·condições · de prosperid'ade,1 ''~~igindo dos. 

- ~~,d.eres puMicos cuidados attentos e v igilantes . · ·'' 
-~- ;\\_, ,. ]:lai;xa ·dos. :preços dos nossos ptincipaes prnductos gera_ ~uasi o-

desanimo do P!'Oductor," que encontra apenas mínima compensação ao seu. 
trabalhO. · · · . · 4

: 

f' fisonje'jro aDCf!pttiax: gue as classes inter essatlas na economia do· 
v,ai:z; _ ~e cqng~egam pqra estudiF as suas necessidades e ·os rem'édios ·qiie· 
J?OSSa!ll domin_al-fl s, a.ssim , como trabalham os Estad.os na deeret~ção · d~· 
fneqid.as qq_e . te~.~e!P a. r ep1o·ver ,as causas mais pronunciadas da crisê .. 
Não, s~rá ' i·ngi fft r e.Qte aos poderes publicas um esforço que'' tão utilmente 
se appare!l'J.a para debellar males que tanto nos affEgeni. E os rec'larn'os. 
d~s classes productorap - da lavoura, qÚe ainda ha pouco , r euni.dà ·em 
congres~0 pesta caP,ita·l; formulou, em synthese clara e com louvavd êlê--
vação d;e iqt_qitos, as providencias que pareciam opportunas ·em bendi do. 
de S!Ja . cla~se - d0 commer.cio, ·a classe honrada que com tahto sacrifício· 
tem sabido a rcar com as _mais graves e pen'0sas ' difficúldades, ambas dedi-
c,<fdas em ,extr.ern~ , ':o app_ello dos gov~rnçs e?l. a,ll'xilip de seps en,cargos -
h ão de r el?ercutir C01J:1. Pfpve it!l ,t;qs do rpipios da açlrpj~istra,ç(io, profut:JQa--
mente interessada em attenuar os effeitos da precaria ~ituaç_(í.,o :_em ·-q);!·e· 
se acham . 

Todos os ·povos se batem actualmente pela causa · de sua producção 
e de suas industrias, agitando-sle ' int.~ I).S ~i-nerit'e e~ favo;~ 4~ ' produ.~tg~ r e 
na conquista de 1;1e lho r ~S nt~rcados. a·s pcli ~e s ~~vOs, ' sêtn riquezas accutnu-
ladas, sem braços abundantes para a cultura de suas terras, sen\ i~stitUi~ 
ções ·de cr.edito que ampa<em e esti;nul em o t-rabalho e iuctando" ainda. 
com tedo.s os .v~i.os de uma moed•a má,. não podem clispensar o apoio tu-
telar, · mas cau.t;elciso, dos pod.eres pubJ.icos ·e a sua acç(io bemf.azeja :·para. 
animal-os• nas -:6ecundas iniciativas 'em prol do desenvol'v imento · de · su'a. 
riqueza. Não se h a de descuida> ·o · gover.rio destes grandes i'n-teresses .' · 1 • ' 

- f:>.P!l.a·r:e)had.Ç ~ por b.0ns ele.me)ltos . nattÍraes, . como .• effectivamente o· 
spmos, n~o .C QIJS.egui:ri'!P.10S, today ia, Q p.oss.o fo,r.talecimento .econQ.!llico st;m 
1 co~c.urso - d.q - br.;tço e do -capital, ctiia intr.~ducção no paiz e_oiw.ém p,n>-mov.er 
.q.fa&ta.ndo com . pertinaz deJ.igenc\a todas as .. causas que puderem -emba.ra:ii'll"a .. 
Com a d:evo.luç·ão . das terras. para o pa~ri;nonio dos Estados, ficou-Hres ·per-
tencendo a parte mais i-mpoFta4lte .no tniba.Uro •.cio ~ovoam e.nto. ,do -sólo'' e· 
da· .colo~is.;tção : • hs grancl-es con:ve.niencias. ;da !,p:r.oduc~ão e. da: riqueza ;p.ven-
dern-·se a esses ·imiYor.tantissimos ser viços aos . quaes é •1:nis,te r ._a,dd.rcio.na r "0• 

20 
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que ,se refere aos instrumentos de trã:nsporte _ pa-ra ·a: · .circulação faciL dos 
pro'ductos de cominercio e da:· industri~ , 

·Confio ~r~ndemente na . acção ':ao· trabalhador · estrangeiro; que nos 
tem trazido a · ~nergi:a de sua actividade, e em varias zonas da Repu_bli\:~' .1é 
.:conheCida e lo~vàda à. influencia do ·seu concurso , fec;undo para o desen-
' -volvimento de ·nossas variadas i>r.odu.cções. 

'Cumprindo · a~ima; a ~orreqte já . be.m estabelecida de braços ·validos 
·para nossas terras, apraz-me . assignalar que os · poderes da : Repu-blica, 

os da União como os dos Estados, aliment.am o mais · sincero empen-ho de 
·convencer o trabalhador, s;ei a qual fôr a s'ua procedencia, que encontra em 
nosso paiz todas as garantias e· seguranças. 

Aos interesses ·da immigra9ão,' dos q9aes depende em maxima parte o 
. nosso desenvolvimento · economico prende-se a necessidade do s;meamPnto 
desta capital, trabalho sem duvida .. difficil porque se filia a ·um co·njuncto 

de provid·encias, . a maior parte da-s . quaes · de ex,ctiÇão dis.p endiosa e 
. d.emorada.· E' . preciso que os .pode-res da Republica, á quem incumbe 
. tio importante serviço, façam delle. a sua mais seria e · constante ·prece-
. cupâção, aproveitando-se de todos os elementos -de que · puderem dispôr para 
que se inicie e caminhe. A capital da Republica não' .p·ode continuar a ser 
apontada como séde de "ida· difficil, qu·ando · tem fartos 'elernen'tos para 

.constituir o ma,is notavel centr,o de· ·attracçãe .de :braço's, .. de actividades e 
.. ~e capitaes nesta parte do mundo. 

Os serviços do melhoramento do porto desta cidade devem ser con-
· ~ideraâos con10 elemento· d·e . n1~ior pondera·ção para esse emprehendi-
·mento grandi'oso. 

Quando se consummarem, poder~ se-á dizer que a capital da Repuhlica 
libertou-se da . maior difficuldade para o seu completo saneamento e o 
.operaria bemdirá o trabalho qu e lhe fôr proporcionado para fim de. -tánta 
utilidade. ' . 

_Não 'Permittem ·as-· nossas co.ndições fi11anc eir.as grandes .promessas-, qúe 
não ~aderiam , aliás ser satisfeitas. Esper'o,. todavia, poder dedicar especial 

, ai:tenção aos inter-esses das classes ·armadas·, de terra e mar, .procurando 
:·;,'~~dir ãs - ~uas mai; urgentes ·necessidades e promovendo os .melhoramentos 
· ·q~e :'(q~~r~~t c._QI.~~~t(~ ejs ._coxn~.os n~ssos recursos . 

.. ,_· .. ,Com _, os. Jtstad?~; cultivar.ei ,. semP.re a:s mais francas relações· de harmonia, 
, , ,,_ ;r .. iJ,J\?c.u ~,í\n<'!:g; ':'l:!'e_dar • .,ps ,J~çç>s .. ... de . solidariedade · .. entre- todos para que se 

í1 ::-.><.Y f!l f,t'!J.esa- :· <tac!a e1~lif :,m~s ;.G'{ · .. ,gHnde. pr\ncipio da unidade. nacional,. Uma 
. ~e~a_çt~_~t:,?.pbor4.ipf!:çã:~ ;,~1S. i ~~~9;I;m~srt card~?~ ~~. do ; . .tlosso est~\uto ·. ,.fund·atnental 
. para, que ;·.PS , p q,der;e~ .. d~ ·Plf,i~p,., s~J,t.!;l:n,, s_(!}p ,;,cessa·r p~esti&'J.ados e .. o maior 

, , cui,dado na .. ~decJ'e~?,~ão,,.çie ·.;1IUed\RaS .. ~;gi~I<\~&Y,~~ ,,,d"os : _E,sta~os, afim .. ?e .. que 
,1.eJ1,tre , elles nã:q suvjãnv ,,_ d~sint7ll,igen~i;i~ , q.li.~ çteg711.:e,r,e~;-, em~,; j:,eplie~.ali<ts .. pu 

,, P~ti'g?'S!.:s . hostilidadés • ~ si\o, co.wtiç,q~es c,~,<~(ad ~:>~sta),;:}JidaP,i<:-~- IJ_~rfeita r fio 
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·:regimen federativo, no qual repousam a!i melhores . .esperanças para a 
;prosperidade geral da Nação. 

Adistricto aos encargo·s que lhe incumbe e bem disposto a não abrir 
·mão dos direitos e attribuições que lhe são assegurados pela 'Constit11ição 
·de 24 de Feyereiro, o governo ha de respeitar, coino lhe cumpre, a es-
:phera de acção em que tiverem· de girar .os demais poderes da Repu-
iblica . 

. Nas relações internacionaes o meu empenho será invariavelmente 
.no sentido de mantel-as e estreitai-as com as nações amigas, sem outro 
.Pensamento sinão o da paz e da confraternidade. 

A acção do governo, estou certo, não ha de ser embaraçada por ten-
.dencias perturbadoras de qualquer natureza. O periodo das agitações pas-
·sou. Todos se acham convencidos de que a ordem .e tranquillidade geral 
·são indispensaveis .para a marcha normal dos negocias publicas e para o 
.aproveitamento regular dos grandes recursos do paiz. 

\Esperando ser um governo justo, confio na disciplina dos espiritos, 
no espirito de ordem dos meus concidadãos, na acção legal das força·s ar-
.,Padas e no seu nunca desmentido patriotismo. 

Ao assumir o governo, referiu-se o meu honncdo antecessor em termos 
.elevados e dignos á serenidade com que se operava a sua successão no 
-governo da Republica, no meio de demonstrações da mais franca cordia-
lidade. 

Dou á Nação testemunho igual, tantas têm sido as provas de alta dis-
tincção de amizad.e e cortezia com que tenho sido honrado pelo preclaro 

:brasileiro que hoje deixou o poder. 

Dirigindo aos meus concidadãos, neste dia memoravel, cord"iaes sau-
·dações com as mais fundadas esperanças no futuro da patria e cheio de 
confiança no patriotismo dos brasileiros, affirmo perante Deus que farei 
tudo quanto de mim depender para a firmeza das instituições e para a 
grandeza da Republica. 

Capital Federal, 15 de novembro de 1902. 

FRANCisco DE PAULA RonrucuEs ALvEs. 

; · . .. 
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. - ~·- SENHORES ·~ÍEMBROS po CoNI3R,!lSSo NACIONAl. """"" CongratuiamÍo-irie :Política e ad' 
,-,com · o paiz pelá ·insta!! ação de vossos trabalhos, venho cumprir, em obe- ministração 

,;._diencia, ao ·preceito constitucional, o dever de vos informar sobre o estado 
ger•aw dos nego cios .publicas e as. providencias que reputo necessarias para 
'' seu regular funccionamento. 

Antes da eleição pr·esidencial, como depois della e· ·por ocoasi-ãó de 
ssr ,inve~.~ic;l_o no, alto. çargp que me foi confiado, tivl! a honra çle manifestar 
9 meu·. pen~;u'lento sÇJbre , aos questpes de ordem adtl)inis.trativa e p<j)litica 

LfiJ.l<; 11J.M.~ ,çle;y!!m int~r;essar {!.eaUS:{l dii .Repub,Ji.ca. 
, 1 }.1aJ!t~nho, cl,leio de esperanças, , as minhas a,ffirmações. Os filO;SSos 

., !!Sfo.n;os, alenJ!l-me essa grançl_e convicção, hl\io de se confundir no. mesmo 
•. e!)lpenho al,ev:ilntad0 de pr.o!Uover os interesses naocionaes, mantendo U1Ua 
a1p!osp\l-~ril de paz e ordem em ,que toçlas as actividades possam 5:e exercitar 

_cpm, lib,erdadt e segurança. E' propicio __ o · ensejo para um tr-al;>_aJho fecupdo, 
pj)t;QJ.le rei11a na, zon11 p,01itica u!)la calma, sauçlayel e domina 0s ~SJPiritos 

_yma .liirg·il ilsPiraç~o de tolerancia e de j1,1stjça . 
As normalidades das funcções de gov.erno e o impulso para o dese.nxol-

,_ v,iment!;> . das. forças economicas de um paiz depend.em, em r~gra, da bôa 
si~ua~ão -~ svas fÍn;l,nç:as . 

. Hil 'ongos annos -têm sido os poderes .publicos assediados por diffif:ul-
'· qade.~ , de ,on:\em - financeira aggravada-s de modo singll;lar por uma mul,tid~o 
d~ fa!lsas. Máos perj,oçlos de,co-rreram e os tristes e:i'feitos de erros a,ccumu-

. )a~os. refl,ectiram 11J.Ujto acçentl)apa!)lente no credito da Republica, dep_r/ min-
do-o, e levando a moeda ao ultimo gráo de desvalprisasão. 

Como era natural, concentraram-se todos os esforços para combater 
esse esta«;;o de coisas e a reacção que se tem operado e que se manifesta 
na -estabilidade da taxa cambial, na cotação de nossos títulos e na confiança 

,.que r.e~asce, par~ as transacções de ordem cornmer-cial e inçlustrial cienl!ncÍa, 
e ' mais. d-e J.l~a vez o pr.oclamei, .a profic~idade desse trabalho e_ a conyeni•i n-

-~ia de p~oseguir no plano iniciado. - . 
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O regimen instituído, em consequencia do grave incidente do funding · 
loan, cujo período de duração foi assignalado pela execução 1eal e completa 
das clausulas do accor.do ceLebrado, funda-se em elementos capazes de 
assegurar estabilidade e firmeza para a situação financeira da RepubHca. 

<Constituindo fonte p-erenne de perturbações a natureza p~ecaria ·da 
moeda que tem de agitar. e mover os grandes interess·es do paiz, ·éonv~m 
não repudiar os processos aconselhados para · tornai-a bôa, valorisando:a. 

O fundo de resgate e o fundo de garantita, que o legislador afinal 
instituiu, satisfazem plenamente esses intuitos e eLevem ser mantidos em 
condições de _poderem funccionar com regularidade. Fortalecido pela 
arrecadação d.e u1111a parte -dos direitos de importação em ouro, providencia 
que sempre me pareceÚ de· ' ..;d!ca~ia inc;'ontéstavel, o nosso systema finan-
ceiro póde se considerar garantido cont.ra a viole.ncia de novas crises·. 

O exito dessas providencias depe-nde, entretanto, eLe uma condição 
essencial - qual é a elaboração de leis do orçamento que exprimam com 

~ exactidão -e 'V·er<:lad.e m~ 'reeurso·s -.do:.paiz . ." E' , o mais· simples· dos pv.Oblemas, 
. "" mas a lição ·financeira ensina que .não é facil de ser ~esolvido .. . Eleterminar 

a. somma · approximadamente pr-ecisa das ·recéi-tas · e não , _excedel,a,-.:iem 
absoluto, na applicação .• á,s despezas reclama<Las .. pe1os serviços :deve· ,ser .. o 
grande empenho do legisl.ador, sejam quaes fo.r.em o-s· interesses. que.·,tive-
rem de contrariar. 

• ' Qs' -nos·sos ' ·orçãme.n-'to.s ··'-'- não ha 'mal - éi:h -dizeÍ'o, porque· 'todos· o 
sentem, nem . me refiro ·a vicicls· _exclusivaniént·e nossos·, •porque< povos ·de 
maior adiantamento não <tên1 ··podido: ·delles· s~ Hbe·rta:í:' -'- ''são · ·fei't'os ' ta't'dia-

·mente; ·encerrando germens · de -pertur.bações ·· na1' defidencia de ·'aÍgumas 
dotaÇões ou ria mnltiplicid•ade· d'e ·autori:sações- que · codlsignarh 'cori1•0 pre-
juízo-s do ·computo geral da receita' . . As v.enbas de desjilezas :mal'->dotadas 
tornam fréquente ·a · necessidade da -abertura •de credites ·suppJ.einentaices; 
as autorisaç·ões: não incluídas ·no caltulo gerai pe'rturbam· toda\; ·:as ··previ-sões, 
e a ,votação tardia dos ·or.Ça·mientos -i-mp'e'àe· a:· distribuição oppo'-rtG-n·a •dos•·c-re-
ditos, provocando desordens c nó serv-iço . é··as : inais ' justas ·-'redà-rilações <dos 

· inter-essadds. ·· - · ··~·· :r • ~- - 1 · 

São normas c'onhecidds páta 'bem ·r·egúl~risar 'ás . fitiançás : dos 'pdVós. 
Estas, porém, não podem prosperar sinão com b· ·d'ese·nvol~im'é'ilt6 ''dli! ~ro
dticção e d'a .ri~ueza· . ' Co11;o ' tódos; os "pai'ze~:- 1\·o'võs ·e de:·-visÜ. ··Útensão 
' territ'o'rial, o nosso :está . ná ·d_ependencÍ·a: do ·càpitaÍ, :q"e';riãb ' .(! l:iasÜ:ni:i( par?-
féc.und_iir o trabalho, de b_raÇos :que o p:rocilrani com : 'd<!sconfiá'n~a 'e' 'cLe·sâni:Uo 
e . de . vi'as' de 'commilhicação que precisám se'r aouU:i:Lantes pai-à ' toi'nir· !fhl:il 
a circulação d·ós pràdu:ctos. . ' · " .,, ., ,.:-·.!. 

' . ~ : . ., . ~ . :~· ,. • . ' . ;j '! ' · . 'J . . '' j 

. I)eyem se çmpenhar os p()deres _gublicos para que estes _grapP.<:~- fac!ores 
da vida economica sejari1 . estimula\Íoi e poss~ni . entrar .'em. 'lciiv idade,' no 
paiz. Ça:áip;·imida pelas fo•rtes, e:X:tgencias ·.de uma crise financêirà· · pro'lon-
gad~, ~u)o's eÚ~itps ' se 'fi,zenim . sentir po'r . toda parte; afféct~náo .a pro-

. ducção, ~~f~aq~e-cendo' ou q~a~i - ~Íi~inárÍdo o . .' credito e perturháiído,. sensi-
• '- ,·_; , ; ::L • ;;::.,11 .•• . .;_ C: 'I. , .. ' •~. :, :: ~·... :;_ ,:,. ;~ :':J 
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vel.mente • as . fo;,tes de r.enda· dos Estádos, a · situação ' ecoÓ01nica torriou~~e 
mais grave com .' a baixa dós preços dos generos'· cle exportação, princip.al-
mente a do café, base fundamental de nos-sa riqueza. M·ostmm-se, ali1ás,. 
vigilantes, as classes · agr.icolas e ,os Estados se esforçam com solicitude pára 
attender aos seus ardentes reclamos .. 

De~de que a crise do café provém, como geralmente se" acredita, do 
e:x;cesso de p,roducção, serão effica20es ' para combatel-a as medidas que 
convergirem !>ara a ;valorisa'ção do ,genero nos diHerentes mercados : E',· 
effecti'-'ame,nte, na fraca res~stencia à~s intermediarias que repousa o 
maior emberaço para a regula•isação do commercio do café e consequente 
movimento de seus preços, observando-se, com certo desalento, que, a 
despeito da grande baixa no paiz, o producto continúa a ser 'bem vendido 
nos mercados de consumo. 

N o"s p'aizes. ricos, de forte organisação economica e commercial, estas 
crises são facilmente comb'atidas peÍa_ acção couumum dos intere-ssados para 
regular as condições da Ófferta e da circulação dos productos. .Os que, 
entretanto, e es•sa é a· nossa situaçãp, nã.o dispõem de bons elementos de 
defesa, si podem contraria-r os effei'tos da crise, diminuindo o volume dos 
s"tocks pela eliminação das impurezas e qualidades baixas do café, benefi· 
ciando melhor o que se desti.na á exportação e reduzindo ·ao mínimo os· 
gastos para produzil-o, não podem prescindir do concurso dos poderes pu-· 
blicos para auxiliar · os · lavradores na organisaç.ão daquella resistencia e· 
remover os emba•raços qui" entorpecem o desenvolvimento âa -grande indus-
tria, ou subm.ettendo-a a um regimen fi.scal atrophiante ou sobrecarregando 
o prodtuctor de o·nus exagerados. 

Em · documentos ·anteriores t enho alludido ao serviço do saneamento 
desta C apital, e cada v ez m e sinto mais conVJencido de que ai:ti se encon-· 
trará o elemento primo·rdial para · o reerguimento da vida economica do· 
páiz. · 

Tal serviço abrange, não ha duvida, um conjuneto de providencia;.s 
de ex ecução dificÜ e ·dispendiosa; mas ·são de tá l ordem os beneficios espe-· 
rados, que é preciso . emprehendel-o 

Os defeitos da ·capital affeotam e perturbam todo o d'esenvolvimento· 
nacional. ·A .sua. r estauração, no conceito do· mundo será o inicio de vida 
nov.a, o 'incitamento para o trabalho na á.rea extensíssima de um paiz· 
que tem terras para todas as culturas, climas para todos os povos e expio~ 
raÇões remut;~eradoras para todos os ca.pi ta es. 

As condições , ge raes de salubridade da Capital, além de urgentes melho-
ramentos materiaes. ·re clamados, ·de.pend·em d·e um bom serviço de aàaste" 
cimento de agnas, de 'um ,sy·stema regular. de esgotos, da drenag·em do 
sól~, . da limpeza . p.~blic~ e do· aceio domiciliar. 

· ' Parece-me, ·porém; ·que o ·serviço dev~ eomeçar pelas obras. de me!ho" 
ramentro do · po·rto, -que têm de cortst:ituir a base do ~ystema ·e hão de · con-· · 
COrr·er não ·SÓ7paE& •aquélJe ·fim · utiJissimo, COmO evidentemente pat:a: meJhoraiC· 
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' <"S ~ondiçÕes do traballf~, as do commerÓO e O qcte· nao deve se~ · esqÍlétido, 
as da arrecadaç~o _,,de nossas ·Fendas, 

· ~ O + q~1e con\fé.In --:- e 0 .GGvernb vai fazei-=o·,: - , .. ê iniciai- o sen;iço e 
não mats aband0nal-o, embora nos cL\ste avultados sacl-ificios. 

O regimen federal te1p necessidade ''ile se r protekido' \p>ór 'in'ovid éncia.s 
le&"ae,s, .Politicas e administrativas, pa ra que 'não se ·tbrne fragíl, n ~~,; caia 
em ·desprestigio , falseando-se . a origem do· poder de seus r ept'esentahtes, 
tom.prop1ett·endo7s.e a.J.tos inte!'e sses da União, ·ou àfroüxand6-s~ 65. l<lços 
<Íe solidariedade en tr e os · Estados> pelo ahta:gónismo de scüts léis .' 

. A reforma eleitoral constitue, sob .este · aspecto ,. um reclamo ger àl tio 
paiz. 

' De norte .. a sul pede,se como uma g rande necessidade · social ·umà lei 
de eJ,eãções, qu e arrede a suspeita de não terem os 'seus ele'itos' alcançai:io a 
:t;eal copsagração dos suHragios . . A muitos se afigura que· mais .do·s homens 
dó que dà.s leis d.ep.end e a pureza e sinceridade . dos pleitos eleito·raes, e 
Ínutil sená o esforço para -n~p dificar o regimen em, que estes se debatem, 
s.i continuao· a faltar ;,o cidadão a i usta comprehensão do dever de pugnar 
para que as leis não sejam detunpiJc\as ~a execuçã,a. 

Não é licito , em ve rc\ ac\e, esquecer a grande parte dé re.spo·nSa:biliCJad'e 
que cabe aos inte!'·essados nâs .eleições, assim como aos funocionarios in-
cumbidos de v.elar pela sua r egalar.idade, de modo que o vóto se manifeste, 
se apure e se yerifique ,serh atr0pelos, conluios ou injustiças. E' cer.to, entre-
t;m~o, que pertence ao legislador instituir r egras .. CJ\le rodei:em o processo, 
em todas ~s suas phases, de caut.ela·s e providencias que assegurem a· livre 
manifestação das urnas. 

·uma: lei eleitora l baseada em um alistamento sériaffi,ente organisado , 
prescrevendÔ normas que facilitem O prOCeS•SO, cercandO-O de garantias .p'ara 
que a fr.aqdc -não .se mapifeste e sejam effectivaniente punido·s· ()S seus auto-
res, quando v·erificada, e, sobretudo, que d·esopprima as minorias, respei-
tando o sen . direito de r epresentação, será uma grande valvu~a de segutança 
para o ref!Ímen r epublicano· e o tri,eio o. efficaz el e fàrtaleoel-o , amortecendo 
as paixões e impeúindo que r ecorram a processos :violent0s os que se 
sentirem indefihidamente desamq:>•aTaclos da pmtecç:io legal. 

Na ot dem administ.ràtív'â ju}g-ô d'e h\ eu devei- irivà'tar .a vossa attençãó 
pátá a faculda'cle qué se têm 'à~rogádo ' alguns Estadôs ele corit'ráhirem, por 
s'u:a.' :Pfoilriã ~ a'l.ltorid1a!de , ·éiri(pr·estiin OS no e:kterior. 

Comprehende-se bem quanto, ei:n uln mo'mento dado ,' o usà d'es sa attn-
bui'Çãó p o'cl'erá ser pr-e) udicial ao credit'o do iYaíz, 'á reg\Jlãi'ili'â'd'e c\'e suas 
fiíl~!içiS · ê, ·até ás §ü'a§ re1'açõ·es ihtêrllàCiofl:aE!s. 

E' P/{1\f;e·nle que o p~sd~r IegiShiÜVó s'Jti'órd.ljAe essaS op~~i'âçõeS a iiofili.·â.s 
~:U~ afast~In d~ ·União cotn:pT(hni)S~~iS o.U ~inlJaÍ:aço~ ~b-e · pÕSsâ'fU sõt ref 'ii·. 
ô tongt~-essó lla'ó í-g~fi'ora ·qlü·e üfu ~pâiZ, tl~e I-'egirnen igual a.'ó no·sSo, já sé vtu 

f'ó'i-Çádô a pr'oliib'ir 'o · uso á e iâenticâ 'âtt'ri:bi.iíçãô pens . pertli'rbaÇõ'e~ .~li:e ·.\W" 
fl.'igíi(~ !p'oli'tícà ' i\i:te'fnâtibhàl e' ás cóh'ô1'Ç'ck.~· \ér.&tes -ii.'e ' s 'uàs ·tn"a:nçâ<s·. 
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Si ás providéncias ·consideradas op\>Ortiinits pad.·'·r~gular" 'dsa imJ!)ohante 
-:maneriá 'entender o Co·ngresso cohveni'enfé·, ccii'íib me ' pa:reá, · ·tiddit~~ óufro~s 
insistentemente lembradas para cohibir os impostos inter-estadoaet dé' ' ifu-
:portação , condJemnados já pelo Pod"er · Jlidiciario - ter'á 'eliminado um 
:grande embaraço para o desenvolviritenl:o economic'o <:i-Q paiz, ~fàstand'ó 
·do regimen um sério perigo para a bôa hanmo.ni<r que d~ve existir inaltera-
vel entre os Estados. 

Apraz-me assignalar com o ínáior desvanê'cimento o acto 'de cortezia 
·dos Estaodos Unidos, Inglaterra, · 'Portugâl, França, e Atgetitina, màndarlâo 
na·vios ue guerra . de súa marinha trazer-nos Salid':l.'ções a I 5 'de novenibro 
·do anno fi rido. · 

Á. no.ssa ri'olitic~ exteiio.r tem atraves·sado Iànces bastante dejicados 
Je'sde Cerca d'e , Ulll atlnO, ·em 'cÓnsequencia dos acontecini entOS do Âcre, 
-rnaos, f·elizmentc, co.ntinúa o Brazil a gosar d'os beneficios da paz .e .tenho o 
.'g·r~nde . cotitenta'mento de podé~ dizer que são de bôa amisacle as reÍações 
·qüe mànté~ com ás deniais Potencías. No nJmero destas está agora ·com-
:jirdiendida a Republici 'de Cubâ, por nós re conhecida e po~ cuja pr'osperi-
·dade faço os mais sinceros votos .. 
' ," As quest'ões de limites ,attendidas com tanto desvelo pelas administr a-
·~õ~s pas-sadas, :vão s~ndo resolvi:Oàs amiga v e! e honrosamente. Pouco depols 
d~ térmiriaáo 'o p leito que tinha-mos com a França sobre as terras da 
Gl.iyana, entfol1" em exéc,nção o Tratado d~ Londres, .de 6 de novembro de 
igo i , p_elo qual foi submetüdo ao arbitramento de S,ua !Majestade oo Rei 

· 'ctá'.' Ítal ia o litígio 'cl.e fronteiras com a Guyana Britannica. O Sr. J oaqtiim 
N~J:>uco, acreditado como Enviado Extraordmario e Ministro Plenipoten-
cia-ho em :&!tssão Espectal j.unto ao Augusto Arbitro, já teve a honra. de .fhe 

( l . . 

entregar, -em defesa da nossa causa, a primeira das tres •Memorias auto-
~isadas pelo ·compro~ü~so, . , 

Está quasi concluída a demarcação dos limites com a Republica Argen-
ti-na, nos termos do laudb de 5 de fev·ereiro de r895 e do Tratado de 6 d.e 
·outubro de r8g8. 

As nossa·s antigas relações de tão c-ondial athisàde com a Bolivi'a s'óf-
freram não pequeno· abalo, desde que o Goverrió 'dess'l. R:epuoli'c'a irmã, 
imp'otente para manter a süa auto·ridade na região do Acre, haõitàda exclú.-
siva·mente, como sabeis, por B'razilei'ros, que desl:le muitos 'anhos al\l se 
haviam estaobelecicio .. d·e bôa fé, 'êntiehdeu dever . entregai-à á. uht Syti'dic'ato 
é~trahgei'ro, ao q~al· conferiu poder.es quasi soberar\Ós. Es.·sa éóric'ess'ãb', tãó 

·perígo'sá. •pará as na'ções visinli.'as quanto para a pro.príà Bolívia, enéorttroú 
ge~âl desai:Jprovà'Ção na Ame'ri'éa tlo Sul. Cqrrià mais i'mmediàtamélí.'t'é in-
tê're~sado, a ·· Br'a~íl', ;l.i.nda i:\o tempo do rileu illu~tre J)re'ilec'e&sôr, p'totéstou 
c'o'rit'ta '6 contr'àctô <i que rrie í-'efi·ro · e erttr'ou tio ·càmirili.o d'a~ ,r epres'ãlí'ás, 
p'rbÍ:tioibdô o livre . trán'sító pelo Amazb'n-ã's de mercátiorias, entre â . Boliv'ia 
e ' 'ó ,éstrarig'êír'õ . ;Nen\ · 'éS'se pYôtesto, n~'rt1 'os c'onselhbs de. amis'ade . :prb'du<-
ziram então o desej ad'o· -ef'feítÕ ~m :t ·a· ·p ·az1 ·e\ longe d'ê -tdci'ridir ô êonttltt.ó 

Exterior 
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o.u qe !J~_Ue fazer as espeFadas modificações, " 'Gover.no Beliviarto, cbnciuiu 
um . ajuste eSJ.?edai para apressar a tomada de posse do t'errit'orio pelo 
S:rpdicato. 

Quapdo .. assumi ,o Governo, era essa a situação e estava·m os habitanteS 
do A~re~ que nov~men.te havi.am proclamado a sua independencia, senhore·s 
de toe! o pai:z, exc.eptuada a posição de · Porto Acre, · de que · só se apodera~am 
em fins de janeiro. 

Ini_ciadas por nós, ciesde janeiro, negoci.ações para remov-er amigavel-
mente a causa de 1d·esordens e ·comphcações que tem. tido o' AK:re ·desde que· 
pela primeira ve-z alli p.enetraram, em, .1899, ·autoridades boLivianas, entendeu, 
não obstante, o Governo de La Paz que o proprio Presid-ente da Republica 
e o seu Ministro da Guerra deviam marcpar para aquelle terri1orio á frente · 
de expedições armad·a·s, ' com o fim de e-smagar os seus habitantes e aclli 
estabelecer o-s agentes do Syndicato. 

Re~olvi então intervir _ para proteger os nossos compatriotas e evitar 
maior derramamento de sangue, desnecessario quando se podia; com bôa 
vontade, çhegar em pouco tempo a um arranjo definitivo, honroso e satis-
fatorio para as duas partes. 

<Desde 18 de janeiro, fo.ram expedidas instrucções á nossa Legação em 
La Pa.z e ficou ella prev-enida de que, apezar da mui l'lr!lil- i~terpretação 

que, para favorecer a Bolivia, o Governo Brazileiro ha_v ' ~ dado dura-nte 
tanto.~ ;tnnos ao art. 2° do Tratado de 1867, p<JJssaria a&ora a defen_der 
como fronteira o parallelo de I0° - 2o' de latitude merildional, que -e a 
linha diviso ria indicada pela letra e pelo espírito do mesmo pacto. Apó_s 
á partida das expedições contra os Acr-eanos, foi a mesma Legação encar~ 

regada de repetir essa declaração e de informar o Governo Boliviano, de 
que o l:srazi.l ia occupar riülitarmente, até solução do litígio por via diplo~a
tica, parte do térrito-rio contest<JJdo. Assentindo nisso o Governo da Bolh 
via, restabelecemos promptamente a liberdade de transito para o seu com-
mercio exterior por aguas brazile-iras. 

Pouco depoi·s, o Syndicato, mediante indemnisação que lhe pagamos, 
renunciou a concessão que lhe havia sido feita, ficando assim eliminado 
esse elemento de perturbação. 

Pr_os·eguiram · as negociações par.a · o modu,s vi vendi necessitado pela 
nova situação _ ·e de!Ias resultou o accôrdo preliminar firmado em La · Paz, 
n dia 21 de márço. Segundo o estipulado, as tropas do general Olympio da 
Silveira Nt occuparam 9 territori0 contestado a · Léste do Purús, entre . á 
t~hamada J.inha Gunha Gomes e o parallelo de ro 0 - 26' ,_ e um .destacamento 
brazileiro já deve ter p<JJssado ao Sul desse paraUelo para: se collocar· entre 
os 11\lçrean-os- em armas e as forç:;~:s bolivian·as. Estas ultimas, ·çommanda-
c;las pelo general Panda, deverão deter-se no Orton, levàndo ·as suas avan-
çadas até o Abunan. Si· no prazo de quatro mezes, contados-- de 21 .de ma>ço, 
não· ![rttderem os dois Governos ,chegar -a um accôrdo_ •dir-e•cto ·e d efinitiv-o,, 
voltará páira o N arte daquelle -parallelo ·o dest<JJcamento b,ra.zilei·r:o; e · come-· 
çarãó as negociações para . urn tratadó de arbitramento. 
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E; , muito para sentir <J_ue a discussão do accôrdo definitivo tenha · sido 
interrompioa ~penas ini'Ciada, em janeiro, e ·que o j)"ra'zo de quatro' mezes, 
determinado em 21 de março, fique de filcto reduzido a dois, pois só em 
fins . .. ç_leste mez poderá aqui chegar o Ministro, em missão esp:ecial da 
Bolívia. 

, faço votos para que as duas Republicas se possam entender, resol-
vendo quanto antes, e da maneira a mais honro·sa, estas irritantes .e por 
demais prolongadas questões . O Brazil não de.sej a accôrdo contrario aos 
interesses da Bolivia e tem no maior· apreço a sua amisade. 

Ao Governo do Peru' fiz emos saber muito espontaneamente, desde ja-
neiro, que examinaremos com attenção as reclamações que em tempo queira 
apresentar sobre os territorios agora . em discussão, entre o Brazil e a 
Boliv>a. 

Perto da foz do Amonea, no Alto Juruá, deram-se, infelizmente, con-
flictos entre os brazilléiros alli estabelecidos de longa data e um destacamento 
peruano, que para l•á mandou' em outubro o Prefeito de Iquitos. Com -a 
imperfeição dos· mappas exi.sbentes, não podemos sabe-r por emquanto si 
aquel1a posição está dentro dos limi-tes brazilei-ros ou si em territorio incon-
testavelmente peruano, como allegam os nasso.s visinhos. Estou conven-
cido de que as questões relativas a esses incidentes de fronteira serão resol-
vidas pelos dois governos no espírito mais amigavel. 

Nenhuma alteração notavel se deu na ordem publica, a não serem os Negocies Inte-
disturbios occorridos em a cidade de Petropolis por occasião do pleito riores eJustiça 
eleitoral de r8 de fevereiro e os que tiveram Jogar no mesmo dia em di- OrdemPublica 
versas secções desta capital e foram cohibidos logo que a policia teve delles 
conh ecimento. 

Competindo ao Congresso. resolver definitivamente sobre os limites 
dos Estados, devo ·referir-vos que a pendencia de limites entre os do Cear

1
á 

e Rio Grande do N or.te, affecta ao vosso conhecimento e deliberação, tor-
nou-se irri tante e te ria determinado, por uma solução violenta, a quebra 
da •harmonia entre o.s dois Estados, si ·nã.o fôr-a " ·Criterio e a cordura d-os 
seus dignos administradores, aos quaes tive necessidade de declarar que 
opportunamente invocaria a vossa attenção sobre o assumpto. 

Afim· de e_vitar .novas complicações e desintelligencias, convém que o Con-
gresso reso lv·a com promptidão e justiça sobre a discriminação dos referidos 
limites . 

. Na Mensagem . Inaugural que dirigi á Nação a r 5 de novembro · do Co digo Civil 
anno findo tive ens-ejo d-e r ef.er.ir-me ao pro,j ecto do Codigo Civi( submet-
tido ao estudo e consideração -do Senado Federal , manifestando o ardente 
desejo de que fosse sem demora convertido em lei, cumprindo: se velha 
promessa feita ao paiz e satisfazendo-se uma grande aspiração .nacional. 

Estou certo que os legisladores da Republica· hão de envidar os maiqres 
esforços para a ultimação desse ·grandioso trabalho, que ha .de tornar no-
ta v e! o actua•l período legislativo .-
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' ,. Convirá taltlb'eln pr'oviélenciar deséle logo no sentido de 'seF re~ ist'a a Ie-
gisla:ção COl11llli!Í-ciàJ, 'de accordo com às dÓ\.i trill :\.~ Cbilsagra~ãs ri es§e C?dig? 
•e· os • progressós da sc.ienêia mercantiL 

. Co11tiltúa a · ftmccionar c01il regularidade a justiça federá!, nacÍà occor-, .. 
rendo que embarace a sua livre administração, Sendo, porém, extr'aordina"-
riq o nunlero de· pi-dcess'os cive iS, Con1n1e.i·ciaes e ci·üninaes que se agitatn 

'n0 fôro respecti\' o, seria de vant<Ígeht, no in teresse tia propria justi'ça e 
' iio i'ntuito de evitàr ni~laínações por píl.rte dos ihteres.sadós, a creação ele 
mais um Jogar d.e juiz ú ideral neste Districto. . ' 

· A reorganisàão ela jtlstiça locá! do Distticto Federal parece tambem 
fu,edida de or\l'em s.o.ci<•l h'etessaria e Út·oralisadora. Attentos .os d.efeitos· 
'4e tiossá orgaiiisação judidaria, tendo em vista os reclamos da opinião, 
o juizo dos competentes e as conveniencias da administração ela justiça,-
penso qlie o <organishib jucliclario mais apropriado . ao nosso meio ser.á 

. aqúélle ~tie tivei· por oase a justiça singul~~- na pÍ·i'meira instancia. 
Pende dé vossa illustrada deliberação tim projecto que busca regtllar 

'éss·a in1 JYdttante n1ateHa e o C·ongl-esso prestará ut~l . bbt~1 serviço regulahdo 
os term'os de r eforma 'tão instantemerite reclamada. 

, , f,.,~;~onnando o serviçp poaicial elo Dist ri-cto Federal pela lei n. 947 d.e 
i'9 de dezembro elo anno findo, foram • expedido.s regulamentos para·· a 
Guarda Civil, para o ·serviço policial, Secretaria ele Policia e Casa ele Cor-
recç[o ;. deixou, porém, de ser installacla . a Guarda Civil, por entencl.er o 

kovhno que cohvinha aguàrd~r opportuniclade, o ~ue depend~rá do de-
sen·volviment~ qtl e . tiver ' a ahecadação das rendas no exerci cio corrente. 

· Em virtiJde da autorisação conferida pela mesma lei, foi aproveitada 
a fazenda dos Dous Rio.s para a Colonia Gareccional, que já está funccio-

:ri'\IJ:,do, t·enclo sido ex;ped.ido o respectivo reguiament<;>, e b.em assim o da 
' E;'séola Quinze ele Novembro, destinada á educação physica, profissional 
e moral cl'os menores abandonados, maiores ele n'ove annos e menores 

·de J4. '· 
O Cór;gr'esso tem por ,\,ais ele um~ vez pr~curaclo definir o r egimen 

â quem devem ficar submetticlas as terras incorporadas ao no,sso patrimo-
niG por actos inter;:,_acionaes e a op.inião se tem pronunciadÇJ no sentido de 
sei-'ém . e'nas .declaradas d~ p.roprieclade' .da União, •o qrue é, ·aiiás, de maxima 
JUStiça. 

E' um assumpto que deve inspirar grande interesse e que obedece ao 
b1ens·amento de fortalecel-·a, s.em aliás prej~~dí·tar o di,relto dos Es·fados. 

Tnt ns'feÚndo Sara ·~stes :i. ·p:ro.priecl~de das terras devolu'tas, ã Cii'n-
sd1:uição Fedêral declarou per.ten:cer . á União é. porção d·e ter.i!:toN·o qÜç 
fôr inclisp~tisàVel para a · defesa de sÚ.as' fronteira·s. E' d~ conveniencia que 
itã6 sejá r etahÍ.ada ·à det'erhühação, .por lei, tia re ~pectiva zona:, p~rã méihor 
5\ig-ur:i.'ilça' dc>s interesses da :R·epubiicà. 

"Utge Fegulá'r a mát~fia cla's desápropriàções, si\nplificarldo-se .d Jj'r6-
cesso e estabelecendo-se para as avaliações b'a~'es mais r'ã':i:oâv~i·s· . COnt h 
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leis actuaes, nííp hf! ewpre~rnd~\n.erh9 mat~{ial, por rnais util q4!! seia, 
qÚe não possa ser demoràdo na execução pelos mais .impertin eqt!"S l!m~ 
baraços. 

:t-fão t~pdo di&~ost~ a !~i 11. Q3Q, de 2_9 de dezembro ultimo, acerca do 
alistamento de eleitore~ fe~eraes !l ~ste . DistriFt9., no corrente aqno, julguei 
a~ertetcl.o prswide!lc_iar . a tal resP,eito p-elo ~.e cretç n. 4-74'' de r2 de janeiro, 
no. qual foram f?,11ltüettic!as á jpnta_ d~ !=j\je tf_i\ t<\ 'h pitada 1.\" i <fS attribuiçõ.es 
CJ;Pe, no -toca11te , a t ra:(lalho·s preliminares do dito -a•!istamento, ·completialt)-
ao· extincto Conselho Mupicipal, e a,doptad<js <j]gl)mas medidas complen1en" . 
tares que o caso exigia. 
'q' Irregularidade~ .verificadas na distribpição dos titulas cje .eleiü>res 

' • ' ' ' '· • < • 

fefl .eraes motivaram o decr~to q. 475§, ele 28 do mencionado mez de janei" 
ro e var.iqs a•ct-o~ ministeri<jes, )!a.verrdo sempre. obedecid-o o Governo ao · 
pensaJmento- de assegurar, dentr-o da lei, a livre m•a:ni-festação de todas 
as opiniões. 
· · D " prPf>'ssq çlifs ult\nw s eleiçõ~s, .ra.. Ca,P,ita~ Federa,!, ~oj per,tu r,P.i\~9 
J)o_r ' disturpios e1n a lguma,s ~a,s fespectiva~ ~eC9Ões e Jl<\ê ruas proJÇimas, . 
O p,_-eceitq rigoros~1cnentr pr.ohipiti~o fla Pf,~sença, _ ele fprça P.H?liç,ª até 
nas immediações c\ps edWcjo~ em _que se pro~ede a eleiçã-o impec\e a,s 
providencias prev"ntivas ~ . b~rri da regulat:idad~ dos tra~.<:Llhos e:· c!a !ll'!ntt-
te~ção ' d~ 'ordem. • · ·· · . · . 

' Concili~r' ~ . !iPerd~de po ypto com _o . dever q~ \'1 . j!!}'~t~nb,e fiO p.pder P,~
blico de obstar a pratica de actos criminosos ou de reprimil-os opp,ort;!fP~ 

mente afigura-se-me -obj ecto de po·ndera,ção. .. 
A instrucção publica, que sempre se recommenda "\OS poderes pu-

blicas, exige agora . pelas suas ·pr~cá~ias condiÇpes m~ior s~licitude . 
A- u!Óma ~eforma, decretada ~j;;_ '' i9or ,' . iicha-~e ainda ' submettida á' 

I ~' ,. : • 1 , J ' 

vossa apreciação. Deste facto, por si só, lhé advem caracter provisorio. 
Além disso, a reforma não tem sido observada rigorosamente, ;orq~'e 
pareceram attendiveis algumas das reclamações que 'ella occasionou. No 
meti conceito, ta:! estado de verdadeira incerteza, evidenteirlente preJ.u- · 
dicial ao ensino, não deve continuar, para que se não aggravem os :nal'es' 
que já experimenta1~os . 

Á o·rganisaÇão vigente tem deixado de produzir effeitos coFesponden-
tes aos esforços empregados para . melhorar esse · im-portante serviço. Será· 
preferivel substituil-a por outra, francamente liberal, ·em que, ·constituindo 

um é;ntro universitario, se congreg~em harrrionicamente os instit~ttos of-· 
· Úciàes de ensino superior e secundaria que fun~cionam na Capità l Federal ' 
na dependencia dir.ecta d~ Governo da Uniã~. ·. · · · 

.. EI;11 obediencia ao decreto-legislativo n. 968, de 1•2 de janeiro do 
anno, f.-oi reor-ganisa-do o Institutp · N rucional ·de · M;hsi-ea pelo 
n. 4.··779• d-e 2 de marçç. 

. , i 
cor--rente 
d~-reto -· 

.. 0 ;. _InstitHtP ]i!~njamin Cop.stant ypltou 
de maio de 1890, na con·formidade da Hei 

a regerr~J! t?elo decr,eto .. 5:\e fi,' _ 

n.957, de 30 de dezembro .Q.\' 

: ... :. ;,,. 

Alistainento · e-
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1902, ·.para: cuja e;xecução ·expedi o decret o · n.' 4770; -d~ ·9 de :feverei?o._. pro-
ximo · findo .. 

A promulgação de uma lei que uniformise o se·rviço e , hospÚali~~ção 
de· alienados -e' estabeleça medidas assecuratorias da situ'\ção legal , dess~s 
enfermos preencherá na· legislação patri~ sensível lacuna. 

Sobre ·este assumpto continúa p~nderite de deliberaç-ão d9 · Sen~çlo 
Fec\eral um projectp app~ovado pela Camara dos 'DeputadÓs. A simples 
ad.opçã,o de uma. lei·· dessa natureza não · s~tis'fa:i ·, porén1; - ~ tódas as · necessi-
dades de que se resente a assistericia · a alienados, na -parte dependente da 
administração federal-. E' mister tambem reorganisar êompletamenté tal 
serviço, dispondo quanto ' ao p'essoal 'indisp'ensavê l ,.para bem desempenhai-o, 
corrigindo · os defeito·s ·dos dois estabeleCimentos e dotando a · assistencia 
d.e• modernos recursos aconselhado's- pela sciencia para o tratamento dos en-· 
f ermos aili internados. ., 

NaturalisaÇão Havendo occorrido duvida sobre a execuçãó do art. r 's' do ·decreto 

l}'Iupicipali-
dade 'do Di-

strictCJ Federal 

Saude l'ublica 

legislat:iv-o n. 904, de r 2 de novembro de I 902," que regtÍla a · na-turalisaÇãó 
de estFangeiros, não foi· ainda possível ·elaborar o respectivo reg"u:almenfo . 

Merece o assumpto a attenção do Congresso Nacional, para se.rem 
conc'edidos. os '' meio.s necessarios afim de o~ganisar-se, con'forme defermina 
o djto artigo, o cjtiadro estatístico de todos os estrangeiros residentes no 
territCJrio brasileiro e tacitamente naturalisados, em virtude da Constitui-
t;ão e · das léis _a.nt'eriores, ou tomada outra providencia que for mais . 
. adequad~. 

Teve in;mediata execução a reforma municipal, havendo sido p':'blicad9s 
o regul'atnento para o processo e julgamento. das infracções de leip. regula-
mentos e posturas . do DistriCto Federal, bem assim as instrucções para o 
alistamento · dos eleitores municipaes e para a proxima eleição de inten-
dentes. 

Os serviços variadíssimos que se referem á saU:de pubÚca preoccupam 
vivamente a att~nção do Governo e devem merecer a maior solicitude dos 
demais poderes. 

Para combater as molestias i_nfectuosas, algumas das quaes sobrecar-
regam o obit!lario des,ta cidade, estão sendo postas em pra,tica as medidas 
ao , alcance da administração. Outras, porém, tornam-se. ainda necessarias 
e para. a sua adopção é. mister . que o Congresso N acionai, concedendo . os 
l:)ecessarios r-~ctirsos , pecuniarios, . resolva tambem sobre a . reorganisação 
do se-rv-iço de . hygieqe terrestre, de modo , que cessem as anomalias existentes 
e que as medidas san~tarias sei all_l yigorosanmte o.besrvadas. 

•Çonvém ainda est1\_belecer !lm . to digo sanitario, para :regular tudo 
quanto · d'i2 r espeito -á: hygiene ·do Brasil. , -

Assim s"Íe' obterá que todas as providencias sejam tomadas ' de -accôrdo 
com ama unica' orientação e todos os esforços convirjam para o mesmo 
fim. .,:. 
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, . q serviço sanitario ··marítimo tafnbem carece· de ser ·reformado sobre 
bases mai~ liberaes, que .não acarretem vexames imiteis ao cdmmercio .. 
Para isto é convenient.e ·crear lazaretos ao norte e ao sul do . B·rasil, dotan-

do"OS, ·assim · oomo o . da Ilha 'Grande, .não só de 'i,nstaHaçÕ·es . que, tornando 
il'roficuas . as medidas de desinfecção e de vig:ilancia sanitaria, Permittam 
reduzir ao minim? os ,P,razos de detenção .dós ?avias, mas tambelll : 4e Jabo-

r.atorios destinados ao di.ag.no5'1:ico e a-o . estudo . da,s . m:olesti.as ' inf.eqtúosas. 
Iguaes láboratorios reclamam os hospitae? de isolamento. . ~ ' . 
A defesa do nosso vasto terri.torio e extenso lit•oral .reclama uma 

·força con~ideravel de ter .. ra· '.e mar . · -Emquànto · nã_o po·demós ~o'sstiiJ·-a, · pre-
cisamos ___,. e o Governo porá nisso· o maioF empenho - zelar ·convenien-
temente - do no~s0 pequeno mate~ial; proc~ra~d~ . Fecnnstituii~o. embora len-

.tamente, e organisar, disciplin'ar e instruir 'o ·pessoal, como base de uma 
organisação mais larga para o futuro. . 
'.. . E;m , consequencia da questão r.elativa ao têrritorio ·do Acre a -que já 
m~ referi, teve o .Governo necessidade de -reforçar a~ . gu~rn.içõe~ . das· nossas. 
fr~nteiras d; Matto Grosso e do A~azonas. · . · 

:r'\ri' JMatto . Grosso segui;_am, ~ob o commando .do . general de brig~da 
]pão. •Ces'!r S,.mpaio, commandante d0 7" district·o miJita·r, o r6° de infa.n-

. taria, do 3" di·stricto, o 25" .~ .0. 29" da mesma : arma, .do .6" di~tr.i:coo, tendo • 
sido feito o t~ans,porte até Cqrumbá em _tres v<~.iwr~s :da Çqmp,a!)hia . N_acio-
nal de Navegação . Costeira, . <;on~r-açtagos _para ~s~e f in~. 

.. Par-a Manáos, onde já se achavam. o 15° e o 36° . de infantaria e tres 
bateria-s do 4° .\Ja•tal.hão de. artilharia, .s.eguiram, do .. 2° distri·cto, o . 27"- . e 40° 

d-e 'infantari•a, .em :vapores da Comp.anhia Novo .. Lloyd ' Brasileiro, se:l).dD, 
o: .tdln"sporte f eito de .accôrdo com as .condições. ordinarias do seu· eontractd .. 

De Manáos ·.seguir-am para o Acre, em . vapores da c~mpanhia de navec 
gação do Amazonas, contr-actados para esse fim, sob. o command0 do general 
de . divisão. OLympio da Silveira, n~meado commanda.nte do ·I 0 districto -mi-
litar, o rs", 36°, e 27" de .infantaria e tres baterias do 4" batalhão de -artilha-' 

· Fi'a. Outras prov'idencias foràm . dadas -sobre movimento de fórças, . das quaes 
tereis conhecin1ento oppor.tuname.Rte. 

{;órh a,. hecessid~de de· ele_var o effeçtiv.o dos - corpos de · Matto Grosso 
e, Manáos por· meio de ·cbrt.tingentes · de praça'SJ. tetiradas de- ou,tms, ·ficar-àm . 
estes. por 'tal :n1o'do . desfalcadqs CJI.!e o Govern.o. viu, se na co.11tinget~cia de 
autorisar. 'o a listamento di! voluiJtarios ·para completar o seu P..e'!;soa.!. ... ' 

'todos os traba lhos d:e estraàa de : ferro e · r.odagem e ·linha~ telegpaphicll's, 
que esUio , sendo execl.ttados pelo Ministerio da Guerra, conti.nuaram P,urante 
o. anno findo ·com regularidad., .. ,. 

Na linha telegra,plüc.a, de -Guarapuava á foz do Iguassú foram , .kitos 
estudos· de exploração .caté o r. io · Guarany, ·lev.ahtac;los e l.ocados 9P · ki.lometros 
de. ;àl inhame:nto. e .. entreg.ue ,á Repárti..ção G.er::tl dqs · Telegraph,os a secção 
&a,!inha .constr,uida, em• G~<~arapu~·va- até os. oat;npo.s das Laranjeiras, ,çom. uma, 

extens'íj.o de I J 7 kilometros ,, . 

·., 

Guerra 



i :. 

·. '-

' ''!. 

,, 
I 

Na)j~ha !,elegraphica .de Çru4 .l\.lta _á col.onia do Alto • Uruguay c:ion,strui-
mm-~!; .&s. 2oo· metrqs · d~ l:in!w. achapdo.-se esta actualmente em • ~. ·'!';<u i~ 
c\a~. Mis-~?~s .. , · 

='·'· -~-a. de Cuy a.b..~ ~ Çprut~1bá ,fqQ\\11 feitos reconh ecirúentos· na ext~hs·ão~ 
de, I ,_s q kirl 9,m~tpos, e>Of!!oí'j!q0S r·6o, e abriram-se picadas na extensão· de ' 
'PR~ J~ ~~t~g jpiçi<tçlO§ ps , tra,l:m-lho~ de Corumbá .• p<tra Aquidaouna . 

. Q~ _ Jf'abl\ lltR~ da ~strf14il d e , ro.dag.em d e Guar·rupuava á IColbnia Militar: 
da foz do Igt\a~sú ·for.an1- jniçiac!q& a partir .elo ri0 Xagú, . executando"se a .. 
C~Ji?lrt\fÇ~Q ~O'IJ_~~]\j~t,an? ~'i\-t~ \'.011~ .q g'} li rija t~)~gHIP).3iC.i!-. 0 

, · . . 
Ach~}Sf . i~<~:l.J?-1F\'cl0 o tr'!-psito até o kil0metr9 r4-r , nos carppos do .. 

~<J.~{~ e _lo,cados .P.a.ra a ,fr "'11te m'\i.s1 30. : 
A co-q~trucç~?, ·f!:'!- . d~ forts>. 1 clfl; : '\]-I)ião, .n.<t. yjçto ~Ü!1 á cidade cl·e PalrJ;j.as; 

em e S~ ac!java S~~J'e!"S'\ t v~e ser .. 11~ .1!0~~0 j nicif! c!a, • j ~ est'\fi,clO gomeada <!. 
com missão encarregada cl'esse trali>alh\" .. . 1 

, , N<t estra.cla dl' ferro de ; Gacequy a Inhandjlhy., • o -trecho ele .Cacequy-
J;~,cagpá tem pr.pmpt0s o · le ito e alv,enaria das· obr,as d 'arte; no trech0< 
J acaguá-<Alegrete r esta muito a . fazer, principalmente -na J)ràrte -r elativa· ás,. 
QPlii!'~- c\'<1-rte, t_qda~ · de ·difficil e custosa .constriucção; o treclm Urugua:yana-. 
In.h.<!ndl\l!Y. e!l1 ti:afego _,provisorio, necessita para ·sua coqc,lus.ão que sejan1. 

• fei:ta,;; obra.s .ç\efinitiy:as uas . pa-S>&<!gen~ · prçvisor[as. existentes : 
Pro.c-ede-se · >1o -Ministerio . da -Guerra a ·n0'vo,s estudos sobre o traçado .. 

da estrada de Gua rapuava · a :M;atto · ,G;osso; afim de 'poder o ,Gove·~ho tomar 
a., r-espeito uma resolução definitiva.. .- · 

Na ~str.ada·.· de Éerro Lorena .p. ~~emfica fora m explorados dois -traçados, 
até ';a ·villa d0 p ,jquete. Dahi 1para .. .asçend·er à s~rra da Mant-iqueira a:doc 
ptou-se um do'S t raçados." exploTp.dos . e' ·que r esolve. a questão da subida 
p0t;_ meio d.e ~erro-via or-dip:,.ria .. : 

Fez-se , t çqn]:lem . Q reçopljeqimef!:tO dq ,d i r ~çtri~ de um rama·! ·de .quat r0! 
k\l <i>met~os _para .ser , pti!is<~cd"'. :!la hy,p.ot-hes~ . c\;Sl, ser a · fab.ricp; de .. polv-o.:ac 
sew ft<!l1<!~a inst;t]lada p~s. 'c::oa\:l~.~ ir.as c\o ,Be~'!lf.iciJo , 
. l}cha-se .ina.llgurado .. 9 t_u,echo d~ Loret;<J. a j:lem-fi çp., ç 0 ! ~ i-to w ·epar<!d.O . 

em t'ma extensão de cinco kilomeho.s, . <IPPXQ'!'im.!J.dap1ente. 
,_,,,, V,ão ~.e!i. ' ;in.içiaç\QS J>S . tfap<ti\!Os de - leva:!1.1;_am~nt~ cJ.a .Gf\l;ta Geral da . 

Ri!P.l\.bli.éa, . j,f! .esta;u:l;p .)l,QlJlf'ac\ª. <1- popuniss~.O .. ql;!.<h d;eve ,. exec).ltal-~s. 

-Ha . nec€ss-iUade• indispensa:v.el da i.nstallação .de -uma ·fabr.ica de p.olvora:_ 
chimica,- ,Mim de nos !i.bertarmos ·da dependencia · dos fome·cedores estran-
gei'r0s; · <wn.stitui.ndo -este as~u'rnpto objec.t0 ·de'< cuidado-so .estudo. na repartição. 
competente , >Com ·o . mesmo. Intuito, . ·.tem procurp.d0 o . Gove1;-110 :dotar ·a F a-,. 
brica de Cartuchos do Realengo d·e machinism:0.s· de q.ue carece .para ·b.em , 
hmccionar. . .. ·, . 

... ·As obras• de forrjDÍ<cação , da ·:b'aua: de Santos f.oram iniciada,s na pqnt_ç,. 
do ;rtu: e estão proseguindo·, . havendp sid;o depositada na Delegacia '•'Ei~cl;l! 

P,e S·. Faulo a \quantia .de 2oorrooo$, com q.ue o ,Gqv-emo dess.e ~ta.<tq: · coll-r · 

corre pata essa construcção. Foram igualment~ ,.i.qiçi~dcis. 0s es_~J;tdo~ . ll'! ~.il--



às fortificaçÕes de .Obidos e adiantaram-se as obras que estão sendo feitas 
nas fortalezas do porto desta 'Capital, no novo Ars·enal de Guerra, na Inten-
denda Geral, Quartel-typo, ed ificio para a Direcção Geral de Saude do 
Exercito e Hospital Central . 

.O edifício em que funcc>ona a Escola Militar do Br.azil acha-se muito 
est ragado e é indispensavel habilitar o Gove'rno com o credito necessario 
para a terminação das obras do ed.i'ficio da praia d.a Saudade, destinado á 
mesma Escola , e que, por sua vez, v i11á ficar em ruínas si não fôr conduido. 

A nossa marinha d.e guerra não satisf.az os desejos e aspirações do 
paiz, nem está ·em condições de bem desempenhar os arduos deveres que 
lhe incumbem para augemntar o patrimonilo de sua·s tradiçõe·s . .O material 
fluctuante, em grande parte desvalorisado, deve ser .opportunamente r·econ-
sti'tuido com unidades de combate, homogenea:s por 'classes e ao nível dos 
aperfeiçoamentos modernos. 

Como a efficiencia desses instrumentos d.epende d.o preparo do pessoal, 
tem-se esforçado o Governo para ministrar-lhe solida instrucção technica, 
fazendo substituir a estagnação dos navios nos .portos pda circulação no 
1nar. Con1 este intuito, alguns navios já segniran1 viagen1 e outros se 
aprestam para o mesmo fim. 

·Muito poder>á contribuir para elevar o nivel de aptidão do pessoal, a 
creação de escolas profissional% de artilheiros, foguistas, timoneiros, signa-
leiros e ·sondadores, que não virá acarretar .sensi vel augmento de desp eza . 

1Com o intuito d·e r.etribuir as v isitas que, em nome dos respectivos 
governos no.s foram fe~tas por navio.s d e guerra do Chile e da ~Argentina, 
partiu no di·a r 5 do mez findo o cruzador Ban·ozo com destino a Val:paraiso 
e Büenos Aires. Identica missão, com r·elação aos Estados Unidos, á Ingla-
terra, ·á França e J>ortug.al, terá brevemente o navio-escola · Benjamin Con-
slant, que ora se apr.esta para a viagem d·e instrucção do.s guardas-mari-
nha confirmados no anno ultimo. 

Par·ecendo conveniente manter no extr.emo sep•tentrional da Republica · 
uma fo rça naval capaz ·de auxiliar a divisão de occupação do territorio do 
Acre e attender a interesses de outra ordem, r esolv i crear a div isão do 
N orte, que ora se .acha em Manáos, composta do couraçado Floriano Pei-· 
.Tol.o, •cruzador-torpedeiro TnfJ3' e caça-torpedeiro G11ostavo Sampaio, sob o 
com mando do contra-almirante Alexandrino de Alencar. 

Visando ·collocar o .Corpo de Marinheiros Nacionaes, que está reduzido 
.1 m etade do seu effectivo, em condições de attender ás exigencias do ser-
viço, vae o Governo, usando da autorisação votada, preencher os claros 
existentes por meio do so rteio entre os matriculados nas .Capitanias dos 
PortO•S. Dest'•arte serão tripulados os nossos navios sem as fr equentes mu-
danças que tanto enfraquecem a cohesão das guarnições. 

As escolas de aprendize·S marinheiros, instituídas como fonte per·enne 
de supprimento ao Corpo de Marinheiros Nacionaes, ainda não legitimaram 
as esperanças do legi slador. Os exíguos contingentes que ellas forn ecem 
estão em desproporção manifesta com as despezas do seu custeio. 

2 1 

Marinha 



Industria e 
Viação 

Cabotagem 

Minen.ção 

,'Será conveniente supprimir a·s escolas que pouco produz·em e d.esenvo1-
ver as que se recommendam pelo seu rendimnto .util, transformando-as em 
manancial para o aba.stecimento das companhias de especialidades do Corpo 
de Marinheiros N.acionaes e mesmo do Corpo de Officiaes Marinheiros. 

;Aichando-se encravado na área commercial da cidade, com officinas e 
dependencias em outra extremida,de do porto, e, portanto, obrigado a manter 
em activid.ade um crescido numero de embarcações da patrorr:r,aria, não póde 
o Arsenal de Marinha desta cidade produzir com a e.conomia e cel.eridade 
desejaveis. E' conveniente a acquisição da tárea indispensavel para os fun-
damentos d.e um novo arsenal que saüsfaça a,s necessidades a•ctuaes e do 
futuro, e resolver sobre a sua construcção. 

A nec.essidade de um hospital que substitua o que funcciona no velho 
e arruinado .edi.f.i.ci.o da ILha das ICo•bras, a do r.estabele.cimento das oHi.ci-
nas e depositas da Armação ~ a d.o antigo ·ed.j,fic•io· de Ville,gaignon não 
podem deixar dé provocar muito especialmente a vossa attenção. Apezar 
das grandes sommas com o desenvolvimento do edifício que existe de longa 
da.ta 11a Ilha das Enxadas, resente-se tambem a Escola Naval da falta de 
um predio adequado ao :>eu funccionamento. 

.Na·cionalisar a pesca, r:egulame.ntal-a e offerecer inoell1tivo á de alto mar, 
já por meio de ·Subvenções ás .companhias que se organisarem, já pela eleva-
ção dos direitos aduaneiros sobre o producto da p'esca estrangeira, é uma 
idéa que eleve merecer a vossa attenção, porque concorrerá para melhorar 
a ·alimentação publica e proteger uma industria que póde constituir uma 
exc-ell<ente fonte de receita. 

A restricção aos navio.s -nacionaes da navegação ele cabotagem, como 
preceito que po'r constitucional não comporta as modificações que cada si-
tuação commercial nedame, acarretou para as -classes productoras difficul-
dades e embaraços que o tempo já teria poermitticlo attenuar grandemente, 
sj. a crise que a Nação atravessou não lhe tiv.esse consumido os elementos 
que facilitariam á iniciativa privada o augmento da nossa frota mercante. 
Dessa >defi.ciencia de recuTsos, aggravada no período de · lutas internas e 
da cleploravel cLesorganisação das emprezas mais favorecidas pelos poderes 
publicos, promanaram embaraços na ·cir.culaçiío ·Costeira de productos, com 
detrimento para a lavoura e prejuízos para o commercio. 

rCuida o •Governo d.e cumprir o VlOto elo rCongr.esso, pr'eparando as bases 
de renovação do contracto com o Lloyd Brazileiro, já agora reorganisado, 
e se empenhará na execuçã·o das medidas ao seu alcance para favorecer o 
trafego internacional marítimo. 

A mesma providencia se applioará a outras linhas subsidiarias, já 
estando .completa a modificação do contracto com a companhia Amazon 
Navigation, que va.e crear o serviço de navegação até . a região do Oyapoc. 

A industria da mineração desenvolve-se com demasiada lentid'ão 
entre nós. 
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A' parte as antigas explorações, s6mente o minerio d e manganez tem 
sicto e:><plorado· nos ultimotS annos em e-scala sensível. E' de es~·erar, entre-
tanto, que a mineraçã:o de cobre e alguma•S outras .venham a ter alento . 
compatível com a riqueza do nosso sub-solo e as necessidades do mercado 
universal. Preciso é, porém, que a legislação f ederal remova os obices que 
afugentam as iniciativas, d efinindo os pontos de duvida quanto ao dispo-
sitivo constitucional que attribue ao dono do sólo a propriedade do sub-
sólo e estabelecendo regras que auxiliem e garantam os que n esse ramo 
de actividade queiram empregar esforços e capitaes. 

:0 Governo procura neste momento da r · execução ao pensamento do 
legislador com ref.erencia á exploração ·do ·carvão nacional. E' seu intuito 
pormover ui11 estudo proficiente das -doiversas jazidas em situação de possível 
e:x,ploração oommercial e dos pr•ocessos e appli•cações qrue em cada -caso 
sejam efficientes, habilitando assim a inciativa particu1ar a empenhar-se 
em trabalhos que reclamam avultados r ecursos,_ •com a indicação autorisada 
dos resultados que effectiv;amet)te se possam esperar. 

Para que os interes•sados nacio·na:es encontrem maiores possibil-ildades 
de apoio na sua iniciativa e nos recursos que possam buscar fóra do paiz, 
pr·ocura·Dá o <Governo fazer com que •os •estud-os, que se vãlo ini·ciar, tenham 
por si a autoridade de uma competencia, ·cujas conclusões mereçam confi-
ança no interior tanto quanto no exterior. 

AI rêde telegraphica da União tem tido o desenvolvimento compatível 
com os recursos de que o Governo t em .podido dispô r, a-r.chando-se augmen-
t ado o numero de estações pelas inauguradas recentemente. 

tA situação em que se achou o ,Governo .em referencia ao territorio do 
Acre, tanto sobre o ponto de vista militar, quanto pelo lad-o administrativo, 
exigiu q.ue com urgencia se tratasse de estabelecer communicação telegra-
phica para alli. 

Não permittindo, po-r-ém, as condições de momento o prolongal):lento da 
linha t.elegraphica d e Manáos, tornou-se in<l.ispe1~savel a construcção, embora 
provisoria, d-e uma linha da bocca do rio lAcre até Caquetá, que satis'faz 
aquellas exigencia.s. 

Renasce, felizmente, com a confiança no desenvolvimento das ·forças 
productivas do paiz, a actividade constructora na nossa viação terrestre, 
á medida que -o povo brasileiro e os poderes publkos vão, dia a di a, con-
firmando o seu voto de manter a tranquillidade interna e externa e honra-
damente se empenham na elevação do credito nacional . 

.Sem ser chegado ainda -o momento das grandes expansões, já .é, toda-
via, licito attend er ás mais urgentes necessidades do pr-ogresso na réde de 
estradas no norte da Republica e na ligação do Sul e do Centro á Capital 
Federal. Com a prudencia e dentro dos limites que os nossos recursos 
ainda nos impõem, é um dos grandes 'empenhos do Governo. 

•N esse sentido, e de accô r.do •com as vossas autorisações, continúa actuai-
mente em construcção ·o prolongamento da Estrada de Ferr-o Central do · 
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Br.azil em demanda da parte francamente navegavel do S. Francisco, e 
tambem por administração se tem construido na estrada de ~er'ro de Porto 
Alegre a Uruguayana. Já foram inaugurados os trabalhos · da estrada de 
ferro <le Victoria e Diamantina, pela Companhia Victoria a Minas e prose-
gue com actividacle a construcção ela via-ferrea para o rio Iguas.sú, tendo 
sido nella aberta ao tl'afego um trecho e executados estudos· de um ramal 
para o porto de S. Francisco, pela .Companhia S. Paulo ao Rio Grande. 

Passaram já á admini<Stração particular da companhia G1·eat Western 
a Estrada Central das Alagôas, adquirida pela União, · e a de Paulo Affonso, 
por- ella construida, conservando-se administradas pelo Governo, emquanto 
se não arrendam, as do Paraná, D. Thereza ,Christina e Santa Maria ao · 
Uruguay .. 

Preve ndo a hy.pothese de now~s calami.d.ades pela secca do Norte e 
emquanto não é po•ssivel c11ear um serviço systelnatico e desenvol'viclo para 
c·ombater os eHeitos periodicos desse terrivel flag.ello, cui<lou o Governo 
de apToveitar os trabalhos e despezas já freitas no açude não a·cabo de 
Acarahú-mirim, mandando proceder alli aos estudos necessarios á barragem 
e ·serviços começados, como inicio aos trabalhos de tal natüreza autorisados 
pelo Cong11esso N acionai. 

Obras Publicas Vamos· sahindo de um perioclo no qual a reconstrucção financeri.ra para-
]y,sou os serviço,s de obras publica~. E' necessario r-ecomeçai-os, dando á 
Nação o movimento d,e prÓ.gresso ·que á sua engenharia cabe presidir . 

. Por sua alta importancia para ·O trafego commercial e aocrescimo das 
rendas pubhcas, pela so-mma de r.ecur·sos com que podem conrtribuir para 
a sua propria ·execução, como pda segurança d e r endimento que offer-ecem, 
uma vez rea1irsadas as obras dos nos-sos principaes portos naturalm ente 
se apr-esentam e impõem, como as mais proprias, ao inicio da nova phase 
de actividade nacional. 

.Consignou a lei vigente do orçamento disposições que _pennittem cuidar 
com ·vigor d e mre.lhorar e apparelhar alguns, que constituem velha e Legitima 
aspiração. Sem tratar daquelles portos em qué co-nvém · conservar o r egimen 
administrativo, por que vão sendo feitas as obras, rec-onhece o ·Governo a 
urgencia de ser.em encetadas as do porto do Rio de Janeiro , que têm sido 
objecto d e seus estudo-s inces•santes . 

.As do Recife, · São Salvador, Belém e Manáo·s formarão com o da . 
Capital' F ede-ral , o de Santos e a barra do Rio Grande do Sul a séri e 
de grandes obras deste genero que estão a pedir nesolução. 

'Devem e hão de ser enc-aminhadas· com d ecidido proposito e fi.rmeza, 
para que se porssam iniciar e ultimar no decu-rso d.e tempo que a impor-
tancia e difficuldades de cada trabalho forço.samente consome . 

Os serviços locaes entr-egues nesta Capital ao Governo da U nião , .muito 
deixam a d esejar -na sua execução ; o de wbast-e.c imento d'agua ~ motivo 
de frequentes r e-clamações, por d efici·encias e .irr e-~ulariçlad es que á admi-
nistração çompete ainda çorrjgir, 



A exiguidade da agua captada, erro s na organisação d o se r viço , fa lta 
de re~ermtorio•s, rêdes de . canali.sação defeittmsas, ou pelo uso o~ pela 
falta de sy.stema e· conformidad.e no seu estabelecimento, consequencia 
de um -serviço em que, por falta de previsão, os trabalhos se fazem sob 
a pressão de situações insupporta·veis, consumo d esregrado por uns em de-
trimento de outros habitantes, t aes são as falta·s que procurarei corrigir, 
com a urgencia possível em obras semelhan tes, tendo já tido começo de 
execução <O .proj ecto .para melhorar o •serviço com o estab.dedmento c 
inauguração da no va linha de canalisação, Ji.gando, -directa e especialm ente , 
L' r.ese rvatorio do Pedregulho e elo morro da Viuva. 

Vae ser objecto d e sério cuidado do Governo Federal a questão de 
, esgoto•s desta Capital. A existencia de um contracto, neste como em outros 

serviços importantes, ci rcumscreve a acção dos poder es publicos; entre-
tanto, n em por isso f icar·á a cidade prjivada dos ben eficio,s que uma bôa 
fisca!isação pôde suggerir. Tambem a associação deste serv iço ao do porto, 
pelo estabelecimento el e grandes galerias que possam se r p-rolongadas ao mar, 
sendo r ac i-onalmente cldineaclo, cl evel'á cont ribuir podero samente para 
eliminar um a elas causas ela infecção local ela cidade, pela contaminação elas 
aguas ela sua bahi:a. 

O contr;cto v igente com a Sociedade Anonyma elo Gaz elo Rio el e 
Janeiro accrescentou-lhe o privil,egio para a illuminação elect rica , d e que 
continúa privad-a a Capital ela RepubJi.ca. 

O Minísteri-o ela Inclustria já approvou a de-s ignação elas ruas e praças 
ela primeira zona que devem te r essa illuminação, marcando os prazos para 
que aquella comp anhi a se desobrigue elo compromisso para tal fim co.n-
trahiclo. 

As r epart ições el e faz enda estão reclamando prompta reforma . Em 
ge ral, o pessoal não é sufficiente para attencler ao seu consideravel expe-
diente, e os elementos materiaes não ba·stam para acudir ás necessidades 
ela fisca li sação . tAs deLegac ias, princ·ipalmen-te, têm um pessoal muito inferior 
ás exigenci as elo serv iço e a sua organisação não attencle aos multiplos 
encargo-s que lhes são attribu iclos. Seria acertado dar-lhes nova feição 
c r estabelecer as a-ntigas con tad-orias e o-s Jogar es ele procuntdo·res fiscaes. 

Têm sido ord enadas obras urgentes ele que necess itam a CaJsa da 
Moeda , a Alfa ncJ,ega e a -Caixa ele Amo.rtisação . Esta repartição, pela impor-
tancia elos se rv iços que lhe estão affecto·s, precisa se r t ra-nsferida pa-ra um 
eclificio em que possa funcc ionar convenientemente. 

Para melhorar o serviço el a arrecadação elos ili1postos el e co~sumo, é 
necessario que seja . r eformado o r egulamento expedido com o d ecreto 
n. 3 . 622, el e 26 d e março el e 19Óo. Estabelecendo um p-rocesso complicado, 
vexatorio e cli·spencli oso para a cobrança e f iscali saçã-o do imposto, esse 
r e1,rulamento onera o contribuinte com pesadas multas e cria um r egimen 
fi-scal tão complexo em suas norncas, qua.nto illusorio em seus effe itos . 

·Conviria , poi.s, modi ficar o art. ·38, el a lei n. 641, el e 14 'el e novembro 
de 1899, providenci a que escapa á competencia do Governo. O·o· embara-
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ços trazidos .á fiscalisação do impo•sto pela má com.prehensão do art. 55, 
do -regulamento de 26 ele março de 1900 foram removidos cqm a e:x,pedição 
do decreto n. 4.6g7, de 12 de ·d·ezembro de 1912, e n ·4·758, de 31 de 
janeiro do corrente anno. 

O regimen estabelecido pata as collectorias pelo decreto n. 4. 059, 
de 25 de julho de rgor, não funcci:ona com vantagem .para o serviço que 
pretendeu regular. A reducção da per.ce~tagem a 1"5' ofo, tem provocado 
o abandono por parte dos agentes incumbidos da arrecadação, e, em diver-
sos Estados, grandes têm sido as diffi.culdades da administração em .encon-
trar pessoal habil para substituil-os . . Parece-me conveniente que seja ele-
vada aquella percentagem. O augmento da despeza será largamente com-
pensado . pelo desenvolvimento da receita. 

O actual regulamento do s·ell0 deve tambem ser revisbo, no se.ntido 
de harmonisal-o com a·s di·sposições 'de lei1s posteriores, de tornai-o mais · 
claro em certos pontos e de ser reduzida a pe~a de r.evalidaçào. 

A reforma das caixas economicas m~rece igualmente a attenção do 
Congres·so . São instituições da maior utiljdade e convém ampliar a sua 
esphera de acção e prover sobre a applicação dos depo·sitos. 

A,s autorisações concedidas ao Governo na ld da receita para o cor-
rente exerci cio têm .tido cautelosa execução . Esbá sendo elaborado o 
Codigo de ,conta,bilidade PubJ.i.ca e o ·novo regula,mento de seguros, terido 
sido innovado o ·contracto para a extracção das loterias federaes, vigo!fando 
neste exercicio as clausulas impostas pela nova lei, havendo o contfactante 
.desilstido de r eclamações pendentes e lucrando o Thesouro cerca de réis 
6oo:ooo$ooo . -

Foi nomeada uma commissão para estudar· o.s resultados que tem dado 
na .pratica a tarifa actual das alfandegas e a procedencia das oreclamaçõ.es 
que têm appare·cidG>, indicando as modificações que forem necessarias. 

A recente o:ccupação do territorio do A,cre por forças brazileiras de-
terminou a necessidade da creação de uma estação fÍiscal para a arrecadação 
do·s impostos de exportação, consumo e outros, assim como a de uma caixa 
civil destinada a effectuar o pagamento das referidas forças, tendo sido 
para este fim expedido os decretos .n. 4. 786, de 7 de março findo, e 
n. 4. 798, de 21 do mesmo mez,. Para occor.rer ás despezas do. pessoal e 
material da Mesa d.e Rendas e da .Caixa !Civil até o fim do exercido, 
foram abertos os credito5 extrao.rdinarios necessarios, pelos decretos 
ns. 4 . 794, de 14 de março, e 4. 8os, de ~ 6 do mesmo mez. 

Serão opportunamente ·submettidos á vossa ·apreciação estes credites 
e os que o IG.overno teve necessidade de abrir para •a.ttender ás despeza's 

. I 
com o movimento de forças e outras que foram determinadas pela occupa-
ção mil·itar daquelle territorio. 

Situação ec.o- .AJ situação economica, apezar da crise que afflige a lavoura de café 
nomica e da baixa de preços dos nossós .principaes productos de exportação, não 

é desanimadora. ' 
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.Segundo os algarismos, ainda incompletos, da Repartição de Estatistica 
Commercial, a nossa 'exportação foi em 1902, de 736.100 :ooo$ e a impor-
tação, de 467 .•239 :ooo$, verifiicando-se um saldo a favor do paiz, de réis 
z68.861 :ooo$ooo. 

Em 190 I, a exportação foi de 86o. 827 :ooo$, e a impo•rtação, de réis 
449.956 :ooo$, .sendo o saldo de 410.871 :ooo$ooo. 

Embora o valor da exportação t enha diminuido e o da importação 
augmentado em 1902, a t'axa cambial manteve-se <:om pequenas oscillações. 
Este facto e a circmnstancia d tf estar·em pr.ocurando .applicação nas indus-
trias e ' fundos publicos a·s ecD<nomia,s, que se vão apurando, demonstra:n 
que a confian9a renasce. 

A crise com que luta a lavoura tem · realm'ente acarretado g•rande·s 
prejuizo.s a alguns .Estados . . Não podia, entretanto, surprehender aos que 
acompanham com attençã:o o mo<v.imento econonüco, desde que se viu a 
producção do café elevar-se em doze annos, de I 890 a I 90.z, de 4 a 
rs·. ooo. ooo d e saccas e o consumo não .crescer na mesma extraordinaria 
propo•rção. 

•Coincidi·ndo este augmento de offerta com a valorisação do papel-
moeda, manifestada na alta do cambio, era natural que a situação dos pro-
ductores se tornasse muito melindrosa. 

A grande offe.rta do genero tem sido o maior factor do lamentavel 
phenomeno. Outro.s, porém, tem cooperado ;pa,ra a situação, actuandoo len-
tamente, ·c·omo effeitos necessaTios de leis naturaes, que a ninguem é licito 
contrariar em um meio que soffre a influencia da moeda fiduciaria incon-
versivel. O capital representado pela te.rra e .pelas machinas não podia 
contar •com a r emun eração de outr.os tempos, em que menos oneroso era 
o trabalho. O .salario, reflectindo as ·c(!ndições gerae·s do paiz, é tanto 
mais exigente quanto maiores são os gasto·s de subsistencia. O credito 
te111 .sido quasi nullo, não s·e sentindo o effeito da sua grande funcção 
protectora; só o que se fundar sob o penhor das ·safras poderá fornecer 
ao productor os meios de esperar, ·sem impa·ciencias, a colheita e de entre,-
gal-a ao consumidor sem precipitações. 

J.á me referi, .em ter'nros geraes, á necessidade de organisar a defesa _ 
·contra à irregularidade do·S mercados e os proce~sos de que se servem os 
intermediarias no commercio do café. E' lilso·nj eiro assignalar que os 
lavradores se congregam em syndicatos agricolas para promoverem os 
seus interesses . 

1Com relação ao credito, sabe o .Congresso que falta-nos, por completo, 
institutos que sati·sfaçam ás ne.cessidades econo.micas 'do paiz, · ·,e admira 
como, sem elles, têm-.se mostrado resistentes as ·suas industrias. 

·O Banco da iR.epub\i.ca acha-se em ·situação especial. Tem procurado 
alargar as operações de desconto e não lhe tein faltado a confiança, que 
se manifesta pelo augmento dos deposites. .Intervindo nas operações de 
cambio, sua principal, si não , exdusilva ;pneoocupação, tem sido embaraÇar 
as grandes oscillações que perturbam toda a vida commer.cial. A carteira 
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das liquidações não pócle auxiliar a elos descontos sem desviar-se ci e suá 
funcção , que é amortisar, en1 curtissin10 prazo, a .en1issã0 das 'inscrlpções . 
O banco representa . melios um el emento positivo do qu e ·negativo na' vida 
economica do paiz, e, entretanto , o que ·se precisa é de propLÍlsores que 
imprimal'n movimento ás riqueza-s adorm ecidas ou latentes . 

. N ota-se, a despeito de tllclo , que vae .seguinclü m elhor direcção a acti-
viclade nacional, monopolisacla até agora pelas chamadas "grandes inclus-
trias agricola·s " . -O café, a- borra-cha, o fun1o, e o · _a's sucar . re·n.deran1 em 
rgo z, na exporia.ção, - 1n enos do qu~ no ~nterior ;, a herya 1n ~qe , o cacáo ·e 
o algodão foram, porém, mais f avore'cicla·S. Outros productos de menor im-
portancia manifestaram franca m elhora, r epresentando o s eu va lor 9,7 °/0, 

da ex-porta ção e1n 19~ 2, contra 6,7-0 /
0

, en1 Igo·r. 

Situação fi- E ' satisfévctorla a sit uação financ eira do .paiz, ~como se yê .pelo .augm ento 
nanceira dos nossos depositaiS no est ra-ngeiro e no . Banco ela Republica e pela alta 

cotação . de nossos títulos -inter.nos e externos . 
As .apolices federa"es, que haviam cabido a 695$ em 1901 , .subiram a 

950$ •em 1902, alcançando 960$ e 980$ no mez findo. 
A .cotação dos bonds de 4 "J', de 1889, subiu de 6 z em I9(JO, a 68 em 

1901, e a 76 e 78 em I 9 0 Z e 1 90 3 . . Os títulos .elo fnndi?'·U lo q.n !t.êm-se man-
tido acima do par. 

Pela synopse el e 1902, verifica -se qu e a r enda arrecadada -neste exer-
CJCIO foi de 3 1.208:475$108, ouro, e 182 . 329 :598$o83, paJpel, a qual addi-
cionada á renda de r 1 . 842 : r77-746, ouro, e 56.052 :373$967, pa·pel, sómente 
agora co.nhec~la, mas ainda não escripturada, ·refe1•ente a 68 balanços rece-
bidos, elev:;t-se a 43.050:652$854, ouro, e 238 .38 r :972$050, papel. Ha .a'inªa 
a •aecrescentar a arrecadação -elo sem est r-e addici·onal, -calculada em r éis 
556 :744$304, ouro , e 6 . o86 :764$2.23, pap el, e mais o saldo em P<~;Pel elos 
depositas já veri f icad-os, -na impor-tancia d e 10.537:275 $3 51 , o qu e tudo faz 
subir a arrecadação no exercício a 43. 6o7 :3 97$•1 58, .ouro,. e 255.006 :o r r$624, 
papel. 

A lei n. 813, d·e 23 de clezemhro tl € 1901, orça-neto.' '-' receita geral d a 
- R epublioa para o exer.cicio de 1902, com exclusão .da quantia ele réis 

2. 530 :ooo$, papel, para as obras do.s m elhoramentos dos por.tos, ainda não 
a rrecadada, calculou a receita em 42.876 :666$637, ouro, e . 254.93 r :ooo$, 
papel . 

Vê-se , pois, que a r eceita a rrecadada excedeu á orçada em 730 :7J r$5 21, 
ouro, e 75 :oil$624, papel. 

A despeza votada pela l ei ·n. 834, -el e 30 ele cl ezembr.o. el e r9ó1, para o 
exerci cio de 19 02, com exclusã~ da qu~ntia el e - 2 . 530 :o o o$·,: não dispenclida, 
destinada ao fundo de melhoram ento dos pactos, fo-i -.. de ~ 33.592 :r71$58o, 
ouro; 'e '!35. 39 Í :88'8$o54, pap el. '' '.·. 

Acldicionando-se á clespeza orçada a realisada por c.onta dos creditas 
abertos n esse ou em ex ercícios anteriores, na importancia el e _929 :5 23$3•49, 
ouro, e r6.345 .:88 r $154, pa pel e o .def-ic·it de 128:55I$365, ouro, accusado 
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na conta de depositas, coúforme a synopse, a despeza eleva-se a 
34. 6so :246$294, ouro, e z s.r. 737 :769$208, papel. 

Da comparação da dcspeza com a receita r esulta uma differença a 
favor desta de 8. 957 :·r so$864, ouro, e 3. z68 :242$416, papel, a qual deverá 
elevar-se sensivelmente, attendenclo-se a que se computou a despeza or-
çamentaria em sua totalidade, quando a realizada nunca attinge á fixada. 

Daquella differença em ouro se deve deduzir a somma que, pelo orça-
mento, tem app licação especial. 

A arrecadação dos impostos de consumo produziu, durante o anno 
ele 19M, 34.830:137$ ou mais 4.948:046$ elo que no exercício ele 1901. 
Comparada es·sa r ece ita com a orçada pela citada lei n. S·r 3 em 
34.970 :ooo$, nota-se para menos a clifferença ele 139 :8-63$ooo. 

E' ele esperar que a renda dessa proceclencia se desenvolva á meQ,icla 
que a ar recadação e a fiscalisação se forem normal i saneio em ·todo o iniiz. 

Pelo movimento ela arrecadação elas alfanclegas no prim eiro trimestre 
do corr·ente ·ex.erócio, .pócle-se concluir que não falharão as prev isões elo le-
g islador. Verifica-se pelos elementos conhecidos que a renda orclinaria 
nesse período, comparada com a el e egual perioclo elo exercício anterior, 
teve o augmento de 4. 874 :sz6$, sendo r. 2·6o :s z6$, oitro, e 3 .·6r4 :ooo$, 
papel. A receita tota l elo trimestre é ele 10.72·1 :939$067, ouro, e 61.014 A4S$69 r 
papel. A elo exercíc io , calculada sob essa base e incluindo-se a elo semestre 

aclclici•o.nal, •elevar-se-á a 43 :4 44 :soo$572, ouro, e zso . '44 :546$987, papel, 
que é superior á orçada. 

Do emprestimo interno el e 6o. ooo :ooo$ emitticlo de accôrclo com o 
decreto n. 2·695 ele 09 ele novembro ele 1897, do qual já haviam sido resga-
tados 443 :ooo$, foi resgatada· mais a quantia ·de 6.ooo :ooo$, ficando em 
c'.rculação titulas no va lor nominal el e 53·5,57 :ooo$ooo. 

A som ma ele papel-moeda em circulação até 31 ele março ultimo é ele 
675 . 411 :.o2·r$ooo. 

A despeito elas despeza,s ele caracter extraorclinario a que se tei'il 
visto forçado o Governo eni consequencia dos acontecimentos que conheceis, 
vê-se dos elementos {íue tep.ho apresentado ao vosso exam e que é folgada 
a nossa situação f inancei ra. 

•Com estas informaçõ es e com os amplos esclarecimentos que constam 
elos r elatarias dos differentes ministerios, podereis bem ajuizar ela gestão 
dos negocias publicas e elas providencias ne~essarias para melhorai-a. 

Estou certo que haveis ele correspond er á graqcle confiança que a Nação 
deposita em vossas luzes e patriotismo , e, no empen ho ele bem servir aos 
interesses ela iRepublica, podeis contar com o meu ardente esforço e devo-
tada collaboração. 

Rio ele Janeiro, 3 ele mai-o ele 1903. 

iF!<ANCrsco DE PAULA RoDRIGUES 
Prest:dente da Rep!,bl·icd: 
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3 DE MAIO 

SENHORES ME'MBROS no ·CoNGRESSo NACIONAL - Venho cumprir pela 
segunda vez o dever constitucional de vos· informar sobre o andamento das · 
negocias publicas . 

Com a troca das ratificações do tratad~ de permuta de territorios e 
outras compensações, celebrado com a Bolivia a 1·7 de novembro de 1903 

e ap.provado na sessão extraordinaria do !Congresso, especialmente convo-
cado para tomar conhecimento ·desse importante acto internacional, foi 
e·xpedido o decreto n. sr6r de 10 de março do corrente anno,ficaudo dest'arte 
r·esolvida, de modo d·ôfinitiv.o e honro·so para os dois .paizes, uma velha 
contenda de limites . e assegmaçl.a a cordialidade das nossas relações com 
aque11 a Republica. 

Apr.az-me · consignar com o mais sincero desvanecimento que não só 
os altos representantes do governo de todos os Estados· da União, como 
E:m •sua grand•e generalidade os de todas as .classes sociaes do paiz, mani- . 

festaram-se de accórdo com o pensamento que presidiu á celebraç.ão do tra-
tado, e as homenagens· prestadas no dia 20 de fevereiro nesta capital aos seus 
dignos negociadores, assumindo ·a caracter de uma verdadeira consagração 
popular, deram ao Governo Federal a grata segurança de haver bem cum-
prido o seu dever . 

iNa mensagem que vos dirigi por occasião da abertura da ultima sessão 
ordinaria, tive a honra de submetter ao vos.so conhecimento o plano de 
administração que havia formulado. 

Não continha es'se documento expansões exageradas, nem é licito aos 
governos, na exposição das idéas do seu programma, ir além do que podem 
leal e razoavelmente cumprir. :Affirmei, entr.etanto, que havia um . con-
j'Unto de medidas, que d1zi•am respeito á VIi-da .econonüca• do .paiz .e .qne o 
governo ia, con1 anin1o firn1e, executal-as. 

Era,- realmente, considerada difficil a empreza de promover o sanea-
mento desta capital, ini·ciando as grandes obras de melhoramento do Porto 

e as da .Aveni·da !Central, que lhe sã:o complementares. To.rnon-s·e, porém, 



élii ni éu esplrito inabalavel a crença, f elizmente g'e íi eralisada, de que as 
força s economicas do paiz n ão poderão se r efficazm ente activaclas em-
quanto a Capital el a Republica não r eunir as· condições inclispensaveis para· 
constituir um centro pod eroso de attracção el e braços e capi taes, sem as 
suspeitas de insalubriclacle que, exageradas por uns e exploradas por outros, 
vão, setil sentirmos, entorpecendo o nosso desenvolvimento , 

Não era licito adia r por mais tempo a sua exe'cuç·ão sem compromette r 
s~riamente os interesses políticos, commerciaes e inclustriaes elo paiz, e 
cabe-me a satisfação el e annunciar-vos que, ajuclaclo p ela competencia de 
bons auxili a r es· e fortalecido pelo apoio el a opinião e ele vossas opportunas 
deliberações, foram ellas ·.inici adas no m eio el e ruidosas manifestações el e 
jubilo ela população e pro seguem com regul ar idade . 

A ssegurados os r ecursos fin anceiros pelo emprestimo contractaclo em 
Londres, a 2 0 el e maio de 1903 , em condições geralnw nte r epu tadas · vanta-
josas para o nosso credito, multiplas e variadas providenci as, preliminar -
mente inclicaclas como inclispensave is pa ra o appare lh am ento elos se rviços, 
puz eram em prova t odo o esforço e activ iclacl e da adminis tração . 

Etn verdade, encampar as' ve lhas concessões por accôrdo com os inte-
>r essados; organizar o plano das obras e os orçamentos r espectivos; preparar 
as cammissões technicas com pesoal odoneo ; •prover so·bre as desapr-opriações 
elos preclios .na forma da lei que votas tes, sem r eclamações do s proprietaros, 
apezar ela multidão dos in teresses em jogo; e, por ultimo, .celebrar o contracto 
para as obras, sem SUSCitar r epa'rOS OU a Critica elos competentes-são ser-
viços que podem se r apontados como signi fica tivos elo emp enho com que 
se h a ·devotado o Governo na ex ecução el e tão ·prove itoso em.prehendimen to. 

Ao mesmo t empo que, desta forma, t enho procurado desempenh ar 
uma parte elos compromissos con trahiclos, organi zou a reparti ção ela 
saude publi·ca uma verdad eira campanha contra a f ebre amarella, com o 

proposito irreductivel el e extinguil-a el e uma vez. A experiencia adqui-
rida en1 ·outros paizes e a nossa n1esm a, baseada em observações irrecusa-
veis, for talece a acção adminis tra tiva e a ssegura . o exito dos esforços el e 

seus agentes . 
,Muito h a ele auxiliai-a n esse nobilíssi mo empenho a lei que . decretastes 

para a reorganisação dos serviços admini strati vos de hyg iene, para cuj a 
execução já foi expecliclo o r esp ectivo r egul amento. !Comp enetrada el o 
zelo manifestado pelo· gove rno em beneficio da saucle publica, a popula-

ção vai •C·ePcanclo de sympathi as o seu tra.balho, c·erta d e que, amp arada 
com o seu apoio e confiança, e coadjuvado . com louvave l tenacidade por 
t'm joven profissional cheio ele ardor e convicção , li a ·de triumphar. 

Parall elamente á acção do governo e auxil iando-se reciprocam ente, des-
e·nvolveu-se a da administr-ação elo DistrictoFederal, que se te m assignalado 

pelo firme proposito de modificar as condições materiaes . ela Capital , 
embellezando-a e· tornando melhores as suas condições hygienicas. 



Bem jJonderacia a relevancia el os serviços rcalisaCtos 6Li eni éomeÇó 
cfe execução, e examin ada a feição geral elo movim ento op erado nos clif-
fe rentes ran1os da administração, con1 a reforn1a das repartições de fa-
~encla, para melhor arr ecaclaçã<a elas r·enclas ·publica;s, .com ü transporte 
el e forças para os extremos ela Republica e frequentes v iagens elos nossos 
navios pela costa e pelo exter ior , com os trabalhos el e organisação ele 
novos territorios e os que foram mister para levar a bom termo a questão 
cl.e lim ites com a Bolívia, te r-se-á fundado a Clo nvi.cçáo el e que o perioclo 
cl ecorriclo ha sido el e um trabalho fecundo e el e grandes soluções. 

Foi muito profícuo o vosso esforço secunclanclo as· v istas elo governo 
c- habili tando-o con1 as le is e . autorisações necessari as para ben1 gerir 
os n egocias publicas. Não ficou, en tretanto, completa a le i sobre impostos 
inter- estacl oaes, que constitue um a necessidade para o liv re desenvolvi-
mento do -commer.cio e ela inclustria, e pendem do exame elo Senado a r e-
fo rma eleitoral e o cocligo civil. 

N ão tpodeis estranh ar .a minha insistencia •pela solução el e a&sumptos ele 
tanta importancia. 

A modificação elo systema eleitóral, que tanto inter essa ao funcciona-
nl ento norrilal do reglimen, não deve ser ad iada, e dep-e.nd.endo, para ser 
bem ex ecutada, ele provid encias r egulamentares el e muita indagação e el e 
pr.az·os longos, 'ilnincipalmente pa-ra ü pro·cesso de alistam ento ele deito r.es, 
é d e tncla •ConvC'lli encia que não seja retardada a sua appro vação. 

A codificação elo nosso d ir eito civ il , que tem sido objecto elos mais 
acurados esforços el o governo e elos legislaclor.es, constitu e uma velha aspi-
ração elo paiz, que ·é preciso sati sfazer . Conto com o vosso intel!igente 
concurso para que não se encerre a presente sessão sem que fique as-
s ignalacla por este acontecimento ha tanto tempo esperado. 

Conhece is >Os embaraços .com que t em lutado a no ssa lavoura e a soli-
citude elos poderes publicas elos Estado s para desen volve r os seus pro-
duetos. Uma situação mais favo ravel el e preços nos mercados consu-
midores t em trazido a lgum al en to aos que trabalham,' mas ha proviclen-
éias que pocLom ser d e incakulaveis Vlantagens para KJ proclnctor, e entr·e 
ell as sali entam-se as que se r eferem á maior facilicl acle elos transportes, 
as.snmpto que .p reo·CIC·upa muito especialm ente a attenção elo . g>Overno , e 
as que dizem resp eito ao credito real, cuja o rgani·sação set que tem siclc 
ob jecto •constanf:.e das cogitações elo legis lador, e espero sel-o-á ta mbem 
elas vossas d eli·berações. 

Está o Brasil em paz com todas as outras· potencias e muito me em- Relações Ex-
penha em manter com ellas as melhores r elações ele am izade. teriores 

A Pers~a nos env iou uma Em baixada e concluiu con1nosco un1 tra-
tado el e amisacle e -oom mercio , .que ·se rá submetüclo ao vosso ·exame e 
approvação . A importanci a real deste tratado está n o estabelec imento 
ele relações cliplom at icas, pois as commerciaes demandam muito tempo e 
esfo rço para que se iniciem com esperança de continuação e 'incremento. 



O pov·o do Isthmo do .Panamá constituiu-se o anno passado em Estado 
independente com a denominação de Republica do Pana1111á. Este imp"or-
tante acontecimento me foi comunicado pelo Governo Provisorio que alli 
se organizou. Respondi a essa con1n1unicação ao n1esnto tempo que o faziam 
a Republica Argentina, a do Chile e a dos Estados Unidos Mexicanos, 
fi.cando assim reconh ecida .pelo1s quatro Governos . a nova R·epubhca, por 
cuja prosp~ridade f:;tço os mais sinceros votos. 

IÜ modns vivendi co•mm erc·ial que tin:hamos com a França, d epois <;! e 
denu nciado pdo Governo dessa Repnblica, f.oi renovax:lo, desistindo o mesmo 
Governo de a ugm entar os direitos de entrada sobte o café em troco da 
applicação ela nossa tarifa mínima aos procluctos franc ezes. 

·Aios Estados Unidos da America, paiz que, como sabeis, é o maior · 
imrport~dor do púncipaJ artigo da exjJ.Ortação .brazil.e ira e o recebe li vre 
ele direitos em seus m ercados, .concedi, dentro do exercício vigente e a 
partir de 20 de abril ultimo, a reducção el e 2 0 °/0 nos direitos de importação 
para consumo de alguns generos da sua proclucção, usando assim da auto-

risação. que m e confedstes· p.elo art. 6° da lei n. r . I 44, .de 30 de dezembro 
do anno passado. 

Ais d·iffi.cnldades que t ínhamos com a Bolívia fi·caram r eso•lv idas p elo 
tratado •conduido e m P etwpolis aos 17 de nov embro d e 1903 , e qu e já 
teve a vossa approvação, assim como a do Congresso claquella Republica. 
Ratificado , pelas partes Contractantes, foram as ratificações trocadas 
nesta cidade do Rio de Janeiro a Io de março ultimo, sendo o mesmo 
pacto devidamente promulgado nos dois paizes. 

Espero que, lealmente executado, elle contribuirá poderosamente para 
que mais se estreitem as relações de amizade entre os dois povos e se 
desenvolvam ás de commercio. 

Por esse tratado, não só r ecuperámos quasi todos os territorios do 
Alto Purús e do Alto Juruá, que pelo de r867 haviamo·S implicitam ente 
cedido á mesma Republica, e contêm uma numerosa população brasileira, 
mas ficámos tambem com direito aos que a Bolívia reiv indicava na bacia 
do Uayále, ao norte d•e I I gráos de latitude austral. 

O Go verno do P erú pretendeu que o seu r epresentante aqui acreditado 
tomasse parte na negoci'ação e propoz pouco depois que as questões d e 
limites entre .os tres paiz es fossem submettidas á decisão de um arbitro. 
Não pude annuir a taes propostas, parecendo-me mais simpl•es e pratico 
tratar primeiro com um dos litigantes para depois nos entendermos com 
o outro. Assim tem o Brasil procedido sempre nas suas negociações sobre 
limites: assim procedeu lambem o P er(!, tratando em :rSs r com o Brasil, 
para depois se entender com a Colombia. A tentativa que fez em I894 
para r esolver simultaneament•e essas tres questões de limites em confe-
rencia de pl enipotenciarios e por meio el e um tríplice arbitramento não 
deu, como era ele prever, o resultado QUG •então esperava o Governo 
Peruano. Até hoj e continuam ,Pendentes esses tres litígios. 



Depois rlo tratado de 17 de novembro ultimo, poude o Perú negociar 
separadamente e resolver com menos difficuldade as suas questões de 
limites com o Brasil . e a Bolivia. Os direitos, que •clle pretende ter, 
ficaram resalvados, e não nos recusamos de moela algum a 1 tomar conhe-
cimento d<:~s 'uas allegacões. Não entraremos, porém, n essa negociação 
aqtes de retirados os destacamentos militares que o Governo do Perú 
mandou para o Alto J uruá e para o Alto Purús. Não podemos tolerar 
que duranfe o litigio levantado, e cujos fundamentos nos são de todo des-
conhecidos, venham autoridades peruanas governar populações brasileiras 
q~1e viviam tranqt;illamente nessas paragens: . . ' 

A demarcação da fronteira com a Republica Argentina está felizmente 
concluida, tendo sido collocados todos os marcos e deternlinada a sobe-
rania de cada uma das Republica·s nas ilhas do Uruguay. Occupa-se , agura 
a Commissão MiJCta em trabalhos de gabinete. 

O Sr. Jo:<quim Nabuco, Ministro em missão especial em Roma, c::rcar-
. regado de defender o nosso dineito no arbitramento da questão de limite;; 
entre o Brasil e a Guyana Britannica, já apresentou ·a sua terceira le 
ultima Memoria á Sua Majestade o Rei de Italia, na mesma •:J c~'asi:io em 
qtue o fazia o Emhaixador d e Ii1glaterra. Termi~1ada. assim a discussão 
entre as Partes, espe ramos, com .a maxima confiança na justiça da nossa 
causa. a sentença do Augusto Arbitro. 

Por iniciativa do Governo Argentino, que aceitei com satisfação, serão 
os Governos das R.epublicas Argentina, do Urug:uay, Paraguay e Brasil. 
r<:presentarlos em um Congresso Sanitario, que funccionará nesta cid <·.clc 
e cuja abertura se fará a s do proximo mez de junho. 

Não tem havido alteração da ordem publica, cumprindo-me apenas 
referir que na capital do Ceará, por occasião de effeotuar-se o sorteio 
para a Armada, occorreu um violento conflicto que cessou com as provi-
dencias dadas pelas autoridad E:s. 

Com a 2" ·Secção creada pelo decreto legislativo n. 1.152, de janeiro, 
ultimo, e as demais providencias autoris<IJdas e já em vigor, ficou a j.ustiça 
federal habilitada para funccionar com mais vantagens para o se rviço publico. 

Continúa submettido ao vosso estudo o plano de r eorg:mizad.o da 
justiça do oDistricto Federal. E' medida geralmente reclamada o restabele-
ci n1ento da justiça singular da 1" instancia. A lei n. 2.033, de 20 de 
setembro de 1871, offer ec•e moldes recommenclaveis ao legislador, e com 
as alterações aconselhadas pela experiencia ·e que estiverem de accordo com 
as novas instituições, póde hem servir de base áquella reorganização. 

Pelo decreto n. r.r8r, de 25 de fevereiro do corrente anno, foi o 
Governo autorizado a administrar provisoriamente o territorio reconhecido 

b11azile.i-ro , em virtud.e ·do rt: ratado de 17 de novembro. de 19o·3 entre o •Brazil 
e a Bolivia. 

Não foi possivel imprimir á administração o cunho de unidade que 
parecia natural. As tres grandes zonas servidas pelos rios Acre, Purús e 
Juntá e seus affluentes não têm vresenbeniente ligação interior , d., ~ort"' 

Negocias l!üe-
riores 

Ordem Publica 

Justiça Federal 
e local 

Territono elo 
Acre 
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que um gove rnador col!ocado em qualquer ponto do territorio não poderia 
· se communi car com os outros s en1 procurar a cidade de Manáos, e isto 
m esmo em cer tas épo·cas do a:nno . A lém di sto, se ri a diffi cil a sua corre-
spondencia com o governo cen tral. 

Attend endo a estas considerações, viu-se o governo forçado a dividir 
o terri torio em tres zonas administradas por tr es prefeitos, creando um 
delegado em Manáos, para ser o centro de informações. e o tran·smi ssor de 
ord ens do Governo F edera l pa ra os prefeitos e d est~s entre s i. 

O decr·eto n. 5. r 88, de 7 de abril proxinw fi ndo, expedido de .confonn i~ 

dad e com aquella autorização, organizou o i1erritorio, dividindo-o em tres 
d epartamen tos administrativos com as segui ntes denominações: Alto A cre, 
A lto P.nnis e A lto h wu.á. 

Os departamentos serão administrados por prefeitos, nomeados pelo 
P residen te da Republica e demissíveis ad nntmn, e r esidirão nas loca lidades 

designadas p elo governo , de ond e não poderão se ausentar sem licença. 
P ara os ef feitos judiciarios, o territorio con sti tuirá utna comarca con1 

um juiz a quem competem as a ttribuições de z" instancia e tres juizes d e 
cli stric-to, q·ue ·ex er c·erã o as de r" . 

E m cada dis tricto foi creado um officio de tabdlião elo publico, judici al 
e notas e un1 escrivão para a con1arca. 

O Ministerio Publico é r epresentado , em cada di stricto, por um pro-
motor, que accumula as funcções el e curador. As causas de na•tureza f ederal 
serão subordinadas á jurisdicção do juiz seccional elo Amazonas. 

São estas as linh as gera es elo decreto. O Congre·sso terá occasião d e 
estuda r o assumpto para prover sobre a organisação d efinitiva do terri-
torio , que · inter essa grand emente á U nião pela consicler avel somt~ra de 
encargos provenientes daquelle tratado. 

E ' muito especial a situação do terri to ri o el o Acre, mas será conve-
niente qu e, t ratando de sua organisação, se pr onunci e o Congr esso sobre 
o destino elos t•e rritorios adquiridos em virtude dos laudos arbitraes a 
que os nossos litigios internacionaes têm sido subm ettidos. Convém fa-
zel-o , porque nã o são pequ enos O•S onus qu e têm custado á U nião a liqui-

daçã·o d e no1ssas q uestões de limites . Até agora p esam sobre o Thesouro 
as despezas com a demar cação dos teiri to rios adquirido·S ao sul , e ou t ras 
terá o governo de fazer com igual se rviço nos que estão situados a o 

norte da Republica. · 
E' preciso definir a s ituação d.esses ter!-ito rios . Parece-n1 e que não 

<;Slando elles, ao t ~mpo q11 e foi promulgada a Constitui ção, suj eitos á 
jurisdicção e domínio dos Estados, não se pód e di sputa r á U nião o direito 
d e admini stra i-os como seus, depois dos arranjos internacionaes que pro-
moveu e que lh e óe m custado os mais penosos sacrifícios. 

Os E stados, prevalecendo esta opiniã o, não ficarão prejudicados, pois 
têm grandes ext·ensões terri toriaes para explorar e a Uni.ão adquirirá força 
em seu credito 'em beneficio mesmo de toda a communhão. 

I 
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Em virtude da lei CJUe votaste-s na ultima sessão, _foi r eorganizado o Saude Publica 
serviço sanitar-io f ederal. 

As providencias qu e dizem r espeito á saude publica , postas em pra-· 
tica pela r>epartição competente, têm produzido excellentes r esultados. Com 
rdação á fe bre amar ell a, ha 31 annos que no 'verão não se observa, como 
ultimam ente, tão pequ•eno numero de casos, o que demonstra a efficacia 

daquellla·s medidas. 
Grandes vantagens têm sido já colhidas no porto elo Rio de Janeiro 

da estação fluctuante de desinfecção , cujo serviço, além das garantias, 
que offerece, facilita as relaçÕ•es commerciaes que as providencias adoptadas 
no antigo r egimen embaraçavam. 

Ao Instituto cie Manguinhos, que, fornecendo sôro e vaccina, r elevante 
auxilio tem prestado á população de diversas localidad•cs da Republica 

a•c<:omettidas ;de peste, convém dar nova organização, de a•ccordo éom a dos· 
grandes insti'tutos europeus. Penso tambem que o Congresso não deve 
deixar ele doecretar a vaccinação e r evaccinação obrigatorias contra a 
variola. 

Ha cinco annos que por falta dessa providencia a terrivel enfermidade 
não nos tem ·abandonado. 

T êm sido ·fl agellados pela secca alguns Estados do Norte. Este phe-
nomeno, que se tem r epetido com a lguma period·icidacl e, manifestou-se desta 
vez com grande víolencia no Ceará, Rio Grande elo N orte e Parahyba, che-
gando a attingir o Piauhy e Bahia. 

"\ O goven~o tem nesta triste emergencia procurado, ·com os recursos 
I que autori zastes e ele accôrclo com as r equi sições elos governadores, alli viar 

os soffrimentos da população, concedendo auxilies, determinando obras e 
serviços qu e proporcionem occupação aos r etirantes e fornecendo passa-
gens aos que prefe;·irem se •estabelecer em outros Estados em d emanda 
de trabalho e meios el e subsistencia. 

Soccorros Pu-
blicos 

Espero que consagrareis uma parte el e vosso esforço ao estudo da Ins trus:cão Pu-
questão elo ensino a cargo do gov•erno federal, lembrando-vos as pondera- blica 
ções anteriorm ente feitas sobre tão importante ramo elo serviço publico. 

E m v irtude do decreto legislativo n. r.13 2, el e 22 ele dezembro de 1903, e Actos Di versos 
1. 155, de 7 el e janeiro elo c-o.rr.ente anno, fomm r·eo.rganizados pelos d ecr etos 

tJS, 5.125, ele I de f evereiro , e 5.1'62, de ·I4 el e màrço, a assiStencia a alienados 
no Districto Federal e o Ins tituto Nacional el e Musica. 

A' v ista elo di sposto no art. '3" .n. 2 ocla lei n: 1145, tel e 31 el e dezembro cl •o 
1903, . foi organizada pelo decreto n. 5.ll7, de 18 de janeiro do corren te 
anno, a Maternidade elo Rio ele J anei ro , t endo sido approvados os r espe· 
c !'i vos esta tt1tos pelo decreto n. 5· 1 34, el e 3 de março proximo findo. 

Pelo decreto n. 5.r6o de 8 de março elo corrente anno. foi approvacl a 
a consolidação das• k is f ederaes, relativas . á organização municipal elo 
Districto Federal que, na confonniclade elo art. 6" das disposições transito-

22 . 
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rias da lei n. 939, de 29 de dezembro de r902, deve v.jgorar como lei organica 
do mesmo Districto. 

Tendo desapparecido a necessidade da pennanencia de força militar 
no territo.rio do Acre, ordenou-se a sua retirada, conservando-se nessa 

reg.ião os <:ontingentes necessa·rios para a defes;a e segurança interna. 
Os batalhões r6°, 25° e 29° de infantaria, que se achavam em Matto 

Grosso, foram tambem mandados recolher. 
E' de justiça assignalar que em todo o movimento de forças até agora 

realizado, officiae·s e praças, como era de esperar do seu patriotismo e espi-
rito de disciplina, têm-se portado de modo digno de louvor. 

Todos os serviços a cargo do 1Mi-nisterio da -Guerra vão sendo -executa-
com reg:ularidade e presteza compativel com os recursos autorizados. 

A commissão de Estudos para escolha de um typo de polvora sem 
fumaça continúa regularmente os seus trabalhos, devendo d.entro d•e pouco 
tempo concluil-os; a de estudos e exp·eriencias de canhões de tiro rapido 
já apresentou o ·seu r•elatorio; e a de levantamento da Carta Geral da 
Republica organizou o projecto para os r econhecimentos geodesicos, 
construiu um signal provisorio no morro de Sant 'Anna, cuja altitude deter-
minou, e após os estudos definitivos das tres zonas em que foi dividido 
o serviço, delineará o proj ecto da rêde de triangulação e procederá á escolha 
do terreno em que deverá ser locada a respectiva base. 

A commissão encarregada da escolha ·do local para installação de uma 
fabrica de pol vora sem fumaça, depois de haver estudado differentes zonas 
que lhe pareciam apropriadas para esse. fim, tem já os elementos neces-
sarios para o seu pronunciamento definitivo. 

Proseguem com regularidade as obras de fortificação e defesa ne~ta 

eidae e nos Estados. A reeonstrucção da fortaleza da Lage deve fi~ar 
concluida no corrente anno. 

No porto de Santos, com o a11xilio prestado pelo governo d:e S. Paulo, 
foram executados varios trabalhos. 

As obras do edifício do novo Arsenal acham-se rnuito adiantadas; já 
'está installado •e funeeionando no cáes fronteiro um guindaste de capa-
cidade de cinco toneladas; foram . feitas f undações para a officina· de 
moldadores e sobre ella levantada a · respectiva a rmação· met:allica; as 
machinas, transmissões e motor eleetrico já se acham •em deposito. 

Na Intendeneia Geral da Guerra eoncluiram-se o edifício para rece-
bimento e despacho do material, a casa para resi'dencia do intend•ente; e 
está quasi prompta a ponte de embarque e desembarque. 

No hospita l central acham-se muito adiantadas as obras de reconstru-
cção do pavilhão Deodoro, d estruido por incendio,- e prompto o edifício 
destinado ao corpo medico, e devem ficar concluída-s no corrente anno 
diversas dependencias. 

No edifício para a direcção geral de saude as obras pro seguem com 
regularidade. 
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Na linha belegraphica de Guarapuava a colonia militar junto. á fóz 
do Iguas-sú, ficou concluído o trecho entre os campos do Xagú e .Matto 
Queimado, com um desenvolvimento de 58 kilometros de linha. A explo-
ração foi levada até as proximidades de Catanduvas, tendo a locação attin-
gido o rio Adelaide. No corrente anno foi inaugurada a secção da linha 

te!egrap·hi,ca da . colonia .Mall et a Guarapuava, com ·a extensão d e .cem kilo-
metros. 

Na linha telegraphica do Rio Grande do Sul foram construidos, a 
partir do Comanduhy, séde da colonia de Ijuhy, ponto a que haviam 
chegado os trabalhos •em fins de rgoz, até o arroio ·Pecegueiro, 63.650 metros 
de linha, tendo a locação attingido o capão Santo Antonio, a 32 .65o metros 
de S. Luiz. Em maio foi inaugürada a estação de S. Luiz, sendo o trecho 
r esp_ectivo entregue á Repartição Geral dos Telegraphos. 

Nas linhas t elegr.aphicas de Matto Grosso foram construidos 464.648 
entre Campo Formoso e Corumbá, tendo sido inauguradas as esta-
ções dessas duas localidades e as intermediarias de Fazenda Firme, Rio 
N egro e Aquidauana, que foram entregue-s á mesma repartição. 

Concl,Jiu-se o levantamento da estrada de Aquidauana a Miranda, com 
um d esenvolv imento de 82.231 metros e proj ectou-se a directriz da linha 
na extensão de 68.233. 

Em julho, foram iniciados os trabalhos da estrada de rodagem do 
Porto da U nião da Victoria a P almas, interrompidos desde 1898 Repa-
rou-se "todo o . trecho construido, na extensão de 50 kilometros, a partir 
da Villa da U nião até dois e meio kilometros além do arroio Cotia, e 
construíram-se mais dois. 

N a estrada de Guarapuava a colonia militar junto á foz do Iguassú, 
foram construidos 25 .528 metros entre os campos do Xagú e Cotia 

Na estrada de fe rro de Cacequi .a lnhanduhy, ficou construido 
o. trecho de lnhanduhy-Al egrete, faltando apenas terminar a construcção 
da ponte sobre o arroio R estinga Secca, para o qu~ só se aguarda a chegada 
da parte do material metallico •encommendado. 

Apezar disso , IT) ediante a construcção de uma ponte provisoria de 
madeira sobre aquelle arroio e um desvio de 750 metros, inaugurou-se a 25 
de agosto o trecho •entre Alegrete e Uruguayana. 

Os trabalhos do ramal · ferr eo de Lotena a Bemf.ica continuam c.om 
a ctiv idade. Durante o armo de 1903, foram construidos 6.szo· metro-s, inau-
guando-se a 15 de' nov embro ultimo o trafego, na distancia de 9·4'9 metros, 
a partir da estação inicial. 

Apezar da exiguidade de recursos, a construcção do Sanatorio em La-
vrinhas teve 15rande adiantamento, estando quasi prompto o edifício destina-
do á administr~ção e muito adiantada a construcção de uma enfermaria. 

A nossa. marinha não está apparelhada para satisfazer as justas aspi-
ções do povo brasile iro, que a de9eja converter el)r importante factor da 
de fez ~ nacional. 

Marinha 
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Semelhante conversão não será clifficil , si, a j)<'Lr de otitras iltedídas tet1-
dentes a revig'oraJ-a, fôr cl ecr.etaclo o ·Credito n ecessario para a reconsti-
tuição elo .seu d epauperado material fluduante. 

Esta reconstituição, que é uma obra mais ou menos lenta·, eleve ser 
executada dentro das forças ela renda pt;blica, no decurso el e um prazo 
razoavel, mediante um programma previamente delineado. 

Dest' arte, predot.ninando a mesma orientação, ficará nossa esquadra 
composta, como tanto convén1, de alguns navios incliviclualn1ente pocl~erosos 

em confronto com os typos similares das outras marinhas. 
E como o pessoal é, por assim dizer, a alma . do material, t em. o 

governo procurado desenvolver a instrucção technica elos officiaes e ma-
ri'nheiros, mobilizando quanto possiv·el ·OS nossos navios. 

Mais completo será ·O preparo 'do pessoal, si fôr convertido em lei o 
projecto ela creação elas escolas 'JJrofissionaes de artilheiros, foguistas, torpe-
deiros , timoneiros, sondadores e signaleiros, que ainda pende ele deliberação 
de um elos ramos do Poder Legislativo. 

O cruzador Bm..,-oso, que zarpou da Capital no di::l rs ele abrli de 1903, 
regressou a z6 de julho do mesmo anno, tendo rêtribuido as · visitas com 
que nos honraram os governos elo Chile •e ela Argentina, por intermedio 
ele navios elas respectivas forças navaes. 

De r egr esso, tocou em Montevicléo, onde fôra .saudar, em testemunho 
de fraternidade, o governo do Urug-uay. 

No d•ecurso de 17 ele agosto do anno findo a 22 de março ultimo, coube 
ao navio-escola Benjam-in C onstant o desempenho de iclentica missão junto 
aos governos elos Estados U nidos, Inglaterra, França e Portugal. 

Em todos esses paizes, apraz-me dizer-vos, foram os officiaes e ma-
rinheiros dos dois navios acolhidos com fida lga cortezia. 

Usando da vossa autorisação, vae o Governo adquirir algumas embar-
cações adequadas á poh•cia e defesa Huvial. 

Procedeu-se a 29 de dezembro do anno findo ao sorteio entre os ma-
triculados nas Capitanias elos Portos, para o preenchimento dos claros 
exi•stentes nos corpos de marinha . 

Este facto, que correu pacificam ente em todos os Estados, foi con-
taria-do em ·SUa execução pela conduCta ele alguns juizes que, sob o funda-
mento de ser elle inconstitucional e illegal, concederam habeas-corpus a 
não pequeno numero el e sorte:JJclos. Certo ele que o r.egulamento que baixou 
com o decl'eto n . 4.9or, el e zz ele julho elo anno passado, foi fielmente mo-
delado pelo dispositivo elo art. 14, da lei n. 957, de 30 d·e dezembro de 
1902, o Gover~o, embora r espeitasse a conce·ssão de habeas-co1·pus, manteve 
o ICitado regulamento. 

E assim procedeu, conformando-se com a decisão r espeitavel elo Su-
premo Tribunal Federal , que, ouvido sobre uma petição de ha.beas-corpu.s, 
denegou-a, julgando em sua elevada competencia regular. o sorteio legal 
e constitucional o regulamento expedido para executai-o. 
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Iniciado como está ·o ·Sorteio, que é um dos lnelo.s -éórt.Stitucionaes de 
prover os claros dos corpos de marinha e ésclarecida a opinião sobre a:; 
suas vantagens, é de presumir que não mais r eappareçam os embaraços a 
que m e t enho referido. 

S·ubstituindo a·S razões qL~e me induziram a propo·r-vos a· mudança do 
arsenal para sitio mais apropriado, ·é justo que continue a pedir a vossa 
attenção para a conveni encia d·e ser o Governo autorisado a adquirir a 
área onde têm de se~ lançados os fundamentos do novo arsenal e a levar 
por c1eante a sua construcção. 

Emquanto não forem d ecretadas essas medidas, que são da .maior r ele-
vancia, nada se poderá as•sentar sobre a 'construcção, já do novo hpspit'al, 
já de quarteis mais hygi enicos para as praças do Corpo de ·M:arinheiros 
Nacionaes, nem sobne o restabelecim ento do·s · d epositas de artigos bellicos 
e officinas de pyrotechnia. 

•Cabe a mesma ponderação com referencia ao quartel do Corpo de 
Infanteria de ·Marinha, cuj a construcção, comprehendendo duas companhias 
e um corpo ·Centra l, está, póde-se 'dizer, em com eço. 

Sem embargos dos enorm es di~pendios com o augmento, sem . plano 
preconcebido, do vet~tsto edifício da ilha d rus Enxadas, resente:se ·a Escola 
Naval de um predio adequado ao !leu funccionamento. 

Üpportunamente submetterei á vossa ·conside.ração um pr.ojecto de 
r egulam ento pa·ra a pesca, industria essa que, devidamente animada, con-
stituirá, ad instm· do que succede em outros .paizes, uma excellente fonte, · 
não só de r enda, como de abastecimento para os corpos de marinha. 

A autori.sação conferida ao Governo para r eorganisar os serviços e 
r epa·rtições do ·Ministerio da Industria e Viação, est'á ~endo obj ecto de , 
cuidado.so estudo. 

A cada uma das r epartições foi requisitado um proj ecto de r e f;~;,~a 
do.s serviços que lhe incumbem e sua organisação. 

D e posse agora desses ·eLementos,' que representam a experiencia e as 
aspirações de caua uma, \> ae ser eláborada a reforma, cujos pontos essen-
ciaes d ependerão do vos-so julgamento·, nos termos da respe.ctiva disposi Ção 
legislativa. 

Em cumprimento do voto . do Congresso· Nacional , o Governo . teve 
occasião, dura nte o anno findo , d.e auxiliar a · !Sociedade Nacional ·de Agri-
cultura dest·a Capital , a cuja ini.ciativa e esforços se dêve o exito 
do ·congresso e da expo:sição .de appa r elho6 a alcool, realisada com · extra-
ordinario successo. 

Estão publicdos os ·resu ltados a que chego u aquelle congresso, pará o 
qual soli.citamente concorreram r epr.esentantes autorisados de vario's Esta-
tados da União, e estão em via de orga·nisação as medidas · que ao Go,ier-
no cabe pôr em acção para alcançar resultado-s praticas da 'propag-anda 
dentro dos r.ecursos, que lh e destes, de modo a melho·r:ar a .sit~ação da la-
voura de canna pelo aug-mento do consumo daquelle producto em appli.ca-

Inclustria e 
Viacão 

''Ref~rma 

Agricultura 
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ções industriaes do . paiz, a par de ~sforços que se , fazem para .melhorar a 
sua süuação nos mercados exteriores. 

Por inten~edio da .mesma associação, ligada .. ás ·suas congeneres nos 
Estado•s, continúa ·a ser feita com real proVJeoto a . distribuição ·de sementes 
ill)portadas . e as indemnizações aos . im.porta.do•res de ,animaes .estran-
geiros, cujo numero cres·ce em proporção animadora, para melhoria ,das 
di'Úerentes raças. 

Entre os actos de animação a este desenvolvimento, praticou o gover-
no o de tomar a responsabiJ,idade dos preqlios . anl)ua~s de corridas, n esta 
Capital, de animaes nacionaes -de puro sangue, o . que deu eqsejo a qu,e 
as duas associações ·aqui existentes e l eva·s~em immediatamente . o premio 
aos criador.cs. 

Insisto na .necessidade de uma lei de )llineração que . estabeleça a se-
gurança dos •Capitaes .empenhados nesse ramo . de industria, definindo ·os 
pontos de duvida que conhecei-s e f.ecilôtando as transa.cções entre particu-
lares. E' cada vez mais pátente a riqueza do no·sso sub-solo, constituindo 
um poderoso attractivo ao capital, que póde ter vasto emprego. na mine-
ração brasileira, uina vez convenientemente ampa~ado por u~fl }.egis-
Jação adequada e garantidora, COn'Pletada por faciligades razoave1s nos 
transportes. 

· F;izer·am-se experiet)cias com o ·ca•rvão na•cional, no mar e, : .sqbretudo, 
em terra, e della·s é po,ssivel concluir a conveniencia de seu aprovei-ta-

. 'mento. Afim .de, proc-eder com toda ,a seguraP.Ça,. o governo incl.Jmbiu a um 
profissional especialista. do estudo de vadas r-egiões do territorio nacional. 
Esse trà·balho está sengo feito .P.a zona que vae da parte meridional de S. 
P.au_lo ao •Dt:ntro .odo Rio Oraqde do Sul, tendo sido neg'ativa.s as · explo-
rações realisadas no Pará e Estado do Rio. Limita-se, . por 'emquanto, á 
observação dos _pqntos de afflor\lção, tidç.s . pelos mais rico~ d.es'se min~rio. 
Desde- que sejam verificadas a riqueza de ca4a zona e a pqssibiligade 
de exploração, quer p,ara •o con.sumo local, . quer pa.ra a exportação, ·irá o 
governo tolllando as provjd~ncias que facilite)TI a . minenwão e o cçm~umo 

. do producto. 
1Com esse intuito e por conveniencias de ordem economica, tend.ent~~ 

a reduzir o deficit da ,Estrada d e Ferro n. Thereza Christina, está sendo 
.feito o r-ecot)hecimento e ~xploração da linha que l_igue essa estrada ao 
porto de 'Massiambu', cuj~ , prpfundidade, permittit)do a entrada a navios 
de gi;"ande calado, (ornflrá pos·sivel a reducção de fretes que o carvão 
e outros p·roducto•s exigem para chegar aos mercados principaes em ·con-
dicções favoraveis . ao consumidor. 

·Para facil . .itar o transporte do minerio de manganez e:>çtrahido nas 
proximidad.es . da estação de Gagé, fez-se o alargamento da bitola da 
Estrada de Ferro 1Central. do Brazil da estação de 1.-affayete á , de Gag~, 

• e;vita·nd;-s~ , por essa fórma a~ despezas e delongas da balçler-ção" ·e . está 
,,,seqdo i!ugmef\tado. o material rogante . necessario. 
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•Completaram-se <W B~azil o.s t,rabalho•s 1para a remessa dos pmductos 
d.estimidos á Exposição Universal . de S. Luiz, nos Estadns Unidos da 
America do N arte. 

Foram .enviados o·s •productos e seguiram os commissarios brasileiros. 
A' vista ·da qua.ntidade ·e qualidade dos objectos remettidos de. qua·si 

todos O·S Estados da Capital Federal, póde-•se ter a convicção de que o 
nosso paiz será bem representado, para o que concorreram efficazmente 
ó's governos ·estadoaes e 'bem assim as associações commerciaes e com-
panhias industriaes. 

O nosso pavilhão, está quasi terminado, devendo ser um dos primeiros 
concluídos, e, segundo opiniões competentes, distinguir-se-á por sua hel-
leza entre os demais daquelle grand.e certamen. 

São ·ainda difficeis as cond·ições de transporte marítimo de cabota-
gem, embora se observe C·erto desenvolvimento da iniciativa particular, 
pela acquisição de alguns vapores com os requisitos de paquetes. 

A disposição ·l·egislativa que .autorisa a c·o.ncessão dre vapores g·era·es 
vae produzindo os resultados esperados, já havendo sido autorisada a orga-
riisação 'de uma emp11eza que promette desenvolver-se, estabelecendo tra-
fego mutuo· com as linhas terrestres, do que res1:1ltará mai<?r commodidade 
e barateamento nos transportes. 

Até agora não quiz o governo assigpar contracto definitivo com 
a empreza do Novo Lloyd, cujas condições não asseguram, por emquanto, 
uma regularidade de trafego que justifique sahir do regimen provisorio 
em que o contracto vae sendo executado. 

Entretanto, é de crer que a effectividade de novos recursos, capa-
zes de permiftir a melhoria do material fluctuante e da administração, 
dê ao governo opportunidade de normalisar o serviço a cargo dessa em-

. preza. 
O g.overno do •BrazÍII f.ez-<Se re.presentar .na Confer.encia T e.Jegra.phica 

Internacional realisada em Londr·es, · em maio de 1903, por um funccio-
nario da Repartição Geral dos T.elegraphos, encontra:ndo-se no .seu r~latorio 
m·inuciosa discripção dos trabalhos realisados na mesma conferencia, 
bem como as modificações propostas ás diversas potencias que se fizeram 
representar. 

Continúa a melhoria da nossa rêde teJ.e.graphica, cujo desenvolvi-
mento é •CO•nstante e vae ser agora mais ·con\l'enient•ement•e encaminhado, 
em v.irtude da preferencia dada pelo orçamento ao · fechamento dos ·circuitos. 
O emp~Cego dos appardhos modernos tem sido augmentado conforme 
ha pern+ittido o preparo do pessoal, já estando provida-s dos mesmos as 
estações chefes do extremo sul. Vão ser iniciadas entre Mangaratiba 
e I'lha Grande· as communicaçõe.s pela telegraphia marconiana, exp.e-
riencia de que é licito esperar segura e grande vantagem, attentas as 
irregularid·acLes do cabo submari.no, que liga aquelles do•Ís pontos, e seu 
elevado custe.io. 

./ 

Exposiç"ío de 
São Luiz 

Navegação 

\ 
Telegraphos 
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Os senviços postaes s·erão r-emod•elaJdos ~p.portunamente, em virtude da 
reforma at;torisada; achando-se desde j•á assentado, como niedida que 
peranitte ir preparando o pec<5soal p.ara .os cargos superiores, o aproveita- .--
mente, sem excepção, para os de admitüstradores e sub-ad.núnistradores, 
de fu~ccionariots do pr.oprio •Correio, em .comnüssão. 

Q serviço de encommendas postaes constitúe obje.cto de continua.s 
solicitações de paizes amigos e sua execução completa só depende da conces-
~: ão de pessoal e credito necessarios á · ampliação conVleniente. 

E' objecto de CC'lpecial .cuida,do o augmento da no,ssa _rêd·e el e viação 
ferr.ea. · " 'o norte, foram encetados serviços ele construcção no prolo-n-
garruento da Estrada de Baturité, no 1 Ceará, e · iniciada. a do ,Ceará-Mirim. 
Outros· poderão ser tonnado,s em considemção opportunamente, si a·s con-
dições o pemlittir-em. 

Foi inaugurado o trecho de ligação de Santo Eduardo a .Cachoeira 
de Itapemüim, entre os Estados do •Rio de Janeiro •C Espírito Santo, 
continuando neste a construcção dá linha ' ferre a da Victoria a Diaman-
tina, cujo primeiro trecho deve ser inau.gura.do em br-eves dias. Do 
mesmo -modo se adianta o prolongamento da Centn{l do Brasil, onde 
foram i111auguradas tres secçõ·es •e ·e,nl .br1ev.e sel .... o-ão üutr.as, ·entre as qua·es 

eleve figurar a da cidade de •Curvello, sendo de esperar que se possa adian-
tar tambem a linha de penetração para ·Goyaz. No 'sul , a Con1panhia .São 
Paulo a tRio Grande .pro·seguiu na co.nstrucção -da respectiva estrada e 
fez os estudos . do ramal d.e S. Francisc0 _; continuaram os trabalhos da Poi·-
to Alegre a Uruguayana, a cargo do 2° batalhão de engenheiro-s. Por 
effeito de operações r-ealisada·s pelo Mitüsterio da Fazenda, foram recebidas 
as estrada-s de ferro Melhorament os, hoje convertida em linha · auxiliar 
da •Central do 1Brazil, e a Oeste de Mi-nas, suj-eita provisoriamente á admi-
nistração official. Das CC'ltradas e ncampad•as, foi r·ealisada em primeiro 
Jogar a concurrencia da do Paraná, faltand-o sómente para· a . decisão o 
co,nhecimento de uma .proposta apr.esenta:da tW 'exterior. Successivamente, 
e conforme .as conveniencias . de c~da .caso, serão arrendadas as demais e 
convertidos em defi-nitivos arr-endamentos provisorios, como preceitúa a 
lei . vigente. 

•O Gov-erno tem acompanhado com solicitude os tr-i-stes effeitos da 
secca do •norte, agindo d e modo a aproveit:ar -os r-ecursos d-e que die'lpÕe 
com a maior efficacia possível. 

·AJ.ém ·das providencias a que já me r-eferi, foram organisados os ser-
viços de construcção d-o prolongamento ela Estrada de Ferro de Baturité, 
no .Ceará, onde coútinuam tambem as obras · de · irrigação do Açude de 
Quixadá, e foram eneetad.as <:om vigor as o-bnas do Alçude de Acarahú-
Mirim, bem con1o os estud-os definitivo,s ·para açudagem do valle do Aca-
rape. 

tN o Thio .Grande do· Norte, ,.está iniciada 'a construcção da Hnha ferr-e a 
pa:r·a o .C~ará-·mirim, por uma commissão incumbida igualmente dos imp·res- · 



~irtdlvllis estudos . cie iuna . línha de .penetração e à os e~tudos e éx~cu çi\o 
das obras possíveis de açudagem. As instrucções que acompanharam · a or-
ganisação de cada um desses serviços deixam bem claros os intuitos e o 
interesse do Governo , em attencLer á .situação dolorosa dos nossos com-
pàtriotas· qtie vivem nas r.egiões assoladas. ·· 

Estão da~as as .prov idencias para a construcção de linhas t elegra-
phiCa,s naqtieU.e•s .Estados e no ela Parahyba, e ·setõá · aproveitada nestes e 
pos d~mais int·eressad,os qualquer opportunidade de augmentar trabalho 
que . a um tempo . attenda melhor ao ·futuro e · attenue as condiçõ es ·do 
presente. E.; entretanto, d-e reflectir na impraticabilidade de obsta!'" por 
completo o .abandono dos lares, dada a impossibilidade material de r ealisar 
obras !jpm inter_ior ,p\lfa onde se precisaria começar, conduzindo a agua 
indispensav.e! ás .tropas que o tivessem de atravessar com o pessoal, material 
e recursos necessarios, sem contar que os açudes ora construidos não 
constituiriam r ecurso algum á falta de chuvas e apenas esperanças para 
futuro melhor .. 

Para attenuar . os effeitos desta situação e ' do inevitavel exodo a que 
dá Jogar, foram reduzidas as tarifas de transporte de mercadorias, inclu-
sive a agua, nas vias ferreas como a da Bahia, onde, bem como na rêde 
da . Great Western . e. outras, o Governo alcanÇou transporte gratuito para · 
os , ,infeÚzes . r etirantes . A agglomeração 'destes nos portos d-e mar fo.i 
motiyo para que o .Governo désse ás obras do porto do N atal maior desen-
volvimento, . tornando-se, por·ém, apezar disso , impossível attender em curto 
pra.zo ao numero do·s que . precisam de amparo sob a fórma de trabalho. 
A' vista deste facto e d-e accord.o com o Governo desse Estado, logo após 
ás . prÍl,.;eira.s chuvas, quÍ: infelizmente cessaram, foram forn ecidos r ecurso s 
ao·s que pnetendiam regr'essar imm ediatameonte a seus lar•es . A.ccentuanC)lo-
se, entretanto, o . fl.agello da secca, o Governo procurou evitar as deplo-
raveis consequencias que resultam da agglomeração de milhares de pessoas 
em tão penosas condições em cidades . d'e pequena população e recursos 
esgotados. Procurando concilia r a n ecessida de dessa medida com a vontade 
dos proprios retirantes, foram os vapores do Lloyd autorisados a transpor-
tal-os para o norte e para o •sul, ond e os governo-s locaes lhes têm facili -
tad,g(, ,çQ)Jo.ca<;ão1 .• ,sendo-lhes, nesta Capital, fornecido agasalho, 'vestuario e 
alilR<mt~, pelo cGovernQ . •FederaL .Sendo insufficiente o transporte limitado 
qtH~ ! : Q.S vapores da .\Carrei:r.a daqueUes porto.s iJlOdem.f.o•rn.eoer, foPa:m fr·etados 
vapores especiaes para· o mesmo fim, providos · de recursos meclicos e 
outros necessarios á saucle e possível commodidade no transporte. 

Declarei .na minha -ultima Mensagem que reconhecia a urgencia de 
ser em encetadas as obras do Porto do R'io de Janeiro . 

De accordo com o vosso voto, o -Governo fez elaborar um projecto, 
exclusivamente insp.irado no ponto de vista · dos interesses geraes, e, uma 
vez approva:do, cuidou de dar-lhes immediata execução. 

· Para esse fim; foram con.tractadas a-s obras da muralha, aterro e 
dragagem elo porto, fiscalisadas por · uma commi&são a quem cabem tambem 

Portos 
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funcções admi-nistrativas, 'incumbida como .eúá de projectar e· de realisar 
ÇJS demais serviços. 

Fora-111 iqaugurados o~ trabalhos .. cla Avenida 'Central, os ,qua·es, como 
os d9 Canal do .Ma.ngt.)e, .em adiantado estado, constituem obras ·complemen-
t;!Ies <Las do porto, necet&&arias -a,o tr.af:eg,o entre -este e -a ·.cida<Le, e tambem 
.as de drag;lgem, .q]le :se vão f.az;,<:cr:!QO -com regulari-dade, cont-i-nuando a ch egar 
o matr rial <1-vultado que o serviço re.clama . . -Nestas obras -cosigna o Go-
verno com .desviJ.:necimento ,o a-poio que tem tido . ·da opinião publica e 
particularisa o que _lh·e têm pre_st:ado os proprietarios e inquilinos 'de-- todas 
as nacio';lalicl<!des. 

Adiantado vae o ·est_udo de um projecto de melhoramento do Porto do 
E,ecif,e, d.e ,cuja e;x;ecução esp-e-ro em breve tratar, , .por quanto ,- · tnna vez 
realisado o do Rio de Janeiro, a cons.trucção daquelle impõe-se em con-
sequencia, da respectiva sit).l_aç.ão geogr-aphica. 

O . -co1;1tracto do Porto da Bahia está sendo estudado para a revisão 
que autorisastes, afim de facilitar a construcção das obras, e o do tPará 
pende de estud-os que poi_lh<,im à sua realisação de aceôrdo com a salutar 
disposição do .orçamento vigente .. 

A,c;lba de regressar do. sul o funccionario incumbido" de insp.eccionar 
ps serviçps da b_arra do R:io -Gra11de, e as s.uas observações confirmam 
inteirac111ente as vistas ,da adminis,tração .no to-cante ao serviço que alli 
se -effec_tú.a. A efficacia deste não parÍ'oe mais cluvid.osa si não porque a 
Íl;1su.fficiencia dos r-ecunsos .. co-ncedid-os · .a-J;1n1.1almente não .se . compadece 
c,pm _o il'ndç.men-to indispensavel .á. obra daquella natureza. A r.egularisação 
_do -c:m.al interior e a .. construcção do mo-lhe em andamento .devem ter 
in+pulso qu!' to-rne sel!si-v el il sua effiçaJCia, para à que será necessaria a 
cr~_ação_ pe re_cur,sos especiaes ,que habil-item o Governo a d,ar áquella 
adiantada região .um benefi.cio a que tem incontestavel direito . 

Os portos de Santos e -de ~anáos continuam COJ;11 regularidade, pro-
gredip,do nos seus trab_al-h0s e servindo ao .comm_ercio . 

Tem tido se,nsivel melhora a o_rga,nisaç?o do serviço do abastecimento 
d'agua á esta Capi:tal, pelo e;stabelecimento de novas linhas de ligação, 
como a do.s subprbio·s, hoje r.egu:larwente abastecid<;>s,_ e co111 _as de outros. 
pontos da rêde, . especia]J;11ente os elevado.s. Ini-ciou-se a r-\';v.i ~i\ip., d~s:::P.~nn.as 

d' agua, em . geral prof11ndamente . :,riciada,s, e a constrvcção. c\ e _novaey, 0cai:IH\S, 
começal)do pela do ·Cast_el)o; -e proseguiu-se na d,o r_ese-rvatorj9 do ~qg~;J1!10 
de Dentro e -na 11evi•são <La . rêd.e geral. D-ots •ei>.t:abeJ.ecit:n•entos _publ-i·q~~ - e 
dos par.ticulares, est? send.o. exigid;l _a ,collocaçã~ <L~ CiJ.ixas indispen~aveis, 
-num serviço que ail1cla n_ão pó de ser contil)UO. Entre_ta,nto, a despeito destas 
e de outras . muitas ·prov.idenciiJ.s tendel).tes a melhor . aprov.eitar e m<lis 
igualmente-.distrib11ir a agua CiJ<P.tiJ.d-a, ,a ulti1na e reoente secca, a maior que 
até hpje temo·s r,egis\rado, -mostrou. com evid,encia a n i!cssidade de augmen-
tar o abastecimento, que ha bas_t~!ltes annps não é reforça~o. Cuiçiadosa-
·mente es~t\dadas as different~? )1yj)otheses, foi . ,j)ref.eé~d<l a .captaÇão de 
cachoeiras já ' de propriedade do Governo, com ,uma capaciçláde pa;ra um 
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supprimento que permittirá satisfazer ás necessidades crescentes da popu-
lação pelo ternpo indispensavel á realisação · de outros. 

A inspecção do serviço de esgoto esrá sendo feita minuciosamente Esgotos 
nas rêdes geraes e domiciliares, nas casas de machinas e nas demais de-
pendencias, de modo a ·COnstituir base segura para a serie de providencias 
que vão ·ser tomadas. Figuram ·entre estas ~s que decorrem das modifi-
cações que -se estão · faz.endo na cidade, e sobre todas a do esgotamento 
fóra da barra, medida imprescindível · á salubrid-ade desta ·Capital. 

Devem ser em breve iniciados os serviços para a illuminaç'ão electrica I! I um inação 
da cidade, ·depend~mdo apenas do estudo da Inspectoria de Illuminação 
a approvação do respectivo projecto. 

ÁJs repartiç6es de fazenda r·esen1iam-~>e, em geral, da f-alta d·e funcci?- Fazenda 
nario•s, que determinava grande atraJso na maior parte dos serviços. Tem 
dahi resultado a impontualidade do Thesouro na confecção dos balanços de-
finitivos da rec·eita ·e devseza da ·RJepublica e o enfraquecimento da fisca-
lisação de suas rendas. Attendendo a essa· necessidade, votastes as leis 
ns. r. I77 e I. I78, de I6 de janeiro findo, providenciando sobre a reorga-
nisação do Thesouro, Casa da Mo·eda, Recebedoria e Delegacias Fiscaes. 
Com o restabelecimento da 2" Sub-Directoria das Rendas Publicas e 3" da 
Contabilidade, fj.co'u o Thesouro em condiçõ.es de attender de promptc 
ás exigencia's do serviço publico, .habilitando o Gov•erno a ap.reciar pm·í passu 
o mo:vin1ento da· receita e da despeza. 

A Casa da Moeda, com as alterações decretadas, vae entrar em phase 
de melhor funccionamento. Para a execução da lei n. I. In, foi expedido 
O regulamento que baixou com O decreto n. 5 ·.I69, de I7 de março ultimo. 

A Recebedoria do Rio de Janeiro achava-se tambem em condições 
precarias, tendo -o ·d·ecreto legislativo n. I. I 78 adaptado as provid.encias 
que se tornavam indispensaveis á sua organisação. Para ser a lei executada 
na parte relativa ao·s hunçamentos dos impostos d·e industrias e profissões 

'e pennas d' agua, foram expedidos os regulamentos annexos a·os decretos 
ns. 5 . 14I e 5. I42, de 27 de fevereiro ultimo, dependentes .de vossa appro-
vação, quanto ás penas estabelecid'as e elevação das taxas. 

As· Delegacias .Fiscaes melhoram consideravelh1·ente com o augmento 
de pessoal e a · restauração dos · Jogares d·e contador, de procurador fiscal 
e da junta de fazenda ·. A e><periencia de 50 annos, era bastante para 
demonstrar a necessidade dit permauencia destes orgãos da: administração 
local, que desappareceram com:• a: extincção das antigas Thes0urarias· de 
Fazenda. .Para encarecer o seu restabe1ecirnento não era ·necessarid mais 
do que ter em vi•sta a desorgrunisação · compl-eta de todos os serviços · d.e 
fiscalisação e contabilidade que se operou · de 1893 a I903. 

ConVlém qúe autoriseis a revisão do i·egulamento para a arrecadação 
dos imposto·s de consumo •e do sello;·•alter.and·o-se com relação ao p·rimeir0 a 
le'i n. 64 I, de I 4 d•e novembro de I 889·, principalmente na parte que diz 
respeit-o á imposição de multas · e á rotulag,em dos productos da industria 
nacional, e q.ue providenüe1s ·sobne as reformas que ·estabelecem novo .regi-
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men para as .·Collectorias . Federaes e .Caixas Economicas. 'Como ·se achain· 
organisadas, estas caixas vão absorvendo lentamente as economias ' parti-
culares, que poderão al,iás ter util applicação sem onerar os cofres publicas, 
já .devedores de somma consideravel pro'l'eniente desses depositas. · 

De .a.ccor.do com as vo·ssrus autorisações, foram expedidos de·Cr·eto.s re-
gu1ando o funacionrumento .da.s ·CO•n]p•a,nhirus de •seguros d<e vida, marítimos 
e terrestres, nacionaes . e estrangeiras, o serviço das ' loteriàs federaes e 
estaduaes, ·a escripturação de ·.eunprestinio do cofre eLe o.rphã·os, e foi orga-
nisado o Co digo de Contabilidade, submettido á vossa approvação. 

Estand~ organiz~dn administrativamente o territorio do A~re por ·força 
do decreto legislativo n. II8I d e 25 de fevereiro deste anno, providenciou 
o governo sobre a sua adininistração fiscal, creando mesas de rendas e . 
postos fii,scaes nos :]ogares reputados 1nais convenientes aos Ülteresses da 
União . 

. .Apezar d·as difficuldad.es com que tem lutado a lavoura, são dignós 
de apreço os elementos que temos .. para ajuisar da sit~tação economica do 
p'a'iz·. 

·Os algarismos definitivos apresentados pela Repartição de Estatística 
Commercia l, ~elativos ao anno de 1902, dão o seguinte resultado: 

Exp.ortação (inclusive a metallica) . ..... . .. ..... ... . 
Importação (inclusive a metallica) :: .· . . : . . . . : . ..... . 

Os dados ainda incompletos referentes a 1903 são os 
Exportação (inclusive a metallica) .... ...... ... . .. . 
Imp0rtação (inclusive· a metallica) · ...... . ....... , .. 

736.586 :32'!$000 
492.822 :o82$ooo 

seguintes: 
7'44. 70•4 :836$ooo 
498·954:39z$ooo 

1Ü 1novünel1to geral dÜ cOmn1ercio exterior teve, en1 1903, 11111 augmento 
de ·14.250 :822$' sobre o do annà anterior. 

Era de receai- que diniinuisse o valor da exportação, á vista da baixa 
·do café, mas o anni> encerrou-se apresentando um excesso de .6.69·2 :r 53$ 
sobre a exportação de mercadorias em rgo2. A diminuição no va lor do café. 
foi coberta 'com · a~undancia pelos· altos preços alcançados pela borracha. 

A importação de 1903 tambem apresenta um accrescimo de 1 r .2 r4 :40•8$, 
comparado com o valor elas mercadorias importadas no anno anterior. 

tO valor da exportação do algodão, cuja cultura vai sendo recommendada 
com empenho aos agricultores, excedeu ao do anno anteri.or em 2.3 20 :ooo$, 
apezar ele haver uma diminuição ele ' 3. 90r :683 kilogrammas, devida á secca 
que tem assolado a região algodoeira do norte e compensada pelos altos 
preços alcançados no mercado. Tem augmentado a exportação do manganez 
e dimiriuido, infelizmente, a do assucar e fumo. . 

,Continúa o Banco da Republica a p.restar os serviços que lhe permitte 
a · sua constituição actual. A cartei-ra d e cambio tem procurado manter certa 
estabilidade nas taxas, evitando · os prejuízos que sempre decorrem . das 
oscillações bruscas e frequentes. Esse resultado tem sido conseguído com 

· ·vantagem para o credito publico e Óara o ·com~11ercio. A carteira de descontos 
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tem feito o · possív el para attencler ás necessidád es mai s urgentes da praça 
na medida elos J.imitaclos r ecursos de que dispõe. 

Na liquidação da conta antiga ela emissão el e i2r.845 :ooo$, em apolices 
de 3 °/0 , foratn' resgatado s até 25 el e abril elo corrente anno 72.076 :ooo$ 
e prosegue o r esgate sem intermitencia, mas conforme as circumstancias do 
mercado el e títulos. 

·Os meios el e que di spõe o Banco são ev identeemnte insufficientes· para 
imprimir ao movimento economico elo paiz o impulso que fôra par·a dese jar. 

A renda arrecadada em 1903, já escriptur·acl a no Thesouro, foi con- Situação fina-
forme a sy nopse desse exercício el e 2i.79 I :682$•236, ouro, e r 2-8 . 37'8 :796$·649, ceira 
papel. 

Adclicionacla a esses algarismos a r enda ainda não escripturacla, mas 
)a conhecida pelas demonstrações mensaes r emett iclas ao Thesouro, na 
importancia ele r5.9·r8 :SSr$845, ouro, e r2o.2•2I :292$876, papel, a el e 
590 :344$508, ouro e 3 . 671 :200$380, papel, calculado para· o trimestre co'nl-
plementar e mais o saldo entre os r ecebime~tos e as en tregas elos depositas, 
j á apurado na som ma de rr. 86r :714$9•88, papel, elevar-se-á ·a · a rrecadação 
em todo o exerci cio a 44 . 300 :908$5'89, ouro, e 264.133 :004$893, papel: 

A receita geral da R epublica fo i, pela lei n : 953 el e 29 ele dezembro el e 
1902, orçada en1 40.96 7 :942$, ouro, e 245.488 :ooo$, papel, excluiclos 
2 . 530 :ooo$, não arrecadados para o . se rviç.o el e obras el e melhoramento elos 
portos no s .Estaclo.s. 

•Comparado s estes algarismos com os ela r eceita arrecadada, veri f ica-se 
um augmento a favor elo exercício de 1903, el e 3. :)32 :966$589, · ouro, e· 
18. 64s :004$893, papel. 

-A cl espeza votada por aquella lei, excluindo 2. 530 :o o o·$ não despendidos 
par a as obras el e melhoramento elos portos nos Estados, foi de 41.399 :o6z$834, 
ouro e 241.932:545$495 , papel, a lgarismos esses que se elevam respectiva-
mente a 42.98r :127$·88r, ouro e z&r. r.98 :95 9$733, papel , com a cl espeza 
ele r. 5&2 :o65$047, ouro, ·e 39 . 266 :414$238, papel, f eita por conta el e cre 
ditos extraorclina rios especiacs e supplementares abertos dentro elo exer-
cício. 

•Comparada a. cl espeza rea-lisacla com a r eceita a r.recacla cl a, verifica-s ~ 
u m sa·ldo ele· I·. 3•I9 :780$708, ouro e uma differença el e 17 .o6s :954$840, 
papel, que ha ele fi ca r mu-ito r eduzida, a>ttenclenclo-se que não foram d'espen~· 
clidos em sua to ta·lidade a·lguns cr eclitos votados, ap resentando ·SÔ o Ministerio 
ela Fazenda um saldo em algumas ve rbas de ce rca c[, 2 . ooo :ooo$ e cl eJvenclc; 
ser o credito aberto para ·custeio el e estradas ·de fe rro adquiridas p ela 
União compensado, em grande parte, pela renda não contemp•lacla 9-os calculos 
el a r eceita. · 

A pezar, entretan to, ele t er em sido feitas com os r ec·ursos ordinarios 
elo orçamento cl espezas ele ·caracte r extrao rdinar.io , a.lgumas ·elas quaes, in-
fe lizmente, não podem ainda ··clesa•pparecer , a pePspectiva ·daquella differe nça, 
r eduúcl•<\ embora a ·pequenas p'roporções,quamlo fôr conhecida ,definitivamente 
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a receita e apuFad·a a tota'lidade de despeza, provoca a maior vigilancia na 
appJicação das rendas, cump.rindo reduzir o orçamento ás justas proporções 
da arrecadação e eliminar por completo todas as autorisações que não cou-
berem dentro <de suas forças . 

Foi de 33. o8o :o82$ a arrec<rdação, já conhecida, dos impostos de con-
sumo no exercicio de 1903 , ou mais 420 :o82$ do que a orçada pela lei do 
orçamento. E-sse augm enrt:o deverá ser maior, pois · que não se a·cha ainda 
classificada a renda de -grande numero d e co.J.lectorias. 

Quanto á arrecadação do corrente exercicio, a 'Directoria de Rendas 
do Thesouro está inf.ormada que a renda das alfandegas da U nião no r 0 

trimestre foi de 53. o86 :.r 78$ sendo r r. 465 :8s.o$, ouro, e 41.620 :328$, papel, 
ou mais 2. 307:148$ do que a de igua'l p eriodo de 1903, s endo em ouro 
785:578$ e pap el r.szr :s7o$ooo. 

'Ü fundo d.e amortisação pelo decreto n. 4. 382, de 8 de abril de r 902 
é presentemente constit uid'o por r 7. 522 apolices, r ep~esentanclo o valor 
nominal ele r6. 73 r :4oo$, inscriptas na •Caixa de Amortisação. 

O tota'l circu>lante do emprestimo interno ·de r868, ouro, que a 31 el e 
março de 1903 era de 6.7 10 :ooo$, está reduzido a 6.389 :ooo$ com o resgate 
operado até d ezembro findo. 

Para a Caixa de resgate dos titulas, ouro, juros el e 4 °/0, emittidos em 
Londr·es para a enc<l!mpação de alguma·s ·estradJas dle f erro, que gosav am 
de garantia d e juros e conhecidos pela d enominação ele Rescission Bonds, 
foram adquiridos, em novembro ele 1903, titulas dessa emissão no valor 
nominal de <f r6s .gz·o, á razão de 76 °/0 • 

.A ·circu.lação' do papel-moeda, em 3 I d e março) cl'este anno, era de 
674 -4Do:or3$5oo. 

A estabilidade da taxa cambia'! e a co tação elevada de nossos titulas 
internos e externos são signaes tranquillisadores, que .attestam a r egúlaridacle 
da ·situação, cumprindo-m e informar-v os que, em março ultimo, o saldo a 
favor do Th esouro na agencia financeira d'o Brasi l em Londres era de 
<f 4. 40o. o o o, suj eito a pequena modificação, não se compreh enclendo n essa• 

importancia os r ecúrsos provenientes do ultimo emprestimo, d estinados ás 
obras do porto. 

Com estes elementos e os que haveis de encontrar nos r elatarias dos 
differentes ministerios ficareis habilitados para bem apreciar o mov im ento 
dos negocias publicas . 

. Rio de Janeiro , 3 d e maio cl'e 1904 . 

FRANCISCo DE PAULA RonRIG Uf: S AL VE S. 

Pres·idente da Repulica. 
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3 DE MAIO 

SENHORES MEMDROS Do CoNGRESso NACIONAL. - De accordo com o 
preceito constitucional, cabe-me ainda uma vez a honra de informar-vos 
da marcha dos negocias publicas. 

Em tempo opportuno tivestes •sciencia do·s tristes acontecimentos que 
se deram no mez de nov·embro de 1904, e, bem comprehendendó a sua gra-
vid.ade, decretastes o estado. de sitio para o Districto -Fderal e a comarca de 
N ictheroy, afim de !poderem ser apuradas ·as r,esponsabilidades que d·elles I 
decorreram. 

Subsishndo as mesmas razões que deternünaram o decreto . l·egislativo 
n. 1297 de 14 de dezembro, .'Viu-se o governo forçado a expedi r os de nu-
meros 5432 e 5461, prorogando o estado de sitio até .o dia 18 de março 
proximo findo. 

Foi meu intuito, assim procedendo, assegurar a ordem publica {:Ontra 
máos el ementos conhecidos e imped'ir •que a demora no preparo dos pro-
c-essos instauraldos IDO·ntra O•S li.ndividuos .responsa;ve-is· por aqueJ.l.es ac-onteci-
mentos pudesse acarretar soluções contrarias a grandes interesses sociaes 
e po.Jiticos profundamente · affectados. 

O governo não se utilisou dessa prorogação para medida alguma de 
caracter extraordinar io e todos os d ireitos se exerceram 'livremente, sendo 
decretada a suspensão do estado de sitio no momento em que se tornou 
desnecessario á segurança da R epublica. 

,, 

Os incidentes, que têm occorrido durante os p·rocessos, provocados pela 
· o.bscnr"dade das leis ou rpel1a •co.nfus-ão .no modo de aprecial"as, não pod·em 
ser indifferentes ao •legis1ador e suscitam a lgumas reflexões. 

·E ' pr-ecti.so definir, rde.va·e •CJU'e o diga, d-e .mocl!o -claro .e po·siüvo, a com-
petencia dO's tribunaes civis e militares para o julgamento de réos envolvidos 

·em movimentos sedicio·sos, e regualr os pr.ocessos, sünplificando~os e fir-
mando de uma vez a e:><tensão das immunid'ades parlamentares, q.uando .depu-
tados e senadores ne.Ues tiverem qualquer responsabilidad·e. 



N'ão telh siciQ unl!onn e a jurisprudencia cios tribUlla es e a incerteza 
elos julgados enfraquece a acção ela autoriclaclc, produzindo no espírito publico 
uma impressão ele desalento, que é prcjucl icia·l á justiça. 

En1 meu conceito o estado de s itio suspend e toda·S as gé}qtn tÜt;l 

.constitucionaes. Não o compreh enclo ele outra fôrma, pois e•ll e foi creaclo , 
cnmo um estado de excepção, para resguardar a orden1 publica que é 
interesse supremo ela soci eclacl e, contra as convulsões provocadas por grand es 
crises . Desde que, porém, os espíritos têm diverg ido tanto e variado a ju-
risprucl encia ·cJos tribunaes, con.vém <:jue o poder kgis'lativo esc·lareça a si-
co,mo ·um est·aclo de excepçã.o, para r.ec<;guar.cl·ar •a ·melem publi•ca, que é o 
pertur.bacla por violentas commoções, tenha ·ele ser mantida, cl esappa reça a 
possibiliclacle el e qualquer conflicto entre os .poderes da Republica. 

O que dá força aos governos e aos cidadãos, animando-os no meio dos 
grandes tutnultos e agitações, .é a segurança de que os responsa·veis por tão ' 
afrontosos attentados não encontrarão apoio nos tribunaes do paiz. Não 
fôra essa confiança absoluta na justiça da R epub.]ica , como tive . occasião 
de affirmar aos r epresentantes das dasess conservadoras, que m e honraram 
com .uma significativa manifes tação de apoio no di a 2 5 de março findo, e 
o ·chefe do Estado, como os seus devotados e leaes auxiliares, não teriam 
podid~, con1 aniino forte, cun1prir o seu dever . 

Inter essa profundam ente á communhão que a justi ça não sej a tardia 
em seus julgamentos . e que estes se r ev istam de autoridade incontestave'l 
pela uniformidade com que foram pro fe ridos. A justiça será · p ron1pra e 
effi.caz descl'e que o poder competente determin e com clareza a esphera 
de acção dos tribunaes, e todos conheçam 'o r egimen certo a que estão 
suj e i tos e as r esponsabilidades em que possam te r incorrido. 

Ti v eram reguJar andamento no decurso do anno findo os grandes ser-
viços postos em actividade em cumprÍ!11ento do plano de governo qne 
conheceis. Nem . esmoreci no emp enho d e desel')volvel-os convenientemente, 
nem por um instante pud e nutrir duv idas sobre a sua efficacia como ele-
·m entos necessarios para impulsionar o prog resso do paiz. 

A·lém das grandes obras iniciadas nesta cidade e do trabwlho, que não 
tem tid'o interrupção, para transformai-a hygi enicamente em uma capital 
digna ,de nosso vastíssimo territo"rio, outras, como vereis .desta exposição 
e .dos relatÓrios ·dos nlinistros, e1n execução ou em estudos ,assignalam in c:-
quivocamente a firm eza el e vistas com que tem sido encaracios os inter esses 
geraes da administração. 

E' grato ponderar que os effeitos d estas provi dencias j.á não se escondem 
ás pesquizas .do.s mais exigentes. Ü desenvo•Ivimento da proclucçao, o es-
tacliQ Jisonj.~i.ro da saucle .puhliica , a siltuação favoravd dos camhios ·e el a 
cotação de nossos ti tu.! os, attestam o acerto da gestão cias co usas publicas . 

!Como sabeis, os serviços r ealizados ou em v ia de execução, obedecem 
·ao pensam elito, que não deve ser abandonado, el e promover túd'o quanto 
puder int e r e~sar ao no sso desenvo lvim ento econom iCo, facilitando o 
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transporte de productos por terra e mar, insistindo no melhoramento da 
viação-ferrea e dos portos, sem perder de v ista os embaraços que a tribu-
tação inter-estadoal, quand'o irregularmente encaminhada, p.oderá acarretar 
á <Ci r,ct!lação e co.nsumo desses productos, .inutilisando os esfo rços que for.em 
e,.;, pregados em beneficio do prucltJc·or. 

Com o actual regimen polilieo. teudo passado para o dor.Ln ; dos Estados 
as terras devo·lutas, cessou, quasi comp•letamente o traba.Jho que se · havia 
organizado em fav·or da introducção d e braços no paiz. 

U povoamento do solo e a acquisição de trabalhadores que ex pl orem a 
terra e suas riquezas constituem serviços de tanta r elevancia que mal 
se comprehende não tenham sido reactivados com vigo r . 

Os Estados não têm meios efficazes vara promovei -os, embora se observe 
que em alguns n ão ficou paralysado o movimento immigratorio. E' do seu 
interesse facilita,l -o, ·ced endo, mesmo a titulo gratuito, á União as terras 

. que forem julgadas necessarias para o estabelecimento de trabalhadores 
estrangeiros ou nacionaes que preferirem uma zona á outra. As compensa-
ções derivadas · d esse povoamento ser ão abundantes, sendo aliás quasi 
nnNo o vaio_r actual da maior parte dessas t erras por f <rlta de braços e 
meios r egula res de transporte. 

As nossas .]eis garantem suff icientemente o trapalho do immigrante . 
Nada impede, tambem, que o legislador decrete outras prov idencias que 
tendam a fixai-o com mais vantagem no paiz e a mel'hor assegurar a effe-
ctiv idade do sala rio que perceber. 

Pelo que respeita propriam ente aos interesses da pro.ducção, é certo 
qu e ella se tem desenvolvido bastante, mas os procluctos não encontram 
collocação rennuneradora nos mercados de consumo e os productores, sem 
instituições de credito que os auxiliem e amparem, não têm elementos se-
gunos de r·esisten.cia p·ara a sustentaçã.o do:s preços, que variam á mercê 
dessa difficuldade e dos poderosos recursos dos grand: s especuladores . 

.Accresce que a União não está bem apparelhad·a de elementos para 
poder ajÍüzar da força r eal da producção do.s Estados, e convém saber com 
precisão o que o paiz produz e constitue a sua riqueza, qual a somma dos 
productos consumidos entre nós e o válor dos que procuram os mercados 
do exterior, influindo na taxa cambial. A justa apreciação d esses elementos 
que existem esparsos ·e n1oal systematisados far-nos-á conhecer naturalmente 
as necessid'ades do productor e os remedios ~ue possam ser appEcados para 
satisfaz el-as. 

E' difficil , com a mu1ltipli-cidade de s'e rv iços de natureza differente, 
a cargo do Ministe rio da Industri a e Viação, attender a conveniencias tão 
pa·lpitantes. E' mistér crear o ministerio da a:gricu.Jtura, que ficará consti-
tuindo um centro de actividade e d e 9ri entação, com funcções para organizar 
e impulsionar aquelles serviços e colligir tod'os os elementos aproveitarveis, 
que se referirem á producção e ao consumo em todas as suas grandes 
phases. 

2" ·' 
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A elevação da taxa cam:bia,l acima de r6 pence por mil réis e a excellente 
cotação dos tituJos de nossa divida externa e interna, alguns dos quaes têm 
subido além do par, são signaes indicativos do bom credito da Republica, 
que assigna.Jo com desvanecimento. 

Não se póde pensar ainda, a despeito dessas ben eficas indicações, na 
conversão da nossa mo eda, que deve ser o. desiderat1tnt de todos os go-
vernos. Não ha de tardar essa opportunidade si s\tbsistire~n, como é de 
esperar, as condições que estão influindo sa•lutannente em favor do movi-
mento economico e financeiro do paiz. 

A certeza .de que cessaram defül'iti vamente as emissõe.s de papel-mo.eda 
e funccionamrri . .com reguladdad·e os fundos de resgate e d·e gara.ntia tem 
co.ncoorido de a lguma fórma para se attingir aquel!.e lisonj.eiro resultado . 
Convém, no entanto, ir preparando a transição para um melhor regimen 
de circulação, autorizando certas operações em moeda metal.Jica, e pro-
curando elaborar com o maximo cuidado os 'orçamentos da Republica. 

O que decretastes para o actual exercício autoriza uma despeza maior 
do que a receita calculada, o que é sempre um mal . Esse desequi.Jibrio 
tem explicação natural nos defeitos do processo de confecção dos orçamentos. 
Quando eram discutidüs em ·conjunto, podia-se apr·eciar desde logo a somma 
total da d'espeza e dotal-a com os recursos necessarios na receita. Dis-
cutidos como são agora, parcelladamente, e, regra geral, em período de pro-
rogação das sessões e com atropelo do tempo, é difficil fixar com perfeita 
equivalencia a receita e a despeza. E' conveniente não permanecer em 
semelhante regimen e fazer os orçamentos sem defiC'it e opportunamente, 
para não ser forçado o governo a adiar serviços autorizados, e, sobretudo, 
para tranqui'llisar os interesses financeiros que se sentem mal garantidos 
com tal situação. 

Collaborarei comvosco nesse empenho , não ignorando que á demora 
na r.emessa de .dad·Q'S ·off.ici•aes se tem em bôa parte attribu~do o retarda-
mento na organisação das leis de meios. 

E' fóra de duvida que tem coop erado para a elevação das taxas cam-
biaes a •entrada de capitaes ·estrangeiros para serviços ele natur.eza fede ral 
ou local. Em mensagem a·nterior;inv·oquei a vossa attrenção para O·S empresti-
mos externos contrahidos pelos Estados, e, r ecentemente, a proposito de 
algumas operações que se realizaram, reappareceu a censura, anteriormente 
formulada, ·de que ·essas grandes transacções poderiam não ser convenientes, 
principaJlmente quando os capitaes emprestados não se destinarem a obras 
de caracter reproductivo. 

Tem-se .dito mesmo que é f~cil ao governo da União embaraçar os 
emprestimos mal emprehendidos, esclarecendo os capita!listas sobre a n e-
nhuma responsabilidade que lhe cabe em taes negocias. 

Ordinariamente, assim é. Quando, porém, ha prosperidade financeira 
e renascimento de credito, as operações se adiantam e se consummam sem 
necessidade de esclarecimentos, que os capitalistas não procuram. 
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Melhor ser á, portanto, que o ,Jegis.lador fixe as relações dos Estados 
com· a União sobre serviço tão importante e que muito póde interessar 
ás finanças da Republicâ. 

Continuamo-s felizmente a fruir das vantagens ela paz, e posso "assegu- Relações Ex-
r ar-vos que nunca fo r am mais estr-eitas e corcliaes as relações d e amizade te1:iores 
que 'mantemos com as demais potencias. 

Quando vos dirigi a mensagem de 3 de maio de I904, passavam por 
crise delicada as nossas r elações com o Perú, o que me oqrigou a tomar 
cer.tas medidas de p-recaução ·nO ÍntJer•eSSe ela paz e da cl·efesa düS nOSSO•S 
direitos. A prucl.enda dos dois governos poude, •emfim, conjurar o p-erigo 
.Üe um rompimento, e 'aos I2 d·e julho do mesmo anno foram assignados 
nesta dda!de dois aocordo,s, -que mer·eceram promptrumente a · vo·ssa appro-
vação e a elos Poderes competentes no Perú. Um d•esses accordos deferiu 
a juizes arbitraes as r eclamações dos cidadãos brasileiros e as elos perunanos 
por prej uízos ou violencias que tivesg,em ou pretendessem· ter soffrido no 
Alto Juntá e no Alto Purús desde I902. No outro, ficou' assentado que a 
discussão cliplomatica para um accordo clirecto sobre a fixação elos limites 
entre o Br-azi.l e o P·erú desde a .nascente elo J avary até a linha elo I 1° d-e 
latitude sul - linha esta estipulada entre o Brasil e a Bolívia - começaria 
no primeiro dia ele agosto e terminaria em 3 I cl•e dezembro, manifestando 
ao mesmo tempo os dois governos o seu sincero proposito de recorrer 
a algum dos outros meios ele resolver amigavelmente os litígios interna-
cionaes, isto é, aos bons officios ou á mediação ele algum governo amigo 
ou a decisão ele um arbi tro , si dentro elo incli'caclo prazo, ou nos das proro-
gações em que pudessem convir, não cong,eguissem um accorclo directo 
sátisfactorio . . Estipulou-se mais _que, durante e·ssa discussão - e sómente 
durante ella - ficassem neutralizados o territorio elo Alto J uruá acima 
ela confluencia elo Bneu. e o elo Alto Purús acima elo logar denominado 
Catay. Esses territorios, durante a neutralização provisoria, deveriam ser 
<J.dministraclos por . commissões mixtas, chamadas ele policia, e em cada 
um dell es seria estabelecido ttm imposto fiscal mixto. A duas commissões 
scientificas caberia fazer o reconhecimento desses rios em toda a extensão 
<:[os territorios neutrali zacl'os. 

Os dois governos encontra ram grandes difficuldades em constittiir e 
pôr em movimento as clifferentes commissões. Foi por isso, em dezembro ,' 
pro r ogado até 31 elo corrente mez de maio o prazo para a discussão e para 
a neutralização. As instrncções para os postos fisc<11es mixtos só puderam· 
s.~r as.signaclas. em 2I de janeiro; .as destinadas ás commissões ele . policia 
e ás ele exploração, em 4 de feve reiro. Entre 24 de março e I r de abril 
partiram de Manáos essas commissões. As de policia deverão , assim',, 
chegar ao seu desti~o, no Br·~u e em Catay, quando estiver quasi findo 
Ó segund-o _prazo. J;'.or ·outro lado, o Ministro do Perú aqui acr.editado 
partiu para o · seu paóz 1em 22 ·ele março, no g;oso· de licença. Essas cir·cum-
snancias . tornaram indispealS-<LVlel a fixação cl·e um terceiro pmzo. Os 
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dois gov.ernos já se entenc\•eram a tal respeito e em breyes dias ficará 
o assumpto regulac\o por '\1111a tr-oca de 110f~s. 

O tribunal arbitral brasi1~iro-peruano deverá· reunir-se nesta cidade 
ep1 10 de julho sob a pr~sidencia ·de Monsenhor Jqlio Tonti, Aroebispo 
de Ancyra, soobr.e-a·rbitr.o .esco•lhoido pel0s do5•s g.ov,ernos, e que em tempo 
.obteve do Santo Padre Pio X. a necessaria Iioença para aceitar tão honroso 
encargo. 

Na bocca elo Amorea, affluente ela margem esq{,ercla elo Juruá, deu-se 
infelizmente nos primeiros dias de novembro um conflicto •entre . \1!.11' 
pequeno contingente elo 15° ele ipfantaria e alguns voluiJtarios brasi-
leiros, de um lado e do outro a guarnição peq.tana que, em cumprimento do 
ajustado em .12 cl•e julho, deveria ter evacuado aq1.tellil posição. A ordem 
do Governo Peruano para a retirada do posto militar e aduaneiro que ali 
estabelecera em fins de 1902 foi expedida de Lima, pelo telegrapho, no 
1° .de · setembr·o, ao p,,efeito do departamento de Lo neto, mas houve grande 
demora na sua execução, pois 00 conflicto se originou do fa:cto de não 
haver o commandante peruano recebido ta!' ordem e nem siquer •infor-
mação alguma official sobre a conclusão dos aé·cordos de 12 dç julho. 

Em cumpr.imento d:o art. 3° eLo Tratado de 17 de .novembro de 1903 
· com a Bolivia, pagámos em Londres ao representante dessa Republica, nos 

dias 10 de junho de 1904 e 31 de .março ultimo, a indemnização de 
2.ooo.ooo de libras esterlinas a que nos obrigámos pela recuperação dos 
territorios que lhe haviam os cedido , nas bacias do J uruá e do Purús, ao 
sul da fronteira copvencionada em 27 de março de 1867. O tribunal creado 
pelo art. 2° do mesmo Tratad.o de 1903 deve começar a funccionar no 
decurso. do corrente mez, apenas . chegue o arbitro boliviano. Tambem este 
tribunal será presidido pelo Nuncio Apos tolico, devidamente autori?ado 
por Sua Santidade. 

Brevemente terão começo os trabalhos da demarcação das · novas 
fronteiras pelas commissões brasileira e boliviana de qtie trata o artigo 
4° do mesmo pacto. Empenho-me igualmente em não demorar a execução 
do art. 7°, em virtude do qual devemos cónstruir a via-ferrea do Ma-
deira ao Mamoré, estrada essa que· d.e tanto proveito ha de ser .nã-o só 
~ Bolivia, mas tambem aos nossos Estados de Matto Grosso, Amazonas 
e · Pará. 

O Tratado de limites que •eriJ. 6 de maio ultimo concluímos com o· 
Equador foi approvado sem clisGrepancia por vós e tambem pelo Con-
gFesso dessa Republica amiga. · E speto que dentro de poucos dias p'Ossarii 
ser trocadas aqui as r-espectivas ratificações. 

Não têm tido, infelizmente, o rapido ilndiln1ento que seria para 
desejar as negociações ei'\tabolacias para o. ajuste dos vosso;; ]imites com :;t 
Guyana N ee rlandéza. O Governo de Haya aguarqa ainda a,s i1,1fornw,ções, 
qüe pec\iu ás autorid~des superiqres dessa cqlon.ia, mas \1'\.ltro a espepU'\Ç<!-
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d·e cjue assumpto de tanto inter esse para os dois paizes fique resolvido 
antes de terminados os vossos trabalhos elo corrente anno. 

·Das 111ossas questões d·e fro•n,teilca com a Colombi a e com a V•enezuela 
hão ele ·occupar-se diligentemente, apenas cheguem aos seus respectivos 
postos os Ministros que para ell es nomeei . Conto receber brevemente os 
que para o Brasil vão mandar os Gov•ernos dessas duas Republicas, a que 
nos: ligam ele longa data as melhores r elações ele amizade. 

Em I 4 de julhó elo anno passado , Sua iVIaj estacl·e o Rei ele I tal ia, ·Ar-
bitro escolhido pelo Brasil e pela Grã-Bretanha_, communicou no Quirinal 
aos repre~rentantes das duas Partes o laudo que redigiu e assignou em 6 'do 
mesmo mez, nos termos elo Tratado de Londres de 6 el e novembro de 1901. 

Em virtude dessa sentença, os rios Catinga e Tacatú ficaram formando 
a nossa fronteira com a Guyana Britannica na parte occidental desta. 
Como sabeis, essas duas linha~ se completam para léste com a do divortiwm 
aq~taru.m nos montes ele Acaray e ele Tumucumaque, desde a nascente do 
Tacutú até a do Corentyne, linha esta já estabelecida pelas duas Partes 
contractantes na Declaração annexa ao r•eferido Tratado de Igor. Explo-
rações r ecentes· mostraram que o Catinga nasce no monte Roraima, onde 
tarnbem começa a nossa, fronteira ·com Venezuela, e não no nionte Yokan-
tipú, como constava d·e documentos cartographicos inglezes e suppunha a 
decisão arbitral. 

Cumpri logo o dever ele agradecer ao Real Arbitro a solicitude com 
que estudou e resolveu a questão submettida ao seu julgamento. e agra-
deci tambem ao nosso advogado, Sr. Joaquim N abuco, a competencia e o 
brilho com que defend eu a causa do Brazil. 

Resta agora que os dois governos inter essados se occupem da demar-
cação ela fronteira desde a nascente do Corentyne até o monte Roraima, e 
vae sendo tempo de que sei am tambem demarcadas · as divisas do Oyapoc e 
Tumucumaque que ·Separam o territorio brasileiro elo da Guyana Fran-
ceza. Esta vamos promptos para isso em dezembro ele I goo, mas ao Governo 
Francez pareceu necessario um adiamento para que os membros da sua 
commissão se r•e.fizessem depois . da longa permanencia que ella teve com a 
nossa em Cunany. 

Já foram entregue ao Ministerio das Relações Exteriores o relataria 
e todos os trabalhos ela commissão brasileira que, com a argentina, fez a 
demarcação ela fronteira comrnum, pelo Urúguay, P•epiry Guassú, Santo 
Antonio e Iguassú, desde a êonfluencia do Quarahirn até o alto Paraná. As· 
plantas, que estão sendo examinadas , dependem ainda da approvação dos 
dois Governos. 

A nossa antiga Legação em \V ashingi:on foi elevada á categoria ele 
Embaixada, nomeando eu, em 10 ele ja•neiro , pam exercer as funcçõ.es de 

E111baixador elos >Estados Unidos elo Brazil naqueBe importante posto o 
Sr. Joaquim N abuco. No mesmo dia, corno estava combinado, o Presi-
dente Roosevelt submetteu ao Senado a nom eação do Sr. David E. Thom-
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pson para o cargo de · Embaixador dos · Estados . Unidos da America no 
Brasil. Approvada a escolha no dia I3, foram as credenciaes dos do'is no.vos 
E mbaixadores assi'gnadas no. Rio de J aneiro e em Washington no dia 21. 

A rapidez com que se fez a creação simultanea das dt+;tS embai>Oada's mostra 
bem a mutua ·estim,a que· .existe ·entr·e os dois ' go·v·ennos .e a bõa vontade 
com que o Governo e o Povo dos Estados U nidos da America correspondem 
á n'ossa antiga e leill amizade. 

Em I6 de março, tiv•e o grande prazer de receber, em audiencia de 
apresentação, a cr edencial çlo prim eiro Embaixador dos Estados Unidos 
da .A,mer[.ca no Braúl. O nosso, que a.inda está em Lo.ndres ult imand-o 
trabal hos da s"a missão especial na Italia, deve partir no decurso de 
corrente mez para v\T ashington. 

Uma Comoenção Sanita ri a Internacional fo i assignada no Rio de 
J aneiro, em 12 de junho ultimo, com a Republica Argentina, a Oriental 
do Uruguay e . a: do Paraguay. Por circumstancias independentes da nossa 
vontade, não foi possível effectuar-se até hoje, em Montevidéo, a forma-
lidad•e final e indispensavel ela troca das ratificações. 

O proj e c to . de Convenção para a ·repressão do' trafico de mulheres 
br,a'll·Ca e ·O âo Accorclo para a suá execução foram assigal•ados em Pariz 
a 25 de julho ele 1902. O Congresso Nacional os approvou em 27 de 
dez.embro d·e I904, ·e conno, clev.endo faz·er-se a tro·ca· elas ratiücaçõ.es a I8 
de jane·ir.o d~ corr.ente anilo, ·faltava <ao Brazil tempo para cumprir essa 
formalidade, resolvi adherir aos ditos actos ele confonniclacle com a facul-
dacl'e concedida na Convenção , e para isso foi autorizado o nosso Ministro 
ein França. 

Por notas de 9 ele agosto de I904, concordaram os Gover-nO•S elo Brasil 
e ela Italia em prorogar até 3I de dezembro de I906 o accordo commercial 
provisorio celebrado em julho •Gle I goo. Até então, os productos italianos 
terã'o o beneficio ela nossa taT-ifa g~ral mínima e o direito eLe entrada do 
café brasilei ro na Italia não excederá de IJO liras por 100 kilogrammas. 

O Tratado de Amizade e Commercio concluído em 16 ·de junho de 
I 903 com a Persia·, •e por vós aimrovaclo em 27 de dezembro ultimo, não 
foi ainda promulgado, por se não· ter podido até ago ra eff.ectuar. a troca 
clãs ratifica~ões. 

Conheceis os factos 'occorr.idos nesta Capital nos dias 1I a I4 de 
novembro do anno findo e relatados na minha mensagem de I6 do mesmo 
111ez. 

O esboço de um projecto regulamentando a lei que decretou a vaccina 
obrigatoria serviu d e prete;,to para que ~s inimigos da ordem provocassem 
serios disturbios, que determinaram o emprego de med'idas de rigor. 

·Contava ver restaboelecida a ordem, quando. na noite de 14 fui 
avisado d·e que :a Escola 'Militar d•o .Brazi.l se havia'· r.evo.Jt<JJdo, e, t-endo 
á suá frente o Gen.eral Syh>estre Rodrigues da Silva 'Travassos e o Tenente-
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·coronoel Lauro So.cl-r-é, marchava para a cidade afim de depôr o goyerno 
·ConstitucionaL 

Foi mistér então providenciar rapida e energic<]:mente e, com o 
.apoio das classes armadas, consegui suffocar a revolta no seu começo. 

O que aqui occorria foi repercutir em outros Estados, e na Bahia, 
principalmenbe, onde o 9° batalhão de infantaria, sob as ordens do alferes 
Theod.omiro Ramos, tambem se revoltou, sendo assassinado nessa occasião 
.o respectivo commandante, o bravo e leal Tenente-Coronel Innocencio Fa-
brióo d·e •M1attos, p.or se oppôr ao mo·vimento, que falhou graças ás provi-

•.dencias que foram tomadas. 
Reconhecendo a gravidade da situação, decretou o Congresso Na-

-cional o estado de sitio, por 30 dias, para o Districto Federal e a comarca 
de Nictheroy, prorogando-o por egual prazo, á vista da exposição constante 
.da mensagem de 12 de dezembro do anno findo. 

Subsistindo, como já vos referi, os motivos que determinaram aquella 
111edida, e não se achando reunido o Congresso N acionai, usei da attribuição 
.que me é conferida pelo art 8o da Constituição e expedi os decretos 
ns. 5-432 e 5-461 de 14 de janeiro e 15 de fevereiro do corrente anno, pelos 
quaes foi prorogado o referido estado de sitio, que foi definitivamente 
suspenso pelo decreto n . 5·479 de I4 de março ultimo. 

Em mensagem esp ecial relatarei as m edidas tomadas naquelle período. 
P a ra punição dos implicados no movimento, foram dete rminadas as 

·necessarias diligencias, sendo o inquerito, em original ,. remettido ao Mi-
nisterio da Guerra, •e uma cópia ao 2° procurador da Republica, que deu 
.denuncia contra os civ is , estando os militares respondendo perante o fôro 
militar . 

. Foi sanccionada e pr.omulgada a lei n. r .338 de 9 de janeiro do corrente 
:anno, que institui·u a justiça singular em primeira instancia, dando ao 
.mesmo tempo outras providencias necessaria s ao seu funccionamento. 

Para execução da lei, emquanto não fôr publicado o respectivo regU" 
l ~ men to , expedi a s disposições provisorias constan tes elo decreto n . 5-433 , de 
J6 do mesmo mez. 

E' de esperar que essa reforma produza beneficos resultados. 
Afim de proceder á codificação elas leis do processo civ il, commercial 

·e criminal, a que se ref•ere o n. r do art. 59 da referida lei , foi pelo Mi-
·nisterio da Jnstiça nom eada uma commissão composta de juizes e advo-
·gados, a qual .i á iniciou os seus trabalhos. 

Justiça do Di-
stricto F ederal 

E' de grande necessidade dotar-se esta Capital com um estabel•ecimento System a p enal 
lJenitenciario que satisfaca as exigencias do Codigo Penal e assegure aos 
·condemnados m eios effic.azes de regeneração . 

O que actualmente existe não preenche o fim a que se destina, resul-
-tando dahi que; terminado o tempo da pena, os condemnados voltam á 
sociedad•e nas mesmas condições moraes em que foram internados no 
·esta belecim en to. 
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1\ ão posso deixar de mais uma vez encarecer a necessidade urgente 
de ser ultimad a a codificação do nosso direito civil, obj•ecto dos mais 
patrioticos esforços do governo brasileiro. 

Da terminação desse trabalho depende, em .Parte, a r evisão das nossas 
\ leis commerciaes. 

Ainda não foi posta em pratica a r>eorganização da Brigada Pol icial , 
autorizada pelo d ecreto n. 1·.3 26 de 2 de j aneiro ·ultimo, por depender 
de estudos o respectivo pro .i ecto. 

Eleições Fede- .Satisfazendo a uma aspiração geral ha longo tempo manifestada, 
raes e d•ecretastes na ultima sessão legislativa a r eforma eleitoral, procedendo-se 

municipaes neste momento ao a listamento de eleitores em toda a Rept1blica, de acco rdo 
com as instrucções que foram expedidas. 

Instrucção Pu-
blica 

As cautelas estabelecidas par:t ass-egura r a verdade elo a li stamento· 
eleitoral e do processo das eleições, assim como a represen tação das mino-
rias· hão de ser, estou cer.t.a, da 1111ai•or effi.cacia e ten ho fu ndiada esperança 
ele que. fielmente executada, a lei garantirá com vantagem a livr e mani-
festação da vontade popular. 

Com a extincção do T ribunal Civil e Criminal, •em virtude da reor-
ganização ela justiça do Districto Federal, deixou ele existir a j unta que, 
na conformid ade da lei n. 93~. de 29 ele dezembro de 1902, desempenhava 
imprescindiv•el fun .cção no processo elas eleições para a constituição do 
Conselho Municipal claquelle Districto. 

Espero que haveis ele provid enciar a esse r espeito como julgardes. 
conve11iente. 

A instrucção publica em todas as suas cliffenentes phases continúa 
a reclan1ar a vossa ·attenção esclarecida. E' un1 serviço que in teressa viva-
mente ao progresso do paiz e não funcciona com a necessar ia ordem e 
proveito. O •ensino superior resente-se de falh as que conh eceis; as disci-
p linas indispensaveis para a admi ssão nos seus cursos não estão sendo bem 
ens1n!adas ·e os .exames têm sido faci li tados de twl fó ra:na, que co•nvém r.ever 
a legislação para dar moldes mais proveitosos a um serviço d·e tanta 
importancia. 

Natur alisação Em mensagen) ante r ior ponder ei que: 
"Havenno or.corriclo duvida sobr e a execução do art. 15 do decreto 

legislativo n. 904 de 1 2 de nov•embro de 1902, que r egula a naturalização. 
de estnangeiros, não foi ainda possivd elabonar o respectivo r egulamento . 

"Merece o assumpto a attenção do Congresso N aci.onal, para senem 
conoedidos os meios necessari os afim de organiza r-se, corifonne determina 
o dito ar.h go.,- o quad r-o estatisti·co de t od os os •estrangei rqs residentes no 
tenitorio .braziieiro e ba-ci tam eonte nat.urwlizados em vir tude da Con sti-
tuição e das leis anteriores, ou t omada outr a provid encia qu•e fôr mais. 
adequada''. 
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A este r espeito J!enhuma deliberação foi ainda tomada, pelo que a 
natu ra lização continúa a reger-se pelas disposições anterio res ao citado 
decreto legislativo. 

Com a execução dos melhoramentos mat.eriaes de que carecia o Hos-
pício N acion al, para que produzisse seus effeitos a refo rm a ele 1904, fico u 
o estabelecim ento em condições de bem preencher os seus fi ns. 

As colon ias da I lha el o Gove rnador recl an1am uma reo rgani zação 
completa. 

Assistencia a 
alienados 

Toem sido r egul a rmente admi nistrado o territorio elo Acre. Territorio do 
A distancia em que esse territorio se acha desta Capital e a diffi- .-\.cre 

culdacle de communiéações r egnlares até a cidade de Manáos não permit-
tiram a r·ecrnessa el e informações completas, qne, o.pportnn.amente, t ereis 
sobr e a quella a;dnüni stração . 

A epidemia da. varíola assolou cruelmente esta Capital no primeiro Saude Publica 
período do anno findo. E spero, porém, que com a f iel execução da lei 
período do a.nno fimdo . Espoero, porém, que, com a fuel ex·ecnção da lei 
camente •Cü•nhecido el e clte beJ.lar O mal, a aJluclida molestia deixará doe fi-
gunar na nosologia do Brazil . 

oCom relação á f.ebr:e amarel1a , t enho grande sa;tisfacção em ref.efir-vos 
·qUoe não se manifestou sob a fórma epid emi ca nos verões de 1903 a 1904 
e 1904 a 1905, apezar da concomitancia ele todos os factores outr 'ora 
reputados indispensaveis para a sua erupção ~ propagação. 

Tão auspicio so r esu ltado, exclusivamente d evido á nova prophylaxia 
baseada na guerra contra o mosquito, mostra, desde já, o valor e o acerto 
das medidas postas em prat ica, e au'tor iza a acreditar que largamente com-
pensados se rão todos os esfo rços e sacrifícios feitos nesse sentido pelos 
poderes da Republica e seu s aux iliares. 

A feb r.e •amar ella ainda não se a;cha, porém, extincta cl:e todo , n em os 
serviços sanitarios têm todos os appar elhos necessarios para bem funccionar . 

Faolbam h ospitaes de isolamento qu.e estei a;m el e acco rclo com a 
hygiene moderna, •e os se rv iços el e desinfecção têm sido deficientes, visto 
haver sómente um clesinfectorio. 

Torna-se , portan to, n ecessaria a construcção el e um hospital modelo 
destinado aos doentes de molestias infecciosas, assim como ele doesinfe-
ctorios em dive rsos pon tos da cidade, afim de que possam effectuar-se, com 
promptidão , os serviços el e desinfecção ·e r•emoção ele enfermos . 

Convén1 len1brar-vos ainda a conveni encia de reorganizar-se o Insti-
tuto Sorotherapico de Manguinhos e el e proveJ-o elas indispensaveis instal-
lações, de sorte que ahi possam ser estudada s, elucidades e até r esolvidas 
as questões que se relacionam com a nossa patholo.gia e que tanto têm 
desafiado , n estes ultimos tempos, a curiosidad e scient ifi ca e actividade dos 
~nsbitutos estrangeiros, os quaes nã"O cessam çl-e . e-nvi ar aos paiztes quentes 
profissionaes incumbidos de procurar a solução elos problemas que só iJ' 
loco podem ser r esolvidos. 
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Carece igualmente de reforma o serviço sanitario dos portos, ramo 
da administração cuja importancia não é de mistér encareoer, tendo por fim 
salvaguardar-nos da infecção importada. · 

ü Exercüo nacio,nal teni sabido semp.Pe zela r suas tmdições, e, por 
felicidade do paiz, em todos os momentos em que a ordem interna ou 
as exigencias da paz no exterior têm reclamado os seus serviços, elle os 
tem prestado com valor, lealdade e pat riotismo. 

Os movimentos de fo rça que o Governo tem · tido necessidade de rea-
lisar nas regiões do norte, onde as communicações são difficilimas e as 
condições de vida muito precarias, puzeram mais uma vez em evidencia, 
o. v.alor do soldado brazileiro, o seu espirito de disciplina e a sua notavel 
força de resistencia contra as· difficuldades porvet~tura encontradas no 
cumprime.nto do dever. 

1Tive ainda occasião de apne.ciar essas grandes qualidades por occas1ao 
dos movimentos de novembro do anno passado, em cuja emergencia a sua 
lealdade e bran1ra foi pos ~a, de accordo com todas as forças armadas, ao 
suviço da ordem constitucional e das instituições. 

,Sente-se, todavia, que, cünl a org•anisação a,ctual, o EXiercito só con1 
grande · difficuldade poderá se habili tar para prestar á .R,epublica todos os 
serviços que devem perman ecer sob sua guarda . 

Si hão temos necessidade de um grande Exercito permanente, con-
vém, entretanto , apl-oveitar e organisar os bons el etn entos que possuímos, 
instruindo, disciplinando e a rmando a força actualmente existente e pre-
parando reservas que a auxiÍiem, quando fôr reclamado o concurso d e 
maiores contingentes. 

· Tem-se generalisado bastante a idéa de se r o Exercito reorganisado, 
dando-se-lhe principalm ente a instrucção pratica de que carece e que deve 
ser a nota predominante na reforma dos estabelecimentos de ensino . 

Preoccupa muito a attenção. do Governo este impor tante assumpto, 
que, estou cer to , ha de tambem ser apreciado pelo ·Congresso com o maximo 
interesse. 

A commissão nomeada para elaborar o proj ecto d e organisação dos 
estabelecimentos de ensino tem concluido já o seu trabalho, que está sendo 
exan1inado, e \'ae proceder ao estudo sobre a reorganisa ção geral do Exer-
cito, que será submettido opportunamente á vossa apreciação . 

Em consequencia dos movimen,tos de novembro, os alumnos praças de 
pret das duas escolas militares, que nelles se envolveram, foram excluídos 
do Exercito, a bem da disciplina , e a Escola Militar do Brazil fechada até 
ulterior deliberação . 

Ordenou-se contra os r esponsaveis naquelles acontecimentos conse-
lhos de invest igação e de guen:a, proseguindo este em seus trabalhos. O 
processo tem tornado eYiclcnte a necess idade ele ser reformado o regulamento 
Processual C riminal Militar, que não estabelece regras especiaes para 
casos excepcionaes como o de que se trata, e exige grande cópia de for-
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malidades, que apenas co.ntl;ibuem para •complim.r o processo inutilmente, 
tornando muito mor.osa a sua rruarcha. 

Os corpos que tinham sido çqnoentrados no Estado do Amazonas já 
'I'Oltaram ás suas respectivas paradas nos 2°, 3° e 6° districtos militares, 
ficando naquellé Estado unicamente tres bàtalhões per'tencentes á guarni-
ção do r0 districto. 

Os differentes trabalhos a cargo do Ministerio da Guerra proseguiram 
durante o anno findo com regularidade. Ai construcçio do Hospital Cen-
tml do Exercito, da estrada de rodagem do Porto da União a Palmas, a 
estrada de rodagem e linha úelegr<l!Phka de Guaraptvav·a á ·Foz do lgl1iassú, 
a estrada de . ferro de Lorena a Piquete e as obras de fortificação do porto 
de Santos t êm tido o desenvolvimento compatível com os recu~sos votados 
no orçamento. 

·A commissão de linhas t elegraphicas do Rio Grande do Sul ligou São 
Luiz a S. Borja e pr.ocede ao estabelecimento de uma linha entre Cruz 
Alta e a colonia do Alto Uruguay, passando po·r Palmeira s, e a de Matto 
Grosso já co ncluiu a ligação entre Cuyabá, Co rumbá, Miranda, N ioac e 

Crumpo Formo·so. 
Em t·odos os districtos foram executadas obras de repar ação em quarteis 

e estabelecimentos militares, sendo de notar que nesta Capital . tiveram 
grande adiantament o as do novo arsenal de guerra, as do edifício destinado 
a Direcção Geral de Saude, qu e deve ser inaugurado no corrente anno , 
e concluíram-se as da fortal eza da Lage, faltando apenas a illuminação 
electrica e pequenas obras accessorias . 

Pelo decre to n. 1. 296 , de 14 de dezembl'O f indo, foi o Governo auto-
ri;;ado a providenciar sobre a r econstituição da nossa marinha de guerra, 
que deve esta r appar elhada co nveni•entemente pa ra a defesa do paiz. Q 

Attende essa lei a uma gra nde aspiração nacional e o Governo limi-
lita-se com as n ecessarias informações para poder dar eXie cução com .a 
maior efficacia ao vosso patriot ico .pensament o, logo que fô r votado o 
credito n ecessario . 

1P a ra r.eforçar a fl otilha do h mazona s, fo rali1 adquiri-das alg·umas ca-
nhoneiras fluviaes e lanchas auxiliares de pequeno calado. Fez já expe-
riencrua satisf aoctori a d.e v ellocidad e a canhon eira Ac•·e, .e as outra.s estão 
sendo armadas no A rsenal de Marinha do Par·á . 

Preoccupado com a necessidade da instrucção do pessoal da Armada, 
o •Governo, além de mobili.sar quanto possível os navios da esquadra, man-
dou organisar os regul·rumentos das escolas _profissionaes, que serão breve-
mente publicados . .Conto igualmente, poder logo submeter á vossa consi-
de'ração o projecto de regulamento para a E scola Naval, que será modelado 
de inteiro a.ccordo com os prim.cipios que r egem o-s inst itutos milit ar,es . 
desse genero, imprimindo-se um cunho mais pratico ao ensino e pro- . 
curando elevar o nivel da instrucção dos machinistas , 

M arinh a 
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Animado do mesmo pensamento de instrui.r o pessoal, fez o Governo 
icr:tstallar no couraçado Aqu.idaban, ·na HJ1a das •Cobr.rus e no Ílavio-es.cola 
Benjam·in Consta?'it es·baçõ.es d·e teJ,egrrup•lli<a sem fjo, do systema Tel.e-
phunken. 

Com ·o fim de animar as justas aspirações das praças sabidas das 
escolas profissionaes e conservai-as no serviço por dilatado prazo, julgo 
acertada a revisão do regulamento do · corpo de officiaes inferiores, no 
sentido de pr-opo:rcionar aos . f.oguista•s, artilheiros, ·torpe.di·stas e timoneiPos 
ingresso no mesmo· corpo, após os exames qu e forem exigidos, figurando 
os primeiros como machinistas praticas 'e os outros nas suas respectivas es-
pecialidades. 

As escolas de aprendizes marinheiros, cujo regulamento vae ser re-
visto no intuito de melhor'ar o ensino, augmentando o cabedal de jnstrucção, 
das aprepdizes e preparando-os para a matricula nas escolas profisisonaes, · 
continuam a contribuir com minguados contingentes para o movimento dos 
claros abertos no · corpo de marinheiros nacionaes. 

Para prover o mal de remedio e evitar a exiguidade de producção 
de a lguma~ escolas em n\anifesta desproporção , com a despeza do seu 
custeio, conviria estabelecer para cada uma dellas, como condição de exis-
tencia, o encargo de contcr-ibuir annualmente com um contingente não infe-
rior a 33 °1°, da sua lotação. Esta medid·a despertaria a attenção dos Esta-
dos ·em favor das escolas . 

Têm est<l;do em constante nClovimento os navi-ois da nossa esquadra·. 
O Benjamin Constant,. que, 36 dias depois da sua ·chegada ao Rio de 
Janeiro, zarpou em 28 de abril do anno findo, em viagem de instrucção, com 
34 guardas-marinha confirmados, regressou a zz de dezembro do mesmo 
annli' , tendo visitado alguns portos de Portugal , Hespanha, França, Italia, 
Ait.1stria, Grecia e Egypto. 

·Coun a recente convulsão politica do Paraguay, foi mistér fazer descer 
do Ladario para Assumpção a flotilha de Matto Grosso, constituida pelos 
avisos 'Carioca, Fernandes Vieira e o vapor Antonio João, afim de proteger 
os inter.esses dos brazileiros .alli ex istentes. 

Miais tarde, terminad·a a revolução, o avisó Car·ioca., seguiu para o 
Ladario e o cruzador Tiradentes,. que fôra reforçar a flotilha, regressou 
a esta .Capital.· 

Ainda alli permaneoem o aviso Fenwndes Viei?·a e o vapor Antonio 
João . 

ü couraçado Deodoro, que teve a incumbencia ele representar o Brazil 
no acto da posse do acuai Presidente da Republica Argentina, partiu do 
Rio ele Janeiro para Buenos Aires, com escala por Montevidéo, a 2 de ou-
tubro e regressou a 4 de noveJllbro do anno proximo findo, · recebendo em 
toda parte .os nossos of.ficiaes e mari•nheiros, as mais 1is·onj eiras de-
nwns.trações de apr.eço. 

· O navio-escola Benjamin Constant, após ás reparações de que carecia, 
zarpou de novo, a 22 do mez ultimo , em viagem de in strucção, com b:ruardas 
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marinha confirmados, aos portos dos Estados U nido,s, da Inglaterra, França, 
Hespanha e Portugal. 

Não de"'e ser abandona:da a idéa de mudança do Arsenal de ·Marinha, 
par:a o sitio mais apropriado·, agora pririci.palmente que se cuida em executar 
o pensamento .da reconstituição do nosso material fluctuante. 

As Capitanias dos .Portos, não obstante se a_charem desprovidas de 
recursos para o desempenho cabal de suas funcções, produzirão renda 
suffici-ente para o seu -custeio, si fôr elevado o valor dos emolumentos e 
cessar a cobran ça de taxas estabeJecidas irregula rn1ente por algutnas Inu-

nidpalidacl es. 
Está pendente de vossa deliberação o 'projecto de regulamento para 

a pesca, cuja conversão em ].ei vir·á animar tão importante industria, que 
é não só uma fonte excellente de renda, como de St!ipprimento para os 
claros dos corpos de marinha. 

Ante o incremento que vão tomando as differentes sub-divisões do 
Ministerio da Industria, seria de bom conselho uma modificação que o 
appa>relha·sse para estudar os problemas da agricultura, fomentando o seu 
progresso, principalmente com o povoamento do nosso territorio, que de-
vemos de novo promover. Tão complexas e valiosas são as necessidades 
agrícolas, que seria perfeitamenté justificado qualquer sacrifício tendente 
~ habilitar a Administração F ederal, com os elementos precisos para bem 

servil-as. 
Amparada p elo Governo da União e dos Estados, as Soóedacles .de 

Agricultura, nesta e n'outras cidad-es, vão prestando muitos bons serviços e 
despertando a iniciativa particular, sempre tão preciosa. Depois da Con-
ferencia ela Bahia, tivemos a Conferencia Assucar-eira do Recife, a cujos 
promotores o Governo já decLarou que co.ntribuilrá com a quota, que lhe 
foi arbihacla para reahsar o estudo a qu.e <l!que!Ja <l!gremi•ação julgou 

conveniente proceder no exterior. 
Directamente ou por intermedio ela Sociedade Nacional de Agricul-

tm:a, for.am igualmente -concedidas facilidades ao alcance do Governo para 
rea.Lisação das ·exposições ele Flo.ri·anopolis e .Pelotas. A1 car.go daquella 
soCiedade co.ntinuam os serviços de distribuição d-e sementes e de pro-
paganda d;a,s applicações do alcool e ainda sob seus auspícios vae ser 
iniciado o de algumas cultura s, que faz,em tParte importante eLa riqueza 

economica de outros paizes, e que aqui. procuramo•s introduzir. 

Justificaram-se pLenamente as e-speranças com que comparecemos á 
E~o1siçã_o "Universal c;! e S. Luiz, commemorativá da acquisição, pelos Es-
tado.s U1,1ido.s, do t)'!rritorio da Luiziania. 

Não só pelo avultado numero de premio.s que os expo-sitores brazileirós 
al<;ançarq.m naquelle certamen, 111as ainda pelas pr.eferencias oÚicia:es e 
da inwrensa norte-americana, ficou evide.riciado o gráo de ú1erecida con-
sideração com que foram apreciados os r-ecursos do Brazil e patent-e a 
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capacidade dos seus representantes na direcção dos ser;iços que lhes fo-
ram confiados. 

Os sacrifícios que fizemos para corresponder ao convite, com que 
fomos honrados, tiveram compensação sem· precedentes em casos analogos . 

. Não fosse a necessidade de manter a>s despezas publicas dentro dos 
recursos que possuímos, e a prova, por que passamos erri S. Luiz, seria 
rr\ç!Ís um motivo para comparecermos a outro.s certamens, ·de que fomos obri-
gados a nos excusar. 

Desejando aproveitar despezas fe.itas, o Gov.erno, com os recursos qtie 
lhe destes, vae · iniciar a construcção, nesta c-idade, do p·avilhão que em 
S. Luiz deu nota v e! destaque ao nosso paiz, adquirindo por essa fórma 
um edifício apropriado a exposições permanentes. 

A mineração recebe gradualmente novos capitaes, tendo sido · autori-
sadas a funccionar algumas comp,anhias pa.ra esse fim organisadas. O 
Governo Federal tem fai!i1itado tudo quanto está ao seu alcance para o 
desenvolvimento desta industria. Falta-nos ainda, entretanto, uma bôa lei, . 
que regule a exploração mineralogica, eliminando duvidas que afastam o 
capital. 

Continuam os estudos sobre o carvão nacional, cuja bacia já está 
conhecida em seus limites, que abrangem o sul do Brazil, a partir do norte 
de S. Paulo. Já foram feitas diversas ·sondagens e estão chegando as 
analyses realisadas na America do N arte. Em breve prazo estarão feitas 
na Allemanha as experiencias pai-a o fabrico de "briquettes", fórrna in-
dustrial d.e l?reparação, que poderá dar ao nosso producto mercados no 
exterior. <Os resultados obtidos até agora animam a iniciativa official e 
promettem a segurança de effectiva exploração commercial . Este anno 
serão ,completadas estas investigações e iniciadas as rdativas ao pe.troleo , 
e asphalto de que foram encontrados vehementes incl.icios no estudo da 
zona carbonifera. 

Estão estudadas as bas·es para a reorganisação dos serviços a cargo 
·do N ~vo Lloyd Brazileiro . O . accor.do entre o Gov>erno e a Companhia, 
baseando-se nos recursos provenientes da . desapropriação necessaria . ás· 
obras do porto desta Capital e na innovação do contracto, cr-eará el-ementos 
sufficiente . para adquirir-se o necessario material de transporte, cuja 
renovação deverá ser acautelada pela reserva de uma quota da subvenção 
destinada a ess~ fim. 

Outras empresas estão inic.ia:ndo serviços de 1navegação CO·St·eira . 
E' de franco desenvolvimento o nosso s~rviço postal, como podereis 

ver das estati.sticas e da r enda crescente. Esta ~em augmentado tambem por 
effeito de meLhor fiscalisação, graças aos recurs'os que para esse pro-· 
posito concedestes no orçamento. 

Em virtucl·e ela ·nova lei eleitoral, foram creadas agendas nas sédes : 
elos mumclp!O·S que não as tinham, abrind.o-se, na forma da lei, o necessa-
rio Cr·eclito para custear as novas linhas' e agentia·S. 
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Estão sendo inspeccionadas var ias ádministrações postaes para serem 
entregues a funccionarios ·do quadro , com as precisas habilitaçõe-s e exclu-
siva dedicação ao serviço, e vão sendo melhoradas, quanto possiv'CI, as 
installações que não temos adequadas. Além de . mudanças que attendem 
a esse intuito, está sendo construido em Bello Horizonte, em terreno ·cedido 
gratuitamente p elas autorid ades Iocaes, um edifício apropriado e capaz 
de receber a administração postal, que ainda está •em Ouro Preto, e alli 
irá funoci.ona-r conjuntamen te com a elos teLegr.avhos. A mesma provid.en-

cia será tomada, quanto ao correio de S. Paulo, logo que a administração 
do Estado esteja habilitada a negocia r ' com o Governo Federal, nos termos 
da vossa autorisação. 

A rêcle t elegraphica estende-se rapidamente p elo interior do paiz. 
As construcções da Repartição Geral elos Telegraphos fecham circuitos 
para melhoria do serviço, ligando .novos centros de população, emquanto 
as commissões militares resolvem com vigor o problema das linhas da 
fronteira, no sul . e em Matto Grosso, dando solução a velhos e pr-evidentes 
reclamos de militares e estadistas . Por outro lado, aperfeiçoamos cada 
vez mais os instrumentos ele serviço, que possuímos dos melhores, já am-
pliando o -emprego elos apparelhos "Baudot" , já iniciando com exito expe-
riencias elo telegrapho sem fio entre a forta ].eza de Santa Cruz e o pharol 
de Castelhanos, no intuito ele acloptal-o em rêcle especial. 

Está, felizmente , passado o período calamitoso ela secca que assolou 
alguns Estados elo Norte, flagellando as populações com desgraças que o 
Governo da União, em apoio ás autoridades locaes, procurou diminuir 
quanto po ssível. E ntretanto, agora terminado este período, o Governo 
apenas suspendeu as provid-encias proprias do momento, proseguindo, se-
gundo as salutares indicações elo vosso voto, nas obraó de açudagem e 
viação-ferrea, que hão ele tornar cada vez mais restrictos . os effeitos perio-
dicos deste phe.nom eno meteorologico. Preoccupado em r esolv-er de vez 
este problema, o Governo está procedendo a trabalhos de sondagens, que 
servirão de base a um serv iço_ en1 escala conveni ente, logo _que regresse o 
commissario que desse estudo foi incumbido. As observações, de que j á 
deu conta, r eaJi.sada s na União Americana e na Argelia, confirmam a idéa 
de qu e é no sub-solo que está o principal r emedio á calamidade da secca, 
e a admi•nistração conta, logo que possua o relatorio completo dessa insp e-
cçãio, i•niciar traJbalhos que d emonstrem, entr•e nós, a efficacia desse recurso. 

Telegrapho 

Secca 

·Continúa a merecer cuidadosa attenção o desenvolvimento de nossa Viação-fenea 
viação ferre a. Os trabalhos ele construcção têm sido realisaclos, ou dire-
ctamente pelo Gov-erno, ou .pel-os co.ncessionarios, aJi nd-a sob r.egi men das 
garan tias de juros, ou pelos arrendatarios elas linhas f.ederaes. Entr·e os 

primeiros encontram-se o alargamento da bitola elo ramal de S. Paulo, e 
o prolongament o ela Central do Brazil, o da linha até Formiga, na O~ste 
de Minas: o ela Baturi té, no Ceará, e o d e Ceará-mirim, no Rio Grande 
do Norte, qu e ficará concluido ainda este anno e se rvirá ele tronco á J.i:nha 
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de penetração da região assolada pelas seccas, e bem assim a reconstrucção 
do trecho da Thereza Christina, que estava interrompido. 

Sob o regimen da garantia d•e juros, r-ealizam-se as construcções de 
S. Paulo e Rio Grande, que se dirige ao norte para o Itararé a procurar a 
Sorocabana, ao sul para · o rio Uruguay, onde deverá ligar-se com o pro-

.longamento da Santa Maria ao Uruguay, a léste para o porto ·de S . Fran-
cisco e a oéste para a fronte.i.ra da Republica Argentina, a ligar-se com 
um dos ramae~ da. viaçãq ferrea deste paiz; ·a linha da Tocantins ao 
Ajraguaya, cuja revisão já foi feita, devendo seguir-Se a CO I\Strucção; as 
linhas da Victo.-ia a Diamantina, com tres estações inauguradas; a linha de 
Bahurú a Cuy.abá, que já realisou os estudos do primeiro trecho; a J.i.nha de 
Goyaz , em que ·Se procede ao respectivo reconhecimento . 

Entre as construcções, que estã·o sendo realisadas pelos arrendatarios 
de linhas f.ederaes notam-se a uniformisação da bitola do sul de Pernam-
buco, os prolongamentos para Campina Grande, na Parahyba, e 'para Pes-
quei<ra, em Pernambuco, os quaes reverterão ao dominio da União, con-
juntamente com a.s linhas arr.end.adas d e que são pr.olong.amelüos. 

Sendo de incontestaveis . VJantagens a rever·são para o Estado de con-
strucções desta natureza, tem procurado o Governo definil-a claramente 
em todos os COl1tractos, quer antigo•s, quer de recente data, e já o conse-
guiu em cerca de z. ooo kilometros de estradas d.e ferro, esperando obtel-o, 
em breve, para identica extensão. 

Além dos trabalhos de construcção propriamente dita, acham-se em 
estudo a linha de Timbó a Propri•á, que, entroncando no ramal de 'Timbó, 
da linha J:lahia ao S . Francisco, virá futuramente ligar os Estados de 
Bahia, Sergipe e Alagóas; a linha de penetração da reg·ião assolada pelas 
seccas ao norte; o· pr-olongamento da Tohereza Chr~stina , dev.emdo tambem, 
ser iniciado o r·econhecimento da linha de •Caxi·as a S . Luiz, no Mara-
nhão. 

Pensa eguahnente o Governo começar dentro de curto prazo os traba-
lhos de construcção da E. F. Madeira ao Mamo ré, em cumprimento ao 
tratado celebrado entre o Brazil e a Bolivia. 

·Sendo incont•estavd a utilidade de constituir grandes rêdes da viação, 
por meio de arrendamento, em vez de persistir no systema do.s arrenda-
mentos isolados, nito só porque assim se facilita a construcção de prolonga-
mentos e rama·es, sem onus para a União, como porque se obtem a segu-
ránça de maios c'uidadosa conservação das linhas, foi formada à rêde das 
estradas de Alagôas ao Rio Grande do Norte, arrendada á Co1111Panhia Great 
vVestern, acha-se concluido o estudo da rêde do Rio Grande do Sul, e em 
elaboração ·•b das denNllDS estradas da União . .N.esses proj.ecto'S se tem pro-
curado, respeitando os a justes em vigor para a constituição do fundo 
especial de resgate, attende'r não só à construcção de prolongamentos e 

r ámaes; á conservação e augmento do máterial fixo e rodante , como ao prin-
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cipio da reversão de toda a rêde des·envolvida e augmentada no fim dos 
prazos de arrendamento. 

Proseguem com os mais satisfactorios r esul tados os trabalhos do Porto Portos 
e da Avenida Centéal, nesta cidade. Em tão breve decurso de tempo, j<á. Rio de Janei ro 
vão '.ser inauguradas alguma,s dezena,s de metros de muralhas, em rapido 
andamento d'ora avante. Excava-se actualmente o leito do Canal do 
Mangue, cujas m uralhas já estão a,cabadas, e começa o calçamento, arbo-
risação e mais serviços da A veni!da Central, onde a iniciativa dos particula-
r es levanta, com uma rapidez que faz · honra ao nosso espírito d·e pro-
gresso, as melhores construcções desta <Capital. Sondagens continuas do 
nosso littoral confirmam a conveniencia de uma variante que, sobre atte-
nuar o orçamento, augmentará o a linhamento recto do cáes projectado, 
beneficiando a sua co·nservação. Este estudo determinará um accr·escimo 
na cubaçao do r espectivo aterro e a cilfra a que esta vae attingir suggeriu 
ao tGoverno a idéa d e apr-oveitar a op.portunidade para arrazar o morro do 
Castello, intuito que de longa data · tem pr·eoccupado a attenção dos poderes 
publicas e obr a instantemente r eclamada ·pelos scientistas, como das mais 
ca,pazes de beneficiar grandemente as condições hygioenicas da ·Capital da 
Republica. Estão sendo calculadas as despezas com as installações e custe•io 
desse trabalho, que parece possível dentro dos r ecursos consignados no 
o rçamento das obras do Porto . 

Proseguem os trabalhos 'do porto de Manáos, onde mais uma vez se Outros Por tos 
verifica a influencia desses serviços sobre a r enda publica, tal qual succedeu 
com o caes de Santos, cuja construcção continúa regularmente. 

Foram concluidos os projectos que o Ministerio da Viação elaborou 
para os po'rtos da Bahia, Recife e Pará, de accordo com os dados technicos 
que fez r eunir, procedendo-se egualmente ao competente estudo financ·eir o 
para adaptar a s obras dos proj ectos r espectivos á compensação que cada 
porto possa offerecer aos capitaes . que nelles· forem empregados . Apr esenta-
se agora a opportunidade de r.ever o contracto do primeiro e promover 
tambem a r ealização dos outros. 

N otavel profissional estrangeiro, qu e com outros compatriotas v isitou 
o nosso paiz , apresentou um ante-proj ecto sobre a barra, porto e canaes 
interiores do tRio Grande. Acolhida em principio essa iniciativa, que o 
governo estimuLou devidamente, aguarda a administração que esse profis-
sional esteja habilitado com as obse.rvações a ·que mandou proceder para 
a a presentação de uma proposta definitiv·a, que o governo estudará com 
o tnais v ivo interesse. 

Sobre os demais portos com serviços consignados no orçamento, en-
contóreis as necessanas informações no relatorio do r espectivo Minis-
teria. 

Vão ser iniciados, graças á autorização que votastes, os novos serv iços 
de abastecimento d 'agua a esta cidade, regularizados. como j á estão, os 
que actualmente possuímos. O esti.tdo geral está feito com o cuidado e 
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a somma de olfservações precisas ao caso, podendo-se agora encetar reso-
lutamente a sua execução, em te rnio s de bem aproveitar as despesas que 
aca rretam. Com a realização do novo proj ecto, o governo espera colLoear 
o fornecimento d'agua nesta Capital em condições de satisfazer pl ena-
mente as necessidades de um bom abastecimento. 

A rêde de esgotos tem sido sensivelmente melhorada p ela. re1visão de 
galerias, construcção de algurhas novas e 
domiciliares. A execução de galerias para 
dei:téia de óutràs serviços em anda,mento, 
despesas . 

aperf,eiçoamento dos serviços 
fóra da barra está na depen-
para evitar duplicidade de 

O contracto ·vigente regula o estabelecimento da illuminai;ão electrica 
em termos que o governo quer ter modificados antes de inicial-o, sobretudo 
qtiantõ ao preÇo, que é extremamente onerüso. 

A solução do problema do fornecimento de en ergia electrica a esta 
Capital deve pennittir as . reducções que a administração pretende a bene-
ficio dos serviços- publicas e dos consumid-ores particulares. 

As repartiçõ-es de fazenda vão desempenhando nprmalmente os ser-
viços a seu cargo, mas algumas se resentem da falta de edifício com 
aGcon1n10dações neCessari·as para un1 funccionatnento regul ar, salientando-se 
entre ellas o Tribunal de <Contas, a R ecebedoria e o proprio Thesouro. 
Será de vantagem a construcção de u;11 edifício para aquelle Tribunal ou 
a mud·a-nça da ;Acad·emia de B.ellas-Artes, o que proporcionará ao The-
souro meios de accommodar melhor as repàrtições sob sua dependencia. 

A Ca1xa de Amortização vae ter edifício proprio, como tanto convém 
aos importantes serviços que lhe estão affectos. Foi já inaugurada a sua 
construcção, qu·e será realizada com os recursos indicados no art. 20 
n. 3, d'e lei n. r .316, de 31 de d e,embro de 1904. 

De accordo com a vossa autorização, foi adquirido um predio para 
a Del·egacia Fiscal do Espirito Santo ; foi autorizada a acquisição de um 
terneno e a construcçB:o de um edificio para a Caixa Economica de Porto-
Alegre e installada a mesa de rendas de übidos, no Pará, devendo sel -o 
brevemente a de Salinas, ha bahia de Tutoya. 

Foram expedidos os decretos n·s. 5·390 e 5.402, de r o e 23 d e dezembro 
de 1904, dando regulamento ás delegacias fiscaes e dispondo sobre a 
cobr-an'ça d·e impostos int·er-es tadoa,es e o de n. 5.465 , de 25 de fevereiro do 
c,orrente anno, regulando a cobrança do imposto sobre annuncios em 
cartazes. 

·Por escriptura de 20 de setembro ultimo, ratificada e rectificada por 
outra de 29 do mesmo mez, foi adquirida a Estrada de Ferro Únião 
Soropabana e Ituana e todos os seus bens, contractos e privil.egios, pelo -
preço de 6o. ooo :ooo$, accrescidos de 4· rS8 :330$621, por quanto o Go-
verno Federal, conforme as estipulações do contr.acto lavrado e assignado 
na Directoria d'o Contencioso do Tliesouro Federal em 20 cie setembro 

. ' • I 
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~1ltimo pagou 4 Companhia Edificaclora o material por ella forn e.ciclo 
áquella estrada. 

Essa propriedade federal foi vendida com todos os seus privilegias 
e concessões, material fixo e rodante, bemf,eitorias, linhas telegraphicas, 
moveis e mais acce:>soricis e immoveis ao Governo elo Estado de S. Paulo, 
por escriptura publica de r8 de janeiro do corrente anuo, pelo preço de 
;f. 3 . . zso. ooo, pago em tres prestações: a r", de ;f. r. ooo. ooo, á vista, no 

acto <l e assignatura da escriptura; a 2", de ;f. r. r 25. o o o, a prazo de ouatro 
mezes, contados da data da escriptura, e a 3", tambem de ;f. r. 125. ooo, 
a prazo de seis mezes, contados ·da mesma data; cedendo, outrosim, o 
Estado de ·S. ·Paulo á União os creditas a que tinha direito na liquidaçã.o 
da -referida companhia, tanto de domínio como chirograpJlarios, ficando 
a União com poderes em causa propria para no Juizo da liquidação receber 
a quantia que . fôr apurada. 

Foi encampada pelo governo a Southern Brasilian Rio G1·ande do S1~l 

Railwa.y Company, Limited . 
.O delegado do Thesouro em Londres assignou )a com os nossos 

agentes financeiros, Srs. N. M. Rothschild and Sons, contracto para 
a emissão dos 1·escission bonds, a juro de 4 °/0, que têm de ser dados 
em pagamento aos accionistas e aos credores debenturistas. 

Esses títulos serão emittidos, approximadamente, na somma de 
;f. ·2 . 013 .·640, dos quaes ;f. 6so. ooo para os accionistas, ;f. r. 32·r. soo 
para os debenturistas, sendo os restantes destinados a outras despesas 
referentes á operação. 

!Conforme os elementos obtidos pela repartição d e Estatística Com- Situação eco-
mercial, o valor ela importação, que no anuo ele 1903, inclusi ve a que se nomica 
r ealizou em especie metallica, foi de sos . 538: r 14$, pap el, equival•ente a 
;f. 2·5. r 59. r•82, .attingiu em 1904 a 524. O•S3 :os6$, ou ;f. 26.494.766, havendo 
assim um augmento de .f. I.33S ·S84. 

O valor da exportação que, inclusive tambe~ a metallica, foi de 
744.704:-836, papel, ou .f. 36.988.987, em 1903, ·elevou-se em 1904 a 
776.217 :443$, ou ;f. 39.422. 45'8, resultando um augmento de ;f. 2.433.471. 

!Comparados r.espectivamente os valores ela exportação e importação 
em cada um dos annos de 1903 e 1904, verificam-se a favor daquella os 
saldos de ;f. r·r.8zg.8os, em 19"03 e ele ;f. 12.927.692, em 1904. 

O movimento geral do commercio da Republica com o exterior ena 
1904 accusa, poi•s, comparado com o de 1903, um augmento de so . 027 :549$, 
papel, ou ;f. 3. 769. oss, equivalente a 6 °/0 do seu valor real. 

O valor nominal da exportação, em 1904, excedeu ao da de 1903 em 
33.409 :s6r$, papel, augmento esse ele cerca de .4.4°/0

• 

O seu valor real foi maior que o de r 903 em 22.492 :•326$, ouro, 
equivalente a ;f. z . s3o . 387, ou 6,8 °/0 • 
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De rgoi a I904, o valor da exportação foi successivamente de 
<E 40.621.993, em rgo.I, <E 36·437.456, em I902, <E 36.8S3.I75, em I90•J 
e <E 3-9.413.558, em I904, perfazendo um total d e .E I 53.356. r8c2. O 
sensível augmecnto que se nota em I90I foi devido á extraordinaria colheita 
do café, que attingiu a I4. 7 59.845 saccas. 

rConfrontando o quadro da exportação de I90I com o da de I904, 
vê-se que augmentou a de areias monazíticas, borracha de maniçoba e 
d e mangabeira, cacau, caroço de algodão, cera de carnaúba, farello, herva-
matte, manganez, couros e pelles. 

A exportação do café diminuiu de 4. 735. 2-79 kilogrammas, mas em 
compensação o valor respectivo augmentou . 

.A importação de mercadorias no mesmo quatriennio fo i do .valor de 
.E zi .377-003 , em Igo·r , de <E 23.279 ·4•18, em I902, de .E 24 . 207 . 8Io, em· 
1903, e de <E zs.634 . 8r8, em 1904, perfazendo um total de i 94.499.049 · 

Do confronto deste valor com o da exportação no referido período 
(<E I 53.356. I82), apura-se a favor da exportação um saldo de <E s8.s87.I33· 

O Banco da Republica continúa a funccionar regularmente, segundo 
a organização transitaria que lhe f?i dada pela lei n. 689 de zo d e setembro 
de Igoo. 

No período decorrido desde então até hoje tem proseguido sem inter-
rupção o serviço eLe liquidação da carteira antiga. 

•Das inscripções emittidas n aquelle anno, no valor de I zr.845 :ooo$ooo, 
já foram resgatados títulos no valor de 82.393 :6oo$ooo, restando a inda 
39·45 I :4oo$ooo. 

IA,fóra esse serviço, que reduziu a responsabilidade assumida pelo Estado 
na emissão de taes titulas, conseguiu o Banco paga r ao Thesouro .E 369.360, 
que constituíam debito importante da mesma carteira. 

•Üs serviços mais notaveis prestados pelo ;Banco teem sido , porém, 
não só continuar a sua funcção de realizar descontos para o commercio, 
mas principalmente retomar no mercado de cambio a posição que lhe tinha 
fugido; exactamente no período em que as taxas haviam baixado a numeras' 
nunca vistos. 

As taxas cambiaes, que a cer.ca de tres giravam em torno de Iz 
dinheiros por, mil rei.s, con~ pronunciadas condições de estabilidade, I o-
graram, ha cerca de seis ' mezes, ir subindo, quasi sem d esfallecimentos, 
~té se encontrar.em no mo1~1ento actual acima d.e I2 ·dinheiros. · 

• I - 1., ' 
1 E ' natural que a r elativa rapidez. cdm .que se operou semelhante 

phenomeno tenha despert~do a attenção d e todo o paiz, interessado na 
val'o risação da sua moeda. 

Além dos bons auspícios sob que se apres·enta a nossa situação ecó-
noinica, como acima vimos, 'com uma safra d e borracha abundantissima, 
qúe obteve preços sempre latos, ·e uma safra ék cafe regular, aconteceLi 
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que nos ultimas seis m ezes se encaminhou para o Brazil uma forte corrente 
de ca pitaes estrangeiros. 

O Estado de S. Paulo realizou duas operações de credito , no valor 
nominal de <f4:8oo.ooo ; os ,Estados da Bahia e Pernambuco effectuaram 
outras na importancia de <fr.ooo.ooo, cada um ; e a ·Municipalidaü e do 
Rio de Janeiro logrou collocar na Europa <f r.Soo .ooo do ultimo emprestimo 
em ouro que lançou no paiz. 

A tão consid eravel somma d eve-se junta r a entrada de dinheiro para 
obr<~~s publicas, que estã•o proseguindo ,. como as do porto da Capital e as 
de alguma •estrada de f er r o em construcção, e ainda os saqules de em-
prezas que, como se sabe, têm aqui effectuado , parcial ou integral-
mente, a compra de important es propriedades. 

E ' evidente que todos esses capitaes, embora não en t rados de todo 
no paiz, concorreram para estimular as taxas de cambio e elevai-as á 
situação pr.esente. 

Estou certo de que os apparelhos creados pela legislação em vigor 
offer ecem ao governo meios efficaz es para ser em oppostos a quaesquer 
vacillações cl epr·essivas que .porventura sej am notadas na;s taxas de cam bio. 

Não ha duvida que a massa de papel circulante é ainda conside-
r aYel e deve ser reduzida. Os fundos de garantia e r esgate devem ser-
vir exactamente para crear r ecursos destinados a obter essa r educção 
e já dispõem elos m eios necessario s á satisfacção opp or tm:a e parcial 
d esse obj ectivo. 

A abundancia de ouro que se nota nos grandes mercados mon:õtarios 
r eflec t ir-se-ia em consideraveis proporções num paiz no vo como o nosso. 
de tão promissoras applicações , si os resultados dos c a;pitaes, que aqui 
viessem pr ocurar collocação , pud essem ser calculados ao certo, contando 
com o valor estavel da moeda, e não tivessem a ameaça das · suas oscil-
lações e da s1.~2. ;u [erioriG.;;.:! e sen1 lin1i tes en1 r·elaç~'J ~~ v·üro. 

E ' por isso q~ie o governo liga particular inter esse aos serviços que 
o Banco da Republi ca. tem prestado e pode prestar n esse t erreno, e pro-
cura cada vez mais reforçar-lhe os meios de acção, conform e tereis en-
sejo de verifica r no projecto de organisação que opportunamente será 
entregue ao vosso exam e, de accordo com o que determinastes em lei. 

·Não só é preoccupação do governo concorr.er para que aquelle esta-
belecimento de credito PO·SSa conservar e desenvolv er a sua posição em 
esphera tão in1portante, con1o é s·eu intuito ap!")?..! e!~ ~ !- ~ c 0~ os ~e-:::~:-~0 5 

necessarios para efficazmente offer.ecer ao commercio meios abundantes 
ele descontos de lettras, facilitando-lh e as transa,cções e concorrendo 
para o desenvolyÜ}tento do credito na praça mais importante do paiz. 

E ' ausptcwso o movimento da renda . A que foi arr.ecadada pelas 
alfand.egas em 1904 apresenta um augmento de 4 . 843.537$, papel , e 

Situação 
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3. 039 :632$, ouro, comparada com a do e:x:ercicio· anterior. A renda da 
mesma natureza .attingiu no r' trimes tre do corrente anno a ·SOmma de 
55.752 :934$, sendo 43 . 200 :522$, papel,. e 12.5512:412$, ouro, ou mais 
r. 580:194$, papel, e r. o86 :562$, ouro, do que em egual período de 1904. 

tA exportação do territorio do Acre produziu 2 .139:695$, em 1904, 
dos quaes r .845 :r7o$ foram arrecadados pela alfandega de Manáos e 
294 :525$ pela do }?ará, •e no r' trimestre deste anno j.á se elevou a 
4 . 689:602$, sendo cobrados pela a lfandega de Manáos 2.024:762$ e pela 
do Pará 2.1664 :840$. 

A r eceita dos impostos de consumo foi, em 190•4, de 35. 193 :48o$ contra 
33. o8o :o'82$, em 1903, havendo, pois, uma diHerença para mais de 
2. rr 3 :398$ooo . 

.A de r,5 °/0 para as obras do porto desta .Capital elevou-se, em 1904·, 
a 2. 992 :8oS$, ouro, e no r' t r ismestr e do corrente anno j á accusa a somma 
de 8oo :467$ contra a de 678 :3 r r$, arrecadada em igual período do anno 
a nterior . 

A arrecadação effectuada no exercício de 1904, de accôrdo ·com a 
synopse respectiva, foi de 36.935 :1?5$774, ouro, e 205.615 :776$4·20, papel . 

A renda, ainda não escrip turada, mas j á reconhecida pelas demonstr a-
ções m ensaes remettidas pelas delegacias fiscaes, que deixaram ele mandar 
os respectivos balanços, foi de 12.047 :56 r$836, ouro, e 65 . 132 : rr8$646, 
papel . 

Addicionaelos esses a lgarismos ás quantias calculadas para o semestre 
· addicional de 760 :360$413, ouro, e 4.382 :326$936, papel, e bem as-sim 

o •saldo que se verifuoa •entre os receb imentos e as entregas dos depositas 
na som ma de 823 :·543$736, ouro, e 67. 65 r :969$283, papel, ficará a arre-
cadação total em todo o exercício, elevada a 50.5•66 :571$759, ouro, ; e 
342 .782 : I9•r$2·85, papel. 

A lei n. l'I44 de 30 de dezembro de 1903 orçou a receita geral deste 
exerc>i:io em 46. 5I5 :5•ro$·889, ouro, e 25 r. 2•8r :ooo$, papel, com exclu são 
da quantia de 2 . 530 :ooo$, não arrecadada, pa ra o serviço de obras dos 
melhoramentos dos portos n os Estados. 

Da comparação feita entre a r enda arr ecadada e a orçada, VC!rifica-se 
um augmento a favor daque lla na importancia de 4-051 :o 6o$870, ouro, 
e 9 r.5or :•r9r$·285, papel. 

IA lei n. II45 de 3 r de dezembro de 1903 fixo u a despeza para este 
exercício em 46 .92 1 :3·68$969, ouro, e 253. r6 r :461$921, papel, excluídos 
os 2.530 :ooo$ não arrecadados, elas obras dos portos dos .1Estados. 

Durante este exercício , foram pagos, por conta de creditos esp eciaes, 
extraordina rios e supplementares, entre os quaes se comprehende o que 
foi aberto para a acquisição da Sorocabana, as cifra·s d e r. 555 :044$230, 
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ouro, e 99. 130:684$714, papel, ficando deste modo elevada a despeza total 
a 48.476 :·4r3$I99, ouro, e 352.292 :146$63•5, papel, do que resulta um 
saldo de 2.ogo :r58$56o, ouro, e um deficit de 9.509 :955$3s.o, papel, contra 
o exercício de r 904. 

Esta diflierença :E~cará sensivelmente reduúda, si nã;o desapparecer 
por completo, quando pelos balanços definitivos do exerciçio fôr éonhecida 
a despeza orçamentaria effectivamente realizada, visto nesta apreciação 
ter sido computada, na sua totalidade, a despeza votada, e convindo ainda 
notar que essa differença provém de gastos levados á conta ae creditos 
extrao rdinarios e especiaes . 

De parte taes d espezas, da comparação entre a receita arrecadada de 
275. 130 :222$oàz, papel, excluídos os depositas, e a despeza votada de 
253. r6r :46r$gzr e mais as effectuadas por conta de creditos supplementares 
abertos na importancia de r 5. 366 :.r79$S65, o que tudo somma em 
268.527 :64r$786, verifica-se um saldo de 6.602 :58o$zr6. 

Entre os creditos extraordinarios avultam os que foram abertos para . 
a despeza com a permanencia -de forças do .exercito no :Alto Purús, Alto 
Acre e Alto J uruá e os que se referem ás despezas provenientes de questões 

-internaciona•e s, da sessão ex-traordinaria do Congresso e das occurrenctas 
de 14 de nov-embro . 

.O papel-moeda em circulação em 30 de abril deste anno elev:.va·se a 
673 .176:99a$750. 

O fundo de amortização, em apolices da divida publica, creado pelo 
decreto n. 43.82 de 8 d e abril de 1902, inscriptas até 30 de ai.Jril ultimo 
na Caixa. da Amortização, comprehendia 19 . 406 títulos, representando o 
valor nominal de r8. 350 :2oo$ooo. 

O Governo resolveu chamar a resgate, a partir de r 0 de abril findo, 
todas as apolices do emprestimo de r868, ouro e 'juro de 6°/0 , cogitando 

-ele egual providencia quanto ás de r897, papel, ele accordo com a disposição 
-do. art . 20 n. 4 da lei do orçamento em . vigor. Do primeiro emprestimo 
já foram resgatados títulos no valor ele 2 . 321 :ooo$, ouro, e do segundo 
4.275, de r :ooo$, cada um. 

•Por conta da caixa de resgate foram amortizadas, em 1904, títulos 
no valor nominal de .E 3•87.840, além das .E 165.920 que figuram na ul-
tima mensagem. Essas amortizações foram feitas em junho, variando as 
taxas de 78 '!, a 78 '!, e, em dezembro, de 83 '/4 a '84 '/10 • 

O saldo do Thesouro em ,poder dos agentes em Londres, em 3 r de 
março proximo findo, é de .E 3. 6zo. 872. ro-3, por ter sido pago á Bolívia 
·nesse dia o segundo milhão esterlino que lhe era devido . 

A essa importancia pôde-se adclicionar a de .E 403. 3 r 5-6-o, da r emessa 
feita em abril, e a de .E 2 . 250 . ooo, correspondente ás duas prestações 
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pela compra da Estrada de Ferro Sorocabana, que o Estaao de S. Paulo 
·se propoz a pagar de prompto e o governo acceitou. 

·Nas sommas indicadas não está incluido o saldo destinado ás Obras 
do · Porto desta Capital e <f I . ooo. ooo, em consolidados, sob a responsabi-
lidade do ·Banco da Republica. 

São estas as informações que me cumpre ministrar-vos em obediencia · 
ao preceito da lei. Submetto-as ao vosso esclarecido juizo com as minhas 
n1ais respeitosas ho1nenagens. 

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1905. 

~. 

FRANCISCo DE PAULA RoDRIGUES ALVES 

Presidente da Re1mblica. 
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3 DE MAIO 

SENHoRES MEMBROS Do CoNGRESSo NACIONAL - Congratulando-;ne 
comvosco .pela installação dos trabalhos da presente leguslatura, é meu 
primeiro dever r eferir-me ao doloroso acontecimento, que enlutou a mari-
nha nacional e o paiz int•ei ro , occorrido em Jacuacanga, em zr de janei.ro 
do corrente amno. 

Em todos os Estados da Repnblica, assim como no exterior, a grande 
desgr aça écoou profundamente, despertando um sentimento g.e ra l ele sym-
pathia e as mais affectuosas manifestações ele solidariedade. 

Posso assegurar-vos que, em tão afflictiva emergencia, o serviço ele 
soccorros foi, no Jogar do sinistro, organi·sado com admiravel presteza e 
uma calma e dedõcação inexcedivei.s, sem que a clôr produzida pela catas-
trophe pudesse arrefecer o zelo das guarn ições que receberam aqn ella triste 
incumhencia. 

O Gove1111o fez tudo quaonto cabia em suas attribuições para acudir ás 
victimaos do desastre do A q"idaban e honrar a memoria elos que morreram. 
Outras providencias são ainda necessarias para attenuar a gravidade da 
situação das familias, que ficam sem amparo: essas, não é licito duvidar, 
hã.o de ser o objecto de vossas solicitas deliberações. 

Quando, em rs de nov·embro de 1902, assumi o Governo, tomei o 
compromisso formal de empenhar todos os meus esforços em prol dos 
grandes interesses nacionaes, Manter a ordem interna, respeitando e fa-
zendo . respeitar a livre manifestação da opinião por seus orgãos legitimas; 
dar solução a 'd·ifficeis questões internacionaes, alargando por meio de uma 
acção diplomatica, · elevada e· digna, as no.ssas r elações com todos os povos; 
firmar a situação fin?.!".cei·ra vdodsando a moeda e fortalecendo o credito 
publico; ~2SenvolV'er as forças de mar e terra; attender 'aos ·imteresses ·das 
Estados, a·ssegurando as suas at tribui~ões , sem compro~ ..:::e:- c:.:; Céi. :..; llião ; 
cuidar, em summa, da Yida economica do paiz, e, especialmente, do sanea-
mento e remodelação desta capital, como condição indispensavel para que 
todos os elem entos de progrezso p·ossam ser activaclos efficazmente -
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taes eram, cla ramente, fo rmulados, os desejos e aspirações q ue eu não 
hesitei consagrar, em manifesto ·inaugura l, como largo programma do meu 
Governo. 

T em sido de extraordinaria actividade o periodo decorrido em torno 
d essas id<éas, confiando que não esmorecerei até o termo f inal que se appro-
xirria '. O futuro dirá si tenho correspondido, lealmente, áJs minhas pro-
messas, com pr?veirt:o para o paiz. 

Constituía, na ordem >nterna, um reclamo inadiavel a reforma eleito ral. 
Sem uma organisação, bôa e sã, que se funde na V·erdade do alistamento, 
e na r egular idade do processo das eleições, ponder ei-vos, mais de uma vez, 
não poderá bem funccionar um regimen qué. dependendo de voto popular, 
tem qe se r etemper ar fr.equentemente nas urnas. 

Comprehendestes essa grande necessidade social, e a lei de rs de novem-
bro de 1904, deu unidade ao a list:amento dos eleirt:o res, providenciou sobre 
a . r epresentação effectiva dms /minorias ·e cercou o processo eleitoral de ga-
rantias para assegurar o direito dos que pretenderem a honra de um logar 
no ·Congr esso da Republica . Não basta, é certo, para esse fim, a acção 
de uma Iei eleitoral, sem bons costumes, sem methodos políticos convenien-
tés e aggremiaçõ es parti-darias, sérua e d ignamente inspiradas em princi-
pÍos . E', porém, incontestavd, a influencia· salutar que ha de exercer para 
levantar Ó nível da r·epresentação e libertar o r egimen de vícios que o de-
primem. T ive, pois, o maior empenho em e:Necutal-a com isenção e leal-
dade. As eleições, que tive ram logar em 30 d·e janei,ro e r de março, para. 
a constituição do Congresso actual e os altos cargos de Presidente e Vice-
pres<id en te da Republica, r ealisaram-se com a mais completa liberdade, 
Cabe aos legisladores a grande responsabilidade de fortalecei-a em sua 
primeira pro va, corrigindo os defeitos que a exper i1encia houver demon-
strado, e examinando e julgando o processo das eleições com a elevação 
e espírito de justiça que d ev•em semi?re caracterizar os seus actos. 

Si aos a ltos representantes do poder publico não deve ser ind ifferente 
que a acção política e administrati.va, observada no período de seu Gover,no, 
tenha, nos pontos cardi a.es, solução de continuidade ou possa ser interrom-
pida e profundam ente modificada pela d9s seus successo r es, é fóra de 
duvida tambem qu·e as bôas normas de administração não permittem que 
a sua autoridad•e se exerça no sentido de contrariar as correntes legitimas 
da opi.nião em tudo quan to se prender aos interesses deito ra>es, ou d e v exar 
e opprimir, de qualquer fónna, a manifestação do voto popular. ·P-odeis 
ter a segurança de que, antes ou. d·epois dos plejtos , não foram essas normas 
d esattendidas, sendo a ve rdade republi~ana r espeitad a em toda a sua, pu-
reza, habituado como estou, de long:a data, a observar inflexiv•elmente, 
aquellas r•egras por temperamento , educação política, e, principalmente, por 
atnor ao paiz. 

O problema economico continúa a i·nteressar-me vivamente. As gran-
des ·obras, corajosamente emprehendidas, como necessarias para eliminar 
as causas que estavam alimentando a má fama de insalubridade de sta capi-
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tal, fo,ram com;ideradas a base d.e um systema de saneamento geral, que 
t em sido estricta e rigorosamente ob&ervado. 

Os r esultados ·são lisoni·e iro s e compensam os sacrifícios despend idos. 
Como effeito. de uma acção administmtiva, exercida com energia e con-
f iança, .em execu ção do plano a que se p.ropoz o ·Gov.erno, póde-se a'sseverar 
que a f.ebre amarella 'está muito proxima do termo de sua completa extinc-
ção n esta capital. Apezar dos t rabalhos arduos da escavação e reconstruc-
ção que têm sido feitos, - e muitos estavam conv.encidos que viriam con-
correr para o recrud·esciment.a de epidemias - as estatísticas affirmam que, 
desde r 87 3, não h a exemplo d e ter a f,ebre amar-e! la produzid·o apenas seis 
obitos no mez de março, como acaba de succeder no corrente anno . 

Não havendo interrupção nas providencias e continuando o serviço 
d e hygi·ene .publica a merecer a mesma sol·iCitude e vig.ilancia, que 1he 
têm sido dispensadas até ago ra, esper o- que a terrível moJ.estia ter.á, em 
muito pouco 'tempo, desapparecido definitivamente desta cidade. Esta é 
a opinião c1os illustr·es funccionario.s que têm dedicado todo o seu zelo e 
intelliigen tes esfo•r ços á causa da salubridade publica, com a qual se mani-
festa ram de accôrdo profissionaes estrangeiros de r econhecida competeti-
cia no mundo scientifico . 

<Como complemento d<essas providencias, urge cuidar da construcção 
abundante de casas;- confo•r taveis e de baixo preço, qu e se destinem á habi-
tação dos operarias e da população menos abastada. O Governo submetteu, 
na sessão .passada, o assumpto ao v'osso •estudo •e o honrado Prefeito do 
Distrkto F ederal, comprehendendo a nec.essidade e a importancia dessas 
.construcções e a influencia que hão de exercer, nas cond·ições sanitarias 
da zo.na a seu cargo, iniciou-as resolutamente. tA nltlnerosa classe dos 
operarias, laboriosa e ordeira, é digna de melhor attenção dos pod·eres da 
Republica. 

E' muito complexo o problema economico e, promovendo o san eamento 
da capital, que está sendo reconstituída 'r adicalmente, tenho feito convergir 
a acção do Governo para todos os serviços que d emandam solução nos 
Estados. Ao mesmo tempo qu e o Director da Saude Publica, percorrendo 
o litoral, . de norte a sul , informa-se de visn de suas condições hyg·i·enicas 

para sanear as localidades e proteger as po-pulaçõ"es contra a invasão de 
epidemias, o Governo vae promovendo, com o maximo interesse, a con-
strucção de estradas d·e ferro, a ligação das v•i•as existentes, o estudo das 
que foram autorisadas, a regularisação das tarifas e o melhoramento dos 
portos; contracta, ,em moldes amplos, o serviço d·a cabotagem a cargo do 
Lloyd, reorgan~sado ; estuda, por intermedio de profissionaes de a lta com-
petencia, e com exito, as zonas carboniferas do paiz, preparando elementos 
para a sua exploração ; faz, em summa, tudo .quanto é indicado pela expe-
riencia para favorecer o d esenvolvimento de nossas forças productoras. 

D eveis relevar, portanto, que •eu continue ~ insistir pela creação do 
Minist:erio da AgricuLtura, como centro e impulsos dos grandes interesses 
da producção nacional e do povoamento do solo , que n ão podem cont inuar 
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subordinados a uma direcçã o, sobr-ecarregada com importantes e numerosos 
serviços de natureza differertt·e . 

·E' opportuna a insistencia neste momento em que a lavoura do café 
está r eclamando a vossa attenção par a as •suas urgentes n ecessidad es e 
que· os Presidentes dos tres gra ndes Estados de S. P aulo, •Minas Geraes e 
Rio de Jan eiro ajustaram, com o pensam ento de satisfazel-as, um con-
ven io, elo qual ter eis de tomar con hecimento. 

Ha muito tempo que os baixos preços elo café· inqu ietam o lavrador. 
E ' difficil, na ve rdade, comprehendoer como, constituindo este producto a 
maior riqueza do paiz, que concorre aos mercados do mundo com tres 
quartas partes da producção geral, não tenha sido ainda enco.ntraclo um 
meio efficaz ele a mparai-o contra os .effeitos daqu ella baixa. 

T em consistido .o erro em procurar-se r emedio ás crises quando estas 
se tornaram agudas, e, então, só se reputam efficazes as providencias que 
produzirem effeito immediato, porque só ellas lisonjeam e apaixonam os 
in ter essados, quando o que é pre.c-iso é agir antes, durante as crises e cl·epois 
clellas, sem cessar, mas procurandü resolver as clifficuldades de modo d efi-
nitivo e d·e accôrclo com as lições da experiencia e as bôas noções ela scien-
cia econon1ica. 

A! crise do café, segundo opiniões muito autor i sacias, está em declinio : 
os d epositos t endem a diminuir e o consumo a augJnentar, o que estabele-
cerá ·em pouco tempo um equólibrio estavel, da offerta e da procura, nos· 
mer·cados. Accnesce que, devido á grande carga cl.e 190I, ás seccas e geadas 
que vieram em seguida e á falta de r ecursos que tem impedido o lavrador 
de dar a>Os cafesaes o trato n ec.essario , obrigando-o a . consentir nelles o 
plantio de cereaes, não é licit o .esper ar nos annos proximos grandes colh ei-
tas. A inda assim, dada a procluctividacl e de nossas t erras e a extensão ela 
área que póde ser utilm ente cultivada, o perigo subsistiria de um augmento 
irregular na producção, si os Estados não estivessem vigila•ntes para evi'tal-o 
por n1eio de le is, con1 o caracter provisorio, que regulen1 as novas pl anta-
ções, ou antes, qu e as prolübam. 

E' esperada, entrdantt;J, no corrente anno, uma safra abundante e 
a persp ediva de uma baixa maior nos preços, t em impressionado os lavra-
dores pelo receio de prejuízos imminen tes e que dl::> j.oüderão ser ·compen-
sados com a alta que tem de v ir, ·proximam ente, em consequencia d e uma 
menor producção. Dahi , o empenho em favor el e pr.ovicl encias que possam 
ter execução já para aproveitar.em á safra actual. 

Pondera.ndo nessa situação difficil , o Cong resso não hesitou çonsignar 
na lei do orçam ento em v igo r uma autori sação co.ntendo as medidas repu-
tadas. sufficient~s !)2-!'a .:?. s0h1ção de todas as diffic '..~!d2.~ ~~ do mom·ento. 
Por força dessa lei , o Governo está auto risaclo a entrar- em ac.côrdo com 
o dos Estados cafeeiros - para r egular o commercio do café, promover 
a sua valori.sação, organi;~r e manter um serviço r egula r e permanente de 
propaganda com o fim el e augm entar o seu consumo, podendo endossar as 
operações de credito n ecessarias para esse fim, observadas certas condi-
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ções . Esta autorisação, votada de accôrdo com 1!!S vis t1!!S dos Estados 
cafeeiros, que j ulgara.m-<!1 'a completa para a satisfação dos seus reclamos, 
veio demonstrar, de modo irrefra·gavel, a soJi,citude dos poderes da Repu-
blica pelos interesses da lavoura. 

1Póde-se, poi•s, dizer que. as ind>cações :formuladas com o intuitq de 
regular a situação do commercio do café não dependem mais de lei e quando 
os Estados p.roductores, além de uma · considerav.el renda, dispõem de 
avantajado credito, ·estão sempre habilitados, sem dependencias de qualquer 
natureza, para prepararem nos mercados a resistencia que consid"erarem 
efficaz . 

Não é um pheno.meno economico singular o da baixa do preço do 
café por excesso de producção. Em todos os paizes do mundo tem-se 
observado crises ·Íd-enticas, affectando differentes productos, e, em toda a 
parte, o mesmo clamor ·se tem levantado com intuitos semelhantes aos 
dos nossos lav·radores: nunca providencia alguma legislativa foi conside-
nrda efficaz para levantar, de prompto, o preço das mercadorias, e susten-
tai-o. 'M·edidas provisorias, de caracter commercial ou especulativo, quando 

houv-er ensejo de encontrar, . para executai-as, um pessoal adestrado na 
pratica de negocios, conhecedor do segredo das boLsas .e de uma honesti-
dade superior, podem agitar por algum tempo os mercados e produzir um 
movimento animador nos preços, mas a situação, assim m·eada, não subsis-
tirá, si os pod•eres pub!icos não acudirem com remedios d-e outra ordem 
para assegurarem a regularidade das transacções nas praças e o funccio-
namento normal das propriedad-es que se destinMem a explorações indus-
triaes e agrícolas. Esta, sim, . é -a gra.nde funcção do legislador. 

Em 1903, quando pela primeira vez me dirigi ao Congresso Nacional, 
occupando-me da baixa d9 café, que já existia perturbando as nossas rela-
ções economicas, disse com franquez·a que, provindo a crise, como geral~ 

mente se acreditava, no excesso de producção, seriam efficazes para com-
batel-a as medidas que conv-ergissem para a valorisação do genero nos mer-

cados de consumo 1 affinnando que era na fraca resisbencia dos intern1 e-
diario-s que repousava o maior embaraço para a regularisação do commer-
cio do café e consequ ente movimento de seus pr.eços. Accrescentei que 
só o credito, que se fundar no penhor das S1!!fras, poderá fo.rnecer ao produ-
ctor os meios de esperar, sem impaciencias,_ a colheita e de entregai-a ao 
consumidor, sem precipitações. Nos annos subsequentes, ÍOisisti na affirma-
ção qu e, sem instituições d,e credito que cream essa resisbencia ou fortale-

çam os elementos que existirer11, nada de estavel se pod-erá fazer em bene-
ficio da lavoura . 

. O que mais afflige e o.pprime o fazendeiro é o peso de compromissos 
contrahi.dos • em condições vexatorias e a falta de recursos opportunos, com 
juro modico , para o movimento de suas fabri-cas. 'Si o preço do café não 
bastar para -esse serviço, que não póde ser adiado, e para a amortisação, 
pelo· n1enos, "dos juros das suas .responsabilidades, é natural a exigencia de 
reniedíos ·é1ue o · 'liber·terri, ··Sem d e\no ra, dessa situação . São, em r egra, os 

\ 
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commissarios que en)prestam .suas r eservas de dinheiro para o serviço das 
faz endas, mas, pres tanclo-Jhes este auxilio qu e, en1 ri gor, escapa ás fun-
cções dos in te rmedi·a rios, ficam desannadós para ag irem n o mom ento em 
qué fôr mistér não se sujeitarem á pressã-o dos baixistas. E, quando o com-
missa rio já não pôde dispensar os seus recursos, o lavrado-r, si os encontra, 
é á Custa el as taxas exagerad as, não hav1endo então preço aJgun1, qu e baste / 

para sati>sfazd-os. Esta é a causa· mais import<vnte de nossa fraqueza no 
commercio de café. 

Desde que se pro·cure difficultar a exportação das 'qualidades inferiores 
do producto, melhorando quanto fôr possivd o trato das que se dest inarem 
aos mercados do exterior; desde que se institua uma propaganda séria e 
constante para a ·expansão do consumo; que o credito agricóla como o 
credito real .sejam definitivamente organisados e o fazendeiro possa en-
contrar, com as garantias reaes que tiver, dinheiro, a juro razoavel, para 
custear suas faz.endas, dispensando os rrecursos do inte rn1 ediario, e facili-

dade par.a ser alliviaJdo dos pesados encargos que o opprimem, é diffi.cil 
não poder r esistir ao,s effeitos de uma baixa, ainda prolongada. Si os 
Bancos ou . as associações qu e fo•·em instituicla·s, para esse fim , puderem 
operar francamente em café e os wm·rants se aclimatarem em nossas praças 
ele modo que o valor das mercadorias armazenadas possa circular, sem 
embaraços, livre ela pressão · dos especuladores, ficaremos evidentemente 
a-nnados de elementos permanentes de resistencia, effkazes e sãos. 

E' para este bom terreno que devem convergir todos os esforços elos 
poderes oublicos. Um systema ele providencias, delineado nessas bases, com 
o auxilio que puderdes dispensar, beneficiará . tambem os productores de 
assucar e algodão. ha muito temoo assoberhados por difficuldades da 
n1•esma natureza e que vão ]uctando heroicamente :para vencei-as, em 
algumas zonas do sul. mas, sobretudo, em . varios Estados do norte da 
Repub!ica. 

Não ha quem não tenha pela lavoura, a cuja classe pertenço, o mais 
decidido interesse. Deve-se attender aos seus neclamos com criterio, sem 
a pr-eoccupação de Jisonj eal-a, afagando es[jeranças exageradas •e irreali-
zaveis, nem o temor de contrariar ambições e planos que, á sua sombra, 
se formaram. Medidas imprudentes poderão produzir o effeito negativo 
de restríngir o consumo do café, provocar a r eacção hostil dos paizes que o 
recebem e levar aos nossos mercados a ameaça de agitações, cujos effeitos 
uma exoeriencia muito recente nos tem ensinado a evitar. 

-E' um desacerto pensar que a lavoura do paiz não pôde prosperar 
sem cambio baixo e uma corrente se tem formado em favor da idéa de uma 
taxa que a beneficie. As estatísticas demonstram, ao contrario, que com 
taxas melhores do que as actuaes os preços do café têm ti<~o alternativas 
de alta e de baixa, mas , a lavoura tem vivido e prosperado. 

O regimen do papel-moeda de curso forçado é que anima esses desvios 
da sã d'outrina. O bom cambio é um signal de credito, de bem estar •e 
prosperidade · e todo o esforço do governo . tem consistido em elevai-o, acti-



383 

vando as forças productoras do paiz e promovendo o desenvolvimento de. 
sua riqueza. Não será prudente .abandonar essa tend encia, nem perturbar 
um trabalho que se firma em methodos financeiro s já . consagrados como 
os unicos capazes de preparar, sem abalos ou desconfianças, uma situação 
que seja propicia á conversão da moeda. 

Os paizes que adaptaram a fixação de um cambio para uso .de suas 
finanças, fizeram-no como preliminar logico para a quebra do padrão. 
Ainda assim, em um clelles onde a r eforma tem conseguido impressionar 
o espirito dos no.ssos lav radores, ann os de in1ercia decorreram sen1 que 

aquella providencia •ex ercesse na economia nacional influencia alguma; e 
só quando a proclucção avolumou-se e os preços, por causas extraordinarias 
e algumas imprevistas, subiram, foi que a situaçã o economica se desenhou 
prospera, sem que essa prosperidade possa, portanto, ser attribuida •exclu-
sivamente áquelle f actor. Ali ás, nada tem a valorização elo café com a 
questão monetaria, como tão ' criteriosamente affirmou a respeitavel Asso-
ciação Commercial desta cidade e ti ve, eü mesmo, occasião de ponderar, 
com lealdad e, todas as vezes que era chamado a pronunci a r-me sobre o 
grand e empenho da lavoura. 

A reconstituição financeira do paiz tem sido, ha muitos annos, o mais 
serio objectivo elo séu gpverno. Dar valor á mo eda e •elevai-o gradualmente 
é a formula invariavel ·el e que todos nos temos servido para accentuar, 
com a sinceridade, dos nossos intuitos, o compromisso de realizai-;, e 
esforços pocl.erosos e insisten tes têm convergido com louvavel uni formidad~ 

para ess!õ fim. A cobrança de direitos em _ouro, os fund.os de garantia e 
de resgate, funccionando com regul í!ridade, e um trabalho incessante em 
favor do desenvolvimento economico elo paiz têm tido como consequencia 
muito lisonjeira o renascimento do nosso credito. Os títulos de divida, 
externa e i;,terna, apresentam altas cotações e o cambio, apezar ele estarmos 
atravessando um período de •exportação fraca e quasi nulla, e estarem 
os mercados sob a pressão de desconfianças, creadas pelo receio de dimi-
nuição do valor ela moeda para ser elevado, por esse meio, o dos productos 
nacionaes, mantêm~se em taxas regulares. 

Em toda a parte, sabeis melhor do que eu, o problema da moeda 
é encarado como o de mais clelicaclo funccionamento nos apparelhos da 
grande machina administrativa e o padrão legal, uma vez estabelecido, 
só se altera si começa a faltar confiança nos recursos do paiz. Não é,. 
felizmente, a nossa situação e tudo está nos indicando que podemos e de- · 
vemos perseverar na execução dos planos iniciados. por meus antecessores, 
com vantagem para o credito publico e tendentes á valorização da moeda. 

Seria um erro r ecuar, com o será obra de patriotismo afastar de 
vossas deliberações a idéa de quebra do padrão monetario •e a de fixação do 
cambio, que contrariam profundamente aquelles planos, com tanto exito, 
experimentados 

O systema político, que adoptámos, instituiu uma dupla organização, 
federal e local , com pod•eres distinctos e funcções bem discriminadas. Gy-
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rando em esphera propria, sem uma per fe ita ha rmonia entre ambas, não 
poderá se fo rtalecer a ·unidade nacional. Não deve a Unlão embaraçar a vida 
dos Estados, nem •estes entorpecei-a em seus movimentos. 

Havemos caminhado com vantagem no bom terreno. Anteriormente 
á reforma eleitoral, que consagrou a unidade do a listamento, votastes a 
lei que regulou os impostos inter-estadoa•es, afastando assim o mais peri-
goso elemento de conflicto na or dem commerc;a! ou econ omica. · 

Cumpre-me -ainda invocar vossa attenção para o exercício de certas 
attribuições, que foram con fer idas aos Estados e reclamam a vigilancia dos 
poderes geraes. A faculdade de tr ibutar a importação de mercador ias 
estrangeiras, quando destinad.as ao constuno en1 seu territorio,revertendo 
o produéto do imposto para o Thesouro Fedoeral - póde ser uma fo n te 
de perturbações, si não fôr exercida rigorosamente . de accôrdo coni ·os 
interesses da União. Os direitos de importação, de qualquer natureza e 
origem, . eLevem ser arrecadados nas repartições federaes, de conformidade 
con1 as leis que as regen1; e·sse principio foi cot.lsagraclo no reguía1nent() 
expedido com o decreto n. 5-402 de 23 de dezembro de 1904, para a 
execução da J.ei relat iva aos impostos inter-estadoaes. 

Não póde ser licito aos Estados crear taes impostos: arrecadai-os como 
entenderem por intermedio de agentes seus e não prestar contas dessa 
arr-ecadação, cujo producto não lhes pertence, ou entregar as quantias que 
houverem a r recadado, quando e como lhes aprouvér. 

t 
O governo, é grato affirmar, tem encontradp bôa vontade da .parte 

dos Estados que crearam essa tribut~ção e alguns delles suspenderam 
a execução doe suas leis. Em meu conceito, a disposição constitucional deve 
ser considerada, segundo a fonte de onde procede, antes como iuma 
medida de inspecção, sujeita ao exame do Congresso, do que, como muÚos 
pensam, doe protecção ás industrias locaes . Sem alguma providencia de 
caracter legislativo, regulando assumpto de tanta· importancia, não é difficil 
que venham a soffrer os interesses geraes do paiz, que tem nas rendas 
de importação o melhor elemento para a solução de suas responsabilidades. 

Quanto aos emprestimos externos, contrahidos pelos Estados, continúo 
a pensar que é materia ·de alta relevancia, que deve ser devidamente pon-
derada pelo Congresso . E' de toda a conveniencia que a União seja infor-
l_tÍada dos r ecursos qu•e forem destinados á amortização de taes emprestimos, 
assim como si os Estados estão apparelhados pa ra o pagamento das pres-
tações no tempo proprio. Não só é possível não. estarem elles preparados 
com os . fundos precisos para esse fim e surgi rem dahi di'fficuldades pela 
natur·eza delicada do - assumpto, como podem ter necessidade d-e recorrer 
aos mercados ~em periodo de escassez de letras con1 prejuizo das taxas 
cambiaes. Ha, .sol: retudo, a r êceiar o perigo de serem incluídas, nos ·c0n-
tratos, .clausúlas que . não devetn· prevalecer, por infringiren1 principias 
fundan1e ntaes do -nosso systema de ·governo. 



Te~?·Se forrn;;tdo um~ corrente contra e;;t<fS idéas, que se dizem offel).-
sivas de uma attribuição conferida aos Estados e CJL)•C já foi, em regimen 
·de centr<f]izaçãq, e;<ercida pelas antigas províncias. E' mistér não exa111inar, 
com exagerado zle!q, a natureza de un1a funcção, cujo e:x;er.cici.o impntdeute 

nóde compr.ometber ,g credito ~.0 pa!z e obrigar a -União, em dado momento, 
a encampar pe~adas resporysabilidades para fugir a complic11-ções mais gra-
ves. No velho rell'imert ; ;;t~ pro;yiq..cias .c.o,ntr;;thirant alguns emprestimos, mas 
·OS president,e e,ra.m ent~o 4ele!$ados do p_odoer ceptral e agiam s.empre de 
'}C.côrdo .com o se~J IJ~nsamento. Sem supprimir cessa attribuição, o que já 
se fez em um dos paizes da America, por i;fleio de .neforma constitucional, em. 
razão dos grandes incqnvenientes reconhecidos, ha providencias para re-
gular o seu exercício, que um .)egislador sabia •e prudente, tendo em justo 
.apreço . interesses dignos de ponderação, póde e (deve decretar c~1 

vantagefi1.. 

O territorio do Acre continúa sob a administração· provisoria, que autq-
rizastes. Alguns serviços têm sido instituídos e muitos outros- são aindá 
reclamados com insistencia. Çonvém dar á adrilinistração maior movi-
mento, ·habilitando-a a satisfazer os justos reclamos de brasileiros e estran~ 
.geiros que exploram ousadamente a região, assegurando-lhes as garantias 
·de ordem civil e política, de que ainda não estão g·osando plenamente. 

Os liabitantes do territorio têm frequentemente reclamado providencias 
para a legitimação de suas posses. A principio pareceu qile se poderia 
applicar ás terras devolutas do Acre sob a administração federal a lei 
n . 6or ; de r8 d·e setembro de r8so, com os seus regulamentos e instru-
·cções. As difficuldades que surgiram no exame da questão convenceram-me 
·que seria preferível o alvitre de provocar a respeito uma deliberação do 
Congresso, que é esperada com impaciencia e virá renovar aos habitantes 
·do territ'o rio fedoerai a certeza de que os poderes da Republica ·estão ani-
mados do desejo de dar-lhes todas as facilidades de que carecem, para a 
penosa exploração a que, corri tanto sacrifício, se têm devotado. 

São de todo satisfactorias as nossas relações com as demais Potencias, Relações-Exte-
t endo sido sempre empenho meu fortalecer os laços de amizade que a ellas riores 
nos unem. 

Foi 31ssig1t1<lid!o n esta cidade, a 7 de setembro ul t imo, pelos pl enupo-
t enciarios do Brasil e da Republica Argenpna um Tratado de Arbitra-
mento ge ral que em tempo será submetti4o á approvação dos .Congressos 
dos dois paizes. Achava-se então ~ na bahia do Rio de Janoeiro, .onfte se 
·deteve alguns di as, uma luzida divisão naval argentina que por ord!!m do 
seu Governo vei<? tomar parte nas festas .commemora,tivas . . da noss:,t inde-
penden.cia. As demorystrações que essa visita motivou deram novo . teste-
munho do g rande apreço em que o governo e o povo brasileiro .têm .a 
an1izade argentin~. 

Tr.ocadas ultimamente ·.em Sa,ntiago as r ;;ttificações do nosso Tratado 
de' Árbit'raniento geral com o Chile, ~·e r8 de paio de r899, expedi (J 

25 
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decr.eto de 14 de abril do corrente anno, mandando entrar em execuçãe> 
esse acto. 

Em 20 de maio do anno passado começou a funccionar nesta cidade 
o Jribunal ·Arbitral Brasüeiro-Boliviano, creado pelo art. 2 ° do Tratado 
de 17 de novembro de 1903, e em rs de janeiro ultimo inaugurou os seus-
tr:abalhos o Brazil~iro-Peruano, estabelecido pela Convenção de 12 de 
julho de 1904, ambos sob ' a presidoencia do Nunci9 Apostolico. No seio do 
primei·ro levantou-se duvida sobre a interpretação de uma clausula do seu 
Regimento interno de 3 de junho de 1905. A questão foi resolvida pelos 
Óois governos •eni 30 de janeiro deste anno. 

Estão instaHadas no~ territorios provisoriamente Ileutralizados do 
Breu (Alto Juruá) e de Catay (Alto Purús) as Commissões 'Mixtas de 
Policia e as Fiscaes determinadas no Accôrdo de 12 de julho de 1904 entre 
o Brasil ·e o Perú. As de reconhecimento do Alto Purús e do A1to 
J uruá, vencendo ·corà.josamen~e grandes kliffnculda'<ies, termina'l'am 'tão 
n i'pidamente quanto era possível as · suas explorações, levadas não· só até as 
ni!SGentes desses dois rios e dos seus afflqentes superiores, más tambem 
a'té os varadouros que os communicam com certos tributarias do Ucayále. 
Os chefes das duas Commissões de reconhecimento do Alto Purús já entre-
garam aos seus resp.ectivos governos o Relatori-o !! as plantas de que foram 
incumbidos. A Commissão Mixta que andou pelo Alto Juruá está ultimando 
os seus trabalhos de gabinete em Manáos. Estudados esses documentos e 
tendo mais exactas noticias daquellas paragens, poderão •empenhar-se os 
dois governos, com maiores probabilidades de exito, em achar álguma 
solução satisfactoria para a questão de limites ainda pendente. 

Dois Protocollos relativos á eX>ecução do Tratado de Limites entre o 
Brazil e Venezuela, d·e s de maio de ISso, foram assignados em, Caracas 
pelos plenipotenciarios dos dois paizes, no dia 9 de dezembro ultimo. No 
primeiro ficou approvada e reconhecida a demarcação feita em r SSo pela 
Conu1lissão Mixta Brazilleiro-Ven ezudana, desde a pedra do Cucuhy, junto 
ao Rio Negro, até' o Serro Cupy, ·no direcção de léste. No segundo ' se esti-
pulou que um.a Commissão Mixta v>erifique a demarcação feita de 1882 a 
1884, pela Commi.ssão braziJ.elra, sem o concurso da venezuelana, desde o 
Serro Cupy até o ponto, no Monte Roraima, onde se encontram as tres 
fronteiras do. Brazil , Venezuela e Guyana Britannica, d•ando sempre pre-
ferente attenção á liJ:!ha divisaria das aguas que vão para o Amazonas, 
Orenoco e Essequibo, e procedendo á demarcação conforme o disposto 
nos §§ 2° e 3° do art. 2°, ·~o referido Tratado de Íimhes de s de maio 
de 1859· 

Effectuada a troca das ratificações do Tratado de limites que con-
cluímos com o Equador em 6 de maio de 1904, promulguei-o por decreto 
de ,g · de maio de 1905'. 

O c ' 

Espero que brevemente se possa ultimar satisfactoriamente a negociação 
que temos pendente com o Governo dos Paizes Baixos sobre os limites 
do Brazil c-om a Colonia de Surinan. 
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·'Foram renova;das em Bogotá as negociações interrompidas desde I87o, 
para um ajuste rue limires ent1:1e o Brazil e a Colombi.a. A so1ução conci-
liato ria e razoavel que procurámos, no interesse dos dois paizes amigos, 
só será impossível si, o que não é de suppôr, .o Governo Colombiano en-
tender que a nos.sa posse eHectiva e continua de qua.Si dois seculos, na 
margem esquerda do Amazonas e no baixo Içá, ou Putumayo, vale menos 
do que o Tratado preliminar, ou provisorio, de I777o nunca executado 
compl etam ente, nunca s•eguido do Tratado definitivo que elle proprio an-
nunciava, e para sempr e roto desde a guerra de I8or. 

Empenho-me em fazer começar sem mais demora os trabalhos de 
demarcação das novas fronteiras entne o Bmzil e a Bolivia .e os da constru-
cção da via ferrea do Madeira ao Mamoré, dando-se fiel execução por nossa 
parte ao T ratado de 17 de novembro de I903. 

Trata-se agora da approvação, pelos dois Governos interessados, das 
plantas apresentadas pela Commissão Mixta Brazileiro-Arg>entina, que fez a 
demarcação de limites da frontei r a commum, pelo Uruguay, Pepiry-·Guassú, 

·Santo Antonio e Iguassú, desde a confluencia do Quarahim até a daquelle 
ultimo rio, no Alto Paraná, como v os annunciei na minha precedente Men-
sag1em annua. 

Por decretos de I3 de julho e 5 de outubro de I905. entraram em 
execução no Brazi l o Acct>rdo In t ernacional para a repressão do trafico 
de mulheres brancas, a que tínhamos adherido •em r8 de maio do anno 
anterior, e a Conven ção Sanitari a Internacional que concluímos nesta cidade 
do Rio de J aneiro, em 12 de junho de 1904, .com as Republicas Argentina, 
Ori•ental do Uruguay e do Paraguay. 

Outro decreto, de 3 de fevere iro ultimo, promulgou o Convenio sobre 
marcas de fabrica e de commerci o entr-e o Brazil e a Repuhlica Argentina, 
assignado em 30 eLe outubro de I901. 

O Santo P adre Pio X deu uma prova de particular affecto aos Bra-
, zjleiros cr•eando Cardeal, no consistorio doe r I de dezembro ultimo, o Ar-
· ·-c~bispo do Rio de J an eiro, Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Ca-

valcanti. E' a primeira vez que tão alta distincção recahe em um prelado 
da America Latina. 

De 6 a I 6 de agosto do armo passado funccionou nesta capital o Toer-
ceiro Congresso Scientifico Latino-Americano. 

Os representantes, em ViT ashington, das Republicas do nosso conti-
nente, depois de receber,em instrucções dos seus respectivos Governos e em 
sessão de 6 de dezembro ultimo, escolheram para séde da Terceira Con-
ferencia Internacional Americana a cidade do Rio de Janeiro. A primeira, 
como sabeis, realizou-se em Washington, de r889 a I8go, e a segunda n-o 
Mexico, em I901. . 

Uma commissão especial, composta do Secretario de Estado dos Esta-
dos Uní.do·s c1a America, dos· E mbaixadores do Brazil .e el-o Mexico e dos 
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MiQi.str0s <;la . Republiq .. Argep,.ti~1a~ Chile, Costa Ri~a e ·Cu.J?;,~, f9-rm~tlou o 
programma dos trabal)10s, unanimemente _ apprqva~g en~ ses~õ~s 4e 6 e 21 

d!' <fbriL 
A Conferencia deverá começar· as s uas sess.ões em zr <).e julho e en-

cerral-q.s no r" de , seten}bro, de accôrclo com o regulam~nto já approva<;lo 
pela União elas Republicas Americanas em vVashington. . 

A 25 el e julho •espera chegar a resta capital, em visita ao Brazil, Q 
;>ecretario eLe Estado elos Esta.clos Unidos da America, Sr. Elihu Root, que 

será nosso hospede durante alguns dias. 
Tenho grande satisfação em ver que cada vez mais se estreitam as 

1'elações de cordial amizade entr•e o Brazil e os Estados Unidos ela Ame-
rica. Concorrendo para isso , não tenho feito mais elo que seguir a política 
traçada desde 1 822 pelos funclaclor•es ela nossa Indepenclencia e invaria-
velmente observada por todos os gov,ernos que o Brazil tem tido . 

A Segunda Conferencia da Paz, para .cJue fon'!os convidados, como o 
tínhamos sido para a primeira, ele I 899, devia reunir-se na H aya em r 5 d·e 
julho proximo, segundo proposta f eita aos dema1s Governos por Sua 
Majestade o Imperador da- Russia. Estando já convocada para esse mesmo 
n1ez, no Rio de Janeiro, a Conferencia Pan-A1nericana, peclin1os, conjun-
ctamente com o Governo dos Estados Unidos da America, o adiamento 
da reunião na Haya para data razoavelmente posterior á do Rio de 
Janeiro, afim de que alguns dos delegados a •esta pudessem tomar parte 
na .outra•. Esse ad-iamento foi prompta e facilmente acceito pela Russia e 
p.or todas as outras Potencias européas. 

Em 30 de abril determi nei á nossa Legação 'em Berna que apresen-
tasse a adhesão do Brazil á Convrenção eLe Genebra, dre 22 de agosto de r 864, 
chamada da Cruz Vermelha, ficando esse acto dependente da vossa appro-
vação . O Paraguay, o Equador e a Colombia, unico•s paizes da America do 
Sul que se achavam no nosso caso, fizeram-nos saber que estão · tambem 
<;lispostos a adherir desde já a essa -Conv,enção. 

Por iniciativa de Sua Majestade o Rei d e Italia fundou-se em ' 
Roma um Instituto Internacional de Agricultura. O Brazil, convidado a 
tomar parte nas conferencias preparatorias, fez-se nellas · l'le;presenta!r. 
Ultimamente, autorizei o nosso r epresentante diplomaticb na Italia a 
a,ssignar, como plenipotençiario, e ad •·e fe•·endum do Cong'r,esso Nacional, 
a -Convenção ajustada entre as Potencias que adheriram á creaÇão do 
mesmo Instituto. 

Na Con fe rencia Assucareira de Brnxellas os nossos intenesses têm 
s i,<;io de.fendidos pelo Minis,tro do Brasil ali ac reditado e por nm delegado 
do Ministerio da Fazenda . 
. .. Já fp i ;re~.b_b e,lefida a nossa Legação rio Mexico. O Gov•erno dos Paizes ' 

Baixos creou tuna no Rio àe Janeiro, inaugu rada en1 16 de deze tnbrO 
u\ti!_tlo . 9 restal)el e~im~ptq da CJ,lle em ontrps , ten;ipos ·ti vemos na IIaya 'está 
qepenclende da approvação de nm proj ecto submettido á vossa decisão. 



Hátivé ém 9 ile hoveú'ibrá dá ailno passado um mov imentá d.e indisd-
j:>'lina, na guarniÇão da fortaieza de Santa Cruz, que foi suffàcado cám a 
rapida intervenção da força f ederal. Nenhuma outra alteração soffreu a 
t> rdem publica no correr do anuo que findou. · 

C ohtinúa erri estudos nas co'mmissões do Senado o projeoto do Codigo 
Civ il. E' meu dever insistir, ainda uma v ez, pela necessidade de ser 
decretada essa codificação, prom et t ida ha tanto annos e esperada com grande 
a neí>edade. 

A lei n. 1.33 8 de 9 de janeiro de 190.5, que reorganizou a justiça do 
Districtcí · Federal, tem tido r egular ex ecução, sendo curta ainda a expe-
ri encia para pod erem ser bem apreciados os seus r esultados. 

Á administraÇão da justiça no territorio do Acre tem estado entregue 
a ' juizes leigos. Os qu e foram nom eados para os districtos do Alto Acre, 
Alto Pu~ús e Alto J uruá, assim que tomaram posse dos seus cargos, c1eixa-
ram-n'os com licença, allegando enfermidade. 

N os t ermos do art. -;~-8 , n. n , da ·Constituição, compete ao Presidente 
ela , R epublica nom ear os magistrados f ederaes, mediante proposta do Su-
premo Tribunal. 

Surgiu ultimam ente duvida sobr0 a competencia que tem o governo 
de a ttender aos p edidos de r emoção para as s•ecções que estiverem vagas, 
quando o Tribunal houver iniciado o concúrso para o seu preenchimento ou, 
encerr<>do elle, tiver formul ado a proposta com a classificação dos can-
didatos. 

A lei dá aos juizes o direito de r•equererem a sua remoção, sem limitação 
de prazo, esteja ou não iniciado o concurso.. Ha mesmo casos em qu•e, tendo 
o gqverno de resolver sobre um pedido de remoção, penso que não deverá 
fazel-á sem v erificar si com as indicações do Tribunal será melhor set-
vida a justiça . 

Para evitar, 
dessa attribui ção, 
duvida. 

entretanto, attrictos ou clesinuelligencias no exercício 
convém que o ·Poder L egislativo faça desapparecer essa 

E m .v irtude ela autorização conferida pelo decreto n. 1.326 de 2 de 
janeiro do ai111o findo , foi r>eorganizada a Brigada Policial, cujo effectivó 
passou a ser el e 4.503 praças de pret e 165 officiaes. 

D evo chamar a vossa a ttcmção para as provid encias que t enho recla-
mado em outras occasiõ es, sobre .o assumpto da naturalização, assistenda 
·a a lienados e e!•eição municipal. 

E m virtud e ela lei n. 1.269 ,de 15 de no vembro de 1904, p ela qual 
foi r efo,·mada a legislação eleitoral , deixou · de exist ir o alistamento de 
eJ,eitores rnunicipaes, e, assim; não será possível, não obstante o disposto no 
art. 21 da lei n . r . 338 ele 9 d e janeiro el e 1905, constitúir a junt~ de que · 
trata á lei n. 939 de .29 de dezembro de 1902, ·nei:n proced er a mesma jünta 
á r evisão do Districto F ederal em secções e orgapizar as mesas eleitoraes 
para a eleição municipal. 

Justiça 
e .Negocios 

Interiores 
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Approximando-se o dia em que se deverá proceder á eleição do 
novo Conselho Municipal, urge resolver sobre o processo qwe . terá de 
regel~a. 

Nos primeiros mezes do anno, chuvas extraordinarias produziram 
grandes inundações, causando prejuízos consideraveis nesta capital e em 
diff.erentes localidades qos Estados. e, pricipalmente nos de Minas Gerae§, 
Rio de Janeiro, Santa Catharina, Bahia, Sergipe e Alagôas. 

Os governos locaes attenderam com solicitude aos reclamos das po(lu-
lações que foram v~ctimas des·sas inundações, e de minha parte concorri 
com os auxílios que foram solicitados, sentindo não pod.er fazel-o com· 
maior desenvolvimento. 

Em Mensagem anterior ponderei: "A instrucção publica, em to<fas as 
suas differentes phases, continúa a reclamar a vossa attenção esclarecida. 
E' um serviço qwe interessa vivamente ao progresso do paiz e não f~
cciona com a necessaria ordem. e proveito. O ensino superior resente-se de 
falhas que conheceis; as disciplinas indispensaveis para a admissão nos 
seus cursos não estão sendo bem ensnadas . e os .exames têm sido faci-
Htados de ta.J fôrma, que convém r·eve r a legislação para •dar •moldes mais 
proveitosos a um serviço de tanta importancia ". 

Estou ainda convencido da necessidade de adaptar providencia que 
normali:z>e esse ramo da administração publica, afim de que se não aggravem 
cada vez mais os males produzidos pela organização actual. 

Saude Publica Muito lisonjeiro é o estado sanitario desta capital. O anno de 1905 
foi o mais salubre do ultimo quinquennio . As molestias evitaveis, com 
exclusão da tuberculose, tendem a desapparecer. A febre amarel!a, sobre-
tudo, já não existe com a feição epidemica e o Rio de Janeiro não póde 
mais ser apontado como um fóco dessa molestia. Este resultado extra-
ordinario foi exclusivaniê-;,te devido ao serviço e special' de .prophylaxia 
que o Governo Federal estabeleceu, manteVIe e defendeu contra todas as 
op.posições que se levantaram: Tanto rrtais d-igno de· apreço é este resultado 
c]Uanto é certo que as condições da cidade actualmente são muito favo-
raYeis. á erupção e desenvolvimento de epidemias: as demolições, as esca· 
vações, as aberturas das galerias de esgoto facilitariam o desenvolvimento 
de um paroxismo ·epidemico, si · não fossem as medidas sanitarias postas em 
r:xccução. 

Por tal motivo é de absoluta necessidade que não seja al.. erada a 
élCtnal organização dos serviços sanitarios. O govt:rno carece e::.tar serrtpre 
apparelhado de todos os elementos de acção para contrabalançar, com as 
medidas prophylaticas que está executando, as numerosas causas acci-
dentaes de in.salubridade eventual ora existentes: E, com relação á febre 
amarella, ·mesmo qué taes . causas .de insa.lubridade . •eventuàl cessem com .a 
terminaÇão das grandes obras de saneamento, não poderá desapparecer o 
serviço especial de prophylaxia, porquanto c~existem na cidade as condições 
.nosologicas . .favorave"s á · disseminação da ·molestia, que poderá ser facil-
mente importada. 



391 

E' urgente a organização do serviço sanitario ·dos portos e a co.nstru-
-cção d e u.m hospital de Isolamento modelo nesta capital, como . é digno 
.de vossa attenção o Instituto de: Manguinhos, cujos valiosos· serviços 
têm-se estendido a toda a Republica. E' mistér organizar e desenvolver tão . 
importante nucleo de estudos, já conhecido na Europa e tão pouco 
entre nós. 

Como complemento da refor,ma de 1904, torna-se necessario reorga-
nizar, por completo, as Colonias de aliepados, assumpto de que l11Je occupei 
na Mensagem de 3 de maio de 1905. 

Merece o mesmÓ assumpto a attenç~o do Congresso N acionai, por-
-quanto a superpopulação do Hospício Nacional, sem falar no estado •em que 
.se acham os alludidos asylos, é facto que, por sua natureza e consequencias, 
reclama prompta providencia. O meio unico de fazer cessar aquelle .g,ave 
inconveni•ente, completando-se, por outro lado, o serviço de assistencia a 
alienados, é transferir do Hospício . para as Colonias os enfermos que esti-
verem nas condições d e serem tratados ahi, para o que é mistér removei-os 
para local adequado e proVIel-os dos melhoramentos indispensaveis. 

A providencia mais importante e urg~ente de que necess ita o exeréito 
é a sua reorganização de acco rdo com os progressos da arte da guerra . 

No anno proximo findo a cbmmissão nomeada pelo Ministro da 
Guerra, constituída por um official ·de cada uma das armas e .corpos 
.especiaes, sob a presidencia d e um - get:teral, elaborou os projectos rela-
tivos á reforma da instrucção mHitar , á reorganização do exercito e á 
lei do recrutamento . 

O primeiro foi approvado pelo decreto n. 5968 d e 2 de outubro de 1905, 
em YÍsta da autorização concedida ao governo pelo art. 10 da lei n. 1316 

·de 31 de dezembro de 19·04; os out ros foram em 19 de o.utubro de 1905 sub-
mettidos ao vosso exame. 

E' indispensavel dota r o exercito com essa organização já iniciada 
pela execu_ção do novo regulamento dos institutos militaes de ensino, 
tornar uma r ealidade a lei . do so r teio , e completar estas medidas com a, 
inclusão no orçamento da guerra d e uma ve rba especialmente d estinada 
á. realização systematica, em todos os districtos militares, de exercícios 
.como os qu e no a,JlnO f i.ndo foram feitos, com brilhante ex ito, pelas fo r,ças 
·desta guarnição no C urato de Santa Cr.uz·. 

O aquartelamento da força nos diversos districtos, inclusive o desta 
.capital,. não satisfaz. !Sem grande augmento de despeza poder-se-hia, todós 
os annos, do tar o orçamento da guerra com a verba necessaria para a 
.construcção de dois quarteis, pelo menos, do typo do que se est·á construindo 
em Lor,ena para o 1 2° batalhão de infantaria. 
, ü serviço de saude do exercito tem mer~cido e'specia l solici tude do. 
·go.verno. 

· As obras do Hospital •Central continuam activa·mente .• Este estabele-
.cimento, que já possue os ser viços de -electro-therapia, electro-diagno·stico.,.· 

Assistencia a 
alienados 

Guerra 
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hy:df-o-thhápia, u'm laboraterro de bacteriologia e miéroscopia clínica, 
' áté fins de. Junho terá iiistallado ·o serviço de m ec:ai1b-therapia, cújo Ít; a-
: ierial deve ser adquirido pelo seu dii-ector, que para e_sse fim foi especial-
%ente· ~riviado á Europa . 

.. A dlrecçãà ,geral, que está provida de material o mais aperfeiçoado. 
pa-ta todos os serviços de paz ou de guerra, já se acha installada no edifíci o. 

· <t\ie para 'esse fim foi construido na praça da Rept)blica. 
De accórdo com a autorização constante do decreto n. 1390 de 4 d~ 

outubro de 1905, foi adquirida para a 1nstallaÇão .d e um hospital em 
Porto ,Alegre, séde do 6° districto militar, uma propri edade denominada 
Cirsa de Saude da Bella Vidta, edifício construido segui1do os mais rigd-
"rosos preceitos de hygid\.e, provido de 'todos os a r tigos e utensílios de 
uso hospitalár; e pr o.n1pt o para iii1mediattim'ente r eceber os doentes . . 

D epois de minuciosos' estudos , ficou resolvida a ilistallação ·da fabr·i~a 
ôe polvàra sem fumaÇa na v illa do P"iquete, no Estado de S.' .Paulo . 

·•Os trabalhos ja forám iniciados com grande actividade e no corrente 
anno serão inaugt1tados a usina eleétric_a da fao;ic;l. e o . ramal ferreo que 
está sendo c~nstru!do entre Lor.ena e aquella vil! a. .. · ' 

A COQtdelaria d.e Saycan, que era muito onerosa ao Thesouro~ de 1903 
a té hoj-e, com administr~ção e regulamento novos, converteu-se em fon te 
de re nda .e espero que, dentro âe pouco t empo, será súffici-erite para satisfa-
zer á todas as necessidades do exer.cito. 

O ser.v iço de remonta t em tambem merecido especial attenção . 
T em cuidado o governo com soLicitude do-s elem entos d e defesa das 

forta1ezas da barra, devendo a da Lage ser ináugurada no corrente a'nno. 
Proseguiram com toda regularidacl•e os trabalhos da carta geral da ke-

publica, estradas de rodagem, Sariatorio Militar em lavrinhas. n ovo Ar: 
senal de Guerra e reconstrucção da frente do Quartel General . 

-Na linh~ telegraphica de !Matto-Grosso foram inauguradas as estações 
ele •Corumbá, Margarida;Porto•li'Í:urtinho, Bella Vista e Livra,mento , no 
r~mal d.e Cuyabá a S . Lmz de Ca·ceres; na linha telegraphica do Paraná 
foi inauguai-ad-a a ulti-ma estação na •Colonia militar do Igua ssú; e na dó 
Rio Grande' do Si.tl, duplicou-se a linh-a já existente de Cruz Alta a Pass"o· 
Fundo até ·as proximidades i:Ía. estaç

1

ão de Santa Barbaia, e para esta 
segue ~m linha simpl e!i, que se p folon~ará até .a CoJonia do Alto Uruguay. 
· ' ·-'A autof ização contida nÓ ari:. 7 .§ I 0 da lei n. 1453 de 30 de dezembro 
do àmlo findi:J ; para d:i~1 eço da execução do prbgramma naval de 1~ ci e 
deZémbró de Í904, veio a ttetiller a uma exigencw elo paiz , sátisfazendo , o 
íusta aspiração de nossá mai-i·nha. 

Correspondente aos pa·trioficos ii1 tuitos do Íegi.slador, o ·gdvérno tein 
prestado 'a maior attençãéi aos interesses <ía grande classe nacional, e, de 
aocórdo com aqu ella autorização, procurará r evigoral-a neste momento 
eii1 que sa:ngi-a' ainda o golpe cruel tJue soffreu com- o larriénta-ve.l sossobro 
dOA qüiâlib-;,i nas agua:§· de j acuatànga. 



Já me referi ao triste acontecimento nas pri!l1eiras linhas desta Men~ 
sagem. O Aquidaban, que--partiu do porto desta cidade, a 20 de janei ro, 
para a enseada das Palmas, na llha Grande, afim de faze~ as ultiinas ex-
periencias com os seus apparelhos de telegraphia ·sem fio e servir de aloja-
mento á commissão incumbida de estudar o local mais apropriado it 
construcção do novo · arsenàl , nav,egou, na tarde do dia seguinte, naS 
aguas do cruzador Bar1·oso, e ancorou á's 5 horas da tar.doe na bahia de 
J acuacanga. Na da fazia presagiar a enorme catastrophe que fez sossobrar 
o couraçado, , ás 1 o hora~, e 45 minutos da noite daquelle dia; em conse- • 
·quencia da explosão do pa•iol da polvora da torre de ré, levando em seu 
bojo para o fundo d'o mar provectos almirantes, officiaes superiores de 
reputação firmada, )ovens e esperançosos officiaes cheios de abnegação, 
inferiores e praças em ·cuja dedicação se podia plenamente conf,iar. 

Muitas são as causas attribuidas· á explosão, umas destituídas de funda-
. mento , outras dignas de serem exami nadas. Está se procedendo · a inqueritd 
.processa] militar para a investigação da verdade, i11as não será de estcanhar 
que, como fo i succedido com os desastr es do Maine e do M·ihasa, não se 
chegue á conclusão definitiva . A despeito disto, está sendo objecto de estu-
dos a cO?"d-ite, existente no couraçado Ri:achuelo, cujos paióes se achali1 
em · condições identicas aos do Aqttidaban, quanto á temperatura e humidade, 
e tieni assim amostr~s extrahidas elo paiol elo ·Matboso, guardadas desdé 
1896, e uma outra, que havia fi{:ado na Armação, pertencente mesmo ·ao 
Aquidaba.n . Com este trabalho tem em vista o gov•erno verificar ·si o 
desastre pócle ser ·attribuiclo á combustão espontanea da c01·d·ite, cuj a tem-
peratura ·110 paiol, ás 4 horas elo dia da catastrophe, era ele 36 gráos cen-
tígrados, segundo informação do mallogrado Commandant.e Serra Pinto. 

Afim de dar ao pessoal instrucção correspondente aos ape-rfeiçoa-
mentos introcluzidcs pelo progressivo desenvo.Jvimento da industria nos 
navios mbdernos, foram creadas, conforme autorizastes, as escola·s de 
profissionaes de a rtilhar ia , foguistas e timoneiros , e r eorganizada -a de 
torpedos. Estas escolas porpor{:ionarão aüs jovens officiaes e praças 
conhecimentos praticos que os habili tarão ao cabal desempen'ho dos seus 
arduos deveres. 

Com o mesm o intuito esÜt sendo organizado um projecto de regu-
lamento para · a Escola Naval, que será submetti.do breveinente á vossa 
consideração. Moldado, em parte, pelo regulamento das escolas de 
0sborne e Dartmouth, se fôr ·o projec·t o convertido em lei, elevará o niv.ei 
ela aptidão dos futuros officiaes da armada e do corpo de machinistas. 

O navio escola Benjamin Const·nt, que desaferrou deste porto a 22 

de abril do anrio findo, em viagem de instrucção, com 6o guardas-marinha 
confirmados, r egressou a 27 d,e novembr o, tendo tocado nos $eguihtes 
portos: Recife; Bàrbad.o:s, N ewport-N ews, P hiladelpHia, N ew-York, -'t>ly-
mouth, Portsmouth, ü herbourg, Las Palma·s, Fernand0 tle Norol:rha e Bahi;1. 
Foi esta a quinta viagem ao é""'terio r . r ealizada no presente quatrieniíib. 
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Concluidos os reparos em andamento, zarpará ele novo o Benja1m:n Constant 
para fóra do paiz com uma turma ele segundos tenentes. 

Restabelecida a ordem no Paraguay, foi mandado retirar de Assumpção 
para Ladario o aviso Fe,·nandes Vt:eú·a. e o vapor Antonio Joã~. O cru-

zador Tamandm·é, que parecia incapaz de sahir para o ·mar, fez, sob o 
com mando do Capitão de Mar e Guerra João Bapfista das Neves, di versas 
viagens á Ilha Grande, Santos e Santa Catharina, co.m bom exito. A di-
visão naval do norte, tendo cessado as razões determinantes de sua creação, 

• foi extincta, regressando ao porto desta capital os cruzadores-torpedeiros 
Tt~.p:y e T:ymbira .. A 2" divisão nava l elo sul, hoj e r", que daqui sahira no 
dia 9 ele dezembro ultimo para Santa ·Cátharina sob o comman~do elo 
Contra-almirante AJ,exandrino de Alencar, af.im de faz·er exercícios e 
evoluções, regressou no dia 27 de março. 

iCemo . vêdes, o governo tem mobilizado, quanto é possíve l, os navios 
da armada,. cujo pessoal está regularmente adestrado . . 

}á estão a rmadas e promptas as canhoneiras apropriadas á navegação~ 
dos rio·s tributarias do Amazonas, e no dia 28 de setembro ul t imo foi 
lançado ao mar o nwnitor Perna.n·~buco, que estava ha muito t empo no 
.estaleiro. 

Mud'ar o nosso principal arsenal da séde onde se acha, com off~cinas 
dispersas, para sitio mais adequado, onde possa satisfazer os intuitos 
de sua creação, .é attender a uma necessidade já reconhecida. A .{)pinião 
geral é favoravel a essa remoção, havendo divergencia quantq á escolha 
do local. Uns entendem que o 'arsenal d eve ficar dentro da bahia desta 
cidade, embora, sendo a mudança provisoria, acarrete grandes despezas 
a adaptação do, terreno. e não tenha este uma área suHi>Ciente para a con-
centração das officinas, diques, depositas, etc. Outros, attenta a impor-
tancia estrategica do canal da Ilha Grande e a conveniencia de não afastar 
o estabelecimento do porto desta capital e do de •Santos, que são os dous 
principaes emporios de nosso ccn1Jll e rcio , pronunciam-se em prol da bahia 
de Jacuacanga. 

Esta parece a op·1nrao mais generalizada entre o.s prof)ssiona e~ de 
maior competencia. Medindo, entretanto, a responsabilidade que lh e cabe 
em a;ssmnpto de tanta relevancia, que diz' respeito ao supremo interesse 
da defesa nacional, o governo nomeou uma commiss\i.o composta de seis 
officiaeS generaes e dous engenh eiros navaes para proceder a eStudos 
·que o habilitem a <.!e!.iberar com acer to. 

A conversão em lei do proj ecto regulador do sorteio , sujeito actuai-
mente ao vosso estudo, facilitará 6 provimento dos claros· nos corpos d" 
marinha, por esse meio ('anstitucional, em cuja effibacia · confio, con- ' 
virido tambem rever o regulamento do corpo de ofrfciaes inferiores, no 
sentido de facultar n:ei'le o ingresso aos foguistas,. artilheiros, torpedista.s 
e timoneiros, e deliberar definitiva.m~nte sob're· o ·, regulat:nento para a 
pesca, dependente tambem de yossa apreéiação .. 
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A nossa organização administrativa carece de ser revist~. No Mi-
nisterio da Industria essa necessidade se impõe aconselhando a separação 
dos serviços de agricultura, commercio e industri~ , e a reorganização das 
directonas subsistentes. Sem a primeira des.sas medidas, conservaremos 
a .nossa principal fonte de riqueza dirigida por um apparelho adminitra-
tivo accessorio de outros já de si absorventes. 

A creação do Minister·ÍO · da Agricultura, que íá iniciastes, actuará 
d e modo sa-lutar tanto sobre os serviços que se emancipam, como sobre 
os que forem conser vados no actual Ministerio da Industria, permittindo 
i direcção superior de cada um delles o tempo e a especialização conve-
nientes. 

Já foram recebidqs, em parte, os diplomas conferidos a productores 
brasileiros na exposição de S. Luiz, que serão distribuídos apenas chega-
.rem os restantes e as respectivas Jnedalha·s . 

Por falta de dotação nos orçamentos, deixou o governo de corresponder 
a convites ,para exposições no exterior, tendo, entretanto, adherido ao 

Instituto Agrícola Internacional de Roma, para cuja representação solicito 
a dev id~ consignação J no orçamento. No interior, continuam alguns gover-
nos locaes e sociedades de agricultura na benefi"ca propaganda; que aqui 
é feita pela Sociedade N acionai. de Agriculturil, em prql da lavoura e 
industrias connexas. 

A essas inicia-ti v as tem o . Governo .Feder.al prestado a devida attenção 
e facultado - todo o auxilio ao seu alcance. 

lndustria e 
Viação 

Exposições 

Foram te rrivels os effei:tos das Qnu~dações que so.ffrêmos no inicio It:inundações e 
,do anno corrente, a que já fiz ligeira referencia. Mal se extinguia a desola- seccas 
dora secca ao norte, e logo novos phenomenos meteorologicos determina-
vam um cortejo de desgraças pessoaes e de prejuízos materiaes em uma 
vasta área do nosso teHitorio. As inundações comprehenderam principal" 
mente as bacias do •S. I;rancisco, do Parahyba e do Rio Grande, determi-
nando nestes e nos · seus affluentes os mais desastrosos effeirt:os. Conheceis 
a situação em que se encontraram os centros de população ao alcance 
das cheias, a perda de vidas preciosas e os prejuízos da agricultura e das 
industrias marginaes a esses rios. 

O mesmo acpnteceu ao norte de Santa Catharina. 
Tambem ne&ta. capital foram extraordinarias as chuvas,. por sua 

intensidade e pe rsistencia, acarretando consequencias lastimaveis, embora· 
a presteza ele providencias dadas. Tanto aqui como nos Estados, estas 
se dividem natu ralm ente em medidas occasionaes e e·m providencias de 
caracter tão definitivo quanto o podem ser. em cada caso os recursos 
da arte humana contra calamidades dessa natureza. 

·~s ·' primeiras for~n desde logo tomadas, não.' só por auxilio directo 
:a go.Ver'nos loc<res, cwmo .. por medidas de·· socccirro de toda a especi.e 

A~ d'emais co~stituem objecto de trabalhÓs que irão sendo executaaos 
ccim ·a ' :ihaid ra·pido andamento possível. Graves foram tambem os damnos 
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~uc a U nião sof'ireu directanH~ nte nas suas linhas ferreas, n'otadamente 
na Cen tral elo . Brasil , Linha Auxiliar e Oeste el e Minas, cujas reparações 

·vão custa í- sacrifícios excedenteS ab orÇamento ordinario. 
Aos desastres elas inundações reuniram-se os effeitps ela secca no 

Rio Grand e .elo Sul, acompanhaélos el e praga ele gafanhotos, que tambeni 
devastaram o territorio paulista e outros ao sul. N aquell e Estado a fàlta 
ele chuvas prejudi.COll gr avemente a procltlC'Ção, r estringindo a agricultura 
a uma colheita assaz· reclui icla, e diminuindo a producção do xarqtte, 
nã-o só pela perda de gado, como pela impossibilidad e de levai-o para os 
mercado dos pontos onde as estradas de ferro ainda não faz em esse 
transporte . A devastação dos emaa.mes de gafanhotos já nos tem a.ttingidC> 
bastante, cumprindo tomar medidas permanentes· para· evitai-a e com batel-a. 
A ·experiencia dos nossos v isinhos elo sul, qtfe tanto têm soffrido essa 
praga, nos pod erá servir de escola proveitosa, si vos aprouver habilitar 'o 
govenio com os recursos para agir. 

De accôrdo cbm o vosso voto , persisti nas obras contra os effeitos 
da seCca, convencido de que não nos é 1nais licito aguardar os n1ov in1 ent'os 
das terrive.is crises para com batel-as, conhecida como é a sua periodicidade. 
A's obras de construcções de es tradas de ferro e açudes em alguns Estados 
do Norte, accresoentei os estudos de outras conducentes ao mesmo fim e 
fiz iniciar a abertura de poços, cuja distribuj'ção será determinada por 
profissional com estudos feitos no exterior e j á publicados 

No v igente orçamento au toriza·ste-s o inicio de providencias tendentes 
a facilitar o povoamento do noss'o solo. Esse problema é de capital impor-
tancia e já nos custou grand es esforços e sacrifícios, que ainêla estão 
sendo liquidados. Penso que o devemos r ecomeçar com ~autela , dando-
lhe a fe.iÇão pratica · que a nossa exp eriencia acons-elha, com o apoi9 dos. 
E stados e das ·ei11prezas interessadras por seus capitaes no desenv·olvimento 
ecbnomico e commercial de cada zona. O conct!rso das companhias de •es-
tradas de ferro poderá ser para este fim dé grancl·e efficacia e o gov~rho 
cuida de alcançai-o, não só como cond ição nos iiovos contractos, mas 
tambem por accôrdo com as que estão ja em traf•ego-. 

Não bastará, entretanto, attrahir o iminigrante e dar-lhe os meios 
materiaes de trabalho, será indispensave l ao 'seu bem estú facultar-lhe o 
ensino ad•equad"à pà ra: d conheciiiiéhfo do nosso meio agr>cola, socül e 
industrial, 'facilitando-lhe o da lingua, que lh e · proporcion~rá o mais pre-
cioso r ecurso no comme.rcio dos seus prodi.lctos. 

A extensão do nosso trafego ferro-viario attinge a cerca de 18 .. ooo· 
kilometros, que novas c.onstrucções elevam annualmenbe em escala já 
satisfactoria . 

O· governo continúa no seu proposi to de animar a constituição de 
grandes fêdes por · compMJhias ·providas ·. dos recursos indi'spensaveis· ás 
.construcções que se vão tornarido n ecessarias e á 111anubenção de um trafego 
r ej>u1ar. Neste ainda ha que f;~ze.r, qüer qúarrto á constituição do JJJati:ri:ll 
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i!P~Opriaqo a _qda z.ona, q.uer sobretudo nq qu!'! diz respeito ás t~rifa~. 

Embora as reclamações cbntra estas •excedam ás vezes .os. limi tes em q~e 

póde subsistir a industri~ de transportes, ~ irrecusavel que em alguns Caõos,.-
8 exploraç~q ferro-vi~ria .embaraça com fretes pesados e exigencias irpÍ)ro-
cedenbes a vida econpmicá das regiões a que serve. 

A acção do governo é limitada pelas condições dos contractos; no 
emtanto, o cuidado nas revisões destes e na escolha dos fl)nccionarios 
incumbidos da fisc~lização já lhe vae dando elementos para m~lhor amparar 
qs interesses publicas •e os dos productores. 

Essa intervenção, zelosa e continua, defende in loco os interesses 
geraes e adverte a administração superior, habilitando-a a pr-ovidenciar 
com a.certo. 

Entne as deficiencias de material, têm sido sobretudo sensíveis as do 
que se destina a transportes especiaes, que tenho entretanto melhorado. 

Não será possível faze l-o por compLeto sem algum tempo; mas o 
empenho persistente elevará cada ,anno o bem estar das industr:as, -prin-
cipalmente pastoril e eLe mineração, estabdecendo um r egimen que con-

cilie as necessidades da exportação com o melhor aproveitamento .d-o 
material de transporte devidamente augmentado. 

Sobremodo sensível era · a falta desse material em regiões pastoris 
como o Rio Grande do . Sul, onde, só agora, se inicia a conducção por es-
trada de f erro. de gado para as xarqu•eadas, importante elemento de trafego 
para a:s vias ferDeas e fonte de r eaes vantagens para a industria local. ',;·, 

Continuam em construcção as estradas de que ~os deu conta o r elataria 
elo Ministerio da Viação no anno findo, com alterações ·e circumstancias 
d e que tereis conhecimento detalh ado, e vão se faz·endo os estudos elas ).i-
nhas cuja ·construcç.ão poderá ser d•e vantag-em no futuro, á vista das 
estat ísti-cas -e d-ados technicos que se reunem, para serem apreciados con- , 
juntament-e com a:s cLemais circumstancias que possam influir para con-
struil-as. 

T enho persev>e rado na politica da encampação e subsequente arren-
1ament6, e ás notaveis vantagens que d'ahi nos têm_ provindo podemos 
accrescentar a da reversão ele extensas linhas que o governo tem conse-
guido _ alcançar para o patrimonio da nação. 

E' de meu dever insistir na necessidade de uma lei que assegu!·e 
aos capitaes empenhados na mi_neração a tranquillidade que os attrahe 
e r etem. Possuímos zonas min.eralogicas de valor bastante par;:t o emp rego 
de . grandes sommas, qt;e ~ão nos f~ltarão, si ' tu~ regimen legal lhes 
assegurar facilidades ele acquisição sem . receio de pleitos subsequentes. 
Q governo continúa o estudo da bacia carbonifera do - ~u i, cujo valor 
industrial está confirmado deffnitivamente, e apresentar-_vos-ha este ·anno· 
-o : reiatorio c~mpleto desses trabalhos, com interessantes elementos .par-a 
-conhecimento scien1ifico dessa industria no mundo. 

Além da exploração carbonifera _no Rio Grande do S~1! e 1em .Santa 
Cathari na, as sondagens dirão em breve prazo si se poderá ou não cont'ar, 

Mi.ner ação 
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sobretudo ne Paraná, Cüm j1azidas de petroleo, como suppõe o notavel 
especialista estrange.iro qllle. dirigiu esses trabalhos. 

O apparelhamento dos nossos portos fo i íniciado- no passado regimen 
político pelo da cidade de Santos, ao .qual a administração republicana tem 
dado a amplitude determinada pela sua prosperidade commercial. No actual. 
negimen, sómente o porto de Manáos começava a gozar dos beneficios que 
'\ sua construcção acarreta; mas a . este penso poder accrescentar os que 
advirão do apparelhamento dos de Belém, Recife, Victori1a., Rio de Ja-
neiro, Massian~bú e Ri.~ Grande d.o Sul, sendo, quanto ao ultimo, não só 
o porto como o melhoramento da barra que lhe dá ·precario accesso. A 
estes se juntam o da Bahia, adstricto a um contracto cuja revisão foi feita 
em termos capazes de attrahir capitaes, e outros cujos lineamentos' se 
estudam. Ficaremos, assim, habilitados com o primeiro elemento de sue-
cesso para o trafego internacional, no duplo aspecto da entrada e sabida 
das mercadorias, com segurança, presteza e reducção de onus para o 
con1mercio. 

Tanto mais será para satisfaZJe.r o conjuncto dessas obras, quanto 
s~o para ponderar os beneficos effeitos .que ellas vão produzir sobre os 
mercados das vastas regiões que ficam sob a esphera da sua influencia 
commercial, sem outra repercussão sobre os orçamentos publicas que 
não sejam as consequentes á melhor arrecadação das rendas e ao cresci-
mento destas. 

Emprehendi a reforma, que autorizastes, na nav,egação de cabotag"m. 
A's companhias qu~ se subordinam ás condições exigidas em con-

tracto têm sido concedidas as vantagens dadas ao Lloyd, excepto a subven-
ção. Estas vantagens con'stituem um grande estimulo, e, facilitando a · vida 
dessas 1emprezas, dão ao commercio os ben eficios de uma concurrencia de 
preços que se irá accentuando . 

O Lloyd Brazileiro ~eorganizou-se sob as bwses qllle appr.ovastes e 
iniciará a sua nova vida com elementos navaes que a nossa cabotagçm 
nunca. possuiu. Na costa marítima, como nos rios, a sua navegação será 
feita por navios de tonelagem, typos e velocidade superiores ·aos existentes, 
com melhoramentos que darão maior commodadade aos passageiros, augmen-
tarão a capacidade para mercadorias e permittirão o commercio de fructas 
e outros dependentes de installações frigorificas, onde ,eJlas são technica-
mente exequiveis. A esses melhoramentos devem-se accresoentar os bene-
ficios resultantes do tr-afego mutuo , i::om em prezas congen.eres do 'exterior 
e com as de transporte terrestre, a instituição dos fretes a pagar e outras 
providencias que facilitarão as permutas, 

Rios A rêde fluvial com qu'e somos dotados merece e r eclama , cuidados que, 
ou não -foram prestados ou só 0 foram com intermittencia. A bacia ama-
zonica, a mais importante e a mais utilizada, está exigindo trabalhos que 
tornem aproveitaveis com maiores vantagens alguns dos seus rio.s, sobre-
tudó os que servem ao commercio da região compnehendida no tratado 
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de Petropolis. Seria do maior alcance e da mais rigorosa justiça que· o 
governo fosse habilitado com os precisos recursos para retribuir com alguns 
melhoramentos, a beneficio daquella negião, a notavel contribuição que 
a sua renda represênta. As informações recebidas deixam ver a possibi-
lidade de. attender a os reclam~s do commercio regional, por obras que 
a administração deverá tomar a se-u cargo >executar. A estas, de caràcter 
mais urgente, se r euq em outras, não só nessa bacia como na do S. Fran-
cisco e Paraná, que poderosamente contribuirão para dar ás riquezas re-
gionaes a vida commercial que merecem. 

Sobre a conveniencia, a que venho de me neferir, de serem encetados 
trabalhos que melhorem a navegação de rios comprehendidos· nos terri-
torios adquiridos pelo Tratado de Petropolis, de fórma a facilitar o 
crescido commercio que por elles é feito, cabe-me ;accrescentar a necessidade 
urgente ·de uma lei de terras, que, respeitando ·os actos eminados dos 
governos havidos naquellas regiões, e considerando a situação especial 
d a propriedade alli, habilite o Governo Federal a r eco nhecer a validade 
de títulos expedidos e a exepedir e que lhe são solicitados. Tambem por 
não haver oonsignação no orçamento, tem sido impossível dotar aquella 
zona com um serviço postal e mesmo telegraphico que, sobretudo o pri-
m e'ro, faz sensível falta . 

A r êde tel eg~aphica da U nião tem tido um augmento kilometrico nos Telegraphos 
ultimos annos que vae pesar sobre o respectivo custeio tanto mais sensivd-
mente quanto as mais extensas das novas linhas, como são as de Matto 
Grosso , do Iguassú e outras, não contribuirão para augmentar a renda. 

Satisfeitas as conveniencias militares e , politicas dessas c-onstrucções, 
convém attenc1er sobre:tudo ao melhoramento das linhas t roncos que 
servem aos g randes cen tros populosos e commerciaes . Esse tem sido o 
esfo rço da administração, corrigindo os defeitos das velhas construcções, 
augmentando-lhes o numero de fios conductores e éstendendo o uso dos . 
modernos apparelhos de grande nendimento, qu e já estão montíidos até 
Fortaleza, ao norte , e Porto Alegre, ao sul. 

A' questão do traf·ego telegraphico muito inter,essam actualmente as 
applicações do invento Marconi . A nossa repartição techni-ca tem acom-
panhado o que a r espeito se passa no mundo: um delegado n·osso já o 
estudou nos centros principaes, e aqui se fazem exp-eri encias que habilitam 
o nosso pessoal a conhecer ' dos seus progressos. 

Estes acon,selham providencias, entre as quaes me parece de urgencia 
uma lei que defina a competencia legal da União na especie, para qt.e 
ella possa prover sobre a creação da futura r êde de communicações ;nar-
conianas, resguardando ao mesmo t empo o patrimonio que a sua ':'êde 
actual nepresenta . 

O serv iço postal cresce rapidamente em escala de que podereis fazer 
idéa precisa pelos dados dos relatorios que vos serão presentes, observando 
a um t_empo o . d~senvolvimento · da renda e o accrescimo numerico d~ 

.. 

Correios 
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objectos postados , 4 · org~11ízaç~o que ·pqssuimos vae-se tornand'o , por isso 
IJ;~es:no , insufficie!)te no pessqal e sobretudq nd que diz respeito aq mater ial, 
~qui e nos Estados. Contribue1n cada vez mais sensivelmente para av-o-
lumar esse trabalho o_s serviços de vales e de eneomrflendas postaes, qne 
depend•em essencialmente, q1.1anto ao seu proveito e efficacia, das conven-
ções .. de caraoter inte~nacional. F1ez-se· o governo repr.es:entar, agora; í'Io 
VI Congresso Postal Univ-ersal, em Roma, proc_urando no pessoal affeito 
ao serviço os naturaes defensores dos interesses que alli vainos ter em 
causa. 

O serviço -intermittente de abastecimento d 'agua nesta capital está 
sendo feito .. sem reclamações plausíveis, devido a tres annos rue constantes 
esforços no- melhoramento , da distribuição e na regularização do forné:~i

mento. Podereis ver nos respectivos relatorios a som ma d e trabitlhos 
.technicos r ealizados em ligações e revisões que, a par de medidas admi-
nistrativas, conseguiram a r egularidade actual, mesmo no período de secca. 
Cumpre agora augmentar o supprimento, por novas captações, afim- de 
passar do regimen intermittente ao de fornecimento continuo . 

.I,uz , . E' urgente a nevisão do actua-1 contracto, para que a illuminação 

Esgotos 

Fazenda 

electrica possa ser usada por tarifa de preços razoaveis. Até agora, essa 
revisão não foi possivel, por dive i·gencias que o governo espera ren1ovcr, 
mantendo os seus e os direitos da população a uma tabella que não venha 
onerai-os além da justa retribuição do capital. 

Têm' tido andamento, sem precedente, as obras de rev isão das ga·· 
lerias de esgotos, ora construídas d e accordo com os bons preceitos, que 
aliás se vão observando nos d•e mais serviços a ca rgo da companhia C()n-
tràctante. 

E ' quanto se póde fazer , antes de canalisar, . como tanto convém, os 
r esíduos para fóra da barra, submettendo-os então a processo adequado. 

A lei do orçamento para o exercício correnbe provocou reclamõl.ÇÕes 
qüe terets seguramente d e examinar. Referem-se a modificações feitas 
nas tarifas •e que importar-am· na aggravação de certos direitos sem que 
os interessados . tiv~ssem .te,,;po para ~inistrar esclarecimentos que podec 
riam influir em vossõ espi~ito p'ara que nã; fossem app~;ovadas. 

São conhecidas as causas que têm conco.rrido para a demora na ela-
IJoração dos orçamentos •e obvios os embaraç-os della decorr-entes. Não 
insistirei mais na ·conveniencia CJLl e todos, f elizm ente, já reconheceram, 
de que é mistér imprimir aos trabalhos uma direcção que torne possível 
a dec retação opportuna da fixação da receita ·e despeza. Será util issimo 
reservar para o orçamento . apenas as alterações e rectificações reput'ldas 
c"trgcntes e imprescindiyeis para a bóa ord em do serviço da arnecada.;ã~. 
O commercio inquieta-se com a perspectiva de g randes reformas nas tarifc.s 
<: as t r~nsac'(Õe~ perturbam-se consideravelmente, na paSsi;l.gem dos · ex.ç r-
~ic: os1 com o. receio de innovaç<;íes !mprevi~tas ·e ineaper~,(j!~~-
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vutra reflexão que me permittireis fazer e qu1e a massa enorme ne 
autorizações additadas na lei, p•ara desp·ezas, t raz enorme ·confusão ao 
calculo geral do ·orçamento. D iz-se oommummente que, podendo ser ou 
não executadas, pelo gov.erno, essas autorizações não têm inconveniente 
a lgum, ·mas o facto é que são consignaJdas em lei, porque se neferem a 
serviços que o legislador reputa · dignos de ponderação e ha, entre ell.as, 
algumas que não poderão deixar de ser eXJecu tadas pela natureza dos 
trabalhos a que se destinam. Quando o calculo geral do orçamento 1}'íO 

'puder ser prejudicado por despeza supplementar, autorizada por esta 
fórma, ter-se-á cneado uma norma de grande alcance para a regularizaçã0 
ela nossa viela ·financ eira. 

A r efo rma elo Banco da Rep ublica, que votastes na sessão elo anno 
passado, está pr estes a entrar em vigôr. As operações preJ.iminares, qur: 
ella exigia, têm sido feitas no melhor accôrd0 entr e os accionistas c o 
governo, a qu em por !.ei está entregue a gerencia elo Banco, desde setembro ' . el e 1900. Espero que em dias de junho proximo •estarão ultimada·s todas 
as providencias imprescindíveis ao funccionamento do novo Banco do 
Brasil . 

No cor re r do ultimo anno adiantou-se proveitosamente a liquidação 
elas contas da car teira antiga... Consigna o relataria do ultimo direct::Jr 
a · cujo cargo está este se rviço, qtue só no curto período de sua gestão, 
ele outubro de 1904 a março el e 1905, foram apurados 32.728 :738$432, 
somma que bastou para o r esgate, que o Banco annunciou, das inscripções 
restantes e que attingiu á importancia ele 30.418 :7oo$ooo. 

De toda a emmissão desses titulas, f•eita em virtude da lei de setembro 
de 1900, restam apenas para resgatar 2. 704 :6oo$, cujos credores ;lind:t 
não attenderam aos repetidos chamados feitos por annuncio . 

As condições ela c011ta antiga do Banco deixam ainda esperar umft 
liquidação valiosa, que poderá attingir a oerca de I9 . ooo :ooo$ooo . 

Apezar das restricções a que esteve su je ito no r egimen esp·eciJal, 
in stituindo em 1900, poucl e ·O Banco da Republica, com os recursos do 
credito que lhe abriu o gov•erno, pres.tar á praça do R io serviços que se 
tornaram apreciav eis .em tão critica s ituaçã·o e que de alguin modo concorre-
ram para o restabelecimento da confiança, qu e num momento dado tinha 
fugido de todos os estabelecimentos cong>eneres, não só na capital, c0mo 
em alguns Estados. 

Para .a volta ás condições normaes, cuj as melhoras o tempo e a 
persistencia nos bons principias da eco nomia política e das finanças do 
Estado irão fortalecendo, muito concorreu a exemplar honrad•ez do com-
m ercio, que n o meio elas mais afflictiV>as circumstancias, com o credito 
cercado ·e ás vezes quas i extincto, conseguiu cumprir heroicamente os seus 
compromissos . 

Basta di21er-vos , em honra desta classe, tão digna do respeito publico, 
que em 3 I de agosto de I 900, nas v esperas da crise dos bancos, tinham 

~6 
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elles nesta praça 89.209 :976$3Io em letras descontadas, I3.3. 819 :96o$s6o 
em contas correntes garantidas e 128.326:987$370 em caixa. 

Sebe mezes depois, tendo . d'esapparecido das caixa;s dos 
45.888 :435$72o, tendo alguns delles fechado e outros reduzido o 

bancos 
capital, 

a posição daquellas verbas já era d e 34.429 :3 26$350 para as letras descon-
tadas, 96.560 :986$Iro para as contas correntes garantidas e. 82 .438:555$650 
en1 caixa. 

Em 3 r ·de deZJembro >de 1905 passaram ellas a ·ser representadas deste· 
modo: letras descontadas, z6. 452 :zoi$5 r o; contas correntes garantidas, 
8o . o6r :z8z$824; caixa, 8o. 856 :4I4$67o. 

Como vêdes, destes 'algarismos, no período de cinco ·annos, a partir 
dos d·esastres de I 900, o commercio solvetl compromissos na importancia 
de n6.5r6 :452$536, pondo em evid•encia a sua' correcção e força de 
resistencia no meio das maiores provações. 

Co.ncorreu em parte para este resultado a melhora que se operou 
no valor da nossa circulação fiduciaria. A média de I 2 7 I 32 nas taxas 
do cambio •em 1904 elevou-se em I905 a I5 57/64, ou mais de 3 r/z pence 
J.lOr mil réis. 

Não ha duvida que essa elevação foi muito aj udada p ela grande 
entrada de ouro, de cerca de .Iz. ooo. ooo esterlinos de emprestimos nx-

ternos, que ruem todos infelizmente se destinaram a apphcações pro-
ductivas . 

Grande parte, porém, desta somma veio fixar-se em valores estaveis, 
como a Estrada de Ferro Sorocabana, cujo capital nacional ficou livre 
para novas •applicações, 01,1 veio crear nov.os valor·es, que muito podem con-
correr para at)gmentar a riqueza publica, como sejam, por exemplo, as 
obras do porto desta capital. 

Esse .excesso de importação · de ouro, que chegou a ·elevar as taxas do 
cambio além de r8 dinheiros, teve logo a sua reacção depressiva em dias 

.cle setembr.o do anno passado, quando as especulações determinacLas em 
virtude desses emprestimos nãó encontraram promptamente saqu es effecti vos 
para a sua cobertura. 

Foram estes saques, na re.alidade, já effectuados, que tinham d·etenni-
na'do a ascenção do cambio, inflammada a inda mais pela especulação. O 
facto provocou um estr·emecim ento no mercado, que lev·ou as cotações 
abaixo de r6 pence . 

A prova, porém, de qu•e, passado esse phenomeno natural dos paizes 
de papel-moeda, havia condições r·eaes ele confioança ·e de credito para 

·manter cotações animad.oras ao nosso papel-moeda, é que, como se v iu, 
liquidada ·essa crise com 1a intervenção decisiva, prudente e benefica, do 
Banco da RepubJ.ica, ' o cambio logo depois foi · lentamente subindo de 
nov.a, com segurança, até \ÜtrapaSsi!r a tax'l de I7 r/z já em dias de 
fçv<;reiro 11!timo , · 
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Esta nova ascenção, independente dos emprestimos externos, era 
devida ás letras da sitfra de borracha do norte, que, como se sabe, ·occorre 
·entre os mezes de nov.embro e março. 

Os factos . demonstram que, liquidados em setembro os excessos çle 
1905, as condições reaes da producçã-o e da riqueza publica, a confiança 
crescente no futuro do paiz, que acarreta a entrada de ouro e obsta a 
sua •emigração, a influencia do Banco da Republica no mercado de cambjo, 
podiam determinar cotações a nimadoras para o nosso papel-moeda, q\le 
nós deveríamos luctar por tornar conversível, chegando um dia, som 
desfallecimenfo ao regimen· da ciPct!laçào metallica .. 

Estas esperanças, porém, foram perturbadas pela agitação ultimameqte 
entretida ácerca da i·déa d e crear, ao lado da ·circülaçào inconversivel, 
uma .circulação especial, conversível á Vista e a uma taxa, ácerca da qual 
não h a unidade de pensamento e sim as mais d•esencontradas variações. 

O mercado de cambio suppre-se principalmente de letras de ·exportaçã-o 
ele café, cuja colheita vae ele julho a novembro, e cl•e letras de exportação 
de borracha, cuja safra vae ele novembro a março, salvo pequenas va-
riações. N es•ses dois períodos, para uma e outra mercadoria, h a m~zes 

de maior e menor supprimento; ha, porém, ·entre um e outr-o um intervallo 
critico, qtte vae el e fins ele março ·ou começo de abril a meado ott fins de 
junho. 

Nesses doi s ou tres mezes a nossa expÓrtação é muito pequena, rareiam 
os saques de ouro. Como, porém, as necessidades da importaçã-o conti-
nuam as mesmas, aggravadas pelas remessas invisíveis, haveria uma cje-
pre·ssão v iolenta das taxas de cambio, si ·a Banco da Republica, com largps 
meios di! operar, nã·o pudesse dispôr de um stock de letras. 

Occorreu, porém, este anno que as incertezas ácerca do apreço que 
dariei~ á icléa da fiXJação do cambio puz.eram o respectiv·o mercado nas 
maiores vacillações, ora inclin ad.o a crer na realização da nova id~a, 

ora a nella não acreditar, r eduzindo as operações de futuro e diminuinil.o 
extrordinariamente a resistencia que o mercado de cambio poderia of~e

recer n estes mezes d e escassez. 
Acho, ,porém, que a vossa firmeza e .o vosso empenho de persistir 

na política financeira, que tem erguido no interior e no exterior o credito 
elo Brazil, acabarão por desannuviar a opinião publica desses susto•s, 
restituindo a fé e a confiança na regeneração do nosso meio circulante. 

Os serviços das repartições dependentes do Ministerio da Favenda 
vão sendo executados com mais regularidade, muito concorrend-o para ess·e 
re·sultado a ultima lei que reformou as Delegacias Fiscaes e creou nq.is 
duas sub-directorias no Thesouro. 

A organização elos balanços definitivos da receita e despeza tem me-
recido especial cuidado. A partir de 1903, foram impr·essos os de 1895 a 
1902 •e já está em composição na Imprensa Nacional o de 1903, devendo 
tampem ser impresso o de 1904 antes dQ fim do corrente anno, 
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Con1 os recursos orçamentarios, que concedestes, foi concluída a 
const rucção do no,vo edifício para a Alfandega de Pai'anaguá; está prestes 
a. concluir-se a construcção d•e novos predios para. as .de Matto Grosso 
c Piauhy, e a reconstrucção da Alfandega do Rio Grand~ ; foi autorizada 
a reconstrucção do edifício da D elegacia em Sergipe e se providenciou 
sobre o r eparo e m elho r.amento dos proprios nacionaes ·em que funccionam 
as Alfandegas d e Alagôas e R ecife e as Del egacuas de Santa Catharina, 
Goyaz, ,Ceará e Espírito Santo. 

Acha-se bastante adiai)tada a construcção do novo edifício para a 
Caixa de Amortização. 

A Alfandega d•esta capital reclama urgentes obras, para se adaptar 
mellwr ás exigencias da importaçã.o . . Devido ás proporções acanhadas dos 
seus armaze[Is e da doca, as descargas de mercadorias têm sido retardadas, 
h ,avendo por esse motivo reclamações por parte do commercio, 

O p essoal é insufficiente para o desempenho dos differentes serviços, 
sendo ·O quadro actual infeáor ao da tabella de 1 86o, convindo augmential-o 
de seis conferentes prim eiros escripturari-os, oito quartos escripturaFios e um 
fiel do thesoureiro , assim como r,eforçar a guarda que faz o policiamento 
da zona fiscal. 

Para attend•er ao. desenvolvimento que têm tido os trabalhos a cugo 
da Imprensa Nacional , foi o r esp·ectivo edi :ficio dotado de mais uma 
vasta sala para offici;1a, e vão ser installados apparelho·s para a illumi-
nação · electrica da mesma repartição e producção de força motora das 
machinas de i mpr.essão. 

Afim de isolar o edifício da Casa da Moeda, foram adquiridos os 
predios contíguos, pr.·ovid encia reclamada p elos seus directores desde 
época anterior á proclamação da R epublica. A construcção de casas-fortes 
,e as obras mandadas re(llizar para nova-s officinas, melhoraram considen-
veLmente as condiçõ•es desse importante estabelecimento. 

Vae ser a.Jli iniciada, est e mez, a cunhagem de moedas de prata, para 
.a substituição das notas do Thesouro de 2'$, r$ e $soa, de ,accôrd-o com a 
disposição do a-rt. 31 da lei n. 1453 de 30 de dezembro de 1905 , 

O serviço, de uniformização elo typo elas apolices geraes de 5 °/0 lem 
proseguido c·om toda a r egulariclacle, já tendo sido entr.egues cerca ·de 
24·0 . ooo elos novos titulas. 

Foram •expedidos os decretos ns. 5874 de 27 de janeiro e s8go de 
r o de fevereiro · ultimo, dando , novos regulamentos para a a·rrecadação 
~ fisca!.ização dos impostos de transp0rte e dos el e consumo. 

Para ganantir a bôa arrecadação das r endas das alfandegas, tem o 
govenw se empenhado •em melhorar a direcção dessas r epartições, dotando-as 
dos elementos mater,iaes d e que , care_çiam, e creando postos fiscaes 
entrepostos nos Jogares mais · indicados. 

Situação Eco- O movim ento ger,al elo commercio da Republica com o exterior, segundo 
P011:!icl\ os dª dos forn•ecidos pela Repartição d e;! R>t<!tistiça Çornmercial, elevou-se 



em I905 á somma de I. rr4.454 :426$, papel, equivalente a ;f. 72.761.8So·, 
e .em I904 á de I. z88.955 :307$, papel, ou ;f. 65.345.559, verificando-s<', 
portanto, um augmento de o!O. 7 .4I6 .32I no \ra~ r r-eal da exportação e 
importação do anno de I905. 

Esses grand es valores assim se decompoem : 

1904 j Exportação ............. . . . ... 776.367 :41 8$ ou ;f. 39·430.136 
1904 l. Importação ..... . .. . .......... S12.587 :889$ ;f. 25-915-423 

1905 5 Exp~rtação ......... . ······· .. 684.831 :785$ " ;f. 44.643·II3 
1905 l Importação ...... . .... . ....... 429,622 :641$ " ;f 28.II8.767 

Vê-se que o excesso da exportação sobre a importação de mercado-
rias foi em 1904, em que regulou a taxa cambial média de 12 7/32, de 
263.779:529$, pap el, ou oE '3·5'4-7!3; e em 1905, com a média cambial 
de 15 57/64, de 255.2C:9 :144$ papel ou ;f. 16.524.346, ·havendo, 'portanto, 
um augment-o de oE 3 . 009.633 no valor real do saldo de· 1905 sobre o 
de 1904. 

As <differenças para menos em papel, do anno .de 1905, coHfrontando 
com o de 1904, de 9T.535 :633$ na exportação e de 82 .965:248$ na im-
portação, resultam da elevação da taxa cambi·aJ, -pois o valor real .da ex-
portação em 1905 augmentou de ;f. 5. 212 . 977 e o da importação d,e 
;f. 2.203 -344· 

Effectivamente, as qualidades elas mercadorias exportad~s no anno 
findo e seus correspond•entes valores em ouro aprese~tam sensivei.s augmen: 
to-s, sendo dignos de nota: - o assucar, cuja . exportaçã-o, de 7. 86r. 450 
kilos em 1904, attingiu em 1905 a 37.746.510 kilos; - a borracha ·a;, 
seringa, de 28.792.206 kilos a 32.073.285; o oaié, de 10.024.536 a 
1o .82o.66I saccas; - caroços de algodão, de 26.6oo.538 kilos a 37·49.3·736 
kilos; - o algodão, ele r 3.262.738 a 24.081.753 kilos, e - a farinha ele 
mandioca, cuja diminuta exportação anterior teVle um accrescimo de 
r . 2g6 . 070 kilos. Só o fumo e a herva-matte apresentam diminuição nas 
quantidades expor tad-as, que baixaram respectivamente de 3. 573.697 e 
3 . 042. 122 kilos. 

No quinquennio de 1901 a 1905 foi o seguinte o movimento do com-
n1ercio cotn o exterior : 

Annos Importação Exportação Saldos da ex-
portação 

1901 .............. . ,f 21.37_7-003" ;f 40.621.993 ;f 19.244·990 
1902 .............. . ;f. 23.279-418 ;f. 36·437-456 ;f. I 3.Is8.o3R 
1903 ..... .... ... . . . ;f. 24.207.810 ;f 36.883.175 ;f. r2.67s-36s· 
1904 ......... . .... . ;f. 25 -915-423 ;f. 39-43"0.136 ;f. 13·514-713 
1905 .. . . .. ... .. . .. . ;f. 28. r 18.767 ;f. 44·643-1 13 ;f. 16.524-.346 
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A este movimento c'ommercial, que se póde considerar satisfactodo, 
tem correspondido uma arrecadação lisonjeira da renda. 

A das alfandeg-as da União foi •em 1905 de 177.735 :851$, papel, e 
53-775 :5or.$, ouro, havendo, portanto, um aug-mento de r5.936:63s$. pap~J. · 
e 7.187:543$, ouro, sobre a do anno anterior. 

A dos impostos de consumo foi no mesmo .exercício de 36.ors :89?.$, 
conforme os dados conh ecidos e ainda incompleto's, demonstrando d~sde 
_iá um aug-mento d.e 822 :412$, sobre a de 1904 . 

Da arrecadação das alfandeg-as no primeiro trimestre do corrente 
anno é já conhecida a renda de 40.138 :743$, papel, e r6. 871 :979$, ouro. 
ou menos 7. 75 r :381$, papel, e mais 4. 319 :567$, ouro, do que em igtõal 
período -do anno passado . 

A renda de •exportação do territorío do Acre tem tido consident ,. e! 
augmento. Tend·o produzido para a União 570 :502$5 29 ·em 1903, subiu 
a 2.376:932$377 em 1904, a 8.4r6:972$o68 em 1905, elevando-se já a 
4. 458 :689$ no primeiro trimestre deste a,nno . 

A lei n . 1313 de 30 de dezembro de 1904 orçou a receita geral da 
Republica para 1905 em 47.844 :88o$889, ouro, e 260.813 :ooo$, papel, ex-
cluídas as quantias que poderiam ser arrecadadas para obras de melho;a-
mentos de portos nos Estados e cuja cobrança não foi ord•enada 

A re~da escrípturada á vista dos ba lanços já recebidos das Delegacias 
físcaes e repartições desta capital é de 45 . 153 :r36$704, ouro, I! 

227. 8oS :J20$I54, papel; a co·nhecída pelas demonstrações vínda·s das D e- · 
legadas e ainda não escrípturada é de ro.2o6 :.1 44$679, ouro, e so.S7o :322$8" 1 
papel; e a do trimestre addicional é estimada em r. ooo :39S$430, ouro, e 
9. 073 :oS3$979, papel. 

Reunidas estas parcellas, voerifica-se ser a receita appr-oximada do 
exerci cio de 56 . 359 :679$81~, ouro, e 287.75 r :726$954, papel, não computados 
os depositas. 

Do confronto desses algari-smos resulta que a renda arrecadada excedeu 
a estimativa orçamentaria em S.514 :798$924, ouro, e 26.938:726$954, 
papel. 

A despeza do exerci cio foi fixada em 46.794 :4S1$720, ouro, e 
273.679 :237$085, papel, exclüidas as quantias para obras de melhoramentos 
de portos nos Estados, não arrecadadas. 

Addicíonando-se a essas ímportanc1as as de r. 677 :207$042, ouro, e 
27. 8oS :249$389, papel, de despezas f eitas por conta de creditas especiaes.' 
extraordinarios e supplementares pertencentes ao exercício, t er-se-á a 
despeza effectiva de 48.471:688$762, onro, e 301 . 487 :486$474, papel. 
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'Comparando a arrecadação com a despeza .effectuada, obtem.se o se-
guinte resultado :. 

Arrecadação 
Despeza, ouro . . .. . .. . ..... . 

Saldo, ouro . .. , . .. .. ... . . . . 
Arrecadação, papel ... .. . .. . 
Despeza, papel 

Deficit, papel .. . . ......... . 

s6.359:679$8I3 
48·47I :688$762 

7.887:99I$OSI 
287. 75I :726$954 
30I.487:486$474 

E' este o resulta-do approximado do balanço do exercício, •excluidH, 
como ficou acima consignado, a conta de Depositas, notando-se que foi 
computada neste calculo a totalidade da somma consignada no orçam<>nto 
para a d espeza, c.omo eHectivamente gasta. Essa conta, que está sendo li-
quidada, teve grande movimento em I905, em consequencia da venda d"-
F.strada de Ferro Sorocabana, tornada effectiva naqu•elle anno e da-s fortes 
sommas destinadas ao pagamento dos credores da liquidação da mesma 
estrada. Nas caixas economicas, em I905, o excesso das retiradas sobre as 
entradas foi de I4.747.299.832. 

O governo não se tem descurado d·o r esgate d·o papel-moeda e dos titulas Papel-moeda 
de nossa divida, proseguindo com a maior confiança na execução de me-
didas de tão alto alcance para o paiz. 

A somma do papel-moeda em circulação em 31 de março era de 
669.347:014$250 . 

No mez de abril findo, além da dÍminuição proven"ente do troco de 
notas substitui das e suje i tas a desconto e do troco d.e moedas de · nickel, 
houve o resgate de I. ooo :ooo$, que o governo mandou incinerar, por 
conta da competente verba orçamentaria. 

O quadro seguinte mostra a r·educção que tem soHridc- -o papel-
moeda a partir de agosto de I 898 : 

Em 3I de agosto de 1898-- 788.364:6I4$soo 
dez. " I898-- 785 ·94I :75 8~ooo 

" I899 -- 733.727 :I53$ooo 
" I900-- 699 . 63I :719$ooo 
" I90I-- 680.451 :os8$ooo 
" I902 -- 6.75. 536 :784$ooo 
" I903 -- 6.74. 978 :942$ooo 
" I904-- 673.739 :9o8$ooo 

abril 
" 1905--669.492 :6o8$750 
" I906 -- 668.347 :oi4$250 

A r educção é pois de 15,2 °/0 • 

Para a encampação de estradas de f•erro, que gozavam de ·garantia 
de juros, foram emittidos F:escis,:on Bonds, de 4 'I', no valor nominal de 
;f. r6.6I9.320. ' 

- <. . . .. . . . . ..2 
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E ssa importancia se acha h o i, e r eduzida a ;f. 15.649 . 56 o, pelias amortiza-
ções realizaJd.aiS de .f 165.920, em 1903, ;f 387.840, em 1Q04, ;f. 416.ooo, 
por ·conba. do exencióo d e 1905, elevaa1iclo-.se, por.tan•to·, a .f 969.760 o 
total cla·s amontizações e·ff<eotuada•s .de novembr·o .eLe 1903 <Uté a pre.sen•l: ~ 

da~a . 

As prim eira•s mor~i.zações fo ram1 feitas .a·o preç.o d e 76 °/0 e as ulti:ma.s 
a 90 7/ •8,91,91 1/8 e 9.1 3/16, em ·COnsequencia ela: alta que tiv·eram aqnelles 
titulas . 

,O empr·estimo de r868, ouro, ele -6 °/0, acha-se extincto. Desse emprestimo 
existiam e.m circuhJção, ·em novembro cl•e 1902, titulas no valor nominal de 
6.710 :ooo$ooo, ou ;f 754-780, tod.os chamados a resgate. Até a data d~ 
20 .de abril findo faltava a.pena s e.ffectuar-se o pagam·ento de cerca de 
;f. 47 . o o o, por não se ter em ainda apresentado ao Thesouro todos l1S 
possuidores dessas a:polices ou seus r epr es.entantes. 

Do ·empr.etimo inter.no de 6o. ooo :ooo$, papel, d e 6 °/0, foram re ti· 
nadas da circulação, a part ir ele ,no 111embro d·e 1902, 22. z6o apo lice.s, no 
valor de 22 . z6o :ooo$, em virtude de r.esgates effectuados mediante sorteio 
em tres exercic>os, e de te rem ·sido chamados a resgates todos os t itulas 
ao .por~ador, qu~ havia em cir.cu.lação no val•o.r de 4.260 :ooo$ooo . 

.O Fundo de .Amontização dos empr.estimos in ternos, papel, cr.eado pelo 
. decrebo n. 4382 de 8 eLe a.bril de 1902, po.ssuia em 3 r de março ulti•n o 
20.3'31 titulo.s no v·alo r de 19.175 :soo$ooo. 

O seu movim ento tem sido o seguinte: 
Apolice.s Valor 

Em 3'1 de dezembro de 1902 . . ....... . .... . 14.414 13.741 :8oo$ooo 
1903 ... ... . .. ..... 16 . 713 15.946:6oo$oo0 
1904 ..... . .... . ... r8.815 I7.802:-8oo$ooo 
1905 ....... . ...... 20.316 19. 16o :soo$ooo 

' mar<;>o 1906 • o • • • •••••• ••• 20 ' 33'1 19.175 :5oo$ooo 
• Com a emissãü dos t itulo:s do Funding-Loan a divida externa elevou-se 

em 1902 a . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. <E 42 .423.817-9-9 
Essa importancia se acha hoje accrescida pelas 

seguintes emi·ssões: 
Rescision Bonds com que foi feito o r esgate das 

estr·adas de ferr-o com ganan t ia de juros . . , ...... . '. 
Emprestimo da Oeste de ·M.ina·s que passou á 

proprj edade da União . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Emprestimo para .as -obms .do porto do Rio de 

Janeiro 

.Resgate de Rescision Bonds ... ... . ....... . 

Divida externa aetual 

.f 16.619-320-o-o 

;f. 3 . 3-88. 100-0-0 

.f 8 . 5oo . ooo-o-o 

;f 70. 93 I. 23?->J-9 
;f 969·760-0-0 

.f 69 .·961. 477-9-9 



4o9 

o s•aldo da C011ta do Thesou·ro c-om os seus agentes em Lon<1res era 
em 3 r de março findo de <f 6. 469 . 966-6-o . 

Si se reunir a essa somma a remessa de cambiaes feita em abril, no 
valor de <f 469.887-6-4, e ainda <f 289.820 em Rescüion Bonds, perten-
centes ao Th·esouro, elevar-se-á aqudle saldo a <f 7 . 229. 673-r 2-4, não 
estando incluido ne.sta imp-ortanci•a o saldo ela conta do emprestimo pan 
as obras elo porto d esta capital , na importa ncia para as obr.a,s d.o porto 
desta capital, na importancila de <f 3. 52 r. 992-3-4, nem <f I. ooo. boo •:m 
consolicLado•s, em poder do Banco da R epublica. 

O movimento ela renda , o re.sga·te constante de nO"ssàs· respo·nsabrlidad es 
e •OS grandes saldos no exterior, que esta ·exposição a ssignala, demonstmm 
que a situaçã·o do paiz é lisonj eim e que d ev emos ·confiar, com segurança, · 
rios d estin-os da Republica . 

Rio de Janeiro, 3 de matio de 1906. 

FRANCISCO DE PAUI,A RoDRIGUES ALVES, 

? ·residente da Republ-ica. 





O Programma - Vista Geral 
da Administração 

Encerra-se hoj e o periodo presidencial do Sr. Dr. Rodrigues Alves. 
Seria grande teineridade pretender, neste momento, ·em que as paixões 
não devem estar completamente amortecidas, apreciar os factos e aconte-
cimentos com "isenção de animo, inteira e perfeita. En1quanto não v ier 
melhor occasião para se poder ajuizar com toda a imparcialidade a herança 
legada pelo actual quatriennio , consistirá o nosso esfo rço em recolher os 
elementos de que a histeria politica ha de precisa r, no futuro, para pro:6erir 
o seu julgamento definitivo. 

Pertencia ao velho r egim·en o honrado Presidente. Os que com elle 
privam não cessam de affirmar que foi com profunda sinceridade que 
procurou se excusar das r.esponsabilidad•es da il1ais alta magistratura 
politica, quando lh·e foi offerecida, tem endo não poder despertar no espírito 
republicano do paiz a confiança de que precisava para bem governar; e, 
segundo é voz corr>ent:e, para se libertar do pesado encargo, suggeriu a 
conveniencia da eleição de um brazileiro illustre,, a quem seria facil, pela 
sua origem e ligações políticas, encontrar apoio mais acalorado dos proceres 
da Republica. 

Sabiam tambem os seus amigos, á farta, que o goVlerno não estava 
confiado a um tímido nem a um desanimado. As appareticias po.diam enga-
nar, e, na verdade, os que não o conheciam, não occultavam um ligeiro 
estremecimento · de surpreza quando viam-se succeder no decurso do labo-
rioso quatri.ennio actos de r·esolução e coragem, que não foram aliás pouco 
frequentes . 

Temos ·para nós que não foi um mal para a Republica o e rro dos que 
eram victimas do injusto reparo. Buscando-se impôr á confiança nacional , 
o · Presidente tinha o habito de exagerar os seus escrupulos, c parecendo ás 
veze·s sacrificar um pouco o amor-proprio de quem governa para se recom-
inendar ao paiz e melhor servil-o. 



Agia, assim, conscientemente. Queria que o Brazil se mostrasse grande 
aos olhos do mundo, antes do que amesquinhado por discordias e disse-
ções, qu e teem sido o flagello de quasi todos os povos da America. 

A habilidade com que soube se acercar de auxiliares competentes e 
dignos revelou, desde o principio do seu governo, o tacto do homem publico 
qtH< sabe onde está o segr.edo do exito das administrações. Muitas vezes 
a cri t ica arguiu-o de dar exc·essiva liberdade aos n)inistros e nã·o raro que 
a influencia dell es faz ia menor a elo Presidente. Nada mais injusto. Notaveis 
pela sua capacidade e valor p essoal, hom ens de grande energia para o tra-
ba lho, os dignos collaboradores tiveram s·empre a maior liberdade na esphera 
em que devia girar o seu esforço, mas obedecendo com lealdade ao plano 
do Governo e constantemente fortalecidos com demonstrações inequívocas 
d·e apoio e confiança. . 

Só ós medíocres se podet\1 accommodar com a posição subalterna de 
directores ele serviços, e, com tão def.eituosa colaboração, muito cedo o 
espírito dos presidentes seria absorvido pela multiplicidade dos s·eus encar-
gos, p erturbando a actividad:e e energia de que· carecem os que governam 
para as grandes preoccupa:çõcs da administração ·e da politica. 

Pelo acerto ·da escolha e por uma veciproca e inalterada cordialidade 
entre os m em bros do ministerio, conseguiu o' Presidente ch·egar com eUes 
ao te rmo final, exceptuaclo o illustre Dr. Seabra, · que, por conveni encia 
polí tica, mas sempre com a 111esma amizade e conformidad·e de vistas, teve 
de r.etirar-se do governo par a poder concorrer a um pl·eito eleito ral em 
Alagõas. Foi, pois, com o Dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim na pasta da 
F•az·enc1a, Ba<riúo do Rio Bt,anco ·na do Exbe6o·r , .major Lau11o S ev•eriano 
Müller na da Industria, Viação e Obras Publicas, Dr. J . ]. Seabra na do 
Inter.io·r ;e Jusbiça, m<~~r·echal .Franc>sco de P<a'llll•al A:ng1oil.lo <nJa da Guie r•ra e 
vice-almirante Julio Cezar de Noronha · na da Marinha, que teve inicio 
e vae encerra r-se o grande trabalho do quatriennio O Dr. Seabra fol 
suooti•tuido a 28 de maio deste laJ!lnO 'J.lldO Dr. Felix GruspaJr d·e Bar.ros 
Almeida. 

Quando se fez a indicação para Presidente el a R epublica, exercia o 
Sr. Dr, Rodrigues Alves o cargo· de PPesidente do Estado de S. faulo, 
tendo sido anteriorment-e Deputado á Constituinte, Senador e Ministro da 
Fazenda nos governos de Floriano P eixoto e Prudente de Moraes. 

No velho vegimen exercera lambem cargos da mais· e levada impor-
tancia. Não era, portanto , um desconhecido ; era, ao contrario, um cidadão 
em evid encia, com serviços que o recomm endavam ao apreço do paiz. 

A mensag·em que apresentara ao Congresso de S. Paulo, em abril de 
rgor, !Jl.ar.ecia .uma !P·l.auafórnm .dle gov•em]o. Já s.e IalaV!a, n eSJs·a épo;ca, ,em 
sua candidatura á pr·esiclencia da R epublica. Não obstante essa circumstancia, 
foi esperado com justa curiosidade o seu programma, com a affirmação das 
idéas, aspirações e prom essas que d evia offerecer ao eleitorado., solicitando 
os seus suffragios. 
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:E:m 23 de •o6tubno de r 901, •tev>e 1o.ga,- nesta Ca~ita!l; no -edindo eLo 
Cassino, .o grande banquete politico offerecido pelos membros do Congresso 
N aciona\ aos candidatos do partido r-epublicano aos cargos ele Presidente e 
Vice-Pr·esiclente da Republica no quatriennio de 1902 a 1966. A festa 
revestiu-se de um brilho exc·epcional e o discurso-programma, lido nessa 
noite, prodtÍziu extraordinari~ impressão em todo o paiz. 

E' difficil r-esumir o nota v e\ documento. Na parte politica o digno 
candidato declarou francament e que não -era revisionista. "Não é, disse 
S. Ex., que as constituiçõ·es dos povos possam escapar ás leis elo progresso 
e ao influxo da evolução, ou que o affli jam ·os perigos de uma constituinte, 
mas tinha firm e a convicção el-e que a lei organica da Republica encerra 
principias do mais elevado liberalismo e que estes, executados lealmente, 
hão de assegurar á nossa Patria a sua prosperidade e grandeza". Reputava 
uma necessidade a reforma eleitoral, affirmanclo que, "bem assegurada a 
verdade elo alistamento, que é a base de uma l-egitima repres·entação, e. 
gara.nticla a liberdade elo voto a todas as opiniões, o regimen republicano ha 
de demorn.gto:.a•r a ·sua ISuper.io!l1idacLe, 1mpü-ndo s[uenc1to •a rnn11'mt.•raçõ es e im-
paciencias ". , Disse com rigorosa pr-ecisão que a normalidade ela viela da 
Urnião ·depend·e p.rinoipa1mente, ·no a•otual 1:1egÜm·en, •d.o mús peorfei·to accôrdo 
de vistas com os gov.ernos dos Estados, de modo que, respeitadas as respe-
ctivas attribuições, haja o pensame?to si;1cero, mas inalteravel e constante 
de se aj udarem mutuamente, concorrendo com o maximo esf·orço para que 
se apertem os laços que os prendem· e a unidade nacional ; e fortaleça de 
modo inclissoluvel. Deteve-se longamente na questão financeira, que ha de 
ser por muito tempo ainda a maior preoccupação elos governos, insistindo 
na necessidade ele valorizar a moeda ·e preparar o terreno para a cori-
Vlensão mJetl.liaa. Os •esforços empr·eg1ado1s .pa.na es·se fim -tÍão prodn.tzirãJo 
resulta!do,"si nã•o fo·r·em seoUãlld.ados <p•o•r p1!10IVi•c1en6as .que am.p.a•r·em as ·f.orças 
economica> do paiz, garantindo-lhes o campo em qu·e se ha de desenvolver 
a su'a procluc:.ç5o e riqueza, base real das bôas finanças . Seria m~stér, por-
tanto, animar a immigração, a industria e o commercià e enfrentar o grande 
problema elo saneam ento desta Capital". Desenvolvendo tão judiciosos 
conceitos, accentuou com elevada ponderação e patriotismo "qu e cumpria 
seguir no caminho la rgo ela moderação e da tolerancia, chamando todos á 
collaboração franca elas bôas icléas, sem inquirir elas origens, sem odios ou 
resentimentos do passado e com a alma aberta a todos os congraçamentos 
sãos e J.eaes do regimen ", fechando a sua oração oom este nobr-e p ensa-
mento: que "era preciso fazer amada a Republica, que ha de ser grande 
pela uniiio indissoluvel dos Estados, forte ·e respeitada pelo culto incessante 
da justiça e da liberdade"~ 

No manifesto inaugural de 15 de nov,embro de 1902 reaffirmou 
o seu programma, completando-o. Referiu-se á necessidade de d esenvolver, 
ci1me.ntar1 •e e>S'br.eira:r .a:s .nelações inter.nacàona1es; ás reformas m•ilita,-es e á 
defesa nacional; á urgencia de ser confeccionado o co digo civil; ás mo di-
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ficações reclamadas na legislação eleitoral e tributaria, e, .insisti!'do nas 
providencias de ordem eco no mica, ' ponderou •· que os paiz-es novos, sem 
riquezas accumuladas, sem braços abundantes para a cultura de suas terras, 
sem instituições de credito que amparem e estimulem o trabalho, .e lutando 
ainda com todos os vicias de uma moeda má, não podem dispensar o apoio 
tutelar, mas cauteloso dos poderes publicas e a sua acção bemfazeja para 
animal-os nas fecundas iniciativas em prol do desenvolvimento de sua 
riqueza". Alludiu, ainda utna vez, · cotn tnai~ insistencia, á idéa do sanea-
mento desta Capital. 

Na primeira mensagem que dirigiu ao Congresso Nacional, a 3 de 
maio de 190~, r·eferindo-s·eaos grandes planos que ia executar, conforton-nos 
com a tranquillizaclora segurança de que era propicio o ensejo para um 
traiba[ho f.eonn;d•o, porqure <nei.nJav.a .na zo,na pCJliti•ca ·u.ma caLma saucLavel e 
.dominava os espíritos uma larga aspiração de tolera.ncia e de justiça. 

"Os defeitos da Capital, pond·erou então, aff.ectam e perturbam todo o 
desenvolvimento nacional. A sua restauração no conceito do mundo será o 
inicio de uma vida nova, o incitamento para o trabalho na área extensís-
sima de um paiz que tem t erras para todas as culturas, climas para todos 
os povos e explorações r emuneradoras para todos os capitaes ". E tenaz 
naquella idéa de emprd1ender as obras do saneamento, que deviam começar 
pelas do melhoramento do porto desta Capital, affirmou com decisão: 

"·O -q.ue •c~o.nvén1 - e •o Gover•lliO vae f,azeil..jo - é ,i.niroiar o 1S·erviço e illã•o 
mais abandonai-o, embora nos custe avultados sacrificios ". 

N ão estava o paiz habituado a esta linguagem e ouviu-a attonito, com 
visivel incredulidade, tantas vezes promessas iguaes feitas ao povo haviam 
srud o 1:11 nd1rc!Ja,s ~ 

Tnataw.a-se, porém, de um homem potJoo ,a,ff,e.ito a .enscen.açõ•es •e sem 
o· habito de prometter para não cuh1prir ou para enganar. A imprensa 
acolheu -as declarações da primeira mensagem pr-esidencial com vivos signaes 
de sympathia e o Jornal do Commercio de 4 de maio dedicou-lhe estas 
significativas palavras: 

"Não temos a velleidadel de resumir aqui esbe importante documento 
publico, já por si tão terso e claro, e que de certo se impõe, in1:eiro, á leitura 
e consideração dos nossos concidadãos. 

A primeira mensa~em do Sr. Dr. Rodrigues Alves expõe nitidamente a 
situação politica, economica, financeira e administrativa do paiz. Quem 
acompanha este movimento poderia architectal-a sem difficuldade, pois 
não ha na opinião nacional notaveis divergencias sobre o que constitue a 
prim eira linha das necessidades do paiz. Assim, pois, o· que mais curiosidade 
nos despertava nas declarações presidenciaes era o modo pratico por que 
S. Ex. encara algumas dessas questões e a precedencia que julga dev·erem 
merecer do Congresso". 
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E depois d'e longa r·ef.erencia. ás theses eLa mensagem, termina assim o 
grande orgão : 

"Taes são os principaes dados, as idéas capitaes da primeira mensagem 
do Sr. Dr. Rodrigues Alves . Reconhecendo o ~eu inexcedível patriotismo, a 
seriedade de seus intuitos e a sua nítida cbmprehensão das primordiaes 
necessidades publicas, só nos resta exprin1ir nossos votos para que S. Ex. 
persista com grande firmeza no programma que se traçou e que seja sempre 
auxiliado lealmente por seus ministr.os e pelo Congr-esso Nacionar' . 

Combinam todos esses documentos em suas linhas geraes e o plano 
do Governo é encontrado nelles nitidamente exposto, com firmeza, mas sem 
exagerada pretenção. As . apreciações da imprensa demonstravam por sua 
vez que havia completa confianç·a no programma assim delineado. 

Era nüstér, po'l'tam:to, agir, .a;prov•e.iJta~neLo a ·calma saudavel que, com 
tanta proprieaade, se referiu o honrado Presidente, e, sobretudo, o apoio 
dos homens políticos com assento no Congi'esso. 

Era bastante experimentado no maneio dos negocias publicas o Sr. Dr. 
R~odrigues Alves, !para nã.o igno·rar .que, neste regi1n1en, o :p·rimei·r·o am.n'o 
de governo é o grande período da confiança sem limites e de facilidades 
para as mais amplas autorizações; quem o p·erder, entrará enfraquecido na 
grande corrieLa quat·I'iennal e p ,Oll.C'O p·o.d.e'!'á faz.er de inutil ·e pl'oveito·so paroa 
o paiz. 

Não tem de que se penitenciar o illustre administrador. De posse do 
seu pensam ento, os ministros annaram-se das necessarias autorizações e, sem 
p·erda de tempo, emprehenderam a execução do vasto plano do Gov.erno. 
Houve em todbs os de.partamentos do serviço publico um delírio de esforço 
no Interior, na.s Relações Exteriores, na Hygiene, nas Finanças, nas Obras 
Puqlicas, nas pastas militares. Para auxiliai-o nesse trabalho consideravel, 
soube co.Jlo,car n1a óir.ecçã:o do Disti"Í'Cto F·ec1era'l um h0'111em ·eLe gnande valor 
e de rara actividade, e assim começou a ter seguimento a obra do fecundo 
quatriennio. 

Não faltaram ao honrado Presidente da Republica, na phase inicial 
do seu governo, os bons estimulas e a animação de que tanto carecem os 
que dirigem as nações e os povos para não terem esmorecimentos na jor-
nada. Em um banquete solemnjssimo, festa escolhida pelos homens políticos 
para a troca de idéas e expansões de solidariedade e estima, teye '!- honra 
de saudar ao chefe do Estado um dos mais afamados oradores · da Republica, 
o Sr. senador Ruy Barb::>sa. Foi isto em 22 de abril de 1903, e o banquete 
era oHer.ecido ao general Pinheiro Machado, que acabava de chegar do 
Rio Grande do Sul. 

O illustre orador falou . da seguinte fórma: 
"Senhores, a honra que me coube em presidir nesta manifestação aos 

meritos e serviços do eminente chefe republicano, ·em torno de quem aqui 
nos reunimos, impõe-me o dever de ultimal-a com a homenagerti do nosso 
respeito ao chefe do Estado. (Muito bem. Apoiados.) 



416 

Para tributal-a; bem V·éjo, a muitos parecerá, e pareceria tambem a mim 
mesmo, que não me talhavam á justa os meus doze annos de combate 

indefesso contra o poder, neste regimen. Entretanto, as minhas tradições · 
os m eus habites de velho lutador n'ão se sentem constrangidos neste 
papel. O meu apoio é como a minha opposição : sem rodeios. 

Foi pela res istencia libera l que m e bati; não pela d·esorganização repu-
blicana. (M1tito bem; nu.rnero sos apoiados.) 

Não r endo, pois, as minhas armas, nem abjuro uma linha os meus prin-
cipies de lib erdad.~ e justiça, de legalidade e democracia, quando, na since-
ridade de uma com moção nova, me approximo ,de um Gov.erno para o qual 
me attrahe uma impressão de patriotismo irresistivel. 

Ao ver ·erguer- se a bandeira da integridade nacional abandonada ao 
estrangeiro nas fronteiras do Acr·e, a fi gurou-se-me ouvir, entre o clarim d!'! 
uma alvorada de esperança, a voz da pat ria esquec.ida, e ver de novo 
inflammar-se no· seio dos brazileiros a consçi·encia do Brazil restituída a 
si mesma. (Aj;pla1tsos geraes.) 

A certeza dessa attitude debuchou-se aos meus olhos como um pro-
gramma de v irilidade e de honra, a cuja luz tive a sensação de vislumbrar 
alguma cousa de um hori zonte novo na politica interna, respond endo a estes 
vastos horizontes de r ehabilitação na política, internacional. 

Estas duas aspirações do paiz se reun em - recomposição material do 
territorio, r ecomposição moral do regimen. 

Entendimento claro, espírito equilibrado, indolé recta, rconsciencia sã, 
experi encia feita, .alma patriotica, o Sr. Dr,, Rodrigues Alves comprehendeu 
a primeira destas n êcess id ades. D ev•e sentir a segunda e obedecer-lhe com 
a v isão limpa, com a con fiança tranquilla, com o pulso firm e. 0fão lhe será 
impossível. Basta que ponha a pat ria acima das . localidades (applmtsos p·ro-
tongados), a Republica acima das facções (m1tito bem), a Constituição 
acima dos individues (m<tito bem palmas), e acma dos cortezãos a opinião 
nacional (b1·avos 1'1'/.ttl:to bem). 

Acatando, sem falsos intermediarias nem receios vãos, esta conselheira 
fiel, será debaixo desta instituição o primeiro Governo nacionalmente forte 
e terá· chegado a tempo de a reconcili ar com à espírito do povo. 

E' o que · as nossas sympathias delle aguardam; é o que os nossos votos 
lh e almejam; é o qu e os nossos applausos, a nossa dedicação lhe antecipam. 

A o Sr. 'Dr. Rodrigues Alves ! Ao Sr. Presidente da Republica! (Bravos. 
P·rolongada salva de pat-m.as.)" 

Estava o Pr·esidente no primeiro auno do seu Go.v·erno e as graves 
difficulclades · derivadàs da questão de limites com a Bolívia punham em 
relevo as esperanças despertadas por actos de energia e ponderação já 
conhecidos do paiz. Além disso, notava-se em todos os ~epartamentos a 
actividade fe bril dos governos que teem um programma a ·executar e o 
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proposito decisivo de despertar no espirito do povo a conf iança em seus. 
esforço s. D ahi os enthusiasmos do orador bahiano, que r eflectiam segura-
m ente o da R:epublica- inteira. 

N ão fo i, entretan to, de complda calma o período que hoj e . f inda. Sem 
falar em agitações ele caracter local , que surgirm aqui e alli durant e o 
quatriennio , doi s g ra ncl·es acontecim entos s e der am que poderiam te r sido 
de g ra ves consequ encias pa ra os destinos ela -Republica, s i não f ôra a 
clrecção pruden te el o Governo : um movimento armado , ele t r stissimo 
aspecto, v isando a deposição elo ch ef e do Estado e a instituição de uma 
dictadura militar no paiz; 'lutro, ele ordem política, que se prendia á eleição 
presidencia l, tendendo a ffrou xar, sinão a •·ompe,· completamente as r elações 
ent re os orgãos dos porl <: ~ e& publicas - um e outro assignalando em todas 
as suas phases delicadas aquella attitude r efl ect:ida ·e calma . 

O Sr. Dr. Rodrigues Alv es es tava convencido ele qu e " a acção do seu 
gove rno não seria embaraçada por t enclencias perturb~doras de qualquer 
natur•eza e que hav ia passado .j á o p eriodo das agitações" . Não f oi assim, 
infe li zmente. O quadriennio, que hoj e finda , r egstra di as muitos tristes 
para o Presidente ela R epublica , que teve de curtir ama rgas provações. 

Para ningu en1 ·era mysterio que u1n grupo de hon1 e ns polí ticos, descon-
ten tes com o Gove rno legaL, preparava-se, havia muito t empo, pa ra um golpe 
de m ão audacio so, que pudesse insti tuir uma dictaclura no paiz. e modificar 
ós m oldes políticos acloptados pelo novo r egim en . U ma outra v-ez, em gover-
nos an t eriores, qui z a ·expl osão arrebentar, t endo s ido sustada por causas 
in1prev istas, ou adi ada pa ra tempoS n1ais propícios . 

E stava, como di ssem os, no pensamen to do Governo e constituía ponto 
ca rdea l do seu programm a - sanear a Capital ela Republica ·C r eformar 
profundam ente o serv iço sani tario. As 'medidas, po stas em prat ica, para , 
execução cl ess·e bello mas difficil idéa l encontraram, como se dev ia esp!=r a r 
de uma população ha bi tuada ao cl esl·eixo, á incuria, á indisciplina , disposições 
hosti s, qu e foram habilmente exploradas por aqu elles homens poliicos, 
av idos sempre de pretextos pa ra a rruaças ou mot ins. A epidemi a de variola , 

que, em 1904, assolou esta cidad e, matando impiedosamente centenares·· 
de pessoa s, despert-o u nos poder es publicas a idéa el e torna r obrigatoria a 

'va.cci·na., o infallivel prese rvat ivo daquelle maL O Poder Legislativo votoa 
a lei decretando ·essa obrigatori edade, m as os deba tes foram v ivíssimos e 
os im.pugnador es da m edida procura ram, por todas as form as, ·apa ixonar a 
opin ião e co ncitar os máos elemen tos á r eYol ta, quando se te n tasse da r -lhe' 
ex ecução. En1 certo dia reuniu o Ministro do Interio r e1~1 seu gabinete unt 
grupo de profiss ionaes pa r a combinar as bases ela regul amen tação da lei, 
s endo-lh es offe recido, pa ra estudos, um esboço de r egulamento. O assumpto 
careci a se r discut ido, como foi , •em reserva, e era bastante delicado em 
vista das circum stancias do mom enlo. D e post>e d e um ex empl a r desse 
esboço, co ntendo simplesm ente notas pa ra exame el os .Profissionaes, um dos 

27 
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•o rgãos da imprensa diaria atirou-o imprudentem ente á publicidade e o 
-alarma foi dado eutão com es trepito nos arraia·es dos adversarios da medida 
·e dos turbulentos, que na praça pública provocavam, hava muitos dias, as 
mais serias p erturbações. 

Effectivamente, operarias em gréve e mal aconselhados traziam esta 
•cidade em terrivd sobresalto, quando entraram em actividade os agita- , 
·dores contra a vaccina obrigatoria, incutindo no animo credulo da população 
;ig·norante as n1ais indignas snggestões. Seguiran~-s e, ~então, scenas muito 
qamentaveis - desordens por toda a parte : de dia e de noite, grupos d e 
malf.eitor.es infestavam a cda.de, dstruindo ·OS lampeõs da illuminação 
publica, incendiando os bonds, ferindo •OS transeuntes, provocando e acei-
tando luta com a força publica onde a encontrava, e espalhando a desolação, 

•o susto e o luto por toda a parte. 

A imprensa diaria ·desse ternpo descreve em côres muito tristes o curso. 
•dos· acontecimentos, assignalando a gravidade das proporções que assumiam. 

Era essa a situação, quando no dia r4 de no vembro circulou na cidade 
·a noticia d-e que um g-rupo de offici aes do Exercito, r eunido no Club Militar, 
'incumbira ao general Olympio da Silveira de ·se dirigir ao Palacio do 
Cattete para se entender com o Presidente da Republica e inti1na.,·-lhe a 
demissão do Ministro do Interior e Justiça, como condição .Para a termi-
'llação do movimento , e que ficara aguardando naquell e clúb a solução . 

.. A noticia não podia ser desprezada. O general Olympio da Silveira 
tinl1a effectivamente conf·erenciado com o Presidente da R epublica, a quem 

:havia préviamente solicitado e obtido licen9a para se apresentar. Os que 
conhecem os habitas do Presidente, o seu temperamento •e o modo firm e com 
·que sabe cumprir o seu deve r , não podem duvidar do caracter r espeitoso e 
·d igno. que devia t er tido essa conferencia. 

O Sr. Dr. Rodrigues Alves comprehendeu, entretanto , que alguma causa 
•de grav·e estav·a se passando sem poder imaginar a direcção e o desenvolv i-
·mento que os factos tiveram e foi bastan te pruden te e cautel-oso em ordenar 
:as medidas de promptidão, aconselhadas pelas circumstancias. 

Ao escurecer daquell e dia foi informado d e um a taq ue á Escola do 
:Realengo e da bravura e da lealdade do ·gen eral Hermes,- que a comm an-
dava, e de seus auxiliares, e . não t eve m ais illusões sobre os acontecimentos, 

·qu.e se esclareceram, por compl eto, quando, ás 8 horas da noi te, mais ou 
·m enos, r ecebeu a notcia de que o gen eral Tr·avassos tomara conta da Escola 
Militar e preparava-se para uma marcha, com alumnos e populares, sobre 
o Palacio do Cattete. 

Era grav íssima a situação. Tratava-se claram ente de um movimento 
·militar para a deposiç~o do Presidente. A cidade -entregue· aos des-ordeiros, 
:a popul ação a larmada, a força de policia exhausta pelo incessante trabalho 
-dos dias anteriores - tudo indicava que os chefes do movimento esperavam· 

··esse momento, que lh es parecia asado para o exito de seus planos. 
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O presidei1te '· âclíava-se na sala dos despachos do Palacio' do Cattete, 
cercado de varioS' a 1;1igos. Co-til gr.ànde calma ouvia ós seus nl'ihistros e 
'providenciava sobr-e os meios de defesa. Em alguns instantes e com l·ouvavel 
presteza, forças do exercito, de policia, bombeiros e de marinha fofmavam 

' em frente ao PaJacio, que foi guarnecido de todos os lados. Immediata-
, mente correu a noticia de que a Escola, com cerca de I. 000 homens, inclui-
dos a lguns paizanos, commandada pelo g·eneral Travasses, conduzindo arti-
:Iharia, marchava sobre o Cattete. 

O Presidente· faz sahir ao seu encontro a força de policia e um pequeno 
'con'tingente do exercito sob o c-ommando do general Piragibe. ' .. 

A situação, que era de anciecl·ade pelo atropelo em que ·as ·forÇas se 
movia-m, tornou-se, ele subi to, afflictiva. O · general P\ragibe ·e o conine1 
'Galvão voltaram informando que as forças· se' haviam · encontrado ·e · que 
'depois ele um forte tiroteio com as ela Escola estabeleceu-s-e entre -el1as 
g rande confusão e cleban.claram, e que o general Travasses continuava em 
marcha para a cidade. A linguagenJ destes officiaes produziu uma impr-essão 
desoladora e o panico começou a se apoderar elos espíritos. 

Foi então que todos a uma voz se dirigiram ao Presidente ela Republica 
pedindo~lhe c]ue se r etirasse do palacio e qu e fosse. para bordo ele um. cl'os 

. navios c!~ esquadra, el e · onde pud esse facilmente defender a . sua autoridade. 
·Não' era, dizia;~, elleS, un1a fraqueza; era, ao contrario, ; un1 acto de 
prudencia; era preciso, era urgente, falava-se, supplicava-Se qltasi, ·qUe 

' sahi'sse ·por, amo<r elo paiz. 
Uma testemunha oculat' nos referiu que na sala dos despachos havia 

um grupo num er·oso dÍ! amigos e que esses conselhos lh e pareciam bem 
·inspirados c ele bôa fé; o Presidente conservou--se silencioso alguns instan.tes. 
Depois, cha;11ou um elos seus f ilhos, incumbiu-o de uma missão junt_o ás 

.suas filhas, que acompanhavam os acontecimentos en~ um elos. anelares supe-
' riores do Palaci-o, e, cumprido esse dever, parecendo desafogado d e um 
grande peso, reassumindo a sua calma habitual, ·vo ltou-se para os seus 

' amigos e lhes disse a phrase memoravel, que todos repetem com orgulho -
E' aqui ·o meu Ioga r e daqui só morto sahirei - e ao mesmo tempo chamou 

.a um · por um c! 'os seus amigos, falou-lhes aos brios e ao patriotismo, dando. 
ordens, peclincl-o, aconselhando, concitando-os ao dev er. 

A scena mudou como' por encanto, a coragem voltou a todos ·e com 
ella 'a grand e actividade el e quem se prepara para uma defesa encarniçada. 
Em pouco tempo o' Palacio se convertera em uma praça de armas e pr-ompto 
para a acção. 

Não se conh ecia o movimento elas forças do general Travasses e já 
tarde começou a circular a noticia, que logo se confirmou, que no encontro 
havido fôra ferido gravemente aquelle general, tendo havido varias mortes 

· ·e ferimentós 'e que os alumnos, debandados, tinham voltado á Escola 
Militar. 
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N '1- t;n:;tdrugada do d)a 15 as for.ças legaes acompanhadíJ.S pelo Ministro 
i[a Ggerra, dirigindp-se á Escola, d e,sarr)>aram e prenderam os revoltosos. 

Termim>u assim o cha111ado 11f(!Vitnento de noyemb.r.o, vencendo a Re-
pubilca um dos transes mais diffic~.is e perigosgs que t em atravessado. A. 

·opinjão publica comprehe,ndeu !;>em a gravi~ade dos factos e a série cl,e 
-desgraças que advjria~n para a nps,sa patri.?-, si, porventuqt, houvessen1 
·triumpha,do os n ;voltosos. 

Não fo'ssem as providencias opportunamente tomadas P.elo .G.overno, que 
,preseçtj a o curso dos ac.ontecit:nent.os; não fossem · a calmi' e o sangue frio 
do Presidente para encarai-os ·e a corage,m C)~t e mostrou no mon~ent9 de 
maior perigo, e o audacioso movimento t eria triumphado, lançando a Repu-
blica •em U\~1 pelago de gesastr~~. cujiJ.s ~ons~q~tep~i\ls faz m~do relembrar. 
Nã.o variou a este respeito o juizo da impre!).sa e foi un.a,nime a opinião 
de que a Republica salvou-se d':' um gra, nde perigo, g_raças á coragem do 
Chefe do Estado. 

Niío p.odia um facto de tal imp.ortancia deixiJ.r de impressionar prof.qn-
dan1ente o espírito publico, e a população d esta cidade f ez ao Sr. Dr . Ro,çlri-
gues Alves 1,1ma mani.fe~tação de que jámais s ~ poderá esquecer, porque 
todas as classes sociaes e o pessoaes mais elevado e selecto desta Capital 
•concorreram para den1onstrar ao honrado Presiqente a ·gratidão que l}:le 
devia a Republica pel9 serviço inolvidavel que lhe prestou, salvando-a da 

desord-em e da anarchia naquelle dia fatal. 

No dia 25 de março de 1905, encheu-se o Palilcio do Cattete .do que 
ha de mais digno nesta Capital e o illustre Sr. Dr. X avi er 'da Silveira, 
exiJ.ltitndo, em nomed asc la ~s-e s socaes alli representadas, os serv iço do 
Presidet;J.~e, e entregando-lhe uma mensagem de alto valor, proferiu · uma 

oração, que concluía com estas bellissirnas palavras : 

"Póde-se dizer , Exm. Sr. Presidente, que o Brazil em peso se acha, 
·neste momento, congregado em torno da pessoa de V. Ex., e fraternizando 
no pensam ento comp1um da gl·orificação de um brazileiro, que bem mereceu 
da patria. Quando, ao correr da noite de 14 de nov·embro, na previsão da 
natural demora das forças legae·s, que marchavam em defesa deste palacio, 
V. Ex. ·declarou ·que, em todo o caso, aqui p ermaneceria, •e accrescentou: 
''"Este é o n1eu Jogar", estas palav ras, que crystallizan1 a affirmaçã·o heroica 
da soberania _do poder publico no Brazil, foram ô.través da gratidão repu-
.blicana recolhiçlas pela Histor!a e com o mesmo carinho e ven eração com 
·que algum tempo antes, ·em amargurada conjuntura de nossa v ida social , 
r ecolhera a phrase 'en ergica e viril de um grande e g lorioso soldado que, 
tambem no •exercício da magistratura suprema da nação, r epelliu, em nome 

'llo povo, de que era a mais alta r epresentação, impensada t entativa d e 
a ffron.ta á soberania brazil eira. 

E quando as dive rsas cl asses sociaes sentiram os benefico s effeitos da 
áttitude de V. E x . em refe rencia á sua t ranquillidade, ao livr e ·ex ercício 
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-dos seus direitos, ao seu trabalho, á sua vida, á sua liberdade e á sua honra, 
rejubilaram ante a grata evidencia de que os suffragios que trouxeram V. Ex. 
"a este Jogar" eram os expoentes deste instincto patriotico que nunca falha 
no povo, com relação aos seus grandes horl) .. ens, e a confirmação necessaria 
do preito que sempre tributaram á pessoa de V. Ex. e aos antecedentes' da 
vida publica de V Ex. - e resolveram manifestar solemnemente os seus 
sentimentos de admiração, d e profundo reconhecimento e de inteira solida-
:riedade cívica, incumbindo-me de depôr nas mãos de V. Ex. a ·expressão 
·das suas grandes. cordialissimas e respeitosas homenagens, e julgando-se 
·felizes por lhes ser dado parodiarem os contemporaneos de Cimon, quando 
·diziam : ··Entreguemo-nos tranquillamente aos nossos labores; o varão que 
·nos governa é justo, dirige com sabedoria e prudencia ·os negocios da Repu-
.blica e v-ela sobre os destinos de Athenas". 

Essa f esta grandiosa, que valeu por uma acclamação, foi, como disse o 
.Jornal do Com·mercio, "o reconhecim ento de um grande serviço prestado á 
Republica pelo cidadão investido na sua mais elevada magistratura e que 

. 'soube ser energico, forte e l-eal ao seu dever, nessa hora em 'que a menor 
fraqu eza se traduziria na perda de todos os fecundos beneficios ela paz e em 

·que qualquer hesitação facil fôra resultar a subversão da ordem constitu-
cional, e talvez uma éra ele ruína financeira e de anarchia po lítica ". 

Não escapou ao Congresso Nacional a gravidade elos acontecimentos, e, 
logo que teve sciencia official dos factos, d ecretou o estado de sitio, para 
·que todas as responsabilidad-es pudessem ser apuradas. Dura pouco no 
·espírito elos hom ens politicos o f ervo r pela autoridade. Não havia em 1.4 
•ele novembro quem ousasse falar em .amnistia sem incorrer nas justas 
·iras de todo o mundo. O sentimentalismo, porém, não tarda e ve io desta vez 
tocado pelos ventos da política, que anelava procurando enredar . em suas 
·malhas o Pres idente da Republica com o pretexto elas conclidaturas presi-
·cl enciaes. Foi votada a an:nistia quasi por acclamação. Os processos contra 
·os militares e civis envolvidos nos acontecimentos estavam muito· clemo-
Tados, era o grande argul'nento que se invocava, e alguns chegaran1 a dize r 
·que se tratava mesmo el e uma medida el e governo. 

O Presicl~nte, com a sua habitual correcção, no mesmo dia em que 
-recebeu a lei sanccionou-a, com grande espanto e desapontamento dos que 
cannunciavam o veto como uma manifestação do espírito v1:olento e fJerse-
.Q1tidor elo Chefe elo Estado. 

Destes factos decorrera·m bons ensinam entos e não são ele desprezar 
·as reflexões que naturaln1ente suggeren1 . Não t endo solicitado a prov id·enc ia 
·elo estado de s itio para a punição elos culpados, alguns elos quaes gosavam 
ele immuniclades, . teve-a, entretanto, o Governo, votada e renovada pelo 
Congresso, com muito patriotismo e justa comprehensão das necessidades 
do tnom entô. 

O que foi esse estado d·e siti-o, dil-o a imprensa da época e a população 
·desta cidade, qÚe sentiu-se á vontade na constancia delle, sem que houvesse 
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para lamentar 'violencias ou excessos. Algumas V•ezes tentapan1, accusar O· 

Presid'ente, quàndo foi occas ião de conhecer e approvar os actos .que praticou. 
:durante o Estado de sitiÔ, Ú1as eram tão apaixonados e v.ãos, que não pude-· 
ram encontrar éco no espírito dos homens cordatos e Teflectidos. A lição 
dev~, no entanto, aproVeitai-. , 1-..~ 1' .1 

Em a mensagem de 1905 são encontrados os fu.ndam et1tos ·que teve o· 
Governo para prorogar o estado de sitio e a affinnação de que não s·e· 
utilizou dessà prorogação para medida alguma de .caracter extraordinario ... 
(\o mesino t empo concitou o Congr esso a definir a competencia dos tribu-
naes civis e militares, a r·egular os processos, simplificando-os, e firmando·. 

' de uma vez a extensão das immunidades parlamentares. 
" E m meu conceito, disse o Presidente, o estado de sitio suspende todas . 

as garantias constitucionaes. N ão o comprehendo de outra fónna, pois elle 
foi creado, como um estado de •excepção, para r esguardar a ordem publica, · 
que é o inter es~e stip.remo da sociedade, contra as convulsões provocadas . 
por grandes crises. Desde que, porém, os •espíritos teem diverg ido tanto •e 
v ariado a j•urisprudencia dos tribunaes convém que o Poder L egislativo 
esclareça a situação d e direito, para que nos momento s difficeis em que 
a ordem publica,' perturbada por violentas commoções, tenha de ser mantida, .. 
desappareça a possibilidade de qualquer conflicto en tre os poder-es dq_ 
R epublica ". 

E' muito in teressante e profundamente instructiva a phase política . 
r eferent·e á segunda metade do período presiden cial. Dizem alguns que o 
Governo se enfraqueceu com a attitude dos novos directores da opinião .. 
P a rece-nos, ao contra rio, que os aconteciment o politicos v ieram dar um 
tal relevo á administração pàt riotica do Sr. Dr. Rodrigues Alv·es, que O· 

r egimen republicano ficou a dever-lhe um serviço assignalado. 
E' di fficil analysar bem os factos sem incorr er em falhas e - quem 

sabe? - · em erros de apr·eciação. V ale-nos a convicção de que não t emos . 
odios nem affeições a r egistrar, desejando apenas ser tan to quanto possível, 
imparciaes na exposição em que nos estam os aventurando. 

Nos prim ei ros dias do mez d e agosto de 1904, e, portanto, ainda nO· 
segundo anno do seu período de governo , r egressando do Estado d·e Minas 
Geraes, onde tinha ido assistir á inauguração da estação "CttrveU.o ", o 
ultimo nucleo important e de população da grande linha ferrea Central do. 
Brazil, começou a circular o rumor de que o Presidente da Republica tinha 
ido áquelJ.e Estado, em missão politica, para preparar a candidatura do 
Sr. Dr. Affonso Penna á sua suc.cessão e que, para combatel-a, ia ser levan- . 
tada a de um paui sta illustre, que tnha já exercido a suprema magistratura . 

Eram conhecidas as relações intimas e estr eitas do Sr. Dr. Rodrigues ' 
Alv·es com o Sr. Dr. Affonso Penna, a correcção com que este digno brazi-
leiro se houve no desempenho do cargo de v ice-presidente da Republica 
e as refer encias lisonj eiras que ao seu caracter, competenca e pratica de 
administração não cessava de faze r áquelle velho . companheiro. Dahi a·. 
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·credulidade com que foi acolhído o boato ·e o esforço para anniquilar aquella 
supposta, indicaçã·o, pondo-se em face de!la um nome respeitavel, que pudesse 
encontrar, desde logo, as sympathias officiaes. 

O Presidente houve-se, nessa emergencia, com o seu criterio habitu:rl. 
Não era certo, absolutamente não era, que .em sua excursão ao Estado 

··de Minas houvesse de qualquer fórma se referido ao nome de candidatos 
á sua successão. Era cedo ainda, ponderava o illustre cidadão, quando 
·provocado a se manifestar sobre um assumpto tão delicado : deixem-me 
·trabalhar, não busquem enfraquecer a minha administração antes do tempo. 
Quando fôr opportúno, todos que tiverem elementos de força política no 
paiz deverão se entender, escolhendo o nome que mais se recommendar 

·pelos seus serviços e meritos ao apoio da opinião, 
lniciou-se então um intenso trabalho político, pondo-se em jogo todos 

os elementos capazes de apaixonar o espírito publico e crear a dhesões, 
ou porque não fossem julgadas sinceras as suas palavras, ou porque fin-
giss·em não acreditar em S. Ex. Fraca a principio, tornou-se logo ardente 

.ca campanha. Quando o Estado de S. Paulo levantou a candidatura do honrado 
Dr. Bernardino de Campos, affirmando que o seu nome reuniria alli a 

.:grande maioria dos suffragios, pareceu ao Sr. Dr. Rodrigues Alves, como 
:a uma grande parte de seus amigos, que poderia ser essa a solução do 
:·grave incidente político. 

O Dr. Bernardino de Campos tinha sido dep)ltado e presidente da 
"Camara dos Deputados, senador, Presidente do Estado de S. Paulo e 
ministro da Fazenda. Era republicano historico, ' sem as suspeitas de 
·adhesismo e não ·era conselheiro, classe então malsinada. A maioria dos 
. Estados com o de S. Paulo á frente, mostrava-se sympathica a essa candi-
·datura. 

Eram, é certo, os pequenos Estados que assim se manifestavam, porque 
·os grandes guardavam res•ervas, ou tinha cada um delles outras sympathias. 

O Presidente conservou a compostura licita e digna que os chefes de 
Estado podem manter em semelhante onjunturas .. , 

Seguiu-se uma phase extremamente agitada na imprensa, violenta e 
cruel. Para combater aquella candidatura l·evantou-se a bandeira hypo-
·'Crita dos princípios: era uma candidatura official, murmurava-se em toda a 
·parte, patr-ocinada pelo Presidente da Republica, que violava assim as 
normas do regimen r epub.licano, invadindo a esphera dos partidos e annul-
']ando a grande funcção dos chefes políticos. O terreno era ·bom., na verdade, 
·para ser explorado em favor de candidatos que disputavam a preferencia 
·e todos tiveram, ai de nós! a fraqueza de consentir que a campanha se 
·ferisse com tanta paixão, injustiça e -virul·encia. 

O Sr. Dr. Rodrigues Alves acompanhou sereno o debate, ouvindo aqui 
·.e alli diatribes que resvalavam na rigidez do seu caracter, sem se apaixonar, 
:sem provocar irritações contra qualquer dos candidatos ··e achando-os sempre 
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dignos e todos capazes ele governar a Republica. Ser-lhe-ia facil intervir 'no· 
pleito de6sivamente, impondo e ·faz endo respeitar a sua opinião. Não estava. 
isso em sua índole, em seu temperamento, e nas tradições de sua viela. 
pólitica. 

E quando as evoluções particlarias forçaram a indicação elo nome• 
do Sr. Dr. Affonso Penna, que as urnas consagraram unanimemente· 

no pleito de r de março, acceitou-a contente , pedindo aos seus amigos . 
que o apoiassem, pqrque era um brazileiro illustre, ·carregado de serviços. 
e com grande experiencia dos n egocias publicos. Voltou, assim, a calma 
aos espiritos C·Olll. geral satisfação, não se realizando os 'l'náos va.ticin-i~s, 
arma de que tanto abusam os candidatos nos pleitos eleitoraes famosos. 

Seria talvez o caso de inquirir si en1 un1 paiz cotno o nosso, sern 
completa formação política, s'em partidos organizados, sem disciplina nos 
espíritos director·es, o Chefe do Estado elev e se isolar completamente, 
deixando que forças dispersas agitem a opinião no sentido de seus. 
interesses ou ela ambição de seus parciaes . 

Os homens políticos, logo que foi transposto o período dictatorial 
elo Governo Provisorio e entrámos no regimen constitucional, comprehen-· 
deram que e ra pr.eciso encontrar uma formula sã para apurar lealmente· 
as ·indicações em fav·or dos candidatos á presidencia da Republica. Era. 
mistér dar aos pequenos Estados as seguranças ele que não seriam esma-
gados pela força eleitoral das grandes circumscripções e, ao mesmo tempo ,. 
ao magistrado que estivesse exercenc;!o as altas funcções do Poder 
Executivo a de que não seria a sua acção governam ental e administrativa. 
intempestivamente perturbada. 

Seria facil encontrar essa fórmula, si outra fosse a nossa educação. 
política, si houvess·e partidos organizados com bons programmas e si a . 
opinião ·nos Estados estivesse preparada para se manifestar com liberdade 
e independencia, guiada por chefes de real prestigio, já consagrados por 
serv iços relevantes prestados á Republica. 

Sabe-se que era muito diversa a situação: nem . partidos, nem che.fes. 
politicos de v'alor incontestavel, nem uma organização r.egular nos. Estados. 
e a que .existia, subordinada ao.s vícios el e uma educação incompl eta e 
frouxa ! 

Foi então que se instituiu o processo das Convenções, em virtucl.e 
elo qual os Estados escolhiam os seuS! del egados, em numer.o igual, e · 
estes, r eunidos alguns m ez.es antes do dia designado para a eleição,. 
indicariam por maioria ele suffragios -os candidatos á presiclencia e vice-
presidencita ela R epublica. F ez-se, nessa conformidad e, a eleição d·e 
Prudente de Moraes, a ·de Cainpos Sacll es e a de Rodrigues Alv.es. Podia·. 
não ser completamente efficaz o processo, porque subsstiam então, como 
agora, aqueJl.es defeitos capitaes. E na, porém, o melhor que se podia 
ambicionar e foi un1 erro, en1 nossa opinião, abandonai-o. 



425 

Tem suas hypoe1·isias a política, ou, digamos melhor, os chefes políticos. 
Pr-etendeu-se reivindicar para a opinião -erpublicana o direito de escolln 

-do•s ·camcLidartos, a.fasba,ml•o d•o1s tnabalho-s pneliminar.es da indicação a 
.ínfluencia nefasta do P·r·e·side·nte da Repub!i.ca; .e tod-o-s estão sentind-o a 
verdade .de que, no estado actual do regimen, é essa a 1tn·ica influencia 
que pód•e ,salVJaJ-a da dictad·nra. dos que @O•V•er.nam os EB>tad.os, sem fr.eio, 

.s em r.esi•stlen.c•ia!S 1e s•em r.espei,t•o á ·op~nião do .eteito·r.ad•o. Afastado da 
·es;ph"':lra 1e,n1 ·qru=e, ~chellioJS d~e an1biçã:es, gyr.anu .o·s pohtioo.s; nâJo _podendo 
·pr·etend1e r a .r.e.el1e içãJo ,11!0 seu ·Ca:rgo e intonessado , nrais d~o que ninguem , 
na •contiJmid·ad.e eLa .obra do .seu gov-e-rno, o Pr-esidenúe não póde. não 

·dev•e ser i:nJcLiHenen.te á •esc.oJha do •s:eu ISttcces.s•o·r, ,sem todav.ia -exerce-r a 
.sua influencia ruo se.nticLo -eLe •DOI!l•traria·r as ·DD>rrenbes da opinião ou de 
··oorP01Ill!p e1-:a. 

Era .ass.im q~te ljl·elliSav,a •O •Sr. Dr. Rodr-igues Alv.es, e a e:><j)eri encia 
·ha ,de d!eJllllOtnstrar, 1e ·não taJrdará 111 tÜto, Que 1e'f.a ,eUe quetin ~imha 1"azão. 

Procedendo d esa fórma, não fazia mais do que obedecer, . estricta 
-e l.eaJJ.merute, a •uma d.aJs ljlartes saE-ente-s d·o .seu pr.ogramma. Nunca 
- cLeiJOO~t p-assa.- u.ma •app,o.rtu.nidad:e, de se dirigir .ao paiz ·e ao Congresso ,. 
·que nã•o ·se ap•rovei1tasse dieHa para dama·r p.ela neoes•Siidade d•e um ,t 
nef'D.nnm dei,torrul que diéSIS>e á r-~Pe\Setytaçwo d.o paiz a seri<Lad<e d,e que 

·ca.nece ·e >aJOiS lcLi VJenso,s ma.t izes da op·i-niwo v•alvul.as saJuota.-.e.s e p.'ro.tecúoras. 
E ·rJev.eLava po·r ructo1s IOOtlJstanbes que •era sincero en1 1Suas •expansões. 

1A!s .eJ>e ições .succedi•ann-se ·nos Bstrudas ; o;s trabalhos d e 11e.oanhecimento 
de poder.es renovan1-se no Congr·esso a cada passo e, ás vezes, causava 

•até irritação a os homens politicos a .calculada indifferença com que os 
a.compaJn•hava, P'C!dilll'd•o •e ·rooommend.a.nd.o justiça. 

Foi a&si.tn nos 1pri.nueir.o·s dias d·o .seu governo .e a·s.sinl c·o.ntinuou até 
·O termo final do qu.a.t:r.i enni·o. 

QUJando -o Oong.nesso v-o.tou 1a .r efo.rma deitonal, que ha de figurar 
como uma conquista d este período presidencial, de accordo com as suas 
terudenoi.as d e •r.eatJi.dão e im:pancia.hd:ad·e, >e :>GecutJou-a ·C·o.m .a mais ·e·scrupu-
lüisa isooção em todo.s •OS 1Bstado·s. As ·pa1Qvr.a;s de su•a ulti,Ina 1TI1e11sagen1 

swo dle um .esp.i·r,i•to aJ.ta.m.ea~te pondle.nad'o. D epon.s d'e a ffi·rmar q~l'e a ].e i 
v<euo dar nnidlad·e ao alista.menbo dos .e:J,ei1-ones, :pr.ovidenc·i.a,ndo osbl'e a ne-
prese:nbação das tll~l10tr~!aS 1e ·Ce•ncamid:o de ga•r,am.tiaS rO 1)-l"·O,c•esso elJeitoral ~ 

-accr.e.soentou IS. Ex . , .q.lm·si em uma su,pp.Jica a•o >Co"1g.r>e•55o : ">Cal>e aos le-
mi.sl>a.c1or.es :a groal]c!Je r esp·o·nsa,bil.idad e d ·e f·or>tal-eoeil-a •em sua prim eira 

-prova, corrigindo os defeitos que a experiencia houver demonstrado, e 
exa.mi.nand•o 'e jltlga.ndo o p•ro.oe.s,so das deiçê\es :com a devaçã.o .e e&pirito 
·de j ll!Stiça. que d1ev1etn 'S'eotnp·ve ear21cter izar 01S ·seus acto1s. " 

Tr1aruSijlira tamto pa>túo,üsmo d~stes sal>i·O·S .conc•eitJo.s, que f,az bem 
repetil-os ao povo neste momento. O honrado Presidente temia que 
f-osse burlada ·a J.en no serv.iç-o ~olitko de r eoo·nhecimeJlto d·os pode-res 
dos de-it as, e quaz \Sie def,ep.deT da a.ccusação que lhe fiz·eram, -e·m docum·ento 
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p•oJirt:i-co de muita no.toràedrude, od•e intervir na esc-olha dos candidatos á:. 
p11eside=ia d.a ;R•Elpub1ka, offenderu:lo·, como se dizi.a hypocritamente, a . 
ve1·dade republ-icana. 

tA·hi fueorum .rus <Stl'aJS rp.alav<!'as d1e c-o,nselho -e de defesa. . . mas o hon.-ado · 
aodulliÍ<nics<br-rudor mão g>osará no seu lar a 'SU'!J•r-ema ventura de .se hav•er · 
en.g>anado ·em ,seus I'ec·do·s. 

O incid,()J1,te p•o·lütic•o, cuja so-I.uçfuo prendeu po-r· largo temp-o a attenção . 
publi·ca, 'não rp•o<:Ha dei:><a~ de noeHecti.r muito .&er.iame.nt•e n<~Js relações . 
que existiam en.t.ne -o,s •Oagãos dJo,s P.odene.s .Execütivo e Legislativo, affrou- -
xarido-o-s •em detr:imento da .<!Jdministr:ação•. Nfuo ta·n.to a ·escüiha do . 
ca;nd.idat•o qu·e, por fdicàd.ad•e da N.ação , r•eun•e .as .c-ondiçõ-es para bem · 
exel'c·er •a alba •mag•~Sit\l'latuna que a·s urttrus lhe oo·nfiJanun, •OOi1110 .a fórma . 
qt~e ·r.<ov.estiu a <~JpnesexrbaçãJo de sua candida-tura em um manifesto, que · 

o partido republicano de um dos Estados do No r te qualiificou de "preci-
taJcl!o, .anti-;patru:oofli•oo, -inj-usto e hostil .ao P.r-esiden.te doa R·epublica ", pro - . 
duziu sei!1JS!Õvd -nesf•rirumento •naquoe-11a;s -rdaçõ•es. 

Oo·nhec.e111<01S os gr.a:nd'e-s uno1!iv-o,s que .actuaraan •no animo forte do .. 
Ohefe d:a N.ação .p.a·ra dei:wr passm· a onda do desp•ei.to de ho-mens nr>litic-os 
qUJe •SÓ buscaMalll1 a fó.nna d,e .nãJo p<llDec-erem v.enc·idos com a solução -
que rtleV1e o ánoidenbe. Pa•ra muito•s m•elhor teria sid.o •O ·alvitre de aba.nàonar 
de uma v>ez :a ooollaboração de •<llmi·go•s, .a qaem .cumulara s-empre_ -d·e d eie-
tiencia~s 1e .atrben ç ôes . . . 

Unn .CtJoontec-hnento de ordJen1 ec•o,no~nüca v.ei.o tó.rnar 1nais frias ainda 
aquoe!Ias r.eJ.açõ-es. Os g;ove:rnadore-s ·dos -ES!taJdos de Sfuo Paulo, Ylinas ' 
Geraes •e Ri-o de J an,eino, r•eunidos n;a cidacl•e doe Taubaté, •em ~6 de 
fevoerei-ro do •C-orrente ,a;rin,o, celebrar-am um oonvenio para valorcza:· o café 
e f·ixaa ·o valooa da mo.ed•á, ·,e p-ed.i.-am a-o· P·ne·siod-ente da R·epuhlica qne o 
ap.prov.<ll&!;e, •eonVlO•ca.nd-o •extr.ao-r.dina.riamentle o ·Congress-o para 'aprecial-o 
na parte .rdativ.a á moed-a. Eram co·nhecoido;s OIS anteced-enle5 desta 
que&tão : o .café 1lem -estooo, ha .muito t-empo, em baixa, ·e a safr;, de•ste --
anno ·e~a mtnuonciaJda no Est•aJd-o d-e S. Paulo como sendo ex•-raordin ,Lria. 
Diziam •OS J.av•l"ad·or.es . que, Sli ·a ba.iJ<a -p.er•si&tis•s·e, a · grand-e safra seria 
oonl1:p.letan1.!ente sacrificada en1 ·s•eu p.r.ejuiz·o, e, quandcJ, n :J s a.11no·s sub:-Ye- · 

. quentes, viessem melhores preços, em consequencia das safras pequenas, 
que ·eram estp·enadas, não 1na-is a;p•roov•eitariam elles aos 1a vraclore3, t:"JíJ e · 
ficariam •exhaustos -com os prejuízos agora immimentes.- Pediam, então, 
providencas que tend-essem _a elevar o preço do café da safra actual, e 
numerosos alvJtrie.s for-am sugg-er.idoos .pa~a esse fim. 

O .Presidente, que é fazend,eiro no Es-tado d·e S. Pa11 l o e conheee · 
melhor d-o que ninguem a •Situação, p•areeoendo não co11 fiar bastante na . 
efficacia dos processos lembrados, auxiliou, todavia, os lavradores no 
seu empenho, e o Congr-esso, na lei do orçamento deste anno, consgnou 
uma autorização ao Governo Federal .para .entrar em accordo com os . 
EsuaJdos cafieei,r•o·s no sentido .daquella aspiraçã-o. 

. ~ 
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Os go;v.ern3ldores do.s Estados, •os 1nemb~o,s d-o Congr-esso, os delegados 
·da lavoura, todos os int.er.ess·ados 111a sode do .café, .entenderam qu•e 
n essa autoriz·açã·o o Go\Oerno da y .nião •e •o,s do·s Estados product-or·e~ 

·e nco.ntnarü,m •O:s dem•ento.s "'eoess;;~rios .pa·na a valor.ização pretendida 
daqueil~e i])noduc•to .. Ao se an.nunciar · a r euniã.o dos g>overn<lld•ones em Tau-
baté •esta..,am todos •C·O•nv.en.cido•s ele que iam assentar ali O·S ter.mos de 

;um •co:inv.enio •ll<D·S .Ji,mites da m ed•i,a Jegis•13lbiva v•o•t<llela. 
Ftoi rtl!tna tSU.IlPneza ·o qrJe ~se !I)a.ssou, ;e,ntão. E1n1 Vlez ,de iSe lf.e.stlri·ngtifle.tn 

. á questão do .café, que ·e.na ur{;le.nte, de a;otualida:de, en;v.et'eda<I"am o.s 
n.ego-ciadot'es do acórel-o ·pela da mo•eda, pr·op-ondo a idéa d·a fix.ação de 
um oambio, que d•e·via !Ser o de I 2, p.ana os .nego cios d ecoort'entes da 

·v.aloüzaçã,o, á :semel.h•a·nça do .que, com mais .a!llliiYJ.ituele, se haN<Ía feito na 
RepubJi.ca IA,rge•ntillJa. :Diáa..Jse aJi·l1Jcl~ que um dos gov•emnadores .era hostil 
á ·idéa da v.alo.rização . do .café •e .aventou a ela moeda •com .o p·roposi.to d.e 
.Í>nuülüZJaJ-a. 

Todo oo mundo testava .certo el•e que o Pr.esidJente aux.iliari•a OtS lavra-
·do•r·es !em tmido .qtvanto ;pudesse .i•nter·essar ao •pneço daque.Jl e prodn.wto, 
:mais 111ão cerlenia ~mna " ~·i.n,ha ma ques:tã·o da n~o·e~d·a, 1p:o<I"q.ue tinha idéas 

a,ss:ent<lldas a 1e~se respeito, em •o;pposiçã•o .mdi,oa;l á que fô.na inc1uida <no 
convenio de 'T,a,uba·té. Ell'a, rulém .:disso, smgualr que .tnos go·ve-rnroones 
se .neun•ÍISsool para tratar de 1\lm .a!>sump.to de:ssa •nelev<ancia, cuja so.Jução 
.afiie:clta ;p!'of.und!a•nente os iniloceses.s fi.nanae:i.r.o·s e o .c·ned.ito do paiz, sem 
ouvür.em po11ev.iannente •o Pr.eside<nte eLa RepuhJ.ica ! 

p,e,n;sa:va-lse, rtaJv,ez, que, .enf.raqu.e.cida a :acção :pol1i.bica 1do P01e.sjden.te 
•com o t<r.abalho das ca.Thdrudatwnas >e ltna,ta,l1Jcl,o-.se de ~~m acco.rdo e111til'e o:s 
tr.es a1Vari.o.nes ·BStaJruos dia União, .e, po.rúam.t•o, tendo ·OS govenn.adores a seu 
1acLo a g·rlllll1Jcl·e força d1e sua U1e.pt'es-enroação no :Co•ngre:S<SD·, nã.o haveria 
sinãJo que ceder á fo.r·ça d01s ·a;co,n.beoiment·o.s. Nã-o foi aS/sim. O honmd!O 
p·au1ista .tem :m.orstr.aJdo .que a1ãp .é hom·em ;para .r:e.cuar do que ell.e está 
conv.enCÍid'o qqe é •D .s·eu 1cLev·er. Dedar:ou lcabi.J <e de.l1.cadiamenltle ao.s tres 
govennado1rle1S ·que ·nã•o p01dia o01nvo10ar iex.tr~o:rcLi1na·r.iaJnlente ·O Congresso, 
c-omo. Sill.gg.e.ni-rum, IPD•r.q.ue estaiVla proxim.o -o período coniS!titucio-nal de sua 
r.euniãJo .ond1ina-ria, e .que >D3lmbem não pod.ia appi'DV•ar " .conveniq, po.rque 
era suhsta~ncia~ nelde a questão da moeda, e .esta da ·exCilu·siva c•ompetenc[a 

·do •CongJne·!>SD, a (juem seria O,Jlipo.r.tuname<nte ,nemett1do. 
Assumira {;lna;nde ~mp•o,ntanci•a ·a qt~estão ;pa:na ·nã•o ,ser muito <hs.cu~ilda 

e ·ex;plo·mda. Nots Estados co•m,eçoou a aJpa·ixona:r viv,3lme<n,te, e, 1110 munel·o 
·p.olitlioo, •oo<mo e ra ,na,htr.<lll, .o.s mais habe:i•s !Pr·ocu·r,3Jnam tirar .toel<o o 
pantildo de uma &ituação que poder·ia •ser f,ertil •em diffioul·d3Jeles para •o 
Govermo. 

Du'V'IDaiVa~se, todavia, . que o P.nesid1ente e.nfrent3ls&e o pe1··igo, como 
s.e d.izja, ·e •era c·nença geral q.ue ·se ~lmirtJartia a ma:n:dar ao <Go<!JJgresso .o 
con~'·enio, •sim.p,Jesmente, •sem onanifestar a sua -opiniã.o. 

Esta pr·evisão tambem falhou. 
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Em sua mensag1e.m, a;pre senta.d•a a o Ccmg.r•esso a 3 d.e maio d.o corrente· 
amno, trato.u do asswnpto com a.m,ph1ud·e ·e franqueza, expondo a.s sua,~ 

idéêlJs, c·1a,ra ·e uitid.an11emte, Seün a 11ne-nor hes.i.taçã:o. 
Depois de s·ensatas •Considerações .sobr.e a c.-·ise d e quoe se queixa. 

a •lav.oura ~ sua •C·ollabo·naç>io no .esf.orç·o para a,uxiliial"a, falou a.ssü.m o. 
h onrado p•auJi,sta : 

"Não é um phe•no<meno econo.nüco .singula,r o da ba·i:>ea do preço do· 
café •POT eXJcooso de producçibo. Em todos •OS paiz·e•s do mundo teem,s•c 
observ<~odo crises id.enticas, •affectando daHer.ente·S proidUJc.tos, e, em toâa 
parte, o me•smo damqr .se tem levantado oom intuitos .semelhantes aos 
d·o>S ·nossos .Javrwdo·re.s: nunca .providen::ia a,lgt:Jma klgislwtiva f.oi consi-
d er·wda ·efficaz pa·ra levaJUta•r, de pr,ompto, -o pr•eço das m.ei.cad•orias e· 
su•stental-<o. Medidas !J)r·ovi•s·ou-i·as, de ·Coara·cter commer>eial -ou •ôsp·ecu.la tivo, 
quando houv.er en.s.ejo d.e encontrar, pa·ra ·exoouta]-<ws, u.m p•e·ssoal adestradCP 
na >p,r·aJtica dJe neg-ooio.s, •C·Onh ec•eçlor dO>S .s•egnedo·S das boJ.s·a·S e de uma. 
l;ones,tid•ade .Stlperior, podem agitar p•or algum tempo O•S mercadCPS e prO- . 
duzir um n1ovinnent<0 anin1.ado·r .no•S p•r.eç·OIS ; 11nas, a sitUtação Cll&sinl cl'\ea.da. 
não •Subsisti•rá, ISi •os pod·e-res pubhc·ó·s não laJDUdir·em com •remedi•os de 
outra ord.em para -a.ssegur.ar.em a 11egulat".idaJd·e das transações nas praças. · 
e ·o funcoio·ThÚnento nonnal das p.r-opri edWJdes que ,se ·distinarem a ·e:><p lo-
rações industri.a,e.s ·C •agri.cola,;;. Esta, .sim, é a gra:rud·e funcção do. 
1 egislado-r. " 

Referindo-se d epo·is á posição difficil dos in t erm ediar-i·os no .commercio 
do café, · á:s diH"c·uldaJde.s do l•a vrador pMa solv·e•r .compronüs·so.s ·e á falta . 
de instituições de .cr.edcito · que ami[Jar.em a indu.stria nacional, ' escr·eveu . 
S. Ex.: 

"Desde que ·se procuroe d·iffi.cultar a exportação da.s qualidades infe-
ri·or·es do prord~1.cto, melho.-ando, qua.nto fôr po<s:>ivel, o tr.a1o dos que se· 
destinar.em •aos meneados do <exter i·or; d.esd.e que s·e ,instiotu.a uma propa-. 
ganda séria e consta.nte para a e:>epansão do .co.ns.umo; que o credito . 
agri,cola, como <> .credilto r·eaJ sej.aJm . defi,n<itivannenbe •organizados e o fa~ 
zendeiro possa enco111•tnar, c.on1 ·a;s ga,ra1ntias rea1es que tiver, dinhei.ro a . 
juro r.azo.avel, paTa custea-r .suas faz endas, di;;,p.ens·and.o o.s •reonr:s•3S d-3 
intenneduario, •e facilcid<JJde p•ara se.-r a.lliv.iaJd<O d•o:s p·e·sa.dos encargos que 
o -oppri:mem, é :cLiffi.cil .não poder nesistir aos effeitos d.e uma baixa, ai.nda . 
pr·olongai:la. Sa ·O·S banc·o·s •ou a·s asso<~:iações, que for·em i11.stit·eui.d.o.s para 
esse fim, pude.nem 01perar fr.anc·am·e·n1e em caf-é, e os wa.rra.nts se accl i ma- . 
ta-r.em .em :noiSsas praça·s, .de modo .que ·O valor das m•ercadorias armaz·e- . 
nadas po.ssa ,ai,r.cular, ~.em embar:aço•s, liv:re de pr•essão dos espóculadores, 
fi.ear.emo.s evidentem ente armados de ·elementos iP·ernnane·ntes de r·esist.en- . 
c ia, •efficazes e são1s. E' para .e.sS>e bom berreno q.u e devem co•nvergir todos . 
O·S esfo:rç·O•S dos poderes pub1kos. Um systema de .pPovidenoi.as, delineado 
nessas bases, .com o .aux ilio ·que p01derdes di·spensar, beneficiará tambem · 
os productores d.e assucar e a•lgodão, '11a .niuito ·temp'o assoberbad·os por · 



diffi.culdades da mesma . natnr·eza, -e que vã-o luta-ndo lierokamente para: --
v:encel-!atS .en1 •algr.·mas z·onas d·o .sul, ·Dl,as, IS:obre.tll.ldo, ·elln v.a:ni·D·S E:stad·os 
do nor.te da Republica. " 

T.e.rtdo- se mani.f,estado 
não quiz deõxa,r -illusões 
moeda, impr.ud-enteme·nte 
Taubaté. 

tão darame•nt•e -sobr.e -os interesse~ da lavoura, 
sobre o modo por que -encarava a qu estão da· 

env-oJVJida na,s clausula-s do .convenio de 

"E ' um desacerto poens·M", disse o Sr. Dr. Rodr.ig.ues Alves, que a 
lavoura do pa iz não pód·e prosp-erar sem cambio baixo e uma corrente 
se ·1lem formwd-o em favor da .i-déa de uma taxa que a benefacie. As 

estatistLca,s d emonstram, ·f\,0 CO•ntrar io, que com taxa;s .melhones que as 
acotua•e.s os ,preç-o•s do caf-é têm "tido, alternativa;s d e alta e .de baixa, mas 
a lav-oum tem vivid-o e ·p.ro,spe.r.wdo. O regime.n do pa:pel -mo.eda de ·cursÓ 
fo·rçado é que wnima esses desv i·o.s da .sã .doutrina. O bo•m cambio é um 

signa•l de -cned.i•t•o, -de bem-•e:sta-r, -e todo .o -es.f.orço do Go,v·er·no -tem consistido" 
em dev.al-o, a1c>tnvand-o a•S forças .producto·r-as -do1 paiz ·e promoven-do d 

desenvoilvi.m.ento de .sua riqueza. Não será pr-uden-te • aha,nd•ona.r essa 
t ende.n.Clia, nem ij)ert.urbar um trabalho q.ue se firma •em methodos já 
co.ns•ag:radoiS co1no os utüco,s capaz•es de pr·epar-ar, sen1 abal·o·s o,u descon-
fiamças, uma .situação que seja .pr-opicia á co·nversã-o da mo-eda. " 

Re.feri-ndo-se á .s.ituação financei-ra do paiz, aos u)f•O•CCSSO•S ad-~ptads, 

ás va.ntag•e•rts d~c-ort-entes de 1sua execução, doutrinou c-ategoricament-e: 
"Em -to·da .a part-e -o problema ICI-a ,n;.o-e.da é enowra•da -c-omo ·O d e mais 

d.e·hcwd•o func•~1o,namento n-o:s ·a,p,paTe<l.hos da gra1nd-e machina adm1ini-s>lrativa, 
e o •padrão l-egal, uma v-ez e'stabe'le<::ido, •SÓ •Se altera si c•omeça a faltar 

. ·~omf.i·ança 110s recurso·s do .paiz. Não é, f·eLizJnente, a no,s·sa situação, e 
· tud-o .está no•S i,nd,i-camdo ·qu-e, podem-os e ·deve.mo•s ·perseverar na execuçã-o 
dos pl•anos in-i.cã-ad~s por ·meu.s amteoessor.es, com vantagem para o cr edito 
publi-co e tencl•emtes á valorização da mo eda. 

Se·r.ia u.m err·o r-ecuar, como •será obra de patri-o.tismo afastar das 
deliberações do Con.gr-essu a id-é-a cl,e quebra elo padrão ·mo.netario e a de 
fixaçã-o do cambio, que -co·nJt raPiam profunda;mente aq.ue-Hes planos, cm'n 

.;~~~!~~~~~nto .e;x,ito experimentados." 

·. · .. A.. mensagem foi rec·ebd.da co.nl •e.n~husjasnlo ; ·a franq.ue2.1a e a ene.rgia 
do.s co•n.ceitos enn um mom ento doe grande frouxidão nos co-stumes políticos 
d:e:;per-taram o espirvto .publico, 1provo.oand-o grandes sympathias para o 
Gov-er-no. H,wvia •nesse do-c·ume·nto a d-escripção ex-aota, mas •emo'Cioil-ante, 
dos t rabalhos ·d•o qu.a-tr.ienni-o, e a .c-o-rwg-em do pnesidente, faJa•ndo, ·como 
cutnp·r.ia, se1n s e impr essi·o•nar cou11 a .perspectiva de un1 ron1p innen to Con1 
a quasi .totaJ idad·e di9·s ·e.sus aJtnigo:s, angn1-entou colllis~d·erav.elm-e nte .o cornceito 
d-e que já gosava. 

A .impr-e,n.sa .r-eproduziu com fidelidade o sentimento geral. O grande 
orgão desta Ca.p.ital teve na v e-sp-era da · abertura d·o ,congr•esso noticia da 
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tnensage.tn. e ;escrevjeu 111111a ·varia nnen1oraveJ .. ".E' un1l~ . obra pri.n1a .. E' o 
3jppe1lo do <esbad~~>ta que, . . t e.nd.o .tomado séÍ-ios ·co.mpro.mi&so•s •com a süa· 
patria, p-erg1unta ago.ra, .nas ve·sp•eras <de d-eixar .o poder, si .o,s tem cumpr.ido 
lealmente,. <O· Sr. Dr. R.odrigU CiS A<lv•e•S el<eva-.se á região serena, donde, 
.sem ambições ,nem pa·íxõe,s, só vê o .i•nt·er•es'se do Brazil, que· lh e sobrepuja 
to~ as as outnas •ao.nsi:d~~.ações. . . E' tuna 111.e nS~gem .que vai agradar ·a 

:t~dos .os braz•i,le.ir.os <de bôá v.nnJtad:e. · E ' <UJna · chave de •O<m··o I[Jara u:ma 
administração opero.sa, ca!.ma, patr.iotica. Não ter•emo.s ·d·e esperar ··um 
fu·tur.o J.o,ngünquo para: r.eco·nh ecer.m·os a gra·nde divida ·em qu<e nos coJlocou 
co eminente cidadão- por esta 1Sua ultiJma n1ensagen1. " 

No <dia 4 ·d·e <111aio d·eu, ainda, .o ·m~smo ]orna./ do Com.-menio r.nn notavel 
e dlltorial sobr·e a .m ~nsagem, sali·e·lllta,nd·o oo-111 gra't1ld·es ·]ouv.o-r es a i·tnpor:-' 
·.roncia desse d•ocmnento. 

Não foram Jnenos express·Ív•as as palavras com que acolheu o clo·cumento 
·pr,esid.enciaJ o Paiz .c],o meL'llmo c1ia, e aJS refer-encias lisomj•e i~·a·s que fez 
.aos trabalhos do qua<triennio·. 

"Seria banq.l, disse o brilhante orgão da imprensa, repetir que a 
;rnensagenn, · •conn . •qu e o honnaiclo Sr. Presidenbe ela . R·epubhca abriu a 
.ac<hiaJ se·ssão legislativa, .causou . a maios pr-ofunda ~1111pressão aw .espírito 
.publico. Essa impr•e•ssào não fo.j produzida pda enumeração do .ac•ervo bri-
'Jhamtissimo d~ actos e factos que assigmalar.am .o actu<Ll qua<triennio , co1mo 
· V·erdadeirameJ1te ·ex;cep.ci•onal .na vida da RepubJi.ea. ' ·. Assombna a r eca-
'PÍtulação da obra mar.avilho•sa que se realizou em ~ão curto peri·odo ! 

<Cada departamento adunimi~tnativo 

•colméa fecund:i.ssima, o.nd e o traba·lho 
·o mel do progr.esso e da ·prospe.ri<c1ade. " 

~oi, soib esta !])r•e•siden<Cia, umà 
inces·sante e ,int elligente produziu 

f!derindo-se · á transformaçã-o anaraviHwsa da cidad e, clis&e qu•e -
u era obra desse hon1 em sereno, que é un1 1111ixto crurio:so · e ineX!plircavel 
de energia indomavel, ele vontacl,e conbinua •e f·orte, e de ,suavidade pessoal 
·no i'raJto ·e, 111a ·acção, !l.ev.(Uda a :tã-o ~alt·o g'náo, .q ue ,gera .no,s .ohse.rv.aJdo,ne.s 
inexpertos a .impr·e·ssão de que j·ustamente lh e faJ.tam as qualidades que . 
eUe tem ·no mais alto g i"áo. Não é por pa·lavras qu:e eHe s•abe traduzir; 

·é p.ela acção, Ulm!a .wcçã.o \SeT·e·n~ ·e branda, 111.a•s ~co~nti ·nrua, Jinne e fercunda, 
que ü•S r es.ult<JJdos a que chega pr·odaanam -eloquetntemente ." 

"Nenhum g~v·ern.o d.o Bra•si.l ·~;o.Uh~ , ·como ·o ,seu, r.e.t irar o~ problemas ,. 
da admj.ni·straçã,o do terneno da cli1scussão 1intemünavel para -collo.cal -o:s no · 

-dats !S O'Luções prati·cas ;_ •n ea1.hunn ho-urv.e lélté ag·ora que 11nai·o.1.· rnun1 er1D 1de 
so•luções lhes ·~ouvesse dado ·com a:certo e :va·I~tagem. " 

T~enninDu .o -no·tav·e.l a•rtig-o .dizenldo que a irnpr.es.são 1q.ue U1 e cl e.ixava 
.a :mensagem pno'V.é,m - ".c]a firmeza, dp d esasso.mbr.o, da dignidade - <é 
a !(lahvra exacta - com que o 1Pret~iJclen<te da iRetpuhlica, conve.nci<do d ·e 
·que, as soluçõ,es e,cono11nic~-fina•nceira~ - pr.oposta~> ,no •convenio d,e Taul>até 
eram: pr·eiuclkiaes, di.~se-o á Nação n es·se . documento em qu e lh e fala. 
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com a mai;s .pesadaca:.esponsa;billid·ade que IPÓde .ter tnn .C'i!Cladâ>o em uma demo-
cracia co·mo a no~S~Sa. 11 

1Não obstante a justiça d.estas obs·ervações, todos poderão verificar 
que as relações eJ1tre O•S pode'r es publicas, estremecidas com o incidente 
da eleição presicl·encial, ar.ref ec•e ram ainda mais com o conv.enio de 
Taubaté. 

Estabelecida a•ssim, .por .conveniencia el e ordem partidaria, a desin_ 
telligencia entre o Congresso· e ·o· Pnes1idente ela Republica, ap·ezar dos 
protestos que -se faziam ·em ·contrario, rrlunca se viu o menor d·eslise na 
altitude do ,supr·e.mo magistrado, ou para surprehencle.r deliberações d e 
qualquer natureza, ou para exercer contra os rep•resentan.tes dos Estad'o.s 
e as administmções J.o·caes qualquer acto que pudesse ser attribuido a: 
despeito ou r·esentimento. A Mesa de uma das casas do Corrlgl'e-sso deixou 
de ler uma m ensagem que lhe di11igiu sobre a -sit uação delicada ·de um 
do.s Estados da Republica, e, dias depois, o S.e11ado mandava archivar outra 
em que ·eram soli-cirt:adas medidas que a administração superior considerava 
de alta relevancia. • 

.A grande -opinião ·estava, evidentement·e, ao lado do Presidente e o. 
paiz in~-eir.o 

attitude, q 
indiffererute, 
de despeito. 

,ampa•11havoa os .seus pas·S.os· -c.om a1tenção .e Tes;peito. Aquella 
'aderia parecer uma 1proV.-cyca~ção -ou um acinte, mostrou-se 
·1. .sua altiva sobranceri l ; ... ~sr;.~1 revelar o 1nai-s leve · resaibo 

Si, porventura, causava extr.anheza essa ·COnducta, que podia 
ser acoimada de pusillaninüdad·e, sor.ria-se com o celebr·e ·Sorriso que 
alguns orgãos da impren·sa ·habituaram-se a classificar de ironico, para. 
repetir que .ti·nha •c-ompensação .sobeja no bem que -estava fazendo á 
Republica, to•rnando-a querida no paiz e respeitada no···exterior. 

A d espeito de tudo, a acção administrativa não soffn\u intermittencias 
e o período pres idencial teve -o seu termo dignificado pelas festas estre-
pitosas •e .de alta significação politica para -o f.uturo 'de no-ssa patria, cele-
bradas em honra á visita elo grande ministro americano Elihu Root · e á 

. reunião do Congre-sso Pan-Ameriéano, dous successos extrao11dinarios na 
vida da Republica. 

As formulas centralizadoras do e:>eti ncto r.e.gimen en.tor·pecea:am ·o 
desenvolvimento do paiz. Não se pó ele ·dizer •Com verdade que as antigas 
provin~ias vivessem asphyxiadas sob a acção de leis compr·essoras: é certo, 
todavia, que não caminhavam sinão l·entamente, notando-se apenas, em 
uma ou outra, uma timicla expansão em hmitaclos serviços. 

Esse estado de causas com·eçav,a já a impr-essionar o. esp.irito nacional 
e uma r eacção se fazia sentir, na phase •criti·ca ·daquelle r-egimen, em favnr 
das novas icléas. 

A ·pa·rte mais -adiantada do v.elho [pa•ntido ,consei·v.a:cloll" ~m S. Paulo, 
. dirigida pelo illustre Dr. Antonio Prado, •e á qual 'estava filiaclo o Sr. Dr. 

Rodrigues ,A,Jves, promtnciara-se abertamente pela ·necessidade de se 

A União e os 
Estados 
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descenbralizanen1 funcçõ es e s crviç.a.s, .rut:tr.i.bui.do'S então á administração 
geral, e, .na ultin1a organiz·ação do min;i.ste.rio, uma fa•cção .ünportante do 

,pa·r.tido, que, :pe.la rulüma vez, -r ea.ssrumira as r edeas ch poder, d ec:larou-se 
e1n fralnca dis.s.i~d.encia, ~po~r .não terem1 sidv •WC1r; .. jt!ls a:; suas idéas 
_federalistas. 

•O regi·1n.en •nepubli:ca!lJ·O .enao·n.trou o 1te rneno Jpr ~parad.o 1pa.ra .a g.r.a:nd e à·e-
:fo.mna . . A!s vdhas_!P·r,o•vindaiS -conv·er.tera.In-~se en1 Estados atvtonotn·os, c.oa11 attri -
buiçõe-s amp.lissinias, e a f ed e raçã·o f.oi ,consagraJCla co1110. un1 do.g"lna 
pol·>hoo .· 

Alguns p ensam que o l,egislad.or COI~stituinte obed e.ce·u em demasia á 
corre.nte d.escentralizadora e que a runidade nacio·nal .pod erá ser compro-

·m ettida si os .Estados não mod erarem a·s suas tencl encia·S de expansãJ\) 
poütica e administrativa. 

rOradores afamado.s no;s debates da rConstit.uinte ti v.eram lll esmo neces-
sidade de invocar a att·enção dos legisladores para os i.nteresses geraes ela 
ReJl'l~blica , qu e estavam em ris·co de ser·em swcrificadoos. 

Nã·o h a razão -para ttae s re c•eio5 . E ' cento que 1llOrS E stados nota-se 
ainda aqudla tendencia de absorpção, noa·s, bem ·Co.nsiderada, a lei funda-
lnenta,J •encerra fonnulas ( j1.t e a tt e.nd e.nl á s exi,gencias dos n1ais exage rados 
autonomistas, .sen1 o tem-or d·e v·exalfnes para -os direito.s da U nião . Os 
po:der·es IPt>blic-os deve m, no en tanto , t•er .bm vista q•ue a unidad e ,n3Jci•o•nal 
rpr·ecisa ser rdefendida •COntra todos os •excessos ·e impruden·cias que se pr~

tenderem acobert ar á sombra d e uma autonomia mal entendida. 

The Union f it must be prese·rved - .er.a ·o J,em.m.a que, u1·0S Estwclos 
Unidas, ·Se rt.o.r.n•ou papu.lar, qua-ncl·o a 1paixã.o rp-oli.tica eom.eçou a ·exageTa.r 
ws pretençõ e.s dos Estados. E ' tam:bem o pensam ento · que d ecorre el e todos 
-os acto.s do Presid·en te . 

Em une.nsa•gem ina.ugural de 15 de novembro d e 1902, r·elembrando 
·vel~ha,s .o-p.inr:iõ.es, ex,pr,essou-.s e ~cle.ste ·modo ·o honra d-o· '~id wdã·o: "Co1111 ·OS 

Estados curlti,varei sempre as mais fra.nd us r·elações d e harmonia , procurando 
.ap·errtar .o•s ·laço;s d e soJ.i.dari.edade entre •todos , •parra .CJ~l e se f,o,rt a.J.eçam e3Jd.a 
vez mais os grand es iPrincipios d a unidade n3Jcional. U ma exacta subord.i-
na-ção ~S ·11 0 f·llla•S carrdea es d-o ·no;SSO ·estatuto fundam-ental , par.a ·que .OS 

pocle.r-e-s da ·u !niãro ·se.jai!n .se.n1 ·c es sar p·resti:gi.ados, -e :o ma.ior c-tlild aldo .na 
d·ecr.etaçwo •de .m Bd•ida·s .J.egi,sla t.ivas dos E s,tad.ors, .alf.im ele qu e não surjam 
entr-e ·e Hes de sint·e lli.gencias qu e td eg.en eretn ·ôlll represalias ou p e ri g osas 

-ühstiüclaJd·es, .são oon.diçõ es para a estabi.l·idacl e iP erfe.i.ta do ,r.egim en f eder-at i-
vo, .no q.ua·l r epousam as m elhores esp eranças para a prosp eridad e g·crai 
·da rNação." F oi i com ·essa ·elevada compreh ensão dos in te r esses nac ir)!1 'aes 
·que inici-ou o seu gov.erno. 1COn1-o se vê , o Pr·esicl ent·e tinha o pensa·l~ e !lt O 

.fix-o de .. não co-ns ent~r que J)Urcles·s-e s.e r tP erturba:da .a 1Utüdad e na·ci.ornal , e 
toda a sua acção foi encaminhada no sentido el e arredar os elem en tos 
capaz·es d.e viol•ental-a. 
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•A !Constituição R epubli.cana transferiu para os Estados a propri edade 
das t erras devoàuta•s. Foi, segundo pensan1-os, un1 erro , .por 1 ltll~ f~;z_se 

-distribuição muito d.0sigual de um patrimonio de que elles não podem, 
em geral, zelar .efficazmente . A o legisla,dor seria facil, en tr<-otauto, 
assegurar para a União algun1as vantagens .que 1não prejudican1 as bôas 
·norntas da ·lei .co.nstitucional e a pureza do regi.J.n en, e, nesse sentido, diffe-
rentes a.lvj•tr·e.s foram1 suggeri·dos . 

• Quand·o r&e lj) romulg.ou a rConstituição, gra,ndes extensões territoriaes 
·nã-o .estav.an1 .na p·o.sse do·s .Bs:taJc1os, \POTq.ue vari•OiS li.tig.i.o·s ~i'l1't enna:ci:o.naes 

tornaran1-n'as cont e~stadas. Na .prim eira 1nensagen1 ao Poder .Legislaüvo, 

\

m 1903, ·erucont,riunws f.o'flnulada eHa •the.se, rqr.•e f.o.i rm.ais 1arde .f"!P,rüduzida 
em ontr·os rdo.cume11tos: "O ·Congr·esso tem por mais de uma vez procurado 
definir o r eg1men a que d evem f.ica r srubmettidas as terras incorporadas 
ao nosso patrimon io .por a,ctos interna,cionaes .e a .opinião se tem pronun-
cia-do no sent ido d·e serem d las .d·ecl aradas de propri edade ·da U nião, o 
·que é, aJi<ás,. rde maxima justiça." I-louve, rCO.lllO ·é na,tural, protesto de 
alguns ·:E,sta<dos .cont ra ·essa éxpansão ofhc.ial, mas ecoaram bem no •espírito 

,publi c-o e IP·a;]av ras rclü .Gov erno , a·SSÍm C·O·mo a rprud.en te rsu ggestão f,ormubda 
no mesmo doroument·o ·sobr.e •a convenienc ia d•e ser d eterminada por lei a 
zona que fôr 1wcessaria n a·s fronteiras para a d efesa do paiz, 

rN essa ordem de idéa·s deve o.ccupar logar con~pi·cuo a a,cqm s1çao 
feita , em v irtude do T ratado de P.etropo.lis, de 17 de nov.embro cl·e 1903, 

·do T.erritor io do A•cre, ·que v eio augmentar consideravelmente a á rea da 
Republirca, ·eng ra.ndf.loendo a U nião. Tendo sido a,utoriza;do o Governo a 
a clmi·nistrar pro.v isoriamente esse rt erri to rio e não sendo lj)Ossivd, por falta 
de 1igação interior rcle ·suas grandes zonas, impri,mir á adn1inistação u~11 

cunho d e u nidade, foi ·eo<pedido o decrreto .n, 5•188, d·e 7 .de abril de 1904, 
··que rlJhe d eu ·oo-ga.nização, ·dividind·o-.o ·em rtres ·cle\l).a r,tam.enrto·s, •com •aJS d•eno-
ml.nações rde Alto A c·re, Al/.o P'ltnÍs e Alto ]'ltntá. D e accordo c-om as 
d ;sposições d esse decreto, os departamentos .são a,d,ministrados rpor pre-

feitos, cr,eand·o-se um delegado 1en1 Manáos, 1pi,ra c-ons,tituill" .o c-entr.o ~d e 

informações e o ,t ransmissor el e ordens entre o Go,•erno Federal e os pr·e-
f.e itos, Dando conh e.c im ento ao :Congr-es·so das linhas geraes do d ecr eto, 
fel-o o Pr·esid ente com a.s .seguin tes r eflexões : 

·"O •Congr esso terá occasião de estudar •o assumpto para prover ~sobre 

a organização d efi·nitiva do t erri torio, que interessa gra111Cle.mente a União, 
p ela considerav el somm a ·de encar.gos prov•enientes daquell e tratooo, 

·E' muito esp e.c ial a s ituação do Terr1torio do ,A,cre, mas .será conv.e-
ni ente que, tratando-se de sua organização, se pr011tmcie o .Congresso sobre 

.. o düsbino rdro.s terri to ri os aclrqr .. iridos ·em ~·if'tucle dos .!audo·s a,r.birtraes a ·,q·q·e 
o.s ~ossos olirtirgi.os int flrnaci.onaes têm sido submetüd-o•s . Cro·n vém fazel-o 
porque não são pequenos os onus que tem custado á União a liquidação 
-de nos·sas questões ct.e limites . Até .agora pesam sobre o The•souro as despe-
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zas com a demarcação dos territorios adquiridols ao sul, e outras terá (}-
Governo de faz.er com igual serviço nos que · estão situados ao norte da . 
Re,publica. 

E' preciJso definir a situação desses territorios. Par·ece-me que não , 
eS'tando elle-s, ao. tempo em que foi promulg•ada a Constituição, suj citas á . 
judsdicção e domíni-o dos Estados, não s.e póde disputar á U nião o direi to. 
de administrai-os como seus, dep-ois dos arranjos internacionaes que pro- -

lll!O•veu e que J!he teen1 •cusJtado os oJ.n:wis i})eno.sos sa~Tifi!C i,os. 
·O.s E stad·os, p•r-eva.]ecendo .esta ·op.inião, -não fica r ã-o :p.rejudi•ca,d•o.s, .po1s .. 

que -teem g·rand.e·s -ex te•nsões ter-rit.o-ri.a.e;s [paTa -eXJpJ.o.rar e a União adc!uir,irá .. 
f orça em seu cred ito em beneficio mesmo d e toda a communhão. " 

.Na mensa,gem •deste •anno , .Jemo·s ainda -q~1·e " .conv-i-nha da-r á a·dm.i-ni-stmf 
ção do Tel!1ritor.i.o d-o Acr.e múor d·esen.v.olv.i.mento, .halbi-litando-a a satisfazer 
aco.s justos r ecla-mos de brazjJ,ei.r.o•s e .estr.a;nj eiTos q ue •expl-o-ram ousa•J•a-
nientle a região, a.ssegtwando-lhes as garantia-s de orden~ civil e polüical de-
qtte a·inda ·não estão gosando plenamente". ./ 

D e,prehend·e-s·e dwrame·n.t·e .o ·p-ensa-mento do Gov•er·no: •nã·o •só .entende · 
clara e .positivament.e que o T·erritorio do Acre -está suj eito á administ tação. 
fede~al e dev.e continuar .sob o domínio da União, como não podem dpixar 
de ter o niesmo destino os territorios adquiridos em virtude de ajust·es .. 
internacionaes. E' conveniente deixar bem asts1gnalada essa opinião, que,. 
não •o•ccultamos, tem contna si innum eros impugnador•es : os Estados que· 
confinam -com ·e·ssas terras julgam que ell.as accrescem ao seu t erri torio. 
e ,],hes •p-e-rtencem, e •O AJ111az.on:as confia -em tl!m pr.etendido .di-r.eito ao T·err.i-
torio do A cTe -e bus·ca faz-el-o vale-r, J:lã:o •S Ó j t:Jnto a•o Supr-emo TTibunal 
J udiciario, como penante o Cong;-esso L egislativo . 

Talvez tenha passado d espercebido no m eio das ruidosas f,estas cel,e- -
. bradas em homenagem ao Congr esso Pan-Americano que, no •palacio .. 
M·on.r.o·e, a bandeira da Re.publica tr·emu.lav.a ,com 22 •estr.ellas, -repr-esentando 
uma .dei.J as o Territ.011·.io d o Acre, qu.e dessa arte -r·e•cebi.a •co.ns·acgraçào so:lemne 
d.e sua exisvencia como zona federal ! 

A t ransferenóa da•s terra-s devolutas [pa•ra ·os Esta,d·o;s naida .tem adian-
tado ao desenvo0lvimento de ·s·ua producção e r·iqueza •e tem sido um emba- . 
r.aç-o .ao [pOV·Oa.m•en.to do .só-lo •e ·á entrad-a e o J.ca,l:izaçã:o ·d·e t r.aba,lhado r-es .. O 
Governo Federal v iu-se forçad.o •a r e·sciridir os contractos para a introducção·-
de immigrantes no paiz, entre outras causas, por não ter á •su:1. disposição--
as terra-s <necessa.r.ia,s p ara .Joca]jzal-os, ·e 'O'S Es.tad-os calf·ecem •de r.ecu.nsos 
para en1prehellder ·a renovação desse serviço, que, s.alvo, ·en1 un1 .ou outro, ~ 
tem tido movimen·to m~1ilt·o .a·ca.nh ado. Hoje, ningu.em j.g.no;ra que .a questão 
d·o .povoamento do .sófo é para nós de alta im:portancia e que é da entrada 
de braços válido.s, abundantes, que d~penderá a nossa grandeza e pro<3pe-
ridade economica. Em taes condiçõ es·, foi aconselhado aos Estados ,em' 
uma da·s mensagens presidenci.aes, que <)brissem mãOis' das terras, g ratuita--
mente ·embora, de que •a União carecesse para .jmpulsionar o pov-oamento, . 
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assegurando-se-lhes que a compensação viria infallivelmente com o aughtento 
da producção e ·o cr·escimento inevitavel da receita dos seuls .orçamentos. 
Nã·o sabemos si o conselho foi ouvido: r·evela, porém, o patriotismo com 
que foi •suggericl,o e uma excellente compr·ehensão clo·s interesses nacionaes. 

Entre •as attribuições conferidas ao]3' Estados, ou que estes se têem 
;arrogado, ftJara nos servirmos das palavras officiaes, está a de poderem 
.contrahir empr.e.stimos ext ernos qJor propria autoridade. O exerci cio 
ir.r.egul rur •ou •vtitmoderacl·o dessa attribtução .ha de acarr•etar d.ifficdclades 
:n1uito rsé.ria15 a·o .g·overno :central. 

Por ma~s de uma vez, a nossa attenção foi despertada pela critica 
mordi;tz ele que ·O Sr. Dr . Rodrigues Alv es, no empenho d·e fazer .a alta 
~·o cambio, animava ·os emprestimos dos Estado·s, preparando máos dia·s 

.Par.a ·~s d:inança•s da ,R.epublica. A •Censura patria de especu1ruc1ores conhecid.as 
na !Praça, que ·estav.am fazendo o ·S·eÍ.t jogo 1seni a menor preoccupação ipa-
trioti~a, porque nã.o lhes er.a licito a attitude que havia assumido o Presi-
d ente, desde :a primeira v·ez que se dirigira ao Congr.esso e S·e occupára 

·C·e semelhante assumpto. 
Não é .um m.atl a entrada de ·capi.taes •no ,p.aiz, quando dJ·eiS !Veem tfect:.ondar 

o commercio •e a industria e ÍlliCOrpor.ar-se em obrais ele utilidade e de 
·.caracter r eprocluctivo . E', .pdo contrario, um grande beneficio, que convém 
estimular por todos ·os m eio·s, pois que, sem esse ·elemento, os ,paiz.es novos 
e pobr·es jámais poderão cuidar elas explorações remunerativas que nellel; 
abundam. O p erigo d esses •emprestimos está no abuso ele os contrahir, 

·e m ·serem1 tdesti·nadas a anás a:pp~licações :as 1S()I.lllr111as r.e1cebida:s, ·e não esta:.ren1~ 
os ·orçamentos dos Estados pr·eparaclos para o custei·o das operações : está 
a inda ·em não se acautelar.em, em tempo, os Estados, !Para o pagamento 
dais prestações, em entrarem intempestivamente no mercado para obtel~o, 

e, •Sobretudo, ·nas perturbações possív eis cl.e caracter internacional provocadas 
pelos gra·nde.s IÍnter.e·sses ·em i·o•go. O r •ece.io dessa·s d ,iJfüouldades 'V'ae-se· 
tornando cada vez mais intenso . Não );·ão pequenos os .embaraços que 
surgiram r ecentemente eJ\1 alguns Estados da · America a ess'e respeito, 
lev.ando internacionalistas reunidos a inquirir.em c-om empenho até onde 
póde chegar o direito das nações para tornarem effectiva a cobrança de 

·dividas contrahidas •em paizes estrangeir·os. 
Ottvi.tnos dize.r algun1as · v•ezes que ·o G.over.no ·não .p.re:d~Sava d e ie·i 

para .embanaça.r 101s •ellllpr.estint11DS d•os Esta•d1os . E' •c·erto que, .em muitos· 
·CaJSO•S, não .será di-iifiooii •O<I"ienbar <cbscreta.mente as !praças estra.ngeirrus sob1'e 
10 ral!Ca,n.c·e ÕiaJs 101pe~raçõas ·que 1e.st~ivemem en1 rundaunento. Na tn.a!Ío~r pa·rte, 
lP'Orém, s•eria pneiCÍso ·inlterv ir, desacreditando ·o1s 1EstaJd.01s, •e es1sa ft:.!ncção 
·nã·o é d:igma d .OrS 1bons · ,g.ov.ernQIS. Ü iCJUe r.ecOTil..lUendav.a ·.o ~Presidente- · ·e ·· 
·~e<dia 1C001sta•ntemente ·ao Congresso era {tue, ,sem a.Sisumir Tespoonsabiliüade 1 

.nas OJ~er;açÕies, .foss·e· · ·ô Gov•emno h:!!biütaJdo p•o1r .Jei a •COinlhecer de sua 
·vi•a:hilidaide, d•os ·enca~r,g.os 1deco.r'rentes •e .apo!ainar d~:LfimüdaJdes de · ordem 
·fj.n,a;nceira .ou a ,dnüni:strativa, que :p•nch,~sem lsoobr.ev·ir. 
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Era recent-e e muito 'C-Dlllhecidlo o o<~~so do M•exico. O Sr. Limantour,. 
nota v e! ministro .daJs finanças de,sse p.aiz, hav.ia f,eito ·observar em uma. · 
éx;p•o:siçã•o de m.otiv-os ce-l-ebr e qu<~~nt-o p;od•ia ser prejud·ioeia-1 á Republica, 
a fa-cr.·ld<~~rue -que, no seu paiz, •tinham os Estad-os para cont.-ahineom em-
prestimos externos. 

"N·esta ma teria, p;ond·er.ava ·elle, a orga•n.izaçwo fed•e.-a l expunha a 
Re:publi·ca a p erigos já ver:ificad.o•s na ·histoma U.ecente de -outl'Ds paizes. 
amienicanos e era inad.i.missiv-el 'q>Ue a qualq-uer -d-o1s Esta-ruo.s da Fed-e.-açã-o 
fosse licito comprom·r.tter .o ·cr-edito n:a.cional ·JYO•r meio de •e.mpresti-mos em 
graúde parte .emittido.s no -exteri·olf, acall'.rdallld.o r eospo·nsabili·cL<~~des, e quasi. 

se111l!l-r e .p.-ov.o•cand-o -r eclamações ou a interve.nçã-o das potenc.ia;s -estran-
geiras." Eraan tã-o justas estas re.flexões que, foi ap·pr-ovaJda uma addiçã-o 
a10 •art. 3° da Constituição F.eder.a•l, li.mitan.d·o •o cit<~Jd.o di.r-eit-o, .co ncebida. 
11106 \Segtüntes tennos: "01s E!Sta•cl,o.s mã·o .potd1en1, etn ca.s·o al,gun1, •enüttir 
titr.·l1os de d.ivi.da pub!i.ca pa.g.av•ei-s em mo-eda estl'angeir.a -o•u, fóra do-
territ.orio nrucio111al, cont:rahir, directa ou i11Jdir ectan1ent.e, ·etntiJ•res;ti.n1,DS c-oan_ 
Gov•er.no-s •estr.ange.ir.O.s, ou -obrigaÇÕ•eiS •em .fav•or de soc-iedades .e de par-
ticu~a!f.es ,de 111a•ci-ona1Edade estrangeira, quando p.ama isiSo fô·r pr.eciso -
en1itt'i:r titu1os p.a-gaveis ao portador ou t ransmi.ssi·veis p-or endoss·o." 

Allud,i-n.do a ·este .acto .impu·rtant issi·mo, ao qual ,par·eC•e ter f.e.ito .allusão-
0 P~esi·dente, em u.tna de suas n1ensa.ge·ns ao CongressO, .escreveu •o . Sr : 
Lef'Dy Be.aulieu -em um livro i·nte:r-essan.1Je, publi.cad.o o -'ln110 pwssaod.o - · 
Le j'vfé:n:qu.e an débu.t dtt XX siécle - um art-ig-o .s-ob:re a,s finanças desse· 
paiz: 

"O MeX"i·co, disse .o illu.stre financeiro, não 1Jem abusado dos em-
prestimos, ·e wd.o;ptou ul ti,marrn ente uma me-d,i.da -e:><celle.nte. A F.e.deração 
prohibiu ao.s Estad·o,s .parüculares emittir empr estimos no •exterior . Sabe-s~ 

qurunto em •certos ·paize.s da Amer.i-c.a ,d-o Sul •O .seu credito f.oi -C·O·mpr-o-
mettido ,p-or emiiSsÕ-es de emprestimos pr.o·v·incia e.s na Eu11o,pa. Qu.asi todas. 
as pr-ovin.cias da Repubhca Argentina, que tinham ~~o,]].ocad-o no exterior 
e!111preti-mo-s .deste .gene r-o .no.s a-nn,o>s que precederam a r 890, falliram e o 
gov•erno ·nac-i.o.nal teve d.e .se .. a·rr.anja.- oo.m .o.s cred-ores em seu logar; 
o Br.azil teve tambem que se pr-eo.ocu;p.ar, em 1901 , •Dom a suspensão de· 
pagamento de c.-m dos Se-t]S Esta·d.oiS, o d-o Espir.ito Sant-o. 

A'lém dis-to, -os e-mpre.stimos -externo·s ·da·s provi·ncias •podem c-ompro-
nletter 1.1n1 ·paiz, for•necendoa .ao estrta111ge-i·ro 101pÜmo .ensej.o d e intervenção. ' 1" 

Provocado .insistentemen te pelas m ensagens presidenciaes, p·r·etendeu o 
Congr.ess.o regular a n1ater·ia, tna;s as .opiniões .Inostra,vam..,js·e div.ergentes, 
s , ndo geral a co.r.rente a f.av-or da c-ompl-eta lib er-da.de dos Estad·os para: 
contr.ahirem, d-e.ntr·o ou fóra do .pa.iz, .os empresti-mois·:. <JIUe lh e apr·ouve-r, 
destinand•o, o,s .aos fins que lh es •pare•cer-em ~on·venier~~.6i·. Os que tinha,m; 
esta opinião .a.rgttmentav.am que nã•o .se devi~ . ·e'n ,fr.aque~er o principio ,da 
aut-onomia -estaJdoal, p•rinc-ipalmente qua.ndo se tratava de uma. attr-ibuiç_ão> 
da qual já go.sava•tn as pnovinci.ass no ve·lho r.egi:men . 
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Não co.mprehen-d·e-mos bem .essa -diminuição -de autonomia, quando se-
busca acaru.te-lar apenas ·gra:nàes .c.onv·enrienokts .p'ltblicas; é, p-orén1, sem co·n--
sisbencia •O ,angume-nt-o que se 1\ase.a em tradiÇões da mo-ft.archia, porque-
então os pne:~id.et?-'t•e.s de tprovtincia e:r.a111 deleg.aJd!;)IS do g:overno •c entral .e· 
agian1 d e ·acôncllo tC.Otm o seu pensannent•o. 

Hav-ia d-iffi<cu.J.da-de -em •contraria-r a.qnella •C-orrente, p•ois er:a sahidó 
qu e muit-os Esta•d·oiS já toruh,am contrahido ·emprestimo.s no exkrio-r, •out'r-o.s.. 
pe}ls.av:ann •en1 r.e.alizar i.gna1es tOperaçõ es e todo1s -r-elutava1i.1 e-tn abrir 1não 
de uma {aouJ.d,rud•e 0111j.o ex-enck>o -lhes p.odia ser uti-1 em certo tnomen.to, 
pref Elri.ndo ·o P.r esid-ente que o Co.ngre,sso rud•iruss.e o conheic-imento da materia 
para ev it~r ~a tSua rej e içã.o, ctu e .pa·r·eDLa tÍ·n'llnÜnN1!t e . . O·s que aggrediran1-n' o 
por -es tar rprubt:'O•c1nandio o.s ·encp>r-e.stimo,s dos Estad•os visando unica·mente· 
sust-entar é!JS taxas •dê -C'a'lllhi.o •tetrã·o, t~üiln esse :aJdia:1nento , um.a ·o.pp.ortu-
nlidad e ma.gnifica .p.rura faz er em val-er a sua influencia jnnto a•os poderes. 
pub1icos, de modo q.ue p•os·sa.m s er 1001nv·ert.id-os -em ,l.e,i ,os projectos a que 
nos temo:s !l'ef.ernd-o . .Si, nerste a>Ssumgto , a acção -d-o Co•n•gre,sso f·on paralysada, 
como · a~cabamltO.S de· ~ssi.gna1.ar, .o .qua·t:riennio d.eix.a tdrnas grandes c·on-· 
quistas ,l.eglislat·iv:as, que vi•er<tJm atte·nd-e·r a v-elh<tJs •a·Stpir.açõ.es do paiz. 

Quer-emos neferir-nos á lei -el ei-toral e á que regulou os impostos. 
:int.er-e:stad·o.a:es . 1A pnÍ.mlei:r·a, td,a~nd.o g.a~ra~nbi~s · a.o .el•e.itoll", .Ji~berd.ald•e á ~ nla-
nifestação ·cio v01to •e re:p·re!S entaçãto folgada ás :111Í·nrorias, 'OÜrnsagrüu o gr.rund.e: 
pri,ncipio eLa unidrude d-o altSilrumento, que .ha de ,ser ·um el·e.mento [J-od·ero:SO· 
p.ar.a· .o .folf.tale-ci-mento da v1Lda p-o;l-itica no,s Es.t.ados. A segunda veio· 
ê limi-n:ar 11111 g,ratnd.e ·en1baãaço lpa;ra o d eiSe~nv.olvi,nl-ent-o .eoonontico do ·paiz,. 
Cllfastamd.o ·~o neg.in1 e01 'lllll s.er•i1o p e rigo ·par.a a bôa haPn1onia que deve· 
exi-sti-r ·it~al .terav-d ientne o.s Estad,o.s. Uma é a lei de rs -d1e nov embro d e 
1904, •o.utra -a de n. ri85, ·d-e rr de junho do m-esmo anno. 

F-oi -mr:it·o bri-lhant-e o debate sriiScitad.o n,o -Congr.esso e o Gov•erno ,. 
t mcdO ·de ll'egu\.amenta.r a qill-e &e nef.er e a·OS .i.mp·O'S!OIS nr\.te r- est ad•Oa·eS, aJpr-D--
V-lliUOU •O ·ens-ejo para da·r solução a uma diff-i•~Ú.l·d:a;d e co.nheci.da, inserindo· 
úo ·!'eguJa-m-eruto uma disp1o.sição de gra.nde al-canc-e e q-ue c·on.sagra a -se-
guánte J·.egna: "N•o ca.s'O de ser rt:.rihutada :p elo Esta,do :a -im.p·ortaçã:o de n1er-
~adorias 1estr.ange ira s, 1105 t-e r·ll10S do art. 9°, § ,) 0

, da C·O·DIStituiçã·Li 
F e:lera-1, -o imp1ost-o se-rá. m·reca.dado di·rectamente pela estação f iscir./' 
fede,·a.l, qu e o r em-ett ená .ao The.so-um Na.ciO>nrul , 'com di·scriminaçãlo d-e-
s ua pr:o·oedenoi·a." 

A Co.ns.ütr.ução d,eu ao.s Es-tados a f acul-dade de triburt: <11r a impo.rtáção-
de m ercrud·orias estra:ngeira>s, qnrund,o d.est,inadas .ao consumo -em seu t-erri-
torio, -revertendo ·O .pr,od-uc.to do -i-mpc.sto ao Tlwsour-o F ederaL Em v.irtU>de· 
a-essa :a ttrib~>içã·o .alglllnS Eslado.s .cnearam impo-stos -d-e importaçã-o, a-rre-
crud.álll>dO-OS a seu arbi~nio· , nã-o 'j)r•est a,ndo -conta-s á União _·OU fazendo-os· 
con1 ws li~nütaçõ.e1s a1ao·n1selhiada~s p1o·r seus intere·ss es. 

Compreh Bnde-se •O pe.ri.g-o d e sômilhante canducta para o orçamento 
da R epubli.ca, quan·d'o se b.asea qna.s-i qu-e -exclusivan1-ente no producto dos' 
d·ireito.s de importação. 
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Elaborando o: reguJa,mento, !O Gov.erno deu a vendad•eira .inter.pr.etação. 
ao .arüg.o 'Constitucionrul, Laz.enid'O ünse.,,ir •no art. 5° •aqt:.dLa d ,ausuJa salutaO', 
•que d eVle ;ser .aJmtPar.a.dla pelo.s ~egislwdo.J,eS com ldÜsp·o,siçõ:eiS p.r.ort:·ec.boras de 
Otlitrla ma<bt~reza. 

,São .nea~me•nte .de ,grand•e ,a1oa,tlJCe os ·do,ns •ac·tos leg·i,slatJiv,o.s, que ac.a-
·banno's Ide menJci:o.nar. A v,id a p.o],i,üca e eco.non1i1ca dOiS EstaJd.os ·t em sentido 
<: ha doe . serutir ·anJJpob<tmente •o in,f,]uxo Ide .sua ' •aJcção hen eÜCla . Nã·o será, 
todavia, d.e me.nor ünporta·nci:a .o que dev•e 'este q:ua:trâell'nio á •actâvi'daJd e .e 
firmezta. do Gov·erno no empenho· de afastar do seu caminho o,s •embamço.s, 
·que sur.g;iiam, a .oadoa passo, ·n·os Estados, pond.a ·em r·isco a s'u:a tna,nquiJHda·de 
·e .a .hara1to·n~a qt:.•e .dev:e. ex.ist.ir •entr·e todo:s. 

Q.uwrud.o ·em qualquer del.J.eos l evwntava.,se alg~:mna d·e.si,nte,lligend:a, q·ue 
ip'Oid•i,a des.wpp1a1'ec·er ' (pda inte,rvençãJo pr.ulc1enlbe e ·amüstosa do Pr.e.sid e'lite, 
'COlmo e'n•t·r·e 10 .Ce,a:tá e .o Ri1o Gr.alllde d:o ·N.o•rlbe, o.u .e,ntre Sanita üathari.na .e 
o .Pa•rlaná, JP'Or hJ.o•tiv.o td.e questão d;e Hmlite>s, que é .senn1pr•e 'inritante, não 
se fiz·er·ann •.e.sperwr .os s eus 'eoonselhoiS •Ou .'a "ma ,ünterv.e:nç ãJo, p.r.acunaTJJd.a 
Quand,o aJc.ontecimenmos !1J<OJi1i•eoOis de ntaÍ<O·r cian,pDir.tat~cia cremnam 1S•ituações 

·pacientetnênt.e · a1nortecer as paixões e apagar . ros resentitnentol3 .existentes . 
mais tde]â,cadas •ot:.• d·e so.Iuçã·o dif,fidl , o p ensa1111enbo do Pr.e.s·i·cLenJbe em un.i-
fo1m111e, oonstwn:te, fim111e, ·n~io busccundo imda1ga'r ·si: tCr0111 •a 1Sua .condu•cta ia 

:servi'r a a.d'V•er·!>a·nios ou desagradava a ami.gos . 
1Foci .no Estado 1de Goyaz q'ue II'IDlnpeu 1a 'P'r,imúra connph,caçã!o séria, 

.e1Hectand.a :gmav.emenJbe· ·~s i111ner.ess,es tp·o'litücüiS de;ssa .cimmmscripçã•o. E' 
· che~fe ·IPoliti'c·o ·n ess·e Estad.o, d'e vdhas ·e ll' eJSij)ei·tav eis .tradições, ü D"' . 
'Le01po]ldo de ,B.~~lhões ; Mimàstro d:a F1az.enda d'O ,Sr . Dr. R!oid,ni.gu~s :Ah,es 
e 'se>u amig·o pantâcuJ,a'r. .Q pres'idemte do ,Estado, e.Jei,to P'O'r i·n.fJneneoia .e 
pnesbigio .desse i11LJJstr·e ohe,fe, ·sepam•u-se delle, po"' mot1vos ~Jue não n.as 

~cumpr·e 1agora apr·eciar, e .fez-se a ·scisão, ·elegendo-·se dous pr.esid•e ntes e dua1s 
.,a,ssembléias. Tffinha"se 'como •C•e!';bo qu·e o Pr1esidenbe .dia ,R eiPttbJ.ka da·rna 
mão .f·o·rbe ,aos •pa·nbidar.i-o,s do mi·nistro, qu.e paT~eci,am cons1ituir o elemento 

·tradrcional do Estado e 11epres·entar .a maioria do .seu deitor.a.do e 'O grand e 
orgão da impnensa ,d·es·ta Capital mv.ia-se ipãOaltlltJJCiado ·franH:am ente pela 
i·nterv,ençã.o d·o Go.v.er.no .enn ' fav.or ,d,eSISa .p.ancialidrud•e . Fa:oendo grande 
·v,]olenci-a ao,s. •&e:us .se.ntinnent01s pesso,a•e.s, 1não •attend1eu o S•. D"' . Rodrigues 
AHv,es ao ·p·ed•hdo eLe in1teon,emçã·o 'e af.fieatou ·O •ooso .ao conheci1111en.to ,d.o 
Oo·n,gJnesso, .exjpo!11dü 1a situação id.a ,Estadlo, em 111'00'sa.gem que a,té .JToj.e 1~ãJo 

·teve .so.J.uçwo. 
Factos de ·n1a1itorr g r_a.v,id.ade ·OO~or.rer.aan; no·s !J)i-Üneti~rüs !lnez,es d·este anno 

·em Mat1Jo GroiSSIO ··e Sergnpe, e a .acção !dto .Pres-i·cLenlte .nã<O var:iou 
·Hruv•Íoa muiíto ltemi]).a qt.1e ~re Jialava em movimento de caracter político 

no .Estirudo de ·M.att·o Gr.osso, ·e · o .Governo estava ]nf•omnad.a d,os tr·abalhos 
qne .se d'.aúrum nesse ISeaJ.ti,cLo .e !J?ro.cur.ava, po1r 1.odoos 'os meios, ,c01ntrarciar 

-essa · má t endencia- ac·onselhando a .uns e outro\9, parti.daraos 10u . não do 
governo lo1ca·l, ,pa~.a que ·Bãü .entrassem .em aventura·s p.eni,gosas . Fo.i de·vid'o 
.a 1essa IP'!'ude.nte ·wcçã.o .do •GovenniQ q·ue o ultimo pl e>ioto deüo•ra.J c.arreu , laJli 
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sem a meno<r •perturbação. Esp•er.aVla·se que com •O re:oonhecimento 'de· 
IP·otdene.s dos se.Uis arrnigos pelo Congresso a ·Op.p.o.sição s.e rto•nnasse mais. 
ca1ma ·e a tn<JJnq~:,iHiJdade publi•ca não fosse pe~turb.ada. Deu-se, infelizmente,. 
o co.ntrarci.·o : a ·a:g.i·taçã·o fo~ IOPesce·ndo Stetnp·r~e con1 .tnáro ca~racter .e acabou! 
IP•Or levar o .Estad? á r evoluçã·o . 

Nessa phase tristíssima da existencia da R epublica, o Sr. Dr. Rodr'-
geus Alves se houve com o m esmo espírito de moderação .e cordura, diri-
~indo, aconselhando, antes de agir, mas agindo, quando era mister, com 
resoJ.ução, em cumprimento do dever de seu cargo. Ouvimos alguma vez. 
a voz apaixonada d e exaltados murmurar que bastaria uma palavra sua 
1>àra evitar a grande desordem e que não a proferiu para não contrariar· 
o Presidente do Estado, a quem tinha o proposito de sustentar a todo 
transe e sem contemplações . 

Erro, paixão política ou calculo dos homens, essa affirmação era um a. 
hypocrisia ·e uma falsidad e. Tudo quanto é licito e nobre foi feito pelo• 
Sr. br. Rodrigues Alves para impedir que a situação se aggravasse tão 
brutalmente, aconselhando os chefes políticos ou dando instrucções aos· 
com mandantes militares, sem prevenções, nem preferencias. Nunca foi• 
pr·ocurado, con1o se buscou insinuar n1alevolatnante, para accôrclo algutn que· 
pudesse pôr termo dignamente ás luctas do Estado, e, uma vez que "um 
alto r epresentante da Nação pediu-lhe providencias, que no Senado se· 
affirmou terem sido promettidas, f el-o qnando já havia explodido a revo-
lução I 

A despeito dos conselhos e das m edidas postas ·em . pratica pelo Go-
verno, a ordem publica foi profundamente ·perturbada em Matto Grosso•. 
Os fac tos g ravíssimos que se d erain no Estado foram expostos no Diario· 
Official d e r de junho, em termos claros e precisos. "O movimento, disse· 
o orgão do Governo, obedece a movei político . Os pa rtidarios da revolta 
pretendem entregar ao r• vice-presidente o gov·erno do Estado, não havendo. 
r a zões que possam attenuar a sua grande responsabilidade, levando a eles-· 
ordem e a desolação áquella zona •e a narchizando todos os serviços." 

Tornando-se mais oppressiva a situação, o Presidente sentiu a necessi-· 
dade d e informar d e sua gravida d e ao Congresso, em mensagem d e r s· 
d e junho. A Mesa, que dirigia os trabalhos, não d eu leitura a esse documento• 
porque t ratava de ma teria .est ranha uaroçáã paao mfpykvbgçqjxz•ã•áõ ,. :; ( 
singular essa conducta r elativam ente a uma mensagem do Poder ExecutivO> 
sobre occ·orrencias que interessavam á ordem publica; a deliberação da 
Mesa ia de encontro a uma outra do mesmo· Congresso, tomada quando se· 
reuniu para -apurar a eleição do actual Presidente. Logo que o Gov erno· 
teve conh·ecimento do incidente mandou publicar a mensagem no "Diario· 
Official" de 26 de junho, fazendo-a preceder das seguintes reflexões: . 

·"No dia r6 do mez passado tive a honra de vos informar dos gravís-
simos acontecimentos que se d eran1 no IongÍnquo Estado d e Matto Grosso· 
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·e das providencias tomadas para auxiliar o restabelecimento ela ordem 
publica, alli violentam ente perturbada. 

infelizmente as forças, que seguiram com o general Dantas Barreto 
para anuell e Estado , nã-o pud-eram ainda, em consequencia el e clifficulclacl es 
na navegação elo s rios, chegar ao seu destino, tendo partido ele Corumbá 
no dia 29 ele junho findo. 

Havendo os r·evolucionarios, sob o mando çlo coronel Ponce e clirecção 
-do partido político hostil ao governo legal elo Estado, se apoderado elo 
pessoal e material da estação telegraphica do Livramento, transferindo os 
apparelhos para Coxipó, •onde installaram uma estação provisoria em com-
municação com a ele Cqronel Ponce, situada áquem d e Cuyabá, e -exercendo 
pressão sobre os agentes encarregados elo serviço official, que eram vrcti-
mas de constantes ameaças, teve o Governo de considerar susp; itas, clura.nte 
muitos dias, as communicações procedentes claquell e Estado. 

N o dia 23 o directo r da Secretaria do Senado foi ao gabinete do 
Ministro ela Justiça, por ordem do Sr. Vioe-Presidente cl aquella corporação, 

·informal-o de que a m ensagem do Sr. Presidente da Republica não fóra 
lida durante as sessões do Congresso - e nisto não houve a menor desat-
t enção - porque se achava esse r eunido para tratar da apuração da eleição ' 
presidencial e poderia a mensagem suscitar debate que a perturbasse e 

:.suggeria a idéa de ser a mensagem desdobrada e r-emettiâa a caaa um a 
·das Camaras. 

O Ministro da ] ustiça ouviu o director da Secretaria do Senado e, 
'tendo informado ácerca ·da inciden_t e ao Sr. Pres idente da Republica, fez 
-constar no dia 25, por intermedio do s·eu secretario,, áqu ell e director, para 
levar ao conhecim ento do Sr. Vice-Presidente do -8enado, que, "tratando-se 
de uma mensagem do Poder Executivo ao Congresso, entregue no 16 do 

-corr-ente, tinha o Governo cumprido todo o seu dever". 
Não tomou o Congresso deliberação a lgum a quando, clesdobrada 

.a mensagem, em consequencia dessa publicação, cada.. um dos r amos do 
Poder Legislativo t eve occasião de apreciai-a. E a situação elo infeliz 
Estado foi se aim-ravando. Os revolucionarias, que sitiavam a Capital com 

-:cerca de 4· 0 0 0 hom ens, conseguiram apoderar-se della no da 2 de juho, 
assumindo o governo do Estado -o 1° v ice-presid ente, O coronel Antonio 
Paes, o presidente legal; tendo perdido os elementos com que contava para 

-continuar a r esistir aos r evoltosos, h avia aba ndonado a Capital no di a I, 

esperando poder en.contrar as forças federa es que, sob -o commando do 
general Dantas Barreto, subiam o rio em defesa do seu governo. Conseguiu 

·-durante os primeiros dias, occultar-se nas proximidades da Fabrica ele 
Polv-ora de Coxipó,. mas perseguido constantemente p elas forças do nowo 
governo do Estado, foi barbaramente assassinado no dia 5 do dito mez. 
·Caus9u, como era natural, indignação e profundo pezar a notici a cl,esse 
f acto extraordinario e -o Presidente da R epublica, mais uma v-ez, dirigiu-se 

.ao Congresso, solicitando providencias. 
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Deve ser lido e meditado esse 'importante documento, que ora repro-
duzimos integralmente : 

"No dia r6 do corrente mez o Sr. Presidente da R epublica dirigiu ao· 
Congresso N acionai uma mensagem sobre os factos gravíssimos que estão. 
se dando no Estado ele Matto Grosso. Receiando um ataque sanguinolento 
á Capital d·esse Estado, cuja população está soffrendo já os rigores da fome,_ 
entendeu o governo dever, sen1 den1ora, informar cios acontecünentos ao 
Poder L egislativo. 

Si estivessem as duas Casas do Parlamento funccionanclo separacla-
tn ent c.:, a n1ensagem seda, como é de estylo, reinettida a uma dellas. 
Estando r eunidas em Congresso para tratar da apuração da eleição presi-
dencial, pareceu ao Gov erno, .enl vista da natureza grave e urgetlte dess·e~ 

t rabalho, que poderia se prolongar por tempo incleterminaçlo . 
Não era só o ctnnprimento de tnu . dev,e r, era un1a homenagenl ao-

Pocier Leg islativL• , cujos n1en1bros, inforn1ados a un1 tempo da situação, 
ficariam habiltaclos para dar, funcconanclo conjunta ou separadamente, as-
providencias ciue julgassein con venientes em favor ele uma zona infeliz da 
RepuLlica., n este 111Limen:o. 

Está agora inforn1adu q·.1e a~ forças revolucionarias, que Sltlavain a. 
Capital, cons eguinun della se dpossar :-t 2 do corrente, assun1inclo nesse dia 
o governo do Estado o Sr. Pedro L eite Ozorio, segundo o t elegramma, . 
expedido da estação. coronel Ponce no dia immediato, elo te-or seguinte .: 

"Presidente ela R epublica - Rio - Tenho a honra de communicar--· 
vos que, por ha\·er o .coronel Antonio Paes ele Barros, Presidente clo1 Estado, 
abandonado o r espectivo cargo deixando esta Capital •e seguindo para Jogar · 
ignorado, assumi honten1,~ como 1° v ice-p;esidente, o ex er:cicio daquelle· 
cargo . - Saudações. - Pedro Leüe Ozorio. 

Não dei resposta a essa communicação. Sa!Je mais o Governo que, na: 
noite ele s para 6 elo corrente, nas proximidades da Fabrica ele Polvora ele 
Coxipó, foi morto o cown el Antonio Paes, quando fugia acompanhado · 
el e cinco ou seis de seus adeptos. 

Diz etn as in formações, que auas não são unifonnes, que, tendo rece-
bido ordem d e rend er-se o Coronel Paes r esistiu á intimação, .endo morto • 
em tiroteio. 

O Sr. Pedro Ozorio, em telegramma de - ~, explica o doloroso aconte--
cim ento nos seguintes termos: "O com mandante e1Ú ch efe elo exe rcito liber-
tador trouxe· ao n1eu conhecin1ento que uma escolta, que fiz era seguir no 
encalço ele um grupo ele evadidos das trincheiras, que estavam nas immeclia-
ções ela Fabrica de Polvora ele Coxipó, alarmando a população, fizera séria . 
r·esistencia, sustentando vivo fogo de fuzilaria, do qnal r esultou ficar ferido 
o commanclante da m esma escolta, coronel Sulpicio Caldas, e morto um elos. 
do grupo adverso, o qual, cessada a acção, reconheceram ser o coronel. 
Antoilio Paes de Barros, Presidente elo Estado". 
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Não é possível obscurecer a gravidade dos factos e a situação delicada 
·do Estado de Matto Grosso. 

Aban_donando o terreno legal, os revolucionarias em armas eommet-
i:eram toda a sorte de violencias e depredações, abrindo prisões para dar 
liberclad'e aos criminosos, destruindo umas propriedades e apossando-se de 
outras, invadindo quarteis para subtrahir armas e munições, d estruindo as 
linhas telegraphicas e opprimindo o pessoal elo Governo, e, para coroar o 
rol das desgraças que sempre acompanham taes movimentos, eliminando 
pela morte o Pr·esidente do Estado . . 

Ha, eomo vêdes, uma série de responsabilidades a apurar e de del ictos 
.a pu'hir. 

Nem é de crer que a calma se faça naquella zona, depois das grandes 
desordens de que está sendo victima, sendo de receiar que :o f ermento de 
odios e revindicta; provoque reacções violentas em prej uizo do Estado, ·e, 

peor ainda, .em damno da Republica. 
Não reputo assegurada a ordem publica e começo a receber queixas 

·de perseguições e pedidos de garantias por parte dos que ha pouco serviam 
.sob as ordens do governo legal do coronel Antonio Paes. 

O cidadão que communioou havei· assumido o governo do Estado t em 
intimas ligações com os elementos r evolucionarias triumphantes e a sua 
responsabilidade compromettida .talvez nos acontecimentos. Ao Governo 
.Federal não é licito acceitar, sem apuração legal dessa situação, compro-
:missos colh a ordem d e causas creada por aquelles el em!:nfos, hontem em 
revolta, hoj e ainda em grande agitação no Estado. 

Em vossa ausencia, para salvar o Estado de Matto Grosso da anarchia 
.em qu i' se acha e o regimen republicano de um exemplo pernicioso e 
·fatal, eu não h esitaria ·em decretar o estado de sitio ·e nomear um inter-
ventor, medidas constitucionaes de caracter extraordinario, que caberiam 
·então nas minhas attribuições, e .necessarias para r estituir a paz áquella 
circumscripçã·o da Republica e assegurar a lib erdade na eleição do seu 

.governo. 
Reunido o Congresso, compete-lhe esse on eroso d ever de examinar 

a situação do Estado, e eLt confio de suas luzes •e patriotismo que, infor-
mado da gravidade dos aconteciment-os, providenciará como lhe parecer 
justo, opportuno e conveniente aos interesses de nossa Patria. - Francisco 
de Paula. Rodrigues Alves. 

A despeito de sua excepcional gravidade, -os acontecimentos de Matto 
•Grosso não pr·oduziram no espírito da maioria dos membros do Congresso 
:a ~mpressão que haviam causado ao Governo e ao paiz. O Senado mandou 
archivar a mensagem . do Pr.esidente e a Camara dos D eputados foi 
·de parecer que se tratava de um facto consummaclo e· que á justiça 
·federal comp etia apurar as r esponsabilidades da revolução. Mas. . . ficou 
.em ·evidencia a firm eza de conducta do Presidente da Republica, a cohe-



443 

rencia em Sllas idéas e a con'v icção ·êfe que com elle estava o seutiment.o· 
,nacional. 

Veio por ultimo o caso de Sergipe , No dia r o de agosto a força. 
policial r e:_, oltou-s·e contra ·O governo · do Estado. O Presidente solicitou. 
a interv.~ nção federa l, nos term~s do art. G" da Constituição, .. e,. attendida 
a requisição, ·ordens immediatas foram expedidas .para a remessa de ·forças-
que assegurassem o governo legal. Forçados, ·entretanto, ' pelas circumstan-
cias, o Presidente e o Vice-Pi-esidente tiveram de renunciar e puzerap1-se· 
sob a guarda das autoridades federa·es. Quando •O prim eiro contingente .. 
chegou á Capital do Estado 'acharam-n~o insufficiente as autoirdades resi-
gnatarias ~ mant iveram-se na mesm·a posição. O Presidente da Republica, 
informado de que seus funccionarios se consideravam violentados ·em seus. 
direitos - "declarando não voltarem aü governo por julgarem insufficiente 
a força fe deral enviada" - deu ordem para que seguissem novos .c.on,tin-
'gentes e sub1neft:.eu, 111 111ensag-en1 de 17 de agosto, a occorrecia ao conhe.e-
cimento do Congresso - "aguardando as providencias qu e fossem julgadas . 
necessanas · para a defesa _e regular funccionan1ento do regin1en repu-
blicano:-" 

O Governo elo Estado attribuia a responsabilidade do mov imento ao 
Deputado Fausto Cardoso, amigo · particular do Presidente, a .. quem elle-

,'chatnava en1 un1 dos seus ultin1os telegranlnTas - "n1ais jus.to dos 
brazileiros ". 

Póde-se, pois, imaginar qual teria sido o constrangimento do Chefe :ela 
Nação em tão desoladora emergencla. O Congresso havia entendido, quanto · 
'ao c·aso de Sergipe, que o Presidente e Vice-Presidente elo Estado deviam 
'ser reintegrados , confiando que o Poder Executivo ela Republica· lhes-
prestaria · o auxilio que para tal fim fosse n ecessario. O commanclante elo 
3" districto militar r ecebendo immedi'atam ente ordens n esse sentido, foram 
aquellas autoridades repostas en1 seus carg·os, n1as todos tivêmos o supren1o 
desgosto el e Saber que no movimento para essa reposição succumbira O · 

illustr·e brazil eiro Fausto Cardoso. Ha el e ser um consolo para o Sr. Dr. 
Rodrigues Alves, si póde haver algum para dór tão grande, qual a que 
sentiu com a perda do seu g rande amigo; recordar as pala,•ras ·enviadas . 
pelo Ministro da Guerra ao commandante do districto, quando lhe mandou 
as instrucções para execução das deliberações dp Congresso - "Convirá . 
tambem que, etn nom e do Sr. Presidente da Republica, informeis a<:> D ehu-
·tado Fapsto Cardoz'O do voto do Congresso ·e da attitude ·do Governo, 
pedindq-lhe, •em seu nome, que concorra com a sua influenc.ia para que-
vo lte de uma vez a paz ao Estado" . 

T em sido das mais debatida's entre os publicistas 1tacionaes a questãO' 
da regulam entação do art. 6° da Constituição política, e, ·em mais de · um 
documento official, ten1-se feito r ef.e rencia á n ecessidade dessa providencia .. 
A opinião do Presidente não tem obedecido á corr.ente estabelecida nessa. 
direcção. N unca, em suas mensagens, allucliu ·a essa materia e pelo modo, 

\ 



<Constante e uniforme com que t em agido todas as vezes que a sua 
autoridade fôra invocada pelos Estados, conclue-se logicamente que elle é 
dos que pensam que aquell e artigo não carece de regulamentação, e, si, na 
.:onstancia da repnião do Cof)grepso, . affectou .a seu conhecimento os casos 
que surgiam, é que, em regra·, as soluções não se poderiam dar sem o 

.. estado de sit?:o, cuj 9: decretação competia ao Pod er L egislativo. 
Esta séri e de difficuldades no ultimo anno do seu gov erno e a segu-

rança e cohe.rencia com que se.mpre procedeu, v ieram augmentar a confiança 
que todos depositavam em sua autoridade. Em v erdade, ag iu junto aos 

·9.overnadores dos Est rul:J s com grande isençã.o de :Jnimo, sem subm etter-se 
-a caprichos, attend enclo a tudo ~uanto era justo e r eagipdo contra o qu•' 
.ia além das att ribuiç.ões que lhes pertencem. 

Nunca se subordinou a chefes políticos e raram ente os o uYia, e, porque 
·não direi - venc eu todos os emb~raços sem o seu concurso e á revelia · 
· clelles. ·Foi essa nobre sobranceria e indepenclenc.ia de-- espíri to e ·de 
·caracter, pois governou por si e com os seus ministros, rodeado sempre 
·por um grupo de amigos lea es - que suscitou contra o seu governo a 
·.má0 vonade de alguns homens político s. Caminhou pa~a dian te, a d espeito 
de tudo , e o ultimo período · do q·uatriennio decorreu n o meio de s eri as 
•complicações ele ordem política qu e não puderam entorpecer o mov imento 

·constante e accelerado da administração. Parecia mesmo que timbrava em 
mostrar á Republica que mais activa e proveitosa se patenteava a ac);ãÇ> 
.do Governo nas zonas em que os ·elementos políticos mais se esforçavam em 
'<:ontrariar o administrador. Uteis lições para a historia. 

Foi extraordinariamente laboriosa •e fecunda a administração do 
Districto F ederal n o quatriennio que hoje finda. D ependia em g rande 
parte do seu esforço e actividade a execução do programm a do Govern~ 

·.quanto ao saneam ento da Capita l. Eram conhecidos os elementos que tor-
navam clifficil o exito do plano adaptado : ruas estre itas ·e pouco asseiadas, 
.cal çam entos irregula r es, construcções a ntiquadas e pess im as installações 
.domiciliarias davam á cidade um aspecto aventa lhado e tri st e. N ão era facil 
modi fica r essa ordem d e coisas. Os máos habitas da população d eviam 
provocar uma séri a r eacção da parte dos proprieta ri os indoceis, indisci-
plinados e affeitos á rotina. Sô um homem de qualidades superiores e d e 
espírito forte poderia emprehend.er e realiza r o t rabalho h ercul eo da r eno-

·v a1ção da Capital. O Presid ente encontrou-o, n omeando ·O actual Pref.eto 
do Districto F ederal e conservando-o a té o fim do período elo seu governo. 

·O. que t•em sido a administ ração muni cipal se vê nas bellas avenidas 
abertas em todas as direcções, nas ruas ala rgadas, n os j ardins espa rsos por 

.. toda a parte, nos calçamentos ap.er fe içoados, nos g randes edifícios con-
o:s truidos e ·em .construcção, nas ·escolas, nas est radas, em todos os se r vços, 
·emfüh, a ca rgo d o honrado administrador municipa l. 

O Rio de Janeiro p ar ece uma nova cÍcl ófde e a popul ação como que 
-rejuvenesce e se a legra com os habitas novos. 
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Evidentemente, serviços tão dispendiosos não p.odiam ser realiz.ados 
•com a receita ordinaria do municipio e o digno Prefeit<;> teve de effectuar 
-operações de credito que lhe dessem os necessarios recursos, confiando no 
augm ento de rendas que adviriam das grandes obras que ·emprehel).deu. E 
não se enganou nas suas previsões. 

\ 
No r.elatorio apresentado ao Conselho Municipal em 5 de setembr.o do 

·corrente anno, e que é um r epositorio dos extraordinarios m elhoran1 ent,o s e 
s erviç-os realizados em sua administração, informou que no prin! eiro 

•.semestre a r eceita a rrecadada pela Prefeitura attingiu á elevada quantia 
de 14.736 :269$72I, ex ced endo á de ig_ual periodo do anno · de I905 em 
2 . oi I :052$765 e á do prim eiro s-emestre de I goz em 5.036 :05 3$397, ou seja 

·cerca d e 52 "1° da r enda arrecadada nesse anno, que é immediatam ente 
.anterior á sua administração. 

H.e ferindo-s e a tão auspicioso r esultado, que obteve sem nov os imp9stos 
n erp augm ento dos existentes, t endo, pelo contrar.io, havido reducção consi-

:.derav el no que pesava sobre os vencim entos dos funccionarios municipaes, 
_disse o Prefeito, .em sua m ensagen:t: 

"Esses alga rismos são bastante eloquentes para tornarem desnecessarios 
·quaesquer comm entarils em def esa da opinião que manifestei ,sobre as 
excellentes condi ções economicas do municipio, principalmente levando-se 
em conta o extraordinario movimento de novas .. construcções e r econstru-

·cções de predios, que se observa em toda a v asta área da cidade. Certil-
m ente, si a situação fosse outra, essa f ebre de melhoram entos r ealizados 
por particulares n ão ex istiria, o incr.en1ento que se observa no n1 ov it11 ento 
·comm ercial e industrial não s e daria, as rendas publicas, longe de at}gmen-
t a r em, como se está vendo, iri am em constante decrescim ento. 

Assig nalando mais uma vez tão auspicioso facto, o faço com a mais 
·viva sa t isfação, n ão só pelo que •elle signi f ica, m as a inda como r esposta 
ao pe.ssin1is mo dos qu e v ian1 e persistenl en1 querer vêr, na rapida e 

·comJ?leta t ransform ação por que t em passado a Capita l da R epublica , o anni-
·quil amento das forças product ivas do Districto Federal e a sua ruina 
f inanceira ,e eco non1ica ". 

Foi , p ois, com muita razão que, a lludindo á campanha empreh endida 
pa ra sanea r e embell ezar a Capi ta l, disse, ch eio de org ulho, q ue -:- " aos 
illustres delegados qu e de todos os pa izes das t r-es A mericas v ieram aqui 
celebra r a paz e a confraternida cle na T erceira Con ferencia Pan-A meri-
cana, pudemos offe recer, para gloria do nome brazil eiro, espectacul o mais 

ô ello que o da impon enci a dos nossos pan pramas e da exhuberancia ela 
nossa na tu reza - o espectaculo sem pa r da t ransformação ela cidade em 
p oucos annos, obra el e paz c de con fra ternida de maior ent re as m aiores". 

Accrescen te-se ao g rande catalogo dos serv iços prestados os que se 
·r efer em á construcção de casas pa ra operar ias, ao r ecens eam ento ela popu-
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!ação desta ·Capital, á compilação das l·eis municipaes, e ter-se-á nitida a 
comprehensão de . que o Districto F eder.al t eve no quatrienno que vae 
findar um administrador que muito concorreu para a. gloria do Gov~r,no 
da ·União e cujo nome h a de ser lembrado com benem erencia. 

O quatriennio a findar foi d e nota v e! movim entação internacional• em 
assumptos varias, . especialm ente no que . se refer e ás nossas questões de 
fronteiras. 

Em toda. a extensão dellas, ao norte e oeste, se fez sentir a iniciativa. 
do Ministerio das /Relações Exteriores, empenhando enr encerrar · a liqui-
dação da herença colonial , pondo termo ás pendencias que ainda tinhaníos. 
não solvidas sobre territorio nacional, materia que tão no intimo agita 
os sentimentos patrioticos e impõe aos governos pr·eoccupações e cuidados, 
que teriam applicação profícua no desenvolvimento elas forças vivas · elo· 
paiz. 

Ao começar o . período . presidencial avultava entre as difficulclacles ele 
nossa politica, interna e externa, a todas ellas sobrelevando pela propria 
compl exidade, como pela super excitação a que chegara a opinião nacional, a 
questão acreana, que vinha ·engravescenclo desde . I899 através a lternativa s. 
cada v ez mais inquietantes para a ordem interior do paiz e talvez par.a a. 

·paz sul-americana. 

Estavam os b'razileiros, habitantes elo Acre, pela t erceira vez, a contar 
. do estabeLecimento da Alfand ega el e Pu erto-Alonzo, em luta armada contra 
a B~livia, cuja soberania, firniacla no t ratado de 27 de março cl·e 1867, ape-
nas havia conseguido curtos intervallos ele autoridad e pacifica i1 aquella 
região. 

O ultimo levante em guerra el os acreanos, cujo commanclo Placiclo 
ele Castro assumiu ·a 6 de agosto el e I 902, em X apuri , estendeu-se por 
toda a vasta zona acima e ao sul elo parallelo I0°, 20' , dominando-a intei-· 
ramente após o combate da Volta ela Empreza, em I4. el e outubro, com 

· excep<;rão apenas ela povoação denominada Puerto-Acre (ant.es d enominada 
Puerto-Alonzo), que afinal, sitiada p elos r·evolucionarios, teve de capitblar 
a 24 de janeiro de 1903, ficando a Alfand ega bo'liviana, al!i installada em 
I899, de accôrdo com o Governo braz·ileiro, em poder da 'r evolução trium-
phant.•,. 

Em consequencia destes successos o Governo ela Boliv ia aprestou uma . 
. expedição militar, que viria snbm etter os r evolucionarias e ·restabelecer a 
sua autoridade, eliminada pela força. A esse t empo já era lei ela Bolivia,. 
promulgada em 2I de dezemoro el e 1901, o contracto Aramayo-Whitriclge, 
assignaclo em Londres a 1 I el e junho elo m esmo anno, qu e arrendava ao· 
Boliv·iaJI· S yudicate .toda aquella r egião denominada na legislação administra-
tiva interna da BoJivia "Terr.ltorios de Co1onias ". Fôra a in11ninencía da. 
execn<)ío ckss ,: con; r~cto , quando ck d eita a espennç:i d e qu e a· Bolív ia. 



:abrisse mão d·elle, que hàvia levantado em armas a população acreana e 
•exacerbado ao extremo a opinião em nosso paiz. 

;Logo que o Ministro das Relações Exteriores, na presidencia anterior, 
:teve sciencia da existencia daquelle arrendamento e de sua apresentação 
·:to Congresso boliviano, agiu junto do Governo de La Paz no sentido 
·de ser elle rejeitado pelo' Poder Legislativo da Republica vizinha; e aqui, 
·em conferencia com o representante diplomatico da Bolívia, manifestou o 
·pensamento ·c011trario do Governo do Brazil, passando-lhe um memorandum 
•que t~ve esta resposta do Sr. Claudio Pinilla, em data de 9 de dezembro 
<de rgor: 

"No tiengo conocimiento alguno de tal contrato, pero puedo garantir 
'la inexacÚtud, pues conozco las idéas de mi gobierno e de mi pais contra-
:rias a toda enagenacion de territorio "-

Era essa a linguagem da Bolívia sempre que se fallava na devolução do 
'Acre ao Brazil. Aquellas palavras lembravam est'outras de seu antecessor o 
'Sr. ·salinas Vega: "Nunca a Bolívia venderia o seu territorio- seria uma 
•execração 71

• 

Não obstante, em dezembro de 1901, estava approvado pelo Congresso 
'boliviano e promulgado pelo general Pando o contracto de arrendamento 
•:de toda a região do Acre a um syndicato estrangeiro, ao qt)al era assignado 
•O ,prazo de um anno para organização da . companhia. 

Não podia ser mais lesivo aos direitos patrimoniaes dos brazileiros, 
·primeiros occupantes e civilizadores daquella região. esse contracto, que 
<US entregava indefesos, por meio de processos violentos e iníquos, ao alve-
drio sem contraste dos arrendataríos; e que, por outro lado, encerrava uma 

:ameaça á ordem política continental. Era a implantação na America do 
systema das chartered com.pan-ies ·einpregado nas terras da Asia e da 

.Africa. 

Ao lado do Brazil outros paizes tiveram tambem a comprehensã.o 
·de que semelhante contracto, p elas franqttias ·e ' poderes outorgados, impor-
·tava •em ' abdica.,;ão ela soberania, d evendo gerar fatalmente complicações 
·perigosas para a America do Sul. 

A impressã·o causada em nosso paiz foi ele verdadeiro pasmo, e em 
'breve a indignação contra aquelle arrend.ámento , que vinha sacrificar 
milhares de nacionaes e perturbar a nossa política geral, repercutia na 
'imprensa, nas sociedades scientificas, nas reuniões populares, nas Camaras 
'legislativas, em todos os círculos da opinião. 

A vulgarização elas clausulas ela concessão boliviana, até então imper-
feitamente conhecidas, v-eio exacerbar 'OS animos, elevando á mais alta 

·tensão a hostilidade geral que d esde alguns annos f ermentava no paiz em 
-consequencia dos acontecim entos que se Uesenrolavam no valle amazonico. 

• 
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Nos termos do contracto ele arrendamento, a companhia teria durante 
cincq annos o ri~reito exclusivo de comprar em propri edade todas as terras. 
ou qualquer parte .dellas, comrpenhenddas no t erritorio, com -os seringaes 
que não estivessem lega-lmente adjudicados a outros individuas ou compa-
nhias (clausula 2"). Até encerrar-se a legislatura que deliberou sobre o 
contracto, não poderia o Congresso boliviano, sem prévio consentimento-
do syndicato, dispôr ou comprometter-se a c\ispôr de seringaes de t erras de 
especie alguma e para qualquer fim que foss e, dentro dos limites do -
territorio. A ~ompanhia, dispunha a letra D elo· memo•·andu.m annexo, 
respeitaria os legítimos possuid.ores ele terra e ·exigiria c\elles que r egis-
trassem dev idamente os seus titulas. A' companhia, logo que fosse · incor-
porada, ei'am concedidos todos os direitos sobre minas, ficando suspensa . 
durante o prazo do contracto (30 annos) toda a legislação ri1ineraria ela 
Bolivia (clausula s•). 

A companhia assumiria o governo civil e a administração elo terri-
torio e t eria o poder e autoridade, unicos, absolutos, exclusiv os -e iqde-
pendentes (claousulas 7" e 8"), para a r r ecadar as r endas, regalias, impostos, 
direit-os e contribuiçõ es "e geralmente para fazer administrar, exercer e · 
executat, pôr em vigor, velar e possuir dentro elos limites elo territorio e 
~om sujeição ás leis do Estado, todos os negocias, actos, funcções, obriga-
ções, direitos, poderes e priv il egias de qualquer especie, que ·ora competem 
ou venham a competir ao Governo e qu e lh e pertençam ou sejam por elle -
posstfidos ... " e o Governo transperiria á companhia, "pelo tempo da_ 
possuídos ... " e o Governo transferiria á companhia, "pelo tempo da 
concessão, todas as terras publicas ou elo Estado, ec\ificios, propri edades e 
direitos de todo genero denfi-o dos limites elo t erritorio ". A companhia 
(letra g) pagaria "os salarios elo delegado nacional e do juizes e mais 
empregados nomead-os pelo Gove rno, como lambem as despezas ela com-
missão ele limites com ·o Brazil. Si, em qualquer tempo., e a juizo do 
Governo, tivesse a companhia de equiparar e manter força armada ol.t 
barcos de guerra além ela força de policia, seriam as resp ectivas despezas-
pagas pelo modo que se indica, sendo a companhia immedi-atam ente 
embolsada pelo Governo". 

Approvac\o definitivam ente este contracto, isto é, t endo sido in efficaz .. 
a a·cção do Governo do Brazi"l para o fim el e não ser ell e r ea lizado, e a inda 
improfícua a nossa interferencia para que o Congresso Boliviano o não .. 
approvasse ou nelle fizess e, quando menos, alterações substanciaes, intentou 
por fim o Brazil conseguir modificações na -execução elo arrendamento, 
antes de organizada a companhia. 

Assim é que, em nota de r 4 de abril el e 19 0 2 , r espondendo ao -memo-
nmdmn de 1 do m esmo mez, " em que o Governo boliviano offerecia 
ao Gov erno do Brazil a subscripção el e uma parte elo capital elo BoHvian 
Synclicate, não excedente a ;f 1 ~o . ooo ", declarou o nosso ministro elas . 
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Relações Exteriores recusar o offerecimento, porque "acceitando a partici-
pação offerecicla, os accionistas brazileiros e o . ~overno elo Brazil, cqmo 
ntermecliario official, aclmittiriam como bom um contracto que lhes é 
prejudicial, e se privavam elo direito el e reclamar contra a suas conse-· 
quenciasn. 

E fazendo notar que o contrato Aramayo-Whitriclge poucas alterações' 
havia recebido no Congresso boliviano, remanescendo os inconvenientes . 
apontados pelo Governo Brazileiro em dezembro do anno .anterior (1901), 
accre.scentava o Ministr-o na mesma nota de 14 de abril: 

"O Gov·erno boliviano, confiando á companhia o uso da força militar· 
e naval, condição essencial d e uma soberania real e effectiva, transfere d e 
facto um~ parte de seus direitos soberanos (aliás expressamente r·esalvados), 
de so•rt.e que ,no caso. de o:ubuSio •O Gov·erno •bnaz·i·l·eri.l'o se ·encont:rar Út enL 
frente ele wu~o.ni!dades que dJ·e não póde r.eponhecer .e n·enn re~onhecerá .. 

"Deste modo a Bolivia encontrar-se-hia em uma situação em que ' lhe· 
n ão seria possível salvar as suas responsabilidades com um paiz vizipho e· 
amigo. A süa personalidade internacional ficaria enfraquecida com essa 
delegação ele uma autoridade s.oberana. 

"O co.ntracto •nell'huma precauçã:o ·•toma para .e!V.Ltar, quanto fôr p.o,ssive.I,. 
qu•e a Ji.nJha divisaria se ja ultriap-aJ&sa:da ,po•r p·r-e,p•o,ffios da oomJJanlh1a ; apenas• 
diz que -ella el eve respeitar os tratados el e limites. Esta recommendação é 
insufifici·enrte, iPo.rque a uin•ha não ·e·stá delllJaJr.ca.d-a •e nestas •coo~dições eSitã-o· 
desconhecidos Í1o terreno os limites dentro dos quaes teria de exercer 
jurisdicção o syndicato." 

Um mez depois, a 14 ele maio de 1902, o Sr. Claudio Pinilla respondia•. 
nos L~·uintes termos á nota anterior do Ministro de Estado do Brazil :· 

"Acho injustificado o temor de· que os attributos e obrigações da. 
companhia se possam tornar germen de clifficuldades internacionaes. 

"O Sr. Ministro Magalhães, tratando el e fundamentar suas appa-· 
h ensões, diz : 

"Assim a companhia terá o direito de organizar força policial, e o· 
Governo,, quando julgar conveniente, lhe permitt·irá manter . força armada 
" e barc<?s de guerra, para a defesa elos rios e conservação da ordem e· 
" outros objectos. Es,ta ultima clausula (aécrescenta o Sr. Ministro) dá á 
" concessão, já em si extraordinaria, uma amplitude que pócle abranger O· 

" curso brazileiro elos rios e occasionar actos de hostilidade." 

"O .s .r. Mi,n"'stno ha ele penmitm•·-me expr.essar•Lhe .CJ•Ue a po-ssi.b.i,[.idade· 
r emota de um damno não pócle justificar a exclusão de actos em si mesmo. 
innocentes. 

"Na existe.ncia ela huma.nidaicle tudo. é sus:c·e,püv:e[ de ·um perigo: o· 
oommercio, que r.wcloioca entr·e nós interesses ·estra-nhlos; a c·o'lo·ilizaçãoo, ·que· 
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crea nucleos de população estrangeira; •o cr·edito, qu_e nos obriga diante de 
fi11·wncei,ros e capita1iSitas Ul'OideTO·SO·s, etc.. . . •e, "'ão• .o.bstwrute 1·sso·, ;rlli-nguem 
consideraria judicioso repudiar o commercio, a colonização e o credito, 
]Yorque conteem o germen de difficuldades que se pÓdem tornar interna-
ICionaes. 

''Afóra isto, desejo chamar a attenção illustrada do Sr. Ministro para 
a ·seguinte circun1stancia: 

"' Quasi to:dws as es•titpu.JaçÕe•s do memorandmn, a11"'•exo a'O co.n.tr.rucbo 
·são reg ras de economia administratiya e entre as obrigações que se impõem 
á companhia estão as de prover e manter sob a supervigilancia do delegado 
nrucio•na'l uma fo.rça ·Suf,fitci·en.t~ d a Blo!i,via para a .pr-otecção .do·s hab.itrun tes 
do indicado território e para manter a devida observancia e obediencia 
ás leis da Bolívia. (Item C. do memora.ndum.) 

"A guarnição militar será sempre boliviana. 

"hs ,forças de a:>o•liiCÍia ·aiLtXJia1ares da A.dmi·ni.s1-ração N ado.na1, que a 
cOim:Jla:n.hia t·em a .o1bri.gaçã•o de ,pro<V•er ·e manter, .estarã·o de.bai:><o da super~ 
vi.gi-J.wruci,a do· d·e.Jega•cl,o, •e "si em q,uaqhter temiPO (a,acrecse,nta o oorutra'cto) 
surgir, a. ju.izo do Governo, a necessidade de que a ' eompanhia mantenha 
uma força armada ou barcos de guer~a para ·a defesa dos rios, ou conser-
vação da ordem interna, ou outro obj ecto, ·em acldição á fo rça policial 
antes r ef erida, as d espezas que estas ·occasionarem serão lambem retidas 
·e pagas dos 6o olo que correspoÍ1dem ao · Governo. 

"E ' pois, o Governo quem julga da conveniencia de augmenta r suas 
forças: a companhia quem provê os fundos para sua sustentação, como 
:a;genrt:·e f.i,n:a·nc·eir.o do· GoiV:enno·, a cango. das r e;nrlas deste e que devem r·e-
e111bo•lsaT aquehla. 

"Não 'é urn direito d'a companhia a organização destas forças, porém 
uma obrigação que ella contrahe para mantel-a e equipai-a. 

"Assim explicado o sentido das estipulações supraditas, penso que 
·d esapparecerá o temor de que ellas possam occasionar actos de hosti lidade. 

"A Bolívia não é um paiz aggressivo. Seu constante empenho tem sido 
•o ele marchar, de accôrdo e .. harmonia com o vosso illustrado Governo, e 
por isso concordou com todas as suas exigencias, que r para definir a 
'fronteira em r867, qu er para demarcai-a até h oj.e. 

"Firme nessa linha de conducta, espera que a mutua consideração que 
·se devem dois povos amigos e vizinhos lhe indicará s empre o caminho da 
Tectidão e da harmonia. 

"O contracto d e que me tenho occupado não é uma medida de 
momento, de applic,ação imm ediata e unica ; é um convenio de vastas pro-
porções, que irá se desenvolvendo, á medida que as circumstancias o indi-
quet\1. Destinado a r egula r as relações do Gov·erno com a companhia em um 
lapso regular de tempo, pormovendo o d esenvolvimento do, paiz para 
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assegurar sua t'ranquilidade, contém estipulações de prev isãp que podem OU' 

não t er effeito, segundo os acontecimentos. U ii1a dessas é o augmento da 
força publica e o equipamento de vasos de gu erra. Si , como esp ero, a 
Bojivia -e o Brúil, no inter esse da sua propria tranquillidade, e em beneficio 
do commercio e da industria dos seus h abitant·es, adoptarem as medidas 
necessarias para impedir que do t erritorio el e uma se vá per tubar a ordem 
publica da outra nação ·; que aventureiros irresponsaveis comm ettam depre-
dações contra o commercio internacional em suas aguas t erritoriaes, póde 
estabelecer-se que nunca se necessita rá el e elementos el e f-orças navaes ou 
terrestres para garantir a v ida e a proprieclacl·e deis habitantes. 

"Mas., si por desgraça aquellas eventualidades possíve is se realizarem,. 
a Bolivia, no cumprim ento elo dever capital que t eein todos os povos que 
vivem na communiclade elo direito, estaria obrigada á . defesa e segurança 
elos inter esses acolhidos á sua bandeira. Para essa hypothese ella tratou de 
se habilita r , impondo á companhia 'Obrigação , el e ministrar-lhe os meios 
efficazes el e desempenhar o seu dever internacional. 

"As forças organizadas cl·este modo, debaixo da ~esponsabilidade e 
clirecção elo Governo, seriam sempre r espeitosas dos direitos e attributos 
elo Brazit 

" O perigo supposto pelo Sr. Ministro é, poi s, mui r emoto e estimo que 
em sua alta probid ade a ssim haja el e r econhecei-o . . · ~ 

"Meu Gov erno , longe de con11netter un1 acto censurav el, prepara-se 
para cumprir seus inillucliveis deveres •e o desta naçã-o , que recorda que· 
o Acre é depenclent P- em todas as suas relações elo Braz i!", seria olhar com 
sympathia os esforços da Bolivia, para garant ir a vida e os interesses: 
dos seus nacionaes alli r esidentes. 

"Esse contracto corresponcl e á icléa ele impulsionar seriamente o pro-
gresso materi al ela r egião, arrancando-a elo estado em bryonario em que 
até hoje se encont ra. Trata-se ele aproveita r sua.s naturaes riquezas, para 
a fazer entrar na economia boliviana como elemento el e actividade, ele 
colonização, el e communicabilidacle. O proposito elo Gov-erno é o ele attrahir 
para alli as correntes f ecundas elo capital e do esforço civ ilizador ela immi-· 
gração, a exemplo elas demais nações ela America, ·e espera que o intel-
ligente e progressista Governo que r ege os destinos deste povo não quererá. 
obstruir o desenvolv im ento a que aspira um paiz, por tantos motivos a elle· 
vinculado, obrigand-o-o a enlanguecer no abandono e no isolamento. 

·• Si, para alcançar tão a ltos fins , outorgou ·a Bolívia concessõ-es, mais' 
ou menos amplas, no u so el e seus direitos el e povo liv r e e independente, a 
apreciação el e sua co,nveniencia é funcç_ão ele ordem constitucional interna. 
que escapa á comp et encia el e poderes estranhos, por mais v inculados que· 
estejam a seus v izinhos. 

"As francas e sinceras explicações que antececl·em manifestam qu.e· 
a Bolívia não "delega sua autoridade soberana em funccionarios irres-· 
ponsav·eis". A Administração Nacional ha de se ex ercer em todos os 
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ramos por seus legítimos representantes, de tal maneira que, como já disse 
em outro documento, e julgo conveniente reiterai-o aqui, meu Governo, 
·cop.sciente àe 111anter integra a sua soberania, se considera •O unico respon-
.savel dos actos praticados pelas autoridades que elle nomeia e constitue 
em seu. ter·r·itorio e acceita a obrigação de resolver todas as r eclamações, 
-que se lhe dirijam, por abusos ou faltas daquellas. 

"Neste empenho considerar-me-ia muito feliz, si pudesse levar ao 
:animo elo Sr. Ministro a segurança ele que o meu Governo não transfere 
ele nenjlllm modo parte alguma de seus direitos soberanos, assim como 

·que a força publica será supervigiacla e regida pelo delegado nacional, que 
·é a autoridade superior da re"ião. 

"Nas sensíveis emergencias destes assumptos do Acre (h a ele me per-
·mittir recordar o Sr. Ministro) mais de uma vez as autoridades inferiores 
·do Brazil se consideraram habilitadas para contrariar a política honesta e 
justiceira ela União. Meu Governo se viu ·em frente de elementos obstru-
ccionistas e não pensou siquer por um n1om ento que a p ersonalidade inter-

Tlacional do 
1
Brazil ficava debilitada em termos qu e escusavam a intelli-

:gencia de ambos os Gov-ernos." 

"Qui nto ao mais, qualquer clifficulclad·e que se possa apresenta r , o que 
·não é de esperar, será removida conforme o remedio radical que o Sr. 
Ministro indica, efíectuando a demarcação da fronteira, ou, para melhor 
-dizer, a locaçã-o dos marcos divisorios, _éomo a Bolívia o tem solicitado 
·ha varias annos. Assim cada um conhecerá á simpl es vista o que lhe 
·pertence e o poderá explorar tranquillamente em beneficio do commercio 
-e da industria. 

"Impugnar o contracto Aramayo pela anormal situação que crea ·em 
·um territorio nã-o limitad9, e não limitai-o por causa desse mesmo contracto, 
é collocar a Bolívia em uma situação sem sahida, que o illustrado Governo 

·desta R epublica não quererá certamente perpetuar, á custa de um paiz que 
·foi sempre bom amigo do Brazil." 

"O cotejo destas duas notas" - escreveu na imprensa da época Victo-
rino Pereira, ex-Vice-Presidente da Republica - "é um dos mais rudes 

:golpes, que jámais soffrcu o· nosso patriotismo." 
R eunido pouco depois em sua sessão ordinaria o Congresso N acionai 

• ·da Bolívia, ·nenhuma providencia foi suggerida -ou solicitada p elo Chefe 
·do Estado no sentido de modificar e menos r escindir o contracto com o 
.Bolivian Sy t<dicate. 

N ew essa illusão era mais licito entreter em face da nota Pinilla . 
. Nesse documento é categorica e formal a affirmação de que a Bolivia não 
·estava disposta a penni ttir que outro poder que não a propria sobe rania 
-interferisse no exe~cicio do seu direito ele celebrar aquelle contracto, nem 
_pretendesse autoridade para ajuizar do m erito ou- das conveni'éncias delle. 
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Mais claro se torna o pensamento do Governo boliviano na exposição 
,que ao Congresso Nacional, em La. Paz, n·a sessão de 1901, fez o Sr. Ara-
mayo, Ministro da Bolívia em Londres, incumbido officialm'ente de nego-
·c'Íar o arrendamento do T-erritorio dé Colonias. Assim, a Bolívia affirmava 
sem r efolhos o proposito ' em que estava ele manter e executar o contracto 
expondo francamente quaes os motivos e quaes os fins que a induziram a 

·Celebrai-o. 
Perante o Congre~so Nacional :boljviano, 'reunido en1 con1n1issão geral, 

-em setembro'· ele 1901, para deliberar . so.br.e ·o alludiclo contracto, fe.z o Sr. 
Aramayo uma clara e minudente exposição, da qual são os seguintes 
tr-ech os : 

''Entre outros encar~os, senhores, aprouve ao Governo transmittir-tne 
.instrücções e bases an1plas, ar:corcladas en1 conselho de gabinete, e1n data 
ele rs ue março de 1900, para a organização ele uma companhia que se 
,enca, regasse ela exploração e colonização elas r egiões elo noweste da Repu-
'.blica, conhecidas sob a denominação ele Territorios elo Acre, e politicamente 
demarcadas como Delegação rlo Purús. Dava-me o Governo autorização . 

. suffic1ente para estabelecer as condições desta negociação, e entre ellas 
.a ele a,!ju dicar t errenos e seringaes a titulo gratuito, ·com o obj ectivo de 
amparar sua posse; a ele promover a cplonização ·e povo<:m ento claquellas 
·te rras; a de entregar a administração elas Alfanclegas e a arrecadação das 
rendas flscaes sob condições <:dequa~as; a de procurar e fomentar a con-
.stwcçào de ferro-carris, abertura· de estradas e navegação dos rios; finai-
:mente, tudo quanto ~ôra conducente ao desenvolvimento e progresso 
·daqueiles territorios, assim como a sua conservação debaixo do domínio da 
R~publica. 

" Mas previso ras Íçr2111 estas instrucçõ·es, i Ilustres senhores, e, cotn-
·prehendendo seu vasto alcance, me dediquei, com o maior anhelo, a buscar 
os mews. de pôr em execução os desejos do Gove rno . 

... . .. . . . .. . .. . . .. .. . ... . ... . .... . . . . . . . .. .. . . .... ·.· ...... . . .. · . .... . 

"Varias V·ezes cheguei a fonnular contractos, que parecian1 via v eis, 
com diversos indivíduos ~ corporações da alta finança , e outras tantas vi 
:frustrados meus planos e dissipadas · minhas esperanças. Os Estados ·da 
America do Sul não offerecem garantias, dizem uns, estão ei11 continuas 
revoltas; suas instituições não são esta v eis, as industrias ·estão continua-

·mente expostas a novos imposws, cada vez mais arbiirarios e caprichosos. 
"A Bolívia está muito sequestrada, reflexionam outros, são raros não 

só os que teem conhecimento d·e seu solo e posição geographica, como até os 
··que saben1 da sua cxistencia. 

"Estas idéas são as que predoniinam e com as quaes se tem que 
l utar. Quando iniciei estas negociações o Acre estava occupado por aven-
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tureiros, que o declararam Republica independente. D epois da occupação. 
militar ·de nossas tropas, velO, todavia, a grande cruzada orgatüzada . em 
Manáos põr em prova nossa força de resistencia. Em t aes condições não-
era possível -organizar nada sério. 

•: Quasi que não havia a quem recorrer para a peleja com o fim de· 
r estituir o t errit·orio . usurpado. Triumpharam, em fim , nossos ; oldados, 
marcando uma phase gloriosa , como. nenhuma, nos annaes da historia 
patria; · estabeleceu-se a Alfapdega de .Porto Acre, r econheceu-se nossa 
autoridade e soberania naquelle terr-itoriõ e acreáitei então chegado o . 
mom ento de fazer pm esfor_ço. supremo. 

"Circumstancias excepciona-es, e verdadeiram ente providenciaes, puze-
ram-me em oontacto com um grupo ele. capitalistas norte-americanos, que· 
já haviam tido occasião de se informar sobre as riquezas na turaes· qu e 
encerra o nos9o solo e ajudado 'pelo prestigioso ·explorado~ Sr. Martin 
.Conway, vantajosam ente conhecido em nosso paiz, consegui inter essai-o a tal 
pont0 éom as minh.as inf0rmações, que um cl ell es, o distincto advogado da 
casa Vanclerbilt, Mr. Freclerick Wallingford Whitriclg·e, foi clelegaclo para 
tratar commigo em Londres. R esultado dessas conferencias é o contrato que 
o Governo submetteu á v ossa consicl·eração. As bases desse contracto foram 
forn1uladas por mim, em consulta com homens •experim entados desta classe 
de em prezas e em v·ista elas cartas ·constitutivas de sociedad es analogas, 
como a Companhia das Incli~s, a Companhia do Sul ela Africa e outras. 
Procur·ei allegar todas a s condições que, além de r esguardar .nossa sobe-
rania naquellas afastadas regiões, clésse amplo d esenvolvimento ás suas. 
riquezas naturaes. Consultei a maneira el e obter para o Estado a maior 
renda possível, conciliavel com o exito ela ·empreza. Aquellas bases me· 
offereceram· grande clifficulclade; ellas foram acceitas no ·fundo e só se· 
exigiram modificações na fórma e em alguns pontos refer entes á arbi-
tragenl e concessões nünerarías, .etc ., qu e n1 eu z-elo pelos ü11eresses nac:io- · 
naes havia tun pouco . exagerado. 

"Formulado o contracto, o Sr. Whitridge partiu para N ova York, 
r eun iu os membros do synclicato, conseguiu sua approvqç;io e mandou-m e 
um. exemplar a~signado, qne r ecebi em Buenos Aires, el e onde lh e devolv i 
um outro exemplar firmado por mim, como havia sido combinado. 

Tão transcendental m e· parecia a negociação, honrados senhores, qu e· 
logo que se assentaram as bases elo com;enio preliminar tdegraphei a o 
Sr. Presidente da R epublica, clanclo-lhe conta d elle e p edindo-lh e seis. 
mezes ele licença para ·vir pessoalmente explicar o seu alcance. 

"Um negoc,io desta magnitude não· teria importancia si não foss e posto 
em mãos ele capitalistas e emprezarios ele primeira ordem, e, si me d ecidi 
á prestar-lhe todo o meu apoio e a recommendal-o efficazmente ao Governo , 
é porque estou conv encido de que o- Th.e B olivian Syndicate está formado 
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•de banqueiros poderosos e de grande prestigio no mundo das finanças, como 
-poderá informar o Dr. Briclgeman, ministro elos. Estados Unidos. 

"T-enho pela minha parte a firme convicção de que estamos preparando 
neste negocio uma transformação rapida ele todo o ser ela Bolívia. 

"O synclicato boliviano a que me r efiro é composto de' alguns dos ban-
·queiros ·mais poderosos ou influentes de Nova Y ork, faes como Twombley e 
Whitridge, que manejam todos os negocias da fami\ia Wanderbilt; · B. J. 
·Cross, que representa a firma bancaria: Bliss &_ Comp.; Emílio Roosevelt, 
primo do actual Presidente da Republica e ch efe da casa Roosevelt & Filhos, 
-etc., Iselin, banqueiro; F. P. Olcott, presidente da Cent1·al Tn<st Company; 
Brown, Brothers, banqueir-os que na Inglaterra gyram sob a razão de Brown, 
:Shipley & Comp. Qualquer destas firmas por si tem os meios de dar o 
·capital que este negocio requer, ·e sem embargo convidaram a Pieq':>ont 
Morgan e outros capitalistas inglezes, com o proposito d e dar á empreza o 

-espírito cosmopolita. E' mui prov avel que o domicilio legal da empreza 
seja en1 Londres, e nesse caso se n1e convid~u a ton1ar assentO no directorio 
.em resguardo dos interesses ela Republica. Trata-se de conseguir que o 
delegado da companhia. no Acre seja um chefe mi,litar it:glez, scientifico ·e 
·organizador, que se distinguiu na guerra do Transvaal. 

"O embaixador americano em Londres, Mr. Choate, consultado sobre 
•o syndicato, declarou que não •era possível formar outro mais poderoso. 
M~. Hay, Minis.tro d·as Relações ·E;teriores n·a grande Republica, em carta 
:Uirigicla ao Dr. Bridgeman, disse textualmente o seguit1te: 

."Departamento do Estado - \Vashington - Caro Dr. Bridgeman -
'Tenho o praz er de r ecommendar-lhe o Sr. Frederico \V. Whitridge, de Nova 
Y ork, que é interesasdo no synclicato boliviano composto dos seguintes cava-
"lheiros: 

"Mr. F. P. Olcott, da CentrG.l Trnst ComP any. 
"Mr. Adrian Iselin Ir. 
"Mr. W. William A. Re.id, M essers. Vermelye & Comp. 
"Mr. R. J. Cross, que representa Mr. Jorge Bliss, o qual era antes 

... socio de 1viessrs. Morton, Bliss & Comp. 
"Messrs. , Roosevelt anel Sons, especialm ente Mr. Emílio Roosevelt, que 

... é primo do nosso vice-presidente. 
"Messrs. J?rown Broth ers & Comp. 
"Mr. Frederick W. Whitriclge. 
"Mr. K. Twombly. 
"Mr. J ohn R. Hageman, presid-ente da M et·ropolita.n Ld. 1-nsurance 

Co-mpany, e tambem Mr. Augusto Belmot~t . . 
"Informam-me de qu e foi organizada uma companhia su]etta ás 

leis do Estado ele Virgínia com um milhão ele dollars de capital. 
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"Pelos nomes que lhe indiquei," verá que o syndicato está composto 
" de homens da mais alta posição e de grande fortuna. Comprehenderá que 
" esta carta não é de maneira a lguma official e que o Governo dos Estados. 
" Unidos não toma parte em qnalc1uer petição de concessões que estes 
" cavalheiros possam fazer ao Governo da Bolívia. Só desejo dar teste-
.. munho da alta posição dos cavalheiros, cujos nomes citei e que ficarei 
" muito obsequiado por qualquer conselho que lh es possa prestar. --
.. John Hay ." 

"O Sr. Dr. Fernando Guachala, nosso Mi"nistro em Washington, con-
sultado p elo Sr: Presidente da Republica, deu-lhe em carta recente as mais. 
ampias e satisfactorias informações sobre o poder cl0 synclicato e "ã alta 
posição de seus mem,bros. 

"Graças á influencia deste synclicato, podemos sem duvida contar 
ele ora em diante com o apoio moral ela Chancellaria americana em nossas. 
questões ante o Governo do Brazil, referentes á livre navegação elos rios 

' que dão accesso ao nosso territorio . 
"Que di r eis, honrados Srs. representantes, sobre o alcance do plano· 

que havemos traçado? Basta lan çar a vista sobre os aco nteciment·os que se 
desenrolaram naquellas regiões, onde ;f 70 . ooo, pelo menos, produziu a . 
Alfand-ega do Acre , no ultimo anno finance iro. Tudo se. consumiu com a 
sua defesa e mais um milhão e tanto ele pesós bolivianos a rrancados de um 
orçan1ento exiguo, con1 prejuizo dos servi ços 1nais urgentes . 

•••• ••••• •• ••••• •• •• •• •• • • o •••• • •••••• • ••••• • • ••••••••••••• ••• ••• 

"O tributo de sangue nós o havemos pago em p_roporções a larmantes,. 
que confrangem a alma. 

"Si o resultado desses sacrifi.cios fosse definitiv-o, si a posse per-. 
petua daqueHJas riooa•s comarcrus fo.sse russ·egur·ruda, po;clJeria.uo,s .no.~ consolar 
com 1a i·dléa de qru.e a ooJJ,soll id:ação <.te um :Bstardo :nãJo se :pócLe conq'l.Üstar 
sem ·o sacrihcio de vidas e de capitaes; examinemos, porém, friamente. 
a situação. 

"P.o.r •emqiUa:nto •OCCLl[])aJniOJs -o .4cr.e. ·Ma.náos -s-e maJntém t-ranquiJl.o, 
porque não .conta com .a'V-ehtureiros bastante arrojados para affrontar de-
i!IIONO no,sso1s he.róes, por mais q.ue aJS su1a•s foii'Çia:s ,se hajam •e sgJo;t;ado .p,e.l·o 
cam;saço e p e;la;s enfercrn~daJd,e.s .. O Bna•zil .r·e'S:p.ei.ta ws tradiçõ.es hon.ra1das de. 
sua •ch<IJtlldelJa·r·~á -e s•e co.no~ol'l111a .com que •Oiacu[])leano's ·O terrú tora.o que reco· 
nheceu com·o nosso :por força 'elos tratados; mas, espera que se ha de· 
produzir novo conflicto e que havemos de ir mot1< prop,.,:o lhe .offerecer o 
Acre em troco cl·e -outras compensações. 

"O Perú nos ámeaça e, vendo que não nos ha de venc·er no terreno 
diplomatico, adapta o plano de ' occu,par de facto tanto te~reno quanto 
pód e, chegando as suas .pr-etenções até o 1Madeira. !Ainda no Alto Acre se 
apresentaram expedições que pretendem exercer actos de soberania. 
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"Nos affluentes do Juntá existem .corregedores nomeados pelo Governo 
<lo P.erú. Üa<da pa<sso que der.mO!S a1o ..,e.ntn'Clo d·e fixarm·oLS no·ssa•s a·Ha<ndiegaó 
no Ituxy, no Hyaco, no Purús, no Embyra, no Tarahua.ca, que p roduzem 
borra-cha .e que são fert-eis e ricas regiões, ha de .oHer·ecer um ·novo 
o·bstaculo, quer seja .pelos p•ov-oadores brazileiros a\.entados por ·Mailáos, 
.que .p·ercebe a'Ctualmente os ·direitos sobre a ·borracha nestas r·egiões, quer 
seja j)elo .Perú, que pretende direitos de .soberania, como tem feito constar 
o consu.l peruano Sr. Peze.t, ·em reJli:ticlos pr9testos ·co11tra o ·Syndicato. 

".Si não mantivermos ali um éx·ercito, a occupação do so lo e a 
.a:>ercepção 1clias r ·endiaJs serão 'illmo:ria·s. E a ningll'em s.e ooc1tlta hoj1e ·c 
di.fficuldade de equipar, transp•o·rtar e sustentar 11111 exer·cito naq:uelles lon-
.ginquos .e mo.nti.f1er·OIS <O!in~a,s. •Po·r COinse.gu1nte, a o.acupação da,q<tvelLes ;m . 
. mensos e ricos territo rios é insustentavel com os ·elementos que actualmente 
.conta oa paiz. •MuiVo·s ha que, .convencidos disso, propõem sua venda ao 
Brazil, como ~mica solução. 

" ·O Governo ·encontroü um meio efücaz, não só de occupàr e defender 
aqueJd.es territo r ios, ·como de .convertel"os em um centro de ;pro.sper idade, 
.em uma fo1nte Üll[>or.ta11tissima ·de óq:neza, q<tt·e ha .clie ü.nnunJdar gradua:lmentt 
todo o resto do rpaiz, mediante o estabelecimento de vias ferreas .e •com-
panhias ·~e .navegação. .O grande moviment o de .capitaes e de energia 
industrial .que se inicia J1a de marcar, indubitavelmente, 10 principio de 
u11na nova é na dle pro:gr·esso 1lana a •Rerp·ubL~ca . " 

.Não ·esca.pou aos legisladoroes boli.via·nos o perigo da absorpção ame-
r-icana ·consequente ao arrendamen~o Arámayó : - ·no parecer do Con-
.gresso N a·cional é pr.evista e estudada a hypothese · e ·O relator friza hem 
·que "entre essa ameaça r.emota e ·a ,perda immediata do territorio a qu·e 
.a <Boloiv.ila •estarüa oo.ndemna<d·a 1oom as s.uc,oessiva<s ·PeVloltas pr.omo·vidla·s o.u 
a~txiliadas !pelos interesses dos brazileinos, não havia que i1-esitar' : 

Em .nota ao nosso Ministro d"-5 Relações Exterior·es, que fazia allusão 
á ·eventual attitude do Governo dos Estado,s Unidos deante .ela repulsa do 
Governo do Brazil .ao Boliv·ia1t Sydicate, ·O Sr. Page .Bryan · de<elarava, ·em 
summa, que o Governo Amerücano não ,pod-ia ,s·er indiff.er.ente aos inter-
·esses de ·seus na1cionaes. 

Entr·etanto, .si desde a publicidade d.o contracto não podia restar 
duvida .qúanto aos intuitos do Governo B.olivia·no, os seus acto.s ·e nego-
oeiações an:e:c!ed•entes te!J"1MTI de 1110[d·e ta d\esrv~Üa.r 1a Vti.gilla:nci'a rdlo ·GOVte1"'110 

Bmzileiro. !Com ef.feito, o ·confr·onto de a!.guns factos é ·expressiVlD. 
Em rz ·de Março de . rgoo ( a rs do · mesmo mez 1e anno tinha 

-o S . Anrumay.o a·s Í!11Jstnrcções ij)ara n eg.o.ci,ar o an·e·nidla.m•ento oe1e tO"do •O 

territorio rp·elo perioclo de 6o annos), o Sr. Salma·s V ega, Ministro Diplo-
matico . da Bolicvia, •C·elebrav.a .em Petrop•olis um .contra<cto d·e arrendamen-
to da Alfandega de ·Puerto Alonzo (·então ·em .pod·er de Luiz 1Galvez) pelo 
poe.rilod.e de tres an1nos, IQ•br.iga.n!d·o~se oa an,emd•a·taTio, com'O .condição para a 
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vig>encia do contracto, a pacificar o t erdtorio d·o Acre "mantendo a or-
d em e fazrendo resp eitar a sohera.nia da Bolivi•a no Acre e seus, 
affluentes.' 

N.esse confra.cto, de Petropoli.s, é r esalvada a hypo these de ces·são de 
terirtorio pda Bolivia. 

"En d {:as o en que por alguna razón ó acuerdo, Ia Bolivia r.enunci e. 
espontanea y volunta riamente ai terr.itor~o d e Acre, obliga-se, -etc.·, etc ." 

'O ·Contracto feit o •em .Petropolis ·era, .pois, um arran jo pr.eparatorio 
do contracto Ar.amayo ·e aplainaria drfficuldades ao B·;>livian Syndicate. 

Por ·esse ten1po tmnbem o .Sr. Sal.inas Vega conferenciava com o 
nosso Ministro das R'elaçÕe·s Exteúores ·Sr. rMaJgalhães, •sobre permuta de, 
territorilo na região acr.ea.na . 

. Em ,carta datada d e 31 de maio de 1900, positivando idéas exp endidas. 
em conferencias com -o ;Ministro de Estado do Brazil, o oS r. Salinas Vega 
;propunha para Limite entre os dous pa izes uma linha que.brada, a }e·ste 
do Yaco, traçada p erp endicularmente da obliqua do t ratado d e r867 (li-
nha 1Cunha Gomes) a o pamllelo ro 0 , zo ' . 

rO Mini·stro das ·Relações .Exteriores do .Brazil pr·etend·ia out ra li-
nha perpendicular mais a .o-este, á qual o r.epr·esentante da Bolivi•a obj e-
ctava .que ella ir.ia •obrigar a ·cr·eaçào de ·duas a],f.andegas, un~a na con-
fluenoia do PnHús .com a Ji,il,ha Cun.ha Gom~es, outra na ao,nf1uell1Jcia do. 
Purús com o y ,aco. 

·Esta negociação não proseguiu, alJ.egando em certo ponto ú Sr. Sa-
Ji.nas Vega qu•e não tinha pleno's pod·eres; que, si houvesse, .porém, ]e-· 
va,d:o a termo a .projectada permuta - um pequeno trecho de t erritorio 
que tinhamo·s Nlcolihecido boliviano no v·alle do Acre, 4s ·milhas, quadra-
tiv•o qt~e tal ai'ranj o não r esolveria , antes viria peorar a situação. 
das por cerca de so milhas d·e territorio nosso no Amazonas - é intui-

A maior parte do Acre, ·cerca .de 250 milhas quadra das - a mais. 
pr.oductiva e a ma;s povoa·da d e brazileiro s - continuava boliviana; 
·co,mo hoiLivialllJO p•ennra·n .,ci.a ,o tJr . .,cJ:to 3Jbauxro do p.a.raHdo 
mente occupado .e expl<>'rado .por brazilei r·os. 

10°2o ' ' , igual-. 

Do que vem ·exposto resulta q ue a .Boliv.ia r ealizava no arr·endamento 
do seu Territorio de Colonias uma àdéa governamental maduramente 
meditada ·e •ac{:eita· no paiz. A c·ombinação não ·era n.ova. Outros planos• 
anteriror·es de colonização particular do Alcr e j.á •Se haviam estudad·o e 
r esolvido na Boliv:ia. IA ultima combinação era, sem duv·ida, mais vasta 
·e poderosa; .não era, todavia, a primeira; ·em r89o fôra sanccionado O· 

conrt:ra,cto BTa<vo 'com a annu.encia d os dinedo.r.e\S ,po1iücors da Bolivia. 
Para a Boliv1a era ·um acto feito ·e acabad·o o arrenda mento ao 

Bolivia.n Synd·icatn Ser·i•am irmlit'cis jnnto d,o .G;ovrenno BoE.v,vM'IJo quaesquer 
pr.otestos ou tentativas nossas. E a desesperança d•e alcançar modificações 
na ·execução do contracto, .como já antes falhara a espectativa de o vêr 
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.Uesapj)l"ovado pelo Congresso Na-cional da ·Boliv.ia, seguiu-se aos ultimes 
esfo rço!S •empr.egados então ·pelo -nosso Governo. 

Escriptor bem informado, que -em uma -série de communi-cados ' ao 
.J o1·nal do C omme1·cio tizera a •d!efies>a do.s acto.s do 1'101sso .G~ver.rw .roef.e-
I'enlles á q~Ue•stão. eLo Aor•e, •eJS.DPevi•a, p.o:r •.ficrn, estws [l•ailiav.m·s 'de 11esugnado 
·desalento, que importavam no .reconhecimento do facto. consummad·o : 

" ·Hoje, que ·este <~>Sisumvto - o arr-endamenúo - se •acha, ao que 
:pane.ce, •o0111JC'1Juido, rbo.r•nla•se I[Jrecúso que faÇMThOIS á .BoJivia a ju&tiça a que 
:t em direito. z 

"E' no1SI&a cl'ença que, em oir.cumSitallliCÍa-s ,i,de.rlJÜcrus, quaolquer o·utw paiz 
·teria tido igual procedimento. 

"A .'Bolívia v.iu poVJoado' por cid<!!dãos de um paiz vis inho e mais forte 
uma .parte do seu territorio. S~be ·qÜe nesse paiz .existe homens de impu-
~abilid<!!de, que J.evantam a -opinião no sentido .da .róvindicação de'Sse 
mesmo -ternitor.io, positivamente -seu .p·elo Tratado de r867 •e como tal 
considera·do pda .nossa Chancellaria desde 40 .annos passados. 

"Consid·era que nesse terri<torio .f,ez-·se uma r-evolução, que se affir-
·mava ser foonJenta-da pe1o Estado hrazileiro vi•sinho. .Com grandes, sãcri-
·ficios d e homens ·e de dinheir-o env.ia áqudlas longinqu <l!s paragens duas 
·expedições militar·es. 

"Sente-se ameaçada na >Sua propri·edad-e ·e vê-se na impotencia d e 
·fazer fwc.e á nov.as -eventualidades. Que .f<l!z-er ? 

"Foi sua inspiraÇão buscar a protecção de um paiz forte, por meio 
·de um .contracto .com .cidadã/os desse mesmo paiz. 

"P·ernista a ipr-Dipla•grund•a indusi:a q•ue se -bem 'f•e·iJto entr•e nós, e surta 
•ella oeffeitos positivos, ·que a ·Bolivi•a, ·ferida em JSua impot•enc•ia, será 
capaz, não j á d e a rrendar, mas de v•ender •e .até faz-er doacção daqu·ell e 
'te rritori.o a uma ~ação mais pod•enosa, c!'avando-nos dest'.arte, um ·espinho 
en1 carne viva. 

"Po<1eria1nos protestar, allegan<1o pertencer-nos parte desse territorio; 
·n1as, 1etSlS1a nJaçãü n1aü·s IP1üd1er.osa, qua1nd1o 1111uilbo, IP;rO!P:OT-nos-ia 'Ü H-rhibna-
mento, •qne nos é imposto pela nossa ·prppria •Constitui ção, e neste, a 
nossa ·perda ·seria •evidente, dar a, como a luz meridiana. 

"Acbo de patr-i•otismo ser:ia, pois, na hora actua·l, •estimularmos o 
110\Sso !Gover-no a mandar traçar, ·o mais br·eve possivel, a nos·sa l-inha 
diviso.r<lia .'' 

Nãio IP·oidia .ser maõs -iJnq~ui·etaJd•or.a 1a s[t'l1açã.o IPOJntioa id.o [)•aiz . 
• Er.a Jextrema a •exaltaçã-o dos an~mos irritadtos pela immi.nencia da 

·a r.r enJdwmento 1e · mwnj.f,eosta.vam-'s·e ta:r.d.oroJs!Mn•e·nJte <todo>S •o•s o-rgãos da 
-opi-nião. ' 

Um hr.aZJiJeino iJ[ustr·~ .na poE:tlica c1o I[Jaiz de.sd•e ·O I•miP•erio assim se 
exprim1u -em artigo de imprensa : 

"·Confrange o coração o modo c.omo ·o Governo encara o desastr•t 
>do Acre 

1 

l 
.l , 
; 
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"Não affronta a gmvi.da1de ld.e uma sirtu1ação qU"e orêa -em no&s·res fron--
teiras ind.efesas •e -no coraçã·o d-o continente sul-ameri-cano um syndicato 
te-niÍJolfna•l esrtramg~eii'o, á ümitação de o·utro1s 'identioo,s, .esúahedecidas' n.o. 
c"Ontinente sul-afr.icano, de ti-iste.s e funestas recordaçõ-es. 

"Não se .eleva á altura do d'ever de dar ao incid ente, •emquanto é 
ten1po, .a 'condjgna solução que r·e·sguar.de o ·lnai.s V1ast·o, ·o n1ais rico e o 
1nais indefeso -estuario do n1und'o, -co1no é a r·egião amazo.niL,l., e co1n 
ella a integridade da patria ! 

\ " ·Ou porque sentindo ·O peso d·as responsfuhi'lidades o queira repar-
tir .com -outr.os, ou porque dando o desastre por •consummado o queira 
dissimular -com i•mpertinentes e . irrita·ntes dem,onstrações, o Gov•erno di-
verte-s·e em •ecordar-nos os ant-ecend·entes da questã!o do Acre ·e fazer· 
caretas pueris á Bolivia de mal dis•simulq-clo despe-ito .de um logrado, 
d esaCO!loS1e1hJanüo. ao<> braúleir.os ;a meno.r !Coparüco,paçãlo '110· sy·ndioc<rrto ·e re-. 
pudiandio o rtna-tado die oommenci.o •cdehrad.o <Com aq.uelda Reu:mhlic.a ! 

".Outra ·e não essa é a qu·estã·o que agita o ·espirito publico, que pre-
occupa o patrioti•smo brazil1ei ro, que ameaça ·e so.bresalta toda a !America. 
do Sttl.. 

"Os antecedentes da .questão do Acre ·são assás conhecidos. Nossos . 
limites com a .Bolivcia foram fixados pdo Tratado de r867, ao qual até · 
hoj·e se não deu ·execução, ·e sem essa •execução não é possivel deter-
mi,nlar de fiolitivann.enre .a quaJ d•as p.oifelllJca.a'S c·o·nfina:nwes 1P•e.rtence.e a r e--
gião do Acre. As cliv>ePgencias ma-nifestadas pelos tres commissarios bra-
z-il~iros s·o.br·e a na•scente do J aguary estavam impondo a nec-essidade de · 
uma demar.cação regular po·r uma •Commissão mixta internacional. 

"Em vez desse processo regular para .a ·execuçã"O do Tratado, pre-
feriu-se adaptar arbitrariamente no ·-infeliz protocollo de 1.895 o errado 
marco da nasc-ente do Javary, ali1á:s plantado .em demarcação com o . 
-Peru' e .não •com .a Bolivia. Reconhe·cido o ·erro, o protocollo de r895 foi 
substituído .pelo não mai s feliz protoco.Jlo ele I'899, .que ad.ptou P1'ov-iso--
1'iamente a linha .Cunha Gomes por fponteira. 

"Felizmente, ta-es protocollo•s não se .continJ1am n·o TPatado, virtual-
Jnente s1quer, mã·o tCitela•van1 m·en1\ •slllpp11·!in1'i'a·1n di·r·ei.to.s oo111:tra 'ou a'lén1 d·o · 
Tratado de 1867, por cuja exe.cução sóm·ente se püd·erâ -demarcar de-
fi.nibivann<e-nrte a ~in.ha divi.so•ia que, ')J•arti.ndo d.o Mad•eir.a, vá ter á:<J , 
nasc-entes do J avary, onde se achar-em. 

"M·e11os podem ·creal-'O•S ou supprimil-o.s simples notas i11.inisteriaes 
infie-J,j,ci•ssimws, com-o fo.nam a·s duas fan1ws•a·s da ChanceHaúa 'Br.azoiJ,eüa, : 
uma relativa á IA1fande.ga de Porto Alonso, outra em resposta á nota d-e 
7 d·e man-go, do Ministro bo:Livian·O n'eiSrta Cwpilta•l." 

'Ü Paiz, em .editorial de 27 cl·e j.ulho d·e 1.902, referindo-se ao ado do 
nosso -G.arv•enruo ISUij.e-i,tarudo á u.eg;islação fü·scal da -Umi3o .e do BsbaJd.o· do -
Amazona-s a·s mer•cadorias procedentes do Acre ·e r-etirando de Puerto . 
Alonzo o ·constlil braziJ.eiro all.i •esta;bel-ecido, escrevia: 

"Este .processo de resolver uma que•stão delicada como a de limi- -
tes, d·epois das declarações feitas pela nossa ·Chancellaria ·e dos solemnes• 
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<:Oil111Pr.omisso.s por dia tm:nados á fa-ce d-e to.d'O o mundo, não nos pa11eoe 
d hgno da no•ssa cultura pülititca e das nossas tradições diplomaticas. E' 
pre-ciso salientar que, como toda a gente, julgamo.s ser da maior utili-
dade par-a -o .paiz que •O Acre vo lte á nossa jurisdi.cção; como toda a gen-
te, -ent·endemos que o ' Gov·er.no do Brazil se deve oppôr por todos os 
meios á ex·ecução do arr-endamento, a hem da sua propr.ia integridade, 
ameaçada por uma visinhança importuna e usu!1jladora; mas, -isso não 

quer diz er que approv·emos a·s depJoraveis ·chicana-s ·em q~1e a .nossa 
Ghancellaá.a se tem •envolvido em d·esespero .de causa; o ,desembaraço 
com que o actual 'Governo .r·epudia a sua primeira o6entação, e consi-
dera .nu:Uos ados interna-c.ionaes, praticados por sua livre vontade e 
que já ![lrOdUziram O·S ISeU•S ·effeitO·S; •C a inC011SCÍ encia COlll que, por fim,. 
se lança em uma avenbura séria c-omo essa da re11a·cionaliz.ação do Acre 
por uma simples nota e qtl·e o obrigará talvez a·o ·extr·emo de uma de-
claração de guerra. 

"Por ·esse pr.ocesso S. Ex. não reso[veu o assumpto: agg,ravou-o, ao 
contrario. Desde ~JUe nã;o qüeáa ou não .podia, por já ser tarde, entrar 
em n egoaios com -o gov•erno da •Bol:ivlÍ.a para a reacqtüsição do Acre -
·e ·esta politiJca devia .ser tenta;da com habilidade ·e firmwda antes d e um 
passo ·extPemo como o que <Ug•ora foi dado - -o •que lhe competia era 
faJ.ar f.raJllOo a:o• ·Co~ng.res·s1o, e>qp-ox-Lhe .a $i.tuaçã1o e aguandar que e:Jl•e o 
autor.izasse .a defender pelas arma·s, si tod-os -os necursos tivessem falha-
do, a •integúdrad•e do Brazil ameaçad:a ipelo.s .symrclicaJteü~os acneanos. 1sto· 
alo menos •er•a .nohr•e .e d.ignoo die norssas rt;r.rudiçõles d·e seri•edarde lint•enna;ch~nal. 

"O •Governo, ao declarar que .considerava naci'o·nal a producção do 
Acre, quiz na turalmente levar .a •B-oHva a um acto de desforço, obri-
gai-a a a;ggr.edir-nos, provocando-nos ·á lucta n.a defesa da nossa honra. 

"A Bolívia continuará a c.anSlidera.r boliviana a borrrucha que n6.s:. 
11CUJIU·taJ111os brazá~·eira, e a c·o.brar -em P.o.rto A10111Js-o d,ir·eitOIS d•e expo.r-
tação, exoectamente como no.s pas•s0-mos a fazer · •em .M.anáos. E o seu ra-
Óo•ci.nito 1~erá le'ste : O Bra:oil, ,cLeclar.ando~se so.benano no Alcne - e a sua 
soberamia aHirma-s·e pela .cobrança de impost-os - não póde pemvittir· 
que uma outra nação taxe .como sua, para :o•s eff.eito.s da exportação, a 
borracha que n essa zona •&e pro.duz. ., 

".E' ao ·Braz11, ~r-ealmente, q~ve comvete fazer valer agora, .pela força, 
a ·sua auto•r.idade, impe-dindo que agentes .fi.scae.s boloviano·s tributem 
product·os naciona.es dentro do .nosso t·erritoroo •e desalajando-os pelas 
arma:s elos logaPe•s em qu•e usurparam oO·S nossq·s direito.s •e ·affronta.r.em 
a nossa saberania . . Isto .será a .guenra, guerra .que terá de ser por nôs: 
declarada, :em circumsta.ncias d•elsagradavei·s para ·o no·sso nome, s.empr·e 
aureolado· de estima •e r·esp.eito pela.s pr.ov.as consta11tes de dr.ctunspecção, 
~}e Jlealdaiclle, de i-naJ.ter.avd -sem.tin~e•1>to ide j.t]stiça na,s m·Ol'llsas n egncia-
ções ~nternaci-o.naes. ·De C·CJI'to sobra a todos ·OS bra.z.iLeüros, na hypothese 
de uma cam!!J·31!1ha, O· vaio.- para d :e!Íiende·r a Patria; ma•s, a.s e!W!ada.s. têm 
outro fulgor qundo as fazem saltar das bainhas - a razão e o dJireito." 

.. 
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Di·st·incto :brazileiro que neste regimen occupo,p as mais altas posições 
ç sustooton na cimpnensa dia rcia viva discussão a ·resp·eito dos aconteci-
mentos do !Acr e, assim analysüu a s ituaçã'o nõbqueUes dias õbgitados.: 

" :E' r ealmente das mais mdindrosa,s a situ ação actual, 01esta q u estão 
do <Acr·e ! 

"Não é rta111to 1p ela iJl erd•a de 'ttm:a v.asba, ·ex te nsão· rt1e:rnimorial ·exp1o·rada 
e ha.but<JJda qna.s;i qu.e ·exralusiva'!l~e nt ~ por rbrazileino·s, qure S1em:p!'le Sle 
r eputa.ram ·em . ·s·olo patr•io , quanto ;pela r.esponsabi ltildade que vai pesar 
sorbre :o Governo de t.er sido :inclir·ectamente q•uem fran queou ·aO•S ameri-
canos do norte a invasão d a America do Sul , com o ·estabelecimento de 
um pod·eroso 1centr-o .de inf.l.u <:~n.cia poHtica, g:e og-ra~p hica e conunercial, cuja 
expansão mais S·e pod•er.á caLcular, attendendo á niqrueza da negiã·o, e ás 
tendenoias im:p,eri aln·sta:s do pod·er·o.so· .paiz. . . Parece que com eça a em-
paJ.Jidec.er a no ssa :bôa e•str·ella, que com ~ant o .brilho nos levou a :reso.Jv·er 
rus questõ.es da Trindad e, cl õbs M·issões ·e do :Amapá. 

'"IA questão do lAcre, qualquer que s·ei a ·O asp•e cto em que a queiram 
enaarar , é uma questão g ravisosima . E' a morte .commercial de dois 
Estad-os jmportante:s; é a ri nvasão ,no·rte-am ericana na America do Sul, 
é ·O ma.i.or do.minlio ,f]uvci a.l do mundo que se escapa de noss'ls m'ios •par~ 

cahi·r em poder el e um po•V:O· pod:e.ros·i•ss.inno , com 'O ·qua·l cli:fflicil n!o:s 
sentimos · apparelhado.s opara c'o·nc•orr•e r ou luctar. Ei·s a'l que nos I evou 
a noc<>s'a im[p•IieVIird'e111aia. 

"üs demõbcis pov.os .sul-americanos não nos p erdoarão ~sta falta <;u·; 
os am eaç9-, n1ais tarde ou 1nai·s cedo f~lta qu e é mais nossa ~p1 e dos 
boilrivJamo1s." 

De.sd·e 'O decuns'O d.e 1 9 00, qua.ndo corria!'' vagas noticia s de um plano 
.esboçado d e arrendamento daquelle t erri torio, .a sentim (m to nacional se 
lhe mostrava h ostil ·e alarmava-se com a c'l entualicla.d·e daquell e acto da 
Boi.iVIia. 

Já na Impr·ensa, ; soh a r·edacção ·]uminosa do sr .. Ruy Barbosa, a 
[)r·evisáJo desse tem·eroso perigo suscitav a o s eguinte J)r·otesto cn1 1900 : 

"•Quando aqui, ha alg>Hn temqJo, v.en ti lavamos de esp~ ço ' c·spaço 
a questão do A·cr·e, cha,mámos a attenção do paiz ·e do Governo para a 
jpogs'i:bil;daide, ta<lv.ez bem [pl'O'I'av:e.J, eLe r1ecor.rer a BC>Liv.ia á i:nt erv:ençáo de 
:algn.Hna IPIO'tem:cia estr~n~ei.ra, CLJs so:ci.aln<CLo-la atO.s s·eu:s i,nt er.eSises no t err•ito;r.io 
o0111tr1ov·enso . ·A rind:i.gi:taJd.a [p:eh t•s •sua.s tr.ac1içõ t'\s no .ao,nui.nen be, lj).ela•s as,pi· 
rações de !Sua 1po·li tica expaTIJsi-oni sta ·e :p elos .calculos de sua a mbição m er-
cantil, era, naturalmente, .os EstacLo:s Unido.s. 

"Ora, 1110 Amazonas, o Acr·e .é p.o.r •excellenc:ia a região da boa-racha. 
Por qn e motivo não hão d e .os Estados U nidos a,bs·orve.J-a agora, si ago r a 

jpa.r a rabso.rVfe.r~lhie bas·uõbllia um a jnsrte , uma tra:nsa.cçã·o p-etc.u:niarÜ·a 
" 1E' a borra;c ha o Acr·e . Mas .o :Acr·e é .a Amazonas e o Amaz•onas 

é :o Brazil ... 
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Si a noticia que nos chega ainda não é a reahdad·e, hem .perto della 
deve ··estaT . E quando •o fôr, t eremos a ·Cunha americana cravada no 
coraçã,o da Anneri<ca do Sul, no seio do. B>raz.il. . . " 

,A situaÇão cr·eada pelos a.ctos do. Gov·enno do Brazil, decorrentes de 
sua nova attitude no Acre, d e.po·is do arrendamento ao Boliv·ian. Syrfdicate, 
·e·!'a IWS&im apneciwc1a na Prensa, do dia 6 ·de ag•OISDO· die ,r 902. 

" .PevSÍ1s.t e .o boato d e que o Gov·erno do ,Brazil fe~ ·ÍrrJJsinuações ao 
ar.g.entino, no .sent·ido ele sondar a sua •op!Íni!to a •respeito da questão do 
Acre. As versões correntes são vaJgas ,e inc·om.pletas; a propria .negativa 
da ·sua v·erac·~dade faz suppo•r que alguma 1cousa r-ea-lmente existe. 

"O {jUe .parece fóra d·e duvida e pó.de .ser acceito ·como certo· é que a 
diplomacia brazáleira esbá ·em campo pam .impedi.r a exec~1ção do contTacto 
celebraJdo pdo .Governo da BoEvia -com um poderoso •Syndicato norte-
americano para .exploração dos valio•sos pro.cluctos naturaes do Acr·e, 
princip a!lmen~e da .borracha. Não só •não é improvav.el, como até é logico 
que o Brazil .invoque o ;principio da solidariedade sul"americana, contra. 
o p erigo, que parece d-e absorpção do •potente mort·e . 

"10 Brazál não f ez mysteri•o da sua ·opposição ao• mencionado con-
tr~a;cto d esde qu•e s e p·rilnc i,pi,ou >a falar nelie . 'Bm te.r.mo.s bem d a ro·s deu 

ya .co""h!eoer á B>oliJv.i:a •O seu d esagmdo, aJ5S!Ím •como· •O pno.po•si.t·o •em que está. 
\de imp.edir a r.ealizaçào do n egoci>o, al.J.egando direitos ao te>rritorio em. 
puestã:o ·e principaJmente invocando o risco <jue oorre c·om o estabele-
~>mento d e uma sem1~oberania ·em sua visinhança. 

" :S•ahe-s·e que a.inda .nãJo ·está deilümitada a fnorrJJteJÍ.r<a d·o Braz.il com a 
Boliv.ia nas regiõe•s a.Jludidas; a questãJo, poném, é mais de trabalho geo-
d:esico ,do >que de •títulos de .posse. Assim, >peJ.o menos, o d emonstro·u Cl.· 

general 1Cenquei·ra, p>ro.fundo conhecedor eLo a·ssumpto, ·em um notavel 
di·scur.so que •pr.onu111ciou, ha pouc•os annos no ·Congresso Federal. 

"10 .Brazil r econhece a soberania 
tracto abra;nge, •&em prejuízo -das 
ddiruitiva. 

boliv iana no toerritorio que o con-
r·ectihcações da linha. limiüophe 

" :Em virt ud e d esse .ne.conhecion ento foi que o ·Go'V'e>r1110 da B.oJi<v•Í.a luctou 
corutra a iÍruSt)rre.içãJo que se as soohor.eara da ,comarca, dominou-a ·e esta-
beleoeu ,a!s suws prorprÍlas autori.clades,

1 
qn.]e s ão •as que gJO<v·ernam. De mer·itis, 

é log>oo 1Surprpor que si o >Go·v·enno boli.Vliano não tivess·e ce!.ebrado o con-
tracto oom o ·syn.d·i.oato ' norte-americano e pr.ef e.rise explorar por si mesmo. 
a 1borracha hypothecada, l1ão t eria fo·rmulaJdo o p.rotesto com que hoj.e pr·e-
occupa o mundo di.pl·omatico e que •está d.est.inado a causar, talv ez, c•om-
p,Jicações internacio-naes d·e extraorc1inaria gravida.de. 

"Taruto qn.t•anto· po:ssivtel temo>S ~J .. clornpa~1J-i_wd;o a v.iiV a clii,s!Ciussão tra-
vada, no uJtimo ~nez, na ·impr-ensa .brazile.ira •e boliviana. 

"A ar.gumentação da .primeira nos deu x-ou a impressão que o f•unda-
mento .princip1al da sua opposição é o perigo· que r·esulta da influencia dos 
Estado.s Unidos .no ·Amazonas, no coração de uma .grande part•e dos •seus 
domíni-os . terr.itor.iaes . 



"'O •synd·icato adquire direútos semi-·sober.anos que· lhe dão fa.culdad•es 
•ele fG.overno na ·ex·ben.sa zona ·ent·r·egue á •sua •exploração com meneia! : .Os 
s .eus o•nter.esSies, •c·omo é .natural, ficar~o sob a egide protectora, de caract.er 
dÍJJ'}Oiflatico, dos Estados Unidos . 

..0 Brazil se •entendúa, ·sem emba!iaç•os, com a Bolivia, no •debate da demar-
10 Brasil .se ente.n<cLia, sem emba<mços, •c om a .BoJ.ivia, .no d eb<IJt•e da demar-
:caçã·o .eLa rfr.ontei,ra, 111a·s, tem·e {lil.l e a pr .esea1ça .do tnencio·n a·do Ü.11 te•re~s e, 

com tão ,podemso p atrocínio, lhe crie dif.ficuldades que d•e•s.eja previd ent•e 
m ente eJ.üu1nar. 

"A •i·mp!'eal.sa boli v.ia.na ·está dtividida: ~•ma qnvnte c1a u-.efei·jda i·mp•r·ensa 
ldefend·e '0 c·omtra•ct·o· e o-utra parte o itlljpr._,gna rcon1 .caJ·or, ,cheg~and·o 'até 
.a •a:cCJUsar d e •<IJlta tr.ahiçã,a .a:quelles q.ue -o sustentam, lj)O.rq·uanto dle ~mpo.rta 
na .wbd:ircaçálo ,da ,soo b-e.nélll1 Íéll .naciü!11all •eilTI rfavo-r ;ele rtM11 syndi~cato .estrangeiiT.o . 

"E' p:Hjciso, parén1, ·O'll•VÍ·r •Se.renanl'enbe a defesa do ttiego10Í•O; não se 
póde d esc•on h e;c.er que pr·ome1Jte ar.guanentos dn.g.tHl<S de ·C011Sj.d·er.ação. 

"iAs ll"•a·zÕ.es invorcáda:s para j·ustirfi,car ars ·el1'0f.11lle:S rCOil1lCessÕ.es' que •eX-
JPl.iCM11 a ·ddeg.ação •e •itnmolação 1da &O'ber.anúa do ·Estado/ .em mna ,part i/ 
do 1seu ter•I'itOJ'<ÍO, são .equiva•lentes á ,f.o.rça maiü•r. O IAIDr e é .boJ·hnia.Tio, 
mas, a st:a posiçã•o o co:Ho•ca fóra d'o .rai.o de acçã•o •a.dministra·tiva •oro.inarok 
do paiz. As .a'Lltoridades •e twip<IJS que par.a Já: •&e •d·eS:Ünam .eLevem .segcJ •. 

I 

pelo Aüa.nbi•co até a •e<nbo:cwcLnra 1do An~a~o11as. Na proi)J·r·ia .região é 
preciso lutar t.enazmente contra toda a so·r te de cli.f.ficuldades, .enti"<e as qtdes 
fo•g1ur.am as do ono.rtifero dàma. 

"Os hiab.i<tam<tes cl<o1s Esta.cJ.os ,brasiJ,e·i.r.oiS Li.mit r.o[phes sã·o •bwlv·ez os que 
{l[~põem maior·es •em.ba,r.aç-os, porque <têm :na :a:u:se.ntcna do do1no apr.oveita.d•o' .a 
li'~queza .da bori"<IJClha : 

"·Como ipT·OVa d .a <riqueza que .repr·esenta a l])r·od~licção da borra·cha 
·se .invo:ca r.:~na •inJf.or.maçã•o ·pu;bl<ic <IJdal no· Economista F1·ancez, da <Juail s·e 
VJeni.f~c:a que, em rgo r, .e.ntrara.m nos mercwdos ·C~lf<D[)e.us 47. ooo tondadas 

ode borra cha, avn:liadias em r 8 . ooo. ooo de h bras, e .em que, s uste nta que, 
pelo m.enos, m>etade d etssa •quam<tiid•a.de (j)no.vém d·o terrüo.nio bolivia•no, 
subneptici<am ente extra.]lida com prejuizi da sua admini·stração. 

:' Nã•g se (j)Ó:de d-esconh ecer a força d esiSas o bs·ervaçõ es. B.a·sbaria que 
tivedsem •a·]gum ,fundam.en:to UYa·ra .suS!ter 'O juiz·O ,def.inci.t iv·O do:s 11Cl'.'tl"OS 
e lambem para te rem em c'O nta que o Brazil pod erá s·er in spira do .por uma 
coriveni.encia econclmica, fón:r das con/siderações d e outr.a natur~za publi·ca-
n1en1Je ·expo1stas" . 

El Tiempo, de ·B•ue•n•o.s :Air.es, ·em .sua .edição d a ·mesma data, alludi·ndo 
á possível consulta do Brazil a.o G.ov.ernno argentino, no Í•ntuito el e inter.es-
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'sal-o na .Oipinião d·o Bof.ivia.n Syndica.te, não dissimula a sua opinião, assim 
ma·nif.esrt'ad·a : 

"Qual seria a ~r esp osta do ~no.sso Governo no caso d·e ~ser-e1111 .ex.a:c,tas a1s 
·notici-ars, aincla: não d esmentidas, r-el ativn•s ás coni;Jultas por parte do Brazil ? 
Tendo .em vis-ta a poh-ti.ca io1.t er.naóo na..l dar.amente def•im·ida 01-95 ultimos 
pactos celebraclJos com o Chile, poderíamos predizer que o Gov.erno se J.i-
mita:nta a ·exJP·en:c1e.r as :sti·ous ~déas de respeito .a todas .a·s sobe.r.anias, e . 
de •oubstençã.o no.s ·actors pr.a•t icad·os pelo .EstaJdo ' mo u-ivre .eJOe rreircio d essas 
1n esn1as ·sOsber.a!!lias. E an a.x:it1ne .neste ca.so, enn 1que, na.JS :r-egiões di·plo:n1.ati-
cas, se •a!H•e&enta .como ·conchüdo -o •CO•tltra•cto r ·ea1izad.o -pe.Ja Boltvia com 
o · sy;ndica~t o .nor-te-anler.i,cano, ;a,gind-o a referida Rep.ubl·ica .eJn cu111pL·in1cn-

·ti de uma .política de expansão .cotmnercial , procürando garntir uma sa-
hid·a ,f.arcil ·e p ennanen tEo [la·ra •o Atlantrí,co, :p.eJ,o Amazon:as. 

"O .t erútorio do Acr e, -tão rorco .em rbo.nr.a•cha, está .isolado do resto da 
B-oliv ia. Para v·enc·cr a insll'rreição qr:e .alii se deu, o Goven10 teve que 
n1andar por vi·a t-err:estre a,s s~1 aS: tropa·s, as qnaes f·o ~ran1 !ante1S! da luta, 
qna.si to:d·a·s, ·diz.ima-clas ;pela·s febr-es ~)alu·str e s, que sã.o mo.r.taes nas JPesso.as 
mal .aff.ectas ao clima . O A mazonas, que seria a via de commmücação macios 
ll'aJp"da, ,pel·o Atlamtico, não é a.o.c·essivd .ao tr·ans·ito ,eLe fo·rças milrirt:ar-es, 
por·que •o Brasil ·não •cons ente. Nada mai·s -naturaJl, por .COinseguinte, ~lo q.ae 
JPr·ocur.ar •a -Bolivü, d erntr-o doe suas co.nv.elliienóas, rarr·end•ar •esses ~enrito
:nios .a •quem p ossa 1se Oll1·ter·essa·r JPOr eHes ta,nto •Ot:.' mús rc1o •que eu.Ja, ·e 

-cinseguir franca ·sa,hida pr\ra :o Atlantico p·or esse ri:o Amazonas, de tã'o 
con111pl1rca.ch nav.egação. 

"Não •cr-emos que ·O .confJ,jrc,to tenha mai-or t ransc·eden.cia ; não é d.iffi-
cil ICtu e aJCa·be por ·um .contra.c•to .commercial. 

",C011110 1quer que ·sej.a, ITJO:ném, .r-eip'lllg'na'l11 :setnpTe :essas IOO:liioessões que 
·trazem comsig.o o perigo da intervenção de poder.o:s•a.s naçõ.es e•strangei-
ras." 

·O ,tom da IÍ.mprensa amer~cana ·a.ff-irmava-se por este eilit·o.rial da Nev: 
Yorl' T,·ibu.ne, d·e 25 .ele j m1ho ide 1912: 

AC"re- IA con.tr.o·versia .solbr e uma .concessão un er.canül ame.ricana no 
.AJc r.e •e•!Wolve· uma d.as regiões menos ca nheoidas do hemispherio occ!Íd·en-
tal. Mre.smo nos mús m·o:d.ermos mwf!lpas •os ·E&trudo.s ._ou D .epartamento•s do 
Amazonas, no Brazil, de Lo'feto e Cuzco, no P·eru' e de La Paz •e •eBni, 

-na Bolivhl, estã·o 111arcaclo.s, enl gra nde \extensãü, C0111'Ü H ineXJplorado·s" e 
as .h11!ha!s dos ~·imri,tes e cm,sos !Clos r·i-o s restã,o i niCLkad-as muirt:o vaPia·cla e 
vag3.!l11 e~nte. 

"As divisas das tres R epublicas encon tram-se na nascen te do rio 
J avary . ~m rumo d e ·norte ·O· rio .forma o limite n atural do P.erú .com o 
Bi\azil , mas nos .rumos d.e sul e lés te a;s . dna·s linhas , entre o P eru ' e a 
Bolívia ·e entre a Bolivia e o Brazil, nã·o seguem accidentes naturaes ·e 
são, ao ·contrario, traçadas .anbit rariamente . 

"Esta ultima, rentre a •O·Bliv i•a e o Brazil , corr·e conforme -o tratado, 
-em ·linha necta, da nascN1le do J avary a té ao .po.nto em qt::e o B eni ·e o 
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Mamo ré 'Confluem pa.ra formar o rio Madeira. A este respeito pare c; ·que· 
não 'ha motivo pa.ra disputa. 

"Tudo o que ha a fazer é .os demarcador-es corre.rem essa linha recta. 
Quanto á ·Outra, -entr•e o P.erú e a Boli~· ia, ,Jm di:>puta. üs mappa.s bolivianos. 
a .representam ·como correndo, apenas, um .po·uco para Jéste do .rumo sul, 
em linha reda para .o lago Titicaca, a:té esbarmr .na serra Carabaia, ao passo. 

q·ue os mappas p eruano!> fazenm-n'a correr qua,si ex•actamente .em rumo de 
suéste até a longitude 69° 30'0, e -dahi .quasi em rumo sul :até 10 lago. AssinL 
o angulo formad.o pelas linha1s de limites do Perú e do Brazil com a 
Bolivia é de 52 gra•O·S, segundü •OS mappas bolivi·auos, e só de 28 gráos, 
segundo os mappas peruanos. 

"O Acre jaz dentr·O desse angulo. Forma ~1m immenso tri:angulo, . 
grosseiramente isosc eles, tendo por 1base o -rio ·Beni . E' atrav.essado po.r 
mt:oitos d.os mais r-emotos >tributarias do Amazonas, ·e desta arte access'ivel 
para o mund.o e,xterior . .De ,fa,cto, seria enormemente -diffiól, na :actualidade,. 
o ac-cesso . po.r qualquer -outra via. O Brasil tem, portanto, em suas mãos, 
estrategicamente, .a chave da situação. Conoeclida a livre navegação do 
Amazo-nas e el e .seus tributarios, o Acre -está :aberto ao •commerciu do mundo .. 
F echada tal navegação, •o A·cre será um livro lacrado :aré a época -em 
que a Estra·d·a de J'ierro Boliviana ·fôr prolongada desde Oruro .através 
ela ·Cordilheira e dahi 1par:a o norte e o·éste quatr'ocentas miLhas; e ainda. 
assim, as condições commenciaes serão muito menos favoraveis do qt:•e 
pelas vias fluviaes naturaes. 

"I-:Ia, pois, as n1ais fo1rtes razõ1es par·a se desejar un1 accor~o amigavel 
rom o Braz-i!. Dis-so grandement•e d·epende ·O desenv·olvimento dos grand-es 
recur.sos naturaes do Acre. Não par·ece ·haver motivo plausivel para que· 
sic1ili".ante accordo d•eixe de S<er pr·eferi vel. r~ em ha, étppaPentemente, caosa 
p:tr<. o Brazil oppôr-ISie á proposta co,!)! orac3o ele Acre. 

'·fJeve, a·o con~:r.2ri.0 ·co ·lhe!~a ber•l, \isto q_l .. <.l ella :be advirú nniito 
<::ommercioo, -e •com .eHa promoverá o desenvolvimento de seus propri:os. 
Estados do Amazonas e de ,Matto Gr·osso. Justamente tr-es razões têm, 
sido suggeridas para a r elatada opposição. 

"Uma é a questão da linha d1e limites, com a reclamação de q•!e 
parte do Acr.e ·está em territorio do Brazil. Esta é, comtudo, insustentavel 
desde que o Presid·ente d-o Brazil annunciou a final .e ~atil;~factoria solução 
da questão de limites . 1A segunda é que o IBrazil quer continuar a colher 
d'urtivame.nte borracha nas reservas do A·cre, o que terminaria em face 
da concessão americana. Esta sug.gestão é demasiadamente indigna do· 
Br.azil para !POder ser tomada en: consid•eração. 

"A terceira mzã-o é que ·o Braz i! julga que a concessão· c'ommercial 
americana é uma- 'Cunha .para abrir a .conquista da,quelle continente pela 
politic.a •americMia. 

"IAind1a que á pr.i.meira v ista -ella par-eça desarra,zoada, -devemos• 
a-creditar que simiJhantes idéas absurdas são tomada-s em considemção. 
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"Os j ornaes do Rio de Janeiro tê em ·estado ultimamente a mani-
·cfesta:J-a.s. 

"Assim, a Gazeta de Noticias declara q·ue "os yankees em tbr·ev.e. serão 
os reaes possu1c1o.res de muitas reg·iões da Amerka do Sul" ·e .outros 

jornaes, no Brazil ·e fóra deHe, t eem dito •causa semelhantes, e 5obre taes 
fundàmento·s teem levantado protel3tos contra .esta •cocnessão do Acre. 

" .Senn,e.!haJntes i•dé:as ,sã>o, centame·n,te, .entco•r.aj•adws [ltor •Ot:.ü·.os tp:ruizes, 
· e~ec>aLmenlle ·pdos ,p.r.o•pri,os que 1111ais tdtihg,entennenbe .se •estã>o >e'~f:o'I'ganrlo 

_p.ama •ohter ·o IP·Pedom.Í/lüo td•o·s t ern1to·!1io,s •da AmeJ1ica >dia Swl, •e .to·dios ots, 
preconceitos e rivalidaes são postos ·em jogo a·té •o extremo, no intuito 
de d.esp·ertar as suspeitas e receios dos sul-americanos. 

"J)eve ser, todavia, possível •COrrigir ·impressões tão completamente 
.fal~s •Como estas. 

"A idéa que -o>s EstJwdo.s UnkLo.s teem tem rrnil!',a, ,acquisáçãJo IDCII'11i,tJodal 
·no ~oração do ·C·ontinent·e sul-amCII'icano ou (JUe (JUaesqner concessões com-
me!'ci-aes ali tenham ulteriores •ohj ectivos politi>cos, é tão l01:,tca como 

<qualquer causa praticada ·em Potsdam, 
"Si 10 •pMibesto bra•zti.Leiro ICOrrltra a concessã.o 1do A-ore tnã>o :a.ss.enta 

oem base melhor do .que essa, ·não é digno de um Estado esclarecido". 
Trasladaremos •aind•a o .seguinte >aJr.ui.go elo Morning Post, de Londr.es, 

·que co.ncone para r evelar a ·C·Orrente de i·c1éas .que s·e ja avolumando i!l!O 
exterior: 

"O desaccordo tenü·e .a B•o.Livia •e .a -B11azi•l •áJce.~aa dia •Co.ncessãJo do 
terr'itorio do Alcre •feita pda .Bolívia a um syndicato norte-ame.r.i·cano, torna-
se .cada v.ez m wis grav.e e pod·erá dar ·ensejo a um verdadeiro .co·nf1icto. 
E' ·possível tambem •que esta q~1 estão tenha grande repercussão na política 

·de todws •as tRepubl•itca:s sul-a.me·ri·canats •e •cheg.úe .a 'despentar .sérri·a 1wtte·nçãJo 
dos Est<l!dos Unidos e de todas- as grandes po-te.ncias européas. O nego•cio 
j,á sal:u elo perioclo das ·,r·ecriminações ·polidas e dos pr-otestos ciJiplomatioos. 
'Ü1 B.r.azil ,aJciJop,tou a l)llr.>no~)lli·oum a .atbi.tllde 1mnito enier@ÚC'!, n1113B <tgJO:m 
cessou .a.s 'S'tua·s 1a=tneJaça·s, g.uar.damJd-o, 1ent:reta111to, t:.•n11a .r,eserv.a QJIOilt\DD sy.ln-
pa1:hica á BoJiv.ia. 

"Póde,se 1diz•er .que no IP•~nto de vista tela d'i11eúto .i•nte11na.cuonaJ •O Braiii 
não podia ma•nl:er a sua attitude francamente hostil. 

",O consul ·boliv iano no Pwrá inf,ormol:.! ao seu governo, ·em data 
d.e rs de ju!.ho, •que os v.apor·es Tana-y e B•·azil, vindos do Acre com 
·OaDr·egJwme.nto .d.e bo.r:raicha, ·em .tr,ansáto, ·chega.nido a M•wnáo.s, •com ;aos 
papeis :p.enf.eitamente .e,m ·regna .e toodo ·as autoridades aduaneiras dali 
reconheoiclo •que a bonr.acha era .elf.fectivamente ·em transito e permittilc\o 

·qu·e tos ,J.1e.fier.ild.o'S 111<l!VIÍ-D,s seg•l~i:s:se;mse u lcwminlho, 1aJs •au/to:roclaiciJes iciJo \P,aJrá 
retiveram a carga, exigindo pag~amento de direitos ele ·eX1portaçã·o como 
si ta m1e>ncaldo•pj,a f'D:s•se de [ll'•OiCJOd·e,n!Cia bmzi1ei.r.a . 

".O ministro da .BoEvia no Ri•o ele Janeiro protestou viv·amente e 
obllev•e, ;esta r e.sp'O•&ta ,c];o to'Gv.e,r.no hr.az1•lteiir.o: 

" .O .Bra-z•il .r·eco·nihelce a 1i.tJ.egalidacJ.e dto riEJco,ruhecimerr>tio dos di·r.e;ibos 
de expo1rtação ,mas, ·não "tomará nenhuma reso.Jução favoravel ·emquanto 
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o •Governo da ,Bolivia . não tiv.er annulla·do a concessão ··feita ao syridicato• 
norte-runerica.nó. " 

":r: oi provavelmente em sergdda á reclamação do mtntstro da Bolivia. 
que •o .Sr. ,Bryan .teve .uma longa entrevista com o ,Ministro dos Nego cios . 
Estl'an.geiros. 

" O Gov enno ba•aú·Leili'ü x::o•I:I>S<en1 biu .e 1deu m1ckm pa.r,a q u.e d eix·aSS em . 
passar .os do·is navios .sen1 o pagatnento dos dir1eitos ,-tnas a•~crescentou que, . 
para o_ ,futuro, •não admittirá no Amazonas o livre .transito das mercaclo.rias . 
proveni·entes do Acr·e. 

"O •Go'V•ern6 ,br.azj,],eir-o j ·ttlstif.iJco:u •essa ·resolt:•çã.o tcLiZJei~cl•o qute .o Con-
gJr·esso não adiO\I)to:u :o tnwtado 1cLe •OODl'lnen:~ri.o .e de ,n.a;v·egaçáo .que •BStav,a 
em negociação desde IS96. Essa manobra •annto!lava por co.nesguinte o . 
modu.s vivendi, ;acl.oJP.t&cLo •em 1&99, .e •o -Go·v•erm'o do Br•aztil p.o:dia ;a·ssim . 
rei eitar <O tratado que c-o.nced•e a !1berclade d e transito . 

'" ,Esse sy,stn1a é n1uito engenhoso ou nulito ingeriu o. 
" .0 rio Amazonas está, .portamto, tr•ancado aos p;rocluctos pr-ovenientes . 

. da Bolivia ·e isso é contranio ao espirito das leis i.nterna,~iona•es relativas . 
á navegação rdos rio.s. 

" Atheori·a ·da lei internacional, ·Conce!'nente á naveg·ação elos rios . 
que .cotrr·em por dif.ferentes paizes, não está ainda d.efinitivamente assentada; 
n1as, .na 1prat1ca, os usos são uni:bonnes . 

.O B.rwzti11 •não tPÓ'cLe ·r·ecnsa.r ·á ·BoJ.ivia .o ;aJQdesso ;par<u D Ooeano, l[lOis 
.que elle proprio se aproveita da saida pelos rios Paraná e ·Paraguay. 

"Agora •esta questã,o mão é mais pa,r.a ser tratada unicamente ·entre o 
Brazi•l e a BtoluVJia . A ;contcessão fod ·fiei.ta .oom •t•o;d:as .as .f,o,nnalidatcl•es ,J.e-ga-es 
e .os .concessio.narios .conqt:•istaram direitos que .dev·e.m ser r·espeita:dos, e 

entre esses direitos o primeiro é o de a"coesso á região. 
"O · Brazil .agora não está sómente em conflicto com o vendedor, 

que é o Governo, mas tambem com o comprador ,que é o syndi-cato norte-
ameri1cano. 

".Os grandes catPitalistas' .de ,paizes como a I.n.gJa.terra •e os Estados 
Unidos ·não podem tolerar· •que os ·esfo.rços legitimas ele .seus compatriotas 
para abrir ao ;commercio e á industria e para a ,prosperidade -ainda sup·er-
ficialmente ape.nas conhecidos, sejam anniquilados pelo Govérno brasil eir·o. 

"Ainda não se sabe exa.ctannente (jUC observações o Gov.erno dos 
Estados Unidos fez :m Ministro d•os N.egoci•os Bstrangeir·os do Br.azil , mas 
póde-se estar certo de que a opinião publica norte-amen•cana não ;pennittirá 
que •OS conc•essionarios sejam despojados dos privi.J.egi·os que •conquistaram 
da ma.neira mais J.egal. 

"O B~azil rprorcura simp!.esmumte :imped·i:r •o .a:cCieS!s·o ;aiO <te·nr.i1Jorio do 
Acre, e, entreta:nto, ·ten1 o 1naior -interesse ·en1 ver os conc-essionarios ali . 
se ·estabelecerem. 
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· "Estando liv re o .caminho do Atlantico, o porto de Manáos tomará. 
uma importan•cia extraordinaria. 

"Sti •o -B.r.az1·1 ·Iecha<r a ltivr,e .nmregação .commetterá ruma vilouraçruo de 
tqdos ·OS usos IÍ·nternacionae.s. '' 

En1 me1i•o de'S1ba 1a1gibaçã·o, é 1aberto rd~e ~nov.o .e1n rno.S)sa·s Cam1aras ·O · 
debate sobre o Í•ncandescente .pr·oblema do Acre. 

Em maio d-e 1902, quando o Gov-erno ped·iu a ·r•etir.ada ·do tratado 
de IC!OmmJencu•o .com a .Boo!iVJ~a, 1p.enr!•e.nte -d-e 1ddiher.açruo da iC:a:maT.a dos . 
Deputados, discutiu-.se ·calorosamente -o assumpto, em .sessões publicas e -
seclíe.tas, •corrn u1na vehre.t11elll1Cia qrt:l'e .ws '!51I"av·es ICincumiS!t·ait].·ailas de .entã-o 
justilficavam . 

E j á 1se 1arf!ig1urav:a :a n1uit01s, ,Cfouno oo,rutingencita lnev>i·t:aVJel ra qUie 
seríamos infelizmente arrastado-s, t:.m oonflicto armado ·entre · ras duas . 
nações . 

Já na sessão -de r 6 de .abril desse · anno o .Sr. d·eputado .Bueno de 
Andrada apresentava o seguinte J".equerimento -de info-rmações: 

" r 0 • Q•tm·nido •suj,eitrurá 1a.o 1oon·hec~mento d-o ·Co•ng>rlesso :aJs trrunsacçõe-s .. 
entaboladas ·entre as Republicas dos Estados Unid·os do Brasil e da .Bolívia 
par-a demarcação de suas fronteiras .entr.e o 1nio Mad-eira e .a pri-ncipal! 
orig•em do rio J avary ? 

"2° . Q.t:.JaJ~s rO)S trabalhos •eX•eiC!ultados jpetla uLti.ma .coonmi.ssã•o traziletina 
para a d•e.be rnn1nação de .uma jp.arte ld:essa Ji·Iliha iliviJso•ria ? 

"3°. Si .tem I00111he•::.1mento de qualq·u•er trruns.a•cçã1o, pr.oi•ectad~ ou já 
·realizada, entroe o Governo hoiliviano ·e •cida·dãos da Repwbhca dos .Estados . 
U njdo·s d ·a Amenica, jpara •eXJPlooraçã:o ándrustrii>al do•s .p>r.o.duato's dio vruhle 
do .r.io Acre ? 

Fund-amenta-ndo o .requerimento, disse o -d-eputado p.or S. Paulo : 
"A ques.truo .qtte ·me tnaz á .tnibu1na é eLa mafis :al>ta •Ün>p-or-tanc.•Í>a, é dra 

mais pavorosa gravidade. Diz a imprensa ·e a po,pulação a larma-se com as. 
noticias -de que a Republica .da Bol ívia acaba de arr-e ndar a um syndi•ca-
to no-rte-amerÍicano, .a cidadãos da poderosa Repc1blica, terrenos litigi·osos, 
t-erritorios que, tenho certeza, depois -da discussão sobre o a-ssumpto, -con-
tinuarão a pertencer á nossa patria. 

"A qt:.•estão é grave; aff.ecta a jntegridade do territorio braziJeiw, e, .. 
portanto, a paz da Nação. 

"Nivo piodemos frka;,r indicff.elf·el!1>t,es . IA nÓis aa;,be .a fl11G;is a lta, a matis .. 
di.re.cfa nesp10,n.sabi•l•i•dad•e na sol.uçfuo d es9e gna·n'd·e p.r-ohlema naJci•on;al. 

"As1s/ÍJm, ill'01S an.hnam1os 1a ,apnese.ntaor á .co ·nsi~d:enaçãJo da ~Casa um re-
quer.imento, que •entregamos a·o exame ·e ao patriotismo -d-os Srs. Dept:.tados. , . 

O ardoroso discurso do d.t:!putado paulista terminava assim: 
"Nenhuma 111-ação vê approxünar-se, •Sem aip,Piftehensã-o, Ido ooração ,de 

suas terras, ·collocarem-se ·no ·centro d e seu paiz, .ambições tã.o demasiadas. 
de g·e·nte tão podem•sa .como •sã·o •as d·o:s f ilhos d.os .conqnist·ad·Oir-es ·da. 
India. 
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"As vastas conquistas das ·raças saxonicas começaram sempre, S~. 
P.nemd•ente, i!)OT .sillnJiP.les •e.Jnp.rezws •commer;cia;es. Lond G!.i Vle, . Har.ri111.g I-Iwsc 
tings, o.s qua·es i!)resent.earam a Inglaterra ·com o Imperio da .India, come-
çaram .sua •car.reira de gloria como simples caixeiros de uma companlüa. 

"Estas ·SãD as bases do .nosso .requerimento . Esperamos do patniotismo 
da 1Camara a sua •approvação. · 

"Deste facto depend·e um dos modos IJ)acifico,s de r esolver este ameaça-
d~r problema . •E' preciso esgotar todos os nn.ei.os suav•es antes de preci-
pitarmo-nos nas soluções .extrema.s. Nã.~ que as temamos; JTI>as o apt:.!rwdo 

g11lÍ!o tde civ>i,1ização a que altti>ng;iram noss•a:s lés, ·OIS nohres senti.men>to1s de 
amor, de paz, d~ fraternida·de, que di•ctaram a •nossa 'Constituição •r·epubl<i-
cana, nos il1llpÕe a :maxima tolerancia para .com .todos ·o.s !POV'OS e zdo 
de maliter a paz no contin ente . 

".S:i, no ·entanbo, Ün'Vaidwdo nosso t enritori.o, ameaçada a vida nac.iona;l, 
desrespeitados · nossos direitos, formos obrigados a •consent<ir •em :soluções 
sangrent·as, não as ten1en1os. 

'~ ·O ·o~~sado ma.ruj o de .nossa.s [prwias, •o d.uro montanhez de no1ssa·s 
serras, •o camp·onio vaJ.or.o>sD de no·sSOiS IJ)am,pa:s, ltod•a •essa p'Oprt11ação tão 
bnwa e tão ;patriota, se junltaTá impav.ida as >fiLei·ms do ll'o•sso ex;ercáto, 
ao r ·ed.or da nossa bandeira. 

"Então não 1será .a 1p enna dos diplomatas que mar.cará •os limites 
do .terr.itori'D .nwcionwl. A po:nta rl•a 'búo,n eta •el e nossos •soJ!d:a;d·os ,tinta no 
sa.ngue dQs invasor.es, traçaná as fronteiras de nossa Patria. · Spolia.tis arma 
s.upersm~t. Aos espo.liados r.estam as an11as. 

".Sr.s. Deputados, .entr·ego a o vosso patriotismo a 1sorte de nosso 
requerimento . (lvJm:to bem; mtti to bem. O o1·a.do1· é abraçado e cumpii-
mentacto.)" 

O Sr. deputa.do Lamenna Lins, !Jlresid·ente da •Commissão de Diplomacia 
e Tratados, m embro ela maioria, deu o seu voto ao r·equerim ento, i!)noferindo 
estas !Jlalavras : 

"Sr. Presidente, poucas pa!.avras dir·ei sobre o •assumpto . 
".P•enso que ·em materia •que •entende com a no.ssa integridad e territorial 

não póde .ha'Ver nesta; Cam<tra, ne.Jn ·em todo o t er.ritorio da Republi•ca, 
opliniões diver.gen t>e s. (Apoiados; 1mtito bem.) 

"Estot' •CO.nve.ncido d e que o Gov,erno da ·R epublilca, que soube d>efend er 
e levar ,a;final á v.i:cltoúa o·s nossOis direit os qua!n·to áJs t er.r·as das Mi.ssõ:es 
e do ,Oyapoc, ha de demonstrar ao [paiz jnteiro •que não descurou da 
defesa dos inter.esses nacionaes. 

" •E' ;poli" ~es•ta razão •que, na qualida!de de amigo do .Gorv,erno, e ce:r~o 

. de •que d!.e sa;berá ,u~ilizar-se des ta opportunidad·e para justifilcar-se pie 
de •que -eJJ.e saberá ut;ilizar-se .d·esta opportunidad.e para j ustifi>car-se ple-
namente, 'Voto pelo requerime-nto do m eu illustr,e •coll ega >Sr. Bue·no de 
Andrada. 

"De passagem direi •que existem .so!hre a mesa docr.mentos ·enviados 
pelo Executiv.o, que devem ser st.ibmettidos á consideração da Com-missão 
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d·e Diplomacia e Tratrudos, documentos, rpor sua naturez-a sec-retos ainda, .. 
que talvez elucidem -em par.te .algumas duvidas apresentadas pelo cLigno 
coHega. 

":Com a p·o.ssivel ceJ.eúdaide, a C'ommissão d·e DiJpJ.oma•OÍ·a se dlesem-
penhal"á da missão que ,Lhe .incumbe e apresentar·á á ·Camara dos Deputados,. 
·em sessã,o pubJi,ca o c.• secr-eta, -os r:esultados do seu -estudo. 

·" .Seja-me pennitüdo dizer que confio na hwbilidade -e na penna dos ·' 
no.ssos diplom·atas. 

"J ul,go que é ·cedo ainda \I)ara appellarmos para •a cindomit-a bravura 
do-s •nolsso-s •c-omrpatriorta-s e .para as ·baionetas dos J10isso-s so•ldado·s ... 

"O Sr. Bueno de And1·ade - Em ultima hy.pothese. -Foi neste ca-so 
que fa'lei IIlis,t·o. 

"O Sr. Lamenha Lins - . ' .. -e direi ao illustre orador que me preced-eu 
na tribuna ,que os nossos vastos .territorios do sul ·e ·os ainda mais vastos·. 
do IIl-orte' ioram conquistados .wpenas de•pois d-e derramado 111\:.'ito sangue· 
dos brazileiro·s, que ·os def.e·nd-iam, e do-s 1e&tr.angeiros, que os ·disputavam. 

"Tenho ooncluido. (iWnito be·m ; mttito bem)". 
Os pap eis a qrte se r eferia o .Sr. deputado Lamenha Lins consistiam 

en1 utna Inerisagetn ·Peservada, recebida na 1Can1ara a 16 d.e ·a•br.i•l, e c.rue· 
foi .sem demora r emett~da á !Commi,ssã-o de Di•plon11acia, .na qual 1se pedia 
a reti·r-ada do ltr.atwdo de •co.mme!1cio com a Bolivia, ai-nda não a:.ppl!'o<vado 
pelo Congresso . 

.A Camara dos Deputados di.snltir.- o assumpto em s·essões secretas. 
consec-utiva!s, de 7 a 19 de 11naio. 

-Na ' sessão do dia 19 a Camara votou um requenim ento do sr. S-erze-
deMo <Corrêa, do qual foi publi•caJdo o 8° ·item, assim .co·ncebido: 

"Que ·a <C amara appro<ve a attitude -cbo Gov•erno, -oppondo-se, com. 
toda a .ener.gia e .sohc,t.ud·e que o caso r•equer, ao ac-to impohtico do gov•erno 
bolivia-no, arrendando •O -te rritorio eLo .Acre." 

De 23 de ma,i•o .a 27 de jm~ho de I902, 'estiveram a Ca.mrura •e o 'Se-
na-do -r eunidos -em Co-ngresso para a apt.'ração da eleiçã-o presidencial.. 

IE1111 I I d e j-ulho, fo-i apre·s·entado á Üil!ma-na, p eJ.o 'S•r . ICin'CÍinato Braga, 
um protesto pelo qual " eram ·r~j eita•dos os proto•collos r el-ativos a·o Javary 
e á d-ema-rcação da fronteira com a Bolívia, na parte entre esse r,í,o ·e o-
Madeira, assi-gna-dos .em H) d·e fevereiro d e 1895, 19 d·e maJio do mesmo· 
anno, 30 .de outubro d e 1899 ·e I de agosto d e 1900." 

O proj ecto foi julgado obj ecto d e deliberação. 
A Commissão de Di1pl-oma.cia •rudiou o seu par.ecer, tanto sobre este-

proj-ecto, como sobr-e o qu e o sr. Buen.o d e Andr-ada ·apr-esentou na sessão-
de 1 d e unaio, "auibo·riz-ando o Poder Exe.cutivo a mwncLar pro·cBder •a estudos 
completos -na r·egião onde estão sitt:.-a-d·as as •origens do r.io Javary", por 
entender ella, 'Co-nforme · info-rmou á ·C amara, na sessão de 1 o de .. outubro, 
o d-e.putaJdo .relator Sr. Gastã•o da Cu~.h~, <jue qualquer d·eliberação seri·a 
prematura a-ntes de .conh ecidos os .documentos que -de.vi'am -ser remettid-os. 
pelo Ministerio das Relações Ex~erio-res por força do voto da Camar.a. 

I 
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•Em outu.bw (1902) ·chegar.ai'1 á tCamara todos .os docum entos existentes 
110 .Mini<sterio Idas .RdaçÕies Exteri-Glr~s, 'l"eferembes .ao .conjunto •dos a ssnm-
ptos .que .se pr.end.em aos 11ossos Jimites •com ·a Bolivia. 

Os motivos e o al·cance d essa r eq,tüsição, ,feita pela .Camara a r eque-. 
rimento do Sr. deputado ,S.erzedello 1Corrêa, estão ·expostos na.s seguintes 
considerações do Sr. d eputado presidente da Commissã·o ·ele Diplomacia 
e Tratado.s : 

"O S1·. Lamenha Lins - ·o que S. Ex. o Sr. Bueno cl.e Andrada, 
em seu .r eqtferimento ele I 6 d e abdl, p ediu, . <foi o •CUmprimento d e uma 
cli&posição constitucio•1al ; dura•nte m<).is de uma hora, S. Ex. aqui s·e ·es-
forçou ·.em d.emonstrar ·que os pnotocoHos assignados em r895 ·entre .os 
Srs . .Diez de Medina e ICa•rlos ide Oa•rvaU10, assim como .os ~orm~tlacl·o s 

em •1·899 e rgoo pelos Sr.s. Salinas V•egá e .Olyntho de 1Ma•ga1hães, não 
poc!Jiam ter v•aliclacle ·emquanto .não se •cumprisse a ·form alild·ade ·essencial 
de st~bmetter á no.ssa ãpreciação .todas as questões inter.naciona'es, ajustes 
ou .tratados, po.nque todas •essas expr·essões -são s·uoc·essivamente . empre-
gadas no art. 48, par.agrapho ultimo, da ·Constituição F ederal. 

"Ve)1c edora a .opinião do illustr·e deputado, .o honrado r·eprese.n tan te 
d .o rPad, Sr . .. Serz·ecl.ello •Corrêa, ·entend·eu e assim ·o d eclaro.u qt:,•e, •em vista 
d·o rCongr·esso assumir tamanha •re&ponsabilidade em u ma questão d esta 
m/ag!nit ude, ·não cün.:vinha abso•J.utaunente rprival-o clie rtodos •os >elem•en to.s 
necessarios ao .seu· .esclar·ecimento. 

" •Por esta razão, .S. Ex. apr.esentou o .seguinte r.equerimento (lê) . . . 
Vê-.s·e, por consequenc.ia, CJ·LVe o ri•ntnito elos dotvs ,illustres deputados 

não foi rp edir .esdar.ecimento.s p essoaes, .afim de dis&ip·a r duviJdas que 
OCCO•rressem aos .seus ·esp.iritos, mas sim .habili.ta·r a Camara ·do.s D eputados, 

h arbilitar o ICong·r esso Narcio[1.al a prOJlltnci arr-.se a r e;SJpei<to •com imteiro, 
amplo e .per·fe.ito coll'heômento d e ·causa . ·E tanto assim .compr.ehem:léu o 
Gcw·erno da Rerpubl iJcra, que r.emetteu á •Camarra .dos· IDerputado·s do.C·UI111•entos 
orig1naes, Ütst:>bstitui, ;eis, documentos nmporta·nti.ssiunos, :a.J guns datados .dos 
temrpo·s ·cod'Orr1iJaJes, rpo'!" •não h aver tempo de copiaL•o-s, e ;s·i assii111 ag;iu, é 
po•r•que .estava convencido ·de que não ia ·Satisfazer •8! curiosidarde d e um 
ou d'Dus 111.em1bros desta Casa, mas sim esclarecer .a Co.ngresso Nacional. 

" ,E' ·por :isso qt.:.•e aqui . se tem dito, ·.e .todo .o mundo ·r.epete, que ·O 
Co.ngr.esso. -Nacional av·o•cou .a :si a soJução dos protocollo.s •e s·o.bre .este 
terr·eno gyra a rquestão. 

"O S1·. Gastão da Cunha - ,A,hi, .de .acôroclo. 
"O Sr. Lamenha Lins - A rCommissã.o de D.ipl·omacia ·e Tratados .não 

pc>dia •argir d e fórma aJ.guma, ·embora so1i·citarda pda ap r.esentação el e 
·proj·ectos, uma vez que estava ·a;dstr]cta .ao item 6° do .r.equerimento do 
Sr. SerzecldJ.o Corr'êa, que, •arp·ez.ar de .competente, ·apezar de hav·er escrip to 
um Ii:vro sobre o · assumpto, apeza.r d·e •Ser um dos mais rinter·essados na 
questãJo,' ·como a-·epresentante ela zona mais dir.ectamente .af.f.ectada, en te ndeu 
que não convinha pr•ecipita·r t.ma .resolução sem •exame ·dem ora/do - longo 
e ·esclarocido, ·e, a tal !POnto lev.ou seus ·\'lScrupuJ.os, que propoz até q ue a 
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Camara siJe.nciasse a r espeito .de umaJ possi vrel resoluç ií>o, não tomando 
delibe-ração alguma sobr·e .esta .importante .questão dos limites ·braz.il eiros ·e 

· boliv ianos. " 
Os debates parlam e.ntares dá •é.p.o•ca refl.ectem o estado de a,gitaçã·O· 

do paiz .nos ultimas dias do quatriennio anterior, no que concer·ne á. 
pend·encia .acre a na. 

Enfr·entar r esolutamente a terüerosa qr.testão que se .erguia .em nosSO· 
horizonte como ·uma .crate.ra .inflammada, tornara-se uma n ecesssidaid·e 
in stant·e .e ur.gent.e. 

· 1C011.11 ·razão diz~a, en1 nota'Vel d·om.nneruto re·f1erente ao a-ssum1pto, un1 
.eminente po~.i tico brazileir·o : 

"O comflicto ·en trava ·em um ,período cand.en te, cujos episodios ahahriam 
a 1paz a1n1'e•rirc1ana ou 1constrangerimn o noss'O Gcw~e rno a se des.dizeT . 
repudiando a •obra de 1895 e I899". 

Qual pudera ter sido ·a iniciativa do .P.oder Legislativ o, ou qual ·a 
attitt.Jde da Gamara de•po.is do .exame dos documento·s .que lhe foram 
env.iad·os ? 

•A v·erda:de é que o .estudo attento de .todas as j)'eças .o<i'fi•ciaes •e eLos. 
anteecd·entes todos da questfuo, desd.e I867, lervaúa ,forçosam ente á conv~cção 
d·e que, .no estad·o a qu e haviamo·s •chegado, •só ·pel·a acção da diplomacia 
vig·or.osa, decidid•a ·e pr-ompt.a, 110 terr·eno político, .entabolando n egociações. 
directas pa-ra um ·acôrd·o ·entre os düus pa.iz·es, seria püss.ivd conseguir a 
solução sati.sf.acto.nia . 

Seria seguramente ine.f.fica·z a a cção da legislatura, a não ser •que ·se 
tTaduzisse n a .indicação de uma nova ürÍ·en.tação •politi•ca traça,da .á atCtividad.e· 
pr'O!Pr.Í.a e, •aÜnal, indlispensavel sempre do P.od.e.- Exe.cutivo. A e'Ste rabia 
e só ·ell e podia, no t:cso de .suas .ftmcções pro.prias , sem disc'Ontinuid a:de, nem 
delong·f!S, reer,guer a questão, sustental-a e r·eso~vd-a. 

Qualquer das provid·encias .sug.g.eri·da:s até .então, tirante uma nova 
n egociação tdinecta com ·a .naçã·o Jimit r.ophe, me.smo que pud•ess·e trazer 
van tagens, o que é .cLiscutivel, de;xaria que continuasse .inddinidaJmente ·e· 
se ,fosse continuament·e •a:ggravando, até ser irremediavd, a sitr.'açã·o pr.ecaria 
dos brazileiros no vane do Acr.e. 

LN•ov.o s ·estudos da r egião, •Domo propunha ü Sr. D ·eputado Bueno de 
Andrada . ÜTa, estudos r egulares .e .con.s e•cutivos troux:eram a .c.er·teza abso-
luta d e ·que -o J aqu.irana era a .naslcente princ.ipa1 ·e a mais :meric1io.nal do 
J avary, ·e que o Rumiac, af.flt.'ente s·ecundanio do J aquirana, t inha sua. 
nasc.ente m aJis ao norte . Embora a d nff.er.ença da po·sição astr·onomica,. 
eXiJ)lica,vel por de-feito ou incorrecção tdos a.pparelhos, coi-ncidem j)'erfe<-
ta:mente no ·S•o1o as condições dadas •petlas connnnissões ·Cunha Goil11 es 
e •CTuls. Positiva~1<ente que a mais meridional ·das nascentes do J avary 
demora a alguns gráQs •acima .do paraHelo r o0 20' . 

Que .farna a Camara ·em face do·s pr.otoco!J.os que o pr.oj ecto apr·esentado· 
a I I ·d e julho .dedarava .rej eita-d•os ? 
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Appr·O<v<Ll-os sena dar <ás reivindicações da Bot!iV1ia o v·oto favoravel 
•do IOongr·esso B•r.azileiro, prestig:iando afinal, o que jámais havia f,ei<to, 
a i·nterpre.tação unifo•P.tne, .co.ns;tamte, r.eiterwda, do Gover11o_ do Brazil á 

<di~cu!Vda <Clausula do trwtwdo de r867 do s·enhdo da 'Oblíqua Javary-Beni. 
Rei•eital-'Os, opi-nat1do assim .e:x:presswmente pela ii~t ePpretaçã-o da linha 

_pa·raUela ao ·equador, :conforme começaram •a sustentar .no -Br.azil a partir 
.de rgoo, .era ,pr-ovocar da parte d;a Be1livia '\'ma .pr.orposta d·e .arbit-raom ent•e, que 
nãà podeni-amos raz·o-avelmente r-ecusar. 

Alguns w~pelilavam, enü-etanto, para .a ·sohrçã-o do a•rhitra.m ento, que 
.aliás, üS periorui•cO•S argenbinos u•nsistenteme•nte a•CO•nS eJ•havam, ·estimu.Jand·o 
o gov.el}n'D ldre lla Paz a ·reclama:l-o sem hes·bta·ção. 

Ora, ·o Governo do J3.razil ti.nha motivos para não esperar co.nf.iante-
mente ·em I903, a·pós 35 annos de declarações positi-vas, •e m cartas geo.gra-

plircas, em instnucç'ões a set~s dipJomwtas .e .cormmissari-os, em notas trocwi:lws 
oom a rchancellaria boliviana, ·em do·C'llm entos n'-'m•erosos e ine'quiv·oco·s, 
qne •o juizo arbitral désse gan.ho de •causa á n•ov·a interpretação que dle só 
etn jan<;iro rda.queUe anno adüptara, •quando noti.ficou á Bolívia que .pwssava 
a consrid·er.at· liti.gi.oso' o territorio comprehendido -entre a -oblíqua tradici·onal 
e o p·arall eJ.o. 

Bem pro.vavel é qt.•e o a!'lbitro iulgass·e prorc.edente ·o •que se -escreveu 
.então, isto é, rqué •O Brazil rsó começara .a ·pro·curar o pensamento .r•eal dos 
.nego:ciwdo·re·s do tra•twd'D depois {jue v.iu que •da sua execução r esultava para 
o Brazil a p:e!'lda de unn territorio uberrirmo, cuja r.enda se aval·iava j·á 
em midhar-es de co11to•s, ·e que •O Brazil (embora uma nota •rec-entíssima de 

.se:u Gorverno, a I4 d e novembro de rgoz, ainda se mostra~se f·i·e•l á antiga 
inteJJ.igenrcia ta.nto's anno-s consagrada) só affir-mara a ·no~• a intenpretação a 3 
.de f,e<v·ereiro de I9D'3, quando _sentira que lhe era i1,.dispensa-vel, a·inda q·ue · 
na -d-efesa de dir-eitos .sà.grad•os, -occupar militarmente ·O te·rrQtori-o. 

tAlém de que, .conoforme obesrvava ·o pr·opri·o Ministro de Estado, •o Sr . 
. Barã·o d-o rRio, B.ranco, .;,a .exp·osiçã-o de motivos .que pr-ecede •o tratardo de 
r7 de norvemb-ro de r903: 

"0 r-ecurso a·o .arbritramento teria ü crnconv-eniente de ·r etaPdar de 
quwtr.o .ou cin•co annos, si·não ma:is, a desejada .soluçã-o -e d-e, mesmo ~1o 

..ca•so d.e nos rse r fa:voravel o Ja:urclo do juiz, .não .trazer decisão a!.gunna 
Tadircal e definitiva, po·rqua'nto dle não supprimiria •Ou r esolv-eria as 
diffrculda-des com qt.·e •o•s d-aus pa:izes !\!lavam desd-e 1899. I r-iamos a-o 
arbitramento aband·onando e .sacrificando . <D·S nli.lha-r-es d e braziJ.eiros que 

-Ide bôo fé .se esta.belecerarm a'O sul do rpara1J.elo de ro 0 2o' . O arbibro só 
·mos poderia a.ttriobuúr o ter-r.i•torio q•ue havíamo-s <decilaraJdo em litigi-o ao 
;nonte desse .para:llelo, e é ao. sul que -está a ma·ior parte do Acre, ser.d·o 
tamrbem ahi muito mairs .numer-asos os ·esta-belecimentos de br-azileiros. 

"Du~ante -a p(ocesso .arrbitral continua11i.a.m •e sse nossos oompatr-iotas 
•em ·co•nrsrpirações e r evoltas ,co•ntra a autoniJdarcLe boliviana. Persistiria, 
porta•nto, entre nós a agitaçã·o po-liti.cw -em torno da qu estã·o do Acre e 
:na Boliv-ia talv·ez a ten tação de algum no vo a-rrendament'o ·para, com rect;•rsos 
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do ·estrang-eiro, subjugar uma população que lhe era d ecididamente infensa . 
E, dada a volubihdade da opinião em a!.gu-ns dos no sSO's meio·s .poht1cos e 
a .inrflu encia que -occasio.na·lmente .pod-e ria ter na da maioria r eal ou ap.pa-
r-ente da ·nação, .era impossuvel .pr.ever a •que .deci sões nos ·poderiam levar· 
em •nomento·s de exaltação patriotica, ·O es.pectlactüo da .cons tante revo.Jta. 
desses brazileir-os ou o da St.'a fi.n.a] submissã-o p elo •quasi -extermínio. 

"•Por O'tutro lado, era ·111tÜto 1provav.el , ·que, 111ais cl·o 1que as bôas 
razões que -pud·essemos .allegar, p eza·sse no animo c1o a rbi tro a tradição. 
c·onStante d e trinta ·e .cinrco a'llno"S, d·urante "Os qua-es o gov.erno hrazileiro, 
não sómente •Considerou se r incontestavelmente da Bolivia ·o territo.r.io-
ent r-e a lni•ha ob!i.qua •J a.va-ry-'Beni e o ci tado paraHelo , mas -.chegou até 
a praticar .actos positivos d.e r econhecimento da •soberania boliviana, antes• 
de ultimada a · demaroação, concordando ·na fund-açã-o d-e c.ma .alfande.ga 
em Porto •h lo•nso, depous •Portoi .Ncne, ·e estabelecend-o ali um consulaJdo 
brazildro. D e -mim digo que, tr-atando-se de tão -altos in ter.esses do pr·e-
s·ente e do .futuro desta nação, não •Ousa-ria .aconselhar o -anbi-tramento 
sinão .no •caso .d'e inteira ünpo ssibilidade 1d-e ttm ac.cor.do di-re.cto sabsfactorio, 
e fóra do t·erreno do Tratado de r.S67, -com garantias -muito esp_eciaes •e de 
dirf,fici l acc·eitf1ção ~J•eJ.a •outra parte . " 

.Havia m-esmo quem •opinasse .por que se -deixasse ag.ir Placid·o de Ca·stro, 
r•eco·lih endo d ep-o is ·O Est-ado qc.'e -elle proclamara independente ·e g.overnava. 
d·e ,facto. 

Este alvitr.e, p·orém , r·epu.gnava -á lealdad e br.azileira ·e o Gov•erno. 
não se detev·e em ·consideral~o. Aqu elle•s, p·orém, que rufagavam esse-
p!an'o, alimentavam musõ·es .quanto -á r esiste ncia dos r·evolucionarios ·e po·r 
-c-o·mopl·eto d.esconhecilam as forças e os •r ecursos com .que ell es iam ser 
defrontaC1os . 

E .na ·hy.po th ese de 'SeT Pla·cido d e !Castr-o .esmagado ? ;So.ffrer.ia o 
sentimento naJcio•nau esses d <:~sastres e a ·consequen te inutciliz-ação dos esfo rços 
e .o desbara to da .f.o-rtuna d e milha r es de ibr-az,iJieiros localizad·os ··na~1uella 

r egião ?-

" ,Serv,imo-11•0S -dos ,brazileiros d·o Acr e." , ponderou o .Sr. Rio-Branco 
na ·ci tada exp•o•sição, " •esperand·o qc.'e elies .c-o nquistass•em definitivamente- a 
·sua irud·epenodenocia pana d epois :p edir;em a ann exaçã-o, ao Brazil, do Estado 
que ass im fundassem -e que r ece!Jeriamos 11a nossa União sem dar com-
pensação .alg uma á -B·olivia, con-form e indicavam alguns, v isan-d.o de factO' 
uma .conqui·sta odisfiarçada, ·nos J.eva·ria a ter procedimento ·em contraste-
,com ·a leald.a,d.e q ue o .governo brazileiro ·nunca d eixou de gua·rdar no 
seu ·trato com os das out ras .nações . Entrar.i.amos em mentura perigosa. 
sem precedentes .na nossa historÍia di·ploamatica, e -qt.'e, por ser od e mui d·e-
mor-ado .d esdo,bram·ento, nos traria por iss-o m-esmo de d esenlfl ce inc.erto. 
E •a .com.quista disfaTçada que, .v iolando a •Const ituição ·da R!epubfica, iriamo•s. 
assim .tentar, se ·estenderia, •não só sobr e o terr1torio •a .que nos julgavamos. 
c·om dil'eito, 1 mas tambem •sobre o que Jh e -fi.ca a·o .sul, incontestavelmente 
boliviano 1e111 virtud e d.o Tratado d e r867, ·e ond·e j.á dominavam ·OS acrea-n·os. 
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•em annas. P.orqu,e - é preciso não ·esquec·er - •O problema do Acr·e sÓ · 
.se podia ou póde resolver sinão ficwndo bnazi.leiros tod·os os terdtorios 
0>ccupad·os pelos nosso•s .naciona.es. Accresc·entar·ei qu,e nada nos permitte 
affirmar que os acr-eanos seriam forçosa·mente vencedores : N·o caso possível 
de náo levar-em a melhor, o se!:! .hrer.oic.o s"<~>cri.ficio .havia ·d·e ferir .e Jn•OV·er 
o seiiltÍlne-nto lllla•:i'Onal, . c-o•tn .o risco de .nos arrastar a utna guerra ingl·oria. 
Esta i•rufeliz icontÜ>gei1Jcia •seria 1atmbem possível .no •caso de serem os 
acr-eanos victorios·o.s e ·d·e acceitarmos •a sua prop·osta de annexação. " 

'Tüdas as fwces de sta questão "a mwis di.f.ficu'ltosa, a mais com pl.i cada, 
a mais tremel'lda de .nossas •que•stões de limites", ·Segundo ·o conceito de 
laureado homem de lettra;s e publi.cista noss·o, foram acuradamente ponde-
radas pelo Governo do Bnazil. 

E para oelle a summula do problema, ·em fins -d e 1902, ·era . esta: 
·e ntregar .o Acre QU adquiril-o; 11ão era no.ssa região, -mas era nec-essanio 
·que o fosse. 

Um j-ornalista de •cap•acidade nã·o ex:c·edida .em nossa imprensa e qt:.'e 
estudou a fundo ·O · lati.g.i-o acr·eano, e'screv ia, 'com segum e claro juizo, 
na Trib1ma de 20 de julho de 1903: 

"Os tratados exis•tentes nada adeantam a esta questão. E eHectivamente 
·elles não a podem resolv·er, a té porque •a não abran•gem. LA. qu estã·o não 
·está em .saber a quem p.ertence de •cli·reito a · área comprehemcli-da entr-e a 
' linha Cunha Gomes -ou Cru•ls e o paralleLo ro 0 ;2o'. 

"A ·qaestão é esta: é que o :pov·o que habita to:da a .r egião do A,cre, 
ab norte e ao •suJ d·o par·a;lleJ.o ro 0 ,2o ' , •não quer Sl>bm etter-se ao jugo d·a 

'Bo1iv.ia; ·e que ·o Brazü nã-o póde ser inclif•f.er·ente •a es•te pronu-nciamento 
·de uma populaçã.o que é brazileira. 

"Abramos, pois, mão d·e tratados caduco.s, que nad·a si.gni.ficam para 
o .caso ·e pr.ocur·emos com animo ·superior, .sem pr·eo:ccupações d e amor 

·proiJ)rio mal en:tendido, animad·os d·e espírito ver-dadeiramente ameri•cano, 
t:.ma .solução que satisvaça ·os kgitimos interesses dws partes •em •questã-o. 

"O Acr-e não tra·z utLlidade alguma á BoJi.via. •Só um ·falso ponto de 
'honra, como .o dos 1hespan-hóes em !Cuba, 1poderá a:conselhar ·a recusar 
uma ·co.mbinaçã.o que a hherte des&e verdadeir-o •onus. Não ha motivo 
para mantel-o. HonraJ!ldo-a .e honrando-se, •O .Brazil pó d-e tirar a questã·o 
dess·e terr.eno m e!iJndr.o·so ·e· dvtificil, para voJ-o ·no 1.111ico que .Ih e oomp et ·e : 

<0 de [nter,.esse mu1uo, e ·a,char a;hi o meio d e solv-er a questão com vanta-
g.em para todos e 'provevto pam a ·civilização americana. " 

O tratwclo -existente, ·na verdad·e, já não r esolvia a questão, m esmo 
por,qt:.'e a :nã-o a;,bmng·ia toda . 

Alinda quand.o <O arbitramento nos désse ·o paraHelo, :c.o·nti"lllariam os 
mesmos c~l1'flictos ao sul, pov·oaclo vor br.azileir-os, "ali fi>aados ·em entradas 

:suoc-es·si<va•s, .na convicção de que habitavam solo patri·o. 
•E -era ·e:x;pJi.Davel -o ·err.o dos nossos ·nacionaes, desconheci-d.o como era 

o ~erritor1o, 1que é aliás uma dep endencia ge·ographica d·o Bnazil, v-isto 
.como a elle dão acc·_e.sso •os .caminhos fluviaes ela ·bacia amazonica. 



477 

V•eiam-s•e os limites traçados itl'O· de-creto n . r, de Galvez em 1899, que 
::assigm>alava os seguintes - ao intitulad·o .Estad·o ind-ependente do Acre: 
' "ao norte ·a linlu }avary-Beni, ao sul o Madre de Dios ·e ao .sudoéste a 
'fronteir·a entre a Bolivi•a ·e ·o P.erú" 

O Sr. Ba.rão do Ri<O-Bna:rnco, ,a,ntes me.s.mo de· a•ssumir .a.qui •O seu 
·posto, a 3 d e dez·embr.o •clie 190·2, já agi•a •na Europa, , n<o •S<e·n[IÍJd·o ·d-e af.a:S<ta•r 

•O .perigo immedi.ato do Bohvian Syndica.te, ten<d·o •compnehend1Jdro des::Le 
loog.o que esse •er,a O ponto C·entr:aJ da1s drif.f:i.cuLdad-es. V,encido :e.ss;e obst.a:culo· 

· _pr.eliminar, a:p1a:nar-se-ia o caminho ás negoc-ia·çÕeiS, que seria:m si.mul-
taneamente iniciadas entre os do.us paiZJes ··em conflicto . 

Em 23 .a.e jane1r•o ·d-e 1903, info•!'mav.a ·O I orna.l do ComÍne1'C·io •em 
artigo ·l'etdacctorri:al, btem instru[do de tnd.o qu>anbo 1se havia i·á freito :em 

· tão ctwbo espa90 de tempo : 
'"O Govren110 a c tua.! tev-e •ens.ej:o d1e fPno:por a ·OOml])•ra :do berrlitor.i•o. 

&p•ezar do.s Üttll:o:s do E .nazi.l fP-a:ra p•leite.aJ-;o, a questão tinha •chegado 
a tal pé, que '>'aha a pe111a: u1ã•o •p.end:er t•emp.o .e :reduz.il-a :o ma.r·s p.oss.ivel 

:a ·uma .:;oilução flll'aÜoa. A prol])o.sta foi r<ect~saJcla. 

"Recusada a idéa de venda, o Gov-erno bra·zileir-o obu&cou outr·o alV1itre ; 
· pr.op•oz a troca. do ternitori-o e :of.fe,r-e•oeu :por me:"o ·de um,a :estrada de 
f•er -r-o o tr.aleg;o aommercial !pelo Ma:d•ei•ra, :enterud:e•111do-se :neiS•Se :sentido, ·si 

:ass.im f.osse n ecessarri·o, •00111 o Boliv·ian Syndicate." 
A 28 d-e j.a:n:e-iro era publi:crud·o um te[.egnamma-órcul~:Ur do Mtinis[ro 

da·s RJelações .Exueni•o•res, dif·igi:ruo ás L egaçõ.es brazilei·ra:s, quJe diúa1: 
"P.m.puzenws com:p.rar o terribor.i:o do &c:rle, ,aJt-r.av>es•srud-o pe1lo paralle.]lo 

ro 0 2o', p:ana crm•s •enben:ruemr-ors d erptOIÍs com 10 Bolivian Syndicate. Dep-ois 
pi101puz!eawo.s utna ~tr,o:oa de ter•ritori.o,s. O Gov.emuo holiv ia,no a na.d·w t1e1n 
qUJerüd-o at:teu1d<õr. O Presidente .Pand:o vaie mar,char, .aom :O fim d.e 
subn11e tt~e r 1o:s hnazi.leir·OIS :d.o A1cre. E.111 ,oonsequenci'a 1d.i,sso, ·o no.sso 
Pr.esi~c1e1t1:e ne,soJvet:.' !Conc,entr.a:r tr·op.a1S :no1s ·Estad10·S do J\ ... tnaz~olll'aiS :e Martto 
·Gno:sso." 

As tnegociações, que havi•am s·udo :i.niciadas acqui ·e -em La Paz no 
-oorr·er de ldez•embno, :fo.nann IC1e ,c;ho{ne imtePr-omp.idas :em fán.s :d·e janei.r.o 
por :eSisa nnarc.ha .d•a expecLiçãJo militar da. Bro li l' ia ao 1\Jcne, a :qual coinci:dj.a 
com .a :cheg.a>dJa :a MrunáJo•s eLe r -epr-esentantes d<o Bolivian Syndica.te, que se 

~pispun•ham, ,s.egui:do:s de .numer-oso pessoal, a su:bir o Purús. 
Ao :no.sso •repres·ent3:nte em La Paz •f.oti verb.rulmerulle •d:eda·rad<o qu-e 

o Gcwer.no da Boliv.ia 111Ílo ;podia C·Oill>ti:ruuar as ([le'g'Oici•açõ:e-s <aJI]tes que lwu-
Vlf$s·e St:.'bmetbi•d:o- •os a.c.nea-no-s e ·p:acifi.card:o a r.egião :conflagra:da . Esta 
a:trtitt~d•e do Gov.enno boJiviano cLetennünou rde •nossa rp1arbe a · r e&oluçã.o 

· de •O•ccupar nt·Ui1ba!rnTel1lt,e 'o territo.J1ilo ao norte td'o p.araiHelo ro0,zo', declarad·o 
entã.o litigi·o•s.o -pel1o -Gov•e rno do Brazi l . 

.Esta 1d·edacraçã-o, ,com :a qua.l .o· Go1ne.r:no ·d() Brazril :des.co•nf;essava .a 
' >nrt:elligen'Oi:a rdJ;rda .a-nber•i•orm.ent•e a:o ant . 2° do Tratad•o do r867, é cLa.ro 
-qu;e não -i.mp·o-rtavru uma inberproetaçã.o de-finitiva :e •obrigat•or:ia pa-ra o outm 
: p.aiz c-o·ntl'ructa.nte -e valia -a>p•ena,s c-omo uma •contestação por pa:nte do 
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Bmzi.l, :o l(jtlla! wbria um lí'tigüo, qu•e :só v:oderí,a .~er dirünüdo p•or mutuo" 
ruc•c·onc!Jo f.nnum •o u ,p,~1a 1dedsã·o d1e t.'m terceiPo. ·F,orm,u1wda a o1oo:v·a ünter-
p-r e~baçãJo , P•WPLllllha-.se, !POrtanto, •O .Brazil a uma ài•s,cu9são ulteri·or c.o.ln .. 
a B·oJi.v.ia, :neiroCÜação que •p1od:eria J.evar .a uma tnans<l!c~f~o van1·aj o•sa e-
ra[J~da •OU á>s cLeJ:om:gas ·e í,ncertez-a;s ld·e um :pl•e1ibo •em j'LLÍZIO ar:bitra·l . .. 

A zr d1e mrur90 . d1e 1903, •qrnand•o, já ,con•!>egui,c!Ja .a d·esi.stencioa do 
Boliv·ian Synd·icate, foi as.si-gnado em La P,az, o mod'l/.s vivendi, •em virtude .. 
do qnal •o gJO'V:erno mãJita:r da z.o.na :ao 1111ort.e do .paran&o poderia ter 
des.trucamento,s •aJo sr.:l desta lionh.a, .em ·uenritor1o boLivi.a'llo imcon.testrucLo, 
onde &e manbe,ria a sütu:açãJo d•e ·Plla,ci,do de CaSitno •e ·seriam •ohsta-d•o·s os. 
eonco ntno•s a;rmaJdol'; .enbne ·OS b e1J.i.g.e r.a~ltes. 

Alo Bolivian Syndicate •O B:mzil não oompnou dimito·s, que Ih'·o\S não 
reoomhecia ;e, quaooo va:l>dos f.o1ssenn, aqueíU.a •em[n1eza Qllbo podia transfoeri·r 
sem annue•ncia do Gov·erno dia BohviÍa. O .que fizemo.s foi obter d.aquella 
soci.edadle .estnang.eira ,a .nenu:ncia IPU:ra e .s.ían.pJ.es da comcessã•o. 

"Va-rios e •dÍ:ru•ceis" - 1eXJpõe •o S.r. BarãJo do Rio ·Br:wco 110 do- · 
ctmnelruto já ,cirtla!d-o, - "ío.nall11 ,o,s IPl'·O•hlru11a•s que id. ~:Jp·ar ei ao ·boma.r a di.necção 
dest·e Minü.stenio, ·oniginwdo:s ·da .siottt•açãJo que .wcwbo d!e .e;x,pôr \S L11Dcintannerite. 

,,. O prime.i.ro d.eses pr.oh1emas pr-ovinha da .st.ppressiío elo .livre trans ito· 
commer~LJ entr.e a B.olivia ·e o .e,strangeiro p•das nossas vÜt•s flu v.ia.es . 
C.:>nt.ra ·i.::3o :reclatnwran1 a .FIT.ança, 'a Allema•:J"!a, a Tngl'l·cr··l, os E.;radL•S 
tJn~dt,s da .t\!nerica .e .a ·Suil.ssa. 

"Ü'lttra ,dj,fifiJcll'ld•wdie '!YOd!ia u·esulta·r do f:acto Jd.e hav,er •O BraziJ ,effe-
ctiv.amente Ílmp.edndo 10 desenn~e111oh9 d:a:s •Ob.rigações ,do .sy.ndi.cato anglo-
am•er:iJca'll,o, que 'eventu.alm,en te .nos podera•a u·.esponsahilizar po.r pendas e 
damruo•s. 

".0 ·sellltimento p.ub],i.co · ,entr·e nós e·m ·outro .elemento que u11bo po:dia . 
deixar Jd•e ser ltomaJdo . em oonsideraçã•o. D e•sde a mimha •chegada d.a 
Eur-opa, observ•ei •que •Se •manlÍifiesta:va t:manime a .sympathia nalci:onal p.e1os. 
n•o,ssors comiP;atni,otas que se batiam ""o ·Aicr·e . A •p.rev.i•siíJo se impunha de 
qu1e aqL11elle .sentimento havia de avo!Lmll:a-r-se ta01to e tomar .ta,J fórma, 
que 1Si~r.ia i..mp101S1srivel a un1 ·Gov.enno d·e 'DiPintião ~coano o ~noSIOiS .russistir 
inid1!Her·e·nte .ao .saJcrifi,cã•o q.ue f•aziam ·e·s&e·s· braz.ill eir.o;s para ·C01l&eguir 'll'!n_ 

d:ia VlÍ.e.r á som.bna da n.ososa ·bamdei.ra. ·Gomo comhi'llar o desempenho 
do n.osso :d,ev•er para c·om e&ses •corrn.p·a.tr.iootas na .a-ffJi.cçào, oom 10 f,irnne 
de•s•ei·o d·e :nwo IP·rati,ear · .actos dle hosrtJi.Jidwcue .c-o:ntra .o Gov:erno annLgo 
qUe •O·S C·OmhaJtia ? 

"Fon~almente, :a n e·oess.i,daJd·e .se :aclc·entuav a, dar a •e irn.p.e:r.iJo,sa, d.e uma 
so.lução -ra·dical, qtc·e ·ev·itasse .deünitivamenote, •no interesse d-o Br.azil e 
d.a :prüpria ·BoJ.iv.i.a, srtu:ações de•ssa ·nwtur eza. Tal fim só p.od.erja s.er 
aJ.ca.nç<l!do ,f.i,ca,nd.o brazi.Jeiro, 11ão :sómffit•e o IP•equeno trech.o do Ac~e, . 

comprehtenlcLiJd•o \entr.e a bmha oib,]Ji.qua •e •O :p·aral!le.lo de ro 0 ,zo ' , 1111a•s •a:i.nda. 
o Acr·e meniídri,omal, com o Xrupury, 1e toda a va·Ma ·r:egiãJo d-o Oes·te, .. 
igualmente :pov·oada po.r braz·ileiro.s. 
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"Bst.e.s .quatro ponte>s, - o da iSUSij)te>nsão ruo •oommerd.o fluvia.l Cüll1l 
.a B.ci1i·V'ia, -o do syndJi.cruto inte.r•naJcionaJl, ·O odo:s hrazileiroos ·do IAcr•e •e .o 
da sobera1üa •no terr.ibori•o .por re·Hes o•ccttp•aiclo, - .a~oham-·se r eso l\Oid~s. 
A.Js !COI111Jtlljt:lrui·caçõ,e·s JPUr.atne,fite üD1ntner:cUa;es f,o:ra,tn logo . a.·est(llhelecidrus. 
Do •syndicabo .es.tm11g•e.iro ;o.bti'V•emo•s •c:VecLaração leg•al de ab.s.o.).uta des.istenáa 
de tod•o •C qualquer d.ineito •DL:! ,possiv.el .nedamaçã.o c•o•n•tr.a quem quer 
que ~sej 'a, n1,edia1nt·e .Ü11Jd,en1 niz~ação -p ecunJi.a·rLa •irucom,pan:aJveilnlente 1neno:r 

·que a nli•rui.tnw des.peza 1a que nos .obni.gJaria, •e á BoliYi.a, .·un1ia séri·a 
'·CChlnp liaaçãJo i•nte·rna•ci.onal. De.c.la-rámos u.iti-g>i•osa uma parte de territoúo 
·do A·cr•e, d•o Alto. PtÍ·rÚs .e d-o Albo J uruá, .a:d•aptand•o a i.ntell.igenóa . ma1s 
•conforme •c•om .a J•ettr.a e .o .es•p·i·nito do Tra1Ja.do· de · r867 .e o cniteri o 
·m1éÚS ,seg+t.Üd.o ·entr·e n6s, 'en1ho·r.a :não •tivesse Jsid:o até 'entã·o o d·este Mini·s-
teri·o. Obrt: iv.emo.s amig.av•e·lmemte da .B•olivi•a .a :a·coeitação de um modus 

··vivend1:J 'CJtlle nolS jp·ennlitbit:.• oacu:p:ar n1illit·ar e !aJdmüni·stra.tivanl•ente o ter.ri-
tari-o em ütigio ·e .intervir •com-o me·diaiCLo1res .no .qu.e lhe ,f,ica .a;o -sul , rpara 
ahi .ewita:r ~enco:ntnos d.e â:r.tn.as durànte ·3JS n eg.o•c•Ílações. ·Po.r ullt in1o, el i~nü

naod•os tod·O•S os pr-eli!11Ji-nare•s emba;r.açor~os, ;p·maed.emo·s a tmtar .amig.avel ·e 
lealmente c•om a Bolivia." 

As negociações rpara um accovdo .directo foram r·etomadas a r de julho 
•d.e 1903, •C[Uairlid•o •ruqui •chegou em missã<o especi·al <o illustr·e ·nerpnesentante 
•a a Hol1via Sr. F.evna.ncLo Gua.K:haHa, •e t iveram seu remate no Tratado 
·de 17 de :nov.e.tn.br.o do rnl eSrtno :aruno . 

. Nesta .sy.nthese r·esume o S .r . Barã·o do Ri•o-Bra~nco •rus \Ca-ntagens que 
a1aançanw;s oom o Trat•a!dlO .d·e .P.etwrp'OLis : 

"Ü Bor.azil an00'11j)•Ora •<~-O ·S<e t:• patrÜ11'0IU.i.O Ul11 territofi.o mais extenso 
·qu•e o de qua.Lqu.er dos IEslitdos do·· Ceará, R io Grande do No r te, Parahyba, 
P.emambuco, .AlagÔ.a!S, .Sergipe, Espiribo 5-atn'bo, >Rio ·d·e J.an•e.ir•o e S,MJrt:a · 
Cathar.ina, torriotoT•io qu.e pr.ooduz r·emd•a annual •sup eri.or á de mais de 
m etade dos vi•nte BstaJdiO.S rua •ll'O•ssa Un.iã·O. 

"Nã·o for.ann, !P•orén1, vanta~g.ens 111ateriae.s d·e .qna1lquer .o.rdte tn o 
mO<v·el que .no•s ·inspi11au. D esde nnlllito .se •conheciam .as r·ique·z.a;s do Acre, 
·que e nam1 101s '1101SSO·S IC01np.atri•ota!S · 10S unirc-O'S a ·eXlplorar; ·entr•eta:nto, o 
Go'V.erno .persistiu sen;p·r e em 'considerar boliviano a.quelle t.errito.rio e 

-dar á Boohv"a •a;s .po•»siv.eis faJci.Ji·c1ades rpa:ra o utd·liza.r. Foi pr·eci·s.o que .a 
·PI10pri.a 1S<egur.a11Ça deste •Oo·ntin-en.te <f.o.sse rumeaçrud.a •peJ.a tenba•tiva <:Le 
'i•ntroducção d•o systema •P·erturbador da:; Charte·red Companies, ·e que n•os 
convencelsS<emws d·a imp·~•s•s i ·bili·daJ.d·e de oo·nservar •as bo•a>s relações, q11e 

·ta'!lbo prez1cuno:s, ~c·o.n1 a naçã'o bol,i v i1a1na, e.n1quanto Jexisti·sse sob .a sua 
'soher.a.n.ia um berr.iborio ·C:xJclu·s<i\"a11Hmte ,habiotad•o por .brazileÕT·DS ·que lhe 
ena.m ho.s.ti>s, •par·aJ que •Se ·pno.duziss e a "''OiSSa .acção .em bus.ca dos r e•su.ltad•o.s 
·a:gont •ohüc1o s . 

"E, de fatc.bo, 1a·s .tnai.o·res va:n ta.gens .da acquisiçã.o territorial que 
resuh:tann ·d·este tr.rutado não •são as mateni·aes. As od·e or·cLe1111 mo.r.al ·e IJ>0-
1itic·«. são infi·nitamente .superior.es . Enlr:e •estas h.astà a;p•ontar •a que .se 
·trwduz .n•a nnelh<o·na .subst·anc ial q.ue e:Np·eri·ll11e<IJJtam .as .condições .do :Il·D·sso 
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'lmpe.ri•o rsobne o sys:teana fluvri•a:l ama-z•o.nioo •exructam em<te no ponto em:. 
crue· .o -diveito dos nibiej·ria1:ho·s p:o:düa tonn:ar-rs·e-nos -mooest•o. Não ;p-ode·n .:1o. 
adrntini&trar no·nmalrn1ente a região ago/a ~Ced~a, a que já tirnl1a dado Ü'ffi,ci-
a:lll11e.mte ro ~1·ome · si-gnrificativ•o d e Teniton:o de Colonia-s, ·a Boli•via rtinha . 
f.rutalunenibe de r.ecor·r.er a ·eX!j).e.dier.J•t e•s i•nc-omm<oid•o-s rpa.r.a nós •oom .o f im 
eLe suppri-r -as rc-orn'd1çõers .ess~1dta.e<s de rd ooünrio q~1·e Jhe fa,Jtmva:m. Sã•o . 

·ex~Ios U'ecentes o de.creto q u e a:bri-u o ·rio '!Acr e á navegação do nnindo 
e os .co,ntra-btos d e arrendaJI11ento creando ·entida:des sem i-sobera·nas . Su.p-
primi<da a •C3Jusa, não h a mais que .tem e r o eff.eito . 

" rD.o .uetrjtoni•o .arclquirid•o, .uma .p•a·rlte, que jraz a•o . rsul da lartitude de · 
I0°,2o', - e .que, si ben1 a[Jr.es ente 1.11 enor superf1i.cie que a outTa, é a que 
oOJntétn ~o 1111aio.r •Cl.:lns·o ,e as :rnais rilcas . f1.or·eSl!~S U·o :A!cr.e lSttp,eri·o:rl ____,num-
ca >f-oi m•em •Jl·o-ili a ·ser por nós roo>nteet aJcla á rBotlj,,i>a . A rsur u á r-ea, caJon-
J,aJdra prelro >Sr. corn1tna-aLmirr;ante Guino bel <d ea:n te •rua-s melhores demenrto·s . 
ca:r.to<g•rrajpihüroo>s á .n ossa -rui•sp:o.siçã-o, mã.:J d eve rs•er inferri-or a 48 .. r oS kilome-
trr.o:s q Ulaicl.r.a.\JJo.s. 

"A jpa1r,te· do rterd~o:rã.o que td e'I1110úla laJO D!O·r te ldle 10°,20 1
' ICuj.a á·rea -

pel<o-s 1TI-Cism<os <hudos .se avalia em c enca de '1 42. 900 kiJo.metws quadna-
do:s, d'·oi, ICionno rfioou cl:irto, -p-o.r •nós ·nec~1rtemen t·e <úeaLa.na.da rli tigi-cs•á e il'.e-
d anna:da: 'como 111'0SSa. D esa•p-par.eoeu ·P·O.r :isso •0 ·S·eu va.J.orr .paT:J. a BoJivia? 
NãJo, rcertamen'be. Assim tambem, !POr nnais que •o •Br.azil .e.stiv·ess•e c-on1-
v>e!lllcidro id·o .seu bom !direito, não p•o·di•a a·escomhecer a IIJCssib_,jocirad•e d e 
s·e ·- .a 1pendencia rr-·e-soJv:i1d;a 1e-1n ,fav or d1o 10utro Htig.runte. ~~o:J.segui.r •que · 
esúe ,cLesisti.sse do litigio re mos •c-ed-esse •OS :seus titni•O•S •e-ra uma va.nta.gem 
eLe g;ra•nJCI,e rconsiocJ,ermção, q ue n1to •p.odi,a 'Sl•r ·pr-etenilia'a a t itulo -g·:atuü-o . 
Desa,ppa-rec-e assim a rco n tr a<di.cção aqJpa1'ente cl·e procl a marmos o nosso 
d-i.r-e'ito ,a UJma [plarte 'ruo :territ-oáo •e 3Jdquiúl-·o ·em rsegui<d·a mediante a-·e-
trrnbuiçãJo. H "via mai-s no ·cwsoo p;ne.sent.e : ra d1e.cla:nação <dlo •lrit,igü> prela nos-
sa pa:r•te - .a d ecrllarla.çao <dro E ti.gj1o, d1g.o, ·r e~ondia .aJo intuit-o diJpJ.omatirco" 
d-e 1reg·r.l1ruriza:r a tnp:ssa ,o,octtpaçã.o, co111diçã.o ã'n:disp,ensa•v,e-1 p·ara 1a a11a1nu--
teu1Çã1o ·dla [Jaz re par-a o estal)e] ecüne:1to d•a·s n eg-o,ciações em , -j·sta ldre u.m. 
aJaco r.do directo, a q.ue afinal chegamos, <COm proveito para as <duas nações . 

'"'Ü que, [)elas •est'!Julações dest·e tratado, o B-razil dá, para obter 
da Boolivia .a rcessãJo de uma parrte ld.o 1seu terri~·ornio · •e a desriste.nrci:;. do-. 
seu allegado di-r eiot sóbr-e a outra par te, pód.e s.em duvida se r co.nside-
rado, como .uma >c-ompensação summamente vanta:j osa, ·e ele facto o é; mas . 
isto •não o-bsta q u e as nossas vantagens . sejam ig ual'l11 ente gr·andes . As 
oormbinwçõe•s em que mrenhuuna da:s !])·a<rte1s <·ntenessaJdias ;p e<rrd·e, ·e, maJ•s ain- · 
da, a:quelrlas -em q-ue todas ganham, serão emipre a me-lhores. 

"Em troca de 142.goo kilom etros quadrados de terra que lhe dispu-
tamos e el e 48. ooo ele t erra que era r econh ecidamente sua, isto é, em 
troca de H}I . ooo kilometros quadrados, damos á Bolivia, ·entre os rios :. 
Madeira e Abunan (ainda segundo os calculas acima r eferidos) , uma 
á.-.ea -de 2 . 296 kiJ.ome,tro<s q.uad-rados, ql'Íe não é ha:bita:cla por brazil ei ros . 
e que o é pcir bolivianos. Si o titnlo em nom e d o qual lhe pediam os a .. 
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-cessão das bacias do Acre e dos rios que ficam ao oéste deste era· o 
de serem esses territorios habitados e cultivados por concidadãos nossos, 
.como poderíamos honestamente negar á Bolívia extensão muito menor. 
:habitada e utilizada por seus nacionaes? Demais, era necessario salvar 
.o principio : não se tratava precisamente de cessão, mas de permuta de 
territori·os . E cumpre observar que este tratado. não veio innovar coisa 
alguma; a permt;ta de territorios já estava prevista e alitorizada no 
art. s" do Tratado de 27 de março de r867. 

"A permuta, entretanto, seria injustamente desigual, e não poderia 
.ser acceita pela Bolív ia, si consistisse em ficar reconhecida a nossa 
.soberania sobre 1 91. ooo kilom etros quadrados · de terras em plena e 
valiosa pr·oducção e darmos apenas 2. 296 de terr~no por emquanto 
.quasi improductivo. Foram, por isso , naturalmente pedidas pelos nossos 
·COncorrentes bolivia·nos outras compensações territoriaes bastante consi-
.derav eis, e que conseguitnos reduzir elevando a indemnização peculliaria 
:primitivamente ·o fferecida, a qual não teria sido n ecessaria, como ficou 
.dito , si houvessemos annuido á cessão ela margem direita elo Madeira, 
.desde a confluencia elo Mamo ré até a do J avary . " 

O parecer da Commissão de Diplomacia da Camara dos Deputados, 
·que deu o seu assentimento unanime ao tratado, enfeixa as razões do 
.seu voto cotn este juizo: 

"Considerando, pelas razões expostas e pelas que se evidenciam da 
'luminosa exposição do Sr. Ministro elas Relações Exteriores, que o 
:presente tratado, r esultante de sabia e sagaz preparação diplomatica, ao 
mesmo t empo que honra as tradições de nossa cultura e testemunha a 

J ealdacle de nossa pilitica i nternacional, grangeando para nós a confiança 
.e sympathia da opinião am ~ricana, r·epresenta real progr·esso e beneficio 
·para o paiz, cujas fronteiras dilata pela incorporação de extenso terri-
·torio , que virá constituir, en1 não remoto futuro , un1 novo e rico Estado; 
põe termo a uma situação inqui etante, acautela o futuro e ·consolida a 
paz e a amizade com uma nação· visinha : - é de parecer que seja elle 
approvado. " 

A 1nesma Com l!11i ssã•o, r ef er.inido-se aos onus pecuruiarios que •O tra.tado 
·nos a.ca·rr·eto·u, e .co•rufro.xrtrundlo-os com as .ren:drus q~~e rudqlllidmos, a,cc.e n-
tuava: "para obter a legitima incorporação definitiva de um trritorio 
·mais vasto e já actualm ente mais r endoso que a lguns dos Estados da 
nossa União, o Brasil dá á· Bolívia compensações valiosíssimas para ella, 
.é verdade, mas, que redundam em proveito igual para nós ou vão custar-
nos sacrifícios, fjU e serão segura e rapidamente remidos pelo que della 
:recebemos, ponderação esta que comprovam - para não invocar sinão os 
.onus mais consideraveis - a estrada de ferro que teremos de construir 
<lo Madeira ao Mamoré (ar\. 7° do tratado), obra de enorme alcance 
.economico e pol·itico, recomm enclada e d·eliberada desde muitos annos 

3' 

.• 
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poli" suas v-an1agens na:ci•o•naes - a i-ndemnizaçã<J IP•e-cuniar.i.a de· 
<f 2.ooo.ooo (art. 3°, idem), Q1te a renda. do novo territo1·io garante e 
amortizará folgadamente em em· to p1·azo. " 

E não era optimista aquella previsão da Camara dos Deputados. 
Embora a imperfeita arrecadação nos territorios adquiridos ao norte· 

e ao sul do paralldo I0°,2o', por motivos varios que a administração . 
J.o,cal v.ae ·conli·g;im1o, ei·s o quadro das rendas, a co•n1a•r da occuq:>açã?·· 
militar: 

Em 1903 
Em 1904 
Em 1905 
Janeiro a junho de 1906 ....... . . . . 

570:502$529 
2.376'932$377 
8.4r6:972$o68 
7.563:599$845 

19.018:oo6$8I9 

No proximo exercício, póde-se àssegurar que esta rão r estituídos ao-· 
fundo de ga rantia os dois milhões esterlinos que demos á Bolívia: e, a . 
partir de 1908, as rendas, que tendem aliás a augmentar, cobrirão as 
despezas a cargo das Prefeituras, sobrando folgadamente para acudir á 
garantia de juros concedida á futura estrada de ferro Madeira 
e Mamoré. 

O Tratado de P etropolis, portanto, si foi um acto politico bem 
inspirado, foi por igual uma feliz operação financeira. Tinha a plena .. 
consciencia de sua obra o M)nistro das Relações Exteriores, quando· 
affirmava ao terminar a sua exposição de 27 de dezembro de 1903: 

"O accordo directo era na verd ade o expediente prefe rível, o mais . 
rapido e o unico efficaz , podendo assegurar vantagens immediatas, tanto 
para -o Brasil , como para a Boliv ia. A elle recorremos e, depois de 
p<!!ci•ente 1aJbor, conseguimos nerulizal-o de m·odü· sai:'isfwot-o.r.Lo e honr•oso 
para os · dois paizes, não só r eso lvendo radicalmente todas as questões 
de actualidade, mas, abrangendo em um·a concepção gene rica o conjunto 
das nossas relações de caracter perpetuo com a Bolívia. 

"Com sinceridade afianço a V. Ex. que, para mim, vale mais esta . 
obra em que tive a fo rtuna de collaborar sob o governo de V. Ex., e -
graças ao apoio decidido com que me honrou, do que as duas outras, 
j11.J.l.ga.drus oom ta.nta bondade pdo•s no·ssos •cq·ncidad&os e que pude 1ervar a 
tern1o en1 condições, sen1 duvida, 1nuito mais fãvoraveis. " 

No exterior foi excell ente a impressão causada pelo accordo a que 
chegámos. 

Dentre in':um eras manifestações da opmwo estrangeira favoraveis- . 
ao modo por que puderam as duas nações vizinhas resolver directamente 
a sua penden'cia de litüites, destacamos, a seguir, a opinião autoriza-
dissima do coronel Church em um artigo a respeito do Acre, das regiões .. 
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v·izmnha-s e do futuro dellas, a pr.oposi•to d·o Tratado de P.etr·op.oJ.is, e 
inserto no fasciculo de maio (1904) do Geographical Journal, editado 
so:b OIS a.usp.i.cios da Royal Gl!ographical Society, de Londr,es . ' 

Depois de narrar as disp utas que appareceram entre os chefes dos 
movimentos anti'-bolivianos, a inst:all ação da nova Alfandega boliviana e 
do Consu.l a.d1o brazi.J.e,iro, ·O·S sucoess·o•s que, a;poz esse-s fac.t~·s, co.nv.e-nclenldo 
a ·Bo•Liv.ia da •impossi.bil i:da,de d e exenc·er alh effi.cazmente a sua acção e 
de auferir proventos con1pensaclores, a levaram a fazer, e1n 1901, con-
cessão ao Bolivian Syndica.te, anglo-ameri cano,. organizado em Washington, 
escr-eve o coronel Church : 

" ,0 Bolivian Syndicate só serv-iu para sobresaJl.tar o Brazil, onde foi 
co•nsideraclJo ·como di·sposto a estabelecer, sob poder.osa protecção, um 
impe,·ú"n in imperio, qu·e o Mini str-o daJS RceJaçõe-s Exteorio-nes, Ba.rãó do 
Ri·o Branco, quali f.iooou de primejna tentativa para introduzir no no·sso 
co111tinente o <Systema a<Ír~cano e wsiat·i•co das Charte1·ed Compan·ies, ar-
madas de poder·es .quasi soberanos. 

".0 Braz.il e<J.i•1JlliJ!1ou, em fevereiro de 1903, · o Boliv·ia.n Syndicate, 
pagando-lhe uma indeannização de <f I 16. ooo. 

"Irrita,d.os os animos d e parte a .parte, e tendo part·id•o e-m j aneir<o 
de La Paz ·e outros po.n.to.s uma expedição militar sob o commando ruo . 

'· pnoprio President·e da BoLivia, G~n,era'l Pandio, para ·a.baofar a rev•oluç ã<;> 
no A1cr•e, o Gov•e,r-no bnruzile-i r-o r,eso.Jv,e\1 imterv.ir e fez segu~r paTa ,o 
Amazonas forç as terr estres que ooooparam par.te do te rritorio co.nvuJ-
sio•nado. A g;uerra pa.r·e.oia .im.mi·ne-nte entr-e o Braz•i1l e a BoJivia, e ta•1vez, 
tamhem entre o Br.azi l e ·O P.e.rú, po.is ·este , aiJl'ezar do s·eu Traotaodo d e 185I, 
lembr-o.u--se de aproveitar a situaçã.o pa.-a reclamar limites a Jéste do 
Juruá ·e do Purús .e chegar até o Madeira, fundando-se no T~ata,do de 
Santo l<1die-fo·ruso, de 1777, que o Braúl .nunca r·eoon.h e.ceu. 

"Nesta situaçã.o cr.i-üca, a . Bolivia acceitou, em 21 d e março (1903), 
o modu.s v1:vendi que lh e pr·opoz o ·Braz,il , ·e da·s n·egocia:çõe.s pouco derpoi.s 
entaoboladas r·e.sult•ou •o Tr·aotado de P.e-tro.polis de 17 d·e nov<e-mbro de I\J03. 

"Esse travado é i.nspiraod•o. por uma polit1ca int~-lige-nte, d e vist.a,s 
lar.gas e previdentes, e f az ho.nra aos GoiVer.nos de ambos ·o•s pa.iZJes. ·O 
lucro que a BooJ.ivi·a auferira conn a constntcção da estra-da de f·er'l'o n~ 

Madeim é legitima oompe·n.sação dos seus . sa,crif.idos terri1lo·riwes, ao mesmo 
t empo que a abertura de ~1ma ta.] vi·a de comm ercn.o dará vida e actividad.e 
ás 533. ooo mil•has qua,drad•aJS do entor.pe-cicllo Matto-Gro•sso, um Estado 
br.aziJ.eiro que p o1sS'lle rJq.u ezas qrt.J'asi sem fcim, na agri.cuiltur.a, IIla cr.i·ação e 
n o1s minerios. 

"Div.er.saos ·nações entr·etivera,m cM.o•nosa -co.rr-espo-nd·encia com o Br-az.i'l, 
a proposito da livre -nave,gação e direito•s ribeirinho1s .no Amazonas e seus 
tdbutari.os, •e indescu1pav·ei'S aob.u sos d·era,m-se na r-egião pelo appar.eJlte 
eXJdusiv;Ílsm-o braz·iil-ei-r·O·. Diff.iociJ era ·O pmhlema para -o Bra·zil. Em 1870, 

,,· 
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u a~r·ti·cul.ista, fala·nd·o ao Imperado·r D. J:',ed.ro II, üuv.iu de S.ua Maj e.stade 
que "abrir o Amazonas a tod·os os vizinhos, antes de firma-r definitiva-

" mente com dles os limites .e regras para o oo.mmerci.o e juri.sdi·cção na 
vasta rêde fluv,ial, sobre.carre.garia irnmensamente o Thesouro N a<:io.nal 
do Inljperio, ~sem ·va·nta-g·ens .co:riT·e:s.p Otndentes~'. 

"Sua Maô·es.tade a•ocr.escen.t·ou : 
"Pelo decreto .de dez·e.mbro de r866 nós abrimos a arteria pPincip<i:l 

a div·erso.s af.fiLuentes, estes ultilmos até IP·Onbos f>Ouc·o acima da sua c·o·n-
fluencia. O M2/d.e ira, em que ,o s.enhor é i·nteressado, nã,o poud·e ser 
aberto, como pretendia, até Santo· -A.nto:n.io, ,porém, liVlre já está até Bor-ba, 
algu·mas mi1has a•cima da · f.oz. Logo qu.e ·O .s.enho·r mostr•e ao Gov·enno 
que ha •suf.fident·e commer.ci·o para pr·oteger •e garanti•r, o B.razil sat·isfará 
~mmedJiatamen.te esse d·eos·ei-o'' . 

"1Jois anno.s .mais tarde, de facto, dava-se .isso. 
"Com o Tr·MOO·O d·e P.etr•OIP'oJ.i·s a •R.epwbLka .Bra,~1e·Íir.a oo-nfi["ma a 

. politica do Imperi•o, e o Barão do Ri•o Branco, •Ministro das Relações 
E><ter.iores, demo.nstra ser, a toda evidencia, .um estac!J]sta d<e pr·im·eira 
ordem. O tratad•o vê lronge no fuburo, e .começa a f.azer do grande .rei;·er-
vatorio .interi-or do Amazo.nas um quasi mar iruteT\Ilaciona!, des.tinoo<O a 
ser utiolizado .por todas as Republicas ' ribeirinhas. EHectivamente, nelle 
se mostra a todas ell21S que, por meio de a.migav.eis convenções, podem, 
ao lado0 .das Alfandegas brasileiras, arr.ecadar os seus dire·iilos de impor-
tação, e rea.liza-r livr-emente o seu •c<omme11cio .exterior de tr21fl.Sito·. E ' · 
um larg>o e adeantad.o passo para a fpente, sobr.etudo si esta nova po.Jiti:ca 
é comparada com a seguida na épo.ca col·onial. Abre uma era de con-
fratern1dade .en.tr·e d.esoencLentes d·e IPO•r.tuguezes e he.s.panhóes, •e prom ette 
21031ba.r •C·Om il:odos .as 1Pneco111cito:s que os seu•s a~ntepassados l·evaram, i.nf.e-
liZI11l ente, !Para o0 NoiV•O ·Mundo.'' 

A . esta d elimitação de fro·nteiras com a Bolívia, pr·ende-se , mas não 
tem neJ.la a sua origem, a nossa conl:r.overs.ia de li.mi.tes com o Perú. 

D esd·e r863 , r•enovadas .em r86g e ai.nda em r874, .o B.razii t·em r ecla-
mações .do Perú, ~s mesmas que elle · reviveu po•r o ocasião das negJo•c iaçõ es 
c<om a Boli•v·ia , ~ ás 'quaes o Govel'n.O od·o Boraz.j,] -deixou de atten.der, 
finmando-se no seu Emite pelo J avary e a•té a nascente desse rio. D ahi, 
paPa léste e sull., o Brazi•l r econhecia a sobera'nia da Bol!ivia, taJ como 
firmára .no .tratado de 27 de março de r867.· . A <:onv•eni en<:ia, püis, d e 
!.i•quidar o .desa-ocor.do com a Re.publica do Pe·rÚ é anterior a.o Tratado 
me P etr.o.p·o,Ji.s, nã•o se-ndo V1er·doo-ei·ra a asserção. d e que deiJ.e promanou 
uma questã!o .nova entre o Brazi•l e o P.erú. 

Reaff.ir'lna-nd·o suas pretençõe.s anteriores, é .certo, ~o Tratado d e 
P.etropoU.s, míls poster.io·r.e·s ao tratado q.ue · cel.ebrou oomnosc-o em r8s r, 
o Perú manifest"Ou ao Goov.erno do. BJ:azil o desej-o de toma·r parte tvas 

neg.ociações pa.ra Ó Tr-atado de P etropo!is.. As razõ es por qllle nã!o an.nuiu 
á pr-o.p.osta do -Gorverno do P·erú, pr·ef.erindo o Gov•erno do BPazi.l tratar 
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primeir-o oom a Bolivia e liquidar ·préviamente com esta Republica a 
respectiva linha de honte,i'ras, para dep:ois tomar em oo.nsideração a·s. 
aille.gações p ePuanas, foram da:da,s nas seguintes notas do Minist•ro ·das. 
Relações Exteúores ao representante dirplomatico do Perú junto ao Go-· 
v·erno do Braú'l : 

(Nota de r8 de agosto de 1903) - . . . "No tocante á . prorpo.sta que-
foi agora transmittida forma1men~·e ell\ nome do Governo do Perú, já em 
2 de feve r ei ro ultimo, quand•o, pda prime.i·ra vez, o Sr. Amador deD 
Solar, refe ri•ndo-se a um telegramma que recebera do seu governo , me· 
faJ:ou na constitwção de um tribunal :mixto, composto d.e r·epresentan tes 
do Braz.iu, do Perú e da BoJ.ivi.a, rpara resolve• ·a,s :su a·s, questões d e limites,. 
eu lhe decl:a~ei, sem h esitar, que seme:l hante expediente a nenhum dos 
tr.es pa.izes conv-inha e não podia ser a•oceito pelo Braz,il. 

"Co nfirmo o que então disse ao Sr. Solar ·e re peti nas ·conversações-
que me coube a honra de ter oom o Sr. :Ministro d esde a sua chegada, 
sendo a ulltima, a·i·nda que muito rapida, ·em encontro a,ocidental, na mesma: 
noite de 4 do corrente . 

"O Gover.no Federa•] ente·nde que o exame ·simultaneo das reclamaçõe·s: 
te rritori.a,es do·s tr·es pa·izes em conferencia ou em tr ibunal de r.ep.resen-
tam~es das partes- interessadas, abr iri a uma discussão summamente difficil' 
e complica,da (embora o Sr. Ministro consi dere i•ndiscutivei·s os direitos. 
do P·erú), de gra.nde duração e ·n enhum r esultad-o pratico. 

"Ac.cres:ce que são clifferentes as bases sobre que o Brasil e o Perú: 
querem assentar 1 as ·n eg·ociações ou o ponto de v ista em que se colu·o.cam. 
E' em virtUJde do que suppõe ser seu di•r eit-o proprio q11e o Perú reclama: 
da Bolivi•a tod-o o te r ritorio entre a nascente do J avary e a oonflu encia 
do Ben1, com-o ·CO•nsta c1o traticlo de ar-bitramento d.e 30 de dezembiro 
ultüno, cuja nego-ciação ·Correu en1 ·segredo para nós, ao passo que . o 
Br asiJ procura ·chegar a um ac.côrdo amigavel com a Holivia para haver, 
mediante ·Compensações razoa v eis, parte desse vasto territori.o. 

"Sómente a Bolivia e ci Brazil têm feito e co·n t.inuam a fazer sacri-
fici os ·em consequencia das desord ens que, desde I8gg, se pr.oduzen; no 
Alcre, orule a população é exclusivaníente brazileira. Só o Brazil e a 
Bolivi a, portanto, têm immediato e vercla:deir'o interess·e em resolver 
pr-omptamente as d i fficulclades existentes e em pôr te rmo , sem mais 
c).emora, á crise actual . Si, como d•esej a , e sem de n:iodo nenhum pre-
judicar a Bolivia, puder o Brazil obter desse seu visinho e amigo uma 
rectifi.cação ele fr-onteiras , estará prom,pto para, desde logo , entra:r com o 
Perú no estudo el e um tratado d e limites complem entar do de 1851. 
Entretanto, ratifico , com prazer, em nom e do Governo Federal, a resalva 
q.ue f.iz no telegramma el e 3 de fever·eiro á Legação Brazileira em La 
Paz, r epetida em a nota que, ·Com a data de 9 d.o mesmo mez, dirigi ao 
eri tão M·inisti;o do P erú, ·neste paiz - documentos eses citados na com-
municação de 3 de juLho a que ag·o·ra respondo, - e confirmo tambe!tl 
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tudo quanto está declarado no se·guinte telegramma qu-e ·em 20 d.e jarieiro 
dirigi ao encarregado de negocias do Brazil em Lima : 

"Queira i•mformar reservadamente· a ·esse Gov·erno que, qualquer que 
''seja a resolução que sejamos obrigados a torüar, quando esgota·dos todos 
"os meios suasorios, na questão dos estrangeiros do Sy.ndicato que o 
"G(\lverno Bolivia.no quer estwbelecer no territorio em litigio, o Governo 
"Brazileiro te.rlá na maior attenção as redamações do Perú, sobr·etudo na 
"1paJrte que vae do Purús pa·ra ·O:éste, e, animado d·o •eS!pir.j,t.o mais .óon-

•'ciliador e an1Ígav·el, ·estará ·pro1npto para se entender, ean tempo, con1 
"esse Governo, sobre o territorio em litígio , como deseja entender-se 
" ~eon1 o da B-o~·ivia. '' 

"Espero que estas d·eclaraçÕ·eS 
prevaleço-me da 

da minha alta 
Governo Per,uano e 
nistro os protestos 
Branco. 

possam satisfaz·er :plename.tlte o 
o.c·casião para r eite rar ao Sr. Mi-
consideração . . - ( Assignado) Rio 

''Ao rSr. Hernán Velarde, Enviado .Extrao~:dinario ·e Ministro Pleni-
potenc.ia:ri0 da RepubJ.i<ca do Pe.rú." 

( No ta de I I de abril de I 866. ) 

'' ~· secção - N. I - Rio de Janeiro - Ministerio das Relações 
Exteriores, rr d·e abril de I904. 

''.Sr. Ministro - No d.evido tempo tive a honra de .r ece.ber a nota 
que V. ·Ex. me dirigiu .em I I de wgosto do anno passado, respond·endo á 
minha de I8 do mez pre.oedente e propomdo qu·e ws questões de front.eira 
entre o Braczil, o P.erú ·e a Boli<Via foss em submdtidws a um arbitro. 

"Em •conf·erenci.a que tivemos, pouco depois do recebimento çle•ssa 
nota, de!cla·r·ei que o GoV'erno Federal não podia concordar no proposto 
tri'plioe arbitramento, ou, como outros dizem, 1110• arbitramento tripartido, 
e dei logo verbalmente a V. Ex. as razões em que funda vamos esta 
segun!Ía recusa. Agora venho confirmar !pOr ·e&cripto a~s razões d·e que 
V . Ex. em tempo util já. te·VJe pleno colllhe1cimento. 

"Antes de •O fazer , porém, devo contestar a nota a que me r·efiro na 
parte ·em que o rSr. Ministro pro.cura mo.strar .que é de origem brazi1eira 
a idéa de uma commissão ou de um trib;unal mixto para dir.imir os des-
wccordos sobr.e fronteir<lJS ·.entre os tres citado•s paizes. 

"rCom esse fim , raHega que a propro.sta foi feita em j anei·ro d·e I903 

pdlo rSr. Assis ·Brasil, nosso Ministro nns Estados Unidos da Ame rica, 
ao Sr. A1VJarez' rCa1deron, Ministro do Perú na mesma Republica·, ·e .que 
a essa pr.oposta alludia o t-elegramma do· Gov~rnro de LÍlltla, recebido .em 
2 de fevereiro do mesmo anno pelo Sr . .Amador de! Solar, ·então Ministro 
do Perú no Brazil. 
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"Effedivamente, no telegramma que me foi oommunicaodo naqu·éJla 
<data pelo Sr. .Solar, dizia ass>im o Ministro das Relações Exteriores, 
.. Sr. Larrabure : 

" .Por conducto de nuestra Legación en W a!shington, recibi propuesta 
"" dei Br,azi•l 1someter cuestion Acr.e comisión mixta compuesta P.erú, 
"BraZii·l, BoJ-ivia. Ac.ce;pté gusto•so esta fól'ma c·o•nciliadora. '' 

" Esse telegraJmma resultava de equivo.co a qu-e deu lo·gar a trans-
:miss1io de uma conv•ersa particular havida .em 28 d-e j aneir-o entre os 
Mi-nistro•s do Brazil e do Perú, em Washington, durante a qual o primei'l'o 
r-ed-igiu apr-essadamente, -e entreg.au ao segundo, um aopontamento em que 

·consignou idéas que .então lhe o ocorreram. E' a esse apontamento -
-escripto a lapis, si a _ lembrança do Sr. Asiss Brasil lhe não é infiel -, 
.que V. Ex. dá o nome de Memorandum. 

"No mesmo dia 2 de fevereiro de 1903, dedar-ei ao s ·r. So1lar que, 
"Si tiV'essemo-s .alguma proposta .a faz,er ao Governo Peruano, seria -noces-
sariamenbe feita pelo inte!'medio da Legação do Perú no Rio d·e J aneiro 
ou pela do Brazil em Lima, e que jámais acreditámo1s que commissões 
ou tribuna•es mixtos pudess·em resolver questões de limites, menos .ainda 
litigi-os dessa natureza •entre mais de :4uas nações. 

"Não houve, p•ortanto, nesse sentido proipoffia alguma o.fficial de 
•ori<gem br.az i1 eira feita ao Perú ·em janeiro ou f.evereiro de 1903, nem em 
•data anterior ou posterior. 

"Houve, porétn, nesse sentido, e anteriormente , mai1s de uma sug-
·gestão ou proposta d e orig-em peruana. 

"Em 28 de dezembro de r868, .a folha •O<fücial de Lima publicou um 
·despac.ho d·e 25 de nov.embro, do Sr. Barreneohea, Mini.stm das -Relações 
Exterior-es, ao Sr. La Torre Bueno, Encarregado de N ego.ci-os do Perú 

·em La Paz, i-nstruindo-o para manifestar que, no entender do Gov.ern•o 
Peruano, o meio de .se chegar a um resultado sart:is•factorio seria a no-

·meação de commis-sarios !pOr part·e do 1Perú, da Bolivi.a -e dn Brazi1, afim 
·de v-erificarem a demarcação difinitiva do•s r-espectivos territorios. 

"Na mesma ·o•ccasião, o Sr. Ba-rrenechea inruicou -esse -expediente ao 
•.Consul Geral do BraziJ, .Souza Ferreira, e ao Secretario de Legação, Ponte 
'Ribeiro, que se <11chava então •em Lima sem caracter officia.l (e-stavam 
·interrompidas as noss<~~s rdações dipiomaÜc<~~s) pediu a ambos que 
-communi·cassem ao Governo lmiperi:al a id:éa da r·eunião "de uma com-

:·missã'O mixta de r.epr.ese·l).t:<~~ntes dos tres BstOO·o•s . '' 
"Em Il'ota de 22 de juLho de 1870, dirigida á Legação do Braz i! em 

'Lima, o Mi-nistro das Relações Exteri·or·e·s, Sr. Lo·yaza, disse que o seu 
·.antecessor havia prop'Osto aos Gover-nos do Bqu<~~dor •e d:a •Colombia a 
rPunião de uma commi'SSão mi"ta composta de representantes do Perú 

•-e de todos os Estados limitrophes, e •que o ·Sr. Mezones, Mini-stro do 
:P.erú no Br.azil, havia sido incumbido de fazer igual proposta •a•o Gov•erno· 
Imperial, o que se não havàa realizado por e·star este diplomata aus·ente 

<do Rio de Jandr.o . Julgava, pois, chegada a opportunidade de · pedir 
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officitaJlment<e ao Mi:nistro do Brazil, Conselheiro Pereira Leal, que ~ 

informasse do pe-nsamento que sobr-e o a.ssumpto -rub'rigaNa então o 
Govemo Bra:z>ile•iTo. 

"Outro do:cumento of.ficial, este publicado na 1Gollecção de Trntaclos. 
do P.erú, pelo Sr. Ricard•o 11\randla, tomo II, pagina 583, mostra a per-
sistente coiJJfiança do Governo do P.erú na -ef.filcacia de uma :aJcção .commum 
entre .o,s púzes intenessados para o ·desfi.nJdamento simult.an~o d•e queSitões 
dessa natur·eza. E' a -nona qru·e, ·em 9 de juilho de r1l74, o Mü>istro das 
Relações ExtePior<es, ,Sr. J. de ·la Riv;a A:güero, end•ereçou ao represen-
tante do Brazil em Lima ·e na qual .se lê o s·eguinte : 

" :AI contestar Ja nota de V. Ex., creo, p'l.les, conveni ente y oportuno 
" invitarJo para :que, tomaJndo las ord•ea1es del Go:bi:e rno Imperiai , provo-
"quemo'S un O>C'llerdo co.n e! Go,bieii11o de BoJo·vi a, á fin de que, autorisamdo· 
" •este a su representante -en esba oapüal, podamos .abrir confe!'enoias h2Jsta. 
" llegar a un avenimento-, mediante <Bl cuaJ qued·en d·etenminado•s de un' 
" morlo d efinitivo los limites de lo1s tres pruis ecs en la hnea oeste~este, 

"q,ue, par•tiendo de! (f avary, d1ebe teruninaJr en d Madera", linha e ssa -
aJccresoentarei eu - de q_ltle nã!o fez menção al:guma o Governo do Pe rú, 
quando negociou com o do Bra:z>iJ o Tm.ta'Cio· de ISS I, por entend-er nesse· 
t•empo, :com sobrada <ra·zão, que a'O sul e a léste do J aNary, na direcção do 
Madeira, o Perú não co:nfanaJ\"a com o BraziJ e :só pü'l' es:t e e pda Bo•l·ivj,a . 
podiam ser di1sputados taes te:rritorios. 

" •Como vê o Sr. rMinistro , a idba de uma commi-s·são ou de um trubuna1 
mixto compo:sto de r·epr.esentanbes do Brazil, do P.erú e da Bolivia é· 
iniContestavoe.lmente de orig-em peTuana -e todas :as propostas nes-se sentido 
pa·rti•rann do Gov·er:n·o do P-erú - ·em I868, I87o, I874 e I903. 

"O Gov•erno Brazi.leiro, porém, foi se·mpre e -invar-iavelmente op.posto· 
a semeLhante e><p·edieni:e. 

"Em d-espacho de 25 de ja>neiro d-e I869, o Ministro dos N egocios. 
Estrangeiros, <Conseftheiro Para-nho-s, d·epo-js Vis•cond•e do Ri•o· Branco, 
i,ncumbiu o Secretanio P'onbe Ri•beiro de responder a·o Sr. Barrenechea 
que o Gov-erno Imperial só se podia :pres-bar á fa-cil exec'llção do que· 

. fóna eSitiQ:lulado na <Oo:nv-enção assi.gnada em Lima aos 23 d·e outubro de· 
r85 I, tendo sido sempr·e :contrariro, em questões de s'oberania e segurança. 
t·erritori•al, á r-euniã•o de oon.gressos e commissões nn-ixta-s. 

"Em 8 de ma·rço do me,smo .anno, o Barão d'e Cotegipe, que substituia: 
af.J'llell\e Min>stro ,enviou á Legaçã!o Imperial em La Pa·z :cópj.a do citado 
despacho d·e 25 de .j an·eiro, ·enca-rregando~a de ·communi<:ar a•o Governo 
Bolivliano que o do Brazã,l não acoeitára a rpo:·opo:sta do P.e.-ú, porque a 
julgava de•snec-ess.ria e inconveniente. 

"Em nota d:e 25 d:e julho de I87o, o 'Ministro do -Brazil em Lima 
repetiu ao Governo P·erua-no .o que j·á: l-he havia dito O• Secr·eta·rio Ponte 
Ribeiro -em nome do -Go.v·e.rno ImperiaJ , isto é, que ·este não podia ·con-
cordar na proposta ·comnnjssão mixba d-e repr.esentant-es dos tres gover;,_Ç>s. 
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e só estava d.i,sposto e pro.mpto para a fi.el ·exec.uçã.o do estipulado ·em 
r85 I com o P·erú. 

"Em 1874, o Vi,scocrJde de Caravdlias, Mi,nistro do·S Negocias Estran-
g-eiros, consuilito.u .os <:o·nselheiros de Estado M1arquez d·e S. Vicente, 
Vi.sconde de Ja.gua·ry, N·abuco de Araujo · •e Visconde de ·Nictheroy sobre 
a segu<int·e qrue·stão : 

" Deve •o G,o•v.erno Imperial acoeitar •o ·oonvite para a· negociação . 
. em commum com o Perú •e a Bolrrvia ? " 

"Sem di•scr·~p.ancia alguma, os oo111selheir.os •consultados opinaram pela 
não ·acceit ação do convdte, e assim r'e,Siolveu o• Gabinete Imp.erial, ·embora 
não houv esse resp,ondôdo ou mandado r espo.nder por •escripto á precitada 
nota p•eruana d e 9 d·e ju'lho d.e I864. Demonada •então a resposta, ·enten- , 
deu-se ma.Í·S tarde .ser ocioso dal-a fóra de tempo, .tamo mais quanto o 
Gover·no Peruano parecia haNer desistido dJa sua idéa e já ·em official-
mente sabida ·em Lima, d esd•e r869, a opinião d•o. •Governo BraziJeir·o. 

".AJfigur.ou~se ao Sr.. Ministro que não tinham base segura as obser-
vações •que fiz para motiva r a inco.nveni.encia e ·ineffieacia da negociação· 
simulúa111.ea de que.stões territori•aes entre tr.es E stad.o.s litigantes. Na 
sua r.esposta, .porém, não encorutrei razões ou prec ed en1es que pudessem . 
a:bala·r a nossa •convicçã'o ou induzir-nos a mod-i,f.ica r o . procedimento que 
sobr·e o assumpto t·em ti.d.o o Gov•er·no no 1Brazil, d.esde que surgiu em 
r868 a idéa a,pres•enúada iterativannente pelo d·o Perú, durante o r.egimen 
imj)erial neste paiz, e r.enov.ada agora, d•epoi·s d·e 30 anno·S de compl·eúo 
abando·no .. 

"Não h a negar que muiÍ d-iversas eram as quest ões de limites entr·e· 
o. Bmúl ·e a Bolív ia ·e •entr.e •esta e o P.erú, assim tamhem que era muito 
ou tro , c•omo a .ffir.m·ei, o t erreno em que os Govercr1os do Rio d·e Janeiro· 
e d e Lima queri am oo.Jilocar 13:JS, s uas negociaçÕe•s com o d·e La Paz. 

".O P.erú e a Bohvia, procurando r·esolv·er o seu d.esa·ccordo, baseavam-
se ·em ·deúsões da •Côrte de Madnid, sobre limi:tes inte rnos da America 
h eSipan.ho•la, d·eci.sões ·qu e em nada o'brigaJVam o Braz.i:J, Siuc ce-ssor de Po.•-
tugal n.esta par.te do ·contin~nte. Da ma•ngem ·dir·eita do Ucayale e da. 
na•scente do J avary para lés~e, .a· Perú prd-endia te r dir.ei.to a r·egiões im-
mensa:s. O Brazil, !porém, no l[)roposilto de proteger mil·hares d·e nacio-
naes seus, 1pl1o'curarva haver, n1·ed·iante comp:énsações nazo.aveis, apenas· 
uma par.re do que nesses vastissümos sertõ.es tinha •cedido á HoJivia pelo 
Tratado de I867, i·sto é, emp·enhaJVa-se .em r.ecupenar •o seu direito primitivo 
sobre as ba·cias do Mto ·P~1rús e d·o Albo Juruá, direito ·o·riundo do•s acO'll-
teci·m·entOis d·e 18o1, os .quaJes ron11peran1 para s en1pre e tor·nara,m in-
srubsistente o Tratado Pr.elimú•nar d·e I777, oo.mo r eoonheceu o Governo. 
Peruano em rSsr , 11as negoçiações com o Brazid 1e ~ambem nas de que 
resultou a Co·nvenção d.e 23 de outubro d e 185 I. 

"E' ta.nilbem innegavd que só o BraziJ e' a BoEvia, hav•endo f.eitJo até-
I 903 gn~ndes saiCrid:icio•s .e achand,o-·se em situação inoo.mmoda pela pro-



490 

'longaçã0 das desordens no Acre, tinham verdade>iro inter-esse ·em r-esolver, 
·&em ma;is delongJas, a <:ri.se, o Brazil sobr-etuclJo, porqu~ c!Jessa solução 
-d·ependiam os d-esti-nors de uma numerorsa população bmzi1eira. 

"E' ·ruinda, para o -Go-v.errno do Brazirl, fóra de duvida que a nego·ciação 
.conjunta, so•bre ser bastante -complexa, mais difiiiüi<l e extr·emamenme com-
plicadra - como já tiv.e a honra d·e dizer - 1não proder.i.a dar r·eSIUltado 
aJlgum . satisfwCJt·o-rio e pr-oduziria inevitav-elm-ente novas d·elong;as •e 
-discussões. O Sr . Mrrn1·stro achou que .isso .nãci parssav~ de uma affir-
mativra munha, . insinuando assim que -eJla era irnsust·ent-avd, ou que •não 
tinham fund,amento ~erio as pr-evisõe-s cLeste Governo; •na•s mão addpzitl 
um só ·exemplo de ·negloci.ação de tal na;tur.e20a l-evada a bom t ·ermo, e 
:pr·erfietiu diz-er por alt·o que jul•gav.a <Le-snec·essaroio estender-.s·e sobr-e o caso, 
,po-rque .as declarações •co.ntidas na mi·n·ha nota - e que tambem lhe pa-
r-eceu •irnutil indi·car - dncidavam basbanrte o po-nto ·e davam ass-ento mais 
.solido á attitude do s-eu GoverrnKJ. 

"Não é ruecessario al1egar .aqui a •exp eriencia que ao Governo do 
BrallÍl d-eixou u1na tra•balho:sa negociação d·esta natur.eza, nem .multiplicar 
-ex-emplos ou .ir buscal-o.s longe para que .ellJClOJllltremos . p<rova evidente de 
·&er uma illusã-o o P.sperar qu-e tr.es p-o-tenci•as JJi.tilga-ntes po•ssam, tratando 
em comníum, r-esolver de modo profícuo e def,j.nitivo q~Uestões de terri-torio. 
A p11opria histori.a dliplomatica do Perú no·l-a ministra. 

'" En1 Lima c.o.ng.rega:ran1-,se p'}erl.Ítp·o~teneiwri:os do P,erú, Equad-or e 
-Colombia paPa o .r,xame -e aJuste das nespectivas questões de limi•te-s, pro-
-duzindo -essa -co•nferencia, depois de muirtas sessões -e larga dôscussão, um 
tra;tando de aJt'bitramento em virtude cl·o qual os tr-e-s [pl-eitos devjam ser 
.submettiodlos á d-eci-são de Sua Maj-estade o Reá de Hespanha. 

"Sã•o passados dez ann-os, -e o que se suppunha então resolv-ido -está 
·o.a m.esma situaçã-o a.nterior ao tratado. O proc-esso arbitraJl não teV1e 
andame-nto algum e !~estes mome-nto·s meoSJ110 trabalha .em Lima e em 
Qui~o a d1plomaJcia p-enuana, para que se ,tonne •effectiva ,a conv-enção de 

:a~bitrameruto que o Perú ce•1ebr·o.u ·em r887 corm o EquaJd·o-r, cl eixa;ndo de 
lado a rCo.lombi•a, oomo já o fiz.er.a naquelle anno -e em r89o, quando tratou 
·sómJente ce>m o Equador, e procedendo como ·em r·Ss r, qua;nclo nego·ci•ou 
uni.camente co.m o Brazil, · nãÓ ·obstante saber qt•e os terr.i,torios por 0"1de 
foi traça,da a fronteira eram tambem, como são a irnda hoj.e, r·edamados 
·pelo Ertuador e piela •Col.omhia. 

"O desengano que a:ssin1 -teve o Perú, prerdend:o dez annors, ·se·rn 'pro-
-gredir um p-asso, na 'Porfia d.e qu.e fossem r·eso.lvidas co•njuntamente tres 
·cruestões rdiff.e!'entes, V•er.saJndo sobre hnhas de fronte.uras enr-edadas Ufi';as 
co·m as ~outras, J}Jarecia dever leval-.o, no s·eu p·roprio interesse, a não 
mais pensar em combinações dessa naJtur-eza. 

"Si houv-ess'emo•s admittido a nego1ciaçãio conjunta proposta •em 3 de 
julho do anno passado, começarjrumos por nãio no.s entend-er sobr-e as 
bases -eLas nossas pnetenções. O 1Brazil e a Bolívia quer.i;am discutir, 
.collocando-se no terreno elas suas mutuas conv-eniencias, dos s·eus r·eci-



491 

;p·rooos 1interesses no presente e no futuro, ou sobr.e o d·o Tratado de ' r867, 
que o P.crÚ· desco·nhe·cia; o P.erú 'e a Bolivi.a, sobr·e titui·o.s ·da ép<>ca co~ 
lo,nial, ·eman'ados da sua antÍ'g;a metr·opole. Na discussão com .o Brazil, 
·qu.erer,La .o P1erú assenta.- a •sua ,pretenção Slo,bre o Tratado de r 777, cu i a 
validad·e 'o Braz·il nã·o póde admittir, ou pro.curar.ia p·ersuadir~nors, com a 
sua .j,nt·ePpr·etação d·e ceJ,"tos ,a•ctos dos reis de Hespan.ha, de que é com o 
Perú e não com a Bo.Jivia que o ,Brazil dleve .conf.i,nar no vaJI·e do Ama-
zonas a léste do meridiano da nascente do J avary. Quando meS~mo nos 
pude·ssemos enbend·er e re.gular conv.enietJJbemente a d ,iocussão, seria ·esta 
muito demorada, ·e .dar-se-ia necessariamente um d·estes tres casos : 

"r 0 - ·O Perú ligava-se wo Brazil ,contra a Bo.Jiv.m, o que s.ó se poderia 
ve r ifkar sa:cri.f.icando o Brazil a:o Perú, pelo menos, a •negião do Alto 
.J nruá, occupa:da, ·e desd·e mu,itissimos annos, por brazileiros; 

"2° - o P.erú ligava,se á BoLívia contra o Br.azi.J; 
"3° - a Blolivia liga VIa-se a.o Brazil ·co·ntra o Perú . 
"No :prinneiro caso, ganha v a ·o P·ell'Ú ·e p·erdi.am o BraúJ .e a BoliiVia ; 

no segundo, perdia o Brazil e ga·nhav.a o Perú; e .no temeiüo, .nada 
per-dia o Perú. 

"As conf.er·encias acabariam pdo rompimento da negociação ou, 
·oomo as d e 1894, em Lima, por um trata:do de ·bripli·ce anbitr.amento, que 
teria a m.esma sorte d,o que f,o,i assignado naquelLa occa·sião. 

"Estas ·considerações ·e o •ensinamento que r·esulta da propria ·expe-
ni·encia do P erú, desd e a sua ma!Hogra:da tenta.Jtiva de r8g4, bastam para 
·demo.nstrar o acerto ·e prude111cia com •qt~e •proc·edeu o Gov·erno do Brazil 
·deixando de acoeitar as duws pr.oposiçõ·es .que Lhe f.oll'am feitas. 

"Simplifka•da agora a ,qu·estão, depois do Tr.a~a:do de 17 de no·v emhro 
·u1timo, e!Jtre o Bra:z.i l e a Bolívia, ou, melho,r, d estacadas ws duas questões 
perú-bo.Liv.iana e perú"brazô,leiüa, poderá o Go.v·erno d.e Lima nego~Diar ·e 
·resolver ambas, •menos diff~cioLmente. 

"A promes&a d 'e a:r.bi.tramento a que V. Ex. .se refene, contida na 
Convenção 'CJ,e zr de março de 1903, concluída em La Paz, era para ter 
·oumpnimento si fosse impossível um a:ocordo transwocioo.na•l •entr·e ·O Braz.il 
·e a Bot!iv,ia, mas, em .c<J~so algum, para dJar partiocupação ao Perú no 
·proc·esso arbitral. 

"J t~lgou o SI!' . Mini.stro conVleniente di~er de passagem que o P.erú 
nunca I!IJO·S r·econ.heoeu di·reitos no to1ca·nte aos territorios .sobre que o seu 
:gov·erno abriu Jit,igiÍ·o ·em r863. E' :ponto para s·er venti.Jado depois, 
porque não vem a proposito, sendo su.ffióente naz·er sentir ago.ra que as 
•denbe, e d·e nenhum modo imp·o·rtavam \t admissão de que tivessem fun-
resalva:s f,onmuladas pelo Brazil, 'quando tratava ·oom a B\o livia, 1mpor-
·tavam apenas o recotnheC.Ímento de que o P·erú ·era tambem um pr-eten-
-damento ·em dJir·eito a-s suas pt·etenções. 

"Não podemo-s a•coeitar o tri.p.Jice arbitrame.n1Jo pr.oposto, mas, 
·certo1s da i·ndisputa,bilidade do nosso dire·Íto, não duv.idar·emos submetter 
k m tempo a um arbitro o nosso E6goo. Só I{)Onconda·remos .nisso, porém, 
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deyois que •o P·erú .ev·acuar as posrçoes que oocurpou militarment·e desde 
funs de 190•2 , e depoás de saJbermo·s quaes OIS tituios que ·possue para pre-
tender d1snmta·r-n•o.s ·O'S terii.toóo•s que recuperám·o•s e O·S que n•os c edeu 
a -Boolivia pelo Tmtado de P.etropolás. 

"A disrposição constitucional a que o Sr. Minisrt:ro aHude nos não. 
obri.ga a •a-aceitar o aT.ootramento sórrnente po.rq.ue um g~ov·erno estrang·cilfo. 
d<iz que p•ertenc•e ao seu paiz um .tenritor.i-o que e,vt.endemo·s ser nosso .. 

"Durante a presiderucia do Dr. Pr.ude,n~e de M.oraes, e no caso da. 
oocupaçã!o dJa · Ilha da T<ri-ndad·e, o Bmzil recusou, em 6 de j an.eiro de 
r8g6, ·O arbi•tra.mento propo.sto pdo Gov·erno bl'itarinico. 

"Tr,es v.ezes tem o B.razi1 r ecorrido a.o juiz anbitrrul para resolv.er 
antigos desaccord·o·s sobr·e limites : o que tinhamos com a Republica Aor-
g.erutina, relativ·o aJO terl'itoóo de Pailma·s, impro,priamenlt·e chamad-o de· 
Mô.ssões; com a França, ·sobr.e 'O do IÜyapo·c a'O APaJgUary ·e ao rio Branco;. 
e com a In•glaterra, nas baci:a•s do mesmo r io Branco e do Essequá.bo. 
Em nenhum desses •casos foá o Brazil a arbitmm·ento s·em discussã.o prévia. 
e tro•ca de memor.ias justi.ücativ a.s, sem que as duas partes ficassem 
co.nhecemdo os fundamennos da opi-nuão con:tnari.a ·e tentassem tra·ns1gur 
ou conciliar-se. 

"Ag·o•ra •está dJ.~ pTompto para pro·ced.er do mesm-o modo com o Perú 
e ·só depende do Gov.er.no de V. E x. N's.o•lv·er se de·v.e ou nãJo •seguir o 
ex·emplo dado, ·em questÕ·es semelhantes ·com o Brazil, rpela Republica. 
Argentina, ·pela França ·e pela IngLaterra. 

"Tenho a honra de reiterar a V. Ex. os prote·stos da minha alta. 
consideração. - (Assigna.doo) Rio Branco. 

"A S. Ex. o Sr . Dr. D . Hernán Vdar.d·e, Env.iado Extr.aord.inal'io· 
e Ministro ;P1enip.o.tenciario· da Repubi.i•ca d-o Perú." 

A nota que acabamos de transcr.ev•el!' termina por incitar o Go·vemo-
do Perú á arpresentação f·o•rmal de suas pr·etenções, de modo ·a habilitar 
o Governo do Brazil á discussão. 

O Brazil não s·e furtará ao debate d1r.ecto com o Perú, nem á solução 
do arbi.tram·ent•o, desde . que sej a conve.ncido peJo.s fumdam·entos da pre-
tençãJo con1Jmria que ha mo:tiVJo para ü appe llo ao juizo arbitral. 

Está, todavúa, nas tradições dirploma.ticas do Brazil nã·o firmàr com-
promisso pdo só fa·cto de pr.etender um ·outr-o paiz que a oe!Ie ·per tença" 
um 1erri1Jorio que rerputamos noss•o. A nenhum dos juizo·s arbitraes a .. 
que se tem .submettid10 o Brazil comrpar·ec·eu sem p.révia discussão ·e troca 
de mell110rias c-om ·o se·U cont·endo•r . E m r8g6, no caso da Ilha da Trin-
dade, houv;emos pior acer.t<ioo r·ecusar o arbitramento p1"opos1o pela Im-
g;liote·r.ra, e · 'OIS fa•oto'S vi.eram, afá·nal, proo.va r que a razão estava do 
nb·ss·o l·adoo. 

, O arbitramento, comcjuanto meú·o pacifico de der.imir p·endencias. 
int·ernaci.onaes, é um recu-rso contencioso. E duas nações não aprpeJlam: 
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para dle .sinã-o d·epo.i<S de bailidada a oonc.iJiação, medianbe um ·d·ebate em 
que as partes formulam e ibaseam o seu •!}edid·o. Sóm.ente quand-o uma 
d-ellas denega o d·ireibo pla<usivd da ·Outra, .estando ei:n coJl!fr'onrto os títulos 
e nazões d~ ambas, é que exi·ste a •contwversia justiçaovd, o litígio derf.e-
r.id.o á dec~são judici•al. 

>Com ·eff.e~o, até o pn~Jsente não se pód·e PO•SltlV1ar, nem aff.irmar com 
· segurança, quaes os t.er.mo•s, a extensão ou fundament•os da Teclamaçã.o 

peruana. Referindo-se a •este dNla·ccordo •sobre a frontei•ra do·s doi•s 
paize.s, 1assim se ·enUJilcia o Sr. .Rio Brrunco, .no do.:ume.nbo justificatiovo 
a que <temoos aJ1ludidio : 

"O terr.iotor.io que, pelo pr•e·sente tratado, é attni·buido ao BraziJ e o 
que paJssa á Boliv·ia, ·entre ·o Abunan e o Madeira, sâ!o tambem reclamooo.s 
pelo .P.erú. Sabed-or d·esse facto, o Gov>erno Brazileir.o mais de uma V•ez 
manifestou ao do Perú que ·os s.eus possíveis c1ireito•s ser.iam r.esalvados, 
fosse qual f.o&Se o r•esultado ·da•s negodações C·Om a BoliV'ia. E' .isto que 
está cmrf.irmJac1o no art. 8° do tratado. A·s pr.ertJenções d•o P.erú vâ!o, 
entretanbo·, muito aJém do que •geralmente s·e ·pensa; vã.o até o ponto d·e 
corus,d·erar peruarrta uma par.te do Estado do .Amazonas, muito mais vasta 
d1o que o berritorio que fooi causa principal do pr.esente .tratad·o. Pa1ra 
o Perú, tanto quanto o sabemos l{>o•r documentos cartographicos r·e·centes, · 
de origem official, a sua dõvisa com o Brazil, desde pouco abaixo da 
ca·beceira pri.nocipa:J do J aJV'ary, deve ser o 1pamJile•lo d es·s·e ponto até en-
contrar a margem esquerda do MaJde.i•ra, A ár·e•a comprehenàida entr•e 
a mesma linha, 10 Madeira e •a oblíqua J•ava·ry-B:eni, fórma um tri.angulo 
mu~o ma'Íor que o •Chamad-o triaJlJgulo Litigioo·so do Acr.e, .p:ois abrange 
nada ·menos de 25 r. 330 ki1ometnos quadnados de territori•o que, enbr·e 
nós, •sempre fo.j julgado fóna de questã.o. Assim é ·que 10 litigi•o de fron-
teiras que temo·s com o ~erú nã~ na•SC·e do traJtado que a·cabamos ·de .con-
cluir com a Bolívia. 

"Não é aqni o;ccastao de dizer .cincumstandadamente por.que, ma·s, 
com •o d·evid,o re·speito pela opiniãoo contraJria, a ·confiança no no.sso 
dir·eÍtO é tal que, <Ilenhum receio d·eV<ell110·S ter por esse lado'. " 

E a mesma .co•nvicçã.o ·exprime o .pa·recer da Commissã.o de D.i<plomac'Ía 
e Tr.ata,dos da Oamara dos Depu~aJdo•s, ·em 1903, rdatado pelo Sr. D epu-
tado GastãJo da Cunha : 

".0 fa,cto de ,g.er-em •contestados po~ outra nação viS>inha e amiga os 
tenrworios ag.o>ra r.e<:<onheci>do.s bnaziJ.eiros pela Bolivia, não v·e<n innoV'ar 
a no~sa !IJO;S>ição para ·com aq.uelle <pa·iz J.imitro,phe, o qual j'á pretendi>a 
dir-eito pl•eno •sobre uma ár·ea d·o ·rlJOSS<O tenito.rio amazonico, mais vasi:Ja 
do que a qll!e ,faz obj.ecbo do pr·esente tnataJdo, di·spo.ndo nós de elementos 
para defender com igual oonfiança uma e .ourt:na secção do so,lo nacionõ;ll." 

O Sr. Serzed>ello Cor.rêa, ·ex-Mini·stro da•s 'Relações EJOteri!ore.s, autor 
de uma monogmphioa sobre a questãJo acr·eana, V'ersad,i·ssimo nJo assumpto , 



e.screv·eu n' A Tribuna, Iogo depois de rupprova.d.o o Tratado de 
Petwpolis 

,"Devo uma Jig.eàra re~osta a·o Conei'o da Manhã . O artigo que 
es·orevi mer·e•c.eu desse Mgão da impr·ensa uma criti.ca descabida e futil. 
Facil é demonstrai-o. 

"Aprec1anao as vantagens do tratado Rio Branco, e que honra a Repu-
blica, disse eu que me impressionara a principio a situação em que ficavanios 
diante do P erú, -o qual .tinha r.edamações, que a nossa •Chanceillaria, tratando· 
com a Bolivia, fôra a primeira a resguardar; n1as que, estudando ·essas recla-
mações, reconheci qu e assentam em razões e fundamentos insubsistentes, que 
seri•a •= crime .Jl·os dtetei'I11'0'S .diante ddJ.a•s · para .adiar a s·oluçáo do 
Acre ". 

Os precedentes havidos e tambem o conhecimento elos títulos historicos 
em que as nações hispano-americanas baseiam suas linhas de fronteira, 
deixam prever o alcance das allegações do Perú, auto rizando-nos a 'espe·· 
ral-as sen1 receio . 

Com effeito, em 23 de outubro de I 85 I celebrámos um tratado de 
limites com o governo elo Perú, estabelecend o a fronteira, conforme o nti 
possidetü de facto, pripcipio seguido invariavelmente pelo Brazil, - desde 
a confluencia do Apaporis com o ]apurá até Tabatinga, no Amazonas, e dahi 
pelo curso do Javary até á nascente deste rio . 

Si o P.erú tivesse territorios a lés te do Javary ou . tiv esse então pre-
tensões .terito·r:i.a.e'S al•essa cl.iDecÇão, esúá daroo que não da.ria lj)o.r fi·ncla nws 
nascentes à esse rio a delimitação el e suas fronteiras com o Brazil. 

A verdad e é qu e, só muitos annos depois, invocando cedulas r eaes. 
de Castella, - que para nós brazil ei ros são, como j á eram para a corôa 
portugueza, meros assentos legaes da ad ministraçã o in terna da H espanha, 
r efe rentes ás suas colonias da Am eric a; e ou~·osim, o tratado provisorio· 
de· I 777, - que o Braz i! jámais reconheceu conform e expressa declaração 
em Lima, ao ceJ.e·bra·r~se o ·alludido tratando de rSsr, - fundando-se ness·es. 
titulas, · sem efficacia jurídica para o Brazil, é que o Perú pretende expan-
dir-se com o d esfalque territorial do Brazil, da Bolívia, do Equador e da 
Colombia. 

As reivindicações do Perú em face d-os t itulas historicos qu e allega. 
(.sem falar no que di!>puitla aoo .Equad•otr e á GoJombia), tehe.gam ás cerca-
nias de La Paz e subindo pelo Beni vão até o Madeira, isto é, a lcançam 
todo o territorio que adquirimos da Bolívia e ainda uma extensão maior ao· 
sul do parallelo I 0 , entram pelo terri to rio brazil eiro , do Estado do Amazon \ts, 
e abarcani cerca de . 252.000 kilom etros quadrados n esse Estado, compre-
hend.idos e-ntr·e a .oaJJld,qua J av·i)."J'c'Beni, uma !.i111ha traçada do J avary,. 
ac im a da nàscente, pelo parallelo 6°50' até o Madeira ao norte de Santo 
Anto nio e o Madeira, en tre essas duas linhas. 

Em suas n eg-ociações com a Bolívia, no proprio texto do Tratado de 
P~tropolis , como ·em nota que dirigiu á lei;açã? do P eru' a r8 ele julho d'e 
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1.903, •O Go-verno do J3razi>l r-e•salvon a·s pretensões per.UJanas. Ma1s, re·salvar 
um direito não é reconhecei-o. 

:T<l!es r.esaJlvws, que não envo>lvem . acqui•escenci.a, nem adia11tam juizo; 
são a formula habitual em estylo diplomatico, empregado sempre que uma. 
nação faz c-o.nsrt:ar que tem .ou Slljp~Õe t-er ti.tUJlos á -po·sse de um terro1!or:io. 
e outras nações, desconhecendo embora esses títulos, celebram convenios-
que se refiram ou interessem a região .pretendida. 

Para corroborar talv·ez atlegações futt'ras de posse naqu etles terri-
torios, desde muit.os a nnos occupados e explorados por brazileiros, deram-se· 
duas invasões peruanas .: a primeira no Amonea, affluente do Juruá, abaix<Y 
da. -oblíqua Javary-Beni , em outubro de 1902 e a segunda ·no Chandless, 
affluent-e do Purús, ao norte do parallelo 10°,20', em junho de 1903. 

De ambas teve conhecimento o Governo do Brazil. Nada poderia fazer, 
porém, emquanto sustentasse a interpretação do art . 2 · do Tratado de 1867. 
pela linha oblíqua; as incursões davam-se em terrirori·o que r ec-onhecíamos. 
boliviano. Só após a nova intelligencia adaptada em janeiro de 1903, o 
Governo do Brazil tinha autoridade para oppôr-se áquell es actos de força , 
praticados em territorio que estava em li tígio , entre o Brazil e a Bolivia. 
Este litígio aberto em janeiro de 1903, só terminou em março de 1904 com 
a troca das ratificações do Tratado de Petropolis. 

Em consequencia da acção do Governo do Brazil, retiraram-se dos . 
pontos occupados no Amon ea e no Chandless os dois destacamentos mili-· 
tares do Perú, sendo tambem transferidos os postos fiscaes alli installados .. 
Não seri a possivel adtnittir-se que, na pendencia de nossas negociações con1 
o P erú, estiv.essem .po~uJações no·ssws go<ver.n<l!das por auto·ridw.e estranha . 
Em anter-i-or-es pil ei:t-o•s identic·OIS fo.j es·sa a atli-tude da.s -naçõe-s em des-· 
com o Brazil , a França no Amapá, em 1840, a Inglaterra no Pirára 
em r843, 

Resolvida aquella retirada - pr-eliminar indispensavel para que entras--
semos em discussão, - foi pactuado entre os c!ous Governos o accorc!o con-
stante dos· protocollos el e 12 de julho de I <J04. 

'Por esse accorelo, durante a discussão. fica ram neutralizados os· 
seguintes terri torios en1 litígio : 

"O da bacia do Alto Juruá, d esde as cabeceiras desse rio e dos seus: 
affluentes superiores até á bocca e margem esquerda elo rio Breu, e dalii. 
para Oeste, p elo paraUelo da confluencia do m esmo Breu, até o limite· 
occidental da bacia do J uruá; 

" O da bacia do Alto Purús, desde o parall elo de 1 1° até o Jogar deno-
minado Catay inclusiv e." (Protocollo de 12 de julho de r9o4, art. 3.0

) 

ü Governo do P·erú pretendia a neut-ralizaç1io d·e tod-o-s os territo-ri<os . 
contestados. 

Ainda a 20 de maio a L egação do Perú abrindo mão da proposta de 
neutarlização do triangulo, formado pela linha de Santo Ildefonso ao nort-e,. 
hn>ha . obl.iqu.a J aVJa.ry"Ben-i a•o sul ·e Madeira a l eSite, -e an.nuind·o a que cone. 
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tinuassemos na posse desse territo.rio, - pretendia ficar na posse dos ter- . 
citor-io.s a 10éste rla ühLiqua J ava!'y-Inailnba•ry, i•sto é, da maior pa.rte dos 
tenl'irtorioo.s que i nvaJdira no Alto Jruruá te no -Atlto Purús . O trhmgu;Jo entre 
.as ooas liruha,s obliq.uaJs; na .parte ·que recup.enámos ~,elo Tra.tado de 'Petro-
.JPO•!.i•s, ficada ·neutraLizado, isto é, seriam gotV•enna.da·s em co""j unto p 'elo 
Brazi.l e !Pie~o Perú a P•efei:bura do Àlto kre ,e a tParrte no.rte daJs P.rdei-
<lluil'as do Alto P.urús e ALto Jurtllá. Albsta.d·a essa segunda ~ro~o.sta pe-
·ruaJna, foti c0111binado o que <'l51lá ·expr ess-o n·o pro-tocoU o transcripto. 

Convém advertir que, segundo as inforn'iações então correntes, a bocca 
-do Chandless no Purús ficava r6o milhas geographicas, rio acima da linha 
-obliqua J avary-Beni e que dahi, da bocca do Chandless, a Catay, se conta-
vam r85 milhas. 

A jurisdicção brazileira vae, poi's, desde Catiana, na linha obliqua, 
até Catay. Ahi começam, para sul, os estabelecimentos temporarios dos 
·caucheiros peruanos. O Brazil, portanto, governa a bacia do Purt:!s, de 
Catay para baixo (para ·o norte), desistindo o Perú da occupação militar que 
havia tentado até a bocca do Chandless. ·Governa tambem a bacia do 
Juruá, da confluencia do Breu para baixo (para ·O norte). 

Em consequencia desse modus vivendi ficava sup'primido o posto 
aduaneiro peruano da foz do Amonea, retirando-se a força que o protegia, 
_para o sul do Breu, onde passaria a fazer a · policia com a ·escolta brazi-
leira da con1n1issão n1ixta . 

Os protocollos com ~ Perú foram sem debate approvados, unanime-
mente, pelo Poder Legislativo. 

As commissões especiaes do Brazil vão levantando -os mappas daquellas 
r-egiões, até ha pouco desconhecidas, e assim habilitando o Gov-erno a agir 
tanto em assumptos de administração interna como nas negociações inter-
nacwnaes. 

Da zona acreana, na direcção léste, que era a mais conhecida, não 
tinhamos, entretanto, cartas seguras ao celebrarmos o Tratado de 17 de 
novembro de 1903. 

Baseados nas cartas então existentes, os negociadores 1 tiveram o Ra-
pirran por affluente do .. Iquiry, verificando-se mais tarde, devido ja aos 
estudos determinados pelo Governo Federal, que o Rapirran é affluente do 
Abunan e, portanto, tributaria do Madeira e não do Purús. 

De facto existe esse erro nos mappas enviados ao Congresso em 
1903, e que foram calcados nas cartas brazileiras organizadas no Amazonas, 
principalmente a de Stradelli. 

No mesmo erro estavam os bolivianos, como se vê no livro "La cam-
pana de! Açre", pag. 1 01, escripto pelo Sr. Emilio Fernand-ez que serviu 
no commando das forças bolivianas que operaram na r egião. 

O erro, porém, quanto á foz do Rapirran nos não prejudica, antes 
favorece, porque o rumo principal, nos térmos do tratado, está traçado pela 
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li'nh,. astron0mica,, isto é, pela recta do para)J.elo e dahi por outra )inha 
meridiana esta irá a0 encontro do :Rapirran. 

Ensinado pela dura lição dos acontecim entos recentes e certo de que 
não convém p expediente das clilaçõ·es em materia tão relevante, sendo 
sempre funestos os adiam entos porqu e 

1 
o t empo vae difficultanclo as 

soluções, o Governo cúidou .de ir completando a nossa linha divisaria 
com todas as nações limitroph es. 

E desse s eu esforçado empenho um dos actos é o Tratado de limites. 
com o Equador, assignado nesta cidade a 6 de maio de I 904. 

Esac uatado, qut é a realização dos projectos de rSsr e r853, já é 
lei dos clous paizes, e aqui foi promulgado em r8 de maio de 1905 . 

Julgando a occasião UjJportun a·, entendeu o Governo coriveniente. pro-
mo ver c1 m· ajuste de fronteiras com a Colombia, reencetando a discussão· 
interrompida desde 1870 e qu e rem estreitas ligações com a n ossa questão· 
de limites com u Peru. 

Em Bogotá celebrámos, em data de 25 de junho C: c 1853 , um tratado 
que o Cong resso ela então Nova Granada r ej eitou : e a .missão espeóal , 
que vei·o ao Brasll en1 r881 , não teve tempo de concluir a nego ciação,. 
porqu<o pouco cl <:pois ci e inicial-a o Ministro Gamba, chefe da missão , 
viu cassadas as suas credenciaes. 

Ficou assim a det erminação ela front eira dos clous paiz es, no ponto 
em que a deixou em 1870 o Ministro do Brazil em Bogotá, conselheiro 
N ascentes de A i ambuja. 

A linha fronteiriça comnosco augmentou após o laudo arbitral ela 
Rainha Regente ela H espanha em r88 I, qu e attribuiu á Colombia o trecho 
que já hav íamos dema rcado com a Venezuela, de Cucuhy até o 'Memachl. 

Para ajustar os nossos limites com a Colombia enviou o Gove rno em 
missão espe·c·ial do Sr . Enéas Mar<filll's. Ha f,u'!ldada esp erança . el e que •es.tej a 
em breve concluicla a n egociação, ficando definitivam ente traçada esta 
divisa que nos faltava ao noro este. 

Tambem á nossa Legação em Venezu ela foi r ecommendado qu e promo-· 
vesse a t erminação dos t rabalhos d e demarcação de nossa linha divisaria. 

Temos com aquella Republica o Tratado de s de maio de r859, f echando 
completamente a front eira , tratado de que 'foi negociador o conselheiro 
F elippe Leal. 

] á foram assignados em Caracas, a 9 de dezembm de 1905, dous 
·protocollos, qu e r egulam o assumpto; em um delles, é approvada e reco- . 
nh ecida a demarcação feita em r 88o pela commissão mixta-brazileira-vene-
zuelana desd·e Cucuhy até o Serr.o Cupy, na direcçao de léste; em outr.o 
ficou estipulado qu e uma commissã·o dos dois paizes verificará a demar-
cação f eita de 1882 a r884, pela commissão hrazileira, sem o concurso da 
Ven ezuela, desde o Serro Cupy' até o ponto do r.11onte Ror.aima, onde. se 
encontrani as tres front eiras do Brazil , Venezuela e Guyana-Britannica. 

32 
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- Estes dois protocollos ·toram submettidos á approvação do Congresso 
N aci'onal, em mensagem presidenCial d~. 2S ·de setembro ultimo. 

Com a Guyana Britannica findou o nosso litigio de limites em data 
de 6 de junho de rgo4, quando foi assignado o laudo arbitrá! de S. M. o 
Rei da Italia. 

A solução coincide com a linha suggerida pelo Governo inglez em r8gr, 
e por élle propri~ abandonada, em seguida ás razões e á contra-proposta do 
Brazil em 1897. A proposta Salisbury, em maio de r8g8, dava ao Brazil 
soberania no valle de Essequibo' em compensação da entrada da Inglaterra 
na bacia do Amazonas, dividindo lambem mais equitativamente a zona con-
testada. 

O Brazil ' soube opportunameüte faz er justiça ao Sr. Joaquim Nabuco, 
renderido ao ministro brazileiro as homenage1,1s d e que se fez credor nosso 
pela dedicação, pelo esforço e pela alta capacidade com que advogou a 
causa nacional. 

Sobre esse pleito, analysando minudentemente os memoriaes das duas 
partes litigantes e a sentença proferida pelo Augusto Arbitro, escreveram 
duas monograplíias interessantissimas illustres internacionalistas europeus: 
- A. Lapradelle e N. P.olitis - (L'arbitrage anglo-brésilien de 1904) e 
Léon Fauchille - "Le conflit de limites entre !e Brésil et la Grande Bre-
tagne". 

Ajustado directam ente entre o Ministro das Relações Exteriores do 
Brazil e o Ministro dos Paizes Baixos, assignou-se nesta cid·ade, a 5 de maio 
do corrente anno, um tratado estabelecendo a fronteira entre o Brazil e a 
col·onia hollandeza de Surinan. Esse Tratado já foi submettido á approvação 
do Congressq F ederal em mensagem de 20 de setembro ultimo. 

Já está ultima•da a demancação· ·da linha d·e limi-tes •Com a Re;pu.bLica 
Argentina em execução do laudo arbitral do Presidente dos E stados 
Unidos da America, de 5 de fevereiro de 1895 e do Tratado de 6 de o~Jtubro 
de. r8g8 . 

Eis a obra r ealizada nestes quatro annos de governo, só no que con-
cerne a guarda de nossos direitos t erritoriaes. Em todas a~ mais espheras 
da. nossa actuação poli t ica exterior desenvolveu-se a mesma possante ini-
ciativa. O resultado ahi está pat ente na situação incontestada que o nosso 
paiz, p ela logica dos factos, assmni).l no convivia internacional americano . 

Coube a um prelaçlo brazil e iro a purpura cardinalicia. Datava do 
Imperio essa ' aspiração, mais de uma vez propugnada junto de Sua San-
tidade o Summo Pontifice pelo Governo Imperial. S em embargo da 
mudança radical no regimen, dadas as relações de caracter politico exis-
tentes entre. a Santa Sé e a Républica, qu e mantêm ali i uma L egação, não 
era vedado ao Gov erno do Br~zil p,-onunciar-se peta concessão de honra 
~ão eminent-e a um [Jla1ricio ·nosso , egr·eogia di.gni.dade que dari·a r eake ao 
Epi~copado brazileiro, como seria tambem'. jasto motivo de jubilo para a 
grand~ maioria da população nacional. 



499 

O Governo do Brazil ent endia que á America Latina, representando 
. ]lara. a Egrej a romana os sentim.entos de sessenta-milhões de fieis; assistia 

-o direito de pretender representação no Sacro Collegro. Era motivo para 
fundamentar vantajosamente aquella aspiração a disparidade de tratamento 
.em que se viam os catholicos latinos deste continente, ao considerarem 
.que os Estados Unidos, o Canadá e a Australia já haviam merecido o 
_premio do cardinalato para sacedrotes catholicos de origem saxonica. 
Entendia mais o Governo do Brazil que ao nosso paiz cabia, por mais de 
um titulo, qual a cifra de sua população catholica, a precedencia no rece-
.bimento daquella insigne investidura. Tivemos assim a satisfacção e a honra 
.d.e v.er um prelado brazil e;iro o p.rimei·r·o •car.dirul da Amer.vca La·tin-a. 

O nosso interesse pelas investigações da sciencia e em geral pela 
-cnltura tnental no continente, tiven1os o grato ensejo de tnanifestar no 
acolhime.nto com que aqui recebêmos o Congresso Scientifico Latino-Ame-
ricano . Os sentimentos do Brazil e, outrosim, as vantagens que para as 
nações resultam dé laes assembléas, accentuou-as o Sr. Barão do Rio 
Branco, Ministro das Relações Exteriores. na seguinte allocução inaugural 
do Congresso : 

"Meus senhores - Entre as incumbencias derivadas da funcção publica 
.que exerço, tenho por especialm ente agradavel esta de, em nome do Sr. Pre-
sidente da Republica e do seu Governo, dar as boas vindas aos membros 
esúangeiros do Congresso Scientifico Latino-Americano. 

"Não são pn;cisas phrases de solemne compostura [)ara sig-ni.fi.ca.r aos 
-v isitantes an1igos o grande contentatnento con1 que os ven1os entre nós. 
Elles bem terã·o sentido, desde a hora da chegada, a singela sinceridade 
da convivencia brazileira, o ambiente de sympathia que aqui encontra 
sempre o est rangeiro .intelligente e benevolo. 

•· A prim eira e, considerada socialm ente, a mais util consequencia dos 
congressos internacionaes de scientistas, é a forn1ação do cotnn1ercio intel-

.lectual entre homens que, entregues aos mesmos trabalhos e pesquizas, 
travam entre si conhec_imento nessas reuniões e, pelo que nellas podem 
ver e estudar, ficam h abilitados para em suá patria, embora incidentemente, 
·desfazer preconceitos no terreno da politica e dissipar mal entendidos, 
.. collaborando assim na grande obra da pacificaÇão dos espíritos e da amizade 
entre as nações . Nenhuma fórma de propaganda official e tendenciosa vale 
·<õssa, espontane8.men te, exercida por homens de val·or, convencidos e alheios 
ás paixões políticas. 

"E' assim que, a lém do dever de cortezia no acolhimento feito a·os 
:nossos hospedes aqui congregados, entra por antecipação o reconhecimento 
.do serviço indirecto qu e elles vão prestar á causa da confraternidade 
.Internacional atnericana. 

"Elles dirão sem duvida que v iram uma bella terra, hàbitada por um 
bom p.ovo, terra generosa e farta, povo laborioso e manso, como as 
-colmeias em que sobra o mel. Não ha aqui quem alimente invejas contra 
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os JYOV·OS vizinhos, porque tudo esp'eramos no fu turo ; nem odios·, porque 
nada soffremos dell es no passado. Um grande sentimento nos anima: o de 
prÕgred ir rapidamente sem quebra das nossas tradições de liberalismo e 
sem offensa dos direitos alheios. 

"Mas não é só o progresso, o desenv·olv imenbo da cultu ra intellectual,. 
da riqueza e do poder da nossa patria que dese jamos: é tambem a crescente· 
prosperidade de todos os povos do nosso continente. Mesmo quando o 
Brazil, vivendo sob outro regim en que o actual, era, na phrase do illustre 
general Mitre,' uma verdadeira ·'democracia coroada", e a differença de 
fórana de governo podia f·az·er cr,er ·em d.-iJff.ere·n ç<tJs ode .~déal poliüco, mes'l.nO· 
então não foram m enos amistosos os nossos sentim entos para com as 
Republicas l ~mitrophes, e nunca nos deixámos dominar do espírito aggres-· 
sivo, de expansão e de conquista que mui injustamente se nos tem querido· 
attribuir. Hoj e, como naquell e t empo, a nação brazileira só ambiciona 
engrandecer-se pelas obras fecundas da paz, com os seus proprios elementos, 
dentf\O da•s ,f ronteilras em q.ue s·e fala a lingua do•s .sell.S maio.res, e quer 
vir a ser fo rte entre vi7.inhos grandes e fortes, por honra de todos nós e· 
por segurança do nosso continente, que talvez outros possam vir a julgar 
menos bem occupado. E' indispensavel qu e, antes de m eio seculo, pelo· 
m enos, quatro ou cinco das maiores nações da America Latina, por nobre· 
enullação, cheguen1, em recursos defensivos, con1o a nossa g rande iri11ã. 
do n .o·rte, a •comp etir •Com os mais IPOderOiSO•s .E·sta,dlo·s do nwn.d.o . 

"Srs. delegados estrangei ros, conhecendo e estudando de perto o Brazil,. 
vós vos ce'rtificareis da verdade desse nosso empenho político, ao m.esmo· 
tempo que .de outras nações menos geraes, mas todas conduc entes á affir -
mação dos nossos mais ent ranhados pl·opositos de concordia internacional.. 

"Poder eis observar facilmente que neste paiz se estuda, mas que a . 
nossa curiosidade de saber ainda não t eve a immodestia de se constituir em 
sciencia nacional. As sciencias, as letras, as artes, toda a cultura· do espírito 
entre nós é odesna,cio.na1iz·ada, die so rte que n em mesmo nas .chamadas. 
"batalhas incruentas das idéas" entramos com- tenção· de conquista e 
avassallamento . Dareis, certam ente, tes temunho da nossa isenção de animo 
nesse pa·rticula,r. E quando·, restit>uido·s á!s vossa·s ,ca,deir<l!S do magi:S!teri>O , a,os. 
vossos laboratorios e gabinetes de trabalho, resumirdes as impressõe desta 
jornada scientifica ao Rio de Jan eir·o, tenho fé qu e não ·encontrareis na 
memoria t r aço de brazileirismo que não seja lhaneza de trato , cordialidade 
no agasalho dev ido a hospedes de tanta d istincção, amor · profundo da paz 
e ardente dese jo de estreitar, cada vez mais, as nossas r elações de amizade 
com todas as nações .cultas, particularmente com ·as desta nossa · Am erica 
Latina " . 

Q . Governo do Brazil determinou á Legação em Berna que apresentasse· 
a adhseão do Braz i! á Convenção de Genebra de zz de agosto de r 864. Em 
6 de julho do corrente anno foi assignado pelos plenipot enciari·os do. Brazil, 
os Srs. Lemgruber Kropf e coronel Roberto Trompowsky, com os dos 34-
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·<>utr-os Estados reunidos em Genebra, uma Convenção, que substituirá a d< 
2 '2 de agosto de r864 nas relações entre os Estados que a ratificarem. Esta 

- con~enção vae ser submettida á· approvação do Congresso Federal. 

Com excepção apenas da Venezuela, cujo Governo ainda não resta-
-beleceu a sua antiga legação, vaga desde a ' morte do general Pachano, 
todas as republicas sul-americanas têm representantes junto do Governo do 
Brazil. Já está restabelecida em nosso paiz a Legação do Mexico. 

Motivo de justo desvanecimento, por isso que significa a importancia 
-que ás suas ·relações com o Brazil liga a Ame rica do Norte, foi a elevação 
da representação diplomatica americana no Brazil. Somos hoje o segundo 
paiz da America e o unico no continente sul-americano, junto do qual o 
Governo dos Estados Unidos é representado, como nas capitaes das grandes 

·potencias, por ·lJm embaixador. Visitando pouco tempo antes o pavilhão 
brazileiro na exposição de S. Lu.iz, o Presidente Roosevelt, entre expres-

:sões de encomi-o ao nosso paiz, declarou .que em breve daria uma prova 
.solemne do apreço em que tinha o Brazil. 

Este facto, si traduz o conceito em que somos tidos· pelo Governo 
·de Washington, manifesta o exito alcançado pela política de appr·oximação 
-das duas nações. 

As palavr'as do Sr. Thompson, antigo Ministro Plenipotenciario no 
.'Brazil, ao apresentar as suas credenciaes de Embaixador, põem em relevo 
.. a confiança dos estadistas americanos na orientação política do nosso 
·paiz e nos destinos a que somos chamados na America. 

"A mutua confiança e bôa vontade dos dous Governos, disse o Sr. 
"Thompson, manifestou-se de nov-o na resolução por ambos tomada de 
elevarem as suas respectivas legações em Washington e no Rio de Janeiro 
.á ca-tegor.ia de .emba·ixad·aJs. A amizacde que de 1-ong.a dart:a ex~sue entr-e 
-os dois paizes recebeu assim uma nova consagração. Posso assegurar a 
V. Ex. que o facto é muito agradavei ao meu Governo e produziu um 
sentimento de intensa satisfação em toda a extei1são do meu paiz, onde 

,se conhece a grandeza do Brazil, a habilidade dos seus estadistas e a 
respeitabilidade do seu Governo, e onde todos nós desejamos v·er cada dia 
-estreitar-se mais a amizade entre as duas Republicas irmãs. 

~·O n1eu governo observa con1 prazer o grande progresso que h a nas 
-co•rudições •econom~caJ& deste paiz, e prevê que o-s meLhoramJento,g em execução 
e em projecto hão de trazer consideraveis beneficios ao Brazil. Os elementos 

-de brilhante futuro que o Brazil possue são quasi illimitados e ·O desejo 
do meu Presidente é que o vosso paiz venha a gosar de todos os fructos 
-da sua naturrul g.ramdeza. 

"A .firmeza de mão com que foi aqui reprimido o recente attentado 
·contra as liberdades publicas e o facto de estar o Brazil em paz com 
-:todos os seus vizinhos são motivos de grande prazer para o meu Presidente, 
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cuja esperança é que essa feliz situação ·se mantenha e que a paz ·e a.· 
~r-osperid:aJde r-einem sempre dlentro d·a:s fr.o,nteira,s d·esta -e1>plendida terra.',. 

Na recepção do Embaixador brazileiro em Washington mais se accen-·· 
tuaram as mutuas sympathias c-om que os dois Governos se approximaram 
para collaborar em uma nova política, na qu<1,l se devem fundir as aspirações. 
collectivas· da America. "Todos os votos do Brazil, ' disse o Sr. Joaquim . 
N abuco, são com effeito pelo augmento da influencia moral que os Estados-
Unidos exercem sobre a mareha da civilização e que se traduz pela exis-
tencia no mun·do, pela primeira vez na Hist.oria, de uma vasta zona neutra. 
de paz e de livre concorrencia humana. Nós imaginamos esta influencia 
ainda mais largamente bemfazeja no futuro, não só pa,ra as duas Americas-
Cülno para o nntndo inteiro". 

Pouco tempo depois recebíamos do Governo dos Estados Unidos outra. 
prova significativa do seu apreço e da sua confiança na satisfacção com que 
para a reunião 'da Terceira Conferencia Internacional Americana. E á 
acolheu a iniciativa do Chile na indicação da cidade do Rio de Janeiro.-
importancia real desse acontecimento veio dar extraordinario relevo, con-
centrando aqui a attenção do mundo naquelles dias historicos, a presença. 
do Sr. Elihu Root. Era a primeira vez que um Secretario de Estado da. 
Ame rica do Norte visitava officialmente uma nação estrangeira. 

O discurso proferido pelo eminente estadista americano no seio 
daquella assembléa teve repercussão mundial. A ninguem passou desper-
cebido o alcance daquellas solemnes affirmações que abriram horizontes-
nov-os á politica internacional, assignalando definitivamente 'a todas e a 
cada i.una das nações deste continente o posto igual que lhes compete por· 
direito proprio entre as nações do mundo civilizado. 

Assim possam as perspectivas que se dilatam aos povos americanos,. 
estimulados pela C·Ot?sciencia dos seus destinos e das responsabilidades. 
pela propria segurança continental, operar uma reação salutar no desenvol-
vimento de sua vida intet:ior, encerrando-se de :vez as luctas intestinas e as. 
a;,gitações subv.e·r.siva,s que o·s enfra,que.cem e d-esprestigiam ta;,nto no exterior,. 
de modo a consolidar-se afinal uma ordem interna bastante para convencer 
o mundo de que as naçi\es sul-amer icanas são capazes de Governos livres, 
esclarecidos, tranquillos e por isso mesmo fortes. 

Possa ·egualmente um sincero sentimento de confiança reciproca entre. 
povos que devem ser solidarios nas mesmas aspirações políticas, -extinguir· 
no seu· convívio o penoso remanescente das rivalidades coloniaes. 

De sua parte, o Brazil tem a consciencia de não haver jámais desser--
vido esses 11obres ideaes de justiça e de paz. E toda sua p~litica 'externa,. 
inspirada nas conveniencias nacionaes tanto como nas de t·odo o conti-
nente·, patenteia a constancia, a lealdade, o desinteresse com que se tem 
esforçad-o sempre pela bôa cordialidade ent_re as nações desta pacte 
da An\erica. 
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E / ao Ministerio da Justiça a quem incumbe superintender .os grandes 
inter·esses que se relacionam com a ordem. e a tranquillidade public~'s. Essa 
gra•nde f.uncção foi exer.ci·da no .correr do ·qua1r.~ennio com uma previd1encia, 
solicitude e zelo muito notaveis. 

Os fâctos que se deram em novembro de 1904 e alguns . acontecimentos 
graves que occo rrer am em varias EstadOs da Republica det erminaram 
providencias que v ieram a ttestar o acert<;> da conducta d9 Governo e a. 
eff icacia •elos esfo rços de seus illust r es auxiliares. 

Não obstant e esses incidentes ele máo caracter, a . aclm inrstração se. 
póde .desenvolve r com libérdade e attender aos multiplos e variados serv iços 
deste departamento, .que é tambem o elos Negoci·os Interiores. Em volumosos 
relatarias estão amplamente cl escriptos os trabalhos realizados ou emprehen-
clidos, sendo muito clifficil organi z<J.r uma r esenha f ie,l, sem fa lhas e 
onüssões. Li·n1itar-nos-en1 Q•S , ,portanto, a un1·a r e.fe~:renc1a hgeira ao1s a,ctos 
mais salientes desta parte ela administração publica. 

A r eforma da " Justiça elo D istri cto Federal ", que est·eve pend.ente,. 
ce rca de dez annos, do Congresso N acio nai, pôde afinal ser levada a effeito' 
pela lei n. 1 . 338, el e 9 de jan eiro cJ.e '9 'i5• que veio satisfazer uma neces-
sidade gera lm ente r eclamada. A r eferida reforma obedeceu principalmente 
ao intuito el e cercar el e melhor·es garantias as condições da magistratura 
local e substituir a justiça co llectiva, consagrada na ante ri.or' organização. 
judiciaria, pela justiça singu la r em primeira instancia. A pratica de julgar 
t em demonstrado o acerto e a conveniencia dessa prov idenci a que produziu 
os esperados resul tados beneficos. 

A codif icação das leis cJ.o processo Giv il, commerci'a l e criminal, ele 
que cogita essa l ei, não fo'i descurada e . pende elo estudo de uma com-
missão composta de juizes e advogados. O num ero extraordinario ele pro-
cessos civis, co1n1n erciaes e crüninaes que se agitan1 no fôro federal, na 
secção da Capital, determinou a creação de mais um juizo n este dist ricto, 
no in ter esse da propria . just iça e no in tuito de evitar r eclamações por parte 
dos interessados. Com esse acto f icou a Justiça F ederal habilitada a 
funccionar com m ais van tagens para o inte resse publico. 

Durante o quatriennio o - Serviço policial e penitenciaria melhorou 
bastante. O Governo encontrara esse ramo desprovido d e elementos de 
acção indisp ensaveis e parcament e dotado nos orçamentos. Na impossibi-
lidade de operar imm ecliatamen te uma t ran sform ação completa pela defi-
ci encia de r ecursos materia·es amplos e de pessoal preparado para as 
mult iplas exigencias de um serv iço de natureza tão especial, o Governo, 
todavia, conseguiu r eorganizal-o em condições vantajosas aos interesses 
que o r e cl a1~1am . 

Fundou-se na fazenda dos Dous Rios a Colonia Correccional, que 
permittiu foss e iniciada a r epressã9 das contravenções, de accordo com 
a legislação penal v igente. Essa colonia t em prosperado, e terminadas 

Interior e 
Justica 
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as obras em execução, virá a ser -uma bôa casa de .rehabilitação, co,ncor-
nend-o q:>ata afasfar ·do •Casminho do crime -QS vi-ciado•S -e O:S ·(}CÍO·SOS. 

A sorte da infancia àba·n-CÍónada e d-elinquente tambem merec·eu ·a 
.attenção do Governo, que cuidou em adaptar me-lhor ás suas novas func'<ões 
a Escola Correccion'al Quinze de Novembro, destinada á educação physica, 

. p~o-:fissional e mora ldo·s meno-r-es abandon;rudo.s. Po-r def.ici-e.nci·a d~ primei-ra 
i~stallaçã-o, o Governo providenciou ácerca da transferencia do estabele-
·cimento para a fazenda da Bica, onde estão a terminar as obras de 
adaptação 'e ,;ae traduzir--se em realidade a utilíssima secção agrícola de 
·que cogita o regulamento. 

A Guarda Civil, creada na r eorganização policial, vem prestando ser-
viços · apreciaveis e ev identes que toda população reconhece e applaude. 
Con1 essa instituição inaugur·ou-sc un1 novo regitnen de policiaJllentc5, - a 
exemplo de todas as grandes cidades, ficando a policia militar adstficta 
! sua fupcção 'propria, que é r epressiva·. Tamb em soffreu reforma radical 
a policia militàr, ampliada de aQcordo com o desenvolvim ento crescente 
da cidade e da população. A força pol'icial, organizada em virtude da lei 
n. 1.326, de 2 de jane iro de 1906~ passou a ter um effectivo de 165 offi-
ciaes e d~ 4 . 503 praças de pret. Assim constituída, não era possível con-
tinuar a concentração da força _em um quartel unico e o Governo cu idou da 
construcção de · differentes quartei s regionaes, conveni entem ente distri-
buídos pela zona urbana de modo a fac ilitar a promptidão da acção poli-
cial. Acham-se adiantadas as obras de construcção · e pod erão em breve 
prazo ser inaugufados os quarteis situados nas ruas Evaristo da Veiga, 
Barão de Mesqqita, S. Clemente,. Lucidi·o Lago, Frei Caneca, S. Christovão 
e praça· da Harmonia. Em materia penitenciaria é incontestavel o melhora-
mento o~tido com a reforma compl eta por que passou a Casa de Detenção. 
O trabalho de identificação, que fôra apenas iniciado, adquiriu grande 
impulso em moldes novos e presta agora serviços preciosos, possuindo uma 
installação em nada inferior ás melhores do continente. 

O desenvolvimento do syst ema dig ital alli adoptado permittiu que o 
nosso paiz promovess.e a Conferencia Internacional de Policia, realizada em 
Buenos Aires, na qual se puzeram de accôrdo, por meio de um convenio , 
que e um b'om instrum ento de defesa cornmum contra a delinquencia pro-
fisisonal, as administrações policiaes da maioria dos paizes · da America 
do Sul. 

O Governo da União, no período presidencial que hoj e expira, fez-se 
representar no 2° Congresso Medico Latino-Americano, que se reuniu em 

· Buenos Aires no me~ de abril de 1904; no Congresso Internacional contra 
a Tuberculos-e, que se realizO<U em Paniz no .m-ez d-e outubr-o d.e 1905; no 
XV Congresso Internacional d e Medicina, qu e se r euniu em Lisboa d e 
;9 a 6 de abril d e 1gofí, e no IV Congresso Internacional de Assistenci~ 
Publica e Privada em Milão, no ·mez de maio do corrente anno. 



Múitos rilelhóram entos foram levados a effeito com vantagens reco-
nhecidas para os serviços a que se destinam. Além da reconstrucção do 
Hospício N acionai de hlienados e das construcções necessarias ao desen-
V·olvimento do serviço d e Saude Publica e da Força Policial, cónvém 
assignalar, entre outros, as obras da E scola Polytechnica, os edifícios: o 
'Tribunal do Jury, o Archivo Publico, o Corpo de Bombeiros, a Faculdade 
·de Medicina da Bahia, as obras da Faculdade de Direito do R ecife, Escola 
Nacional de B el'las Artes, Bibliotheca N acional , Syllog·eu Brazileiro. 

E ncontrou o Gove rno a cidade do Rio de Janeiro em pessimas con-
·dições hyg ienicas. As más disposições de sua edificação domicili.ar, o 
desl eixo dos s erviços urbanos de asseio e conforto, os m eios deficientes de 
:lucta contra as doenças infecciosas e ainda e principalmente as epidemias 
·mortíferas de febre amarella , que por mais de meio seculo gastaram .os 
m elhores esforços e nos trouxeram o mais completo descredito, veri'ficados 

·na- Capital da Republica e seu maior centro de população, r efl ectiam sobre 
o ij)aiz to'd•o uma SU'SiP•eição e um aJ.eive que -o brio nacional não .p·odia mais 
tolerar sem pecha de imperdoave l incuria. 

Foi p.or isso tenaz o pro,posito de sanear o Rio de Janeiro, dando 
ac paiz umD Capital digna. O plano do Governo foi completo, pro-

•CU!1arrtc1o .pr•eencher t-odrus as hiJollillaS, SUipprir a itodas as d<e.fcici•enccia•s . 
A febre amare/la, importada em seu começo, ·converteu-se •em molestia 

e'ndemica , contra •a qual foram baldados os recursos d e hygi•ene . Deu-lhe 
-comba t e o Govern o com exito -extmordinario, j)'Odendo-se co-nsider-ar cjuasi 
extincta nesta Capital . Convencida da verdade i·ncon(estavel, demonstrada 
·pela obser vr: çã•o e pela experiencia , de que a febre amareUa era trans-
·mittida poe-lo mol:quito rajada, de nome Stegomya Fasciata, a Directot'ia 
·Geral de Saud•e Publica , confiada á competencia .e a o zeJ.o do Sr. Dr. 
Oswaldo Cruz, começou logo a pôr em execução as prov idencia·s que 
·decorri am deS>sa noção ··eti-ol.ogica . 

A doutrina eLa transmiss ão da febr.e amarella peloo mosquito foi 
·explicadG ao povo em larga propaganda; o hospi1al de São Sebastião 
f.o·i modificado d e maneira a proteger os doentes contra o-s mol~quito·s, e 
a impedir que ·c•stes se infecta ssem nos do·ent-es; .o isolam ento em domi-
·dlio foi permittido e .praticado sob os m•esmos :prece·ito~ ; a desinfecção 
das casaiJ infeccionad.as pelo·s procesSS'OIS ·até então ·segu>do.s foi suspensa; 
.sunprimidr; a desinfecçã-o das r-oupas e dos e:>Ocroetos dos amarellent.o·s .e 
:pmticaod'a sôm ente a desi•nf~ção i,n,sootida peilio py·nethr-o, .ou pdo ~az 

sulphuroso na cas·a infeccio111ada . e nas contiguas pmximas; o !serviço da 
extincção da·s larvas do1s mosquitos foi iniciado e, para dar cabo dos mosh 

··qouito:s exi•stent es .noas ga1eni•as de agu,as ~luvia•es, cmde eraom aobundJa,ntes, 
foi applicado pela primeira v ez o gaz .CLayton, por meio dos appa-

,relhos proprios. Essas medida-s não podiam ser sufficientemente efficaze.s 
sem a decretação de uma l.ei que doua•sse o lsierviço . com os precisqs 

:peaur.sos e désS>e autoridade ·e força aoors .seus .executores. ~m .I s d-e 
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junho de 1903, de ·a•ccordo com a •exp·osiçào fe.ita pdo director .geral de 
Saude Publiaa., o Gov erno soliciotou do Congresso N aciona] •essas ·;provi-
dencias, ·e a · 5 de janeiro de 1904, .era .pPomulgada pelo decreto n. 1. 151, 
a actual lei de SaucLe Publica, ·e la 8 de março, pdo decreto n. 5· I s6, 
mandado .ol:1s1ervar o regulament·o, .ora vigente, dos serv1ços sanibarios, a 
ca.rgo da União. Organizadas en tão definitivamente 1a Inspectoria de 
Prophylaxia de Febre AmaJOeila e as 10 delegacia-s de saude em que a 
cidade fôra dividida em I 903, entraram em. plena execuçã"O ~s saiu taPes 
medidas do novo Regulamento Sanitario. Como era natural, estas inno-
v•açõ·es provocanam muitos proitesto·s. Os antigols pr.ocessos de· desinfecção 
e de isolamento, que até então nã.o haviam conseguido livPar-nos• da 
febre amarella, nem lhe diminu_ir os estragos, foram defendidos ·como 
merudaJs de 1Sa1vaçào .publri.oa, j,n;cr epalndo-se 3>0 Gover·no .Q crrime de O•S 
não manter, kmÇiaJildo-s•e ao ·enw·ez em uma aventura clesa,stros·a . . Não 
fo•sse então a fé inabaJaciJa, pela verdade scientifica, e a confiança justa 
no profissional •e ncarregado ele .executl-o , e o Governo não •se :poderia 
:6elicitt:Lr hoj•e de ter prestado ao .pruz .o serviç-o eLa sua r ehabilitação 
SaJIJJi.Var.iJa. Os r.esu.!rtJadoiS .ahi ·estã•o. Q•u•a>IJJdo, ·elll ,aJbril de 1903, ainda. 
sem d,eri especia l •e •sem todo:s o•s recu.nso.s ,precri.sos, f,oi começada a pr;:;r-hy-
laxi!a nova ela febre .amar.ella, já tinham occorrido na cidade mais de· 
soa .obito,s de;ssa mol•e,stia; ·eJJes ,chegaJr•3J111 aJt-é ·o füm do •anno a 5.18; no 
anno S•eguint·e, 1904, baixaram a 53. Em 1905 •o numero de victimas foil 
de 289, devido á H~!Vlivoi•sc·encri:a de aj.glu.n•s fó.co•s anltigos :no.s quacs tin'l)a 
sido afrouxado o serviço d·e vigilancia ·e de extincção dos mosquitoiS' ;. 
p.el•a rapidez e s·egurança, porém, com que for,an1 juguladas estas inves-· 
tidas pa rci1a,es da mo1estia, em m eio propicio á sua propagação, o anna-
ele 1906 deu, até 30 de ·setembro, apena.s 34 obito·s , 

D e 1Sso até 1903 o Rio · d'e Janeiro .percl·eu s8.647 pessoas victim~ 
d·a febre amarella, a mai·or parte no v igor da idade e uma grancl.e pr.o-
p•orção de estrangeir·os .e recem-chegaclos; foi isso que lhe deu a fama 
de insalubre. Nós mesmos, em I 89 I, a llucliamos constrangidos á idéta de 
trancar aos immigrantes o·s portos do Rio. de J aneir,o e de Santo);,. De 
1903 em dian'te, apez-ar do ·revolvim ento inoessante do solo ,' das obras do· 
porto e outros trabalhos deliCJacl;os, -a .febr-e amarellia quasi dessappai'eceu. 
elo Rio de Janeiro, g raças á no.va prophylaxia execut.ada e mantida pel-o. 
Governo. Devid>o a i·ss-o pod·emos hoj e consignar que não só t emos. 
abertns as nossas portas aos qne nos buscam p-ara mpa a•ctividacle utH, 
como ·está · completamente modificado ·entre a):; nações visinhas o conceito 
em que tinham a nossa salnbricladJe . 

A peste, que [pfenetrá·m .na cidaJCI,e ·çm J goo e aqui se dorruóliár-a, 
~oó dominada rem •sn.ta eXij)ansã!o e .redn.IZtida em sua mocr-.ta·ndloo-e por effeito 
das .providencias ·especiaes con'tra ella e medidas ger.aes de hygi·ene 'ex-
ecutad·as. De 360 obitos, em 1903, baixou a 275 em 1904, a 142 em 
'.9os, a 39 •= 1906 (I<IJTé 30 de setembro), fi,cando s'!lppr·essa sua f.eição. 
epidemiaa. 
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A ·variola ass'a1tou-no.s em 1904 em crue1 · ep,L<lemia, que vktimou no 
District.o F•ederal 4.201 pessoas. Co·mo a ~ciencia e a pratica só dispõem 
de um mei·o efficaz d·e prophylaxia - a vaccinação e revaccinação ·- o 
Gorv1eT1110 IPTOICuno!ll ptr0'\71er a ~e~ eJci.e, s·a.Jntc;ci·onamldo a · l·ei n. 1.26 r, de 3 r de 
outubr-o de 1904, que rto•Pnou ob.riglatro>nhl>S em toda a •Republica aqueUas p·r·O-
v idencias; certam ente, fia do no seu bom exito, que começou logo ap&s, 
ju!sitifkand0 o a•certo da acçã.a gov ernan1ental. 

A 11'be·rcnlose , emfim, a mais clizimaclora elas pestes modernas, que 
não .surür.a, >e[)Jtne nós, contra ·eHa, a acção· cl.a P•Ocl•er publico, teve ·no 
Go·verno vontade e>Opressa ·e significativ a de combate. Deixando ao lado 
toclo·s os m eios d e lucta para execução elos quaes ·se propoz a ajudar a 
iniciativa privada, na m edida ele seu aJca.twe, entendeu o Governo dar >O 

exemplo ·ela interv enção efficaz elo poder publico na luta social contra a 
tub'e!I'cttl>O\sie, pro!poncl•o a.o Cong'ress'o lo tratamentJo, ,e is~J.amen.tjo• elos 
do enibe1s ·em ho>Sij)lita e.s apr•o.pr.i,aclos, ca!PalleS d e contribuir para a saude 
dlo.s enfenmos, e, ma.is e .pri•tmipalmerute, oevri,tar as po;,súhilidad•es <1e con-
tag io n•os m eios hospitalares communs que eMes doentes infectam. De 
oon1o Peceberan1 essa iniciativa o Congresso, as sociedad·es· sabias, a in1-
prensa, a opiniã-o publica, são m emorias perclurave·it;. o ,parec·er clcc Com-
missão el e Saude el a Camara d-os D eputados, os a rtigo.s, dep·o·imentos e 
louvor.e.s <Jill>e g er.al•m ent•e os aJcoJheram. 

·Os serviços d e • cl esinfecçã·o tiveram incremento extraordinario ; em 
lagar do anrt igo d esinfectori'o, que foi demolido para augmento da á!'ea 
·n eoessa.nia á eon:strucçãio do m ercado, Levanrto·u"se ·em Bortaf,ogo um des-
infecborio n~ ·odelo , obed e.c·enclo aos mais rigorosos preceitos de hygiene 
e de engenharia sanitaria moderna .. 

O Instituto Sor.ot herapico F ederal , chamado Instituto de M::m; uinhos, 
com os r ecursos el e que di·spunha ao c•omeçar 1903 , -apenas podia attender 
ao s erviço mai>S urgente do ·preparo do SÔPo . e da v1accina contra a ·peste; 
o Gov erno an1pliou-o, con13truindo-se laboratorios especiaes, t.::nf enna.rias 
modelo pa ra anionaJe·s, nova·s co.ohej.r rus, augmentan:J.do con1suderavdmente o 
material. Graças a i•sto o Instituto póde hoje fornec er, al~)11 elo sõro 
e da vaccina antipestosos, a vaccina e sôr-6 . . contra a peste da rnanqueira 
do gaÜ•o, .p•r>ea:rarada;s qu,e :>e têm mostrado ef.fi>caz-es .oon1ra •esta e.pizootia, 
proporci•onanclo grand·el; vntagens aos criadores; a tuberculina destinada 
ao diagnostico ela tuberculose nos animaes e no ho•tnen1, e a. tuberculina 
th erap eutica; ·a vaccina· crontra o carbuncu1'0 bacteridiano; o sôro · anti-
strel]l.hOICO:ous .e o sõro a.111ti-dil]l:htJeniloo, o sõw a·nti-retan.i.co. Além disto, o 
IllJstituto eLe Mangt11inhos, do qu.aJ já ·se soocorr-em ,pama o ap•erf-e.iç10amentoo 
el e :;eus estudos m edicas e alnmnos, ·e elo qual já têm sahido •raballoos 
scientifioos de valor, vai caminhando, pelos auxilias que lhe disp•ensou " 

· Governo , .para seu dle.srtino·, i•sbo· é, ser um instituto 'l]l·ana o estudo das 
doenças inf·ectuosas, uma escol•a pratica de bact•eriologia e hygiene. 

A hygi·ene domiciliaria ela cidad e esta"Va ao ~abandono. O regulament.o 
sanitario de 8 de março ele 1904 permittin melhorai-a. 
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No~ 65. ooo predios que po.ssüe -a cidade, até ·o pr.imeiro seme·stre de 
:I•go6, fo.r.am ~eibas s 12.290 v.i,1!1:·o·r.i-rus od-ooniocili·a·nia·s; eX~Pe:diram-<se 64.954 
int-i-nrações para melhora1nentos nTat•eriaes, fiz eram-se 1 -39I vistorla!s, fe-
c-haram-se por in!; aluliPes mais de 3.ooo predios; quarteirõ-es de ·casas 
'h\YgÍenicnmente ·inhabitaveis foram f echados, demolidos,' e na sua maioria 
r econstruidos. A lu c ta foi tenaz pa':a conseguir-s-e a -execução das medidas 
:regu~·a;mertbal'e!S de hygi·e.ne, ma;s f•oi e va.i sendo ohtidoo .o r.esult ad-o •e·sperad•o, 
na melhoria do estado sanitari.o g eral e nos r-eduzido•; algurismos que r e-
·presentam a mortalidad e n es~es ultimos anncis. 

O serviç.à de hygiel1'e do port o do Riü de Jan eiro era deficiente, falho , 
por v•ezes nullo e simpl esmente d ecorativo . Embora se nã-o tenha con-seguido 

·tudo o que s eria preciso ao 1appa:relham ento sanitario de um porto, os 
serviço!; de desinfecção pelo menos podem hoj e s•e r mostrados com orgulho. 
Em outubro de 1903 já possuíamos uma barca de desinfecção com appa-

·l'leJJho ''CLayto·n' ', ubiliz·~ndo o =e;nXJo·flr.e v.a!{JO·rizado, oon1 e-stufa ''' ·Ge ne.st.e ' ' e 
I "Herscher ··, desin-f ectando por ' "apor da agua sob pres-são, ·COm app"l r elhos 
·de "Tri!Jat'' e camruna de formo.] •para desi111f.ocçãlo por esse gaz, 

Em 1904 a Directori.a d e Saude ' fez construir na Ingl at erra um .. outro 
nav i.o de desinfecção, mod elo no genero , com dons grandes apparelhos 
'"Claytoill", estufa de VlaJJ)Or sob .p.reSJsã·o e -camara para foP1no.l ou gaz 
·"Oayt01n" . .O enliJ)r.ego -desses ·3/~p,anelho•s 1em 1Jaes ber ca•s ,pePmi:rte com 
segurança, rapid ez, s em deterioração, nem vexame, 'desin:Vectar navios ~e 

sua carga no 1.1 ncoraclouro , transformando, asim, radic~ln1 ente , as praticaJs 
·hygienicas do porto, .c·om segunança para a saud e publica e vanta~nem para 
os inte resses ·commerciaes ·e transporte de passag•eiros que ellas lesnvam, 
.sem proveito. Foram adquirida!; mais tl'es lanchas para o serv iÇo do porto 
-do Rio de Jan eiro , e enc-omm endadas mais seis, p1ara os oustros port·os da 
R,epublioa. z 

Cuidando com desvelo da nos·sa hygiene int·erna, não esqu eceu o 
·Gov•erno os in~e resses hygi enicos qu nos prendem áis outras nações ; f-oi 
~ssim qu e, com brilho e dig nida d e, o Brazil fi gurou na-s confer encias 
inoternrucion~e;s .saniltani:~s de Pariz, em 1903, do IR·i·o, e1111 1904 . 

N a con fe rencia s Jnitaria internacional de P ariz, reunida para traVar 
,de c·hr0111e.ra ~ e de 1p:este, ~co:rusegruiu o GoverJ11o, p-or seu rfiJ)'re:sntambe, o Sr . 
Dr .Pdza e Allme.ida, qu•e a questão da foebcr--e amanelib fio.ss e trruta/doa, a cc e.i-
bando ·esse congresso sabio :a <Wutrina culicidiana como provada, dedu-
:zindo-lhe as applicações pratica.s e votando unanimem ente qu e • os paizes 
int eressados modificassem seus regulamentos sanitarios "de sort·e a pol-ols 
d·e 11 ccordo com os nossos conh ecim entos acturues ·Sbi'e o ntodo de trans-
missão da febre amarella e principalm ente sobre o papel dos mosquitos 
como Yehiculo s do germ en da moi estia " . A conferencia sanita ri a entr.e o 
lhaznl •e a Argenti•na, o Uruguay e o P.ara·guay, reunida 1110 Rrio d e Ja-
neiro, ei)l 1904, Pealiz:a tant•o um triumpho dos mod ernos princípios de 
hygien e, como satisfacç ão de nóssos inte ressses . moTa•es e ma teria eis em 
assumpto de salubridad-e . De ~eito, parn tra tamento prophilatico marítimo 
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e· terrestre, contra a pest e, a choJ.era e a febre amarella, obj ecto da con-· 
ferencia, for am abolidas as quarent·enras e ·Os ·c-ordõ~s sãnitarios, con-· 
cordou-se em não interron1p er ou inter.ceptar, en1 caso algutn, as commu-
nicações . int ernacion1aes, em se f echar·em os portos, ·em nã-o rep<ellir ·navio 
algum que se submetta ás praticas r egul1~mentares, lim~tando estais <aJO . 
isolamento dos doentes •e do·s · suspeito_s, á desinfecção, á vigilancia e ás . 
vaccinações preventivas. 

E m r elaçã-o á 'febre amarella, foi estabelecido qu e /3e appliquem 
m ei·os para evita r e •exterminn r os mosquitos, concedendo livr e ·pratica 
aos nav ios qu e obedeçam a estes preceitos . A desinfecção . da·s roupas. 
e obj ectos só foi ex ig ida taxativ•amente nos caso d•e chol era ·e de peste. 

A convenção r·esu ltante hoj.e r a:t ifi.cadJa sem di.screpancia pelas altas . 
pa rt es contractantes, r ealiza, na phmse do illustn! d elegado argentino Dr . 
Luiz Agote, o "expoente m.axi1iw das ú léa.s l-ibe,·a.es da. hygi~ne contempo-
ranea; ho:nna, IP:ois, .a.o IBrazlil, e a1os qllle o n~r1esenta·ra'111 nes,sa 
conj tlll1IC1ura. 

A f,eb11e arrna11ella exhn1ata como eipidem~a •e a p·onto d•e ser ·err.adi•cada . 
com!PJ-etarrnente; a ~eooe j.ugula.da e e mvia de cLes3:1par ec.imento ; a va-
rio·la , cont rariada pela sua prevenção mais efficaz, tornada ·obrig.atoria ; . 
a tuberculose, •alcança da por u1111a in tervenção exemplar, qu e abrirá •ca-
minho ao cumprim ento dos d ev<er es do Estado n esta cruzada humani taria ; . 
os serviço•s d e d es infecção exercid-os c-om -o v igor sóentifico, exacto e 
proficuo; o lnstit ituto Soroth enapico de Manguinho s apparelhado, para . 
nossa utilidade c-ompleta, d.o pr.eparo dos m eios d e prophylaxia e th era-
peutica das do enças infecciosas do homem e dos an imaes; a hygiene do-
tniciljar~a praticada., n1elhorada, regul9.n1entada; o serviç·o de desinfecção . 
do porto do Rio d·e Janeiro utilizando processo·~ capazes e seguros, s.em. 
inc.ommodos e sem vexames; a legislação s•anitaria provida de lei •e 
r egulam ento , representando o maximo progr·esso attingido em nosso paiz . 
n est e dominio ; morbandad•e geral diminuidJa ; muito diminuida a mor-
tandade pelas doenças infectuosa·s; convenções internac ionaes qu e, r espei-
tando a sai•et11oia, saJvagururda·nl •OS 'llOISSIO·S intene:sseiS saJnita.ri,os .e eco-
nomicos, nossos e das nações amigas; ahi fica em resumo, no domini-o da· 
saudle p-ublica, o i.nmen.to real.iza;d·o .em um oor.tlo l·a;pso de tempo oonn 
solicitude e en ergia . E ' com d esvan ecimento que o Governo sente r efle-
X·O•S dessa .acçã-o no depoimento competente d-os estmngeiros que nos 
jul.gam. 

Pam não fallar de outros, lembrem-se ap·ena·s as palavras r ec-entes de · 
um, o pT{l<Íessor A. IChwntJeaness·e, '.c:a:Vh edl'a:tiJoo• d e hygli•ecrJ.re da Fwculdade 
d e Medicina d e P•ariz ·e inspector gena:l dos serviços sanita rios de França, 
dizend-o da febre amarella : "Si nós podia m os, outr' ora, c-onsiderrar os 
paÚZ'eiS da .AJme-rica .Centra·l 011.1 Jlllef'i.d,i•on•al como Í'oroors perig.o&OIS, não é 
mais possiv el fazel-o hoj e. Seus considerav·eils serviços sanitarioos estã·o" 
organiz•ado·s; •e li es souberam fazer sacrificios pecuniarios para expellir· 
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de seu solo não sómente a febre amar·ella, mas tambem as dorenças infe-
ctuosa!s· em geral . 

IT~enhatnos teribo 1e.n1 en1 ~evitar que un1 dia, talvez p11oxin1o, v.ej"atnO•S 
os p:oVlOiS d:a jOf 1Bll AJ111eric:a, c:o~tnbater por srua . Vlez, a in1JP01rtaçã·o 1etn seu 
so·lo, recLimirdo da infecção, JdaqruiM-o ·que poderão rcha.mar, ne•sse dia, as 
doenças pestilenciae s européas. " 

Q~amto a mós, praz-nos que em men·os dJe quatro annos se tenha 
assim mUd3JdO, pelo resforÇ'O n3JCional, ü ·e~irito re O jUi1iO rdO.S accusadODerS 
T<lC'b~s eLe hom-tem, no.s admiràdO•I'es iiüva·11Ci3Jes de hroj•e. 

A Academia N acionai de M edicia,a, importantiss>ma e mspeitavrel 
,_ss~ciação, qrl.lle .tem •em rseu ·seio o que ha d•e ma~s notavel na dasse 
mt:'dica, rce~ebrou , .em 30 eLe junho rdo oorr.ente 1anno, com uma sessãio 
sci~emne, o 77° 3Jnni,nersarro•o rde sua ' fundação. O i.JlnsrtraJd.o presidente 
Sr. A. A. id•e1 Azrervedo Sordré p·r-of1eriu, nBsa orcc3Jsiã•o, um clri!scur.so sen-

sado.n3Jl, 1sal>entamdo os serviço·s rpl'eStaJdo.s <Pelo Gov;errno •e .seus ' .d.igno.s 
auxiliarres rá hygiené e rsaJubrid•me ,publicõl!S, nã.o pod<end•o furta.r-no.s á satis-
fação de ltranscre<Ver as suas uJtimas palavra•s, dirigidas ao che.f•e da 
Nação : 

'' P·ermitbi q.'l>e , dá.ss<e o il·lustre orador, com rrelração á V•OISISa .egr.egi;a 
p~ssoa eu .a!Pplique .o jpneceito ~evang;elioo : "OiS ul1imos serã·o os 1)rin1eiros ". 
N esbe hymno d.e J.o.uvoPes qüe, em ·nome da 111a.is ·antiga e conceituada 
aJS90rC·i.açãJo rSCi·entifica braziJ.eira, 'eu venho .ento3Jndo 13:0S promotores do 
sanea:mento da nossa 1Cap.ital, a melhor 1parte v~s ,cabe t:'m dineito. Não 
f.otsse a v·o~ssa coraj-osa inici•ativa, a VOIS/Sa .es:d.ar.eci-da ori1entaçã.o e : inque'-
bra;nrt:ave lfinmeza, .e .n:ada 1Se ter'ia f.eibo, e permane·ce·riamocs airnda manie-
taidors ,pelas -hes itações que pür mais de um quartel ·d e secrulo nos enti_ 
biar,3Jll1 -o a.nimo, ·e ai;nrda hoj e ·es1ao·jamos sorb o gura11~e .de rt1J111 ter.rivd 
pe,sadeilo, m.engulhadOiS no .somno do d esanim-o, do qual , firme ,e 1'1esoluto, 
n!os .v i estes dt:'spertar. 

~ IÜed.o c.amprrehenc!Jesbes que a hygirene, eomo s3Jlvoag.ua·rpa q"\-1e é da 
saude publica, gar3JntincLo .a vigor ,prhysic•o e ·irntellectual das populações, 
assegJul'andJo o pod•e.r •expansivo das coU.ecbiv,i.cbad·es, d ev-e 'COnstiuir a bas·e, 
o pr.ino~prio, a direc.triz :cve rtoda e qualquer onganizaçãto po•lirti.ca, ·ec.anon1Üca 
e soda!. Razão rd•e sobra tin·ha lord Boea·o~nsfi e lrd, primeiro mini,str-o d·e 
S . M. Brita.nruica, qu·3Jndo a•po:ntaV:a , como u:>•nii11ci:pa,{ d ever d<e um eSitad.ista, 
zelar pela saud·e :puhlirca. A 1saud·e puWi1ca, dizia eUe, é o a-li·cerc·e em qllle 
assentam .a frei i-cidade do pov·o e •a gra·nrcLeza da •ruaçãro . 

Outra .nã-o .em .certamente, Exrfto. Sr., a cornente 1d·e ·idéas que 
do.mina·"a _'0 vosso .espir,i·bo quando, indicado prelo,s prócer·es da no,ssa 
p~htica p.ar.a a:ssu.niir a alta g.avernança e dinigir •OS destinos da nação , 
fo!'mU13JSites •em vo.ssa prlatafonna eleitora,! ·O magno problema do sa.ne·a-
mento e 1toma1stes o ,compwmirs•so de dar-lhe .solução consentan•ea ás aspi-
rações eLo p.ovo e a.o·s inter•esses na-ciona•es. 
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Uma v•ez na posse do gov.e rno, Úquec.id'o talv.ez d·e que, entre nós, 
os pr·ogram:mas se fazem para ~ell'em lhdos e nãio exe.cutados, puz·~stes 

mã.os á ·ob.ra, •escnlhestes a.w<iliar•es ~oomp.etBnbes ·e ·dedicados, e com uma 
env.erga;dura d.e •esta;dista, que nos faz lembrar os homecms da minoridade , 
J.eva;stes de r<Oidão to.dos üs •ob.stacu·los na .ex·ecução do plano em bba hora 
·cot1lseg;ui·do. 

D ebald·e riram os >ncredulos, mo,bejaram os zoüo.s, chasquearam os 
·mald i21entes; ' d ebalde, •os c.o•rY)pheus d<ü nejCalv.em, pr•égo.eir>o.s de máos 
vaticini•o•s, corv ej aram .em torno ele um pnetenso desbar·ato dos dinheir.os 
publicos •e ag•o•ura ra m a revo1lta, ' o descaLabr.o .e a bancaPota. 

Deste-nos a ban-c.arot·a, é verd'<lde; - mas mão a . bancar.ota dü 
cn~dito e ·da fortuna publica. Deste-nos a bwncar.ota das mol•estias ·evitav.eis 
que ·diziJmavam a nossa püpu[açiio·, fer·indo-a de pr'eJÍe.r;encia em suas obras 
viva•s, no qu e possuia d ia de mais :>e lect.o, robusto e vigoros·o ! Desrtle-nos 
a baJrucarota da·s quar•entenws, da pro.hi,bnção de d ese.mbarque de passa-

.geir·OS em n ç•sso por>to, e de outras medidas veocatori.as, .de effi.cacia pro-
bl·emaücas , pr.e•stando-.se tão sómente para agg,'!"vaPem ·os .nossos br.iJos de 
povo civi•lizadü ! Deste-1101S a bancamta do v.ilip·endio que pesava sobre 
esta bella cid·ad·e, a.coimada d.e f·oco ·d·a pestillenóa .e de ante,caJtnara da 
]norte, e cuja fama, ·exag-g.erada por L11111 c-ontinuo prégão dHf.ama~tori,o, 

reflec tia-s·e sobr.e o Bll"aúl intei ro , apontado ao mund'O •C·om.o um p•aiz 
iJnhospi to, insalubr.e e refractario á imm.igração eurorpéa. Deste-nos, final-
men,te, a bancar-ata da humilhação em que vivimnos e tanto no.s amargurava, 
do ~ppnobrio •e da ignomlin.la que se apegaram 'á illJOiSSa r>eputação com'o 
ma:ncha.s indeleve is, .esp alhando-·nos o d escredito •e oppondo-se ao nos•so 
prog r.edir ! 

Fiz.estes ·obra d1e alta ben emerencia e de aJDDendr.arlo pa•tri•o.ti,smo · ! 
E' nós, medi·c-o.s, f o·lgannos em .neCOitlJhecel-a e :pC<ochLmal-a .nesta casa, alheia 
áJs 1-uctas e agitaçõ.es po.liticas e onde .não .c hegam 01s rumo•r·es do·.i a.bys-
s ini·os que j á se .mo vem en1 to:nlo do vo·sso hene.rne:rito Governo; fo l-
g.amo.s e m ap1plaud.iLa, co.n1 o llllais sinoer.o enthusiaJS11110, n esbe alcaçar de 
Iebtras, me.dico,s e br.az'ileiros, consagroo·o ao. cuLto l!(lll1lroo da sd.encia .e q~lie 
s e co•nv·er te hoj e em ·Capitolio pa ra vossa g.lon·ifkação. B.em haja o vosso 
nQ!m e, j á esoLtl:pid·o no marmor.e etn tnetnoria de 1se.rviços -prestados á 
no1ssa ag;gr•el111iação; b em haja o vosso mome .que, po1r titt~~!o.s d·e o-utra 
mo·nta e de in egualav.eti v·a li a , se gravou perennemente no co•ração de 
todos ·OS brazileino;s, d e •Olnde ,passará á posteridaJd,e cohert·o dle bençiios, ·e 
para ~odo o sempre será lembrado com ·saudades e r•epetido com louvo:r.es ! " 

•Como resultooo d e rigorosa syndieancia manda,da fazer rpdo Minis-
t er.io do I.nterio•r, ficou demonstrada a necessidade de se reformar por 
completo a Alssistencia a Alienados na Capital da &epublioa . 

Chamado a dirigir ·O Hospicio Nacional o Sr . :profes·sor }uliano Mo-
re.ira, da Faculdade da Bahia, corrigida,s a·s mais notav·eis falhas da ~o-
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nomia i·nte:rna , rupr•e·se·ntou log·o ao go.venno um pJano doe pef.or:ma que ia:. 
desde a a51P.Íraçã-o por uma l·ei ger·al \1e . as.s.i.srt:\'!11C-ia a alienaod·os, a,té, ~. 

obtenção material do:s meio.s eeff.icaZ>es ·de cuidar e tratar o:s insanos. 
Ao •Congnesso ·ender.eço~t ·O. govertt10 mett1•S:agem expo·ndo taes intuito·s,. . e· 
desa ~nliciati'V"a re:suLto.u o deoneto n. I. I3'2, de 22 -d:e dez·em.b:m de I903r 
q:ue :saJ11Jocio'llOI1.1 o acto legilslaüvo reonganizando a A!ssú:sten:cia a AJioe-· 
na:do:s. O r·egulam:ento que baixou .com decreto n. 5I25, de I de fever•eiro. 
de I9o4, .completou a l:egis·Iaçã-o d e um modo proeciso-. Nãq é necessar-io· 
:en'cane~cer o vaLor •so:cial da lei pro•tedo.r.a . d•os a:!i•enad·o:s, que de agora 
po.r d1earute llies sail.:vaguanda as p•es•so·as e ors :bens; dla reahzou a antiga. 
asp·imção d.e benefi.ciar o •insa·no com a protecçã-o legal e garantir o.s sus-. 
peilto:s de o rse.roem . 

Ao Ho:spi•cio Ndonal ficou incumbida a assistencia pratica aos alie-
nados da ·Capirtal e, para corr.espo·nd:er a esse destino, foi mist•er reformai-o 
na:di·calnn·ente, Cü'lll&eguindo 'O G.o:v.enno fa:oer deJJ.e o ho:&p:ital mo:ddo que· 
é, dig111-o d•e C9eaqJjpM"el.har com os me1honõ5 do mundo· ,civilizado. De impo·r-· 
tanci.a maio.r aiOJJda que a desse·s melhora·me11.ro.s f<Oi a i11~1guração d-o .mei<O 
sy.sbematico de tratar •e cuidar o alienado ; f·oram banido.s todos os processos. 
obso,J.eto.s de ·Contenção : a ·camisa d·e força, a casa forte, os vexames de 
toda a so:rte foram .substi.tuidos pelo open-door, .pda kJ.i.notherarpia , p·ela. 
balneação :pro.long<l!da, dando r.esul:taclos magnificos. Os algari.smo·s' qne 
repr.ese:ntailn as .sa·h'idas .por cura e melhora .sobem progr·e,ssi vatnent~e, ao 
enw.ez do obit uario que :é c-onsiodera•lvelmen.te nMnor, sobretudo o dizimo· 
pago á tuber.culose. 

Para attender á super-população do hospici-o que ameaça destruir 
a obra custosa agora realizada, ' p ed iu o Governo ao ·Congresso nem.edio,. 
sugg.eri.ndo a idéa da cre.ação d·e uma Colo.nia, digna de.s<Se nome, capaz · 
d~ acolher ·o·s insanos chron"c·O•S .e ute.is ao trabalho agfi.cola. D epoi•s doe· 
tra·nsitar pda :C<l!mara do.s D eputa.do.s o ,proj ecto demora no Senado,. 
C<l!ll!S<l!Illdo a:>·r:ejuizo :c-onsidera'V"el a obra de <l!ss i·~be.nci,a , !•evada a effeito pelo 
Governo, c1e um modo cab <l!l .e saüsf<l!ctor.io ás exigencia·s mais cult<l!s. 

A momElntosa questão das "Habitações populares" mer·e.c:eu as cogi-. 
tações do Gov.e rno, que sobre este asumpto e em data de ' 30 de outubr-o· 
de I905 di.r.igiu a·o :Co.rigresso Na·cional uma mensagem .acompanhada de· 
dacumenbOiS. Foi ai.nda no ,penio:do da <l!otuai <l!dnnlini•stração que se orga-
nizou e se i·naug·urou a Maternidad·e do Rio de Janeiro , jmpo:rtante esta- · 
l><"lecimen.to d•e as<Sisbencia publi·ca que bem pr.estad'o serviços valiosos e· 
ouja fundação f.o·i .auxiliada p-elo erar,J.o pubLi:co. 

A.s cla·sses armada·s da R epub1i·ca r eceberam no actual quatriennio· 
t·o-das as provas de consideração e apreço que um chete ·de Estado lhes. 
póde proestar. Foi essa a promessa da mensag.em inaugural qQte, o ~.empO· 

h a de mostrar, tev•e l·ea.J cumprimento. T.ambem o actual pr.esidente k.vará. 
para seu lar a segurança d.e que, no Exercito da Republica, o seu nom:e 
é acatado como o de um amigo dessa classe illustre e benemerit.a. 
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No c-orrente anno deram-se p;ela segunda V·ez, com .ex-c-epcio-nal brilho, 
no Cu rato . de •Santa Cruz, as grand·es 1m ano bras militanes. O P.resic1ente 
da Republi·ca· foi assi5tir a esses notaveis .ex-erc.icios e p-assou uma noite 
no •acampamento. As forças ali d.estacadas, .cerca de quatro mil homens, 
ficaram vivamente d1esvaneddas -com essa conducta do Chefe do ·Eistad-o 
e os oHicia.es ·fizera,m j·unto á sua bar:raca uma manifestação de t;stima, 
a·lbamente sig.nificativa, -off.entando-lhe um lindo bronze, ,pepr·esentando a 
imagem 'da Le1:, para d>est'arte affinnarem quan1o fo-i justa e proveitosa 
a sua ·administração . 

Rea·lmente, .examinando-.s·e, -como vamos m:pidamente faz.er, os actos 
do qua-tri ennio relativos ao .exer.cito •nacional, fica-se convenódo d.e que 
o Gov•e-r.no desempenhou cabalmente os seus .compronüssos, •cuidando da 
m:.gamizaçã!o da'S fo•rç.as, da sua instrucção -e di-sci,pJi•na, .e prov•i<1enciando 
sobr•e todo.s os •serviços •e obras segundo os .recursos do ·orçamento. 

,A Admi.nistração da Guerra por duas vezes tev·e de mobilizar forças. 
Em consequenc.ia da questão do AJcpe seguiram para· Matto Grosso o I 6° 
de inf.a,nta-ria da .Bahia, o 25° -e o 29° do Rio Grande do Sul, e para 
Ma•náos o 2í 0 e o 40° d'e 'i:nfanta;ria de P-er.nambuiCO, o 33° d e Allagôa·s, 
o I7°, 3I 0 ·e 32° do Rio Grande do Sul. Do Almazonas pa-ra -o territorio 
d.o •Acre seguiram o ·IS 0 , 27° e 36° de infantaria •e parte cio 4° batalhão 
d·e >artilharia. Po-r -oc-casião da revolução -no Estado ·de .Mp.tto Gr·osso· 
tev-e-s•e· necessidacfe de envia-r áquclle Estado uma f.orça c?m:posta dos 
3° e I 3° de infantar.ia do Rio Gra,ndre do Sul, e uma ba·terip. d·o 2° regi_ 
mento de arti-lhar ia, d•esta ·Capital. T-odas ·essas n1obilizações foram feitas. 
com r egularidad-e e sem incidentes. 

Elabo•r-D'\1-se um proj ecto de reo-rganização g>eral do •exercito, qu~ foi 
submettido á .apr·eciação do Cong.r-esso N a,cio.na-1. 

Reorganiz-ou-se o •ensino militar, da-ndo-se-lhe um cunho prati-co e 1i1ais. 
eLe accordo co~n as -exigéncias profissiona·es . A Escola de Guerra acha-se:. 
installada •em Po-rto Alegre, e o antigo :edifici.o da Escola do Rio Pard-o· 
está pr•eparado :para a Escola de .A.:pplicação de Infantaria e Cavalla-ria. 
A Esc·ola do Estad-o Ma-ior acha-se p-rovisoriamente installada em uma 
:dep:end•erucia do Quartel4General, ·em :co.nse.quencia das obras de r•eCO<Il-
strucçã:o que estão :sendo :eX•ecutadas neste e-edifício. Mandou-se orga-
niza-r o piano das obras nec•essa•rias á ·in&tallação da -E&eola. de Appli-
cação de Artilharia -e Engenhari-a no ·Cno-.a,to d e .Santa Cruz. 

Organizaram-se negulamento.s para o serviço em campanha, serviço· 
int:erno do:s cor-pos, serviço eLe o-rganização, .serv.iço de fortificações, üi-
.strt<cção qu.e •e-stã·o sendo -execut.a-da:s neste •edif~cio. Ma-ndou-se orga-
tabellas 'de to-ques de coDnetas ,e -clarins, e d e continencias :e honras fune-
bnes; sttbstitui..>se .o pJano proviso:ri-o de unifo-rmes por um definitivo, 
no qual fo-i o brim pardo substituído pelo kaki, mais apropr.ia,do ao s:er-
viço militar, e ·e&tabelec·eu-se um uniforme f>acultat ivo para os ·officiaes . 

Iniciaram-s.e pela primei-ra vez na R epublica as g-randes manobras 
de divisão no Curato de Santa •Cruz, que foram realizada•s em IgO$ 
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e •ho •con·.ente anno com brilh ante •e«ito .e extraordinario prov-eito para os 
nfficia.es .e praças. 

· F ez-s·e a ·cquisição d e metralha.do.nes modernas , de baterias de canhões 
ap·erfeiçoados d·e t ir-o ·r ápido, de montada e d e campanha, iniciando-·se 
a 'substi tuição' da a rtilharia dos r egimentos; augmentou-se .o sto,ck d e 
polv•ora sem fumaça .e a,dqu.iriram-~e d.o i•s autom oveis, sendo uan para o 
se·rviço geral da adüninistração da guerra ·e out ro para o serviço de •saud·e . 

1Rlesolveu-s·e -o probl·ema ·capital da in sta ll ação de uma fabrica de 
polvora •s·em fumaça, sendo para ess•e fim adqui·riclas Íl'es favendas no 
Estado d e Sã o Paulo, local pr·eferid o pela comm issão nomeada. 

Os ~rabal hos foram inmn ediatamen be iníciaclos •com a•c o.n.str~Jcçã o ela . 
g rande repres.â e long o .encanan11e nto, destinados a accionar a usina ~el e

'Ctrica que tem d.e forn ecer fo-rça e luz á fábrica. ·A u sina foi inau-
gurada e liga·d·a á Villa do Piquete por um r amal f er r eo. 1 

N o •corrente anno cl ev•em chegar os machinism os já contractados por 
1J01ta · ccomnüssã o nos Estados Unidos. 

rCont luiu-se ·e inaug1urou-se, con1 exp erienci as d.e tiro .a o a lvO de 
mag.ni f ico ·exit o, a fortaleza ela La:g~e . •Mo•üotHle uma bateria el e canhões 
KrUJpp na d e Santa •Cruz e uma out ra na eLe São João . Su bsti•tuiu-se 
n esta a v.elha P?Pte el e embarque .e d.esembarque por uma el e alvenaria 
e f er.ro, ·e const rui u-se um a de columna:s d e f erm .e bronze na el o Imbuhy. 

Na Intendencia Geral da Guerra concluira.m-s.e as ca sas para r esi-
d encia do Inte·nd•ente, elo sub-in tend ente e ch efe da 4" secção , a carvoeira, 
a <p0nte de •CJnb<rrCJ-u e e d ese rrtbarqu e, .e ·o edifício cl.estinado a ·este serviço, 
fic;rnclo o ·eS't·abeJ.ecc imento intei·ram ente pr ompto . 

·Constru·iu-se um e·dificio a propria-do para a installação el a Dir.ectoria 
Geral d·e Saucle, no lo.ca l elo anti'go Quartel P equeno, na praça da Re-
publica; fez- se acqui sição el e num er-o so e ·Superior inst rum ental :eirurgico, 
bari"õl!cas ·e material pa ra o serviço , quer em t empo eLe paz, quer d e 
guerra, app arelhos e mac.hinismos a vap·o·r e t odo o material para um 
serv iço comp•leto de de-sinfecção nos . qua-rteis .e estabelecim entos; cr eou-se 
uma biblioth eca .e installou-S'e um gabin·ete ele consuhas. 

:<N-o :Ho•spi·taJ .Ce111t<aral co.Uoco.u-se todo o .grad il d•e f,e•rro da fr en te 
e da face •no.r be, tendo ca-da um 285 un et ros ·d·e extensão ; •co·nst rniu-se o pas-
s e-io d a fachada ·e o muro do.s fundo s, que fica quasi conclu i•clo; r·econ-
struiu-se o pavil·hão CantuaTia , qu.e foi incendi ado; construíram- se os 
•edif>cios deshna;clo1s ao <Corpo m edi.coo , á r .esidenc.ia d as irmãs de ca ridacl•e, 

·o pavilhão dest inado á enfermaria ·de presos, o pavilhão ele autopsias e 
·cocheiras. Construíram-s e e inaugu·r a-ram-se u m p av ilhão com s erviço· com -
pl•eto d e d ecbro th eraJp ia, 1elec.tr-o cliagnosüco, hyc!'ro th erap ia, m uc roscopi.a 
-clin i.ca .e bacteriologia, e um pavilhão .mod elo cl.e op,erações, compr·ehend encl-o 
·sala d e ·op erações aseph cas, sa la d •e . op.erações se.pticas, sa la d·e isola-
m•ento , sala "para a:ppJi.cação el e anesth esi-a, sala p a ra d·eposito d.e Í·nstru-
m·ental ·e uten,s.Jios, sa.Ja d e appa rd•ho•s para •este rilização, sala de ba-
nhos ·e sa la d estinada a v•est ia rio elos m eclicos. 
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Este ·pavi rhão é ventilado por appaT·elhos .esp eciaes. Inaugurou-s& 
um gabinete com um serviçü completo ode meca.notherapia . 

. Substituiu-s·e a pintnra jnterna •e .externa; iniciou-se, e progride 
rapidamente, a arb9oisação da extensa área do estabelecimento ; substi-
tuíram-se a·s imüga•s .camas po·r .au1ns de tyrpo moderno e hem assim 
toda a roupa ; iniciou-se a collocação de telas de arame nas janellas ; inau-
gür·ou-se uma aula de enfermeiros e padioleiros. 

N o Laboratorio Chimico e Pharmaceutico Militar, além de melho-
ramenrtots .Íink11no.s, St]bstirtuiu"s·e todo o muno que circuind:a o oedifido . 
Insta1Jtou-se ·o 'Seo·v·iço ide pneparação de .am!PouJas de vidr.a .com so.Jução 
ester ilizad,a de medicamentos para . inj ecções hypodermicas, faze ndo-se 
acquisição na Europa de todo o material necessario . Iniciou-se a instal-
Jação de um apparelho moderno para prenaração de tabloid es medicinaés .' 

,Dot ou-se a gu;nnição do 6° di•s1rilc1Jo ni.ilitar •com um ho·srpital de pri-
meira orden1. 

O r egulam ento do .Collegio Militar fo i r efo rmado, corrig indo-se os 
J.ef.eit·O·S ia•d'Ío<l!docS, p ela praüca, na ,ex;ec.ução dÜ' ante rior. Insrt:alla ram-.se 
com grande economia para o estabelecimento, officinas de sapateiro, en-
cand•enaçãJo .e .ca·rpia1.taria; Í•n!>tallo:u-se a usina dectr.ioca do .estabdoe.c.imento, 
cuja Iluminação passou a ser feita por 302 lampadas; construiu-se ·um 
grande edifício de doi.s !Pavitmtento.s, de'stinando"se •O primeiro para ref.ei-
torio, que póde comportar 700 alumnos, e o .outro para dormito rio; trans-
formou-se a praça da f rente, que foi nivelada e ajardinada, tendo no centro, 
sobre um pedestal de g ranito, o busto em bronze do conselheiro Thomaz 
Coelho, fundador do Collegio; fez-se a remonta da cavalhada . 

Na Fabrica de Car tuchos e Artifícios el e Guerra installaram-s·e machinas 
para a fabricação de caixas e malletas destinadas ao acondicionamento ela 
munição Mauser, machinas de furar, el e cootar malhetes, ele aplainar, uma 
serra sen1 fim, un1a para recortes , tuna circular, tun to1·no 1necanico , un1 
ele ctromotor, duas machinas pa ra engastamento el e balas no estojo, tres 
electTomotor, dua'S ma,chinas par a .e·nga:stam·ent·O· d e bala•s n1o es.to jo, tres 
ganta nos cartuchos ele festim, uma prensa hydraulica; fez-se acquisição 
cl t um provete Mauser para experienc ias balísticas. 

N o edi fício do Quartel General iniciou-se a reconst ruc(;ão ela fachada 
principal, devendo fica r o edifício com maior pé cli r.eito no segundo pavi-
mento e tendo um terceiro composto ele atticos e mansarclas, destàcanclo-se 
os torreões extremos elo corpo central que será encimado por uma cupàla 
de bws•e r ecta,ngular te .secçã-o ' "ertical de anco aJJeno, Pema•taniJo .em uma 
h-ntem1a .de hws•e •r ect3!ll.gu lar . .O macle•i·rwmento da •cobertura ·se rá .substitui~·o 
por peças metallicas, e tambem metallica, com piso el e mosaicos e ceramicos, 
será a a rmação da varanda. O ma•Uerial unetallicQ .está •Sendo ajustado te 
armado no pateo central, ·estando armados - a cupola central, parte da 
mansarcla, a cobe;rtura do torreão qu e lhe fica contíguo, e a elo torreão 
do flanco esquerd·o; está pr,ompto para ser mon laclo sobre os dacl0s el e 
cantaria todo o mater ial destinado á construcção da va randa, na parte 
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-demolida. "Obteve-se da Prefeitura o calçamento e arborização da área 
fronteira ao edifício. 

No Arsenal de Guerra do Rio d·e J an.ei·r·o foi montado ,para •O serviço 
de em'barque e d'e s emba•nq~l e d:e maJteria,J •s-obre· :a .mura.lha do ,c-áJes, um 
guindaste de cinco tonelades de capacidade, com um raio de acção de r 7 
·metros, pod.endo ser movido a vapor -ou a mão, executando a r-otação com-
·pleta, em t01r110 do eixo principal, COm uma velocidade d.e IOO metros por 
miilllto e .suspendendo a carga maxima que comporta, com uma v elocidade 
•de 1 Im;so por minuto. 

Inauguraram-se: a officina d e correeiros, provida d_e um elevador para 
-o .tra.t1Sij)Oifte de materia l do •andar t•erxeo, e Ji,gada á d e alfaiabe.s por um 
passadiço; a officina de pintor.es composta de tres oorpos, uh1 central e 
dous lateraes ; a officina de modeladores; a officina de forjas, tendo um 
1guindas1Je ·com a capacidad <:' , de . cinco toneladas, dotado de tres movi-
mentos ind ependentes, dous de translação, um de todo o systema, no sen-
tido longitudinal ' da officina com a velocidade de 6o metros por minuto, 
·-outro de parte do systema no sentido transversal, com a velocidad.e de 20 
n1elros ·por 1ninuto, e un1 v.ertical para ·elevação de cargas, con1 un1a velo-
cidade de tres metros por miQuto . Nos fundos do estabelecimento foi con-
struirQ.a, para ·Servir ~d e arri11110 á terra do ·1110.rr.o v:i1si11ho ·e li·1nitar o ter-
reno, uma solida muralha el e alvenaria de pedra, com 272m,so d•e e xensão, 
re altura maxima de 7111, So, coroada por um muro de alvenaria d e tijolo 
-de lm, So de altura. Sobr.e a muralha foi construída a chaminé destinada 
:a,-o •S'er·v'Í'ç·o da m·achi"1a mo.triz, conn uma altura d e 2 I m etro•s. Trwnsfo.rmou-s·e 
um edifício da antiga Companhia ·São Lazaro, adaptando-se o pavimento 
terreo para a r epar tição ele distribui ção e deposito ele costuras,' e o pavi-
lnento superior para installação da . administração. 

Augmen•tou"s.e -o mat·eri.al do Tir.o Na·ci·onal corrÍ ins.trume·nto·s JPara obse.r-
-vações m eteorologicas, uma lun eta astronomica e dous binoculos para o 
serviço d e marcação ; installaram-se communicações telepho,nicas e signaes 
·e1ectiicos para todos os pontos· de tiro, nos abrigos e plataforma. 

Reformou-se inteiramente 6 velho edificio em que funccionava o Su-
1Jlr·emo Tri•bll'mvl Mi•li1ar; üüoi·ou-s.e a •co11Js.tnL>cçfuo do qua:r.tel mocl.elo ·em 
Lo rena, para o I 2° batalhão de infantaria; const ruíram-se no quartel typo 
·de cavallaria o pavilhão do rancho, a arrecadação do arreiamento e equipa-
nnentro. No s ·anaJto.r:Íio IMilitwr em Lav rin,has con.st·miram-.se ca·sas· para arre-
cadação do armamento, r eserva de inferiores, abrigo el e operarias, e resi-
·iJ,encia ele -officia·es, uma enfermaria provisoria para beribericos, casa el e 
·admi.rri'S'traçiío e !j)ri,meira •enfermaria, fi.cando quasi ,cond'lJi.da a segunda 
~ .o r efeitorio; montou-se um pequeno 9bservatorio meteorologico e instal-
ij.ou-s·e uma linha teJ,~p.ho:nilca ligando o s ·a·nato-rio á Vihla cl•o Piquete. 

Conclu.iu-se o ramal ferreo de Lo r ena á Villa do Piquete . 

Inaugurou-se no Estado do Rio Grande· do Sul o serviço el e 1evan-
1ament o da carta geral ela R epublica. 
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Organizaram-se instrucções para a invernada de Saycan, que foram 
·mandadas adaptar pr-ovisoriamente, -e deu-se-lhe nova admi-nistração, c'?-n-
seguind.o-se como r esultado, não só o fornecimento de animaes para alguns 

, corpos, como tambem uma r enda annual d-e dezenas el e contos, m etade ela 
qual é r ecolhida á delegacia fiscal, como receita, ficando a outra metade 

·para as cl esp-ezas com -o_ custeio do .estabeleci-men{o. 

A linha telegraphica el e Matto Grosso fic.ou t erminada e foi entr-egue 
á R epartição Geral dos Te\egraphos, tendo sido inauguradas as estações 
el e Campo Formoso, Aqgidauana, Rio Negro, Fazenda Firme, Corumbá, 
'Miranda, N i-oac, Forte el-e Coimbra, Ma.-garida, Porto Murtinho, Bdla V.i.sta, 
Livramento, PocOJ1é e Caceres; destas estações duas estão situadas na 

·fronteira com o Paraguay e duas na da Bolívi a. Tambem ficou concluicla , 
•com a inauguração ela •estação terminal , e foi •e11tregue á 'lnesma repartição . 
. a linha t elegraphica ele Guarap uava á Colonia elo Iguassú. Na linha elo Rio 
Grande elo Sul, unica hoj e a cargo elo Ministerio ela Guerra, inaugurou-se a 

-estação de São Luiz, concluiu-se a linha de Cruz Alta a São Borja, e 
·construiu-se o ramal d-e Cruz Alta á Colonia do Alto U ruguay . 

Nas obras de fortificaçã-o elo porto el-e Santos concluíram-se: a pri-
·m eira secção elo cá-e-s, a -estrada para o forte, •e uma bateria auxiliar com 
·o paiol á prova el e bomba, um paiol ele polvora, tres casas para moradia el e 
·officiaes, cinco muralhas ele arrimo, send o duas de cem metr-os, uma ponte 
pqra d esembarque ele material , e um grande viaclucto te ria ficado concluído 
:si não fosse a in-suffi-ciencia de verba. 

R esolveu-se a r eparação -e continuação ela construcção ela estrada el e 
-rodagem el e União a Palmas, no Paraná, estrada qu e estava abandonada 
·desd-e 1898, e ·pros•eguiu-se na co:nstrucção ·ela estrada d·e Guarapuava á foz 
·do Iguassú. 

Na estrada de ferro el e Cacequi a Inhancluhy, concluiu-se o t recho ele 
Inhanduhy a Alegr-ete, ficando esta cidade ligada á d-e U rguuaynaa. Esta 

·-estrada cl-eiJ<ou de -estar a cargo do Minisberio da Guerra. 

Finalmente, em beneficio el a instrucção, foram mandadas publicar as 
seguintes obras, na Imprensa N aciona!: "Geometria a lg-ebrica, geometr ia 
·differe-n·cial e geo-m-etria i-nt-egral'', do •coro,nel Roberto Tr-ompw-sky Leitã-o de 
Almeida; "Resistencia dos materiaes e construcções metallicas ",, do major 
José E ulalio ela S ilva Oliv eira ; "Arithmetica", el o capitão Manoel Libe-
J·ato Bittencourt; "E•sgritna e Equ itação" do z 0 tenente Pa rga Rodr.igues; 
-" Arithmetica' ', do capitão .A lmeida Calvaca11te; "Campanha do Uruguay", 
·do general J o.sé Ber-nardino Bormaam; •e "De-t-erminação da hora po-r alturas 
·oorrespo:ndent·es' ', <lo capitfw Augusto .Tasso Fragoso . 

T em a marinha -do Brazi l tradições m uito ho-nr-o•sa-s •e a histeria !'e-
gistra fei tos nota vei,s, que fazem o -orgulho ·de uma d<JJsose .e .<JJsombrann 

:pela bravura e co-mpetencia elos hom ens illustr.es que n ell-es figura ram. 
Fomos mesmo, incontestavelmente, a primeira pot-encia .naval da America 

Marinha 
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do S,ul .e .nen1hu.tna .naçãro :no;s 1di!spu.tava 1e.ssa [}fíÍcr.naz1a. V1eran1, depo:is,. 
OS 'T•eVlezS que •COrSttl111oall11 agitrur 1a vjda d6.s !pOiV'iO,S, restr:ag-a.ndo .O.S elen11entos. ' 
de fo·rça que O•S faz·em caminha-r .e clesenvolv.e.r. 

R~etr·ogadáturos, s·enti.nd·o .na alma a mnargura da proetninencia perdida 
e •ohs·ervwnclo oom ~:l<e•:>a1ento qua.nto· •O>S ;w.so.s •01'ro·s o~01S •estav.em ames-
quinhwncLo· laJO.S ,oJJws do mund•o. Duo1am, f:e]jzment-e, pouc-o, e s.ses mo-
men:tos de de sanütno tent·ne 1a1s !ll!élÇÕreos qúe têJn ICO!nS·Ci•ettCâla d-o rs•eu valor 
e IÜ !S .goVler.nOIS ;que UíeiCieher.aJn 10 lelll'C<l!r.g.o. ihOIH1QrS·O rde didg.il-.a,s. Era nüs:ter ,. 
v.enc:i.dws .ws dUff.i,cukl:aclJes .cne.wdia.s pda m~~cl1wnça do· .r.egime.n pohtic.o , re-
cún:stitui·r o ' !t110!S.90 rprodteJ" nav:a} ·e 11eJCOll1rquits1:a~r •O 10giar que .11'0·5 COtl11p·et.e 
nesta par.te da America, s·em animo de ho:StiJ.idade •contra os nossos. 
viis~nho1s, .se1n a nne!no~r p:reo1ocupraçãor de !alJa,r.g.ar fponrtJeiDws, 1e, ld.JO co.ntnario, 
semp•ne dominados p·elo maÍ•S J>Ur·o espj.rito de paz •e J.e .fraternidacl.e. 

Q GoVle'l".!l!O wctlUaJ, ele n~o.vimento 1e dJe t rabalho, •não podia ficar 
incliHerente a esse patrioüco anhelo e f•oi ·secunda.clo .em seus e'sforços. 
p.e1a acçãJo .p•eroevlelri<J,TIIbe •e !Ín1rbel1ig>en11be dJe um auxiliar d.ig.n.o d>a .adm.i-
nisbraçãio •cua .M:amin.ha, a.sim •DO•mo 1)elo I]J•altriot!ÍISmo do.s !.egi.sladores da· 
Rep~tb,ioca. üo.u.he a um fhmüne.nse uJ.Iustr.e g uiar p.erante o Congresso o 
l.argo ·c1e:ba>te sDhr1e o pnoj1e.ct1o •mganizado pdo Gov.e'!"no para a r·econ-
stiM.tição ela no•s.sa Marinha de guerra. E •O deputadü Pitta, que tão 
cedo desappar.e.ceu elo mundo, fi•cando právada a no·s•sa a)atria d•os seus. 
&e!f'Vjço.s, doese.nJjpenhou-~e d~&sa mis.sãJo e>om .1JerrJ.a;ciclacl.e ·e brilho. 

A le:i n. r. 296, de 14 d·e c1ez·emhro de 1904, fo.i r·ecebida com enthu-
sci.lal51110 1IJ:el10 prariz 1interirPO, (jlle .a 1applaudâu ·em.no 1i n.:ic;i,o .da rneCOillqnista d.e· 
um poder, qtue julg<cva Kõnfraqu!ecido p·r.ofundamente. 

Sãro .e;s:Ues lOS Sreus rtern]OIS : 

"Art. I 0
• Fica o Plf'esid.ente da Republica autorizado : 

a) a .encom,encLwr á industda pdo MIÍJIÜste r•io da Marinha os navios• 
seguintes 

Tr·es ·Couraça.dos de 12. sooo a r·J. ooo tonela;das de d.eslocamento; 
Tr•BS cruza.d·o'l"•e•s .oouraçad.os d.e 9. 200 a 9. 700 ton eladas; 
S.ei.s ·caça-torp•ed>eiJ·a,s d e 400 toneladas; 
Seis torped·eiras de r 30 toneladas; 
.Seis · o.r.p·ed•eiras d e so toneladas; 
Tres subma:rinos; 
Um transp.o1r.be p.a•na ·CWfú•egar 6. ooo ton;eladas d.e carvão; 
Um .navi.o~esco1a ·com desloca;mento não •exced·en.:e d e 3 .. ooo toa1.eladas; 
b) a mandar •OOinclui r , ·com a possível hnev·ida;cl•e, a .co>1st rncção dos . 

monito.r·e's de nio Pentamb11-co e M m·anhão . 
Ar.t, 2° . .As desp.eza;s para a .exeooção desta lei serão providas com, 

o.s !T·ecurStos O·rÇallne:mtamios de ·cad>a ·ex·ercicio. 
A·rt . . 3°. A>s quantias não ap[>licadas serão levadas ao .e:><ercicio seguinte,. 

oonserv.a01do o s•eu dJe.s6n>O p.rimi:tiv·o, se11do os r•erspre.cti vos c.ontractors .effe-. 
ctu.wcl.os á plt1opoxçã•o q1.11e . f.o,rem •e:x;ecultados O•S d.e •cada trienni.o. 

Art . 4° . Re:vog.a-n1-1se as d-i·sposiçõe•s -e1n .contrario.'' 



' 
Vota-da a lei, •era 'j)recis·o .cuidar eLe sua ·execução e o Ministr·o da 

·Marinha, .com zelro •e profi-ci.encia conhecido·s, organizou, para esse fim, 
(os planos ' a1:ecessarios, de a.côrc1o ;con1 ots .e.ns.i:nannento··s 1nodre,rnos; o·uviu 
os .oonstructo•nes maJ.s a faanado•s do mundo, •e contr<l!ctou ·a -construcção 
d e 3 .couraçados d e 13 . ooo toneladas •c<!!da um, iniciando a·ssim o grand·e 
n1o-vi-meruto que ha •de nos r.es tittür ·a pne.emi·ne.ncia n aval, que n1os cabe 
n este continente . 

'Tremo·s ouvriclo •d iz-e·r que ·e:>s•a t·OJ1ie1agem .n ãJo satisfaz ás ·exi genc.ias 
.d.o '1110ll11C11 to 'e (l ll:e· 1Se 11JIBJ11Sa .tnesnno 1e1n a u.gtnent a.J-a p o'l" u1na l·e i do Con-
.g.ress:o . E ' nltÚit o .cur.iO!Sia ·a ev,olução cLo!s ~e~spir.ito ,s . Quand-o S•e discutia 
o rpla.no d e C01]s.tJ··ucções naova·es, a que .a1caba.mo•s d·e ,nos U"•ef.erir, havia um 
g rupü .de ~o.f fi·cLa~es ~esrt:ucli, o•SiOB f!tlle eonsidlerava •exagg,e.rada a,quella . ~one

.1wg1etl1 ,e pug.nav'a pela .oonv,e tü errJ.c:ia das ,p e.q.ue.na!S ana·clún a~S de guerr.a , 

.no .mar, rcomo .a-s n11ai·s aJpropriada s para a d ef.esa d e nossas costas 
.e ,preparo do pessoal da Marinha. Hoj·e, p ensam e lles d e 
.mo.do diff.er•en te; -a.quel1e dre.slo·cam•e.n.to nã•o· sa ti sfaz •e clreve ser ·elevado ! 
D eu3 ros õn.~p ine ;para .que nã o ,goffra m odifi.caçõ·es o 'j)lano· que, t ão pa-
tri oücame.nte, começou a ;ter •execuçã·o ·e no qual t ant o conüam <l!S classes 
a11madas .do Brazil. 

,co~ntractada ·a c onstrucção dos g r.rundes n.avi·o·s, e r.a neceisari:o cuid ar da 
mudança -elo Ar ,s•e na l, v·elha .a,:>pir~-açã o da Ma1·inha e r.eclamo -incessa.nte d e 
t odas 1a,s oaidm i.ni•stmçõe!S. O Govern o n ão se esqnec·eu d es·s-a proo vjdenc-ia ·e 
con!>egniu q ue o .Co11gne.sõ>o V·O:ta;,e n a lei d o -o;rçament o para o corr ente 
·ex er.ci.cio .a 1Segu i.nte dLsp'OIS.ição : "E' <0 P.o.c1e r Ex·ecntiv<O a utorizad-o a 
finmar •c-o·n trraret-o·s p a-r.a .a con1stntcção do n·ov-o Ars·enal de Marr-i.nha, cuj-o 
cu:>to será pag10 e-m .p r estações a.nnua•es ·não ·exced entes ele ;f. 75 -000, com-
pr.ehe;ndido IÜ rex;ercLciro firnanoei·r-o ·eLe :~:go 6 , E•i a:s rObra s fo.r:en1 lilniciadas . 
A resCJolha diO )IO<ca-1 "e .a .wcqtüsição do t•errr•C•UO !São d a •COmp-etenc ia rd.o Mi-
nist no da Ma:nitnha.' ' 

Não .parssou, n o S enado d a rR e.pub1ica, rsem •r•edamações , •e ssa a UJt-o-
r~zação , JllrélJS o 1C 0111gfielSJSrO V•Ot·Oitl-a, ISu ff~ ciren!Uenl ente rescla r.ecido .p·el·o M·i)ni·str.o 
·da Marinha qu e f.oi rc.hwmado pda <Commilis•são d•e Fj namçars, -para d a r i.nfo-r-
Inaçõ.es, ·e ·dleu-as, rCOilTllple ta•S !e ·sarüsJactorias . Sabia~se, e11 treta.nto , que o 
·Gove.r-no, tend·o ouvido ~e ng1enhe i·no.s doa n1 a.i,s ,alta c0tn1p etenci·a, -c-o,n1pl-etava 
os .estudos, qu ;, j á t inha, da ens·ea'Cla rde J a.cuacanga , no E stado do Rio d e 
J a·neiroo •e oi11 0 I!>trava~~e indi!11.al<1o ·a -a-ccei ta l-o•s -como doef.i.n ilt iVOIS . Na rMa-rinha, 
·pod e-s•e diz·er, ~em 1enn o-r d e er ro : o pessoa·! mais ido·neo entend.e que é 
n a·queHe Ioga r ·ci ue se d erv-e .co•úst ruir <O novo Arsenal; u ma ou ou tra 
OJJi.niã·o, 1porétn, 1Si,noe,r.a111'e11lte ou por dre.sp:eito, .incli111 a-&e á :idéa de faz1er 
·essa oonstrucçã<O d.e111 t11o da bahia d•est.a capital. 
·esa •CO•n s<trucção d ent ro da bahia d esba ·Capirta l. 

O ~Go·VIerno, v-iva1neaü ·e :int,er,e:ssa·d~o 1e111 neso.l vte.r d e 'l..ltna v1ez '0 p·ro-
b lema -e dar á Mari.nha do ,B,razil uma ,p rova r eal da •COJ11Jl'r·ehensão d os 
s eus cin t,er,ess es , quando t·e\r,e ·de ·contra,cta~r 1a ~co.ns-truc.ção -de t nes oou-
·raçado,s p.r-ov id·e.nci·o•u sobr e a d o A r.sena·l .e .mamcl ou vir um profissional, de 

o 
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r1eoo:nhecLda ICOHI(p!~tenc1a iSciret1!ti.fti,ca 1no nH1111do,, 1).a1na COinti;nua·r tliS ,estud•ors 
d e J a•cuaca:nga e habi!i.tal-'0 a ac-oeitar ou não •este lo,g·ar •como o anelho.r 
i.ndicwdo p•ara •Séde eLo gra-nde Anse.n;al da Relj:mbhca. 

'Fo.i, ·em taJ sirt:uaçã•o, oSUI'Jl•r·ehe-nd-ido 0 ,p·a;iz •C•onn 'O p.roj·ecto, que .o. 
Senado aJj)p.r·oov-ou -s•ell11 d ebwte, neyo.g.all1do •wquella .au~oJ·iz.ação. Ha,v.ia a lgum. 
betnpo que .a -Go1ngniess-o, e:n1 d·esi:ntellj.glencira •CO'l11 ·O P.o:dex ·Ex·ec·uti~vo·, ,n ãiO · 

occultava o •SJeu •emp-enho de ho•s.tilizal-o ! 

T~tmtava-!Sie, 'J)O•Pétn, de gnan!CLes inter:e.s1srers da 'MaTínha ·e dto ,pa.~iz; a . 
opi·niã.o 1eSJtava se f.o.r-m!aa1do 'e .s.e .e1Stc1ar·erae1]do oo,nl ~o·s ~e·Len1,e!IÜOIS que .o 
Govle,r.no accum~ula'\ila •pau·.a ,nã1o er•naJr :na s1ua iS·o1ução de h eJn ~s·e rvir á J.11QIS'5a . 

Partr.Da '; :poli' que t ravar ro ta:l1Id!a,n1tent o IClre u~11a rudrinÍllÜSt11-:ação tão heun 
i!11spi·r,wda ? Só a paoixão- p·o1icica ,c,o.m ,s,eus n1:esquinlws ·odio·s ou a va idadle· 
d•o:s hom·ens poderá .expli1caJ-:o. 

EmqilJattlotO o malsi•n•aido oproj•elc.to Kli011llle .no· IS•eoi'o das Comnni'S•SÕes âa . 
Cam.ara doo•s Deputwdos, que a1ão oo1n.prehend·eu a vantag>em da sua a;,ppr.o-
; ,ação, 'D •Gov1erno 100•l11timú.a 1Bn1 ISieus •e studos 1e ·diJ·igienoi:a1s sobr e 1a ·ense!alda . 
d e J acuwcanga'. Si não lhe ,foi dado r esolver defi.nriti va:m~n e uma que.stã·o 
de tamrto a1ca1nc·e a:>•ama a M1atri.n.ha., o 51eu !sueoessor ~e~n~onbr.a:rá ltodoiS •OIS .. 
dem·ent o·s para faz el-o sem d emo·ra. ü Dia.n:o Offic·l:a.z .d.e z6 d•e agosto 
puJblri•aoltl ci:n.f•o•nmaçÕies nlUJÍlto iltlltie!"le,Sls'an!tes a leJSSe 1iespeito •e julg.aJnlO·S d e 
nosso dever ]nserir neSJte ~ra;,balho o doa· •nota;,v:e-1 prohssi•Ottlal Hnrtz·ig, a .· 
<jue .se r efer .o úo:cunncn1;o ·do t heor segui,nte, dirigido ao ·Ministro d a . 
Maori•nl1a : 

"Ex1mo. .S.enho<r - T•em:O•S a J10n<ra d•e 1submette1r a V. Ex ., com O · 

p·nes.enbe, •O rel.aJto•rio que o Sr. Hu.rtz·ig fez •sobre Jwcua;canga. 
r0 oiJ1vWdlám:o,s •O S r. Hur>tz•ig para vi r ·a;o .Braznl faz.er-.nos est-e r elatoi;io , 

po•rq.ue a;,cr editamos \9e r :eJlie , a1'0 to caQlte a -ohras d~ portos e do·cas . 
auto,rida:d e· !Slem .poar m.o mum:lo i•nteir·o . H a .ma·i•s d,e trinta annos qne oelle 
se d eV"ota a -oos,es ·esi:udo,s. Ha 20 a-n<l•OS é so•c.io d e Si r B.e:njami.n Baker, 
e .lbem tido :sorb a sua direcção· ·as (l:o·ca•s d1o Sri:nga!Jluna, p,<llra •o Almiran.tado . 
Ing1ez, ws do:ca~s de lA.voünlnlourt:.h, que ~e/S'tãiO pr.est.es .a -oo.ncluir - s~e ~ a bar:ra-
g.em 1do NiJ'O ·e muitats ·Oruüas •emp'l' ezas :da tt1~e\Sma ·O·ndem. 

So·bre o pontro oa;,pi,ta;,]· d e d.e~,er 'O Ans.enel ser nmodwdo .do Ri-o ou não, . 
seria imp•erj]inencia d e mossa parte .tratarmo.s d·esse assumpto, tanto mais . 
que tSOrbr•e ·e:N1e nã·o ÍrOiJHO!S ICOI111SU1·bad'OIS A tSOlil.lÇão ·cLe1SSe ·C~so dev·e s,er 
d eobenminwda ,po<r .co.nsiderações d•e oO.-dem .est;·at•egaca, po•liüca ·e ·outra.s que 
só a:o .GO!V,erm.o braziweiro <Co:mpetJe j ~]lgar. 

\ . 

Seja-.no.s, • entroe.t·an~o, p.e.rmitbid'O d iz·er Cjllle . é diffiól •enoon1t rar na , · 
ba;,lüa do Rio de Jwn e.i.no .ui11 l<a.cal wd•equwdo· par.a um A·nsel1ial de Marinl1a, -
a mão .serr g.~st•wndo s·o:n1ona;s .em •ext!!'emo aJViuJ.t·wdws. Ac1mú,tti:ndo m e:smo que 
houves-se um 1-o.cal apropriado, pa·re.c.e que as c•ondi ções ·estrat-egi•cas &erão· 
meno1s flarv•o1ra·v·e.i,s dà que ws .qu e IÜrÍÍier·ec•e Jwcua·camga. 

·Demai.s, a .expeT·i•eiThcia va'e demorustra;ndo que um porto naval e com-. 
mercial não se pode d.e.s•eJwolver simultaneamen~ e. 
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Aocresoe _que não soino·s· 1chamado.s ,para -emittir -o'JHntao sobre as con-
-dições .eLe de.f.esa d-e J a;cua1caa1.ga n em 'sobre -o·s !JJO·n,tó's a •es·oo·1he-r pa,ra as 
.fo·Ptif:~oa.ções. Bs1las ·co,ns"d,erwções ·die cwncter 'estr·a;tegico devem se.r d ei-
xada;s a-o cri.terio de oHiciaes de alta ,comp.e.tencia, de cuja· capa•ciclacle o 
Brazil rt:e n1 justo .tno.tiv,o, ·de •O.rg1ulha1r-~s~ , e que n1•elho.r ido· que ningue n1 
.são .connpe;benrbeiS pa!l"a ·da1r a sua ,opi!llião . 

1E' •O:bvão, que, l'>e nl<}o 1p<eil a s ua ·p-osiçãQ -estnutegi-ca obr:iga:to,ria .a d efesa 
da bahia ela Uha Gra-nde e bcil de ,r.ea'iizal-a, .não -é p•ossivel que -ella 

'{Jermaneça ind•e.f•e!sa . 
E' iJ)l'O•V.avd que .a .bah·na d e }acua•ca•nga !C a nlha Gramd.e iJ)OlS!Sam S•e r 

oo-Ho:catd·as 'em 'eSitwdo de •Otff.e!'eoer d ed'e-sa ,efficaz an ecli.a,nte a quan,t il<t de 
f: I . ooo. ooo .(;um milhão de li-bras ·es1er.\i.nas) . 

As !CO•nd1ções phys"ca•s de }af ua1can1ga parec-em ·eXJc<eUente s. Offe-
r ece anco-ragem frwnca •e segura, ha material ·de ,c-onst-rucção em abun-
-da11cia. Sob o pon1-o de vista de sal,ubridacle, ha fartura d-e agua e é 
diffiól que as 1condições c-limateri•Ca!S diffiram el-e modo s e-nsivel das do 
.Ráo . ,DaJs ·ptesquizas • que fiz•etnO·S não itri:v.en1!0IS 1l10IÜCas d e 1ali ne,inar !1.11Q -

lestirus 'e'P-iden1ücrus, 'e a qua;ntida;d,e d e cas·rus que bordam a ba,lüa s erv•e pao- a 
r efutar quJalq ue r -a;~serçâJo •em ço.ntrario. 

E' eLe ,cr>er que se ·não po·ssa 1encont ra.r ;posiçã·o alg·un~a 1para oonst·~uir 

-ttm Ar-senal {POr p!l'<CÇ·O m-aJis ·baral:o do que em J acuaca.nga . 
'E' p·r-ovav-el que o cu•sto d esse 1Ansenal, s3Jtisfazendo •cabalmente a 

todas as exigencias da Mari-nha brasi·leira , não -e"oecla d e f: I. zso . ooo 
(-um mühão 'e duzentos e Ól11C·oenta mil li-bras est•erlina-s). Neste preç-o 

.estã•o â:nculidaJS léUS obna·s d e ·n1Jar .ne c-e\S•sa.r:ias tpa·ra COin.SJe.g.ui:r-;Se runna ba,oi,a 
p erfeitam-ente abrigada, um clique ·com capaiCi-clad·e para r eceber os maiores 
nav~o1s de g uerra, te.Sit•al·eirr.o·s ·llO•S qula'eiS ll}Oider-.se-á c-ornsrtT.uir O!S v a•so•s d e 
guerra da·s !tnai•o,nes di1ne:nsõe s, urrn guindas te dte rso t;onelarda.s, 'OJfj,cinas 
e ltoGOIS -os ,a;CJOC'S'Sorios usa•d-os •em 'es;tabe1eómelHOiS dest a -na:tu.r ~za· . E ' daro 
.que as •c.i.fra,s que ·ora ap-r-esentamos .são :a.ppr·O•xüna-da5 e d evem ser su•s-
ce{j)Üv.ei-s 'd·e ~tl.te·r~o" v'enifilcação•. 

Frina~n1Jen1e, [PKI. r•e•C·e-no•s qu·e a J)O!Sição e.s.br.at eg i1ca .de J;wcuarca:ni'a é 
muito bôa, que es•sa posição permit1-e -a IC0011Str.u.cçã-o d e nm Arsenal por 
pr-eço n~odiloo, qu-e as !C·On1cl•içõ es càinna1•ericas d evem Sle.r muito. eem-elhantes 
ás rd·o Rio, h e1111 c-ouno O·S ar:red•ones, -.qrue São d e rno~t~v.e l heHe z·a na1tura:l. 

T e-mos a honna de iSubscr.eVler-no!S, .Sr . . Mini,st ro, com a mai-s a·l·ta CJo-nsi-
deJt,ação r- D e V. Ex. '"tten tos v eneradores .e or~da;cl\os obriga-clo·s -
1. M. Fat!me1·, f-or Sir vV. Ar·mstmng, vVhitwo-r·th & C0 . , limited, cli:r·eetor.) 

A administra~ão da Marinha desenvolveu, durante o quatriennio , uma 
.actividacle que muito honra 'a competencia elo illust re auxiliar que a sup er-
intende. Vamos faz e r uma rapicla an11otação dos ser.viços prestados nesse 
d epartamento. 

10 . ,Gov.erno, d:ando ,hala.nço, ao aosstuni,r a élldnui~nistra ç ã.o, 1no 'nosso 
·material fluctuante, achou-o depaup erado, sem contar sequer uma unica 
unidade de combate, na v erdadeira accepção da palavra. 
; 



E para prover o mal de r emedio organizou, como já dissemos, O· 

programma naval approvaclo pelo decreto n. r . 296, ele 14 de dezembro ele· 
rgo4, composto el e navios homogeneos por classes, o que jámais se havia. 
feito entre nós. Basta ponderar que encommendámos o Ria.chu.elo el e 5. 700· 
tonelaclas e logo em seguida o Aqn·idaban, cujo deslocam en to ascendia . 
apenas a 4-950 toneladas. 

De outra feita foram encomtnenclaclos o· R epnbhca, o 1\ ·ra.dentes e o. 
Benjamin Constant, typos inteiramente clifferentes . 

Iniciou o governo a execução do alludido prograrnri.la com a con-
strucção dos tres couraçados de .IJ.ooo toneladas, excellentes navios, int ei-
ram ente homogeneos e cujos plan?s foram traçados de accorclo com todos-
os ensinamentos ela recente guerra elo Extremo Ori ente, 

Além disto adquiriu quatro canhoneiras fluv iaes, typo H eron modi-· 
ficado, bem armadas, ·e ele diminu to calado (o,6o), apropriadas á nave-

, gação dos tributarias do Amazonas. 

E, .para auxiJiakl's, .wdquiriu lambem tres Jwnchas ar-mwdas, com 
0,30 de calado, adeqnadas ao reconh ecim ento dos passos de pouca agua e 
ao serviço de exploração, quando apoiadas nas canhoneiras, e mais duas. 
outras lanchas para o sen>iço de supprimento ele viveres e explo ração. 

•Fez Jwnçwr ·aJo mar, :a- zS de s-et-embro· dle 1905, .o mo;nito-r Pernamb·u.co· 
que,' en1 noven1bro de 1902, apenas estava encavernado, e adquiriu a cou-
raça, o annamento e as nntchinas que lh e eran1 destinados. 

Comprou tres r ebocad or es, sendo um para o Arsenal do Rio, um para 
a Capitania de Pernambuco e outro para a de Sergipe ; varias lanchas a 
vapor; um batelão coberto e cresci do numero d e en~barcações miudas. 

Esforçando-se por supprir os claros exist.entes no corpo de mari-
nh eiros naci.onaes, regulan1 entou a l ei do ·sorteio , fixou o contingente· 
ele matriculados que devia ser fornecido por cada Capitania e a póz. 
em execução, apezar elas clifficuldacles oppostas. 

Emborá t enha entendido que as escolas el e aprendizes marinheiros. 
devam s er r eduzidas a 'seis, com maior ·lotação cada uma e apparelhadas 
para o seu bo1n fu nccionam ento, creou, por dispo_sição · do Cong resso, a 
escola ele Sergipe e propoz o augrnento de 1 o o aprendizes na fixação da 
força naval, sendo so para A lagôas e outro.s 50 para Sergipe; mas fel-o 
pugnando por uma autorização legislativa que habi lit e o Governo a sup-
primir toda e qualqu er escola que forneça ·annualmente ao corpo de mari-
nheiros. contingente in ferior a 33 °] 0 da sua lotação. 

Propoz e conseguiu elevar a 607 u numero elas praças elo corpo el e· 
infantaria de r1,1arinha, que r; ra de 500. 

Tem-se dito que os nossos navios não se movem e que o pessoal não. 
encontra, por esse motivo, opportuniclade para se' instruir, Os que acom-
panham com interesse os trabalhos ela administração hão de ter observado. 
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no emtanto, que o reparo é sem fundamento, pois o Governo actual fez, l_! O 
'Período do quatriennio, quanto era possível para movimentar os navios 
·da· nossa esquadra. 

As viagens, permitindo que a bandeira da Republica se mostre em 
todos os mares, são sui111Í1amente proveitosas á instrucção dos nossos offi .. 
·ciaes, porque lhes facultam ensejo ele conhecer de visn os progressos das 
marinhas mais adeantadas. 

O Benja.min Constant está a terminar a quarta viagem no presente 
·quatriennio. 

Mandou o governo o Bm-roso ao Chil e e á Argentina retribuir a 
visita con1 que nos honraran1 esses paizes, por intern1 eclio dos seus navios 
·de guerra. 

Identica incumbencia coube ao Benja.min Constant com relação aos 
Estados Unidos da America do Norte, á Gran-Bretanha, França e Por-
tugal. 

Enviou o Deodo1·o a Bu enos Aires, para assistir á posse do ex-pre-
. ·sid ente Quintana. 

Manteve, durante a recente convulsão política do Paraguay, parte 
·da flotilha de Matto Grosso em Assumpção. 

Enviou a Gnstavo Sampaio e o Tymbim, que pertenciam á divisão 
naval do norte, a Iquitos. 

Fez o Ba.rroso comboiar o Charleston elo Rio de Janeiro a Montevidéo, 
com escala por Santos, prestando homenagem ao ministro americano Roo t, 
·que ia a seu bordo. 

Creou a divisão naval do norte, composta do couraçado Flon·a.no, 
·cruzaaor-torpecleiro Tupy e caça-torp edeiro Gustavo Sampa.io. 

Esta div isão, á qual se incorporou a flotilha elo Amaz0nas, foi refor-
·çacla com o cruzador Bm·roso e o cruzador-torpedeiro Tymbira., e ficou 
prompta para operar em um momento dado. 

Movimentou todos os navios, inclusive o Ta.manda.ré, qu e era reputado 
imprestavel, incapaz el e affrontar o mar e onde hoje estão installaclas as 
·escolas de foguistas e artilheiros. 

Não ha 1nais · quen1 ignor.e quaes são as vantagens enormes que 
decorrem elo desenvolvimento do ensino th eorico e pratico ela Marinha, e 
essa parte da administração não foi descurada p elo Governo. 

T endo encontrado 49 guardas-marinhas confirmados (h oi e segundos-
tenentes), ela turma ele I90I, sem terem recebido o ensino pratico, com-
plementar do theorico, que é inclispensavel para a promoção, f el-os seguir 
em viagem de instrucção no cruzador Tra.ja.n o e vapor Andrada, afim ele 
satisfazerem esse requisito legal, que é da maior relevancia. 

Fez ainda seguir, en1 viagen1 de instrucção no · Ta1nandaré, os guardas-
ma;r,i.nha que nãJo puderam, a<tte·nto o seu •Cr·e;s•cido n-umeno, fazer a viag·em 
no Benja.min. 



Creou as escolas profissionaes de a rtilharia, foguistas, t imoneiros e 
r eorganizou a de t orpedos, apparelhando-as pa ra o fim a que se destinam. 

Dotou a marinha, que nada possuía com relaçã-o á telegraphia sem fio,. 
de sete estaçõ es telegraphicas, systema Telefnnken, sendo: uma no Aqu.i-
daban, um a no Bar·rozo, um a no Benja·m.·in Constant, um a na ilha das . 

Cobras, Í.1ma no nav io- escola P1·hne,iYo de NI arço, uma em V ill ega ignon e 
outra na Escola de Torpedos. 

Apresentoü um proj ecto de r.egulam ento para a Escola Naval, m ode-
lando-a em parte pelas esco las de Osborne e Darthmouth, proj e c to este · 
que, si fôr convertido en1 lei, trará reaes v antagens ao ensino .e propor- . 
ciona rá aos futuros officiaes da Armada e do corpo de machinistas preparo -
theorico e pratico ao nivel do prog ressivo desenvolv im ento da marinha d e· 
gu erra. 

Formulou as bases para a nova r-egulam entação das escolas de apren-
dizes marinheiros. 

Mandou á Europa: 12 officiaes da Ar mada pàra se aperfeiçoarem em 
4rtiuh<~Jria, tor,p edo:s ,e el e-ctr~ci cl aicl-e; 7 eng1e•nheiros na.vaes . para completarenc. 
os estudos prat icas a que são obrigados por dispositivo regulamentar e 
a inda não haviam cumprido esse p receito ; 2 medicas para se aperfei-. 
çoarem em medicina operatoria e 2 lentes ela Escola Naval. 

Iniciada a construcção dcs couraçados, enviou á ·E uropa, além da, 
co1n1nissão f iscaljzadora, que se con1põe de seis eng enheiros navaes sob a 
presidencia de um contra-almirante , os commandantes e immecliatos dos o· 
alluclidos couraçados. 

Trinta operarias de construcção naval, machinas, artilharia e torpedos 
já seguiram para a Europa, afim de auxili 'arem a commissão e, quando -
preciso fô r, tomarem parte nos trabalhos. 

Instruido o pessoal pelo modo s~1pra indicado, colher -se-ha rea l . pro- . 
ve,it-o, ,po•rque, em um me>mento dad·o, .eUe saberá tir.a:r o· ma·i·or r endim'en bo 
dos navios .em que servir. 

Foi <peil•a insrt:nucção d:o seu ,pe:ssüal - e nã,o po.r um a,ocne:scimo d e · 
deslocamento em seus navios - que o Japão t riumphou da Russia em 
Tsushima. 

Visando ainda a instrucção do pessoal e o estudo da organização . 
naval dos paizes · mais adeantados, nom eou um add ido n2.val no J apão e, 
terminada a guerra, o removeu para a Inglaterra. 

IMa.i·s twrde <Outro ·oHi.ciaJ foi- nomea'd.o ,para servir c·omo aiddido naval" 
á embaixada do Brazil em Washington. 

O nrateria l da Armada e elas r epa r tições dependentes mereceu do 
Gov erno cuidado especial e teve des envolvimento compativ el com os . 
recursos orçan1entarios. 

Assim é que regulamentou a pintura elos nav ios e embarcações ao 
serviço do M ini sterio . . 

Construiu um a mortona no Arsenal do Ladario e duas carreiras no, 
elo Pará. 
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Dotou o Arsenal de Marinha do Rio de J ane.iro de não poucas. macf>i-
nas-ferramentas. 

Adquiriu uma porta-caixão para o diqu e Guanabara. 
Comprou o ·edifício onde funccionava o Club N aval, afim de alli 

installar o Cqnselho Naval, a Carta Marítima, a Bibliotheca e Museu Nava~ 
e a wpitania do Porto. 

Concluiu a repa ração das muralhas de Villegagnon e São Bento. 
Mandou construir em Mucanguê um excell ente predio, qu e deve ficar 

concluído até o f im do anno, para nelle installar a. -escola de torpedos, e 
bem assim um quartel para as praças do commando das torpedeiras. 

F ez construir uma usina destinada á illuminação e esgotamento dog; 
diques, devendo ser esta ·operação r ealizada em tres horas. A illuminação 
já foi inaug urada, mas o esgo tamento depende ainda da conclusão das 
obras attinentes á perfuração da rocha para a formação das cavas ·e 
galerias, onde deverão ser assentes as bombas. 

Const ruiu o corpo central e qm pavilhão do quartel do corpo d ;" 
infantaria de marinha. 

Deu novo mobiliaria á Secretaria, Quartel General, Contadoria, Audi-
toria e H.epa rtição da Carta Marít ima i Conselho Naval. 

Inaugurou uma nova linha d e tiro na ilha do Governador. 
Reparou varias ·officinas do A rsenal de Marinha. 

Adquiriu um predio 
S ergip e. 

para a escola de aprendizes marinheiros 
( 

de 

Dotou o Laboratorio Pharmaceutico de machinas que o habilitam a 
con.fecdona·r gra.nde ·nu.mero ·de pre~paraido.s :po·r •P·neç.o•s modiJoo·s, .o .qQ!Je 
redunda em grande economia para o Thesouro publico. · 

Deu no va organização ao Laboratorio e creou uni gabinete de a·nalyses, 
qu e hàbilita o Ministerio da Marinha a analysar os viveres fornecidos, a 
polvora ex istente nos nav ios e depositas, a firmeza da coloração do patino, 
etc., etc. 

Dotou o Arsenal de machinas apropriadas ao exame da resisteneia de • 
materiaes e incumbiu o ch efe do corpo ele engenheiros navaes de esta-
belecer as r egras a observar em ta·~s exames ou provas, afim de que, por 
uma fiscalização m ethodica e uniform e, sejam garantidos os in teresses do 
.er.a~nio. 

Rescicliu amigavelmente o contracto f eito, pelo Governo anterior, com 
a ·cas'a Lage & Irmãos, pa ra concertar varias navios sem d-iscriminação. 
das obras nem credito para o seu pagamento, sendo dahi em de~nte repa-
rados todos os nav ios pelo Arsenal de Marinha. 

Fez inaugurar: 
os pharol~ tes de Caeté e Flechas, no Estado do Pará·; 
o pharol prov isorio do Estreito, em substi tuição do antigo qHe se 

incendiou; 
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o novo apparelho de luz da barca-pharol do canal de Bragança, com,-
posto . de· r o apparelhos cliopt ricos ele 6• ordem cada um; 

a busina d·e cerração installacla ao lado do pharol 'do Cabo Frio; 
o novo phacol da ilha da Paz, élll Santa Catharina; 
o pharolete da pontá do Sumidouro, em S. Francisco do Sul, t endo 

sido transferido da pon ta de ] ofto Dias ; 

tres luzes, em postes, systema Wigham, sendo uma. nas pedras d<cs 
Passag ens, ot11tra n<o· Xarréo• e a te ~oe.i.ra na·s F eirti.ceira'S, tocla·s d lais d entro 
do porto do Rio de Jan eiro;. 

novos ·apparelhos cotn illuminação incandescente elo vapor ele petroleo 
nos pharó es do Bojurú, Chri s t~vam Pereira, Itapoan, Gaivotas, Ca,bo Frio e 
Simão Grande. 

Adquiriu uin pharol el e 4" ordem par'a a praia de P ernambuquinho, o 
qual está se mont ando, e uma · busina de cerração para o pharol ela 
ilha Raza. 

F ez grandes m elhoram entos no pharol ela Raza. 
Mandou iniciar a muda nça elo pharol ele Belmonte, cuja base estava 

sendo ·corroida pelo mar, para outro ponto mais abrigado. 
Provid enciou pa ra que se proceda el e modo identico com o ph ar ol do 

Rio Doce, cuja estabilidade está am eaçada. 
Em outros ser viços importantes ·manifestou-se a acção elo Go·verno. 

Regulou a transf erencia dos officiaes da Armada e das classes ann exas 
para a r eserva ; r egulam entou o corpo de commissarios; organizou um 

.proj ~ c~o de r egulam ento para a pesca ; designou o capitão de corveta 
Americo Silvado para r epresentar o Brazil no Congr esso Internacional ele 
Meteorologia, r eunido em setembro el e I905 na cidade de Insbruck, e 
ordenou frequ entes exercicios de a rtilha ria e torpedos, faz endo-os r ealizar 
nas d,iversas condiçõ es em que podem ser t r avadas as batalhas navaes. 

Finalmente, a r evista na"al de I I el e junho de I906, realizada em com-
m emoração ao 40° anniversario da bataÜ1a do Riachuelo , veio mostrar quão 
infuncl<;dos eram os conc eitos dos que accusavam a administração. 

• · rBf.eootiv.ame11:be, 1111e•sse d !.a • .a .esqll!wclra, com posta do R1:achueto, B an-oso, 
Primeiro de M a1'ço , D eodoro, Floriano, Tupj>, T a.mand01'é e tres torpe-
ddrws, sob .o comman:d'O .em ·chefe do ·CIO•n t ra-,aJhnü·,ante P .m ·ença, des·f i-l>ou 
~m linha de fila deante do Chefe da N ação e sâiu barra fóra , a fim de 
fazer exercicios de artilharia ao alvo . 

Às · torpedeiras fiz eram, junto . do hiate pres~dencial, diversos lança-
m entos el e torp edos que att ingiram ao alvo . 

O asseio ' dos nav ios, a precisão elas evoluções e a conservação da 
distancia que guarda ram entr" si mereceram justos encomios de todos 
quantos presenciaram a r evista e da imprensa que traduziu a opinião 
publica. 
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Realizaram-se no departamento da administração a que estão affectos 
os negocias _referentes á inclustria, viação e obras publicas os mais impor-
talHes serviços. Além elas. obras extraordinarias do porto desta Câpital e as 
~omplementares das avenidas Central e do Mangue, o que se fez ac]ui e 
nos Estados com relação aos portos, á viação f.errea, á navegação e á 
industria é de causar admiração. 

Foi tendo em v ista a multiplicidade de attribuições a cargo desse 
Ministerio que, por mais de uma vez, .solicitou o Governo a creação de 
um outro, que curasse especialm ente elos interesses ela agricultura. 

Poderíamos nos limitar a invocar a attlenção publica para o r elataria 
do ill>ustre Minist ro da Viação. Faremos, entretanto, para melhor impres-
sionar o leitor e provocar a sua observação e exame, ~1ma simples r eferencia 
aos numerosos fe itos que enriqueceram o quatriennio neste ramo da admi-
nistátção. 

D entro do territorio, disse -o Dr. Lauro Muller, em seu ultimo .rela-
tori>o, •a .v.~açã·o fer-riea -r Goebeu u-m ilimp·ul&o sem 1pre-oec!Jente, como VaJUOIS 
ver, •c•o,m eçando .pela "Ce111t·ral elo Braz-il". 

Além de diversos melhoramentos, como novas estações, pequen os 
ramaes, substituição de trilhos e de superstucturas de [>Ontes e viaductos, 
acquisição de material ~oclante, i!luminação electrica na estação Central e 
nas dos suburbios até á ele Cascaclura, executaram-se mais os seguintes 
trabalhos .: 

Ag - 10o:n'Sitr-ucçã-o• da 4" -hnha e-Illtr•e a 10entraJl •e .a e•stação de Ma-du-
reira, p ern1lÍ.rHimodo .aossi.n1 el~ev.~r-1s-e o ·nun1•e 110 dle tr.ens .diar-iiO'S para ·os 

· suburbio~ a r 54, quando em maio el e 1903 era ele 92 . 

B) - Elevação da linha entre S. Diogo e S. Christovão, transpondo-se 
o c ::111al elo Mangue e as suas avenidas lateraes por meio ele um grande 
viaclucto. 

C) Alargamento da bitola, sendo : na linha elo Centro entre 
Lafayette .e Gagé e no 't·amal de S. Paulo entre T aubaté e Bom J esus, na 
e"itensão ele 70 kilometros. 

D) - Prolongament o ela linha do Centro, a partir de Silva Xavier, 
na extensãlo d·e r 70 ki.lometnos, temJdo .sid>o i'naugur.rucla, ·em 28 clle O'lttt~b Pa 

findo, a estação extrema denominada Contri·a. O leito ela estrada, porém, 
já está prompto em mais el e 34 kilom etros, além dessa estação, restando, 
'portanto, apenas a construcção ele cerca de roa kilometros para a Central 
do Brazil chegar ao seu ponto terminal, Pirapora, na margem elo São 
Francisco. 

Prolongou-se a Estrada ele Ferro ele Baturité, ~ partir de sua ultima 
estação Senador Pompeu á Boa União, estando promptos a inaugurar-se 32 
kilometros. Esse trabalho foi deternúnaclo para attenuar ·os -effeitos da secca 
e proporcionar serviços e recursos aos habitantes da zona flagellada. 

Industria, ·· 
Viação e O!iras 

Publicas 



Ainda por esses mo ti vos procedeu-se, no Estado do Rio Grande do 
Norte, á construcção da Estrada de Ferro do Natal a Ceará-Mirim, cujo 
trecho de 33 kilometros foi, ha mezes, inaugurado e aberto ao trafego . . 
Pr-ocedeu-se, também, ao estudo de seu proJongame.n1Jo 'Domo estrada d e 
penetração, bem como ao ele açudes nesse Estado. 

Fez-se a revisão do contracto ele arrendamento das estradas da Compa-
nhia Grea.t W estern, augmentandocse. a sua rêde e obtendo-se, entre outras, 
as seguintes vantagens: 

a) - construcção, que já está sendo fe ita, do prolongamento da Cen-
tral de Perilambuco; 

b) - r-educção, qu~ já se fez, da bitola da estrada do Recife a São 
Francisco afim de uniformizar as suas linhas; 

c) - construcção, 'que já está sendo feita, elo ramal de Italiayana a 
Campina ·Grande; 

d) - substituição, que ·est,á se fazendo, e augmento do material fixo 
e rodante; 

e) - ligação, .que 1está s·e faze,ndo, das estr.adas que ·se dirigem ao 
Recife. 

Procedeu-s<" ao estudo, que está concluido, da estrada de f erro que, 
partindo do Timbó, no Estado ela Bahia, vae terminar em Propriá, no de 
.Sergipe, servindo ás cidades de Aracaju' ·e Simão Dias. 

Foi contractada e iniciada a construcção da estrada de Matto Grosso, 
a qual, partindo de Bahurú, no pro1ongamento da Sorocabana, terminará 
-em Cuyabá. Foi, ha pou1to, inaugurado e aberto ao t rafego o seu primeiro 
.trecho, na extensão de roô kilometros, avançando os t rabalhos com grande 
:actividade. 

Formou-se no Estado do Rio Grande cio Sul uma rêde de v iação ferrea 
nos moldes adaptados para .a da Great W estern, abrangendo as que perten-
-ciam a esse Estado, por contracto feito com a Companhia An:c·il-iai?·e des 
·Chem·ins de Per B1·és·ihens. Graças a isso, dentro cl~ prazo de tres annos, 
terá esse Estado mais 6oo kilometros de linhas ferreas e ligada a sua 
Capital com Caxias ·e Uruguayana. As construcções j á foram iniciadas e 
pro-seguem com toda a força .. 

Arrendou-se a Estrada ele Ferro D. Thereza Christina no Estado de 
'Santa Catharina; cessando assim o def'icit que ella dava á União . Entre 
·outras obrigações do àrrenclatario, vantajosas ao paiz, ha a ele prolongai-a, 
-de um lado até o porto de Massiambú ·e ele outro até entroncal-'a na viação 
ferrea 'Cio Rio Grande do Sul, atravessando terras fertilissimas e proprias 
para a coionizaçilo. 

Arrendou-se a Estrada de Ferro do Paraná com grandes vantagens 
para a U nião e seguras gãfantias para a sua conservação. 

Co-ntractou-se com vantagens 'vara -o paiz a con:strucção da estrada 
Madeira ao Mamoré. 



5';9 

Iniciou-se e prosegue com toda a actividade o estudo da Estrada de 
F erro de S. Luiz a Caxias, no Estado do Maranhão, estando já prompto o 
-estudo da sua primeira secção. 

Começou-se a r evisão dos estudos pa r'a a construcção da Estrada de 
.Ferro de S. Luiz a Caxias no Estado do Maranhão, estando já prompto o 
estúdo da . sua primeira secção. 

Começõu-se a revisão dos estudos para a construcção da Estrada de 
Ferro de 'J!h erezina ao Ceará, com um r 'il mal para o porto ela Amarração. 

Decretou-se a formação da grande rêcle ferro-viaria S;,l Oeste de Minas 
.abrangendo as Estradas d e F erro :r\1inas e Rio , Sapucahy, Muzambinho e 
·O este de Minas, comprehenclenclo os respectivos prolongam entos, ramaes e 
ligações. 

Contractou-se a construcção da Estrada de Ferro de Goy.az, cujos 
estudos estão sendo f eitos. 

N o quatriennio tiv eram grande incremento as construc&ões das , lil1has 
f erreas pertencentes ás Companhias S. Paulo ao Rio Grande e Victoria 

.a Diamant:ina, bem como melhoraram as snas linhas e trafego as . d emais 
-companhias fiscalizadas pelo Governo Federal. 

De vifal importancia para o cl es ~nvolvimimto economico da Nação foi 
.o que se conseguiu realizar no , quatriennio em relação aôs Portos Marí-
timos: 

F ez-se o proj ecto e contractou-se a construcção elo porto elo Rio el e 
Janeiro, tendo sido inaugurado a 8 do corrente o seu primeiro. trecho de 
cáes, na extensão de soo metros; 

contractou-se a construcção 
.s er brevetnente inauguradas; 

do porto do Pará, ·' ~uj as obras devem 

a do porto da Bahia, cujas . obras foram inauguradas a 12 elo cor-
_rente ; 

a do da barra e do porto do Rio Grande do Sul, clevenci·o em breve 
.ser inauguradas as suas obras; 

a do porto de Massiambú, ponto inicial da Estrada de Ferr-o D. The-
.r eza Christina. 

Os portos do N atai, Parahyba, Recife, Flarianopolis •e das barras da 
Laguna e ltaj ahy, cujas obras são f eitas pela União, tiveram durante o 

·quatriennio 'o conveniente andam ento, o mesmo se dando com os . de . 
Manáos, S. Luiz e Santos, ·a cargo · c!<; companhias particulares. 

Tiveram g rancl'e expansão e clesenvolviménto os serviços de expansão 
, 'I'iveram g rande expansão e des envolvinl et~to os serviços de Te) e-

· gr~phos e Correios. 

A rêcle tel egraphica tev e no quatriennio o augmento de 4.r86 kilo-
.metro~ . t endo sido no anterior esse a~1gmento de 2.249 kilometros. 

T eve o augm ento el e g6 estaçõ es contra 57 no quatriennio passado. 
Das 30 installâções Baudot existentes, servindo a ro estações t elegraphicas 
:püncipacs, r 7 foram adquiridas e mantidas no actual · quatriennio, t endo-se 

• 34 
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j-á P·<Ovi.cLet~ciaJCLo . ,para que e,sse •s•erviço ·se •este·nda ás Capitaés ·dos. Estad!os. 
de Minas Gera es, Maranhão e Pará. T ra ta-se igualment·e ele fa~er com que 
o systema dupl o entt'e o Rio de Janeiro c a Bahia seja substituído por 
·um t ripli çe afim de dar escoamen to simultaneo ao serviço de imprensa ·e do. 
commercio, que se accumula na est.ação do Rio 'de Janeiro em certas h.oras. 
do dia. 

Está se promovendo o trafego mutuo com · todas. as admini strações· das. 
est radas de ferro, havendo já alguns concluiclos. 

Montou-se o serviço de telegraphia sem fios, entr e a fortal eza· de· 
Sapta Cruz e Castelhanos, na extensão ele rro kilometros. 

Teve consicleravel augmento o serviço telephonica f ederal .. 
E.stão qpasi concluidos os trabalhos de substi tuição da~ linhas aereas, 

quer d0 telegrápho, quer telephonicas, por linhas subterran cas, no cetltro. 
da , Capital Federal. 

O Gov·erno fe z-se representar no Congress0 de telegraphia sem f ios, 
r eupido em Berlim ém outubro findo, pelo director geral dos TelegrajJhos .. 

EJn f ins de 1902 contava Q Correio 2..71 1 agencias, sen do actuahn ente 
o seu num ero ele z.ggo. 

As conÍmunicações postaes no paiz tiveram n0 actua l quatriennio 
grande desenvolvimento pela . crcação de diversos t rech os de estradas de· 

1 ferro e Ine11ior~mentos na navegação n1aritima fluvial. Assin1, en1 rgoz, 
existiam 1.403 linhas postaes com Ig.s6o. viagens mensaes e em Igo6· 
existen; 1.772 linhas postaes com z6.527 viagens mensaes, tendo, portanto,. 
no qua:triennio pido creadas 369. linhas posta~s , com 6.967 viagens mensaes. 

Foi dada adequada insta•llação á .Administração postal e telegraphica 
em BeiJo Horizonte no novo e vasto ·edifício expressamente construido· 
para esse fim e que foi ha pouco inaugurado. Agencias ele Macahé; Barm 
elo Pirahy, Parahyba do Sul e Nova Friburgo tiveram mel!ior installação, 
devendo em breve o mesmo acontecer com a de Campos. 

Foram organizados mappas-geographicos-postaes de todos os Estados 
da União, preenchendo-se, assim, notavel lacuna. Como seu complemento foi 
lambem organizado o Guia Postal da ·Republi'ca. Creou-se a Alm anak 
postal, que é publicado desde rgo4. 

Fez-se a emissão ele sellos commen;wrativos do Congresso Pan-Ame-
ricano e a d e ·novos sellos e outras formulas de franquia, inclusive para a 
correspondencia of,ficial. 

O Governo fez-se r epresentar pelo director geral elos Correios n e> 
Congresso _.Postal, que se r euniu este anno em Roma, t endo n e!le obtido· 
grandes vantagens para o nosso paiz . 

Iguaf desenvolv imento tiveram O$ demais serviços. 

A lnsp ecção Geral das Obras Publicas por onde corre o serviÇo de· 
abastecimento de agua pará esta Capital foi transferida para um vasto' 
proprio nacionaj, depois el e convenientement"- reparado e adaptado aos. 
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:seus trabalhos, cessando assim a cl espeza que se f azia com a casa particular 
"em que pessimam ente ·funccionava . 

Restaurou-se, p·o~ completo, o r eservatorio, ha muitos annos aban-
·donaclo, elo Estacio de Sá, que hoje funcciona com grande vantagem, tendo . 
. ·sido ajardinados os terrenos que o cercam e francjueados ao publico. 

Construiu-se um r eservatorio no morro do Castello. 
Reparou-se completamente o reservatorio elo morro elo Livi·amento, 

'bem como a antiga r epreza elo Trapicheiro. 
R epararam-se vm•ios outras r eprezas e fiz eram-se 110vas no vall e elos 

· 'Tres Rios, em J acarepaguá. 
Assentaram-se novas canalizaçõ es na extensão ele r 19.634111; fiz.eram-se 

-concessões ele 4 .587 pennas cl ' agua; installaram-se 3.195 hyclrometros; 
s~bstituiram-se 2.292 r egistros el e pennas cl'agua.; cololcaram-se 3.673 depo-
sitas de' agua; ·e assentaram-se 6.258m ' d o nov os co ll ecto res de agnas 
p luviaes. 

Por acto r ecente fo ram approvaclos os planos e or·çamento para o 
·novo abastecimento de agua a esta Capital,, devendo ter esse serviço 
·immediata execução. 

Graças ás novas canalizações! á verificação dos registros de pennas 
•d'agua, á appli cação de hydrometros e outras providencias adaptadas 
nesse s erviço, tem ell e melhoracl.o, sendo de esperar que, com os novos 

·tFabalhos decretados, satisfaça ás exigencias elos habitant es ela Capital 
F ederal e ás da hyg iene . 

Com a abertura ele avenidas e alargamento 
·tou muito esse serviço, tendo-s e iniciado o 
Assin1, en1 1902 existian1 12.105 coinbustores, 

ele ruas e praças augmen-
cla illuminação electrica. 
sendo actualnÍ~nte o s eu 

numero d e I4.Io5 . Em 1905 teve começo a illuminação electrica, havendo 
actualmente collocadas e funccionando z88 Jampadas. A illuminação a gaz 
foi levada aos suburbios ela P iedade c ao Encantacl~, alem de outros pontos 

·q ue .aãnda •não ,gosav.arn ·d esse m éiLho.ramelllito . 
Por meio de competente commissão de engenheiros nacionaes, ch efiada 

por notavel especialista norte-amer icano, procedeu-se com todo o rigor 
scientifico ao estudo el e nossas jazidas de carvão de pedra, tendo-se 
chegadp ao mais iispnj eiro r esultado, ele modo que,_ em breve, será elle 
ex.plo•rado ocomm eroeial·menbe, o · qu-e r epfiese1nta •pa-ra o nosso pa;iz ttm pude-
·11oso fa·ctto·r !Para a s ua r-iq.u-eza •e mais um v.ali!o•so -e:l emento para o seu: 
pr-o.gPes•so ·e ind.eope-ncl·enocia ".industriaL 

Comparecêm'os, no exterior, á exposição internacional ele São Luiz, 
nos Estados Unidos da Am erica do Norte, onde r epresentámos papel 
saliente, que nos trará as maiores vantagens quer commerciaes, quer poli-
·ticas, e nos associámos á Sociedade Internacional de ,Agricultura ele Roma 
e ao Congr~sso Interi1acional ele Navegação; no interior, o Gover.no 
-auxili ou ·a f eli z iniciativa <la expos ição internacional de apparelhos a 

•I 
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alco·Ül, levada a effeito com brilhante exito ' na Çapital Federal, assim 
como a · ;d·e ·>Cliver.sas ' outr~s exposições neailizadà•s .em ,S. .Paulo, Fl•oriano-<'. 

po·J.is, P euotas e Po•rto A1eg.r.e. 

Prestou, igualmente, auxilias ás conferencias assücareiras da Bahia. 

e · do Recife e ao Cong-resso de Bello I-I orizónte. 

Com a recente organização do Lloyd Brazileiro, levada a effe ito sobre 
bases qu e lhe permittem melhorar consideravelmente as nossas communi-
caçõ'es ·maritimas e flu viaes, estendendo-as a paizes estrangeiros, como já. 
acontece para os Estados U nidos da America do ·N arte, e com os auxílios . 
prestados a outras companhias e armadoi·es bra?ileiros, é de esperar que, 
em breve, a nossa marinha m ercante se desenvolva, e pr·ospe re como tanto 
convém a um paiz, como o nosso, de extenso e accessivel littoral e 'de · 
gl-ande nun1 ero de rios francainent'e navegaveis. 

Coadjuvou-se quanto possivel a creação de tsyndicatos agrícolas, 
tendo-se r ecentemente entregne ao da Bahia e ao das ATagôas os auxílios. 
concedidos pelo Congresso N aciona]. 

Facilitou-se o mais possivel a distribuiç;ío gratuita de sementes e 
plantas aos ,agricultores, bem como o transporte de ànimaes de raça .para os 
criadores. 

Além dos trabalhos já mencionados d.e viação ferrea para as ·r egiões. 
do norte e· centro elo paiz , flagelladas periodicamente pela secca, afim de 
cotnbate1-a, áeu-se incre1nento á construcção de açudes, com eçou-se a per-
fhr.açãJo de poços e ,cre<ou-se a Sit,t·p C'rinte.ndenaia d>~s serviçro,s .conbr.a eSiSe· 
phenom eno, _incumbida de executar esses e outros serviços e de estudar os 
m eios mais promp·uos e efficazes para debellar esse flagello. 

J:'rojectotFse a abertura e le\'Ou-se a effeito a construcção da Ave-
nida Central n esta Capital, cuja obra não precisa ser encarecida, pois della 
teen1 conhecim ento até os estrangeiros, qu e, con1o 'o~ nacionaes, nãe sabem 
o que mais admirar, si o arroj.o da concepção, si a brev idade da execução. 
ou si a sua helleza. 

Em um de seus mais apraziveis pontos construiu-se o Palacio Monroe, 
desti na;do· ás ·eXJposições perma•n ent·e•s, e •que é a fi erl r·epnoducção. d 'o •ll'O·SSO· 
Pavilhão na Exposição de ~· Luiz, .onde, peb sun aprimorada esthetica, · 
chamou a attenção de todos. 

Levou-se a effeito a c9nstrucção do prolongamento do car.a: do 
Ma111;gue até o mar, no novo .cáes do ,po·rto, .e das suas aveaüdas latera·es,. 
tendo sido · aquelle e uma destas' inaL<gurados no dia 8 do corren te m ez, 

Além dos melhoramentos que acabam de ser syntheticam~nte m ~n
cionados, foram no quatriennio reparados quasi todos ·OS edificios em que· 
fuhccionam as repartições dependentes do Ministerio da Industria e Viação,. 
se;,do importantes 0s concertos f eitos na propria Secretaria de Estado. 
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A acuidade da crise havia sido fortemente attenuada no quatriennio AdministraçãO> 
passado; o fttnding loan lhe foi remedio heroico; mas, si o cyclo delle financeira 
encerrou-se com honra e proveito para o paiz, sua ríspida excepção e dura 
experiencia lecciona·ram e impuzeram aos gestores ela fortuna publica um 
reg~men integral ele politica financeira e economica. 

Commungando nesse pensamento, diz a Mensagem Presidencial de 
1903: 

"Como era naturai, concentraram-se todos os esforços p~a combater 
esse estado ele causas e a reacção que se tem operado e que se manifesta 
na estabilidade da taxa cambial, na cotação elos nossos titulas e na 
confianÇa, que renasce para as transacções ele ordem c'ommercial ' e 
industrial, denuncia, e mais el e uma vez o proclamei, a proficuidade desse 
trabalho e a conveniencia d·e proseguir no plano iniciado. O regimen insti-
tuído em consequencia do grave incidente do fnnding loan funda-se em 
elementos cap'azes ele assegm·ar estabilidade e firmeza para a situação finan-
cira ela Republica " . 

. c~nvencianeruto e .ooheNm•cia. O Ministro ela Fazen,cJa ·= r 892, o 
congressista que em r895 se batera pelo resgate do papel-moeda, encam-
pação elas emissões, pelo imposto em ouro e reconversão elas apolices: 
de 4 °J 0

, ouro, reviu e reconheceu no regimen, a que allucliu, o espírito. 
elo r ·eghnear que provugnou. 

O que se lhe antolhou f eito era uma orientação e era um alicerce· 
lambem. 

"E' propicio o .ensejo para um trabalho fecundo, porque reina na 
zona >JYo'liüca 11ma éalma sauclavel ·e d·omina os 1es,piri:to•s uma larga asu:>[-. 
ração de tolerancia e de justiça. Cada vez me sinto mais convencido· 
ele que no saneam ento ela Capital se encontrará o elemento primordial 
para o reerguimento ela vrcla economica elo paiz. Exige tal serviço um 
conjunto d·e p.rorviderucias cJ·e ·exe.c'ltção clúf.fiocil ·e clisp·endi.o.sa, ma•s são· 
ele t a.J •O•nd·em >01S .benehci1os .esu:> eradlo.s, que é t!lr-e•ciso· •etnpnehende.l~o . '' 

iA Cap:i.tal bra·züeira er.a um ·espa.nta.lho , ·O qler·igo .amare.llo .sul--ameri-
camo, que a hypenboJ.e .da CO•l11CL1'r•nencia ma,\.sim .ex<~Jgerava a té diffnnclir a 
,pesrtiJenrcÍa peJ<O ipaÍz i111teÍr0 ; 0 ],mmi:gr.wn;te 11â01 yjnha, •0 ICa•pi:ta:l não V-inha 
cu se drnnorav:a; "a sua .r.e·stauraçãtO no , concei·to- dü n1undlo 1será o iniCio da. 
vida nova". 

"O q'lte convént, - e o C oven~o vae fa z e l-o é in1:c1:a.r o serviço P.· 

não mnis abandonai-o, embore ·nos custe · avultados sa.cri ficios ". 

Estava fundido em bronze inamolgavel o padrão administrativo do· 
quatriennio : melhoramentos materiaes para melhoramentos economicos, . 
melhorament•os economicos para prosperidade financeira. 

E' que as boas finanças só são percluraclouras quando se demonstram 
fructos genuino~ e sazonados de_ uma situação econon1ica, or?"anicatnente: 
sã e fecunda. 
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Não cabe aqui dízer do merito directo desses melhoramentos federaes 
e municipaes: a Capital brazil eira transformou-se como que ao ,tocjne de 
sortilegio, e a força de vontade do Poder Publico, ousando irreducti-
velmente reformai-a, detenninou no caracter nacional 1.1111a revelação de 
energia e no capital particuiar uma tal demonstração de denodo, actividade 
e degallllcia •est.hetica, que hão de -seu- o· brazã-o da <histol"'ia popular d esta 
época. 

Promovendo a reforma eco·nomic'l em alguns de seus grandes appare-
lhos, não n eg.jigenciou o Governo o que -entende precipualllente com as 
finanças. O programma da sua gestão e a indole politica dos seus gesto res 
se induzem dos actos e gestos administrativos e se deduz em dos documentos 
em que foraom . ester-eo~yprud-o·s. 

Referindo-se á taxa c a in bial ascendente- e estabilizada e á cotação 
auspiciosa dos titulos da divida externa e interna, diz a Mensagem ·de 
1905, ~ "nã·o se pó de pensar a inda, a despeito dessas ben eficas indicações, 
na conversão da nossa moeda, que deve ser o desideratumt de todos os 
Governos. Não ha de tardar ·essa opportunidade, si subs'istirem, como é de 
esperar, as condições que estão in-fluindo salutarmente em favor do movi-
mento economico e financeiro do paiz." 

Por que tramites? Com que methodo? 

"Em toda parte o problema da moeda é encarado como o do mais 
delicado funccionamento nos apparelhos da grande ma·china administrativa 
e o padrão legal, um.a vez estabelecido, só se altera si começa a faltar 
confiança nos recursos do paiz. Não é a nossa situação e tudo está nos 
indicando que podemos e devemos perseverar na execução dos planos ini-
ciados por meus ant<;cessores com vantagem para ci .credito publico e 
tendentes· á valorização da moeda." (Mensagem de 1906.) 

O apparelho para a reforma anhelada do meio circulante é o dos fundos 
de resgate e de garantia, accrescidos de mais em mais, o r ecolhimento do 
papel-moeda, a normalização dás oscillações cambiaes pela carteira do Banco 
da Republica, cujo r:emodelamento o Governo promoveu, e antes de tudo 
a melhoria das cond'ições economicas do paiz e o consequente augmento 
da sua pi'm:1ucção, rda sua >niqu.eza . 

Não tem circulação metallica o pa.iz que ar deseja, mas o ,que economi-
camente a meHlCe ·e financeirame-nte a promo<ve. 

Para prover á execução do programma presidencial de melhoramentos 
economicos era obviamente necessario compor recurs'Os monetarios, capazes, 
pela sua quantia e estructura financeira, de os habilitar com seguridade de 

.exito. Fazer dinheiro, · para fazer obras; ter, para poder. 

E' bem de ver que 11a renda ordinaria não se deparavam .. elem entos 
para despeza de tal magnitude; tinha o Governo .de soccorrer-se ao credito, 
de pôr á l])rova •a T·eputaçãio ·e capwciJdrud'e fi.nanceh·a do T·hesourio N<l!c'i'onal 
em frente do capital prestamista. 
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Ora, as f inanças estavam al;) cnas em convalescença da afflictiva pro-
vação do f>mding loan; a morat0ria não é, de certo, ··attestação de solvencia 
desassombrada; é crise de debilidade ou de doença, a que a toleranci:a dos. 
credores acode, por t ra nsacção de equidad e providente. 

Mas d'o paroxismo da crise morbida havia o organismo economico e 
finwnceiro naJCiomaJ\ .se d es•emv.e•n•cn•lhado .com t a>l hon~brida:d•e .e r·obustez que, . 
con1 a saude ostensiva, era consentaneo qu e se lhe av igorasse o credito; 
merecido agora, não j:J·or complacencia a um ·enfermo, sinão por apreço a um 
r estaurado. 

A hlstoria financeira ministra ·· não raros exemplos dessas reacções 
r ehabilitadoras do credito; cqmo no organismo humano - nunca mais sadio. 
do que d epois da molestia, v igorosam ente sup erada - üas finanças - nunca 
mais activas e effici entes, como d epois das crises pujantemente v encidas. 

D emais, o que se ia solicitar elo credito era uma prestação de , capitaes, 
não para preench er def-ic·its o·rçmnentarios ou para applicações de si este-
r eis, mas para ser em co!locados reproductivam ente, em obras idoneas a lhes 
assegurar •o r eembolso, já directam ente, já por sua collaboração op erat iva 
no progr esso publico, portanto , na riqueza nacional. 

A J.ei .n . 957 ,. de 30 ele .outub.ro de 1902, art. 2 2, n. XXV, :auto·r-iz~ra O· 

Gov erno a r ealizar as obras necessarias ao melhoramento dos portos da 
R epublica, pod endo, para esse fim, emi ttir títulos em papel ou em ouro, 
qu e correspond essem por seus juros e amortização ás r esponsabilidades ·que,. 
para cada porto, .pudessem ser providas pelas taxas que n elle fossem 
cobradas. 

U sando dessa autorização, fe z o Governo baixar o decreto n. 4839, de 
18 de maio0 · d e 1903, habilitando o Ministr o da Fazenda a contractar com 
os banqueiros N . M.' Ro thschild & Sons, de Londres, um emprestimo de oito. 
e meio milhões esterlinos, a preço de ;f 90 por 100 e juros el e 5. •1• ao 
anno. 

E ntabolada a n egociação, foi a fin a l celebrado o cont racto de 20 ele-
maio d e I\JOJ, em cu]a3 clausulas o Governo , por intermeclio dos ban-
queiros, emittira ti tulas até a importancia nominal el e ;f 8.soo.ooo, elos 
quaes a som ma nomin al de s.5oo.ooo desde log;o e o restante nas épocas. 
que fo ssem dete rminadas .. 

O emprest imo te ria a absoluta e incondicional garantia do Governo e 
a lém dessa a da prim eira hypotheca, não só el e uma taxa esp ecial 'até 2 °1 ° 
sobre a importação, como de todas as rendas liquidas, provenientes cloü s . 
r ef eridos portos e docas. 

O resgate foi regula do como funcção el e um fundo accumulativ o el e· 
amortização de 1. Y, 0 1° ao anno sobre •O to taf da importancia t:o'n1inal: 
do.s tituiJ.o-s , .começa·nd-o a ser coOnsti~uidà .quando se co.mpletarem as obras . 

Esse resgate se realizaria por compra dos t ítulos, quando abaixo do-
.pa r, e, quando ao· par, por sorteios' 
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Os juros •Elos titulo•s seriam d.e 5 •Jo ao anno. 
Esse emprestimo, de que a· Mensagem Presidencial de r904 pôde dizer 

ter sido contrih·ido em condições geralmente reputadas vantajosas é, por-
ventura, o maior e o melhor, negociado durante a Republica; sua·· estructura 
de amortização, seu typo em issor, a provisão de elementos prestantissimos 
para o seu serviço, e •o momento, decisivo para a rehabilitação do nosso 
credito á face .do mundo, tudo o exalta como assignalado titulo de mereci-
mento da gerencia financeira qu e o engenhou, realizou e o tem meneiaclo 
com exemplar exactidã-o. 

Para abastecer •o fundo a lei autorizou a cobrança ela .taxa ele 2 ° I 0 

ouro sobre o valor official ela importação elo porto do . Riô de Jan eiro; 
Ynas, como a mesma lei entregou ao prudente arbítrio do Governo r eduzir 
essa taxa, quando o julgasse conveniente, pelo decreto a. 4.879 ele 7 el e 
julho d e I903 foi .e ff ectivan\ente a taxa fixada em I V, 0 J 0 , por ·ser-lhe a 
renda, accrescicla a outras originadas do m esm o ser viço, bastante, por 
emquanbo, a occorrer aos compromissos ajustados. 

A lei n. 957, que autorizou o Governo a realizar as obras ele melho-
ramento dos portos, estatuiu que, para o fim a que se r efere a dispo~ição 
do n. XXV, podia o mesmo Governo entrar em accordo com as emprezas 
concessionarias parcellaclamente ele melhoramentos no Rio de Janeiro, 
cujos contractos estivessem em vigor, podendo, -outr:osim, fazer todas as 
despezas indispensaveis e mais as n ecessarias operações de credito. 

Urgia, de feito, desbravar o serviço, que se ia emprehender, das pre-
tenções fundadas, em direitos adquiridos, capaz es, não derimidas em tempo 
uti.J, .de ü ·emba<!'açar em cJ.amtm· seu e r ed<o•br.rudci g.ravarne ·eventual do 
Thesouro. 

Foi promulgado então o decreto n. 4.867, de ,16 d e junho de 1903, 
autorizando o Ministro da Fazenda a emittir até a, quantia · de 17.300 :ooo$ 
em apolices especiaes para sereÍ~1 applicadas ao pagan~ento dessas con-
cessões. 

A emissão se realizou em apolices de I :ooo$ e 500$ ao juro de 5 •J•, 
sendo o serviço -do emprestimo incumbido ao ,fundo creado pelo decreto 
n. 4.859,' sem prejuiw da funcção da divida a que se refere o decreto 
n. 4.839, de I8 de maio de 1.903. 

Pela liquidação da Emp1·eza Melhommentos do Bmzü com ,.o Banco 
' da Republica, adquiriu o Governo as propriedades, serviços e obras que 

ella tinha no littoral e a Estrada de Ferro desta Capital á cidade da 
Parahyba do Sul, pagando· •O Thesouro ao Banco 2 I. 380 :ooo$ 'em inscripções 
e apolices. Foram encampadas mais as concessões ela The R1:o de Jáne,:,·o 
Hm·bour Company Li·rnited e a da Ponta da Ribei?·a por 3.050 :ooo$ooo. 

Estava apparelhada a situação para ser encetada a obra complexa e 
grandiosa do saneam ento da Capital: ter, para poder; agora a engenharia 
p.odia pôr em desassombrada execução seus largos planos de ·melhora-
mentos; fez-se dinheiro, ella está fazendo ou já f ez monumentos. 
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Vem de molde ·relembrar summariamente o episodio commercial da 
liquidação forçada ela Companhia Estrada ele Ferro Oeste de Minas. 

A . J,ei d•o ·01·çamento n. 953, de 29 .de dezmebr.o de 1902, havi•a 
an.tto·riz·ado o Gov,erno. a a•caute.la·r, .oonto ju.lga&s•e 1C01nveni·ente, •os inter1e1ssres 
da Fazemd<a PubLi·ca, ·Comp!'omettido·s naq~1dla e 111•a Companhia Uniã·o 
Soro;oabana ·e Ituana. 

Os interes·ses .doThesoui'o , ·durecta ·e i<ndior.ectamenbe, 1f•omm ameaçad,os 
de <S·O•ssobrwr 1111a Vor.a.ge1111 ·eLe ~una 1iq•uàdaçào f.o·rçada, 011a quaJ, alÍÓm a 
con,curr.emciJa alv~naça<da d,os <cr.edores na-ci·o:rra•es, •av<ul<tav<am .cr.editos f.or -
mid•aV'eis ·e pressiv·o·s eLe .estrang•einos. 

Era uma ·C01111plicaçãJo m•te·rcurnmte, e, Íl11<CUUI1bid·o .pelo ze·lo do Legis-
lador, o P.odelt' Ex·ecutivo hnha de .oc·oorr·er vi•!l'O•r.o.sam·ente . á ,so1uçã•o do 
co.nfJi.cto .acces·o d.e i·ntenes·ses, por mulbip!o,s motiiV'o<s de •Ordem .ec.on<omioa, 
financeira e püJitica. 

Em meioados de ·ahruJ de 1903 .a Schu.stz Ve·rcinigmtg, &o·cieda.de 
co.nstitccida J•egalrnen1•e ·em Ber1im p.am patmcinar •O·S di.reiJtos do·s ~)Oift<a

dores de debentu.res, •emittido<s mia A1lemamha pela Oeste de Minas, a'!JI'e-
sentou •aJO · Minàlsltr>O da Fazen~da ,pro:posta p.a<na ÍacquisiçãJo desses d<ir·eitos, 
r·ecebencLo em dinheino 45 °10 .do va·1o·r d>O,s debentm·es e 55 °10 c1o•s j'UJ:'Os. 
V•eruoido,s, na .i<mp•ortan<~i·a .bota,] d.e Rs. 12.000 :ooo$ooo. 

A .ne.goóações for.am lo.ngas e v:rci1ssi<tudinarias; .houve p.nopo.sbas e· 
c·01n.tra-1J)n01po.stas; em Tema<t_e >ao .dillltur:il<o .debater da tramsacçãJo, f.oo la-
vr.ada .a escúp•tnPa >Clo ,c·o<ntraJc~o. •cui<a da'L]sula p•r1n·c1pal é : ü Thes<O~lro

pag.ará <aos cLebentnri•stas <f 620. ooo, •em bit1:.•Los eLa Resciss·ion Bonds,. 
190·1, v,a.ll01f U110111Ú'llélll ,e ana:1s ~a· Íii11!piOrtar].'c.Ía de 225 :000$, 1enn ·IUO•Bda rCO.I"rente,. 

cecLendo o v.ended.a.r bod'O o direi<to cr.editoPio•. 
Enbretan1lo, •O pro,Desso da iriqt11iidaçã,o ,f.o>rçada •pnoseg.nia; f,o.i .onderuado. 

J.eilãü da massa; 1ao ,Dabo dle •r·eiteJ.1ad•o.s a<diwmentos ·e ·inci<d.elll<tes forenses, 
que <de1on!l'aJram .o d esen1a;ce j•ucl:ioiariJo, verà.fi<cou-se ·a pr:aça •a r 3 de· 
junho de 1903, .se·ll!do a Fazenda Na;eio.nai a a.rremata.nte . 

.O pneço f.o.i d·e 15 . ooo :ooo$; .to<da<via, salwus •as .d esp,ez•a<s judi.ciaria·s,. 
nada <teVle de d.ese,mbols·ar •o Thesour.o, .com ser <O seu ·credito supe.rior 
á ,itnp·O,J"ltla111CÍa rda .ar•retnataçã·o. 

,Afc!Cj'niriu, pO~•S, a Uniào ·essa va.Ji.osa rêde f,err.o-viaria, frnstr·ando, 
co.mplic•ações nünaz,es .e a,caute·La<n,cLo •O>S [nter.esses •se·l'.:S, •p•err-.i<chtantes. 

Como .reJativame.nte á E~&tradla de F.enro Oeste de MinaJS, .esta .,na .a· 
Gov.erno auto·rizado por .l1ei a pnecata·r ·os inlter.eeses da Faz·end•a N<ad•onal,. 
•empenhado·s na: Uniãü S.o.r·O•Clabana -e ltuana. 

A importwncia - dessa e.srtrada de .ferno, ·como y.ehi.culo d<o bnaf~go •e· 
oonv,ergencia rde inter,es.ses c•aJPÍita~listrus, era enonmJe: ·e111 1903 JJa.vci:ann-
perc.a•r.rid.o as J.i.ruhas .da comiPanhia 512 . 764 pes<oas; a<S .car.gas e bagagens: 
trafegadas ·S·ommara.m 5.· 990 t<o.ndadas ; o .ca,fé tran&po.rta.do subiu · a•o· 
·peso to:tal de Sr. 718 to,neJad•a•s, entretanto, uma formidavd cr,se d.esor-
ganiz,ara :eSs•e ~servriço, tumul<tuand·o ·e ta-1ne1a(j•ando seu nlovim•ent o, -sua. 
fun.Cção .eoo•noani(ca · ~e ·éonune.r.ciaJ . 

• 
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:A'o <l!lv-oroto d·a1 cóse de tnunspomtes, flrug;eUa;do m da :ag1 icultura 
1ooa:1, ·woonescia 18. finan:neina, qt:.'e la lffig.g.nav•aJv.a, ;f:rol>l11endo-,J.he ra·s . medi!d,r.I--9 
•cor.r·ecti v as. 

N.o 1e1nt,a,ntJo, 10S i1111teressets ,d,a Faz•e!l1lda Naci.ornal, dir:ecto.s, 'P·'~l·o ab01n o 
de jurO:S •aO :CaJj)ita.J de :aJg;unms :c1aJS U,inhrus, le ÜTdlirectOIS, ':p•eha SIOlida~·j.eda;d.c 

conn IO,s· 1dtarnl.UOIS inrHigiclro1S atOS tCO-irntefles•sta\d,o.s, entr.e tO.S q•uares H lav.on-ra., 
p.adec ia n1 ,ri,soo i.tntn:inenf:.e. 

Abe•ta a li.quidação forçada da compa.nhi.a, pLeitearam M-den'be •e 
~p-o.rfiaJc1mnerut•e ·OIS tcredolfles tC·O·ncunrenbes ·,o 111esgu~rdo dors 1dir,eit 015 <Ou rptre-
tençõ.es r·el:a:ti'Vas ; ·OiS IPO>ssu:id·o·nes .d•e debe1ttures • d e ;f. r o o. · reoei:an·d:o .a,s 
.:le:lo.n:gas do !lll'O·cess·o j.ttdi•ciar.io, .comega·r aJm a agi.tar-.s·e no p•ro•posito 
de iliqui>CI•ar de :P•l'Om:pto a imp·o.nba>l~cia :de .seus :cr·edito.s. Ente.ndeu o 
Gove.rno que ·era te:tnp-o d·e interv1r, ·conlieçamd.o ip:Orr raJdq.uidr le.5JSres deben-

.tnres e armaJndü-Se ·COU11 eHes :para mano1brM a so1lução do pr-o•crastinaJdo 
pleito. 

A ro d e mai•o de 1904 f ,oi u:av'l'ada ,a 'esc•Pi•p·t:um d1e v.e:nda ·C :c.essruo 
·de •or.edàto entre ,a CO?'Po·rah:on of Fo1-e-ign Ra.n.d Hoiders e a. Yaz·end•a 
N ,wci•o.nwl p-o,- ;f. r97. zo8. 

·Era o en~pr.e<s.t]mo 1co.ntra,hido •em r888 .em lio•ndr·es, tP.e.la Con1panhi.a 
Ituan:a, d:e eE 15o.ooo, :a 6 °/0, :g,a.:rranüdro ~J·e'l•a J-lyp.ort:heera es.p·ecictJl dos 
'bens e rencl!aJs da dJevedo·r.a . 

. IGhega.do a seu termo o pro1cesso da hqQÜclação, a Fazenda N acio0nal 
·arr.emaóou :a .eSt:Pa.da P'O>r 6o. ooo :ooo$, :pag"·ndo ·mais á Cmnpa.nlúa. Ed1fi· 
cado1·a 4· r88 :33o$6zo pelo .maJte·rial lj)ID•r dla f•orm ~;cido á SoJ"ocaha•na •e 
Ituana. 

Esta"a .c-onjura:d.a .a .:elrise .ag:ucLa ·e :tnmultuoisa, qQl'e •po1· t<l!n1o óemp·o 
:aJ!voroçou O· fôro ·e poz em risco O·S ·inter.es,ses e<ll11P en>lmd·os na .ferro-via . 

A :pno,púe:d>a:de ,eLa · Uniã·o .foi V•e'!1d·ilda •ao Esbrudo •de S. P1aulo [)•D1r 
·escripturia .·de r o .d e j.a•rue-i>r·o de 1905, lj)'O.f ;f. 3. zso . ooo, >a:hrimlcLo mruo, 
told•avi·a, •o •aJd:q.drente, em f.a·,nor da v.ended'o.ra, icl.O'S •Cl.'·ec1ito>S a que t i·nha 

·<Ji.reito na liqQJ.i:dação da compa·n>hia, com podere's •em causa p.ropr:ia . 
Co11o·owd·a >a ,fer.r.o-,•.ia no domi>!ÜO do Eisba·cLo de S . P•aU!l'o, que •em 

&ell.lls .seT·viços é pr.eci:p.uamenbe Ü1\oene.s.sa:d1o ·e que l:b e :páld.e p.mmover e 
:a ssegurar 1a pporsp·e·ri•d!éi.de,. tev.e o lrn.t•ráno~d-o ;ep1iso<d~i~ IOO!lU111enciaJ1, juclici•a.ri·o, 
ec·o.nonüoo •e finrunoei>ro a s>oh!ÇWD d e,fi.nittiva ·e utid. 

Nã'o for.aun r.anas e ~·omeno's :a;s <:jll'estÕ eJS I{)OJ.np.lida.drus .e iPri•bant es 
·que .infetéonrer·a:ln n1a g.estão dos •neg·O!Oi·OIS jJtu ÍISrd·irvoiol11ad·o.s lél!O Miln.is;ted~o da 
Faz·enld·a, ·e que e;!J,e teve id•e dücimilf. 

. Pub.Ji.oa.do -o T•e.gt11ame.nt.o a •que <se r efer.iu ·O :d·ecTeto n. · 4270, de r 
·de ·c1ez·embt1o ide 190'1, IPI'O>testo<s ,e re.nhi·c1a>S IPOk·nÜca:s ele alguma.s oom-
pra•nhia:s (d·e .rsegunors, JnJa(cÍ·onaes ·e ·estnangeir.as, .i .nro,nllP~e r.a'n1, i-t11CPep rund.o 10 
a.cto d e:c-r·eto_rio. ·do >Governo de lesiv·o do·s direiiO•S wdquirjdos .e textos 
•eXJpr.es.sos da >Constituição. 

Etsse 1as.soano 1d•e defensiva e ~de reparaçã-o ldetemni.i11ou C01nseqnen:ciras 
.desa.!>t·rosa:s · ao .re·gi.m.en de fisc a>l.ização, .i>11stituido p•E!!r;a o s~rviço d e 
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segur·os . Algumas con~panlüas IS·e r ebeHa.mm iper empt ori,ame•nte contra 
o r egubamen to, r·e•cusando ·Ohedien:eba a seus p.r eceibos, -ohte!l'do me:smo 
decisões ,fav•onaveis d·a Just iça F ed·era[ ; ·out•ra•s <Su1spend er1am ope raçõ-e.s, 
c1fnamJd·o-ISe na Ji.quitdação eLos .. r,i:s c.9s :as•s.u1n.idos. · 

EII'·a ,a wnarDlüa conburb.andü .serv.iço d e •úa1nanha ~]táuid·rucL e ·e d e tão 
gnaves •r.espon1saJbi•lüc1acLes. 

O Co,ngnesso N acionai, onde retiJ er-outiu ü ino1dent~ runormali ssj.mo,. 
d eba te u •o a•ss·umpt o :e no .a'l'.t. 2, n. X II, dta iliei n. 953, .d e 29 •d·e .dez.embno 
d e 1902, .autorn•z,ou •O Go;y CJr,no a r.ev.er -o J"eguJ.am·e.!lJ1Jo, ·faz·e:nldo n elle as. 
ail:ter.ações a•cons.eàru<Vd'<VS peJ,a ex;p tõrÜet1cia. 

POIIlld-o '!JO'l' ·Ohm ·essa- .au•toriZJaçãJo , •eX!ped-iu o Gov·erJ1•o •o detcr·eto· 
n. 50712, ·d·e 12 .de d ez·e11111br·o d e 1903, q ue albenou ,:o m ethodlo-ségruido pelo 
acto anter-ior, d ÍJmi·t;·a!l'do os vicio-s d e inco.nstitL]C·i·onaJi.dade .e formuland.o 
disp-osiobiv·O·S IC!i•rur.o's e p!l' eci1so.s, •enc.=inhrud•o·s .a to.r;nan- .o ,j,n,sütulto ·d e {; sca-
Jiz:ação ma:iJs il iJb eral ·e pratiJca'l'e1. 

N esse r egu.lam·e·nto se .est r.ucturaram a·s idéa•s eXl)Jressa·s a:> elo ii\ILinistro. 
da F ruz·eiThda 110 iRfdmtor.io d e 1904 :· 

" .S'Up:pr·es·sã•o da ISU'!Jerintenden:etüa Ger.a-1 de .SegL]l"O,s tenr.es·b~·e s .e .mari-
tin~os .e ong<Vniz•ação d e ttl1lla r ep•a:rtiçãó analis m•oid·esta •com ,sub-jns,p,ootoo-<Úas. 
cir.m1:n1 s·crip,cion:~es. 

":Adatpltaçã·o do 1sytst ema Iegal jnglez d·e r87o ;(Life ass<trance compa-
nies ), [)OiS !fia ll;OiS.S.a rfónna d e .govern•O .a 1<11CÇWO :pulJUi,ca ,d;.e;ye ICO•lllDOO"T·er / 
a:nt·e·s [)aira •ampli:a·r do que [>ara J"·estrjm.gtir .a d.a liber.cl'rude .industrial .e· 
con111n encial; a ·eX!p eri·encia rt e.111 tp.r-o v:ado 1a ine1frf~oruc.ia d·a n1hvda •e rig.o,nosa 
pr.eVJençã:o, q ue .imtP~ilca r espons <VbiJ.id rud e ,sup:enf etanea·s. Ã. fisc mlização 
pre·~·enttiv:a !Jnoid,erada é u1n 'bene:f:ici·o, p1a'fa ·o !S·egnr.a.do e S•egtura.dor, nãü 
baJs1Jamdo •a s impl es .pu!)lJici,dade . N ão p•r.oced em a.s 1criticas de•vant-<Vdas. 
contra a 1pre.t ensa franqui·a ás ·comp runhias ·estra•ng.e iras de tod-o o •COü11m·ercio 
d·e ·.segur·os, .em d·e.trime 111~o d·a.s .na aio.n•me.s . O .r eguJ.a.m en1Jo, •a•Jt1pwiado 'Pela 
l ei, ·a1lén1 ·~la g;ama;nbi.a initc.i1a:l , 1e 2Qige .setn 1eXJc epçãJo 11..nna r·e!S·e['va ,nunca 1nf,e-
.r:ior a 2 0 °[ 0 .dos ÚlJCf/015 Hquiid·O·S, assecnrato,ria clo·s sir111stros, e, .q·ua11t O· 
ás •OO.tn[>'ain•hia:s •eLe .seguro1s d e vo~dta, man~ém •o 'P·r·elcei•to do ·oaJrt. 2° à:a 
J.ei d e r 895, que ·já ·as •obru-gav.a a •emprega•r o 1\Jot al d.a:s •r-eserva•s d e tod:aiS. 
as a poli:ces, emittidas no Brazil, 1em valores .nmcioonaes . Aocr,e·~ce qu e, 
emqu<Vnto · 1as ·C•OI111[)•anhias dl'a•cioilla;e.s ·e1stão ·suj•eilb<Vs á ·ÍÍ!s.cmlização ger<Vl, 
a•s ·es!br.a,n.gen·p<~Js &e ,submettem a uma .su,p·erjn<tend·ena ia e)éencnda po.r .agell!t e 
do Governo , .qu e f.unc'Cioona junto 1a •calda uma d e!Jkrs, ·p eorcebendJo ow 
mi•nimo 6 :ooo$ ·annurue.s, .eXsC·eip çã.o que •con'Suolrou •a jun~spnud enaia do Su-
pr·emo Tribun:al. O Go verno acr·ed.it a, - ·e os IÍ<Loto.s têm ho:moiJ.OgJaid-o e u.a 
ar·ença - , 1qne o .eonlllner,ci!O d·e ~s eguro1S, ~ev o1ui·t11do á 1S01l11bra .dte · tnna 
legislação âm'!Jaróal e f ecunc1a, p:r-oduzi<rá ·OS beon efillco:s .-.esuJt rud·o.s mo-
r a,es, IS 01aila1es ·e e.cono·m.il::;oQ.s d·eS'se c-olnrbr.actó, JntÍ!n1aJ11ent e 1igaJdo ao lll e-
c<Vn.ismo da v id•a mod·er.na. " (Rel•atorin d·e r 904.) 

.o r.eguuamento foi awr·ovado ~e•lo Co-ngresso, 1ei n . r. 144, d e 30 de 
de , cJ.ezemb~:O d.e 1903, art. 25. 
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Em seu Relatorio d·e 1905 .re.f.eniu ·O Münistw da F.az.enda estes 
C01!1C·eito.s, emiM1c!Jos peran•te oÜ'S acci·onis.tas do ·Banco da Republi.ca: 

"A reo•rgJa11iza.çáo do Ba.noo ·&e ümpõe; .atend·e a uma necessidade 
pal·pitante, nnillt:di,rel; eu a · cornsidero c•onw pa'rte .integrante do pr-o-
gr.amma financeiro do ·Gove.r.no; a•~redüto .qne s·e.rá a •Conso.Jidaçáo desse 
melho·ramento eco•nonüco, que se übs.erva ·e que d.i.a a dia aocentúa . " 

.Reco,nlteoend·o ·01S 'serviços .c-o,nfecido:s á p:raça, ·em.ine.nten1ente 1a10 

ca,mbio, rpo·nd·f>rav•a a ·M·e·nsagem Pr·ecs.ud encia.J rde 1906: 
"A'Pezar das res·tri,cçõ e,s a que .esteve .suj1eito no rgi•1nen esp·ecia,l 

1n•stituido .em 1900, ·pô:de o B.a•nc·o .da Republi•ca, .c.om ·OS ·re·cu.rs.o•s do 
.cr.ed1to que J,he albriu ·o .Go•V<'lr.tlO, prestar á praça do Rio s.erv·iç.os . que se 
tornaran1 'rup.reci,av·ei1s etn tã.o cdhca situação e qt:Je de algtHn .~nodo 
.CQncorrenam iJ)raora <0 or·esúabelGcimento da cu.nfiança, qne num mom-NJLO 
da,d.o tinha ·fugido." , 

E ,po.r·que ve.rifica·va que "·eo•Jn rel•ação ,ao cred:it.o fialtatn-.no·s, por 
c-o.mpleto, ·<institutos .que .sati.sf·açam .as •ne•cessida.cLes economi•c•as d·o . paiz, 
.rucLmir.and·o C·Qmo .sem dias têm-se mosbra,d·o nlsi.stentes .a·s .suas i.ndust rÜl!s" 
- f.oi rpreo•ccupaçáo pensi·sten te e .ope•mutiva , do Gov en1·0 .r e-o rganizar o 
Banco da Republka, estructuPando~o . •de .moJde •a poder d esempenhar a 
funrcção · que ·O ,m eio ·ec·ononüco, co.mmer.cial •e financeiPo lhe ind.i•ca e 
:prov.encLo-o de ·elemento·s de a cçáo, ·~i .ainda incompl etos, todavia . bastantes 
a ,i;nici~r fontetnente a vid1a nova •o.u renovada. 

No •cor.rer d·e 1905 muit.o ·se :adiantou ali a liqu•i·d·ação das cont~s 

da •ca•nteina ant·ig.a, •DOIITI·O para deosob&truin· a ·situaçã;o da refonma ·cogitada. 
De .outubro de 1904 .a m<l!rço de 1905 f·omnn apurados 32.728 :738$482. 
som1na suffi.ciente ·ao .r.esga.te da•s üwcrirpçõe.s restantes, 11a impo.rtan.c·ia 
de 30.418:7oo$ooo. 

rCo.ns·oame o ![Jloall1ü do .Gov.enno ,ra i!)edra •angular d·o hanco •ref.o.nma>do 
tinha de s·er a f.r.a.nca, i!JOS.sante, o.ff.idaJ irust.ituição de um aprpa,relho .. re-
gulad.o·r da;s taxas •cambiwes, rpa;ra .ev.itar as ·<>sciHações hrt:·sca·s, dertermi-
n<Udas pelo co•nf.11c1Jo entrre .o :aur.o estr.angeir·O e ·O papel-<~no.eda .nacional e, 
assi.gn•aladamente, pda ·e&pecu:Laçáo, •Suhscr·ev·end.o .o Govenno .para esse 
·:Lim iJ)ante ido ca;pita.J ,e rucuilindo á carteira respe•ctiva .rcom rr-ecurso.s ·o·pp.or-
tunas em acLmin.iocu1o ,aos seas . 

.Aútento .o rp•lexo de .r.esp!orrrsabi.Jidades e i·nter esses da Faz•enda Publica, 
.aJssociwd.o·s ~ws dqrs •aocignistas, o pr·es.idente do banco devia ser de 
nomeaçã-o do Go.verno .e tamrbem •O diorector da •carteira cambial. 

p ,a,ra refo•rçar .a acçã;o d.o a•nstituto T•enO'V'a d.o 1Se lhe c], eof.e riria •O pr.i-
vileg.i•o da .•enüssão _,d·e . vaJ.es-our.o pana pagam ento ·d·o·s d ireitos ,a,d uaneir.os, 
•e a .f,aJcrt.>Ldade :de raJbr.ir •oontaJS .co.rrentes ·em ouro e el e receber de:po.sito.s 
na nnesma •especie, ·sobn··e O·S .qrJa·es pode,pia e·mittir, t•a•nto •por ' twnto, nota•s 
·c<Ym'lersi.vús á v·is·ta •e .a·o po•rtaodo·r, ao ca,mbio pa·r. 

INo ântuito de va.J.orizar o rpa.p e.J-mo.Gda, ü Gover.no appl.i·ca•ria O·S clivi-
d enid:os ,cJe :suas ·acções ao s-eu .re.sgate. Als •operações da car·te.i•ra •Comme.r-
<:i.al fiicarriam a ·carg·o de :tJ'e.s directo.res, deitos pd·os accionista>s. 

Essa, a .summula das idéas do GoVJerno, concernentes á r·ef.o rma. 
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Na ·sessão de a,ssemb1é.a geml .ex<braJordli.nar.ia, .que .funocio.nou de 21 
.de julho a 9 de ago.sto, foi no·mead.a ~1ma oommissã.o i•ncoo1b"da de est·udar 
e fo·nmular proj•ecbo de r·e·o,rga.nização do brune o. 

O .plano ·eshoça-d<o rucima pr·eva;leaeu. .S~tbune1tid"O pdo Preside.nte 
·da R'1J)ubJi.ca ao exmne d.o .Congre~so Legislahvo e1111 M·ensagem de 1·6 
de sete.m·bro de 1905, fo.i a·pp.rowud.o, ·constitnirrd'o hoje lei org:ani•ca do 
banco. 

I 

O pro1po•sito d e i·n&tirtuir um dispositivo no me•canismo do banco 
·d<'ldi.caldo á ,funcção ·r·e.gulaJd.ora •d<o .carrnhio, IPropo·sito tã-o reiteradame;pite 
eJOter.nado •em doqtmentos .off.ióàes, or·iginou-se da theo·r.i.a e ·da eX>pe-
ri·enci.a. 

S•end·o •"na anomalia morbi.da da circu,Jação · .mo.n1etaria .o papel-mo·eda, 
é phenün1eno., tod.a via, qu e, .oo,nl s eir de ·etner.genoia f.r .. eque=nte e duraçã.o 
longa .no·s a:na·es da his•toni.a fi.nanoe i,ra, f.om1·eceu ,}arg.o.s ·e 1aff.Lk.,tivo.s ensejo·s 

.á c.bservação •e esbudo, que fo-rmu\.ruram r egras .pm Í'tlid~;cções segu.ras, como 
a p.athoJ·ogi•á as f'Or.mulou. 

Uma dellas é a .eLa n ecessi.chude im,pr etemi'v•e! da interfer·encia do 
Gov·enno ~no c.Onntnencio .rdD1S IC·aJnbios, !par~a C·onter os exce•sso,s gan.aJnc~osos 

e ananc'hiuLdores da •tav·Oliagem d•o 1agi-o, .maclenar ·O ·rythmo. das o·s·c,illaçõ.es, 
acaute],and'O os eX>tremos .da .o·Herta ·e da .prQio~tr.a e estabiliz.a111do <l!S taxa·;, 
trunJto quanto pód·e -ser ·es•bavd .o ·que, .pela frutalid:ad.e de ' .sua natur;eza 

·t eratoJog-Í'Ca, ·esbá co·nd·emnado a ser vi•ciss.itudLnar.io ,e voJuvel. 
A lu1a •contra •O a-gi·o do ouro, a .i.nstabilidad·e do va!.or da mo.eda 

na~cion a.Jl, 10 (mais lll•Oic.i V.o i·nimig.o dws Hna'llça•s, infesta·d.as .pelo p.apd isn1o , 
entr·e nós, é .. muitô amti.ga; 11na1s e ra dant-e s reacçõ·es de d e,s·e·s'Per.os, a·s~Sotnos 

'ir.acundos da v.i.ctima que s e d,efende, ·ep·ÍJsodi<o·s fugaz es,. que, com .s e.r em 
:taes, .nen1 ·.seu111p-r·e lo;gr.ava.tn exito f el iz e, 1quando. o lo.grav·mn, .e ra para 
aba·nd·omar .o te r,r;eno á vo,Jta e remtettidas cl·esfo.rça,d.ora,s d.o <l!:l versario 

.fer.ido, !POrém sempr·e indef.esso. 
IA 1experiencia .en•sinou duramente que •era mistér que o epi·sodio 

itiJt erv.enrt:·or ~s e fixass·e en1 acçã·o .c-O'llltinua regLüa.do.ra, que 10 .i•n2i·dente pre-
.ca·ni.o ,dJe<f.ensÍ\' 0 1se t ornasse fnn.cçã.o penma·ntmte d e de.f·esa. Para enf:er"tni-

·drudes IOltTonica·s, lbr.at<l!mento dlro,nico. 
"Não foi d ·e •todo fiLha elo empirisn,o, esonev,eu ·O Mi.nistr·o da . Fa-

zenda no R elat o.ri.o .cJ.o a,nno pa.ssac\.o, essa orga;n-izaçã·o paulatina .d·o appa-
r·elho r e.g.ula.d-or •d.o ,ca,mblio, não fo,i obra do a·c.aso ou da aventura; foi 
amte.s o IJ)r·odr.•ato d esse intSltim•cto •cpH e,~tiv.o, ld.essa :n eoessridade func·ci onal 

·que ma rv11da ld·o indiv1dtt•O pr.ec.ei·e a e~~ Pl:<Ctt.~na ·e o. a·I)"p,a·rição do orgão ? " 
.Sua legitimidade mão. •Se ·d·i,9cu<t e ; a.s <obj ecçõ es met.intlosas, ins·p.in·adas 

·na 1-i•bendrude do •C0>11lil11er.cio e queja111da1s, não sãJo ,de r·eceher: é uma 
neoessi.dwd.e de , ·def.e.sa ·C·OLlect iv.a, .attenuaçào ·therapeuti,Da do for.midav el 

-maleHcio ·econonnilco, fina·111c ei r·o ·e •P'01l1i1t1eo .eLo :regin1en ld.a c·ir,culação que 
nos flagdla , e um el em emto 'pre•cio<30 .a;o .san eamento della, .isto é, a sua 
st:JbstitUJÍção peJ.o r.egimen m etal<li·co. 

~Não .se ·du.vi·da .n1ais 'ClUe :a à:nte r·f ere1nc·ia ·or.g;aniz.a·da da cart·eira i;:a:JU ·· 

"bial consegu e ;regula.r a fr.equ e.ncia ·e d emasia da's osdllaçõ.es das taxas, 
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em benefióo de toda v.i,<!la ,so·ciaJ, ,con1segu.e m·esmo •equ·ilibrar -os cambios' 
em •a-lt a -~.ela<tiva; eHes, 'que gyraU"am em to.rno de 12, po.r ta<nto. tempo,. 
fo.ram subindo, quasi s-em rdes,f.aJ J.e.c·imen•,to,s, a•té a-cima d1e 17 . 

Mesmo o wftHuxo <do our.o, canaLizado , a-o menead-o nwci·onal p.eJos 
einpr.esti·lnOIS. estra·ngeiro•s, a1Jie.na:s passa,gei ra1nente deternnino.p. sa,ltos.. 
brusC!os, per-turbaçõ.es subi,ta.n ea•s da bala11ça; brevte, ·o appar-e:l ho .r.eguJado•·, 
como •o 'V•Oilatnte, sustou •O ·aJ v.or·oço e ·normalizou .o· 'rythmo. 

tC0au a 'cobrança doe dir.eitols ·aJ.fau1degar.ioos ·em ·Otllro, •com ·a cartei r ,l 
c~mbi-a.J, bastantru11.ente vr.ov.itda, tCOU11 ütS fup<Cl.o.s d e garamlbia •e d e .r•es,g.at:e 
em ,funcçã•O 1))-erma.nentre, coun a qu e-ima de pa.p el-m.oeda, a anv•etera(l;l 
calamidad e .do má.o .cambio ,ha d e ?e r a1:benuada 11a tsoua .effi.CIÍ·en.cia, até 
q:l.:l'e a JaJboHçã·o !d.o r•egim en •fidtl,cria,r.io i11!C01111V·e.r,s.iv,eJ 1a extinga pela rajz 

. e :pelo m :oi-o d e 'culü:ra. 
Logo ao ·pTe.faci-ar -o •s•eu prime1ir,o Rela•toroi·o, ·O -Mimri.stro da Faze[\da 

denu.ntciou •C'Om •deds·i,,a franqueza: "A tde.filcienda dos dados fom)ecido.s .. 
peh1>s r epart ições ·de ·Fazenda nã-o me p•ermo te dar-vo-s a sill:~mção r ·eal do 
Tthesour-o no momento presente. Nã'O· ;.111spirwm 'Confiança o.s · balanços. 
provisoTÍO'S de que diJSJpomo•s, ü 'r·g3,niza,do·s .com elemento•s muito incomp.J.etos, 
assentando •em estimativas ·e cakuLos . qu e ptodem •Soffr·er aliterações pro-
ftmoos. .o .ultimo balanço ode·f.initivo publi ca·d·o .era •O do -exen:rióo de 
r894 e posoteniormente, •apez.ar td·o -e~fo,rço da D irectoria de Contabihdade, 
só. o foram os do.s exer,cici-o.s ,de r895 •e r8g6, -ruchando--se 'no pr-elo o do 
'exer;ci~io de r897 .e quasi ,pr·omp.to. o. d e r8g8. 

A tfaJlta d e p essoa'! de que se tresen~em as Del-ega<?ias .F.is<ca·es é a 
causa lj)Pinc iprul do atraz-o daquelle importante ,serv.iço , :sem o qua l as 
operações da -r"ec-eita ·e da de-speza não poderão ·ser devidamente apre.ciadas, 
n em .o.f.ferecer 1ba•se tsegura para •O .eqnilibrio ·o•rçamentario ·'e ·exame, .fisca- -
l.ização e julgamento da adminristr.ação fi,nanc-eira . " 

Era da mai-or ,gravidade o0 d-efeito .aceenturudo: a verdade do orç.a-
m(jnto, d esde a .sua 'eUaboTação J·egitslat:iv a até o bala•nço ·e apuração td•:Í. 
l ea,J.drude com 'que foi -executa.do, é a mais e-l-em entar co!1'd1ção do r egimen 
Tepr·etsenta tiiV·O . 

A .r·ef.orma idas ·rep,artiçõts de Faz·e-nda fô ra all'toriz.ada •em 1897 •p elo 
Poder ,L e'g;i,slativo . R ealizada .em r8g8 em mo<ldes estre.O-to·s, não !Sanou . 
as 1de.fióenóas do ·serviço. 

Os trabalhos r ef.e.r·entes ao-s tpro'cesso's d e ·cLiv,iJdrus de ·exe r,ci.cios f indo-s, 
de Jr abil.itaçã.o á p ercepção ·d e penLSÕes e m on.t•e'pios .civil o~:• mj,]jtar, coon-
timlaram a jazer no l11iMS bradante atrazo, •que .fr equ entem-ente gerava 
p r·Oftestos p·ela .delonga de ,soluções obvia-s. 

,Ve1ha exp.e<ri enóa, de m eio tsecnlo, em conf.r-onto c·om a ,çl esorganiza-
ção . o:ocorrida ·ean r.SgS, 'd emonstrava · a necessitdrud·e d e •se Testaura r .o 
a•nti,go 'aJlpar e].]w 1dmini-sotr ativo, d-esappar-eódo o00m as T.h esouraúas d e 
Faz-e.!Jld·a, a1atuadizrudo .pelo padFão das n ovas condições ,,e.gulamentares. 

·O 1egisolador attenrleu a·os r edam·o·s da r-eforma, votand·o· a·s l eis nume--
ros rr r 7 .e rrr8, d e r6 d e ja,n ei ro d e I904, priOY·e:ndo á reo·rganização do . 
Th esouro, Re1eehedoria e D elegaóa.s Fi.&oaes, ·e oi:rai's -da ·Casa da Moeda. 
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Para a e:><etcução >da lei n. I I 77 ·foi •exp·ecliJdo o regulam e-nto que baixo~:.• 

·com .o de•cretQ n. 5 r 69, ·de I7 ·cie março •de I 905, -e para a do d·ecreto 
l egislwtivo •n. u78, que r-donmou a R <'lcebec1or.ia do Ri.a d e J a•n eir.o, ex-
J)<'ld·i?:am~se üs 1·e.gulame11Jto:s annexots ·a-o·s de.cretos ns. 5. '4I ·e 5. I42, J.e 
27 de feverei·ro tambe.m de 1904. 

·Üis •r e•stütad-os da ~:ef-or.ma f-oram os il11ais a'ltspicio.so.s: as pnovidencias 
t'oma:da,s rela.tiva.m ente a·o·s bala,nços •do Theso.uro •Surtiram pleno ·exito: 
.a;lém do·s de r-895, r896, r897, r89-8 1e r8gg,' estã·o· •co.ncluido.s üs de I900, 
I90I, 1902, 1903 e 1904, tr~ba,ltha.ndo-se nas D elega.cia-s fóra de hora-s, 
p-or attender ·á fai•na do .se-rviço .r·elaPdado . 

O Conse'lho de Faze•nd~, •SÓ em 1904, julgou 978 proce•ssós ·e t em -em 
dia o •seu •expe::Liente . A D.irectoria el e 1R enclas •estndot.' .ce.rc.a de r 50 

· r ecur.sos e.v-off-icio ·e ·pro·cesso.s atràzado·s, em br e1'e .p razo; 11a z" Sub-
:Dire·ctor.ia de 1Conta,bihdad.e jaziam tem <!;ban1cl1ono· r. II3 p·mcessos d e 
•exercidos fi.ndos, el e r892 ·em .cl eante ; {or.am tod'Ois e:x;p ed iclo•s, send.o .que 
de um terç-o 1foi eHectuado .o resp ec ti v·o. pagamento ·e ·os mais aguaa-dam 
cr-e dito do Congr·es·so ·Legi.s·büvo ; tod·o o exped·iente está em dia. Na 
3" Sub-Directo ri a d e Co.nbabilid<l!d·e o pro to·collo geral, a-p.ezar do movi-

·nlento diar•io d ·e cerca d e 200 pa~p ·e is, ;eStá .c·o,n1 o \Serviço norm.aliza·do. 
As. pr-ov id-encias a•d-opta cia-s pa·ra a•cautehr a rep etição .d as f.r.aud ..,s, 

descob e t'~t~s ·en1 41903, e n1 rel1ação ,ás f.oMlas de pa,ga1nento da$ .p ensionista·S, 
tê em dado pl eno ex;ito . Está organiza'd·O .o Assentamento Geral d·os A:po-
esnta·d.os ·e Pensionistas, <l!ntes em i.nextri<2a vel balburdi:a., -comprehen·d-endo-
se melle quer üS qu e sã.o pago·s pelo Thesor.·r-o, {jUer 'P'eias De?ega•coas 
Fbsca es nos Esta·clo·s, já se ·p-od ei~clo 1apt1rar qu-e -orçam .PO•r 8oo os apo.sen-
ta-d-os e ·por I5 . ooo -o•s pensi·oni.stas . O mov im ento el e 'Proc-ess-os no protocollo 

:geral, •a,otualuu.e.n-te a cargo ela 3" Sub-Director.ia, .attingiu .á ·' cifra de 
zr. o82 . 

Com razão se co-ngratularam as Mens.ag..,ns ·e os R ehtorios pelo insi gn e 
benefi.ci•o qu e a r·eo rg.anização da .F.azencla v·eio traz er a .serviço de tanta 

··poncler.ação e ·resporusabilidad e . 

Inv-et el'adas questões eram as •que .suscitavam ·O•S aforam entos de terre-
nos -ele mari-nha. Uma de!La·s, a originada elas p1antas ·com que -o art. 2° 
·§ r• do r egu.bme-nto, ql:.'e •haix·ou com o .decreto n. 4r05, de 28 d e fevereir-o 
de I868, ex ige •que os prete.ncl·entes .insnruam sua•s p etições . 

10omo a esc<~Jl a, que a lei lhes jmp'lll~ha , •em de r :zoa, ·o.s ü etalh es d e 
·r : roó e os ·perfis e cór·tes •de I :50, acontecia que, •em sendo o terreno 
·extenso, a pla·nta tinha de assumir dimensões abs·urdas, por •exempl·o: 
s emd·o de 6. ooo metros, a :planta .se dilatava a 30 U11etros ! 

Pa·ra .corrigir a v elha .e esdruxula ~ex i g-encia regula·tnentp.r, proPoz .:; 
esforçou-s e o Ministro da Fazenda ·por que f-osse l egislati v-a me.nte .stJ~sti

·tuida a esc<l!la .por ·outra, obvia e praticavel . De ·facto, a lei n . I I45, de 
.3 r d e dez-embro de 1903, .art. 32, a.clop·tou o plano suggerid-o . 

IÜ•utra questão •era a do preama1· media, tã·o :a,ntiga, -e mai-s i-rritante 
·.na sua ;p·rolifitcação de cluvi•das e pl eitos . Urgido pelo serviço ele demar·caçã.o 
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d e marinhas e pela ·dnbi.ec\ade em ·que os engen.h eir-o•s p erJ t·os se d ebatiam. 
e restorvavam, no i•ntePpretar a theoria J.eg-al do preamarr media,. o M•inistro .. 
dissipou a d>t.wida rc ho--oni.ca -e a·ssentor! a hermeneut.ica, ~Mj e preva!.e•cente . 

. Fali a c ounmLmÜcaçã·o doe 14 de •Seten1rbr.o de .1903, •ender eçaçla a um 
engenhelr.o, incumbido d·e di scrim inar •no Est.ado do Espiri1o Santo o 
dorminio -<;Ia U niãü nas marinhas onde se -enco.ntrassem ar eiaJS monazítica-s: 

"•A J-ei qujz evirtar que, rpa1·a a uinha de oill/de se contlam ·o•s 33 m et ros . 
doe ma•rinhas, .f•o~se adop1ad.a a q~1-e •conesp·onide a-o Jogar onde ,as aguas 
do ,]11a r •SÓ , ,ch egrun. •e.tll n1aré.s, ·excep.cio·nalnl·e-nte .grancl·e·s, p•ara .ado•ptar 
a ·que carrespo1nde a0 li!111ite a (que chegan1 as ' agua·s ·em ·tnar·és nonnaes 
de preamar, rsendo o fim visado r eservar á bord'a ·d '.agna uma faixa de · 
33 metr-os d·e t err·eno enxt::to. " 

.Essa•s questões, d eeorreu1tes dos terr enos d e m aninhas, .as.su.miram 
vultuo.so e inqpirr1ad·o momentjo.; · d e p equen•a;s, .emboTa r eiterativa·s pen-
d en•cias, r-evesti ram •O •tomo ·eLe e-n tnmecidos co-nf.Ji.ctos -en1r-e diFeit os ou 
pr-ooensões ·d·a-s g randes -en1idades - Ü nião e Estado.s. 

Foli o noto•rio 11w1iv o delles .a descoberta d.o .alto valor inrdustriai 
e m errcantiol das ar-8Jias monazit,i•cas, poiJS d el.las se extrahe o tho·n:o, usado 
na fabricação das mantas •para a luz do gaz inca.ndesc·ente A uer . 

Até · -1895 rf-or.am a .exp].oraçã,o e -expontaç&o dessas ar.eias nwnopoii•sa--
das d e ·facto por 'um i·ndustria-1 e commenci.all•te. 

A lei n. 953, d.e 2 9 d e d ezembro de 1902, .a r.t. 2, n. V I.II, aúto rizou 
o Go'Vlerno a a rr.endar, mediante -coalcur.rcencia, esSias areias do doan-inio · 
da U~Jliã·o , 01.1 -~ntr.ar e·tn acôrd10 con1 o•s governo·s ·e&tadoa-es, aj;i tn de .a;jus- · 
tar com elles a exp·loraçã·o em commum da-s jazida-s ex•i.stente-s 11os r esp,e-
c•1J.ivos Estados. 

Já Jav>rava .o .co.nfli>cto entre as -pretenções ·ele .aJgum; Esta•dos e a 
União: .a,quehles, c-onferindo •O di·r eito id-e explorar jazidas monaziti.cas . 
em te-r•r.eno-s d-e m'arinhp;s; e s·ta, ,po.r au tood dalci e do MinistF·O -da F aze,nda, 
di1igemcia•nd-o >tena·zm-e.nte precatar, nã o •SÓ .o.s inter-esses fos·ca·es do Tllesouro,. 
c·omo •o d.omini-o ,federal. 

·F·oi .enrcaTr egada .con11n~ssão co1npetente de dJs·cri'111inalf, 1dema·r.ca.r .e ~ 

1-ev.ant.a r plantas_ •doo·s •terr-enos àe marinha ,cJ.o -Estado do Espi.ri•to Sa;tJto, 
on-d·e exi,stissem ar-eias anon•azi1J.i.cas, pr-osegu i·ncJ.o <os '!rabalho,s, •qualquer · ,, 
que ~o.sse a ·opp·osição •o1u d-.:'Vi-da ooc.urr.ent.e. 

~ntrrta·nrto, coJrrendo a: rconcunr encia s etllS tr1amirtes, fo i ?e lebra d.o, 1conl 
o pro1p01nente qru e melhor-es vallltagens ·offe-r.eceu, o conMa<Cto' a 12 d e 
dezembro ·de 1903. 1 

Ma·s as ES'tados nã-o cederam de .suas ;pretenções a essa·s jazidas, . 
r epu tando-se a rma.d·O·S rde abon o .co-nstituci-onal. Para ell-es não valia -discr-i-
mi.na-r o domi•ni-o da União .cJ-o seu pr.o[>ri•o, pois ·ent endiann q ue e sses 
ter•r enos lhes p erternciam privativamente . 

I.nv-o.ca,vam o art. 8°, § 3°, da lei 11. 3348, de 20 de outub.ro d e 1887, 
que co;1•ferir.a ás •Ca:maras Mr:tücipaes o direi,to d e af,ora r terr-e~10.s ·~le 

niarion1ha:s; lo,go, tra~·~fer.i.nd-o-i •Íles o domini-o d ell-e.s, inv.o·cavam •o .ar-t. 64-
da •Consti·tuição, que attribuiu aos Estadüs .a pll'o·priedad.e ·das •terras d evo-
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lutas, em cu0a g-e.n eralidade - as mari11Jhas; ·i·nvo.cavam a inda o art. . 65, 
n. 2, da m:esm~ ·Cçmsrtituição, fwcn.ltand•o-lhes to1do poder ou direito, que 
n ~o lh es ,fosse nega;do ex.pressa ou impli•c itamente, sendo qu e >nenhuan 
di ~positivo •Cü-11ifer ira á U niã.o ·o d.omüüo ·elas refer idas marinhas . 

O •con1fli oto , .no .s~l:.' 1feiho ad.minis•tra.fivo, n ão p 01dia enco ntra r des-
fecho breve ·e p.eremptori>o, .qua•l .co-n vinha pressi<Va mente ao ca6o vertente. 

Em .boa .hora os Estados da Bahia e 'Cio Esp.ir1to Santo ·e11te rrei'l'áram 
a q ue.stão na alça>c1a .juclidaria e ·o Supr.emo Trab<l•nal F e.clfêt'aJ, em acórdão 
d e 3r ·de j <tneiro .de .rgos, dirimiu a pend enoia, r.efutand·o ·OS .argumentos 
l egaes ·e ·con•stitucimmes dos •Esta~dos .e ·co·ns.jd era•nclo que os tr•es pod er es 
f ederaes ·haviam já r.econlwc:ido .o do.mi·njo •da União •Sobre os terrenos 
d e ma·rit11has; o ·L egis lativo, em modas as leis o.rçamentar·ia·s, desde r89r; 
o Executiv o, V•eta11do em r8g6 o pr.o j e•cto ·de l ei d e rr ·de junho dwquene 
anno, .que rcons.id erav a ·OS ditos terr.enos inco•nporados aos Estado:s; fi na•l-
men be, -o }udi-ciari-o, po·r acór·dãio do ISnpremo T•roibunwl, n. 482, d e 3 r 
de d e<Z·em.br.o d·e rgor, .d eclarando que a União tem o pl eno domi.nio das. 
terr as de mafi.nhws não aforadas e o domini o di r.e.cto das aforwdas. Era, 
po,ls, •consti-tucional a Je.i citada, rde 29 de dez·embro de rgoz, que autorizou 
o Governo a arrendar a ·explo.ração da·s are.i.as do:s terrenos d·e marin·h a•s,. 
uma vez que as .mi·nas pertencem a·o propri etafi.o d o solo . 

TriLUnpharam o z-elo e a ,firmeza militante d.o Gov er.n-o propugnandO. 
a integridade do· don1i>n.i1o el a U11ião e r·esguarc1a.ndo -o•s · in~er.esses do The-· 
sonr o, cli•r.ec.tos ·ou i nd·irecto.s, r ep r·esentado·s [pela CXiJJrloração di!is jazidas; 
n1ronazirticas. 

E era maüs uma questão >d e fr-onteira juri sdiocio nal que .f.i·cava r-e-
sohnida. Da :s'O!r.'ção d esses uitigi.o.s d e h erm eneut i•ca •po.li ti.ca só tem que· 
aproveitar a ·so~li-darjedad e 11acional, que syste.ma ti za .e ~oadU.na. na su.3l 
formul a soberana, todos ·OS dir,eit-os e pre.t<:mções .constituciona es da União· 
e el os ,EJstad·os na ent idad e maxima e inoondiáo·nal .da Patria rindivisa' .. 

·Na i·n1·enção adiva d e zelar e pr·omover os r·ecursos da r·eceita, n ão· 
es•ca;pa rwm ·ao . Govoer.úo as voer'bas do impo1sto so•br.e transm,j•ssãio d e pro-· 
priedade das apo.Jices ela div ida publ,i.ca e .das embar.caçõ es . 

Não era materia >CO•ntri•bu.i-nte .nova, ao ·Contrario, a·nti.ga fonte de 
r enda, .contribuição •costrumeira jJá, ·desde o Jmpedo. 

IN-o •a·nti>go r·eg.i!l11en, como actuaJme111te, o i·mpo.sto de t ran•smÍJssão d e 
propriedade compet ia áJs pro.vil]cias; nlo emtanto, r.espectivamen.te ás 
a·polices .e ás ·embarcações, .cabia á renda geral. O >decrt'lto .n. 413, d e 4 
de março el e r868, p-oz m mate >ás .duv i.ct.as, ·qu e a J.egitima asp iração d e 
aug.me.n to da rece ita pr-ovincial e c e rtaindeci s~o nos texto•s ·C·Ó·nsti tr.'c ionaes 
su s,~ità r.anl. 

Na R epub!i.ca ·esse imposto ,foi cobra-do até r895, por força da normao 
f·is·ca l an terro r e •Ordem con.fir.m.ato ri a cl·o Mini.stro d.a Faz·enda ·ele r89 2 , 
A Je i n . 359. de 30 el e ·dezembro, ·O incluiu na receota ·elo jnterior, send O> 
arrecada do até o ex er.cicio de rgor. 

35. 
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Posteriormente, i·ncluid.o ons proposta.s do orçamento ;pelip Governo, 
e ·n~s !P·r·orj·e.ctos, enúardo•s. ao .Se•nado pda Cama.ra, aqu ellrla casa .do ·Co·n-
g resso o suf,1pr·limia, po·r ·e•sc•rurpulo, confessado, refe•r·e•nte á •comp e.t.en.cia 
~eder.al para arre~adar imposto.s sobre •t ransmi:ssão de pró·priedade, que 
o art. 9 n. 3 da Co·ns titlllição r.esen '·Ou •aos Estado:s . 

O Mi.nistro da Faz·enda, em se~1 Reàatori·o de 1904, argr.•n1 entou vig·o-
r•O·SaJtnente e es;~o rÇ'Oil!-.se por fazer voutar esse impo·sto ao a·cer.vo das 
r endas da Uniã·o, d.esfa].ca·da cJ.e q uanüa orçante por 700 :ooo$ooo 
annual.mente . 

O ·BS•tatuto do in'\posto de transmissã.a el e •pr-opriedade ·é r eal, não 
é pess·oal, não só .qua:n to aos immovei.s, como rqua·nto aos moveis . Não 
se 1em d e roo.nsidera r •O domic[lio das p ess·o,as .en tr·e aiS qrn.a es .se ·op era 
a ftran!stni•sJSão, si.nã·o ·só a si1uaçã·o J111ateria'l rdo,s bens a transtn i.tt ir . A 
séde das .apo•hces é o log.a•r o•nde está a Ca ixa da Amo·r t izaçã•o, .porq1re 
ahi ·existe •o .Ji.vro da divida publrica em que .são .inscr.iptas; ahi se fa:?<ell'\ 
as transferencias e se pagam ·os jur.os ; são esselic i aJ.n1<~nt e t i.tul os ela 
U.n_ião, ·per.teneen1 á sr.a -econon1ia. 

Qua-nto ás -en1bar-cações, .o 1oogar da sua :situação é o -tnar, e o mar 
te rritorial fa z parte d·o dominio publico na•cj.onal; ass im com o todaJs 
as r elações juridir~as, ·que no mar se ·es(aJbeleç.am, .são juris:li.ciona•clas 
ela Un.ião; as ·e.mbarcações estão, rtamb e.m, rs;ubo.rdi'nadas ás A•Lfandegas 
e •Ca~pi1ania.s do.s pe>rto·s, instituições .dJe ca•r<~Jcter e"'clusivaJm ente f ed eral . 

·Os .Estados nã-o pod em, . pois, .tr.i•butar a.quella rmate ria rcontribu ivel; 
si a União •escr~puJ.iz a em submet t e<l-a á co•ntribuiçã•o, ·rq·ue por tan~o . tempo 
ilella irncirdi>tt, füca·rá indemne de t r.ibu to, .p rlv ilegiaJcla, po,- perplexidacLe 
doiS [.eg.islacl·o.res, ou os Bst ad ors, á r evelia, a •encorpo.rarã•o ás tabellas 
da·s sua·s r ecerrtas, .e>onno têm praticado com .outras, máo g•rado a opposição 
d os t·r•es p>üderes .co.nstituci·o;nes. 

Pensand.o e agindo assim, não en te ndia o M i.nistro lesar direitos 
>OU •cOr11llpetencia •elos E·sta.d·o·s, rs1>11ao r.eivi.n,d.icar e m an1•er .a coun,pet encia 
e os direitos da União, em a.ssumpto tão .substancial, .inhçrent e, ao 
demais, á tarefa esp eci.fi ·ca elo seu .cJ ep·antamento admini strativo . 

O .impos to sobr.e dividendos rfo i d ispu tado á U nião p elos Estad·OS 
em aJCIC ~So pO.eito, d~baüd•o no Congresso, rna·l a lçadas jud·i·ciarias e na 
in1pr1ensa . 

Elle vem d e longe em seus ger.merus,. -d e 1812, mescla.clo ao d e indus t rias 
e prorf,issões . .Em r867, na J.ei d e 26 d e s et e·n~bro, r~omeçou a s e cli ff.eren-
ciar, •com a taxa ·esp eciaJl de 1 '/, 0 / 0 .sobre ·os b'enef,:C'ios, •qu e .as .sociedades 
anonymas distr~bu~ssem a seus accionistas . 

·Essa .esp ecialização .se caracterizou ainda .mais •n os decr etos d e r 5 
de julho de Í874 ·e 2 2 de f ever ei.ro ele 1888, .di.stingtünd·o-se, todavia, .a 
caso de não have r divid·endos a distr iJbuir para pagarem as ·s·oci edades 
anonymas as taxas C·Orresponrdentes ás .inclustrias rque ex·er·cessem . 

No primeir·o orçamento geral da Repub:l ica foi ·e.SJSa tax a i n~or·pora>da 
a o impo,sto d e s ello , •C, log•o· d epo•is, d·ell'e desme1ilbra•da, [peLa J.ei n. 126 
A, d·e 21 ·d·e novembr.o de r892, ·passando a constitr:ir imposto .parte, elevada 
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a ' po1:centagem a 2 °/0 • ·Cobrada a ·pri.ncipi·o só ·no Districto Fedenal, 
·foi ampliada aos banc•os e 
p ela lei n. 359, de 30 ·de 

eXltensi,v·a ás c01npan:hias 
dos Esta>do:s, rp0Io art.. 4° da 

Por nuitos annos f.oi 

c01npan!hias e-Strangeiras, .si•to·s nos Estado·s, 
d ez·embro ele I 8C)s, ·e, •por t11ltimo, tornada 
e socieda.d,es ano.nymas naciona•es, ta:1nben1 
·lei n. 489, ci.e I 5. de deze1nbro de I 897. 
.r egulaf'me:nte fon1!e de r enda orçamenta·ria 

ela U niã·o, até .que •explodiram as .pr.etenções elos Esta·d·os á sua .rei vindicação, 
como espec·ie cl·o ge·n ero - imposto de inclustr.ias e pr.o.fissões - ·ela 
sua exclushr·a •Competencia. 

No Gongrelsso o pleito teve ·larga r eper•c ussão. .A justiça fecl·eral 
d a •primeira instancia animou co.m .sentenças favoraveis essas pr-etenções, 
n1aS •O Supremo Tr.ibunal, em m emoraveis acónclã:o.s, cle·u ganho ele ·cansa 
ás ra·zões d e defesa ela União, mantendo-Lhe a compe.te.ncia ·de lançar 
e a rrecadar ünp·o.stors sobre ci.ivicl enclos, ·C·o.mo c1istinct os dos de ónclustrias 
e proüssões, ·e •constitucionalmente seus. 

O Gov.erno, na eSJPhe·ra c1e sua a>cção administrativa, dir ec.t~ e indi-
r ectamente, propugnou a .mantença do imposto na .receita do •orçamento. 

Haja vista ·O es•forço de argumentação pr·ocluzido em seus relat.orios 
em prol •ela ·sua J.egiJf.imi.da-cle .con.stitrvcional e da .sr.•a coJI.a,boração a1a 
renda federal. 

Lida•ndo po•r sa1va.g·uandJar •e fome.n.ta;r o.s inte•r esses da Fazenda Na-
cional, .a-ntoLhou-se .ao Ministr.o .com i ncisiva accentuação a •nec·essidade 
d e vi'sto.r·iar a zona das \!'dações el"entuaes entre edla e o Poder J udióario _ 
Zona onde ·não raro •o T·hesouro .desangra copiosas e i.mpr·ev.istas ind emni-
zações, .sunprehend·endo e aturdindo em seu equilibri·o, sempr·e melin-
dro ~o, os .caku1os e .as previsões •orçamen ta rias . 

iN o Di•r·ei•to J uclióaúo .Fed·e·rail indi·gitou, errn seus relato•r.ios, al!romaJias 
'g-raves, ,jrrogadas .aos .int.er.esses da coll ecti vidade, ·na sua expressão offi-
cial e es-pecifi>:a, a .Fazenda Pnbli.ca. 

De .feito, na execução das sentenças, que lhe são contraria·s, ella 
está em ·situação d es i•gual, p ela i-nferior1dade de r·e.curs·os d e def.esa, á de 
qualquer .outra pa.rte, y.enci.da em a>cção r egula·r. 

P.r.eteOJJde-·s-e que a a!pOJ·ellação e:c-off{C'io d·a •lei >d e r84{ não está en~ 

vigo·r •e •<i]ue não Irhe asi.ste a fruculdwd·e de .emba·rgos ·na execuçã:e> ·dessas 
sentenças. 

No .em tanto, quer •pela 1legislação ant.iga, quer pela mais reJC ente (re-
gulamento ·n. 737· de 25· d e 010 ve1111b ro de ISso; decreto ·n. 848, de II d e 
.cmtubro de r89o, e cLe.cr eto n. 3 .0~4, de 5 de no:vembr-o de· 1898}, os 
·executados tee.m duas pl~ases no •processo para ·offerecer e1111bargo.s: no 
ini.cio da exe•cução e antes ela assi,gnatur-a ·da ·carta d e ·arrematação ou de 
adjucli·cação . 

. Compr·ehenld.em-se que se não conf.ü·am atütucles privil.e.giadas á Fa-
zenda Nacional ·em liti.gio .perante o Pod er Jndiciario; .que .ella •seja mna 
ex.ce:p·ção Ieo·nina .na .Pro•cessualistica; ·111;5 não se ·con11pad ec.e ·CO.n1 ·O pos,.. 
trilado democratico da igu a,l·cl ade em 'Ía•ce ela lei qtc·e se manietem .e coar-
otem os r.ec>msos de d efesa a quem, não sendo o mais fort e, porcJne r e-
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pug;na á i.nteir·eza m·ora;l ' dos juizes, não·. tem de ser syiSt ,ema<t:i·0ament e ' o 
mais fraco., para que a 1Yr·eSuJlnpção de tal inte.i·Peza s·e abone com Tes.t1··i-· 
cções gratui<ta•s, ·odi entas ·e escusa das. 

"AJ.J•ega-se que, si a Fazenda N-a•cional e!>tá ·i•senta -ct.e penho•ra, não se 
lhe devem ia;cdtar esses ~ e cursos. E' i mpr·ocede·nte a •cri ti·ca, porqu e a 
isençã o de ,penhora, qu e ·parece r onsütuir um pr.ivilegio .odioso, d eorre 
da segurança qu e ·offer ee .a Upião, · pessoa j uridiça -do Direito Publio, 
cujos bens patrimoniaes não podem · ser ali•enad•os sinão mediante prévia 
autorização do Pod·er L egislativo." (Relat aria. de 1904. ) 

Diverg.em a~ interpretaçõ es. e o:s. julg-ado·s rela t ivam ente á intelligenci a 
do ·.art. 13 da lei n. 221, d.e 1894, que est:abel·eceu a IJ CÇã·o p•wra nulliclad•e 
el as d ecisões e a ctos administrat iv o.s, l es ivos dos clireit•os inclividuaes . 
Por sua v-ez o Supremo Tribunal t em já tomado conh ecimento d e app ella-
ções ex -officio d.a:s •&entenças contrariai;• á Fazenda N1.1 cional. 

P.areoe conveni-ente que ella, •enl sua def esa, nao continue na con-
tingencia de merecer el e uin accident·e aleatorio d.e h enn en eut ica judi.ciaria 
o qu.e deverá fia r ele um pr·eceit0 juriclic.o certo. 

O Governo · consubstanciou 11ssim seu pl•ano de r eforma, ad apt ado em 
proj ecto , que p•e nd e d•e d.e.Jilberação d o Co•ng r esso: 

A lei d.eve : 
a) faz er depender d e co·;, firmação do Supremo Tribunal as s·entenças 

proferidas em prim eira instancia cont ra a Fazenda N acionai; 
b) conced·er a esta, no motnento de l:!1er e:x,ecutiJ..cla a .sen tenç.":i, o 

r·ecu.r.so .de en1barg:o.s, qu e .cabe ao1s parücular.es; 
c) facultar-lhe a em enda elo erro da conta ·ou das custas, •em qualqu er 

t empo, ant<es d e eff.ectuado o pagamento , e a acção r•e>Sciso ri a cl epoi·s el e 
effectLm.clo ·este ; 

d) J'imitar o praz-o ·para a propositura ela acção do a rt. r 3 da I ei 
n. 221, de r894 . 

.JilllSi,stindo -no ·pro.p-osi.to el e av ivar os 1na,r~cos .div isarias e 1nra nter 
iintactas e alit i.clas as linha·s f.ro.nlte ira:s, qll'e a· C onsüt<Uição. assign o'll , não 
só á competencia d o1s Estados ent r e c si, c•omo •em face el a alçada ger:U 
d a União, d.iligel1Óou o Go''•e·rno, nas eJOpolsiçõ·e·s dout ri<n a.rias el e M en-
sag.ens e R el'ato r-i·o•s, nuts prev isões r egulam entar·es e na pro·vu cla solicitud e 
administrativa, debellar ·O yelho abuso d•os imp:osto•s in ter- estwdoae·s . 

Suggeri.dos no antig•o r.egim en pelo cl•esespero de .caulsa el as r endas 
pl'Ovinc~ae s , em cuj a penuria chr·onica o d esd.obm.m ento do prbgr.es:s·O· r e-
g io·nista ·se d ehaüa .e se a-·ebellava contra a Carta const itucio·nal, a lçando, 
n ã'D r-aTo, qu a;l a•sso·mo d e . p r o•testo .e d e guer.ra , ~ band.eira do fede"·aliosmo, 
con1 ou sen1 nei, herdou.Jo;s a R epublica, con1o di1athese , tnáo g rado a 
f,e cl eração J riump·hanbe e o Esta eLo enr·iqu.ecido na p ar tilha d as r·e·ndas . 

Histori·Ciamente, f autores p o-Iitico•s de f,eclerali smo contra 1a central:ização 
asphyxiant•e, hoj.e, f edera lizad,os 0 •5 E.stad.o•s, •afrouxado·s os ·v inculas da 
unidade org.anica naci onal, est iveran1, si é qü e G!inda não ,estão , atneaçando 
faze r degen erar o r egimen •em um obsoleto e cl eleterio fe ucLa·li sm o fi scal 
com p·enho·r para a ca<ta·st r ophe elo desm embramento politi.co . 
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Si o Estado é a Tenda, a União é qu e não pócle rser, diHer encia lm ente, 
'·quasi só a desp,eza. E que despeza ? N ella, as ve rba•s sobenanals e incon-
cussas da honna n acional , isto é, os s•er viços da divida rpublica e da 

·Defensão dü integr idade t erri to ria l e dog m elindres arminha·es da ban-
·deira. 

Não •s•e duvida que é a IP'ers is te·nte insüga,ção da·S neçessi•clades e das 
. a~p irações da 11eiceita •qu e i111spira o imrpo1sto a todo tra:nse, m esmo contra 
·O'S rpr.o.ducto•s rdos Esta,clo.s ,co-irmãs; 11ão ha inbençô'es anti-federa l.is.tas, 
· Oid.io•s~da.des intesti11as; ma•s o deito de rprovo,caçã•o e damno sunte co:mo 
:repercussão in evitavel. 

Demais, a- Oonstituição lh e·s obsta a incid encia •contumaz, po>r muito 
·'(]u e se di•ssitmule, e a l ei e ·o interpr1e•t,e da lei ·em ·e'U)•ec ie, o J u.dic iari o, os 
f ulmimJ:ram em definitiv-o . 

. O Governo empen hou-l2·e em campanhra tenaz contra a t ein101sia de.s&es 
itnpoiStos, já dissertando oontra eUes ent seus r eLato r i~D's, já con1 o r.egu-
.lam en to ·exp edido com o d ecr eto n. 5412, de 23 de dez,embro de 1904, 

· em que ·Organizou fo·rt em ente ;a.s di·spo·sições da lei, que o autoTizo u, já 
·prom·o•v1endo aclm ini strativr.1n1ente a ·observancia de seus preceitos, p-or 
-j.nt-ern1 edio do1s inspe.ctorres daJS A lfandegars e D el!ega·ci:as F1scares. 

Nes•sa ori entação foi p r eostigios•an~e nt e amparwdo ,perlo S'L11premo T·r·i-
~bunaà, l{J'Uie chlegoru a acenar ao Ex•ercutivo, requisita.ndo-dhe a in tetl"'fe r·encia 
.Para · .qu1e suws .se.ntenças se não f rll!sta•ss etn, na ex·ecução, rcorntfia a r·efre-
·Ctaria ·•akava.l a . 

"Cumpre que td · situação não p.erdur·e .e todos nos conv ençamos doe 
•que, sle m a pratica effectiva da,, princitpios consti tuci-ona.es; a liberdad e 
·co·ordenada, por ell m esbahelecida pam o desenvolvim ~nt•o equil ibr ado 

,. das divers.a·s f•orç~s ·e·co:no=nÜcas do or·g-ani·s1110 na.c i-o-narl, será .pura:tneJJte 
m etap,hysi.ca." ('R<elato rio de 1905.) 

E si as institu içôes r epublicanas não pod·em <ser vemze12• sem Jiberda-
<does positivas, efific'ien tes nn ·sua di scirplina oon;6trucional, -o Estado Federal , 
.. será 'Íll'S<trbsistente, quancl•O •O rcium e regionalis-ta, ü d eS!C Onl·Certo de in-
t~I1BSS'eS e a v iv-ac ida de ela c.onc·ornen cia, quals i bellige rante, o trab.a lhom 

·e d•ecomfPÕem ·erm sua1s e·ntJi.dad es •co,mpo•Jllen bes. 
Na e s~Jhera da·s tras1 .1'cções m ercantis, effectuadas n a Bolsa e fó ra 

· d ell a, tambem teve d e s e faz·er s ent ir a int erve·nçã•o dec reto ria e d ecisiva 
·do Go·v.ernol. 

E' que um .confücto de i.ntene•sses se as,so<berbou á sombra da J.ettra da 
·l ei, -obscurecida por interpr.et:1ções esp e.ciosas. 

D-ous regitn ens t een1 regu lado ~s transacçõ•e/.3' n1ercantis, ·op:eradas 
fóra da BorJ.sa; ü • da li berdaode, sem med iação dos rcorreto r.es, e o d a o:bri-
·gatoriedtJtdoe dessa intJenferencia . 

,Q da libe•r·dad·e fo i ·instituidro peJ.o •Co di go Co.mmencia•l e mant,eve-se 
vigente até r86o, quanclü a l•ei n. 1083 , de 29 d e agosto, .sub.metteu to-
das as · 10perações tnercantis, reali zatCla1S d•en tro ou fóra d::~. Bol!~\2., · á in-

:terv enção dos co·rretor·es. 
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A lei n. 1731, de 5 de outubr·o d•e 1869, restabel.eceu o r.egimen do 
Cod1go Commercial. Posteri>ormente, os dlecretos n. 354, de 16 cre de-
zem:bro de 1895, e .n. 2 .475 , d e 13 d.e março de 1897, co•nfirunaram a li -
qerdade dle t ransacções fóm da Bolsa . 

Nia:s du aJs l1eis, votadas quasi r::ciniultanean1ente en1 18g8, pare>cteranl. 
clePogar o systema da de 1897, el e manci·ra 1a to·rnar h esitant·e, confusa 
a r.egra .estatuida. 

As opiniões divergiram : Jib•erdacle .parcia l ou obrigatorieclaclle ind is-· 
tincta? Os corretores sustentav·am que essa/3 !•eis lhes conferia m ·o du-
r•eito de intervenção fóra da praça; no Senacl.'o se cl.emonstrava, c•om 
abundancia d e clia.1ectica, que ta·] não p,e·rpetranam as leis, sinão ·OS in--
terpr·et·es. 

No dia 5 de üutubr·o de 1903 houve ma·nifestação cl.e protesto por · 
parte d e um grupo el e corret•or es, n ãJo comparecendo á Bolsa, na hora 
regi-n11e ntal, ünpedindo ·.ainda no dia seguint.e,· ·con1 IS:Ua aus•enci-a, a lnaio- -
ria n'e-aessaria pa·ra O· •seu f.u.ncóe>nam ento; ho·LW1e r epres·enroções, pol e-' 
1nioas, en1 IPrejuiz•o da pausada e co·stun1eira r-egulaTida_de d ess e s erviço, 
todo de me''" t e-cluüca commercial. 

1N o emt amto, era ~ug'erute ,pa•cifi.car a ·duvi!da i·rr.itada, capaz d•e pre-
judicar a validade dessa.s .tra:ruswcções ·qt~otidiauas e, po·rta llto , uma Íllll'cção . 
mom e•ltosa de v iela mercantil. 

O Gov ern·o expediu o d ecreto n. 4985, de 3 de ·Outbro dle I903, cl e-
d>arando p ermitticlas tocJ,as as n egociações r ef.ericlas no art. 2 7 elo cle-
crebo n. 2475, de 13 eLe março de I897, quando. r-ealizada·s fóra da Bolsa . 
e di.r ectam ente entre o colnpm.J.or •e o· v<encle!dor, e:>Óoe,p to as que ti1rer em . 
por .obj ecto· letra3J clJe cambi·o cl•e valor sup erior a ;f I o o, cl•evenclo , aqu el-
as n egociaçõ es ser J.evaJd·as ao conhecimle nto .da Camara Sy.ncl-i<:: a·l pelos in-
teressa·dos. 

Era a inter·preação g.enuina e era 'Ü regi1nen ela franquia eLe trans-
acçõ es . ·fóra da Bo·lsa, S'llstad.o o r1etrocesso, por h ermen euticn, aJO cón-
clemn:ado r.egimen do monopoho pr:01f isLSi•onal da J.ei el e I 86o. O espirito . 
clws Liber.dwdelo; republicana·s não .quiz, em bôa h ora e na especie, p erder 
o .par.eo, 1C01ntra a 'insrpi·ração. J.iheral dos ve'lhps l!extos dJe 1850 e I86g. 

O Rehtor>Lo elo Min1st11o ela Fazenda de 1903 disse relativam ente ·á . 
Gasa .da lVLoeda: "A desol!'ga·nização · eo•mpleta •em que •cahira a Casa ela . 
Mo·eda ·e que mais •sali ente se t ornou depo1,s da·s jn.s'Pecçõ·es a que foi 
t•ubmettida, exige prompto rem eclio. Esse imp·or tante estabeJ.eoimento es-
tava r eduzido a produzir cinta·s :p.ara porte el e i1111pr es·s~s •e ·estampilhas . 
para o -imposto ele consumo . Os sellos po,sta·es e as estampi lhas pa r,a o .. 
seJJlo do paJpiel vi·nham elo ext erior, bem •como a moeda cl•e •!Ückel, as no-
t2J:;. para a Caixa ele .Amortizaçã·o e 13·S a policies d·estinacl ws á substituição 
das ·ai•r•cuJJ.anbe.s para uni.formizaçã·o dJe •s e~! t y,po. .A sua adm ini·stração es-
tava en1 ·abandono ICOI11lPleto =e 0'5 s1eus serviços na Ina.ior a narchia, e, á. 
sombra dé·ssa balburdia ·e na aus·encia e impos·si.bilidacle mesmo el e fi.s-
caili caçã-o, o crüne 1se i.nsinuou. ·e o·s .cl•esfalques se .ac·c·umtll a•ram, atting inc! O>· 
á elevada somma ele I 1.402 :252$49 0. " 



E o orçamento da despeza ckss·e gravosissimo deser viço custava aos 
..ccofres publicos cerca de 700 :ooo$ a nnua•e!s 1 

Enl T goo houv e a prim eira insp·ecçã·o; rinioirou-se a escriptu ração ben-
·ta rmn corrigir o,s abul~I D·S, pôr cerh-.1 rord en1 na ClonfusãJo- cahotica, n1as 
a situação não con1portava palliativos, .exigia reforma radical, remedio 

· h eroico . 
O M ini,strtO pnopunh a, entrre ·outras 1nedidas urgent•es, a creação d e 

·uma contadorit1· -e o augmento do p essoal de .esc r>i.pta. 
O decret o l egvslativo n. r 177, de r6 de ja n eir-o de 1904, e o r.egula -

nlento n. srog, de 17 d1e março do m esmo anno , reorganizaran1 a repar-
·.tição, collimand•o corrigir-lh·e os. defeitos ele .estructura e r·estam·al- a nas 
·COndiçÕ:es norinaes, .a;ptLJ3: a habili tai-a a ser JO que deve s er. 

A acção ben efica do•s actos l egi•slabivo e r egulamentar e a compl e-
·menta·r '<!JCÜv.ida;clie admi.n1istnativ<a •e f i-scal .cons eguiram pôr parad•ei ro ao 
d esmoronamento ci11 Casa da. Moeda., hoj e em bom ca.minh·o el e r egen e-

·ração. 
E lla re·ciamava tan1bem tn elhoram ento1s n1ateriaes, augm ent-0 de ac-

~ co1n1n1odações ás ISUaJS offUtcinJas; a~s obra's nôcessa·r-ias ou estálo concJuidas 
-ou 1e111 13. nclatnent'O. 

Está ha bili tada a :imprimir as nota•s e quaesqu er ·outr os títulos fi -
·cluciarios; O·S serv iços de :impr.essã·o eLe <b tampilhas elos impostos do sello 
·aclhesiv-o, d ·e ·co.n.sumo, s.eHo re formul>as d•e fr.a•IK!Uira pa.ra o .Correio Gera·], 
estampilhas da Ulxa indi ciaria 1e estadoaes, t eem tid·o a.uspici-oso ·uncr e-

·"1ento. 

Foi ·cr eada a secç:l!o de fiscaliz açã·o d·o.s valor.e/;1 .estampados ou im-
-presso-s, para acautelar as ·g raves ·ir regularidades Gnteriores. 

A secção central t em em dia os s eus traba lhos ele exp·ecliente. A off i-
·cina ele fundição ·en trou em funcci•onamento accelerado . 

A producção das estampilhas elo sello aclh es iv:a foi sufficiente a dis-
p ensar a saa impressão no estrange iro. 

De accordo com a disposição ela lei n. 1.453, el e 30 de dezembro ele 
1905, está s endo f e ita a cunhagem de n1oedas de prata p::t ra a substituição 

·elas notas elo Thesouro d e z$, 1$ e soo réis. 
Já com eçaram a ser emittidas. Seus caract erísticos são os seguintes: 

·valores : en1 soa réis, r$ <; z$; en1 granunas : s .ooo, 10.ooo e zo .ooo; titulas : 
• 0.900; modelos: 22 , 2 6 e 33 · 

Em ·s eus p:e·sos a to·lera:ncia é el e o, ro para as d e 2$, o,os pa·ra as ele 
r$ e de o,ozs para as de soo réis . 

En1 sununa, está habili tada a · importante repartição ao desep enho 
·cabal elos se rviços que f.o ram in cumbidos á sua especia.liclacle technic~ . 

A Imprensa N acional tev e durante o quatriennio governan1ental fin-
·dante notave l expansão em seus s erv iços compl exos, tna.ntida, -ou tn elhor, 
·cr estaur ac!Q a ordem normal admin ist rativa . 
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O augmento sempre crescente desses serv iços determinou accEescimo· 
coH>elativo .no·s s·eus wppa·rdhos de p rodu•cção - mach1na·s e pessoal, -
eJOi.gind.o tmnbem o alargamento de !SUas a.c.commodaçõ·es ·e as obras. 
respectivas. 

Os· algarismos, na sua expressiva mudez, indicarão a prosperidade . 
dessa repartição. 

1902 
1903 
1904 
I 90S 

A pwdnxção cnesceu em val·or n esta · p roporÇã·o 

A rece ita dos serv1ços accesso rios, - encadernação, 
brod1ura, ert·c., - f.o i, •eJn 1905, d e . .. . .. . ..... . . 

Despeza ..... . .... . ... .... . .. ..... ..... . .. . . , . . .. . 

Saldo 

O balanço geral :formula-se assim: 

1900 - deficit ....... . . .. . ..... .. . . .. . . .... ... .. . . . 
1901 - defic-it .... . . .. . . .... ..... . . . ... .. . . ... .. .. . . 
1902 - saldo 
1903- saldo 
1904- saldo 
1905 - saldo 

r .518 :870$ 750 · 
1.527 :5 28$168 . 
! . 553 :621$150 
r. 68r :239$213 

458 :387$226 ·· 
342:793$310 

94 :ro1$135·. 
23:262$280 
32 :oz3$ozo. 

972$791 
49 :74o$rr8. 

244:670$847 

A demora occorrida na publicação das collecções das leis dos ul t imas . 
annos é devida a não terem sido r emettidos a lguns decretos, cuj a falta 
as to rnaria lacunosas; essa falta provém, em grande part e, de não terem 
pago os interessados os sellos das concessões ou contractos a , qu e são . 
po·r lei o:br·ig<Ldos . 

Tendo o decr eto 11. 5. 188 de 7 de abril de 1904, confeccionado com 
auto rização do decreto legislativo n. r . 18r, de 25 de fevereiro, organizado. 
o territorio do Acr e, por oomplemento, foi expedido o decreto n. 5.206 de .. 
30 de abri l, regulamentando a administração fisca l. 

N o departamento do Alto Acre foran~ estabelecidos uma mesa de · 
rendas de r" .ordem e quatro postos fisca es; ·no Alto Purús, dous postos . 
f iscaes; no A[ to J uruá, quatro .Postos fiscaes, todos suoordinados á juris- . 
dicção da Delegacia Fiscal no Amazo nas. 

o imposto sobre a borracha, oriunda do Acre, foi fixado em 10 °["' 
do valor ofifcial nas praças de T>la·náos e Belém, e cobrav el no acto do. 
despach o de exportação nas respectivas Alfandegas. 
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Apezar elas obvias clifficulclaçles com que tem arcado a tarefa ela 
-o rganização administrativa e fiscal desse immenso trecho ele terra nacio-
nal, quasi despovoado, o serv iço da arrecadação elos impostos já está orga-

:nizaclo efficazmente. 

A r enda tem sido : 

'1903 ... . . .. .. . ... ... ......... . .. ..... ... . .. . . . .... . 
1904 .. ... ........................... .. ..... . 
1905 ...................... .. . . . ... .... ... . . . 

. 1906 (ele janeill'•o a ma•rço) ............. . .. ........ . 

s7o :soz$sz8 
2.376=932$377 
8.4r6 :972$o68 
4-787:900$133 

Como se vê desse quadro, a renda progride ele anno para anno . 
Foi o fundo ele garantia elo papel-moeda que emprestou a impor-

tancia necessaria aos pagamentos pactuados no Tratado ele Petropolis; á 
amortização desse debito, ordenado por lei, estwo adjudicadas as r endas 

·elo Acre e, segundo calculas bem fundados, em r 909 ou r 9 r o a restituição 
total se ultimará. 

F1o.i em1l'enho af•Íinc<JJdo da a;dministraçãG fUna;nc•eira da-mar rpda n i fo.rma 
das Caixas Economicas. Inst ituição dev-otada aos mais altos intuitos ·de 

· etlüca sociaJ e !Pniva,da, degertel'Ou entr-e •nÓ1s n1este cerebrino coa1traste: a 
vü·tnde da econo·mia organizada e mantida pelo Estado com os mais 
bra-clamtes vici•o,s -ele desrp•ericlic-io; institutos ele •pr-evjd-encia, presúdid-o·s pela 
mais clamorosa impreviclencia . official. 

Lucran1 105 depositantes, mas arruína-se o depositaria; é altruísmo sen1 
intenção beneficente; ünn1olação involuntaria, ou não confessada, no texto 

··ou espirito ela lei, elos interesses ele todos ás vantagens ele alguns. 
O Mir1istro ela Fazenda tinha preoccupação antiga, compromissoria, pois, 

. aclcluzicla nas tribunas da Camara e d·o Senado, no Imperio e na . Republica, 
p ela r eforma desse instituto; offerecera mesmo em r88s um projecto radi-
calmente remoclelador elo p lano vigente, tendendo a restituir ás caixas 
Econon1icas o se~r verdadeiro caracter, habilitando-as a desempenhar profi-
cuamente a funcção benefica ele desenvolver e enraizar o espírito de 
poupança e capitalização, o habito ele accumular as sobras, ainda as mais 
.somenos, minorando as formidav eis r esponsabilidades elo Thesouro. 

As leis ele 2 ele abril ele r887 e 17 ele dezembro de 1892 modificaram 
.ao de leve a estructura do instituto; não lhe corrigiram, porétn, os defe"itos 
fundamentaes. 

"De todos 10S regimens conhecidos, as nossas Caixas Econon1 icas estão 
·sujeitas ao peior, ao que mais as desvia elo seu objectivo, ao mais susceptível 
·de males e perigos." (Relato rio el e 1903.) 

Succursaes elo Thesouro canalizam para collocar· sob sua r esponsabi-
lidade os depositas que recebem e os juros que servem; deposites que 
entram, de facto, cotno receita, tnas que teen1 de sair, de direito, como 
debito, oberaelo de premias. 
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Em 1904 a responsabilidade do Thesouro montava a 179·280 :075$159 ;. 
a média annual das entradas sendo de 21.064 :486$721 e a dos juros. 
de 1. 213 :754$420, média . que de si não é bastante expressiva, att enta a . 
pr.ogressão do onus do Thesouro el e anno para anno, con1 ligeiras variantes, 
pois, em 1903, Ós premios subiram a 4.6oo :398$31 3· 

No intuito coherent:e de promover a reforma, procl~mada urgent e, O· 

Ministro da FaLenda nomeou uma comm issão de notoria competencia para. 
elaborar proj ecto CjUe, ult eriormente, seria submettido ao Congr esso Legis-
lativo. 

Essa commissão desempenhou-se da t arefa proj ectando effectiv~m ente · 

o plano reformista, vasado, considera o parecer, .. nos n1oldes de vossos. 
projectos e nutrido de vossas justas e sãs idéas " . 

Sua summula é esta: quebrando a estreiteza elo circulo de f erro em. 
que se <inlsu[ava a Je.i de 186o, alarga a esp•h e-ra d:e sua wuto.nounia e da sua · 
acção com o facultar-lhes o amplo emprego dos d epositas, até hoje recolhidos 
a.o Thesouro, com o permit t: ir-lhes e tor·nal-as aptas a fom entar, servir, 
auxiliar por 111eio de emprest imos e adiantan1entos, nas zonas en1 que as. 
economias se formarem, a lav onra, a industria, o com1nercio, o trabalho, enL 
stu11tna, ·e111 suas variadas n1anifestações, ben1 como a caridade e a bene-· · 
ficiencia, o funccionalismo e o operariado. Consagra a reforma tambem a. 
m edida de reduzir a quatro contos de réis a cifra extrema dos depositas 
Olt,dJÍn airios que v.en.cen1 ju.no.s.. ·Fmculta a1os ~Estado1s, Inuni~cipü~os ,e wsso:ciaç6es. 
de qualquer natureza, l egalménte constituídas, crear e manter caixas eco-
nomicas. N ão é uma solução radical: a igual distancia das extremas, é 
apenas ü::ttern1edia, relativa, nlixta, en1 que se confunden1 e se combinan1 
todos os interesses e aspirações communs ; não é o idéal, é o opportuno, O · 

po~siv e l no nlOin ento vigente ; conserva-se, n1 elhorando. (Parecer da Com-
missão .) 

Houve um voto em separado, acompanhado de projecto substitutivo. 
Qualquer que seja o destino ela r eforma, essa iniciativa em assumpto-

tã~o momentoso será sen1pre . n1 en1orada. 
Generalizando o proposito de promover a m elhoria das r epart ições e· 

serviços comm ettidos ao departamento administrativo. do Ministerio ela. 
Fazenda, o Gov erno fez elaborar um proj ecto e Codigo de Contabilidade, 
subm ettido já á d eliberação do Poder Legislativo. 

E sse projecto, que atende ao clamor persisten te dos serv iços qu e r eor-
ganiza, consolida as disposições r elativas á f,ormação, execução e liquida-
çfto dos orçamentos, fiscaliza ção das despezas, tomada de contas aos orcl ena-
d·on'ls e r-esp;o~1savés e desenvolve o prim,cipi·o 'contido no a1' t. 3°, § 1°, da. 
lei de 30 el e outubm de 189 1, que incumbe ao Ministerio ela Fazenda a dire-
cção e uni formização do ser viço de contabilidade geral, fiscalizando todas. 
as r epartições, dependentes ou não do mesmo Ministerio; qu e tenham a seu 
cargo escripturação de r eceita e despeza. 

Elle provê de r emedi-o os censurados e graves def eitos que emba-
raçam a organização correcta dos nossós orçamentos. De feito, si pela l ei· 
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:n. 23, de 30 d e outubro de rSgr , a rt. 3°, n. 2, ao Ministro da Fazenda com-
jlete privativam ente centralizar e harmonizar, a lterando ou r eduzindo, os 
Drçament•os parciaes dos demais Ministerios para a confecção annual ela 
})roposta elo orçamento, mallograclos são os esforços claqu elle Ministe•·io 
Jlara obter das r epartiçõ es a seu cargo e elas secretarias elos outr-os as bases 
n ecessar ias á elaboração da proposta ao tempo prefixado por lei . 

Demais, nas Commissões e nos debates :elo Congresso não raro é o 
·proj ecto orçam enta rio modificado por interv<:nção el e algum minis t ro, annul-
laclo •o preceito systematizaclor -da lei le 30 el e outubro precitada. 

-Có-mo c·o·rrecbivo d e-sses estorvo•s, 01p-osbos á 1l1lteir•eza ·organi.ca elos 
·orçamentos, opina assin~ ·O Ministro ela Fazenda em seu R elatorio de 1903 : 

"A IPI'O.Y•idencia que m e par.ece dar mel·hores .r es·u.J.tado.s, afastand'O 
os iloconvenientes apontados, está consagrada no proj ecto do Co digo ele Con-
tabilidade ; consiste em acloptar-se o systema ele r ectificação da proposta : 
em janeiro, 10 Ministro ela Fazenda r eunirá os dados e organizará a proposta, 

·qu e se rá apresentada ao Congresso em maio; e em julho formulará a 
proposta r ectificativa que, com o r elatorio, ministrará ao Legislativo infor-
mações mais detalhadas e completas sobre a receita, cl esp eza e serviços 
·publicos " . 

N en1 só de n1 elhorar •os serviços a seu cargo curou o Governo, co ns e-
.gu indo emin entes reforn1as regula1nentares; os proprios da Fazenda onde 
funccionam r epartiçõ es foram obj ecto ela sua activiclacle reparatoria. 

O edlifido par.a a Caixa d·e Amontiza~ã1o já está ·bastante ·ad,ea-n tad-o ·e 
1 será digno pelas suas proporções, architectura e local do fim a qu e se 
·destina ; fo.ram cou1du1das as .oonsbrucções de no.vo.s -ecli-fi.c io·s pa.ra as 
Alfanclegas do Rio Grande, r eparados e m elhorados os el e Alagôas e Recife 

, e os preclios onde f unccionam as D elegacias Fiscaes · ~m Sergipe, Santa 
·: Catharina, Goyaz, Ceará ·e Espírito Santo. Os edifici-os el a Casa ela Moeda e 
·da Imprensa N acio11al foram .grandemente .me1horadlo·s nas ·aocomnno:cl ações, 
ex,igiclas pelo desenvo lvim ento no tavel el os servi ços a seus cargos. 

O serviço ela uniformização do typ·o elas apo.',ces geraes ele solo effe-
ctua-se con1 a 1naxin1a regu laridade e presteza e está quasi termino.do. l\ 
·Caixa ele Amortização, trabalh ando fô ra elas horas el o expediente, tem 
·conseguido. r ealizar o troco el e perto el e 40o .ooo :ooo$ papel, troco sempre 
adiado oom prejui zo elos cofres publicos e elos particula r es . 

Concomitantemente muitos outros actos cl ecreto rios teem reform ado 
·se1-rv.iço·s ·de 1110il11'ealiboso i~nber..esse; assi.m, o -t"iegulatnento 1para a arre.cadação 
das taxas de cõnsumo ele agua no Districto F ederal ; regulatnento para o 
-serviço das loterias fecleraes; r egulamento para a a rrecadação do imposto 
el e inclustrias e profissões ; r egulamento para a escripturação elo empr estimo 
·do Cofre el e Orphãos; regulam ento el a lei sobre impost-os inter-estadoaes e 
m uitos outros. 

Para augn1entar a 1nassa de numeraria circulante, sen1 emittir n1oeda. 
·n em effeitos commerciaes esp ecificamente -equivalentes, ha muito que as 
:gradas pra•ças crea ram as Cteár,ing Ho1tses, em · cujo simples e engenhoso 
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apparelho os banoos, banqueiros e succursaes de bancos, com d omicilio-
nellas, liquidam diariam ~nt·e as transacções effeetuadas por meio de 
cheques. 

E ' expediente da maxima utilidade mercantil, que evita a deslocação d e 
grandes somn1as de .nun1erario , com o que se consegue a Ines ma actividad e-
de transacções com muito menos mo eda. 

O Ministro da Fazenda, no intuito de organiz;ar uma Camara de Com-
pensação, fez elaborar um proj ecto de estatutos e tem ouvido os ban-
queiros estabelecidos n esta Capital, sendo que alguns precisam cônsultar 
os bancos centraes, '1sitos em cidades européas. 

Já se ensaiou esse s•erviço em 1889, por iniciativa d·o então Ministro 
da Fazenda, Visconde de Ouro Preto; ch egou mesmo a funccionar promis~ 
sorimnente ; brev e, porérn, lhe foi a existencia, digna, ben1 certo, de longe-
vidade. Talvez que as condições da praça e de seus elementos e idiosyn-
crasias de negociações d e credito lhe n ão f.ossem propicias então·. 

Allegações de probabilidade, porventura, assistirão á nova Camara de-
Conlpensação: o grande incren1 ento da tnovit11enfação dos negocias, o des-
envolvimento do conceit·o e da pratica do credito ·e a tendencia geral d e 
reformismo melhorante que se manifesta em toda a vida social brazileira,. 
talvez mais accentuadamente na esphera economica. 

Como o instituto jurídico do ch equ e é muito deficiente e antiquado na. 
legislação patria, sendo urgente mod~rnizal-o pelo teôr do direito contem-. 
poraneo, o Governo elaborou um proj ecto n esse sentião, que foi offerecido. 
á consideração do Congresso Legislativo. 

Por decreto n. 6.169, de 13 de outubro do corrente anno, o Governo,. 
attendendo ao que r equereu o Banco do Brazi.l e em execuçã•o da lei n. 1.455, 
de 30 de d.ez•eJnbro•, ta•m.bem ido cor.r ente anno, cOI!lJcedeu a esse estabde-· 
cim·ento de 1Croeid1i!·o .auto·nizaçã•o pa-ra roeceber d•epo,si{O'S de · O~Ir.o em mo eda .. 
Jkgal, entregando a;os dep9sitantes quantia equivalente em no tas .conversíveis 
á vista, fornecidas pela Caixa de Amortização. · 

O pagamento de uma parte dos direitos aduan eiros em ouro t em 
promovido um movimento de mo eda metallica, que já é relativamente· 
avultado. Para evitar o manuseaiJ:)ento do num eraria em especie e auxiliai-o 
com o recurso formal creditorio, usualm ente empregado em outras praças, 
entendeu o Gov erno autorizar o Banco a instituir o serviço de emissão de· 
notas conversíveis em troco d e quantias equivalentes em ouro, expedi·ente, 
certo, muito mais util que o dos vales, que tem sido o instrum ent·o empírico 
dessa modalidade de transacções. 

Não &e trata, estrictamente, de uma emissão de notas bancarias sobre· 
um lastro ouro, augmentado fiduciariam ente . no seu valor r eal, porém d~ 
meros conh ecim ent·os de quantias em ouro, depositadas no Banco, encami-
nhados · a facilitar o meneio do numeraria m etallico e a retel-o, possivel-
m ente, na circulação. 
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"Restabelecida a segurança nas relações internacionaes; resolvido o 
problema, do Acr.e; paga á Bolívia- a indemnização de <f 2.ooo .ooo; liq~ü
dadas as questões el as grandes emprezas ferro-viarias Oeste d e Minas e 
S·oroc.abana e da empreza ele navegação Lloycl, devedoras do Th esouro e 
do Banco da Republica; diminuídos, com as encampações de -estradas 
de ferro, on erosos compromissos da U nião; amortizada em somma apreciavel 
a divida publica consolidada, interna e externa, e a divida fl uctuante; 
r eduzida a massa el e papel-moeda; feitas as operações de credito neces-
sarias ás obras do porto e ao defini t ivo saneamento elo Rio el e · Janeiro, -
surgiu espontaneam ente, como r esultado desses factores, a confiança, o 
r estabelecimento do cred i~o publico ." (Relataria do Ministro da Fazenda 
de 1905.) 

O exam e attento, cl esa.paixornad·o, da a:clmirui:straçã.o .fi-nanceira no 
quart:r+ennio p·r.estes .a ;ex•pirar, ho,n110:Logavá ·não, 1SÓ ·os ·Co'llsiderando-s COIJ.110. 
a co•ncl usão do ,parecer ofhciaJ. 

Período de estuante ancia constructora, não fôra de ~urprehender que 
a despeza se exagerasse, superando a r eceita, e que a preço do deficit se 
lograsse archit-ectar a obra encetada, e já grandiosa, do saneamento, dos 
n1 elhoram entos 1nateriaes con1 largo e seguro surto ecdnon1ico. 

T-odavia, tal não aconteceu, e mesmo, r eduzida ao argumento insulado 
de suas proprias cifras, ao balanço exclusi vo d e seus algarismos, desprezados 
os factores do activo, que aquelles melhoramentos assignalam e valem, a. 
gestão financeira se demonstra habil e f eliz, e a Republica, em seus ele-
mentos dynamicos de riqueza, mais consolidada, mais progressiva e opul enta 
no present e, e muito mais apercebida a se opulentar e progredir no futuro. 

Não obstante os quantios0s recursos áo credi to exterior e interior e 
as consequentes e vo lumosas emissões el e titulas, f oram altamente sig1~ifi~ 
cativas de confiança as cotações desses e de seus congeneres nacionaes 
nos m ercados de Londres e do Co nt inente e na Bolsa do Rio el e Jan eiro. 

A divida externa da U nião não soffreu augmento n o corrente anno; ao 
contra rio , foi climinuicla , na importancia de <f 333.740 pelo r esgate cl·e 
Rescission Bonds, em duas parcellas de <f 219.280 e <f r 14-460. 

As importancias dos titulas r esgatados, do emprestimo para o r esgate 
das estradas de fe r ro, foram: 

1903 .. ....... . .. . ..... . .. . ... ....... . .. . .. . 
1904 . . .. .. . .. . . . ... . . . . .. ..... . . . . ... ..... . 
1905 
1906 

r65.920 
387. 840 
196 .720 
333-740 

Capital circular nominal .. . . . . .. ...... ... ..... . . . . . 

!.084.220 

I5.535.100 

O movimento da Caixa Especial de R escisS'ion Bonds accusa o seguin te 
saldo, applicado á càmpra .desses titulas no valor nominal de ;f 219. 28o, -
<f 184.830-3-I I. 
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A oonta especial do p mprest imo de <f 8 . 500. ooo par~ <US obras do 
po rto do Rio de Janeiro (ouro) apresenta um saldo d e 3 . 425. 348-~-9 . 

A coi1ta em pap el pàra o mesmo destino t em um saldo de r.672 :847$074. 
As importancias provenientes da venda ele generos e proprios -nacionaes, 

que fazem parte integrante do fundo de amortizaÇão dos emprestimos 
internos, a par ti r elo exercicio de 1901, el e accordo com o art. 3° ela lei 
n. 741, de' 26 de dezembro de 190·0, tem produzido: 

1901 . . .. . . . . .. _ .. ... . . .. . . .. ..... . ........ . .. . . ..... . . 

1903 . ...... . ... . ... . . . . .. ..... . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . 
1904 .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .... . ..... . ..... . . 
1905 ....... . ........... .. .. . . ... .. ... . . ... . ... . ... . . ; -
1906 - (janeiro a março) ....... . . .. .. . . . .. .. . 

263:227$356 
193 :624$124 
72 :587$691 
36: 173$074 
12 :339$900 
ro :85o$ooo 

();88 :802$145 

D eduzidas as importancias entregu es á Caixa de Amortização, o saldo é 
d e 42 :802$145 , não estando ainda liquidados os exercicios el e 1904 e 1905. 

A arr,.ecadação 1para ·O 1Ftml!d1o de gcur.antia, IC'01Tespondent·e aos annos àe 
1902, 1903, 1904 e 1905 , deduzida a imp·or tancia empresta da ao Banco ela 
R epublica em virtude da lei n. 689, ele 20 de setembro el e 1900, elevou-se 
a 5.319.762-19-5- Descorltada a importancia precisa para ex ecução elo Tra-

tado tde P e.trqpoli s, p.a>sso-u o sa•1do a ser el e 3 -314 . 762-19-5. 
Da importancia el e <f 2.005 .ooo já foi o Fundo incl emnizaclo pela r enda 

do Acre, elos exeroi!cios cl·e 1903, 1904 e 1905, na q-uantia .de 706 . 811-18-4. 
Si :ao saldo de 4-021.574-1·8-4 •s-e r euni.- a r enda, :oom a,~plâ:cação ·espe·cial, 
pr-cwave~ 1110 2 ° :semestre do co-rren rte an-no, 110 ya>Ior de 635. ooo-o-o, -e a 
a rr-ec:3!daçã-o do Acre n este wnno, que :se 'j)Ócl·e •estimar -em 9 . ooo :ooo$ooo, 
elevar-se-á o saldo• a <f 5. 25.6 . 574-18-4; ma·s .si a :e•s·se algarismo foJ"em 
aidJcl<i•cio•llladas a•s pa11ce-llas ,c]:e <f 1.ooo . ooo e <f 698.188-1-1, d e em-
pnestimo a•o Ba-nc-o •e elo restante de- incl-ernnizwÇãJo do lAcr-e: terá arre-ca-
dwdo o •F uu1clo d e -garantia a·té •O fini cJ,est-e an,no ·o- vaJo-r to.tal d e 
<f 6 . 954 . 762-1 9-5 . 

O pa pel-moeda em circulação era, em 31 de dezembro el e 1902, n o valor 
el e 675 .536:784$; em outubro el e 1906, d e 666.998:313$500; mas, devido á 
-elevação da taxa cambial de T 2 a 16, esse valor, que em 1902 era de 
<f 34.ooo.ooo, é actualmente el e 44.400. ooo. 

A taxa d·o catnbi.o, que se mantinha ao nivel de 12, subiu gradual mente, 
elevando-se à sua média a rz 7/8 em 1904, a 15 38/64 em 1905 e a r6 5/16 

··no I 0 setnestre do corrente anno. 
Os ~-i>ttüo.s braziJ.eir-ors, d.ep-r·eci-clos d e 50 °/0 -em r899, a lcançar8 •n alta 

d e 35 °/ 0 até 1902 ;e a>tt-i:ng-i.r.am ;w · par p orste.r-i•OI11111en1ie. 
lfod.os •Ors >titulo.s àors .e rTIJp.r-est i~ll'OIS :inibe!'no.s •Bs.tã•o .rucinna elo par . 
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O fund.a de a•mlontiza·ção do•s ·emrp·r·estinno,s -inter.nos, parpel, q~r ·e, em 
31 ·ele dez,embr.o de 1902, possui.a ·em titulo·s 13.74 r :8oo$, actuahnente 
pos·sue zo. 669 :soo$odo . 

O cLerpo,siM em L·o·ndrf?S, que •em 1902 e-ra de <f 2. ooo. ooo, é, hoj•e, 
approx·imadame•nt~ de 6. ooo. ooo. 

A di:vúda interna t>ev•e a s·egu Íl1t·e dimin u.ição 

1903 ...................... . ............. . s64·36z:6oo$ooo 
5 r 4 . 507 : IDo$ooo 

Pdo.s arrbs. r ·e 4 do deonerto· m. z.!595, de 29 de riov.embro de r897, .o 
empnestimo de 6o. ooo : ooo$ d·ev ia ser amocrt•izado .em 1 o annos, r•ealiza-n.do-se 
o p.duneir·o ·f 1esogrutre :etn I 899. 

Entr.e.tanrto, só em ia•1e.i1·.o de 1903, f,ez-s·e es•s•e ij)6meiPO .resgate d e 
6. ooo apolkes . IglLlal qua11tidade d·e·sses 'tiuulos foi .r etirada da Ó •ne.ur!ação, 
m•ec!Jia.nte sorteio, ·em 1905 •e 1906, já t·end.o s·ido ad•optada.s pr.ovúd•eneia.s 
pa1ra un1 1110·VlO resgat·e ·en1 j!aneri r.o de 1907. 

,R,eunindro-,se áq;u•edla;,s • as avoliJce·S a•O ij)O:rta.cJ.or do me·StnO· ,empnes.ti mo, 
que fo.ram ·r•esgatadars, ·em anr.mer.o d·e 4·47S, deva-se a z8.475 .o U1Umer.o 
de a.p•oQi,c·es, d 'e r897, .r•ettir.qdas da rcirculaçã.a des'Cl·e janei.ro de 1903. 

•Em 31 de rlez•embro de I902 ·era d.e 6.7I0 :ooo$, ·OUr'O, .o ~ottaJ ór-
cula.ntt·e do .eunpnes.tiu11'o de I 868, 6 ° I 0 , •ouro. Tad·O•S ,o.s titultos •em ·cit·culação 
fo,ram c hamado.s a resgate •em I905, sendo aJCt•uaJ·m<'lnt e rp·eq~~eno •o numero 

. do,g que ainda mão >e'S•tão pago•s·, ·po.r se .nãJo te!'em ap.J<e,sentad,o a·o The-
souPO ~os .r·e!S!P1ectiv-os ,po~Ssuido.r.es. Fi1cou ·ex·tincto o ·einp·reshnltO. 

O •emrpr•estimo de I889 está •extinct·o. 
O movimento ger al do connmerdo oom .o .exterior fo.i : 

1903 : 
Exportação 
I,nüportaçã:o 

I904 : 
ExpoPtação 
Impo rtação 
I905 : 
Exportação 
Importação 

Saldos : 

744.704:836$oooo 
505.538:II4$000 

~ 

776.367 :4r 8$ooo 
5I2.587:889$ooo 

I 

684.83 I :78s$ooo 
42I.622:64I$ooo 

<f I I. 829. 8os 
<f 13 . 5I4.7I3 
<f I6.S 23 ·346 

Os balanços do Theso~u.o demoJ1·str.aram, no quatriennio d e I9o2 a 
1905, sa!.do·s .entr.e a nec·e·ita ·e ,a d es,peza, •na 1mpo.rta.ncia total d.e : 

Total da r·e·cei~a ouro.......... .... .. .. . I94.952:9Io$62o 
Total da des:p.eza ouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . I79.847 :J8.6$soo 

Saldo 
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' Total da Pe·C·eita rpwpel , ... . . ... . ..... . 
Total da despeza papel. .. . .. .... . ... .. . . 

Saldo 

O fundo d·e Pesgwte : 

1903 ................. . . ... .. . . ........ . 
1904 ...... .. ........ . . .. . ... . ... ...... . 
1905 . . . . . .. . ........... . . . . . ... .. ... . • 
1906 (janeiro a março) . ... .. . . , ....... . . 

1.224 .488 :893$081 
1.181.437 :454$434 

2.807'439$706 
3·332:722$708 
z. 8.'33 :943 $o6o 

231 :956$158 

A arnorrna~ia 'r.e·sultante do OO•trejo d·essa <!lpr.ec.iação .dars 'Oorrdiçõ.es ôCO-
uomi:cas '-e finm1ceirws .da Rep~tblnca ,com •O rcambio r.elativa·mente baixo, se 
·explica pe.la inf,lnenc ia nefasta d, meio circula·nte, onde essa .prosperidade 
se do,3.!rcta •e ag:orr'Bnta . 

Nã•o ha fin1ança.s ·s·UJbs>l:a.nciwlmente fl.o,nes.cerl1ites reun um wmbi.en~·e i.n-
fecc i·onard'O pdo .p<I!pd-moeda; rpó.d·e J1aver rp·has·eS ,f,ugaces de saUJd•e, a·ssomos 
ttansi~to ·ri'o's d.e aha-sta·nç&, t~nws o sangue d es1fibrado da circulaçã'o r·eagirá 
pr,e,sres, •e a "diathese ;chrD•nica f,etOnlará seru !pred·O·tll']nio n1ior.b1do , ro,rga!Il.i•CO . 

rCer to não é apou.car ,o rmeri.to des•ses ·esforr /;·O·S •e exitos par.cia.es, que 
valerão ju.s·hceir~tnente .o 1Soeu c.ongr.no .c·o•eff.ircie~nt·e ·eJ.P"i1SJOd1co, 1113.!5 pü11-

dera·T qrue é .pr.eciso Cla.Ill:in.haT tpara a fT•ente, 1e111 .u1na .cOtl'llV•erge.ncia Lnamo-
virvd, ·e·mbora a.s forças co.ncurr·en•t•es variem na sua ·mordahdade ope.rativa. 

O rto1al tem de ·se•r .a . funcção .do.s faJctor.es . 
Obse·Pva"se na hi·storáa das fina•nças que, !POr via de l··egra, a um go-

ver•rro que ·ent·heso.ura, st~ocede uma administração qu•e d-espende; o primeiro 
é admi.nis;trwd.oü rda 1Reoeil:a·, o •S<egurrdo gorv•e.r.no da De~preza . 

INã·o r a;,ro .a ·eS<pBciaJizra-ção se ·exa·ggera até a r·ev·elia dos i.n toer es.s·es 
i·nstantes do prorgr.ess'O, 11aqn.i·e!J e, e até O· desequilibrio •orçamenta·rio, o 
dej.:cit, a divida grav·orsa •e r·e·mirssa, neste. 

tA.dmi.J1l:&trações mix•ta•s •e irll'tegra'ElS, da :R!eceita ·e 1da Desrp.eza, são ex-
ceptiv•aJS. Nrem .sempre, i!JOrrém, é •exopcmtanea ao.s gesto.res d.o-s nego.cio·s 
;purbli·cos a •Orpção, sug;g.erirda rp·ela ~ndroJe pesso:al, rpda \'lOcação do caracter 
;pO!litico· . . EU.es te,em rde aJdstringir-1se á!s oo.ndições do anóo ·e do mo•m.eonto; 
Íllduzir o.bj.ect•i'Vlamente .a J,>rograJmma da situação, nãlo deduzil-ü s.ubi·e.cti -
vame·nte da do.utr.ina r]Jr·d ·eri.da ·Ou das perS•]Jé.ctivas i ndi vid ua•es p.r.edo-
111Íina-nt•es : 

tAo <G.m'·e·r·no do qua.trioe.müo .qu·e vai findar az·ou-.s·e a fo.rüma d e 
poder rser rcumulativamenlle de R·e•C·e·ita ·e de Des1p·eza: a•cau!oel·ar, pro-
mover os inte r esses financeiros qu e deixa assegurwdos .e prosp era s, ·e .paraUe-
la•lnente ~r·o.hitectar .en1 .J110Jl1U.111'e•nto.s a •e structu.ra da vi!da econonüca nacio-
nal, .em aJ.gu111:s de ·&eus aprparoelhors . 

Encontr10u bas·e ·e ·enco.nt•r•O'U mei.os propici·o•s: a base foi a situação 
f.irna~nceira, que lhe l egou .em aiU:S!pj ~c.i·osos pri,nTor.dâoiS r0 s •eu ant·ecesso1r; 
O meio foi a ·SyrmpaillÜa rpre.SSrUl"06a •e '])r•eS[ante rdO •cr.ed it·O irnrterr!10 •C •eX•terno, 
e f.oá a ancia . de r-eforma, de mdrhor.ia, <JU e •exuhe.rava latente na alma 
narcio,nal, co.ntrapro·varda por ·essa .surprd1e.ndente •eJOpoansão d e 'Surto, denodo 



561 

··e d-e .capacidade do •Ca.pi~a·l particula-r, a que .nos já r.eferimo.s, r·econ-
.stru.indo a ;metropo•J.e braz·ileira •em •a·p'Osta ·com •O• ·camartelJ.o, que desmo-
-ronava o a·mo.ntowd•o burgo d.e fa,nca·ri.a co,lo,nial. 

Foi ,f,eJ·iz, ·e é <rnui-to para q~1·em .geriu '9 d.e.stino .d·e um pov·o: mer·ec.eu . 
ser .feliz, ·e ba&t.ará para a honra de :sua n>eano·ria. 

Bem.1 podemos ·concluir, ·como r.ematou a ,M-ensagem Pr·esi.d.e.ncial 
uLtima : 

"O m•orv1tneruto da r•e.nrla, .o .r.esgate constante de nossas r1esp•onsabiili-
.. da:d·es .e. o.s grandes sa·ldos no .ex•terior demo-nstram que a .situação do 
pa{z é li•sonj eira e que dev•emos confiar, com -segura,nça no.s d•estinos da 
Republica. " 

Dlous •notavei.s do·cum·ento:s, .que .wcabam de ser dwd-os á puhilc·iJdade, 
:attestam de -m<>d·o .irr.efragav<el .a s egurança •e •O 1exirto· da admini.&J:ração fi-
nanceira do .quwtrien11io que vai f.itJJdar •e o e&tado prO·SiP ·<:~r.o· da Faz.e·nda 
Pulb!i.ca ·e da·s .ca·rtei·roa,s do -Ba-noo, do IB·razil - twes são· O• ·r.elat'or.io deste 

·anno, do honrado !Ministro· da Faz·enda, .e a .eXJposição do i11usrtr•e Sr. Dr . 
·Custodio .Co emo, pr.esiid.ente a.est·e r.nstituto· de 1Credito . 

. Nada 1cnmpr·e . ,a;1ccnescenta•r ás ·palavr·a.s, ·cheia.s de po.n1deração, do 
d-igno diT.ector da ICa.rt•eira de 1Cambio•s d·o BanC'o do 1Brazil : 

"Enoenro o !lleri•odo de nünha administraçã-o n·este Banco, transmitünrl·o 
ao 'fneu S'll!ocesso·r -um lj)OSi~O ,que, .it~c·ont-e·sta~··eimenbe, é hoj•e o de wrbÜro 
·supremo .do m·e·r.cado de ca1TIJbi•o do Brazil, •e •ao novo Goov.erno·, que S·e 
avizinha, uma situação que ouso q~Ja!Hicar .d•e kancam.ente ·a1uspi.ciosa. 

Ass[m é que, rt et~do -enco-ntrado, . quando, em ja11eiro de I90J, assumi 
a ger.encia da ,Ca•r1·e+ra de Cambio, as taxas •Oscühmdo entr·e I I ;J4 <d. ·e 
II "I" d., mantive, oora,nte .esse anno, .a média de I2 <d.; •em I904, :a de 
r2 'I" d . ; •em I905, a d·e IS "1 04 d.; e ·nos IO onez·es de<corrido·s de I906, 

·a média d.e I6 "I'< d. 
Q,uer isto diz.er qu•e •o .agio .do ·O~~ro ·era, em janeiro· d·e I903, d e 

129,80, •e nos Io ;mez·es rcle janeiro a •OU•tubro de I906, baixou a 64.45, tiend·o, 
·.consequentemoote, a Ebra •esterhna, cujo v.a,J.or •era .então de 20$462, d.es-
C·Ldo a 14$698. 

Isso ,S<ig;ni.fi.ca qu.e .a .nossa •cir·culaçã·o, .na V·Lg>en<Cia da nli<nha .g·estão rr1a 
·Ca·rteira de ,Cantbio, g•anhou p emo d·e tr.ez·e miuhÕ·es de poder aJcquiJsi<tivo·. 

Reeebi a conta do·s banqueiros .em posição dev·edo.ra e -Dom o desco-
·berto d.e <E 285. ooo •e deix;o intac.to, •em ,poder _dors .ag;en1tes, .no ·exteri-or, 
<O fundo. de <E I .. IJO. ooo, r·epresentado por ·oonso:hda:d•os .i.ngJ.ez.e-s •e prus-
sianos, .e ,l'etrda ,franiCeza, além do .cotJJSiderave<l ·e [Jr•e.ciosissimo •stock, 
e m ouro e cambiaes, de <E' 4. 302. ooo, t endo apurado 111111 lucro de 

.507 :ooo$ooo. 

E ·estamo·s aimda em meio da safra de café, ;ouj a eXlj)ortação d•eve lj)ro-
·duzir m•ai·s de <E IS. soo. ooo; •no inicio da safra de bo1r•ra;,eha, ,calculada ·em 
..2 2, ooo to·n eladas, que r epnesentwm cer.ca de <E 8. Soo. ooo, com o mercado 

Conclusiio 
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legitimo bem supprido .de cambiaes e a ·especulação bastante comprada, sem . · 
tomar •em lii1ha de •CO•nta o forte deme-nto constituido pelas exportações. 
de fttrnJoo, ICacáo, assucar, etc. 

A doqnencia des.ses algarismo.s demonstra de modo irrefragav·el quanto .. 
de inconsequencia .e -de.s.p·e1tü h a dà par.t•e dos que têm verbe rado a admi- -
nistraçã-o do beneme6to Chef.e do Es111do, .no que diz resp-eito ao d epar- -
tamento da.s f·i-nanças, apregoando uns que a .posiçã.o do cambio é ·O r.efle>Oo" 
de arificios .e .pred·iz.enclo outros a-o futuro Go.v·er.no um ·J.egaclo pr-enhe de -
coJnpr·o:missos e ·exhaurid.o de ne·cur:sos. 

E desta· sing;eJa •expo·s1ção resalta o test•emunho inco•n.trastavel d-e que 
h a braziJ.e.iros ·capazes d e •corresponder á confiança .nelles -d-epositada pela _ 
Nação, defe.ns·ores -clü;cr-e-tos e Ültransigentes ·do cr-edito publico e que cul- -
tivwm .com d·esvel-o os s•entimento.s ele .perfeita J.eal-dacle que devem vincular -
a administração que · acaba á que começa." 

D e .sua a:> arte, -o Ministro da Fazenda, cl epo.i·s eLe se referir, na intr-o- -
ducçã:o do .seu importan te r elatorio, á politica financeira do actual Governo, 
affirmou .que " wo s-eu .i.nf.luxü·-o .credito 11a-cional s-e roestabeleceu e s-e firmou, _ 
o cambio ~>e elevou gr-adativamente, attingiram ·as cotações de nossos. 
titulas 1.1111a altura não alcançada neste regünen, importantes opera ções 
de cr-edito ·s·e fizeram nms •C•ondições as mais lisonjeiras, facilitando o desen ' 
volvimento elas emprezas de nav egação e caminhos d1e fe rro, dand-o notave1 
increm.ento ao con11nercio e ás ~industriaJS , permittindo aos Estados a _ 
normalização da sua vida e ·o melhorament-o dos seus serviços". E, eni. 
s-eguida, fez indicações, que van1os repetir, ele alta 1~ 1ignificação e g-rande-
mente honro·sas para a administração da Republica. 

Dur ante o quatri-ennio, ass-everou o MinistJ·o, com a r-educção dCl · 
papel-moeda, •O resgate d e Resc·iss·ion Bonds e das -a po!i.ces d e r8çj7, a 
acquisição d•e -apol•ioes •pelo fundo de amortização .e a extincção do em-
prestimo de r868, a/3• r esponsabilidad es do Th-esouro foram r eduzidas erh. •. 
r6.348 :7 25$8oo, ouro, e 43 ·94' :17o$soo, papel. 

O fundo de garantia, que, em JI de dezembr-o de !9 02, era de --
<f I . 59 2.566, repr.ese-nta a-ctua.lmente O val·O•r d•e <f 4. 02!. 574, -e elevar-se-á . 

no fim do oo·rrente anno d-e 19_06 a oer.ca el e <f 5 _ 250 . ooo, .co•Jll a arrecà-
daç~o ouro que lh e é .destá11ada n-o 2° -selll'estre e a -conversão da renda .. 
elo AcPe que se ap~trar JlO actual exer.ci.cio . 

·O fundo de amortizaçã•o dos .em.prestimos ·inte·rno.s, pwp·el, que, em 
31 d e dez·embro de 1902, po-s.suia em t ituJo-s 13141 :8oo$ooo, possu-e acti:tal-
mente 20 . 096 :soo$ooo. 

O -dep·o!Sito cli !'lponive-1 
<f 2 . ooo. ooo. O empr estimo 
SUJ}erior· a <f 3 . ooo _ ooo . 

-em Londres é a.pproximacla.mente d e· 
.par_a as o]:lras do port-o t-em um saldo· · 

O cambio subiu quasi a r6 p ence por mil réis. 
Os titulo•s da divida •publica conservam-se, nns ao par, outros nas • 

proxiJnidades do par, •e, en1 geral, as cotações r::::e mantêm elevadas. 
Têm sido feitos pontu1J im ente todos •OS pagamentos sem emissão d e -
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:titulas, n em letras d·o 'I'he.souro , notando-se os d e ;f. 2 . ooo. ooo á Boli via 
e m conseq uencüt d·o Tratado de P etro·plis, e á firma Armstrong a,;· pri-
·m eira·s gr.and es pr.estações para construcção dos couraç1.dos . 

Oom tae.s . elementos· fo rt alecidos pelos r ecursos deixados na·s r epar-
tições filsqJes do paiz, póde-se co ncluir, como o• MiniJstro da Fazenda, que 

·O Governo actual deixa a·o seu St1ccessor m e•io.s d e a cção fartos e folga-
·dO·S. E' ·sufficjenJe reflectir qu e, com a importancia do fundo· de garantia, 
a do emprestimo d estinmdo ás obras el o por to . ~ a quan~ia .em clis)Jo.nibilicla cl e 
em mãos do•s agenbes, elevam-se a mais el e - nove milhõe•s esterl-inos 

-os salcl•os r eaes elo 'I'h eso•uro elo :Brazil em Londres ! 
Eis, em r ap icla syntlws·e, O· que fo•i o quat11ienni1o que hoj e se encerra: 

·- um perioclo ci•P. a ctividacl e e cl>e esfo rço, el e grandes ·obras em tocl·os 
•DI3 departamentos ela a clmini·stmção.; ele mna politioa interna s ã, se r ena 
.·e n•obre, e de expansão ,. v igo r .e brilho nas r elações cl'e ordem internaci-onal. 

Em ago,sto cl·o c·orr1en te anno, na cidade cl•e Pelotas, o illustr e D eputado 
· Ca·ss ia·no do NascimeHto, o leade·r imp ert ernito e letal el a Camara elos 

D_epu taclio.s, . na primeira phase elo quatri-ennio, saudando· ·em phra•ses 
:·alevan ba<clas e justas •o emi•n.ente Sr . Dr. Af.fo.n'SIO P.enna, ;eferiu-s·e "ao 

v·wrão extruo rdinari•o·, el e acrysolado patriotismo, el e excelsas v irtudes 
civiJcas e 1privàclas, cujo nom e bem dito tanto mais cr·esce e se avo! uma 

-no ·ooncei.to de todos o·s paJtrio1tas, qua.nto ma•is se ap.prooxi.nia o oocaso ele 
seu perioclü gov·ernamen1Jal. 

Est.acli,stn· çgregio que, emqua.nto tumultuam em torno ele s i as pa.ixões 
· politicas, •permanece cada v-ez mais •calmo ·e · sereno, na tranquilliclacl•e el e 
sua consci~encia, tnais finne e ,austero no oumprünento de · ·Seu dever, 

·mai/3, f.or te, puro e immaculaclo na sua propria ho.nr.a." 

1A-o 1honrado• ,Sr. Dr. Ro.drigues AJv.es, h a:bit•uael•o a sentir o0 munnnrio 
·das pa ixõ es e a injustiça elos homens, dev.em ser muit·o gra!Ja1s as paJ.avra•s 
·-do illu str e rio-gr andense. 

E , na verdade, a sua obra ahi está ! 
A · paz •e a tranquillidade •e m todo o terri to rio da ReiP.nblica. 
O credito ,publico• assegurado e firme . 
·Grand e-s melhoramento);, materia·es attestlando, nos Estados, a energia 

·dos hom en s e a ext ensão elos .seus recursos. 
A Ca•pitaJ! el a R epublica t'enova,cla por completo. A Eebr·e amare na 

· q:u as1i 1extincta . 

No exterior, .. o. Brazil engranel eciclo oe ·resp e-itla cl•o. 
Â histo ria dirá, ap r ecianel·o O•S act-os e acontecimentos deste periodo 

-de g;o.v·er.no , si o hon.rad'o Sr. Dr. Rodr.ig ues 1\ilves poderia ter cumprido 
m elhor •o ls1eu cl.ever. 

No dia r4, ·á lllkima hora , entendeu o Goü·verno, aJj)uramdo os balanços 
·qu e recebeu, por telegrammas, dns Delegacia;s .e Alfandegas, ·GCC·en tuar, 
.em docum ento•s, es saldos que lega ao ·seu successor. Elles c0n• cn!·!am, 

Ultimo 
balan ço 
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no transumpto incisiv·o dos a1gari!s.mos, o Que ficou dito acerca da adnü- -
nistraçãG financeira do Quatriennio. 

Saldo em Londres, .com,p!'ehendida 13. remessa de JI d e ou-
tubro (conta geral) e já cl ecl-twi cl-o el e <f 421. ooo pagas 
no dia do, balanço á firma A rmstr·ong, 2" pPesUtção elo 
contracto de tres couraçados .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ;f. 5·371.887" 

Ou·ro 
Rescission Bonds, d·o Governo, depositaÔ·OI> na Agenc]a 

em Londres .. . ..... .. . . .... . . .................. . . <f 289. 000.· 
Em deposito no Banco el-o Brazil .... . .. . ............... . <f 100 ,000 
Em consolidados (empr estados ao Banco) ............... . <f 1.000.000 

Saldo da conrta "Obras do Porto" em Lo•uk.es. ........... . ,f 3. 046. ooo--
Saldos em réis ou.ro no Thesouro, Delegacias e Alfancle-

gas (r o . srs :838$887) ou ........................... .. 

Papel 
Saldos exi/;.tentes no Thesouro, Cc, ixa de Amortização, 

Delegacias ·e Alfandegas ....................... ... . . . 
No Banc-o elo Brazil c/c .... ... .. . . . ....... . ..... . . . . . 

Prata 
Na Casa da Moeda: em moedas .. .. .. .. . .. . .......... . 
Em barra 

Nic!?el 

Na Casa da Moeda: do novo cunho .............. .. 
Do antigo cunho . . . ...... . ... . .. . .... . . . ... . .. . .. . . . . 

Ouro 
P.apel 
Prata 
Nickel 

Resumo 

<f I. 182.884 

46 . oo6:795$104 . 
9.848:ooo$oo<:> · 

684:6s2$soo· 
2.409:ooo$ooo 

3. 093 :6s2$soo-· 

23.741 :s4r.$2oo · 
I.J49:826$400 

ss.8s4:79s$ro4 
3 . 093 :6sz$soo, 

25 .091 ;371$6oo -

A parte ouro ao cambio de r6 d. equivale a .. ........ . 164.846:s6s$ooo · 

ficando o saldo total elevado a 
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1906 

15 DE NOVEMBRO 

A NAÇÃO 

Ao assumir a Suprema Magis.tratum da R epublica, no periodo presi-
dencíal que hoje •co-meça, cump.ro o grato dev-er ·ele significar aos meus. 
concidadãos o meu r econhecimento pela -subida homra que me conferiram 
e á qual procurar<ei corr-esponder •empreg.an.1•clo todas as energia-s de que-
sou capaz, na .promoção do bem estar e da prosper.ida de elo povo brazi-
lei ro. 

Não desconh eço a grand-e -responsabilidad e que assumo e, .seguro do -
apoio de todo.s os patriotas, espero em D eus poder desempenhar meus.. 
arduos deveres sem desmentir a ·confiança -em mim d epositada. 

N ã-o devo passar em silenci-o as expressivas e cl esvanecedo·ras demon-
straçõ-es de apreço que reoebi •por toda a parte , "'a rapida visita que fiz 
.a quas·i todos os Estados ela R epublica, a -cujos gov-ernos e .po.pulaçõe.s-. 
reite ro aqui a affirmação de profunda gratidão . 

Troux,e dessa v iagetn a mais conf·ortadora in11pressã.o : do que vi,~ 

observ ei, li e ouvi, 1nais se co~nfirn1ou em meu es~pit-ito a segurança de-
que a nossa querida Patria caminha com firm eza para os seus _grandes·. 
dest inos. 

Certo, não correspond•e o t erreno conquistado a·os anhelos do nosso 
pat riot ismo •e natural ancia ele progr•ess o rapiclo, mas, te mos 'Caminhado 
bastante, ·e um tal ou qual desalento que porventura se v erifique em algu--
ma-s r-egiõ es elo territorio nac i·onal , exvlicam-n'o -condiçõ-es desfavoraveis, 
felizme.nte transitarias e r-emovive is. 

A ebuli ção economica que presenciamos em nosso paiz e fóra d -elle,. 
é indicio · seguro de que entr~nlO·S en1 un1a éra nova, pron1i.ssora de fecun- · 
dos r esultados para a f eli-cidad e g•eral. 

Obed ecer a tal movim ento, que avassalou já o mundo moderno, é uma 
n ecessidade fatal a qu e nenhum povo se pócl>e esquivar sem comprometter· 
sériamente -o seu futuro. 

E' esta a co-nv icção qu e va e, em bôa hora, co.nquistanclo todos os espi- -
ritos entre nós e animando os gove rnos elos Estados brazil-eiros. 
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'·Para corre.sponder a este auspicioso mo·vimento e estimulai-o, indiquei 
·nas linha;s g;era;es do meu progr.amma o rumo que te11ei d·e seguir no Go-
v•erno. 

A observação p essoal, embo;ra perfunctori.a, da situação da lavoura, 
commercio e industria d;os Estados por mim v>sitado,s, fortalec.eu-me no 

:proposito de imprimir vigowso impuls·o á po1itica •economica que então 
esbocei, unica apta a sati·sfaz·er ás .aspir açõe•S e reclamos do pov,o brazi-
leiro . 

,As .j•ncessantes e Vleh ementes queixa.s de grande parte da lavoura, 
·de não 'C-OU11P'ens;a;r ·O preço dos pro.ductos .o •trabalho 1empregado, sendo in-
.sufficiente, .á,s veves, para r e,scindir o custo da oproducção, têm preoccupado 
vivamente a opinião nac-ional, nos ultimas tempos. 

E' esta, com eff.eito, materia de sumnna IPO·nd,eração e que entende, 
·intimamente, com a felicidad e e o progresso da Nação . 

Fa;ct os bem ca;racter•·sticos funcl<l>mentam esse clamor . 
.S.egu.ndo a ·estatistilca do nosso commer<Coio de ex>portação, no anno de 

1905, o valor ouro do café, borracha, ralgodão, a;ssucar, fumo, herva-matte, 
·e outros artigos nacio,naes, foi de f: 44. 653. ooo que, neduzidas a mo•eda 
·nacional, ao cambio de r 5 "I 64 , produziram 685.456 :ooo$ooo. No anno d e 
1904, •O valo.r ouro da exportação dos mesmo.s ·productos, foi ele 
f: 39.439. ooo, que, convertidas em mo:eda nacional, ao .cambio de 12 1 / 32 , 

: p~oduziram 776. 54'3 :ooo$ooo. Isto 'quer dizer que a ex>po·rtação de 1905, 
maior que a a;nterior, tro•noe ao pr.oductor menos 91. o87 :ooo$ cjue esta,' 
emquanto que, si foss e r eduzida ao mesmo cambio deste anno, t eria pro-

.. duzido 893. ooo :ooo$, isto é, 208 :ooo$ mMs. 
Uma diffoerença tão assignalada no •curto espaço de um anno, não 

pod·ia deixar de trazer grande transtorno á economia n1acional, _ co.Jlocando 
os productones em situação muito critica e perigosa . E' o pr.oducto do tra-
ball~o de grandes .e pequenos lavradores, de milhõ.es de operarias es.palhad.os 

·no va;sto territor.io nacio·nal, desvalorisado d'e modo a;ss·ombrosü, trazendo 
.a perda de somma relevadiss<ilna e levando o soffrimento á casa de todos.' 

Taes factos não poiem ser indiff.erente~ aos poder.es publicas, sem 
que falhem ·elles á. sua alta missão eLe cuidar e promoVJer o bem · estar 
e ~elicida;de do povo que os constituiu. E' tarefa de alto pátrioüsmo re-
mediar a situação •afflictiva em que nos encontmmos, procurando solução 
·para tão g rav.e problema . 

A orig.em do mal, to.dos .o r·econhecem, está .na má qualidade da moeda 
·de que d~ispomos, sujeita a cornstanúes oscillações no seu valor. Devemos 
·procunar obter, quanto possivel, a •esta;bilidade indispensavel á segurança 
·dos ·caJ.culos. do,s que trabalham. 

E' C·erto que só a .convertibilida;de de notas em cir·cttlação por moeda 
·ouro poderá assegurar cabal e effectiv amente esse r esultado, mas, o 
<exemplo de Otttr·O.S pOVOS que expe.rimentamOS O maJ resultante do pape]-
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moeda, poderá no·s guiar na adopção de medidas apropriadas e diminuil-o 
paulatinamente, até que possamos .en~ r.ar no r egimen da moeda s1\. 

A depreciação da mo·eda nacional dm;ante longos annos cr.eou uma 
situação difficil á qual se ajustaram os inter.esses economicos do paiz, 
e uma mudança bre1sca, em qualquer sentido, trará inevitavdmente novos e· 
grandes prejuízos. 

hssim, a rap,ida ascenção do cambio, a partir de 1905, determinou 
a grand•e depressã-o do pr·eço do.s productos nacionaes a que me r.eferi, 
desorgani•sando quaesqner ·calculos ·dos productor•es ba.se<l!clos ·no custo de· 
proclucção . 

E' facil aconselhar ao·s procluctores que, a-companhando a elevação· 
elo valor ela mo,ecla, indicada pela aJ.ta elo cambio, clinünua.m propordot.'al-· 
ment•e as despeza·s de pro.ducção . 

E' ·sabido que um elos princi,paes factone.s desta é o salario e ninguen.· 
cref'á que se possam reduzir os sala-rios elos operarias agr.icolas e inclustriaes, 
sem c<l!usar fundo soffrime.nto e p·rov.ocar justas queixas e neclamações. 
Ora, conservando~se assim , .no tn esn1o pé, !OS salarios, carretos, frétes e tnais 
despezas, torna,se impo,ssivel salvar, siquer, a impo.rtancia clellas, e muito· 
menos obter uma remuneração justa ·e. razoaviel do trabalho e elo ca·pital. 
errnpnegados na proclucção. 

;Releva ponclterar ainda qu e, apezar de montar a valorisação da moeda. 
a mais de 25 ° 1-"; ü .custo do·s •Obj;eiCtos que impor.tamo·s do e strangeiro 
está .bem longe 'de t•e•r baixado na 111 <'lsma proporção, de sorte que a alta. 
elo ,cambio tem aprov.eitaclo, não ao•s consumidores, mas, aos intermecliarios. 
que assim · conseglllem ver ·OS seus lucro·s accresciclo·s de zo a 25 o lo. 

Não quer i.sto cliz·er que s e d eva ·acloptar <Como objectivo cam;bio baixo · 
para valorisar procluctos ·naciona•es: .a lavoura e a inclustr.ia precisam é ele · 
cambio estavel, a f im el e qu e os preços de s·eus pr.oductos estejam de· 
<l!Ccorcl·o ·com as condições da proclucção . 

E ' mistér, pois, agir de modo que a devação do valor da mo eda nacio-
nal se opere lenta ,e progres sivamente, dando tempo a que todo·s os negocios. 
se adapten1 e se ajusten1 ao 111ovitnento, sen1 occasio.nar dan1no·s e pre-
juízos . 

Por esse motivo, .ensinam o-s mús abalisaclos financi·stas que a r,e.orga-
nisação elo sy.ste.ma moneta6o d ev.e ser eH ectuacla de modo que não cl.eter-
nüÍre o menor abalo , nem acanete moclifi,cação artificial, por merror que · 
seja, no estado el e cousas existentes , v isto constituir esse sy. stema a base 
sobre a qual r epousam todas a s avaliações e todos os interesses ela pro-
pri ecl<l!cle ·e elo t rabalho. 

Convém n ão perder el e v ista· que são sempre el e consequencias· rui: 
nosas as alt ernativas bruscas d e cambio, qu er sejam para,. a alta, quer 
par.a a . baixa. Para evitar ·esta, a sabia lei ele r 899 consigna medidas' 
que cabem na 1esphera cJ,e a•cção do •Governo e consistem na r.et iracla ele· 
pa·pel ,mo:eda, cuja dirn.inuição aoctu ~r·á como meio efficaz de valorisação_ 
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E' política d·e lento mas seguro resultado, que entendo não dever 
:abandonar, tomando, para completai-a, pr·ecauç6es contra os inconve-
nientes d e uma rapicla valori\Sação, qual vimos no ultimo anno. 

Nesses complica-dos -e -obscuros pr-obl·emas da mo.eda, no •conceito ele 
etnin ente autoridade, deven1-se ter 1en1 vista factos be1111 reaes .e .positivos, 

·deixando ele lado o que não fôr attesta-clo p.ela experiencia e. observação, 
·cumprindo .poncl·e1·ar -os phenouneno.s adversos COI!110 -os favorav.eis. As 
·disputas e contr·oversi.a,s oa·igi-nam-.se, quasi sempre, d e incoúllpleto estudo 
-da -questão, sendo encarado.s o.s phe1wmenos por uma .só de suas fac-es. 
Assi1n ~e explitca.n1 as diverg,encias entre .os hon1ens de g-rande competen-
"cia .e profundo ·saber, animados todos do,s mais -elevados in tuitos. 

As providenci-as a adaptar •SÓ poderão ter caracter definitivo quando 
se I"esolver ele v-ez -o problema mon.etario, cLecretando,se a immediata con-
versibilidade do ·P'Ollpel moeda corrente. Para •es·se des1:deratmn vamos, 
felizmente, caminhando. 

As estaüsticas que possuímos, .infdizmenbe muito defici•entes e in-
··co:]npleta.s, n1al .pernüttenl ajuizar do des·env·olvi·mento d·e Í1ossélls industria-s, 
··esparsas na vastidã-o do terr.itorio na;ci,onal. Entr,etanto, 1em bora nascentes 
e não obstante a cóse affli·ctiva soffrida nos ultimas anno1s, 'j)al'ecem se 

wencaminhar par.a tuna situaçã•O 111ais atÜn1adora e , pro·spera . 
Durante a excursão que empr.ehencli ~Jelos Esta.clos, tive a g rand e sa-

·tisfação ·de ve rif.i.car que por toda a parte 1surgem fabri-cas perfeitamente 
:apparelhadas para a producção de ar-tigos neclamaclos pelo consumo de 
·um povo civihsad>o. Ha ·nellas trabalhando dez·enas d·e mil operarias, 
e erh.pnegado,s capitae.s que a·scendem a centenas d·e mil contos, momentosos 
:interes-ses que r ecla·mam a attenção do ,pod•er publico_ 

No que r•espe.ita á ~tcção de~ste, j á de.iXJei no 1neu prog.ranuna de 12 
··de outubro elo anno passado claraJJnente expressá o meu p ensaunento: 

"Si quizermos t er inclu·strias prosperas é preciso proporcionar-lh es 
"'0 apoio tnoderaclo, tnas seguPo e const.a.nt·e, de que carecen1 para que 
cse ma·nte111ham ,e dJese•nvolvam. Digo - mod·erado - porque não se deve 
-procurar crear indus.trias a rti fic iaes, n em tão pouco p•erd-er d e ' "ista .os 
interess·es J.egitimo·s do.s ·co.nsumidores e os reclamos do Thesouro, que 
tira das alfanclegas a melhor parte das suas rendas. " 

Uma justa prote.cção .aduaneira, -sem chegar ao exce.sso, sempr e p-eri-
.:goso, ·de tarifas aggres·sÍvélls, tal a nonna que noS cun11pr.e a daptar. 

E' p11eóso •eguahnente fadlitar, tanto 'qua-nto possível, a circulação 
.·do•s productos e a ta!l nes.peito deixei lambem assign•aLado no meu pro-
graJntna o vivo intePesse que nl·e-Pe,cerão do .n1eu ·Governo o desenvolvi-

·mento da rêde f.er-ro viaria .e o apparelhamento do.s portos 
Quanto aos embaraços de ordem üs,cal, oriund•os de uma mal .enten-

·didà po.Jiti·ca int•e rna ele 1alguns Estaclo,s da Republi>ca, qu e mantinham no 
seu sy.s·tenna tributa.rio .taxas pesada·s que o.bsta·vam a cir·culação eLe mer-
cadorias nacionaes, ·vexando o co:mtner.cio, afastou-s1e sabiamente a lei 

·de II d.e j'ulho eLe 1904. E' digno d e imitação ·O e>Oeunp lo do M.exico, 
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cujo progresso economico é attribuido por autoridades competentes á: 
abo•lição de .semelhantes imposto·s. E' intuitivo que a lavoura e a in-
dustria, long.e de confia•·em simple·sme,rne ruessws medida.s protectoras, 
devem-se appar.elha.r para acompanhar o progresso imdustrial e agrícola,. 
com a adopção .de nnachina<s •e instrume.ntos aperfeiçó,ados que poupem 
o .emp re.go do esfo'l·ço humano, .augmentando-lhe a p.roductiv idade. Ahi 
·r eside o segredo da superioridade de algumas 11ações, grandes fornece-· 
do.ras de artigos .de •agricultura .e industria ao mundo civilisado. 

O pro.b!.ema do cnedito agrkola desde longos a ,;_no s preoccupa a 
at:tenção do·s estadistas brazileiro,s, sem qüe t enha ainda logrado so lução-
sa<t:i-sf.wotoria. !Ã' ;p roporção que o r.egimen da proprieda-de se transforma. 
lentamente ·entre nós, evoluindo de acco r.do ·com as .exigencias da s oci e-
da-de, é na1JUral q<ue os appwrelhos -de credúto obed·eçam a esta nova si-
tuação. A exemplo do que se vae praticando em outro·s paiz,es, deven?os . 
prestar a·ourwda attenção aos symdicatos, coo1perativas ·e outras associações. 
agrícolas e ándustriaes, prestantes intermediarias para distribuição do cre-
dito -n a·s r egiões afastooas dos grandes ·oe·ntros, e cuja fundação vae faz·er 
entrar em ·Soena no ·Brazil fo.rças n ovas, <Capazes de estimulaTem energica-
mente o nosso poder rpro.ductivo. 

A creação e multiplicação de i<nstitutos de ensino technico ·e profis-
sional muito podem contribuir ·lambem para o progresso das indus-
trias, pro.poncionando~Ihes mestr.es e operarios instruidos e habeis. As. 
escola·s .de connmercio , que começam a ser instituiJdas em diver•sas cidades 
com11ne.rciaes, vên1 .satísfaz·er a tHna g rande nec-essidade do paiz, e convém. 
que se jam aux-iliadas e animadaJs . 

.Sem commer-cio activo e prospero, só len tamente poder emos conse-
guir a accumulação de capitaes inclispensaveis ao incremento dos diversos 
ramns da actividwcle economica. 

E' preciso, (j)Ois, proporciona-r á no·ssa mocida-de meios c1e ·se ap<parelhar-
para e·xe-rcer com inJte!Lig,encia e proveito a nobre profissão que tão pro--
fícua influencia tem no· .mundo moderno 

rA poderosa questão social elo operariado está longe ele apresentar· 
entre n ós o mesmo <car.ac.ter grave e con1!j)licado que assume em outros. 
paizes, onde originariamente legitima, porque suscitada para reivindi-
cação de direitos tem .c1egenerado, pelo excesso e má compr·ehensão, em 
mov1mento.s sedicio.sos, .gravemente perniciosos ao desenvolvimento indus-
trial. 

,Não existe, feliZlln ente, em <nO·sso meio contl icto entr e o capital e O · 

trabalho, tamanha é a escassez de braços que -experimentam a·s indus.td as,. 
a começar pda ·prü1cipal cl eJ.Ias - a lavoura. 

Nestas .condições, sendo fad l a todos encontrar emprego para a sua. 
act ividacle, chegando, não raro, simples operarios á posição de chefes. 
de industr ia e proprietarios ele estabelechnentos agrícolas, falta a taes .. 
movimentos o seu fermento - a inactiv i-dacl e, imposta pela superabun--



572 

·dcncia d.e braços, fonte de miseria que exacerba tão rudemente os animo> 
determinando crises temerosas. 

Entretanto, ao invés de r epousarmos apathicamente na s·c0 u:·ança de 
J1oj e, cumpre-nos prover ás clefficiencias ela nossa J,egisJ.ação , pondo-o. 
'de par com o progresso veri ficado em outros povos, no tocante a asso-
·ciações de mutualidade, .coo•pera•tivas operarias e instituições congeneres, 
·que tão assignalados benefici·os prestam ao operariado, nos centros po-
'pulosos, sobretudo. 

Os poderes publicas da União, como. dos Estados e dos Munidpio;s, 
·devem ser solicito·s em assistir e prover a iniciativa individual que, 
·de .institutos d-estinaclo•s .a propor.cionar o bem estar e garantir o futuro 
felizmente, vae despertando entre nós, offerecendo já não poucas com-

·panhias industriaes ·exemplos - dignos de ap.plausos e de animação -
·dos operarias e de suas famílias . 

•0 povoamento do nosso t erritorio por j,mmigrantes de origem euro-
·péa constitue um elos. mais seguros elemento•s para a•ccelerar o progresso 
·e a grandeza ela nossa .patria. 

Os sacrifícios que fizermo-s para esse fim serão largam~nte comp ensa-
·dos .e retribuido.s, çomo bem o prova o estado florescent-e el e muitas elas 
·colo.nia·s fundad·as ha longo-s annos e que hoj e constituem nucleos agri-
·colas e industriaes ele primeira ordem. 

E' preóso, -entretanto, cnidar de fixar o immigrante ao sólo , faci-
.'Jitamd·o-lhe a acquisição da .propriedad e, em vez ele auxiliar simpl-esm ente 
·a introducção de trabalhadores que, constituído um pequeno peculio, to·r-
-nem ás respe.ctivas patrias, privando-no.s do •Seu co.ncurso e d.eslocanclo capi-
··taes preciosos a um paiz novo ·como o nosso. 

E' obj.ecto que depende da acção conjunta ela União e el os Estados 
·e ao qual presta rei a attenção merecida. 

Devendo proced·er-se nos termos ela Constituição F ederal, em de-
zembro de I9IO, ao proximo futuro l'ecenseament o geral da · União, 

·caberá ao m eu governo pr<eparar a execução de tão importante ope-
ração. Espero obter elo Congr.e•sso os dementes nec.essa,·ios para a 
organisação desse r elevant e serviço, vasando-a em molde-s simples e já 

·experimentados em outros paiz es, na parte que fôr ·de proveitosa appli-
·cação. 

Entretanto, para que possamo.s conseguir r esultado satisfactorio e, 
·quanto possível, approximado da r ealidade dos factos,· se faz mister á 
acção . ela União, o concurso desvelado e inte!Li.gent.e elos Estados e 

·das Muni•cipalidades. Não duvido um instant e d es ta co·operação patriotica, 
crendo o.cio·so encarecer o ·grande alcance de uma estatística bem feita 
-para o bom gover.no dos povos. 

Do conjunto dos problemas qu e reclamam mais promptam ente os 
·<:uidado.s do pod er publico no Brazi l, ' des-taca-se evidentemente o da in-
o.strucção, nos •seus variados ramos. 
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Nas democracias, em que o povo é responsavel pelos seus destinos, 
•o esclar-ecimento e educação do . espírito dos cidadãos constituem con-
·dição• elementar par.a o funccionamento normal das instituições 

,A! reunião, na C,;,pital da ·,Repubhca, de um 1Congresso de Instrucção, 
-em que illustres e competentes cidadãos têm discutido as questõ-es mais 
elevadas e praticas elo ensino, é fado animador e que demonstra quanto a 

-np1111ao se preoccu.pa com es be intei·essante objecto. A manifestação 
".de opiniões auto•r isaclas na indicação el e reformas proveitosas é d e inesti-
·mavel valor para guiar o poder publico. 

N este as sumpto, a n enhum espiri to esca-pará a necessidade pre-
·mente el e modifica'ções sérias e d ellas cuidarei com a maxima attenção, 
:procurando pôr côbro á confusão e incerteza que reinam no meio ele 
-decisões e nonmas contradicto1.1ias e obscuras, de cons·equencia·s cleploraveis 
em tão melindrosa materia. 

As obras -destinadas ao san-eamento e embellezamento ela Capital da 
Republica, qu e tanto cuidado m er eceram ela operosiclacle elo Governo findo, 

·devem proseguir, ·sendo completadas com farto abastecime!'Jto c!' agua. 
Sem e ste elemento em abundanci a, a commodiclacle ·elos habitantes é in-
sufficiente e serão sempre precarias as •condições hygienicas ela 

..:idade. 

Estas obras não t êm, como pócle pa•recer a esp1ntos menos refle-
·-ctidç.s , um caracter el e utilid ade puramente local , pocl endo~se affirmar 
.ao cont rario que aproveitam a todo o pai:Z , cujos creditas de salubridad-e, 
·civilisação -e progresso são de ordi.nario aferidos pelos estrangeiros que 
l"IOS visit am p elas condiçõ es de sua Capital. A bôa ou m-á impressão que 
rec ebem n esta echôa no -estrangeiro como r efer ente a t odo o Brazil , e 

·t ·tnto basta para imprimir aos seus melhoramentos o cunho de interesse 
·nacional. 

·A r eunião da Co-nferencia Interna·cional Americana no Rio de J ai)eiro, 
e a vi si-ta com que o eminen \e estadist a, Mr. Elihu Root, Secreta-rio de 
Estaria dos Estados U nidos ela America, distinguiu o nosso e out ros paizes 

·-da ./\m erka elo .Sul , são facto s el e extraordinario alcance politico, marcando 
uma nova éra nas r elações dos povos d-o N ovo Mundo. 

Basear estas r elações em uma política larg<) de mutua confiança, 
--prom'>:ver o d esenv o-lv imento elo •co.mmercio pela p~rmuta ele procluctos 
·p ecu1·ia res a cada r egião, a.b<!ndo.nar prevenções ·e .preconceitos inteiramente 
injur tificave is, é o dever rig oro,so de todos os governos qn1ericanos e 
a norma ele conducta elo Brazil nas suas r elações internacionaes. 

N o período el e formação el a nossa ex>stencia politica, os estadistas 
llrazi1 eiros comprehenderam o alto alcanc e ele estreitar relações con1 a 
joven e já flor escente R epublica elos Estaclo's Unido-s ela America qu e, 
prim e ira dentre as colonias elo N ovo Mundo, proclamou a sua inclep en-

•deacia. 
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E%a política tradicional tem r ecebido nos ultimas tempos grande·-
imptüoo e continuará, estou convencido, a merecer solicita attenção de -
ambos o,s .povos. 

,Entre a Rep.ublica Brazileira e suas irn1 ãs a.1nericanas não existen1, 
questõc~ que não possam ser solvidas cordialmetüe e sem receio de confli- · 
ctos shios. 

No a.bençoado conünente americano, é lici to affirmal-o affoutamente, 
a emulação só se IPÓde .dar n o terreno · da prospeüdade eco·nomica, do : 
progr·e8so .moral e material, e no ca·mpo das ·conquistas da civilisação, 
procurando cada povo tirar maior proveit-o dos dons de uma natureza 
magnif.icente, de modo a engrandecer-se e offerecer mais copiosa somm.a . 
de util' dad·e á humanidade. 

Faltam •aqui, felizmente, elementos que ·expliquem o systen1a da pa'z 
amnada, flagel1o que conduz á ruína os povos que S'e V·eem comp'ellidos a 
adopt-al·o . 

Por 11o,ssa parte, temos mantido tradido,nalmente uma política de paz 
e .de con·cordia, conseguindo· dirimi·r, na calma dos gabinetes ou do·s tribu-
;.aes arbitraes, questões herdadas dos tempo,s coloniaes . 

.A •conservação do mesmo quadro das fo.rças de mar e terra, durante--
longo s annos, apezar do· grancLe ·augmento da nos·sa população e do· incre-
mento que tem tido o nosso comm ercio interno e externo, dá testemunho·· 
eloq.uente dos intuitos pa.cifi>cos qne nos animam. 

NãQ quer isto diZJer, entretanto, que d evamos descurar d e collocar · 
as no·ssas força·s militares, ·de tradiçõe·s tão •ricas de bravura e de patrio-
tismo, em condições de bem desempenharem a sua nobre e ·eLevada missão · 
de def.e•nsoras da honra na·cional e guardas vigilantes da Constituição e 
das leis. A p.erda de valiosa·s unidades de combate soffrida pela nossa 
marinha, •rle annos a esta parte, justifica de sob.ej o o acto do Go.vemo 
brazilei•ro procurando substituil-as de ac-côrdo ·com as exigencias dos .. 
mo:dernos ensinamento.s da ar.te naval. Da me.sma fórma, melhorar a orga -
ni·sação militar e renovar o material de guerra, dentro dos lim-ites impostos 
pela ,;iutação financeira, é deve.r comesinho do ·nosso como de todo Governo · 
conscio ·de •sua·s responsabilidades, sem que •Se possa attribuir ao seu cum-
primento. pro;posito d 'e ·ameaça ou intuito <Le aggressão a povo algum, pois-. 
que a no;ssa preoccupação foi e será •semp.r e ang1ariar e estreitar relações.-
com .todas as nações. 

No regimen pnesidencial, mais qu e ·em outr-o qualquer, o Pod er Exe-
cutivo deve ·dar exemplo de resp·eito e cordialidade em suas relações con1 . 
os outro•s Poderes que a .Constituição cr.eou,' inde.pendentes ·e harmonicos. 

A•ssim praticarei, convencido da ·sabedoria desta norma consagrada em 
todas a•s legislações e que se impõe d e modo inilludivel a qualquer espírito-· 
attento á lliostoria política dos povos cult os. 

A Justiça F ederal, paira ndo n ~ .esph e'ra serena e garantidora dos 
direitos e guarda da Constituição, vae firmando em sabios arestos alguns ' 
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:po.n tos duvidosos desta, mal comprehendidos no in ido de sua execução. 
E' a prova mais eloquente de que não é p rudente promover r eformas antes 

·de pedir á .experiencia e á appl icação l eal da Constituição indicações 
.. seguras sobr e o aLcance de dispositivos, que se afiguram imp·erfeitos ou 
deficientes. A a lta cultura j uridi.ca dos nossos juizes deve inspirar a 
mais completa segurança de que o Supremo Tribunal, collocaclo na cupula 

·ela organisação jucliciaria, pócle d·esempenhar com lustre o brilhante papel 
r epres entado na União Americana pelo Instituto que serviu el e n10delo 
ao nosso lesgislaclor constitu inte. 

Assim deixo, rapida e s inge lam ente, expresso o me u ·p·ensamento sobre 
. a lguns p·ontos que n1ais v ivan1ente interessan1 á Nação, assignalando con1 
lealdade a conducta que me impor ei. 

Ratifico o meu programma l ançado a rz d e outubro do anno passado, 
-~onfüvnte em que r eceberei fo.rças para cumpr il-o elo m eu pa triotismo e 
ela minha con fiança inabalavel na pod erosa v italidade ela nossa patria. 

Somo.s j á um povo fo r te e qu~ dispõe el e elementos el e acção capazes 
·ele lhe assegurarem assignalado progr.esso e grandeza. Aproveitar esses 
elem entos por um trabalho energico, .continuo, pe rseve rante e confiante, 

. e o nosso principal dever. 
No s.eculo actuaJ - na previsão d·e notave l estadista americano -

vae caber-nos posi ção sa li en te entre os povos que mai·s pr.ogridem e essa 
espectativa al entadora não c!'cve e não pód e fa lha r si emp;·egar:,os -
todos os br.azil·eiros - a nossa actividade e o nosso esforço p elo bem 

·da Pall·ia . 
Governar dentro ela Cons t itui ção e d.as l eis, respeitar os d ireitos e 

·legi•t imos interesses el e tcdos, praticar a j ustiça, emfim, são normas que 
·p r ocu r·ei observar sempre ·que me coube a tarefa d.e exercer qualquer 
~parcella de pod er publico, e elas quaes não me afastarei no alto posto 
•em que me collocou a confiança dos m eus compatriotas . 

Rio, r 5 de novembro de rgo 6. 

AFFONS o Aucusro MoREIRA PENNA . 
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1907 

3 DE MAIO 

SENHORES MEMBRoS no CoNGRESSo NAcioNAL. - Congratulo-me com-
vosco pela vossa reunião, que desperta sempre legítimo jubilo e lisonjeiras 
esperanças na Republica. 

As grandes d>scus sões nos parlam entos -e as deliberações destes 
ref.letem o estado de espírito do povo e têm o inestimavel effeito de 
trazer esclarecimentos preciosos a quem cabe a ardua tarefa de governo. 

Ao dar, pela prim eira vez, Clt111primento ao preceito elo art. 48 § 9° 
da Constituição, expondo succintamente a situação do paiz e indicando as 
reformas e providencias que me parecem urgentes, reaffirmo o programma 
do meu manifesto inaugural, dirigido á Nação em 15 de novembro ultimo. 

Durante o pequeno lapso de tempo de :neu governo tenho procurado 
encaminhar e resolver as questões que me parecem merecer, de preferencia, 
a atfenção dos poderes publicos. 

Já tenho usado de algumas autorizações que me concedJestes em leis 
votadas no fim da sessão passada, expedindo os actos convenientes á 
realisação do programma que tracei. Outras questões se acham em estudo, 
afim de serem resolvidas dentro das autoris"ações concedida-s, ou sub-
mettidas á vossa sabia e competente deliberação. 

A impressão que recebo de um exame mais minucioso dos negocios 
publicos confirma a opinjã-o que externei em meu manifesto inaugural 
de que a nossa Patria caminha com passo firme e seguro para seus 
grandes destinos. Essa impressão, que poderia ser . attribuida ao intenso 
e justificado desejo que nutro pela g randeza e felicidade do Brazil é, 
felizme-nte, partilhada p-or eminentes estrangeiros que têm visitado o nosso 
paiz e outros que estudam desde longos annos, cuja autoridade é in-
suspeita, além de compet•ente. 

O extraordinario progresso realizado ultimamente na Capital da Re-
publica causa sorpr esa a todos que a visitam e desperta m erecidos ap-
plausos. 

37 
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No terreno economico não ha negar que s.e desenvolve a producção 
de modo auspic ioso, como vereis dos algarismos extrahidos da nossa esta-
tí stica com mercial. Por outro lado , a situação do Thesouro , que r eflecte 
com approximação o estado economico da Nação, é satisfactorio. 

Sente-se como que um sopro de vida nova agitar e impulsiona r o orga-
nisino nacional. 

Relações Exte- Continuamos, felizmente, a manter r elações de perfeita amizade com 
riores as demais Potencias e tudo farei para que essas r elações s-e tornem cada 

vez mais int imas e cordiaes. 
No Manifesto inaugural tive occasrao de congratular-me pela reunião 

ela T erceira Conferencia Inte rnacional Americana elo Rio ele J aneiro. 
Encetando os seus trabalhos a 23 de julh.o do anno passado , esse notavel 

congresso elegeu para seu presidente eff.ectivo o Embaixador do Brazil 
em Washington, Sr. Joaquim N abuco, •e acclamou dois presidentes hono-
rarios, um .dos quaes foi o Ministro elas R elações Exteriores do B·razil , 
distincções estas que muito penhoram o povo brazileiro. Antes de findo 
o prazo marcado para ultimar as suas deliberações , a Conferencia encerrou 
as suas sessões a 27 de agosto do mesmo anno, ten.do discutido e votado 
todo o seu programma. 

R einou sempre nas discussões a maior corclia liclade, e, no espíri to 
uma perfeita harmonia, os Delegados das nações · americanas puzeram de 
parte as causas que podiam crear diVlergencias. E foi graças a essa pru-
dente sabedoria que a ·Confer encia conseguiu r ealizar uma obra fecunda 
e que se espera seja duradoura. Entre as suas mais importantes delibera-
ções está a reorganização da Secretaria Internacional das Republicas Ame-
ricanas em Washington, Secr etaria que S>erá, cada vez mais, o centro desse 
sentimento de solidariedade dos povos elo nosso continente. Foi assignada 
uma Convenção regulando os effeitos da grande naturalização no caso de 
renovar o naturalizado a sua r esiclencia no paiz de orig1em por mais de 
dois annos. Foi votada a prorogação até 1912 do Tratado sobre Recla-
mações pecuniarias, assignaclo no Mexico em 1902, sujeitando-as a arbitra-
mento, quando o recurso diplomatico seja justificado. Creou-se uma clepen-
clencia ela Secretaria Inbernacional das Republicas Americanas para o fim 
de estudar a legislação ·aduaneira elo contin ente, e uma U nião das Nacões 
da America para o fim de proteger, por meio de um r egistro internacional 
adequado , a propri>eclade !itera ria e industrial, com dois centros, um em 
Havana, outro no Rio de Janeiro. Estabeleceu-se em Montevicléo um centro 
ele info rmações para desenvolver na America elo .Sul a acção da ·Repartição 
Sanitaria Internacional de Washington. 

A ·Confenencia, attendendo ás n ecessidades economkas e r elações 
commerciaes desta parte elo mundo, occupou-se com interesse da estrada ele 
ferro pan-americana e do systema monetario das R epublicas da Ame-
rica, e r esolVleu que fossem estudadas as fluctuações do cambio nos ulti-
t-ao s v inte a nnos. 
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Além daquellas distincçÕes feitas ao Brazil, t enho ainda grande satis-
-fação em recordar que a Commissão de Jurisconsultos, encarregada de pre-
parar um Codigo de Direito Internacional' Publico e outro d•e Direi'to 
Internacional Privado, que regulem as relações entre os paizes da America, 
terá a sua primeira .séde na cidade do Rio de Janeiro, e que foi resqlvido a 
-reunião na cidade de S. Paulo de uma Conferencia Internacional Americana, 
-no interesse dos paizes productores de café. 

Tal foi, •em resumo, a vasta e multipla obra de paz e de concordia, 
'C)Ue em beneficio das realções entre os paizes americano~ fez essa memo-
ravel assembléa. Della, como já vos disse, foram arredadas as causas 

:possíveis de diVlergencia, deixando-se em muitos casos . aos respectivos 
Governos a liberdade de acção em futuros Congressos Internacionaes, como 
sobre as duas questões do arbitramento geral e obrigatorio e .a do em-
:prego da força na cobrança das dividas publicas. 

As convençõ•e~ e tratados votados pela Terceira Conferencia Ameri-
·cana ficaram dependentes do exame e da ratificação dos poderes consti-
tucionaes de cada paiz n ella representado. 

Foi por occasião da r eunião dessa Conferenci a que o Brazil teve a 
satisfação de r eceber a visita do Secretario de Estado da Republica dos 
Estados Unidos da America, Sr. Elihu Root, o digno collaborador do grande 
Presidente Theod.oro Roosevelt. Elle teve assim occasião de ver em varias 
·das .nossas principaes cidades a estima em que é tido e a sincera amizade 
·que a Republica Brazileira vota á sua grande irmã do N arte. Essa visita, 
que começou pelo Brazil em occasião tão assignalada, foi estlendida a quasi 
.todos os paizes da America do Sul e muito concorreu e concorrerá para 
·que se fortifiquem os laços de confraternidade entre as nações desta parte 
-do muJ>do. 

A r r de junho do anno passado reuniu-se em Genebra a .Conferencia 
Internacional incumbida de reVler e aperfeiçoar a Convenção commum-. 
mente chamada da Cruz Vermelha, concluída ao·s 22 de agosto de r864 
·naquella éidade e r elativa aos militares feridos nos campos de batalha. 
Nessa r eunião, foram Delegados do Brazil o seu •encarregado de Nego cios 
-interino em Berna, Sr. Carlos Lemgruber Kropf, e o coronel Roberto 
·Trompo~sky, addido militar á nossa Legação na .Suissa. Terminou a 
Conferencia a obra que lhe estava commettida firmando, a 6 eLe julho de 
1906, a Convenção Internacional para o melhoramento da sorte dos feridos 
·e enfermos nos ex ercita s em campanha, accordo esse que, como o d•e r864, 
mereceu a vossa approvação a 20 de dezembro ultimo. 

, 
A 26 de j an eiro deste anno , foi notificada em · Berna ao Con9elho 

Federal Suisso a adhesão do Brazil á Convenção de Genebra de 22 de 
.agosto de . r864 e já se remetteu para a mesma capital, afim de · ficar depo-
sitada no Departamento Político da Confederação Suissa, o acto pelo qual 
-o Gov'erno Brazileiro ratificou a Convenção de 6 de julho de 1906. 

Na mesma data de 20 de devembro ultimo, au'torizastes a adhesão 
·do Brazil a duas Convenções concluídas na Haya a 29 de julho d e r899, 
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por occasião da Primeira C~nferencia Internacional da Paz : umà regu-
lando as· leis e usos da guerra terrestre, outra adaptando às guerras marí--
timas os principias da precitaG!a Comnenção de Genebra de 22 de agosto.. 
de r864. 

Em virtude dessa decisão , foi notificado ao Governo dos Paizes--
Baixos, ' a 25 de fevereiro , a adhesão do Braz i! àquell es d'ois accordos 
internacionaes. 

Di!r-me-ei pressa em pedir-vos, por meio de Mensagem especial , que 
autorizeis o Govel:no a adherir à Convenção·; tambem assignada na Haya_ 
a 29 de julho de 1g99, ·para a solução pacifica dos conflictos internacionaes,. 
accordo esse de que resultou a constituição do Tribunal Permanente de 
Arbitragem com accento naquella capital. 

O Brazil, que não pudera acceitar o ~onvite para a Primeira Con-
ferencia Internacional da Paz em rSgg, convite tambem necebido 'naquella_ 
occasião por dois outr.as paizes do nosso continente - os Estados Unidos 
da America e os Estados Unidos Mexicanos .- acceitou agora o que lhe 
foi dirigido, e a todas as outras Republicas Americanas, para a Segund<k 
Conferencia que deve c.ameçar os seus trabalhos na Haya a rs de junho 

· deste anno. 
Para representar-nos nessa assembléa internacional, a mais numerosa . 

das que se têm reunido até hoje, -nomeei Delegados do Brazil o Sr. Senador-
Ruy Barbosa e o Sr. Eduardo Lisboa, dando-lhes ao mesmo tempo. o 
caracter de Enviados Extraordina·rios e M'inistros Plenipotenciarios em · 
Missão Especial junto a Sua Majestade a Rainha dos Paizes-Baixos. A 
effectividade dessas nomeações fica, porém, dependendo, segundo o pre- -
ceito constitucional, da approvação do Senado Federal. 

.O Tratado que fixa o-s lámites .entre · o Brazil e a Colonia Neerlan-
d•eza de Surinam, negociad·o e conclpidó nesta cidade do · Rio de Janeiro, a 
5· de maio de r go6, pelo ministro das Relações Exteriores e Ministro · 
Residente dos Paizes Baixos, já foi submettido na sessão p<issada ao vosso .. 
exame, e está pendente apenas, desde 22 de novembro ultimo, do parecer · 
da commissão competente e do voto do Senado Federal, assim c.amo da 
approvação da ·Camara Alta dos Estados Geraes de Hollanda. 

Depois de Iaborios~s negociações, iniciadas em 1853 e que tiveram . 
largas interrupções, foi assignado em Bogotá, no dia 24 de abril ultimo, 
pelús respectivos Plenipotenciarios, Srs. Enéas Martins e Vasquez Cabo, 
um Tratado de limites e navegação .fluvial entre o Brazil e a Colombia. 
Nelle ficaram d escrjptas as linhas da fronteira commum desde Cucuhy, no 
Rio Negro, até á confluencia d.a A papo ris, no J apurá. Sobre os territorios . 
que ficam para o sul do J apurá á margem septentriona1 do Amazonas, h a .. 
litigio·s vendentes entr e· o Brazil e a Colombia, Equador e Perú. Por isso, 
ficou nessa parte adiada entre o Brazil e a Colombia para depois de resol-
vidoll esses plei.tos e para o caso em que os ganhe a Co lambia. Já· temos a 
nossa fronteira nessa região, desde a confluencia elo Apaporis até a elo iga- -
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:rapé Santo Antonio, perto de Tabatinga, reconhecida pelo Perú no Tratado de 
Lima, de 23 de outubro de r8sr, e pelo Equador no do Rio de Jan!'iro, de -'6 

·de maio de I 904. 
No mesmo dia, 24 do mez passado, a&signou-se em Bogotá um modt~s 

·'TJivendi sobre a navegação e commercio pelo Içá ou Putumayo. Com o 
Perú está vig1ente o Accordo de 29 de setembro de I876 relativo á nave-

;gação ·do mesmo rio, e brevemente ficará concluíd-o um ,Tratado de Na-
vegação e Commercio com o Equador. 

No Rio de Janeiro, foram assignada·s a 6 de fevereiro ultimo, pelos 
Ministros das Relações Exteriores dos dous paizes, as instrucções para a 
Commissão Mixta de Demarcação entre o Brazil e a B,olivia, em cum-
primento do Tratad-o d'e Petropolis, de I7 de novembro de 1903. A Com-
missão Brazileira e a Boliviana devem reunir-s.e até 6 de julho do cor~ 

·rente anno em Corumbá. 
Na mesma data ficou reso lvido por aquelles Plenipotenciarios que os 

tmbalhos do Tribunal Arbitral, creaclo em virtude elo dispo-sto no art. z" 
do TratacLo el e Petropolis, suspensos . desde 20 ele maio de 1906, reco-

·mecem logo que o Governo el e La Paz fique habilitado pelo Congres.so 
.Boliviano com os meios necessario para nomear o seu Arbitro, dentro do 
Boliviano com os m eios necessarios para nomear o seu Arbitro, dent ro elo 

F oi assignado tambem nesse dia um Accordo, que será submettido 
á vossa approvação, para que a Commi·ssão Mixta ele Demarcação verifique 
si o ·chamado marco ela cabeceira do Rio Verde, estabelecido etm cum-

·primento elo Tratado de 27 de março d:e r867, está effectivamente junto 
desse rio , . ou si, como dizem alguns informantes, está junto a um 
affluente elo Paragahú. Os dous Governos, quando hajam estudado as expo-

.sições e plantas ela Commissão Mixta sobre esse reconhecimento, décidirão 
si o mesmo marco deve ser conservado onde está ou si -el eve ser removido 

.. para outro j)onto. 
O prazo para o funccionamento do Tribunal Arbitral Brazileiro-Pe-

ruano, creaclo pelo Accorclo ele 12 de julho el e I904,' foi . prorogado, pelos 
-dons GoVJernos interessad'os, até IS el e janeiro de 1908. Com a chegada do 
novo Nuncio Apostolico, Presidente do Tribunal, e do novo Arbitro P e-
ruano, recom eçaram os trabalhos elo mesmo. 

Por notas trocadas pelo Ministerio elas Relações Exteriores e a I.,e-
__gação Peruana, foi prorogado até 30 de setembro desbe anno o prazo para 
a discussão diplomatica, ·-em vista el e um accorclo clirecto entre o Brazil 
e o . Perú para a fixação da fronteira desde a nascente do J avary até o 

~pa~allelo ele I I gráos . ao sul da equinocial, fronteira . d'e que tratam o 
art. 8° do nosso Tratado de Petropolis com a Bolívia e o art. r 0 do Ac-
.çordo provisorio que celebrámos com o Perú em IZ de julho de I904. Tenho 
fé que, animadas as duas Partes do espírito amigavel e conciliador que 

·-deve presidir a negociações desta natureza, co~seguiremos brevement•é 
..:hegar a alguma solução digna e satisfactoria. 
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J á foram ap provadas pelo Governo do Brazil e da Republica Argel}-
tina as plantas apresentadas pela Commissão Mixta que fez a demarcaçã0o 
da frorit eira commum, ao longo dos ri o·S Uruguay, Pepiry-Guas·sú, Santo 
Antonio e Iguassú, desde a confuencia do Quarahim até a daquell e ultimo 

rio, no Alto Paraná, em cumprimento da decisão arbitral de 1'\l'ashington,. 
ele s de f ever eiro ele I8gs, e dó T ratado concluído no Rio de Janeiro a 6 
ele outubro de . I8g8. Trata-se agora ele firmar o Protocollo em que se 
consigne essa approvação, para que cada uma elas partes fiqu e habilitada:: 
a occupar administrativamente ·as ilhas elo · Uruguay q11e lhes pertencem 
segundo a clémarcação feita. 

A I 3 el e abril, fiz denunciar, para que cessem em tod-os os seus. 
effeitos a 13 de junho deste anno, os ar tigos "perpetuos, unicos ainda. 

·vigentes, do Tratado d1e Amizade, Navegação e Commercio entre o Brazil• 
e a França, concluído n esta Capital a 8 de janeiro el e I826, e bem assim· 
os Artigos Acldicionaes, de 7 de junho elo mesmo anno. Todos os tratados . 
el e Commercio então negociados . pelo Brazi l expira ram ha muito. 
esse Sle não fixara prazo de duração e algumas das suas 
já tinham cessado ·de ser observadas em um e outro paiz. 

Só pdfa 
clausulas : 

As r elações de commercio entre o Brazil e a França nada soffrerão 
com essa denuncia, e estou persuadido d•e que facilmente , por meio de 
mutuas e razoaveis concessões, poderão os dons Governos chegar a um. 
novo ac·cordo commercial vantajoso para ambas as partes. 

Tambem fiz denunciar, a I s de abril, para que cessem a I s ele julho, . 
os Accordos existen tes entr.e o Brazil e a All emanha, Belgic~ , F rança, 
H espanha, Italia, Portugal e . Suissa, sobre arrecadação e administração• 
de heranças, nos ternios do decreto n. Sss, de 8 de novembro de I8s r. 

Em I2 de dezembro de Igo6 foi firmado, no Rio de Janeiro, um Pro- · 
tocollo modificando o art. 4° do Accordo entne o Brazil e a Republica::. 
Oriental do Uruguay, de 14 de fevereiro de I879, afim~ de facilitar a. 
execução, pelas justiças, de um elos paizes, das cartas rogatorias que lhes 
forem dirigida.s . pelos Tribunaes do 011tro, tanto em ma teria ciVlel como 
criminal. ·Esse Protocollo só entrará em vigor depois de approvado pelos. 
Congress~s das duas Republicas. 

Na ·Conferencia Internacional de Racliotelegrapllia que se reuniu <"m• 
Berlim a 3 de ou tubro ultimo foi o Brazil r epresentado pelo Dire-:tor· 
Geral dos Telegrapho.s. A conferencia terminou os seus trabalhos assignando. 
os Delegados p.resentes , a 3 de novembro, uma Conv.enção Internacional 
Radi.o teJ.egraphica, um A·ccordo hdclicional, o Protocollo final .e um Re-
?'ul am~nto el e serviço. Esses documentos vão .ser submettidos ao vosso 
exame e approvação. 

}á fo i res1abele.cicla a nossa Legação na Haya e para a America Centrai 
Pf!•r iiu o ·Ministro, que deve. installar a Legação alli crellJd·a pelo decreto. 
·legislativo de 22 de nov.embro ultimo. 
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Peço a vossa attenção pa,ra a urgente n ecessidade que ha de uma nova 
organisação da Secretaria de Estado das Relações Exterior.es e de augm en~o 

do seu pes•soal . O numero dos seus funccionar.ios é ·o mesmo que ella 
contava em 1859, sendo que naquelle tempo havia tambem para o Ministro 
o valioso auxilio do .Conselho de Estado, que er;a .ouvi·do sobre bod.o.s os 
!lssumptos de mais r elevancia, e a c ui as differentes secções, particularmente 
a dos Nego cios Estramgei-ros e a da Justiça, eram p.edidos constantemente 
pa r ecer.e.s que escl a reci am tão importante r epartição e fa·cilitavam o estu.do 
e soluçãJo dos n egocia-s. E cumpre notar que desde r859, no largo periodo 
de qu <JJsi m eio seculo, as nossas r elações politica·s e commerciaes com o 
etrang.eir-o têm tido notavel d esenvolvimento, e o trabalho elos e1111pregados 
da S ecretaria aug n1 entou n1uito con1 a cr eação de serviços novos e o cresci-
mento constante ela correspond·encia postal e telegraphica . 

Re,na a mais absoluta tranquillidade .em toda a iRepublica, !Jl!C, Justiça e Ne-
fóna de agit ações que poderiam perturb-a r seu progressivo desenvolvimento, goci.os 
pr·ocur.a - dentro da ordem -e á sombra das leis - ·enc.nminhar com Interiores 
segurança a solução d.o-s problemas que entend·em com o s eu engr.anúeci-
ment•o moral e material . 

Dentre esses probl en1as, un1 dos 1nais ünportantes é, sen1 duvida, o ela 
instrucção ~ubhca, que nos ultimas annos, f.orç.oso é dizel-o , tem vivid.o 
nun1 regitnen de v acillaçõ es e incertezas, cujas deploraveis consequencias 
avultam .e S·e <l!COe!ltU<Om COOa dia, 

N ormaLisar esse ramo dü serv iço publico é uma necessidade que se 
inípõe; e eu ·esper-o e confio que para isto não poupar-eis esforços, 
discutindo e votando uma r·eforma séria· e capaz de s<JJtisfazer as ·exigencias 
do ensino moderno. Devemos cuidar com especi1a·l attenção do ·ensino pro-
fissional e technico, tão n ecessani·o ao progr.esso da lavour-a , do com--
mercio, industrias e artes. 

Assumpto que eleve tambem preoccupar vossa attenção é a organização 
d e1finitiva d·os &erviços referentes á hygiene e á saude publicas. As 
vantagens decorrentes do saneJamento desta Capital sã·o de tal ordem 
que não no1s penni~~en1 p1arar. Exigetn, pel·o ~eont11ario, 

a confinnça que inspira a acção dos poderes publicas 
Estados as medidas aqui postas em pr<>tlica, iniciand-o 

que ~aprov~eite.n1os 

para ~ampliar c.:.:os 
aoo mesmo tempo 

novos serviços que se tornam indispensaveis. A lei que v atastes ü anno 
passado, autorisando a auxiliar a construcção de um hospital para tu-
berculosos -e a c-onstruir um sanat·orio mocleJ.o-, indica bem que é tempo 
de volvermos nossas vistas para ·esse terrievl morbus, pois que, si ·a febre 
amarella nos dava triste renome no exterior, a tuberculose nos arrebata 
e dizima, annualmente, milhares d.e vidas preciosas. 

O decreto que estabeleceu a organisaçã·o provisoria elo territorio 
do Acre deve &er modificado em vista dns falhas e defeitos que a expc-
riericia tem demonstmdo. Uaua melhor discrimi,naçãJo das atbr.ibuições 
dos prefeitos, por um lado, e, por outro, uma. nova organisação judiciaria, 

Instrucção Pu-
blica -... 

Hygiene e 
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Territorio do 
Acte 
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são m edidas inadiaveis, emquant·o não é possivd dar á administração o 
cunho de unidad e qu e tanto convém e a qu.e procurarei chegar·. Paro esse 
fim, expedi, auctoi"isado peJ.a lei de orçamento em vigo·r, o decreto n. 6-406, 
de 8 de março proximo passado, cr.eando uma Commissão de Obras naquelle 
territorio, no intuito de conseguir a abertura de estradas, a des·obstrucçã·o 
de rios, a construcção de edifícios, ·O povoam ento da região ·e o estabe-
lecimento de nucleos agrico.Jas e escolas profissionaes, procurando 
dest,'arte faciltar as oommunicações entre as tr es prefeituras, d e cuja 
defesa militar cuidarei com carinho. . 

A•s deições para a r·enov.ação do Conselho •M.uni.cipal oorPeram na 
maior ordem, tendo o Governo , em observancia d-o decreto n. I. 6I9, 
expedido, com a precisa anteced encia, as necessarias instrucções para •a 
substituiÇão dos titulas e para o pFocesso eleitoral. 

De accôrdo com ·os decretos ns. I. 63 I e I. 645, de 3 e To d·e j.aneiro 
ultimo, foram de.crebad.as as ref•ormas da Policia do Districto Fedem! 
e do Corp·o de Bombeiros. Como complem ento daquella, julg·o conveniente 
que seja org.anisada, ·en1 suas diversas 1nodalidades, o serviço da assis-
tenci a., que , cotno t emos, d eixa n1uito 1a d es ej a-r. 

A pr·ofunda transformação por que passou a Capital da Republica 
nos ultimas annos, d eterminand·o a d emolição de grande numero de predi·os, 
aggravou ~.:L situaçã·o já precaria da class·e operaria, que não en~ontra 

actualmente r esid encia por preços ao alcance de sua bolsa. Para ·obviar 
esse mal, é justificavel a discreta intervenção do poder publico, conce-
dendo r8Jzoav eis favores .a emprezas ou particulares que se proponham 
a construir casas, hygi enicas e com ·o n ecessario conforto, para seren1 
alugadas a·os operarias mediante aluguel barato. 

Codigo Cotn- De par com a decretação do Codigo Civil, J.ei mGgna, que constitue 
mercial a aspiração quasi secular da Nação e que pende de deliberação do Con-

gress·o, será muito conv.eniente que se faça a revisão do nosso Codigo 
C01ntn ercial, pondo-o de accôrdo co1n tas exigencias do progresso que tên1 
tido entre ·nós o commercio e as industrias. 

O apel'Í·e1çoam ento dos meios de transpürte a vap-o'r, o desenvolvimento 
das linhas tel egraphicas, as novas applioações da electricidade na.s . in-
dustri"'s, a expansãJo da nossa riqu eza e do comm ercio interno e •externo 
e o no'tavel inçrem ento das industrias, creando uma situação nova, exigem 
por certo modi fica çõ e~ e adclitamentos nas le is que regem esses ramo·s da 
actividade humana. 

E' bem conhecida a grand·e preoccupação d•os legisladores das nações 
mai.s 8idian>baJdas d'e adaptar a l•egislação c-ommerciaJl e i!l!d.ustria.J ás 
exill'encioas do progresso r·ealLsa.do nos ultimas cinco•enta annos. 

Edificios pu-
blicas 

D ev·o lembrar-v•os aqui a conveni·encia de serem construidos ·ou ada-
ptados ·pr-oprios nacionaes para o Tribunal da Relaçã-o, a Repartição Central 
da Policia, a Faculdade de Medicina e a Oasa da Correcção, installados 
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a.obua.].inente em .ed1ficios que se não pt'estam ·absolutamente aos fins a que 
são destinados. 

O Governo tem prestado a mais solicita attenção a tud·o quanto ,llz 
respeito ás nossas instituições militares, de mod•o a collocal-as em condiçõ·es 
.<f e satisfazer a sua nobr·e e patri·otica missão. 

Meus antecessores têm por vezes chamado a vossa attenção para a 
necessidade fundamental de organizar o sorteio militar de accordo com 

.o preceito constitucional. 
Só assim pod·eremos dispor d·e reservas para o Exercito e dar a est•e 

'lnn_á organisação caJcada no s moldes adoptados nos paizes mais adiantad-os. 
Sobre esse magno· assumpto pendem de vossa deliberação alguns pro-

jecto·s, que, modificados convenientemente, poderão satisfazer as •exigencias 
·do serviço. 

A reconstrucção de muitos quarteis 9ue se acham em máo ·estad-o, se-
gundo ptide pessoalmente observa; na excurswo que ,fiz pelos Esttrdos ma-
ritimos da Republica, é obj ecto para o qual peço a vossa esclarecida 
attenção. 

Espero submetter á vossa apreciação, opportunamente, nm pl<l'no geral 
·de construcções e melhoramentos de quarteis que, uma vez appr-o·vado, 
poderá ser r eali sado progress,ivamente, mediante verbas consignadas 
anntvaln1 ente nos ·orçam entos. 

Por esta fó rma, poderemos d entro de alguns annos dar a·os nos.sos 
.soldado-s os alojam entos hygienicos e confortaveis a que têm direito, e 
·compativeis c-om os r eclam os da disciplina. 

Os exeréicios e manobras militares serão generalisados este anno a 
·oorpos estacionados :fóra da Capital. Não é preciso ·enca recer as vantagens 
-que da h i respltam para a instntcção d-o Exercito. 

As obras de fortificação do importante porto de Santos têm proseguido 
·OOlll tod1:t a ,regularidade. 

Tenho providenciado para que sefam estudadas e· orçadas as obras 
de d efesa neces~arias a outros portos e f ronteiras d1a: Republica. 

Para attender ás exigencias da hygiene, commodidade, instrucção e 
.di,scitplina dm; . corpos do EJ<~r-cito .estaci•on&dos na .Capital, ond•e muito 
se fazia sentir a falta de quarteis vastos e arejados., cercados de espaço 

·pana as manobr-as •e exer·cicios in1litar.t~s, ·aJdquiriu o Governo, por p.reç-o 
muito vantajoso, grandes. pr-edios e extensos terrenos em Sapopemba. 

Adaptados alguns bons edifici-os ' adqui ridos e construidos outros, os 
oHiciaes e praças ficarão perfeitamente acommodados, e junto 'dos Cfuarteis 
teremos extensos campos para -exercicio·s e manobra•s, necessarios á 

instrttcção •pratiaa militar, Por o.utro l·&do, os ·edJi-fióos que hoje s·ervem 
de quartel poderão ser aprov·eitados para outi:os serviços federaes, o que 
importa consideravel vantagem, attentos os a ltos preços d-os terrenos n esta 

<Capital. 

Exercito 

., 
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A decr.e.taçãq de um Ço.dig;o Penal Militar e Lei •Pr-ocessual sãoo rp•mvi-
dencias r~conhecidas iildispensaveis por todos que se occupam das causas · 
militares entre nós. 

_ A procr.aiStinaçwo do processo e julgamento dos crimes, militares, com'O 
frequentemente acontece, é motivo d·e fundada oensura á .nos sa org;anisaçã,o 
militar. E' um elemento de •fraqueza para a disciplina, o qual convém 
ser r emediado quanto antes . 

Algum a s r epartições t echnicas dependentes do Ministerio da Guerra 
parecem demasiado apparatosas para a nossa situação militar e podem 
ser reorganÍsadas sobre n1oldes mais sü11pi es, con1 vantgem para a celeri_.. 
dade elos negocias e economia para o erario publico. 

A I 0 ele agosto elo anno findo, com a inauguração ela estação de S. 
Luiz ele Caceres, foram ultimados •os trabalhos da commissão qu e em julho· 
de 1900 foi incumbida da construcção de linhas t elegraphicas estrategicas 
entre a Capital da R epublica e 'as fronteiras do Brazil com o P~raguay 
e a Bolívia. 

Ao ser decretada a execução deste proj ecto, tinha em mira o Governo· 
de então, como t em o actual, o empreh endimento da viação ferrea e 
fluvial para Matto Grosso, de modo a p ermittir ás fronteiras desse futuroso 
Bsúado r.ec.eber r.efo,rços e recursos, sempre que a 1SU·a def•esa o exigisse . 

Os trabalho.s iniciados a r 0 de outubro desse anno foram co.;cluidos 
em setenta mezes, durante üS quaes for.am construidos r. 667k,ooo de 
linha, custando cada um 448$, em média. 

A linha tronco; cujos extremos são os povoados de S. Lourenço, ao 
norte, e Bella Vista, ao sul, na rfronteira par.Jguaya, mede um desenvo lvi-
mento d e 779k,925 ; os differentes ramaes occupam o restante da extensão· 
construi da, ou sejam 887k,o79. 

Desse modo ficou a .ai;:J.ade de •Cuy.abá ligada ás fronbeiraiS da Bolívia 
e do Paraguay, bem como a dive.rsos pontos do Estado, reputados de summa 
importanc.ia estr.at~gica, 1a•es co•mo Contmbá, Aquidauan•a, Forúe de Coim-
bra, Miranda e Nioac . 

Como compl emento deste importante serviço, realisado em prazo re-
J,ativa.meriJte curto, o Governo r·esolveu ligar a rêde telegrarphi•ca de Matto 
Grosso ao Estado do · Amazonas, já t endo providenciado no sentido de, 
com a possível brevidade, serem iniciados os respectivüs trabalhos. 

Do relatorio que opportunamente sei-vos-á apr·esentado consta grande· 
cópia de informações sobre a natureza do sól·o nas differentes zonas atra-
v essadas pelas linhas, recursos natur.aes 'que offerecem essa re&iões, con-· 
clições de navegabilidade de div ersos tributarios do Rio Paraguay e deter-
minação de varias coordenadas geogr.aphias das estações localisadas e de 
outros pontos notaveis do ·traçado. 

Usando da autoriosação ,que foi conc-edida aoo Gov.erno na lei n . r . 6 r 7, 
de 30 de dezembro do anuo passado, tenho reorganizado alguns serviços do. 
Ministerio da Marinha, procurando melhorai-o~. 
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Estão em estudos outros proj ectos de r eforma de serviços, no intuito 
de simplifical-os, tornando mais >Segura e prompta a acção · administrativa. 

Foi expedido novo regulamento para a Escola Naval, . organisando o 
ensino de accordo com os progressos verificados em institutos congeneres 
dos paizes' mais adiantados, t endo-se muito em vista · dar aos alumnos dos 
cunsos d·e marinha e de machinas melhor pr.eparo theoric.o e, s.obPetudo, 
pratico. 

A admini,shação tem"se ooCJUpado oom sül"citude d·a Teparação dos na-
vios e de sua movimentação, para proporcionar ao pessoal da esquadra o 
constante tirocínio pratico da,s varias especialidades, em exercícios geraes 
e singulares, e tem adquirido algumas embarcações para o serviço das ca-
pitanias e de soccorro naval. 

Os exercícios feitos por duas divisões ele no ssa esquadra nos primeiros 
mezes do corrente anno, na Ilha Grande e em Santa Catharina, tiveram bom 
exito, ench endo de satisfação a todos que se interessam pela prosperidade 
da Marinha de Guerra N aciona]. 

Uma divisão composta do couraçado Riach<telo, elo cruzador Barroso e 
do cruzador torpedeiro Tamoyo . foi incumbida de representar o nosso. 
paiz na grande revista inten1aciona.J de Hampton Roa eis. 

A creação de quatro escolas regionaes com officinas, apparelhos, ar-
mamehto e embarcações necessarios ao ensino profissional clo.s aprendizes 
marinheir.os ,prej)ar·ados em outras .esoo·las é id•éa clig>na do vosso estudo 
<: approvação . 

Melhorar o ba lisamento dos portos e a illuminação das costas, montar 
posvo.s de sotacono ma.ritomo ~o longo das co•stJa>s, c1otar 1as ·off.idnas ela Ilha 
das Cobras de machinismos modernos para aHender ás n eces·sidades dos. 
r eparos e conservação da esquadra, emquanto se não realisa a mudança 
do arsenal para Jogar conveni ente, são medidas que recommendo á vossa 
attenção. 

O Governo tem dado cumprimento, independente de qualquer . indemni-
sação, á lei do Congre·sso que modificou o plano das construcções navaes, 
destinadas a supprir as grandes p erdas de unidades de combate e a de-
terioração do material existente que tem soffrido a nossa Marinha desde· 
alguns annos. 

Dessa>s modificações r esulta sensível economia sobre o qttantum desti-
nado ás novas construcções pela lei r . 296, de '4 de novembro de 1904 . 

O serviço das cãpitanias é ainda feito pelo mes;no pessoal fixado no· 
seu primitivo regulamento de r848, evidentemente insufficiente, á v ista 
do grand·e d (lsenvo1vim ento que têm tido a industria .e commercio ll1'MÍ-

timo·s. 
Sem remuneração sufficiente é impossível que muitos dos funcciona-

rios . externos, que servem gratuitamente, desempenhem seus deveres com o 
zelo e cuidado que r eclama o interesse publico. 
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lndustria e Os serviços a cargo deste Ministerio estão sendo devidamente reorga-
Viação nisados, de acoordo ·com as autori•sações que me conferistes . 

Pro:lueção Foi bastante sensível o desenvolvimento da nossa producção, no anno 
ul-timo. Coube aü Brazil a p·dnnei.ra plana entl"e os pro.duc.úo.ru~s mundi~es 

de café, borr·aoha, herva-m1att•e e •cacáo . Quanto a este, é a ,Primoeiva vez que 
supplantamos os paizes de maior producção, sendo de esperar mais accen-
tuada differença no corrente exercício. Augmentou, tambem, de modo 
consideravel, a nossa exportação de assucar, algodão e couros. 

Os resultad•os gerwes do nosso esowmbo ·oommer.cial ex.oederam ·em 
1906 toda e qualquer espectativa, assim pelas cifras de importação e expor-

tação, em si mhmaJS, até entã.o mmca aHing.idws, oomo peLa -nwtul"eza dos 
generos que concorreram para -tão avultado movimento. Na importação se 
observa um accrescimo de ;f. 3. 374. ooo ·Sobre a de 1905, devido exclusiva-
mente a materias primas para as industrias e a obj ectos manufact].lrados; 
dando-se, ao contrario, diminuição de ;f. 202.646 na classe das substancias 
alimentares e na dos productos animaes. Na exportação a differença de 
;f. 8. 437. ooo, verificada a maior, não se deveu sómente ao café, mas, 
em bôn parte, ao malte, cacáo, algodão, couros, f um os e ·outros artigos. 

O balanço não podia ser ma-is auspicioso: de um lado, affirma-se a nos-
sa maior cwpacidade productiva, por outro, conclue-se que vamos distribuindo 
melhor a nossa · actividade pelos varias ramos de cultura. Isso é tanto 
mais de notar, quanto é tendencia antiga a do predomínio exagerádo de 
certo genero na nossa producção, o que nos tem accarretado fortes crises 

no desenvolvimento •economico, ws quaes se hão de reproduzir, .ennquanto 
nos não 1oor.rigirmos d1e veso tão noaÍV•O•. 

A situação do assucar mostra-se este anno mais animadora. Os preços 
ele,·aram-se bastante e é de cr er que se mantenham em bom nível durante 
.a safra proxima. 

Houve um facto significativo no commercio deste artigo . a Ar;:;entirn 
que, ode mui.to tempo, graças ao regimen dos premias, deixara de ,ser tribu-
tar.ia da nossa producção, volveu .agora a f.az•er-Il>OJS grand·es <:o0111•pras, a ponto 
de nos faltar mercadoria para lhe satisfzer os pedidos . Mas, não basta 
<.ssa fagueira esperança para nos fazer esquecer a verdadeira condição dos 
nossos lavradores de canna de assucar e os prejuízos com que os amea'ça 
a pos.s,ível denuncia da Convenção d·e BruxeU.as. Cabe ao Congresso dotare 
no,s de leí,s que wss•egunem meios de res>stir ao nov·o embate a que · os 
no,ssos concurre-nrbe•s europeus nos vão su j.eitar. ·Si nos encontrar-em 
-d'esa·percehidos, como semp-re nos havemos achado, será pr:ecaria a sorte 
do>s nossos <:ompatricio•s que se d-edi<:am a tão importante lavoum. 

'Duas outiCas cLtitu.r,as mer-ecem cuidados esp•eci.ae.s, por ser,em de in-
tenesse v.erd!adeiramente nacional : .a d·o trigo e a da vi-nha. Não se comp.T.e-
hende que no nosso paiz, ond,e outr'•ora tão has·balllJe.nte se praticaram, 
não se lhes dedique hoje senão ·escassa attenção, por effeito talvez d.e an-
tiga prohibição do governo portuguez, que nos fez perd·er-lhe.s l' trato , 
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para for·rar , á nossa concurr.encia a então metr·opoJ.e. Importam estes 
productos, mais que nenhuns -outros, aos colonos estrangeir.os que, sem 
elles, difficilmente se hão eLe radicar á no.ssa Patria. Disso, porém, não ha 
r eceiar, porque ors felizes frutos 

1
grang.aa.cLo.s nas •colonias existentes, assás 

comprovam que o nosso abençoado sólo nào r.egateia pão e vinho .aos que 
lhe confiam a preciosa semente. Não pouparei esforços em incrementar 
ess·as culturas e c-onto co~1 a eff.icaz collaboração dos Estados para con-
seguir, neste particular, O·S mai-s· decisivos resultados. 

A criação vae se des:env olv endo, lenta mas segurament·c, entre nós, e 
as medidas de protecção e animação, que adop\ast•es, já começam a fruti-
ficar, conf-orme se infere dos dados do nosso movim ento commercial. 
Convém, pois, perseverardes nes•sa pr.oficua orientação. 

Expedi o r.egulamento p·ara importação de animaes reproductores, 
com auxilio do Governo Federal, sem nenhuma precaução, em ordem não 
só a garantir .a tn áioria dos nossos gados, senão tan1ben1 a evitar a in-
troducção de doenças contagiosas, contra as quaes tanto se precatam todo·s 
O·S paiz·es criadores. Em complemento dte ta•es medidas, prepara-se a fun-
dação de um posto zootechnico central n esta Capi•tal, tendo annexo um 
deposito d.e .anima·ec> de raças aperfeiçoacLas, par-a venda aos criadores 
pelo preço do custo no paiz de origem . 

Estão sendo estudadas as bases para a refo.rma, que autorisast·es, elo 
no•sso Jardim Botanico, até agora de tão p·arca utilidad.e para a agricultura 
naci•onal, e que, entretanto, reo·rganisado á maneira de alguns institutos 
congeneres do estrangeiro, se poderá tornar o mais seguro guia para levar 
a no.ssa incipi-ente lavo u·ra á benefica transformação de qu e ha mi·ster. 

Conv.enódo da necessidade inadiav.el de activ-ar o povoamento do 
nosso v.~sto e ermo ter·rita.rio, não 1ne detnorrei rem usar da a·tnpla autorisa-
ção que me outorgastes, e a 19 de abr.il ultimo e:qJedia o decreto n. 6 . 455, 
approvando as bases, segundo as quaes d•everá executa·r-se tão importante 
se~viço. 

No instituil-as, tive com'? pri.ncÍJpal intuito a fi:>Oação do immigrante 
estr.angeir·os ·ao sól·o nac.i.onal, para iss.o pr.ocuPando quanto possiv.el, aprovei-
tar-me do concurso doe> Estado.s, do.s particúlare.s e das emprezas de viação, 
bem como ele todo,s os ·elem.en tos susceptiv·cis d.e conco.rrer para o bom 
exito do plano adaptado. 

'Ü .pr.ivi.Jeg;io concecLidro ao•s tmbalhador·es agrícolas para ~-obrança de 
div.idas prov en ilentes de salani•os, em virtud.e eLa lei n. I. 6o7, de janeiro. 
deste .anno, e do r-espectiv·O regulame,nto de 27 de marçü, ha de oontribuir, 
não pouoo, par·a .a attracçãü .de ·em igrantes, mas não basta ao no.sso fim;· 
é •de c.onveniencia o estabelecimento do privi!.egio do homestead, afim de 
o·s prender á terra, com a garanti-a, que se lhes dará, de possuírem sempre 
um tecto on.d,e se possa abrigar a família, quae.squer que ·sejam as vi·cissi-
tudes d·a sorte. 

Criação 

Jardim Bota-
nico 

Povoa meu to 
do Sólo 
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rCom taes -elementos e com as regalias que a-sseguram as disposiçõe-s 
reguLamentares vigentes, confio que, conv;enientemente divulgad·as as con-
dições vantaj asas que o nosso paiz ·offerece aos estrangeiros que neU.e &e 
queiram estaoeLecer, não nos será diffi<~,il attrahir, em nosso proveüo, 
grande parte da abundante corrente emigr~toda que hoje de 'jJrd'erencia 
se dirige a otli1:r.as nações da Ame rica. 

tMas muito cu~dacLo e persev·e·rança se requerem; pois tantas têü1 sido 
as tentativ-as mallogradas, aqui como alhtir~s, que a menor falta poderá 
acarretar desastre ira-epar.avel. 

'Ü pl'oblema nos é de tal sorte reJ.eva~nte qne esp•ero me facU'ltareis, 
c011n a pr-eai•sa l•argueza, os meios ünp1Pescindiveis para l·ev·ar a bom termo 
a sua solução . 

A nossa lei de patentes precisa ser remodelada, já no sentido 
de melhor gara~ntir o inventor, já .para diminuir os onus que pesam .sobre 
a invenção. 

Fiz -editar o "Boletim da Propriedade Industrial", onde vêm consi-
gna~dos todos os actos administrativos relativos á ma teria. V:eio esta 
publicação supprir sensível lacuna, poi-s ·era · o Brazil dos raros paizes que 
na~da possu~am no g•enero. 

Comprehendendo o alto interesse que para nós reveste a indlllstria de 
mineração, 'jJreoccupei-me logo com remo-ver os principaes embaraços 
co:Utra a sua e:><pansão . hssim é que se acham ·em elaboração as bases 
de um •proj·ecto de .Jei d'e minas, que, de accordo com a.s v-ossa~; determi-
nações, será o.pportunamente submettido á vossa deliberação·, visando, 
dentro do pneceito constitucional, sanar os vicias dec-orrentes de um pes-
simo regimôn territorial, em beneücio da exploração deste ramo da 
industria. 

Outra difficuldade que sobreleva ·é a falta de troosportes, que infeliz-
mente não póde ele prompto ser a,plainada; ainda assim, no que comportava 
solução immediata, não poupei esforços para isso, como vos pod-em attestar 
'lS provide-ncias a,doptadas na Estrad a de Ferro Central do Brazil, quanto 
ao transporte de manganez, cuja industria já · começava a manifestar sym-
ptomas de decadencia. 

·Criei o serviço geologico -e mineralogico, co.nfjando-o á competente 
direcção, no intuito de realisar o estudo sci~ntifico da es.fructura geolo-
gj,ca da mineralogi!a, dos meios -e recurso-s mineraes da Republica, e a 
coJl~cta • de infor.maçõ.es sobre a natureza dos terreno,s, de modo a servi-
rem de base a proj.ectos de vias de communicação e outras obras publicas, 
especialmente as de pr-evenção contra . o•s effeitos da•s •secca·s. Incumbe-
lhe, outro•sim, responder a co•nsulta~s sobr·e questões de minas, bem como 
fazer a propaganda sy,stematica das nossas riquezas mineraes. 

A falta de conhecimento exacto das nossas jazidas constituiu sempre 
um dos maiores estorvos it sua prov-eitosa exploração, e grande estimulo 
para -os esp-eculadores, que tanto nos pr.ejud·i•caram a esse respeito. 
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Confio baJstante na efficacia . do serviço creado, desd.e que a sua 
acção não seja n eutralisada p.eJas causas acima apontada,s. 

O problema do.s transportes a,ssume, num .paiz va,sto e de população 
disseminada como o nosso, releva-ncia e:xocepcional. Póde-se asseverar, sem 
r eceio de contestação, que serão baldados quaesquer esfo rços •em pró! 
da immigração ou da transformação dos nossos processos de trabalho 
rural, sem co.mmtuücações regulares e econonücas das zonas productora:s 
com os principaes oentr.as consumidores. F.oi por isso que, ao encetar 
a minha administração, mandei abrir largo inquerito sobre as tarifa·s das 
linhas de navegação de cabotagem e das nossas principaes v ias ferreas 
e ao mesmo tempo f,azi.a organisar o quad.ro das estra;das de .interesse geral, 
cuja construcção não podia; sem grave damno para o nosso progresso , 
ser por mais tempo procrastina:da. Os r·esultados daquelle j á são patentes, 
na r educção g.eral de cerca de ·30 • [• nos f retes de mer.crudorias .do Lloyd 
Bnazlleiro e nos [projedos pa;ra r evisão da;s tarifas da·s Estradas de Ferro 
Central do Brazil, .Oéste de Minrus, Baturité e outras linhas f.ederaes. Ao 
lado deis.tas medidas, tenho-me esforça:do por promov.er •a r ea.!isação de um 
<<<'Cardo d·e t rafego mutuo, não só das ·estradas ent r e si, quando o pennittirem, 
como tambem destas com o Lloyd Brazileiro e com a R epartição Geral dos 
TeJ.egraphos. 

Proseguiram as obras de prevenção co.ntra o,s effeitos das seccas, 
duraJnte o anuo ultimo, rupezar ·de haver s·ido rdativamente propi·cio. No 
cor.nente ex·e.rc1c10 , to-rnei extensivas aos. Estados da P arahyba e do 
'Piauhy medidas .postas em pratica, com provei·to, .em relação ao Ceará 
e Rio Grande do Norte, havendo prescripto a intalltação, em toda a zona 

assola:da, de po•stos p luvio.metfi.cos annexos ás e stações tel.egraphicas ahi 
existentes. 

Em vista dos reSulta,dos surprehendentes obtidos na r egião a rida dos 
Estados Unidos com o S)'lstema da lavom·a secca, nesolvi mandar vir um 
rro•f iss~o1~al especialista na materia, .para ensaiar a sua applicação entre 

nós. 
Do exame a que fiz proceder nas obras realisada:s pelo Governo, com 

c intuito d.e dar trabalhar á população foragida nas épocas da calamidade, 
verifica-se que nada menos de 64 açudes (só no Ceará), construidos com 
enorme dispendio e entregues aos cuid~dos das administraçõ·es locaes, se 
acham inteiramente e·sboroados, uns por mal projectados, outros por 
d efeito de construcção; e, uns .e outro·s, principalmente, por falta de con-
servação. Diante de tal quadro e dos desperdi·cios feitos no Quixadá, e 
em trabalhos do mesmo genero, julguei i:mpPescindivel, antes de p.roseguir 
nessas obras custosas e nem sempre uteis, ou de emprehender novas, 
fonnular, á..e accordo con1 as idéas expendid.as no 1neu progPa111n1a de 1 z 

de outubro e na conformidade do que di•spuzestes na lei do orçametllto 
v igente, um plruno systematico, em que se interessassem os Estados e 

01s particular.es contra este flagello que, h a quatro secul•os, impiedosament e, 
assola vasta porção do nosso territo·rio. 

Industri a de 
transportes 

Seccas 
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Innundações As inundações não assumiram este . anno as mesmas pr-oporções que-

Praga de ga-
fanhotos 

Recensea-
m ento 

Aguas e flo-
restas 

I lluminação 
da Capital 

Federal 

Cabotagem 

no anterior. Os maiores prejuizo·s dena:n1-1se na Estra·da de Ferro O,éste-
de Minas, mas cs r"paros necessarios se · fize·ram com promptidão . Nesta 
Ca·pital repetiram-se as enchentes, o que demonstra graves defeitos e 
manifesta insufficiencia nas galer1as. de aguas · pluvi•aes. As medidas. 
susceptiv•eis d e execução im011ediata foram logo adaptadas, quer na zona 
do Canal do Mangue, quer -no bairro de Botaf.ogo; e, quanto ao mais, a 
Inspecção de Obras Pubhcas está organi.sando o proj ecto de modificações. 
geraes a introduzir na rêde de canalisações, d e modo a obviar, no po•ssivel,. 
os efofeito:s d·esse mal. 

Os gafanhotos causrar a111 t:tambem serios damnos •em alguns Estados. 
e c·om especialidade no Rio de Jan eiro, S. P aulo e Di stricto F ederal. 
Como e:x;periencia e no proposito de attender a solicitaçõ.es dos pequenos. 
lavradores da visinhança desta .Capital, incumbi a Sociedade N acionai 
de Agricul tura· de emprehend.er, segnndo i.nstrucções approvadas pelo· 
Gov•erno , a extincção desta praga na área do Districto Federal . As provi-
dencias adoptadas não podiam proV1ar melhor, pois em pouco mais de· 
tres mezes se conclui.am os trabalhos com o ma<i·s brilhante exito. 

Os trabalhos do r ecens·eamento de 1900 são por tal sorte falhos que. 
não convém ultimal-os . Vou effectuar a r eforma da R epartição de Esta-
tística e, em mensag.em esp·ecia l, solicitarei do C ongr esso as medidas que 
r eputo indisp ensaveis á plena efficacia do serviço. Preciso é que nos. 
achemos devidamente apparel~ados para o proximo r.ecen seamento geral 
de 1910, afim de que não. se reproduza o insuccesso do de 1900 . . 

Conforme determ ina:stes, acham"se em pr.ep.aro as bases de um 
proj ecto de lei de aguas e flor estas . 

Em tempo hei d·e submettel-as á vossa escla r•ecida consideração. 
O contracto de . illuminação desta Crupi.tal, cuja innovação foi estudada. 

.pela administraçã·o tnansac1Ja, sem qne pudesse ter sido levado a effeito, 
tem merecido a minha attenção. Novos elementos têm ~indo e'sclarec.er 
melhor a questão, que espero r·esolver, s·em grande delo.nga, com beneficios. 
reaes para o Gov.erno e para o publi~co, si, con1o creio , não se recüsar a. 
companhia cessionaria do ·cont.rllicto a ac.ceit.ar as bases razoaveis assen-
tadas após det ido exan:,e. 

O serviço de cabotagem continúa a fazer-se d efeituosa mente e ass·im . 
.perdurará , até que haj a mat.eri•al suffioeá·ente ·e rup ropriado para as neces-
sidade·s cr escentes do movimento comnnercial ·entre os rportos nacionaes. 

O nov0 contm cto do Lloyd Br.azileiro, que mais ~e preoccupava com 
o serviço de passageiros do que eom o d e c.a.rgas, quando a grav•e cris·e era. 
deste, foi corrig ido de a,coo rdo com a corp.p,anhia e quanto era dado fazel-o. 
Assim - é que foi alterado o nume-ro e o · pl1a.no dos navi os \ mandados. 
construir na Europa p ela em preza . 

A l·ei de cabotagem preci,sa ser revista para se fazer uma di·stribuição-
mais equitativa dos onus impo·stos á navegação, tendo em vist-a a divisão, 
da cabotagem ·en~ peq~<ena, grande e fluvial. 
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Actualmente, o commercio entre p'equenos portos do mesmo· Estado 
ou de Estados visinhos, as mai·s das v·ezes fei.to,s por pequenas embar-
cações, que navegam ao longo do· littoral, conduzindo sómente os productos 
das industrias e lavour-as d·os respeCJtivos proprietarios, fica sujeita ·aos 
mesmos encargo·s creados pela lei ele cabotagem, indistjnctamente. Dahi, 
resulta o entorp ecimento, paralysação ou mesmo suppressão do pequeno 
commer.cio entre povoaçõ.es maritiinas que não têm outro meio ele commu-
nicação que não seja o marítimo fluvial. 

· Afim de attenuar, quanto .possível, as falhas elo actual serviço da 
cabotagem, e:x;pedi o regulamento rpara a fiscalisação das vias marítimas, 
creando a Inspectoria Geral ele Nav•egação. 

Conscio eLe que o saneamento da •Capital Federal ser·á imperfeito e 
precario sem a so·lução dos seus dois p•roblea:nas funclamentaes - abaste-
cimento cl'agua em condições ele supprir as exigencias, c'ada vez maiores, 
de um grande centro urbano - e esgo-to hygieni.co das agua•s servidas, 
ae accordo com as cir.cumstancias p eculiares ao nosso meio, não me detive 
na aclopção immecliata elas •prov idencias que se faziam ' mistér á 'cons•ecução 

destes intuitos. 
A 29 de '1ezembro, approvei o novo plano ele abastecimento d'agua 

a esta Capital constante da Exposição de Motivos que me foi apreeentadn 
pelo Ministro dos N eg,o-cios d·a Inclustria, Viação e Obras Publicas, e 
autorisei a immediata execução das nespectiv.as obnas. 

O pl<l!no, em suas linhas geraes, consi·ste ·na captação e adclução, desde 
já, ele 104 milhões de litros cl'agua, pelo aproveitamento dos rios Xerém, 
Mantiquira, Grande, Camarim, S. >Gonçalo, CaJChoei·ra e Sant' Anna, de 
modo a elevar a quota do fornecimento diario, por habitante, a cerca de 
3 o o litros ; e, em seguida, ele mais r o o milhões, de outro.s mananciaes, 
afim de manter a mesma proporção, durante os r 5 annos proxünos. 

Para r.ealisal-o, -criei a 3" diviJsão da Inspecção elas Obras PubLi!Cas, 
que nos primeiros dias de janeiro deu ;nicio aos trabalhos. Proseguem 
estes com grande actividacle, tendo sido atacooos simultaneamente por 
vario·s pontos. Espero em meno,s de um anno ver concluiclas as obras de 
captação ·e adduçã•o das aguas elo Xerém, Rio Grande, Camodm e São 
Gonçalo, e o abastecimento de Paqueóá, devendo as do Mantiquir-a, 
Cachoeina -Gra·nde e Sant'•Anna ficar terminadas dentro . em pouco mais., 
11a confo-rmidade elo projecto approvado. 

O orçamento desses tr<l!balhos eleva-se, no maximo, a Jo .ooo :ooo$ooo. 
O plano .actual realisa grande economia so·bre o anteriormente adaptado, 
r-eduzindo bastante o custo elo metro -cub.ico c·aptaclo e distribuído. 

Já foi aberto, por conta ela autorisação conferida, um credito na 
importancia de 5. ooo :ooo$, para ·o custeio das obras em andamento. 

Continuaram com regularicl·ade os trabalhos d,e revisão da rêde geral 
de distribuição. 

Quanto aos esgotos, cujo serviço está a cargo de uma companhia 
cessionaria de antigos contractos, foi meu primeiro cuidooo, ant-es de 
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qualqueT decisão . a respeito, co.n.Stituir uma commissão de profissiona-es. 
.competellltes -.para examinar detidamente os verdadeiro-s termos da ·questão. 
e effectuar as experi•enóas necessarias, afim de delinear um proj ecto. com_ 
o respectivo _orçamento, das modifi-cações gera·es a adoptar, de aücórl:lo 
c-oan o•s tpreceitos d'a hygiene mod•erna e as condições -esp-eciaes do no-sso-
meio. 

Esta -com1111issão não ha poupado esfryrços para o bom desempenho da_ 
incumbencia recebida e já terminou não só o estudo completo da rêde· 
exist-ente e dos processos, ean uso, de tra1ame.nto do affluente, como támbem_ 
a co11Strucção 'de um tanque septi-co e do-s filtros correspondentes, junto .. 
á estação da City, na Anegria, onde pwcede a -ensa-ios systematicos, ainda_ 
não f,eitos •entre nós, de depuração biologica. 

Cuido, por essa fórnna, reaJi.sar duas das mais antiga-s e justas aspi- -
rações da populição do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, completar o· 
sa.neaJmento da Capital da Republi<:a. 

IÜ serviço :postal é ainda muito deficiente entJOe nós, achando-se sensi--
velmente ·aquem dos reclamos, dia a dia mais a·ccentuaâos, do nosso -
progresso .e civili-sação. 

O proj ecto de reforma que vos foi a.pres•entado, está sendo, conforme· 
soli-citast-es, devidamente informado pelo ·Ministerio competente. 

Foram nomea-das commi-ssões de funccionaTios postaes para inspec-
cionar as varia-s administrações da Republlca e, ao mesmo tempo, r•ecolher· 
os dado.s precisos, que tr-aduzam as .necessi-dades reaes do serviço. 

Fizemo-nos representM no Co,ngres·so Postal eLe Roma e ahi obtiV'emos. 
va<ntagens dignas de nota. 

Os Governo.s estrang-eiros continuam_ a solicitar accordos para permut-a . 
de encommendas po.sta.e-s, mas, actualmente, nos é impo-ssivel pol-os em 
pratica, po·r fal-ta de pessoal e commodos apropriados nas principaes admi-
nist-rações. 

Havia em 31 de dezembro ultimo r -772 linhas terrestres, com I23.970 ki- -
lometros de extensão. Durante o anno de 1906, foram franqueados 126.683.198-
objectos, dis-tribuídos 245.982.419 e recebidos em transito g8.886.907, contra 
respectivamente 109.109.861, 196.126.499 e 97-808.698, em 1905. Emittiram-
se 13.1.789 vales postaes para o paiz e 27.827 para o exterior, importando em 
mais de 2o.ooo.ooo$óoo. 

O numero de a-gencias aug.mentou de 127 . durante ·o anno, el•evando-se · 
assim a 2. 974-

0 accr.escimo consideravel de movimento que estas cifras consignam 
mostra, de rplano; a indeclinavel nec-essidade de tornar os Correios da . 
Republi.Ca capazes de pr-eencher plenamente as exig.encias oriundas do · 
crescente d-esenvolvimento das nossa-s relações internas e externas . 

A rêde telegraphi·ca continúa a d-esenvolver--se sensivelmente, já exce-
dendo de 6o . ooo kilometros a extensão total das linhas terrestres, subma- -
rinas e subfluviaes em funcciolllamento . hs li.nhas do telegrapho nacional'_ 
attingem actua1mente a 27.349 kilometros, cem uma extensão em fios, _ 
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S).lperior a so. ooo. O numero de estações desta Repartição e das estradas 
d·e f.erro eni trafego mutilO monta a 2. 23 I . 

Tendo as nossas linhas alcançooo, em tres pontos, a fr ontei·ra do 
Paraguay, envido esforços por um accordo com o Governo desta nação 
amiga, para se realisar a ligação directa da sua rêde telegraphica com a 
nossa. 

No 1ntui1o de unir todos os Estado.s da Republica pelo teJ.egrapho 
nacional e, ao mesmo tempo, dotar o territorio do Acre, já de si tão 
segr·egado do convivia da civilisação, de meios mais faoeis de communi-
cação com o .resto do paiz e com o estrangeiro, decidi-me a mandar 
construir, mediante o concurso de forças f.~deraes, a linha telegraphica que 
partindo d e Cuyabá se dirij·e a Santo Antonio do Madeira, poruto inicial 
da E. F. .Vladeira ao Mamol'é, e dahi se bifurque, por um ramo, em 
demanda áas sédes das Pr·efeituras do Alto Acre, Alto Purús e Alto Juruá, 
e, por outro, d·e Manáos. A commissão incumbida de construil-a deverá 
estudar mmaes p•ara pont>as convenientes da fronteira e, bem assim, 
pro•c·eder ao r econhecim ento ge ra l da zona, sob o ponto d·e vista estrategico, 
geognuphico e economico, pwmov·endo ao longo da linha a formação d.e 
colonias de indios nas proximidad.es das estações . Todos esses trabalhos 
devem estar terminados em pouco mais de tres annos, já tendo sido provi-
denciado a respeito do pessoal e material necessarios á execução do serviço. 
Para este fim, abri um credito na impo,rtanciá de Soo :ooo$, nos termos 
da autorisação concedida . 

Varios pedidos de concessão para o estabelecimento de estações radio-
graphicas têm sido dirigidos ao Governo, mas abstive-me de os deferir , 
por pender o assumpto de deliberação vossa. 

Prosegue com regularidade a execução das obras do porto desta Capi-
tal, devend.o achar-se conclui-das até fins de doez·embro de I9IO. 

Segundo o o.rçamento ap r esentado, em nov•embro de I 906, pelo Dírector 
Techni-co destas obras, havia que deSipende.r a importancia approximada 
de .E 4 . 8s6. ooo, até a terminação dos trabalhos, comprehendendo o que 
faltava não só quant·o á construcção da munalha do caes propriamente 
dita, como tambem de r efer encia ao seu appa·r elhamento, aterros, armazens, 
d esapropriações e ás o.bras complem•entares. Os &aldos existentes nesta 
data elevam-se a .cerca d e. <f 3 . 6s6 . ooo, de sorte que se verificava, então, 
um deficit apparen1e de .E I . zoo. ooo, o qual deverá ser sup.prido, nesse 
decurso de t empo, depois de satisfeito ·o pagamento dos juros dos empres-
tinno.s ext-ernos e interno, pelo prod'Ucto liquido dos 2 ° I 0 , ouro sobre a 
importaçãd do po-rto do .Rio d·e }an eiro, da r enda elos trapiches e proprie-
dades elo po·rto e elos trechos elo caes entregues ao trafego, e elos juros 
abonados aos deposit·os em Londres. 

E', porém, manifesta a insufficiencia elos 3.500 metros ele caes em 
construcção, para o movimento do nosso porto, cl.e modo que o seu prolon-
gamento se impõe e; para isto, novos recurso·s se tornam necessarios. 
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Parece pnovavel que n o correr deste anno ts.e j a entregue o primeiro 
trecho do caes ao trafego, e será de bom avú.so , n esta oücasião, atacar 
simultaneamente a·s obras pelos dois extremos o A administração liga 
a maior importancia ao conveniente funcci-onamento do serviço do porto, 
prar.a ve r •si, .por ta.! fónna, obvia a 110to ria cleficiencia de -extensão, a 

exemplo do que se consegue em AntuerpLi a, onde, com um con11prim ento 
de caes t•tiH&aV'el de r 7 o ooo m etr-os, pouco superi-or ao de Buenos Aires 
( r6 o 6oo metros), o movim'ento é tres vezes ma,ior do que o des·te o 

Resolvi, em vista do que me expoz o Ministro dos N egociois da l!Idus-
tria, Viação e übra•s Publicas, mod<ificar o a linhamen to do caes, já appro-
vwo, para ap roveitar o diqu e da Morton.a, cujo aterro estava decidido , 
e tra,nsformal-o em ordem a comportar até os g randes nav ios ultimamente 
enoo-mmendados para a nossa esquadra o 

As obras dos portos da Bahia e de Belém vão se r effectivamente inicia-
das, j á tendo sido approvado.s os estudos e orçam entos definitivos o As 
do Recife, logo que a commissão nomeada para organisar o r espectivo 
pnoj·ecto e orçamento termine os seus trabalhos, serão levadas a effeito 

pelo modo que melhor ·conv·enha no momento o As do·s portos da Victoria 
e Rio Grande d-ependem ainda da .approvação de estudos definitivos . 

O estado precario da barra do Rio Grand e do Sul tem-se tornad-o sério 
embaraço ~ navegação, sem que infelizmente se possa. dar r em edio efficaz 
emquaOJ.to não se r ealisarem as obra·s de melhorament-o contractadas o 

Providencias de ordem administrativa têm sido postas em pratica 
para regular.isar os serviç-os dos portos, e está sendo estudada a reforma 
da a-ctual orga-nisação, nos termos do dispo-s to no decreto no 6 o 368, de 14 
de fevereiro d este anno. 

Dest'arte , espero me será dado tornar uma r ealidad-e a execução 
systematica das obras de melhoramento dos portos da Republica o 

Os rios navegav·eis do pa.jz devem igua lmen te ser objecto de constantes 
melhoramentos, já p:elas facilidades que trazem á communicação interior, 
já por sua influencia no r egimen de muitos dos nossos portos o A r eforma 
a que acabo· de alludir tambem providencia a tal r espeito o 

O desenvolvim ent; d a viação ferrea é factor primord-ial no progresso 
de qualquer nação. Mas. cumpre' que a viação seja bem empr-ehendida 
e melhor orientada, para que os r esul tadots. comp•ensem os sacrifícios feitos 
c dêm razão áquell-e asserto o A gra ndeza material da A me r ica do Norte 
e da Argenti-na 'não se expli-ca sinão p·ela incomparavel expansão de 
suas estra das de ferro, fartamente distribuídas por zonas f erazes , pa ra 
onde affluiam, sem co-nta, immigrantes estrangeiros, que iam fecundar , 
com o trabalho, ·O sólo vi rgem , •e d esentranhar-lh e optimos frutos, creando 
por toda a parte novo·s centros de civilisação o Infelizmente, entre nós 
esses dois problemas essencialmente connexos, viação e povoamento, quasi 
sempr-e andaram divorciwo.s o 

CoOJ..forme a vossa autodsação, depois de maduramente considerado 
o assumpto, resolvi modificar os ·traçados das estradas d e Ar aguary a 
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Goyaz e de Bahurú a ·Cuyabá, t-endo sobr;etudo em vista liga r effectivamente 
o littoral ás grandes baúas do Amguaya e do Paraguay. Quanto á pri-

' meira, alráJs, outro motivo sobrelevou, qual o d·e v.alor.isar a E . F. Oéste 
àe Mimas, rproprio federal, permittindo, ao mesmo passo, a ·communicação 
dire-cta de Goyaz com o Rio de J aneiro, sem quebm de bitola, segundo é 
pel;lsamento do Governo realisar; e o povoamento da zona que passou 
a servir, mui fe,rtil e apropria~>a á colon~sação .estrangeira, ao qual se 
obrigou a companhia conçessionaria. Em ambos o,s · casos, melhoraram-se 
as condições technicas. No tocante á -d·e Matto Grosso, afó ra as razões 
de ordem rpoliti-ca e economica, havia a necessidade de ultimar em breve 
prazo a · construcção, e isto só era licito , procurando a linha, o mais dire-
ctamen1/e po.ssivel, um .ponto á margem do Paraguay ou de affluente seu, 
até onde a navegação fosse fr anca em qualquer época do anno. A. modi-
ficação do traçado não importa que f ique a cidade de Cuyabá desprovida 
de Viiação ferrea, poi s, d·e futuro será servido po.r um ramal d•esta e 
pelo prolongament.o da E. F. de Goyaz. · 

As estradas cuja construcção não póde mais ser r etardada, são as 
de ligação geral en tne os Estados. Pr-eoccupo-me sériament·e com alcançar 
os r ecursos n ecessa·rios a est e fim, e tenho que me ajudareis nesse emp•e-
nho, cortando cerce nas despezas ociosas e reservando-lhe dotação 
bastante. 

Já se acha encaminhada a construcção do trecho de Mathilde a Muniz 
Fr·eire, unindo assim a r êde da Leopoldina á E. F. Victoria a Minas, 
dentro de dois annos. O r econhecimento de Derrubadinha, na E. F. Victo-
ria a Minas, até Santa Ignez, ponto terminal da E . F. Naza-reth, na 
Bahia, a caba de ser concluido. Os estudos de Timbó a Propriá estão 
terminados. As demais linha-s de connexão entre os Estados do Norte 
até o Maranhão, vão sendo estudadas. A ligação das bacias do Tocantins 
e do Parnahyba com a do S. Francisco, proporcionando ao Rio de 
Janeiro, logo que a Central do Brazil chegue a Pirapóra, communicações 
fac eis com os sertões da Bahia, do Piauhy e de Goyaz, tambem me 
preoccurpa. 

A~nda nã,o poude ser levado a effeito o plano de viação Sul e Oéste 
de Mina·s, mas creio que hão de ser aplainadas as diffi.culdades que até 
agora o têm im·pedido . Assim tambem é ·meu pensamento constituir com as 
linhas de v iação da Ba hia uma grande rêde, conforme se ha feito em 
outros Estados. 

T•em sido dad-o todo o andamento á construcção do ramal da Soro-
cabana, que vae ter a Itararé, -e, por · seu turno, á do trecho da S. Paulo, 
ao Rio Grande, que ahi termina. A ligação da cidade do Rio Grande com 
Uruguayana está a concluir-se. 

Na Estrada d·e Ferro Central do Brazil dá-se toda a actividade ás 
obras do pr-olongamento e ao alargamento da bitola até S. Paul() e de 
Gagé até o kilometro 504, no ramal de Ouro Preto. 
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A linha elevada que se está construindo nesta Capital será breve itül'tl.-
gurada. 

De 1. 627k,294, ·em 1905, elevou-se, no correr de 1'906, a 1. 7041k~7'4• 
. a exbensão das linhas, com aug1pento de 77ko420, servindo' a mais s'eis esta-
. ções novas, . aberta·s nesse anno. 

A renda dos transportes de mercadorias cr.esceu d·e 15.642 :gss$840, 
em 1905, a 17.441:447$202, em 1906, ~om 1.798:491$362 de differença 
para mais, que só póde ser aHribuida ao desenvo!V'imento das linhas, não 
tendo havido augmento de taribs. 

No movimento de passageiws, foi consideravel o desenvolvimento; 
porquanto, de 19.501.622 passageiros, em 1905, elevou-se o numero total 
delles a 21.077.932, em 1906, com I. 576.3 I o, de accrescimo. 

Nos suburbios, p-rincipalmente, tem sido extraordin'ario esse desen-
volvimento, sendo que de 13.300. ooo passageiro.s, em 1902, elev.ou-se a 
I 9. 200. ooo, em 1906, apresentando o accr·escimo de cerca de 6. ooo. ooo 
de passageiros, no ultimo anno. 

A r·ec·eita geral de 1906, foi de 31.156 :7os$o6s, contra a de réis 
28.641:492$942, em 1905, accusando, poos, o accrescimo de 2.515:212$123; 
e, si a despeza geral, que fôra de 27.823 :789$59·1, em 1905, ascendeu, em 
1906, a 30 . 077 :289$487, ou mais 2. 253 :499$896, foi is,so devido, como 
era natural, á annexação á estrada dos 90 kilometro.s do trecho da Oéste 
de •Minas que a cruza em Ba-rra Mansa e lhe é oneroso e . dos novos trechos 
do prolongamento, que ainda não podem produzir proporcionalmente ás 
despezas que exigem desde logo. 

No corrente anno, o movimento já havido no primeiro trimestr·e, cuja 
rendá excedeu de mai-s de 2. ooo :o o o$ á de igual periodo do anno findo, 
promette avultada diHerença para mais na rend•a 'geral sobre a do anno 
findo ; d·e modo que, apezar do augmento da verba total da despeza orça-
mentaria, eX>igido pela necessidade d·e attender á acqnisição e reparação 
do mater•ial rodante, é de esperar encerr·e-s·e o exercício com excesso bem 
consideraV1el da r·eceita sobre a de.sp·eza. 

As linhas teJ.egraphicas que servem ás estações da estrada se desen-
vo]v.ern por 5 . I so kilometros. 

Conforme autorisação da vigente lei orçamentaria, ·está em estudos a 
substituição da tracção a v.apor p-ela electri·ca nos trens 1 dos suburbios, 
como o exige o cr·esc·ente desenvolvimento do trafego d•esses tr.eil.s. 

Os trabalhos da estrada do Madeira ao. ·Mamoré devem proximamente 
começar. 

Ministerio da A lei n. 1.6o6, de 29 de dezembro de 1906, creando o Ministerio da 
Agricultura Agnicultura, é um acto de grande sabedoria do Congresso e foi recebido 

com applausos pela nossa importante classe agrícola. Sendo o Braz i! um 
paiz agricola por exce!Lencia, é do maio.r a!.cance a craeçã.o d.e um centro 
administrativo que cuide especialmente desse magno assumpto e o impul-
sione por meio de o·rgãos · competentes, como acontece na mó r parte das 
naçÕe·s moder·nas . 
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Para corresponder ás esperanças que despertou sua creação; não · deve 
o novo Ministeri.o se~ um simpl·es appar.elho . bur.ocratico, composto de 
secções .e divisões administrativas, e sim um conjunto · d·e orgãos que 

:tenham a .seu cargo serviços . especiaes .propulsor·es . da industr.ia agrícola, 
·na·s suas variada•s . fa·ces, como sejam: ·ensino theorico e pratico, campos de 
·demonstração, po•stos zo<>technioos e · meter.eDlogicos, serviços de immi-
,gração, colonisação e de propaganda~ estaJI:istica agrícola, estudos geoJo-
,gicos e outr.o.s semelhantes. Alguns desses serviços estâ>o já regulamen-
-taJdos, e outros em· estudo, para ser orga1llisados de modo a· se poder 
.executar a lei em sua plenitude, o que esp·ero co111seguir dentm de prazo 
·.breve. 

Em 22 de dezembr.o . do anno findo, começou a funccionar · a .Caixa de Caixa de Con-
•Conversão, instituída pela lei n . . r ·575, de 6 do mesmo mez. versão. 

O pensamento que dictou a creação desse apparelho foi certamente 
'bebido na longa e amarga exp~riencia das gra1nd•es oscillações cambiaes, 
deoorrenbes sem duvida da natureza do meio circulante que possuímos, 

·mas aggravadas por circumstancias que poderiam ser afastadas ou, ao 
-menos, attenuadas. 

A/ lei de r899, •estabelecendo os fundos de resgate e de garantia do 
:papel-moeda, tendia a dimii11ll.ir o vo.Jume da . cir·cuLação inéonversivel e 
. .a preparar a conversão futura do meio cir.culante. 

Ena, portanto, um conjunto de prov.idenciaJs capazes de conter, nos 
]imites do 1possivel, a <1epr.essão do valor do a,gente da circulação. 

·Mas, não tinham limites as 'brus.cas o•scillações no sentido da elevação 
·das taxas do cam,bio, determinada frequentemente por emprestimos e outras 
causas immediatamente independentes do desenvolvimento normal e pro-
gressivo da,s forças reproductoras do paiz. 

Estas subitas alterações no valor do meio circulante tornavam inse-
,gura a sorte da lavoura, do commer<Cio e das industrias, porque os preços 
·da producção não se ajust•avam rapidamente ao no.vo valor da moeda 
:interna, valor alo·á,s instavd e •suj eito a constantes retro·cessos. 

A Caixa d·e .Conversão, limitando a a·scensão repentina e ephemera das 
·taxas, assegura, por esse lado, a estabilidade cambial, tão des·ejada como 
:beneficio fecundo para a producção. 

Por outro lado, os c1epositos metalhc.os representam um recurso ·prornpto 
-de que pôde lançar mão o mercado, quando se faça sentir procura mais 
'intensa de ouro. 

Não é a Caixa <te Conversão mh estabelecimento bancario, que possa 
:receiar corridas aos seus cofr.es, porque os deposito·s que nelles existem 
:•correspondern precisamente ao papel conversivoel em circulação . PeJ.o 
·.COntrari.o, é j ustarnenbe um do·s seus fins for-necer a bôa rno.e,:la quando 
.esta se faz n ecessaria, agindo salutarrner\Jbe sobre todo o meio cir·culante, 
yor.que· evilitará assiJm a rapida depr.essão do valor deste . 
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Nos p.eriodos em que abundam no mercado saques s'obre o exterior 
ou em que o 011ro immigra por qualquer causa, a caix'!- fornece seguro 
abrigo a e sses ca,pitaes, assegura·ndo-lhes a r estituição pelo mesmo preço, 
pelo qual os r·eoeheu, e impedindo ·que sejam absorvidos por uma elevação. 
tenl!J)Orari,a, e por isso 1nesrrno i111p·r.odu!at:iv·a, das taxas do .can1bi~o . 

A' segurança offerec>da aos carpitaes estrangeiros que '])rocurem o paiz,. 
a infiltração da bôa moeda na cirntlação, a permanenoia de valores decor-
rentes d•a estabiijdade cambial e o preparo do . teneno para uma cir·cula_ção 
sã co.nstit uem , benefdcios que se d•ev,em esperar do instituto creado- pela. 
sabedoria do Poder Leg islativ.o. 

Determinou a lei n. I. 57>5, do anno findo , que os saldos do p eríodo· 
de · resgate continuam a ter a mesma ap.phcação que lhe deu a lei de I899· 

isto é, o resgate do papel-nweda. 
Ao mesmo t empo destinou a es•se . effeito os r e.cursos do fundo d e-

gara ntia, dev.endo , neste caso, ser eff.ectuado o resgate, 1necLiante subSti-
tuição do pa,pel inconversivel pelo co·nversivel, enütt·ido so,br-e aqueHe· 
fundo, 

Continuará assim, com mais intensa ex.ecução, a salutar politi_ça do-
resgate - ora r etirando SÍ111!Jllesmenne .o papel do curso fo.rçado, ora substi-
tuindo-o p.ela ' nota conversível. 

•Como affarmaÇão dessa politica, o Gov erno, utilisando do fundo de· 
resgate os recursos que t inha, fez incinerar ultimamente I . ooo :ooo•$ooo. 

A;o ·la,do; · pois, da Caixa, .emittindo sobre o ouro, que a procura,. 
funcciona o apparelho do resgate, r et irando o pape~ inconversivel. 

Não ~e annullrun -estes movimento-s porque são pro-fundamente diversas-
as nai:ur.~za.s· . das duas emissões, Uma é ,elastica, contrahe-se ou dilata-se, 
segundÇ>. <!S necessidades reaes da economia nacional . Á ,outra, uma vez. 
feit•a, permanece e diminue de valor na razão da massa. 

Não ha, porta-nto , modifi.~ação essencial na po.Jitica monetada até· 
aqui seguida, tendo por base o r esgate do ']JaJpel-moeda e por fim a aboli--
ção desse ag'-ent•e da circulação. 

Sem abalos e com proveito para o cLesenvolvimentq d·o paiz, a circulaçã<Y 
será lentamente substituída. · 

Quando, porém, não,. conseguisse a Caixa de Conv•ersão realisar os-
beneficios. que della se esperam e fi·cassem va-sios os seus cofres, seria. 
ella um appar·elho inoffensivo ás finanças e ao credito da Nação, mas 
sempre prompto a desempenhar seu papel, quando a alta do cambio se-
pronunoiasse. E', entretanto, digna de ser assignalada a experi·encia já. 
feita que, embora curta, é favoravel ao novo instituto . 

Até o pr-esente, os de.po,sitos existentes na Caixa de ·Conversão attingem< 
a ;f. S-S40 '.ISI-I-S, . equivalentes a 88.642:427$642 . 

.Os bilhetes emittido.s cir-culam sem embaraço e as novas emissões. 
· penhuma ·perturbação produziram na circulação. 

Situação _fi- A rece ita arrecadada no exerci.oio de I9ó6 ·e já escripturada no The--
·nanceira souro, eleva-se a 72.640 :4oo$r77, ouro, e 2I9.292 :095$464, papel, estandO> 
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por escripturar as impor.tancias appro-ximadas de I 6 . o r I :r 67$960, ouro, 
e 42 . I73 :I17$2oo, pa>pel, o que perfará o total de 88.65 I :s68$I37, ouro, 
e 261.465:212$664, p<!!pel, não computados os depositas . 

A lei n. r. 452, de 30 de dlezembro de I905, orçou a rec·e~ta geml 
da Republica para I9o6, em 69.074:930$889, ouro, e 223. 8z5 :ooo$, papel, 
incluídas as quantias que poderiam ser arr-e-cadadas para obras d•e melho-
ramentos dos portos, cuja cO'bran9a só foi effectiva na Alfand•ega desta 
Capital. 

Da comparação dos algar[smos a.cima expostos, verifica-se que a renda 
arrecadada ·e já escr.ipturada excede á estimativa orçamentaria ouro, e-m 
3 ·5'6-5 :469$288 e Üca inferior na parte papel em 4.532:904$536, diffe-
rença que desa;pparecerá para dar lagar a um augmento provavel - de 
I9. 576 :637$-248, ouro, e 3·7. 640 :zi2$664, pap·el, uma vez inclui das as 
parcellas qu~ ainda não se acham escripturwda·s em balanço. 

A despeza do exerc:icio foi fixada em 48.3II :5I2$347, ouro, e réis. 
z86.348 :2I8$32I, papel. 

A despeza, ouro, até agora escr:ipturada, attinge a 48.882 :503$507, . 
. e a 227.542 :o73$I32, papel . Estes algarismos devem ficar elevados na 
parte ouro a 66.o64:333$083 e na parte papel à 338.405:793$907, desd·e 
·que seja escripturada a despeza que ainda não o foi por deficiencia de· 
dados exactos, calculada a·pproximadamente em I7 . . I8·I :829$576, ouro, 
e IIo.863 :712o'$775, pa;pel. 

A despeza total do exercício excederá, portanto, á fixada, em réis 
I7.752 :820$736, ouro- e 52.057:575$586, p•ap·el- somma a que corres-
pondero os creditas especiaes, extraordinarios e supplementares, abertos 
no decurso do ·exercício financeiro. 

Confrontadas a receita e despeza, j·á escriptura:das, verifica-se um 
saldo, ouro, <1e 23.757 :896$670 e um deficit, pa>pel , de 8. 249 :978$668, a 
saber: 

Arrecadação, ouro .... . ............ . 
Despeza, idem . . ... . ............... . 

Saldo, idem 

Arrecadação, papel .. .. .... . . .... . . . 
Despe1Ja, idem ... . ................. . 

Deficit, idem 

72 . 640:400$I77 
48.882 :5o•3$5o7 

23-757 :896$670 

2I9.292:095$464 
227.542 :o73$I32 

8 .249=977$668 

Co.mputando, porém, a parte não escriptura>da, ainda obtem-se o saldo, 
ouro, de 22.587 :235$054 e o deficit, papel, de 76.940 :s8I$243, a saber : 

A:rrecadação, ouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . 65I :s68$I37 
Despeza, idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. o64 :333$083 

Saldo, idem 
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Arrecadação, papel . ... .. ...... . . . .. . 
Despeza; idem· . . ..... . . 

26.r.465 :2r2$o64 
338', 405 =793$907 

Defidt, idem ... .. . . . 

A renda do trimestre de janeiro a março do corr-ente anno, segundo 
•os dados até · agora existentes no Thesouro, apresenta· so•bre a de igual 
período do anno anterior um e:>ocesso d e 23. 174 :2oz$s r o, cabendo ás alfan-
.degas a importancia d e 17.139 :3-86$ e o re.stante ás demais repartições 
iiscaes. 

Em o.ur-o o aug;mento é r-epresentado por 7. 699 :82r$ e em papel por 
• s -474 :38r$s r o·. 

O Governo não tem poupado esforç-os para conseguir arrecadações tão 
ex.actas quanto possivd e t em desenvolvido intensamente o serviço· de 

'fiscalização. 
Este serviço, largamente r eproductivo, carece de ser dotado de recursos 

.especiaes, de maneira a não ser embaraçado pela cLeficiencia de creditas 
:indispensaveis. 

E' n ecessario tambem a r eforma do material em diver.sas estações 
arrecadadora e ampla acquisição de novo, pa rn que se consiga neste ramo 

·do serviç·o a possível perfeição a que o Governo t em procurado· a.ttingir, 
·dentro dos recursos de que actualmente dispõe. 

Os serviços a cargo do Ministerio da Fazenda mantêm-se com regula-
ridad•e depois da ultima reforma das delegacias fiscaes e creação de mais 
-duas sub-directorias no Thesouro. Os balanços definitivos acham-se actu-
almente em dia, impresso já o de 1904 e em vias de conclusão os d e 1905 
e de 1906. 

Não obstante, porém, os beneficos resultados da alludida reforma, o 
.serviço de algumas alfandegas e delegacias exige augmento de pessoal, 
-constantemente reclamado pelos chefes de serviço. 

O balanço effectuado pelo Ministerio da Fazenda, em 3 I de março 
·ultimo, deu o seguinte resultado : 

OURO; 

Saldo da conta g era l com os agentes financei-
ros do Brazil em Londres, oompreh endida a r·emes);.a de 
cambiaes- feita em 12 de março, no valor de 
;f: 9 ' 3-724-6-4 .......... . . . ..... . .. . . . .. . .. . ..... . 

Saldo da conta "Obras do Porto", em Londres . . 
Titulas da di vida externa pertencentes ao The-

souro ... . ..... . . . . . ... ..... .. . . . ........ . . . . . . . 

s. d. 

7· IIS.-359- 8-
2.905-374-19- 2 

297.220- o- o 
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Emprestimo feita · ao antigo Banco· da Republiça' 
por conta do fundo de garantia .......... . .... . ... . 

Saldo em réis. ouro, nos CÇ>fres · do Theso'uro; 
delegacias e diversas alfandegas 9,86o :328$I49 •equí· 
valentes a 

PAPEL: 

Saldos existentes no Thesouro, Caixa de Amor-
tização; delegacias e alfandegas .. .. ....... .. ..... . . 

N·o Banco do Brazil, em conta corrente . . . . ... . 

PRATA: 

Na Casa da Moeda. Em m·oedas ...... . ....... . 
Na Casa da Moeda. Não amoedada ......... . ~ . 

NICKEL: 

Do novo cunho .. . ... . . . . . .. . ..... .. ... . . . . . 
Do a11tigo cunho . . . ... . • . . .. . . . . ... . . .. . . .. . . 

'BRO N ZE ... . ..•. . .. • • • .• • •• •• . •• . •. . •• •. • . • .. . 

Resumo : 
S. d . 

Em ouro . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. I2. 427. 240- I 8-6 
Papel . . .. ... ... ... . .... . . . ..... . .... . . . . .. . . 
Prata 
Nickel 
Bronze 
A parte ouro reduzida a papel, ao cambio de 

15 d. co responde. a .. . .. .. · .... . .......... .. . . ... . 
elevando-se assim o total do saldo á somma de ..... . 

I'. oao·. ooo- o" o 

r. Iog. 286-II- 3 

36.712 :o86$490 
II .85I :ooi$432 

I· 28.7; I37$985 
587:347$700 

23 . 365 :348$5oo 
I.349:ooo$ooo 

24.7I4:348$5oo 

45:556$o64 

Réis 

48.563:o87$922 
I.874:485$685 

24.7I4:348$5oo 
45 :556$o64 

rg8 . 835 :854$8oo 
274· 033 '332$971 

No curto periodo da sua administração , o Governo actua l t em f eit o res-
gate d•e somma não pequena de titulas da divida publica. 

Além do pagamento , iniciado em janeiro e já quasi terminado , das apo-
1ices do emprestimo interno de 1897, que foram sorteadas em outubro do 
.anno passado, no valor de 6. ooo :ooo$; foram ainda resgatados titulas, 
Rescission Bonds, no valor nominal de ;f. 238.66o, equivalentJes a 3.8r8 :56o$, 
.ao cambio de I 5 d . 
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Si ás mencionad'as quantias· fôr addicionad a a de 779 :2oo$, valor dos 
· titulas. adquiridos de I 5 de novembro ultimo a 3 I d e março para o 'fundo de 
amortização dos emprestimos internos, elevar-secá a I0-597 :76o$ a somma 
total de que ficou neduzida a divida fundada. 

O fundo de amortização dos emprestimos internos, papel, creado pelo 
decreto n . 4.382, de 8 de abril de I902, tem tido o seguinte movimento: 

Apotices Valo1· 

Em 3I de d•ezembro de I902_ . . . .. ..... . ... I4 -4I4 I3.74I :8oo$ooo 
I903 . .. . . . ... . .. . . I6.7I3 I5.946:6oo$ooo 
I904 . .. . , . . . . ... ... I8 . 8I5 17.802:8oo$ooo 
1905 ... . . ...... . .. 20.JI6 I9.I6o:5oo$ooo 
I906 . . .... ·· · ·· . .. 2! .362 2I. 355 :5oo$ooo 

março I907 • • • • • o • • • ••••• 2I ·456 2I . 448 :7oo.$ooo 

O papel moeda em circulação a 3I de março findo r epr esentava o valor 
de 664 .667:4II$ooo. 

Por conta do fundo de resgate, a que foi addicionado, na fôrma da lei,. 
o producto dos d ividendos do Banco do Brazil recebidos pelo Thesouro, foi 
mandado inc-inevar em abril pr·oximo fi ndo a somma de I . ooo :ooo$ooo. 

A divida externa da União é actualmente de_ <f 69.608.357-9-9, por· 
haver sido reduzida pelos resgates de 3 I de dez.embro e I o de janeiro fin-
dos, refenentes ao emprestimo de 190I , Rescission Bonds. 

O valor do fundo de garantia do papel moeda em 3I de dezembro de· 
1906 era representado pela somma de ,f s.oi5.I8I-I-II. 

O valor da importação e da exporta~·ão nos annos de I90I e I9o6 consta. 
dos seguintes algarismos : 

Mercadorias 

Mil réis, papel 

Valor da impor tação- I9o6 .... .. ... . 
- Igor. .. . ...... . 

Differença em Igo6 . . ·;....... . ... + 
Valor da exportação- 1906 .... . .... . 

· - 1901 ...... . .. . 

Differença em 1906. : . . . . : . . - .. . . 

Meta!liJco 
Valor da importaÇão-I go6 . ....•... . 

-I901 .. .. . . .... 

Differença em 1906 . ... . .•...... . + 

499 -286:g76$ 
448·353:353$ 

50.933:623$ 

799.670:295$ 
860.826:694$ 

6I.I56:399$ 

45. 2II :689$ 
28. 36I :003$· 

r6.8so:686$ 

+ 

+ 

33.204.04T 
2I . 377.270 

53 -059·480 
40.621.993. 

12.437 - 4~7 

2.963·446-
I. 398$431 

1.565 . 01 5. 
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Valor da exportação-rgo6 ........ . . 
- tgor ..... . .. ~. 

Differença em rgo6 ...... .... ... . 

507:410$ 
.1. 3 r o :599$ 

8o3 :r89$ 

BALANÇO DO COMMERCIO EXTERIOR 1906 

Mercadorias 

Exportação 
Importação 

Saldo ...... . . . .. ............ .. . . 

Exportação 
Importação 

Saldo 

Meta.tlú:o 

Mil réis papel 

799 .. ·67o :295$ 
499-286:g76$ 

507:4IO$ 
45.21 I :689$ 

32-750 
58.314 

53-059-480 
33.204.041 

19.855 . 439 

32-750 
2 .963$446 

Do saldo de 300.283:319$ ou ;f. 19.855.439 a favor das mercadorias 
·exportadas, o Brazil recebeu em 1906 - 44.704:279$ ou quasi libras 
3. 000.000. 

Foi tomada para termo de comparação a exportação do anno d e 1901, 
.a mais importante até 1905, e vê-se · que a de rgo6 produziu mais libras 
I:J. 400. ooo, ao passo que o valor papel foi menor, ná som ma de 
6r.ooo :ooo$ooo. 

E' animador o movimento de exportação realizado no r 0 trimestre do 
corren te anno, como se vê dos seguintes dados colhidos na Estatística 
C ommercial , sujeitos a pequenas modificações, quanto ao anno de 1907 : 

r 0 TRIMESTRE 
MERCADOliiAS 1906 1907 

r - Café 4·279 . Srr 6. 440.573 
2 - Borracha . . ... .......... . .... · · .. 5 · r96.3oo 5-349· rSs 
3 Fumo ..... . ...... ..... ... . . · · · · . 331.272 464-318 
4 Assucar . ......... . .......... .. . . 271 ·491 69. Il4 
5 Hervn-m atte ... . . ......... . ... .. . 291.726 339 ·862 

-6 Cacáo .......... . .. .. .. .. . 361.308 36r.87s 
.7 Algodão .... . . . ....... . ... · · · · · · · 630·353 928.863 

Total dos artigos . . . .. . . . .. ..... . 11.362.261 13-953·790 
Diversas ...... . ..... . . · · · · · · · · · · 1.421 .959 r. 757 ·472 

Total ger.al ... . .. ... ...... ... . ... . 1'2.784.220 I5.711.2Ó2 
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Café A colheita do Café no anno findo excedeu de muito as e&timativas mais' 

Thesouro Fe-
deral 

Banco do 
Brazil 

Crediló agri-
cola 

optimistas, sendo sensivelmente superior ás maiores até então conhecidas; 
isso determinou a baixa do preço do genero, como sóe acontecer em casos 
semelhantes. A acção dos governos dos tres principaes Estados cafeeiros. 
da Republica, confiada a S. Paulo, tendo conseguido retirar do mercado· 
crescido numero de saccas, impediu que a baixa do preço assumisse pro-
porções desoladoras para os productores. 

Conforme autorizastes, a União póde prestar fiança ás o:perações de 
c11edito que os Estados fizerem para a regularização do mercado de café .. 
Essa intervenção não foi ainda precisa por não terem os Governos Esta-
doaes levantado o emprestimo autorizado em lei ; mas será effectuada, desde· 
que elles a reclamem, pois se trata de interesse nacional, segundo o reco-
nheceu o Congres•so. Bmsta observar o q~wnt>tm da ex;portação do café . do 
Brazil para se ver que elle constitue sua principal industria e fornece gra·nde· 
parte do ouro neoessario para saldar nossas transacções externas. 

A organização administrativa do Thesouro Federal, regida ainda por 
antigas disposições regulamentare~, parcial e incompl etamente retocadas, já 
não corresponde com vantagem á multiplicidade crescen!Je e á comple-
xidade dos negocios que aquella repartição tem de expedir. 

Faz-se mistér adaptai-a ás exigencias actu"aes estahe].ecendo uma 
melhor distribuição dos serviços, ampliando alguns destes e reformando O· 
processo de outr·OS. 

O serviço das alfandegas, cujo movimento tem tido um rapido 
augmento, precisa de 'ser melhor dotado, tanto no que r espeita ao pessoal 
como ao materiaL 

Reorganizado pelo decreto de 30 de dezembro de 1905, vai o Banco do 
Bra!'il pnestándo os melhores serviços á nossa praça, não só desenvolvendo 
as operações de desconto e restabelecendo o credito commercial, como coope-
rando eificazmente com . a Caixa de Conversão para ser mantida a estabi-
lidade cambial - condição primaria do progresso •economico. 

Si as necessi·dades do credito commercial são ma.is ou menos sat-isf·eitas 
pelos institutos que possuímos - o credito agrícola em absoluto não existe 
entr~ n6s. 

Não se comprehende a vida normal das industrias sem apparelhos de 
credito capazes de amparai-as e desenvolvei-as. 

Entretanto, a agricu]tura· - a mais preciosa das nossas fontes de 
riqueza- permanece numa si~uação singular, sem o apoio de nenhuma das 
fórmas do credito, sem meios de resistencia e sem os recursos ordinarios 
de que toda a industria. se vale como condição necessaria da sua ·pros-
peridade: 

Já cogitou do assumpto o Poder Legislativo em pro.i ecto approvado 
pela Camara dos Deputados, organizando o credito ruraL 

Attendendo devidamente ás justas reclamações da lavoura, é de esperar 
que o Congresso N acionai continue a occupar-se do assumpto e o resolva. 
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definitivamente, facilitando, como em sua sabedoria entender, a organização· 
de institutos de credito agricola. 

A revisão das tarifas aduaneiras foi tambem objecto das preoccupaçõe& Tarifas: adua-
necentes do Poder Legislativo. 

Nã-o parece aconselhavel a aggravação de tarifas que já sufficiente-
mente protegem industrias em condições de prospero desenvolvimento. 

O proteccionismo aduaneiro é acoeitavel dentro de limites razoaveis 
traçados pelo exacto conhecimento das condições economicas do paiz. 

Entre nós, é a producção agricola que mais vantajosamente póde ser 
amparada pelas tarifas, graças á capacidade productora de que dispomos. 

Proteger a agricultura, manter taxas qllle · permittam, sem exagerada 
protecção, a vida e o progresso das industrias capazes de natural desen-
volvimento e adaptar tarifas simplesmente fiscaes para artigos que não 
poderemos produzir, parece a mais criteriosa orientação do assumpto. 

São estas as informações que julguei conveniente ministrar-vos. Encon-· 
trareis outras, mais detalhadas, nos relatorios refenentes aos diversos Mi-
nisterios, estando o Gov erno sempre prompto a fornec er-vos os esclareci-· 
mentos necessarios. 

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1907. 

AvFoN so AuGUSTo MoREIRA PENNA .. 

Presidente da Republica. 

neiras 
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3 DE MAIO 

;SENHORES ·MEMBROS Do CoNGRESso NACIONAL - E' com a mais viva 
sati sfaçã,o que pela segunda v,ez me d irij.o a vós, congratulando-me p elo 
auspicioso facto da vos-sa r eunião, sempre grata ao povo brazileiro, justa-
mente confia•nte no vosso trabalh o esdarecido e profi.cuo . 

A ntes eLe vo·s expôr a si tuação do pa iz, indicando as provid.encias · e 
peformas que me .parecem mais urgentes, no.s t ermo~ elo a r t. 48 § 9° da 
Constituição, devo .ag.rad•ecer-vos a valio ~a collaboração que prestastes 
ao Govera10 n a ult,ima se.S>São, decnetando medidas acer tadas, que v ieram 
satis faz.er a importantes r edamos do inter:esse nacio!nl. ;Co~forme ver eis 
em docum entos •officiaes que vos serã.o presen tes, algumas qe~sas medidas 
fo.ram já lev.acl·as a effeit•o, achando-se outras em e:stucLos e aP.parelhamen~o, 
afim cl·e lhes ser dada execução methodica e co.nveniente . 

•Continúo a fazer quanto de mim dep encl;e para que se tor·nem cada 
vez maiJS ·estreita-s e cordeaes as nossas relações .com os paizes estrangoeiros; 
e sendo, como são, eJ<celLentes as que mante·mos com quasi todo<S, de alguns 
gove rno s e povos amigos· temos r ecebido ul timannente provas ele Ol'escente 
ap.reço, a que a Naçã•o Bnazil<eira e o m eu Gov,erno têm sabido sempre cor-
r.esponder con1 v ivo reconhe~cim ent9. 

As visi tas feitas por uma divisão naval brazileira a H.ampton Roacls, 
por outm a tiVlo nJtev idéo, •e por navios isolad·os ela nossa A rmada a. Mon-
t evidéo, Punta Arenas, Talca huano, Valparai·so e . Calláo d e Lima, assim 
como as que foram fe itas ao porto da no·ssa capita l p ela Arma;da Am e-
ricana do Atlantico, por um navio-escola · chileno e dons allemães, deram 
Jogar .a m ui significativas mani festações d,e corcLeal estima en tre o Governo 
elo Brazil e .o:s el a Allemanha, Esta;doiS U nidos da America, Chile, P erú e 
U ruguay. No Brazil, no Clül e e no Uruguay a população inteira, espon-
tanea e enthusia;stioamente, se assoc iou ás demo.nstraçõ·e,g officia·es . 

Fiquei summamente .p enho.rado pelos termos amistosos elos telegrammas 
que nessas diHer-en1Jes occasiõ•es me coube r eceber do Presidente Pedro 
Montt, d•e Sua Maj esta,cle o Imper ado·r Guilh erme II e elo Presidente 
Theodoro Roosevelt. 

E:.:terior 
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.A 15 de novembro do anno i)assalClo ·e no dia I 0 do corr·ente mez 
de maio, tiv.e a .sati·sfação de rec-eber a's mi!SsÕes ·exbraordinarias rJ.il. Republica 
Or>e.ntal do Urugua'y e da Republica elo 1P.araguay, pr.esidi ~aJS, a primeira, 
pelo General Eduardo Vasquez, Ministro d,a Gu,erra e Marinha, e a segnnda, 
pelo Dr. Ceoilioo Baez, Mini·stro elas R elações Exteriores . Vieram e !las 
retribuir a,s saudaçõ•es que aos Presidentes Dr. Claudio Wil!<eman, do 
Uruguay, ·e Dr. B·enig;n.o Ferreira, do Pa,raguay, quando assumiram o 
e:x;ercicio das ·,suas funcções, e ao povo d·essas clnas RepubJi.ca s, foram 
apresentadas ·em nol11ie do •Brazil e no m eu pelo.s nosso.s ag•entes diplomatico.s 
en1 Montevidréo •e 1Assnn1pção, s ecundados por c-omnlissões nava•es non1eadas 
especialmente· para esse fim. 

O .acolhimento que a nüssão uruguay1a •enco•ntr•OU aqni no Governo e 
no povo, e o .que va i e.ncontrando a úJaraguaya recen1-chegada sã·o provas 
inequívocas do sincero affecto que ao Borazil mere.cem essas duas Repu-
blicas nossa·s convi·sinhas . .Em v.ercl:ade, nada cl esejamo.s mais do que pod e·r 
ir fo.r.talec endo sempre os vincu.l•os de antiga e l·eal amizade que nos un em 
a amba\S .e ás demais nações elo nosso co.ntinente . 

Neste anno e m que o Brazil -oelebra o primeiro c·entecnario ela aber- , 
il.lra dos seus portos ao con1n1ercio e strangeiro, e da terminação da époco. 
col•onial na antiga Atneri.ca Po.rtngu eza, -oont·avainos f eístejrar ~ooJ.no nosso 
hospede Sua Maj estade El-R•e i D. •Ca.rJos I el e Portugal. Infelizmente, 
um barbaro attentado ri.os privou da grand e satisf.ação que teríamos em 
acolher cond·ig.nam ente o 'Soberano a cujo espi,rito de justiça somos cl eve-
dor.es da solução f.avorave l, em r8g6 , el e um g.rave conflicto internacional, 
e que nos hav ia n1anifestado, d·wndo outr1as pr<o vas da s-ua anüzad·e, o ar-
dente desej-o d·e ·visitar este paiz. E nviei l·ogo á Família R ea,l e á N ação 
Po.r.tugueza a ex;pressão do profundo pezar com que a Republica BraziJ.eira 
nocebeu a noticia ele t ão triste ac·onteci.m ento , e nom eei uma •embaixada 
extraorclí,narãa, qne •em Pepr•es entação do Bo·azil tom·ou ·parte no.s funera,es. 

A 20 ele abril deste anno foram trocrudas ~e.sta óda,de do R io de Jane iro 
as ratificações elo Tratado de limi·tes entre o Brazil e a ·Colombia. <As-signado 
em Bogort:á no dia 24 d e .. abril d.e 1907 e approvad.o pelo Congnesso N"acionaJ 
a 3 r de dezembro, acha-se agora promulgado por d ecreto n. 6. 932, el e 23 
d e abril ultimo. 

Foi tambem sa.ncciona do e promulga,do por d ecreto n . T . 866, de 9 
d e janeiro deste anno, o accordo d•e modus-v·ivendi no I çá ou Putumayo, 
entre o Brazil e a Colombia, concluido em Bogotá a 24 de ab;·il el e I 90i 
e .por vós aJpprovado a 31 de dezemhro. 

O Tratado e•n tr.e o Br.azil e os p ,aizes Baixos, estabelecendo a no·ssa 
fro.nt·eÍ•ra conn a Col-o.nia de .Surinam; firo11aclo n est a capita l ~ 5 el e maio 
de rgo6, submettido ao vosso exame por m ensagem d e 20 ci.: setembro 
ele rgo·6, appr·ov.ado a 2 5 ele junho el e 1907 e sanocionado por decreto 
u. r . 659, da m esma data, está" ainda pendendo do ~xam e e approvaçaD 
dos Estados Geraes da Hollanda . Espero que este anno se possa afinal. 
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chega r á troca das ratificações, f icando ul t imado este tão . . d em orado 
· assumpto. 

Por decreto n. r . 768, d e 6 d e nov·e.mbro de 1907, foram sancciona-
dos os dons Protocollos de 9 d e novembro ele 1905, as·signados em •Caracas. 
O primeiro cl e~lara approvacla a c!.emarcaçã•o, f.eita em rSSo, da fro.nteira 
entre o Brazil e V•enezu ela d esde a P edra d e 'Cucuhy até ao Serr·o Cupy; 
o segnndo d e,ber·mina que uma Comnüssão Mixta v.erifiqu.e o trabalho 
exec.u taclo pela IOo mmi•ssão Brazil'eira nos an nos el e r882 a r884 c1esde o 
Serro Cupy até um pon1·o na 'Serra Roraima onde concorram :as tnes f ro.n-
teiras elo Brazii, V•en ezuela e . •Guayana Britannica, dando sempre prefer•ente 
attenção á li"1ha clivi-soria das aguas que correm para o .Anna:oonas, Orenoco 
e Essequibo, e fazendo a d emarcação ·con forme o dispo.sto no.s paPagraphos 
2° e 3"· elo a r tigo 2" do Tratado d e 5 ele maio el e r855. 

Um r econhec imento a qn•e mandou proceder o Governo Britannico· 
sobr·e a fr·on'teh·a d·eterminacla no laudo cl•e Roma mostrou que o rio 
Cotingo não nasce no Monte Yakont ipu , porém sim n o Monte Roraima, 
m ais para tOéste, como j á hav ia veri f icado · a C ommissão Brazileira de 
1884 . Os clous GovernO•S inter.essaclo.s terão, j}O r tanto, d e celebrar um a juste 
e:>peóal .co•nw1etanclo a fro·nbeira .en1re ·esses d·ous po.ntos. 

•O .Accordo ·d e 6 de· f•eve reiw el e 1907, e·ntr.e o Brazil e a Bolívia para 
o r eco·nh ecimen to do Rio V1erde e suas cabeceirms, tendo r ec.ebiclo a appro-
vação J.egisla.ti va a ·IO eLe sdembno, fo i sancc·ionad•o por cl.ecreto n. r .72T, 
ele r6 elo m e-sm o mez e anno. 

A d emarcação ela frontei.ra ·entre o.s clous paiz.es, est ipubcla no Tratado 
de PetropoE·s, de 17 .doe novembro ele 1903, tem ·estado susp:e·nsa por SI." 

haver r etinado, em conseque·ncia de d·esaccondos .en t re o.s seus m embros, 
a 10otnn1 issão Boliviana. Proximamente deve ch egar a Corumbá,, ond e a 
está esperando a brazileira dirigida pelo almiranúe Gui llohel, a nova 
Commissã.o B oliv ia na ele que é chefe .o gen eral Panda. 

V•ae rser ag•oa"a asS>ignacl10 no Rio el e Janeiro um Protocoll o que C•O nsigne 
a a:p,provação dada pelos Governo s do Br.azil e ela Republica Argentina 
ás plantas e -outros traba lhos ex ecutados pela •Comnnissão Mixta que fez 
a denlarcação ela fronteira commum a.o longo dos rios ~Truguay, Pepiry-
Guaçú, Santo A n tonio e I guaçú, d esde a co·nfluencia elo Quarahim até 
a cl aqu elle ul timo ri•o, no Nto P a raná, em cumprime.nto da decisão arbitral 
ele Washington, de 5 d e f ever eir·o de 1895, .e elo 'Ilratado do Rio el e Janeiro, 
el e 6 el e outuhro el e I 898 . Firmado . e 55 e Pro<tocoll o, ficarão a,s duas Partes 
h a bilitadas para occupar adminisotrat ivamen,te as ilha-s que lhes pertencem 
naquell es rios segundo a cl.emarcação fe ita . 

·Foi prorogaclo até 31 c!.o corrente mez el e ma io o prazo para a discussão 
cliplom atica em v ista cl•e um accordo cl1recto entr·e o Brazi l e o P erú para: 
a fixação ela fronteira clescl·e a nascente do ] avary até ao pa rallelo d e II 0 

ao Sul ela equino.cial, front eira d e que tratam o artigo 8" elo no sso T'ni:-
tado el e 17 el e novembro de 1903 com a Bo.livia e o artigo 1° .do Acc.orcl o 
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provisorio que celebrám os com o P erú a I 2 de julho d.e I 904. O digno 
Miàistro P e/úano no Brnzil ausen tou-se no goso de licença em .abril 
do a·nno pai>sado, e, por moti vo.s ·de ordem política qne attestam a grande 
e justa estima em que o têm os sens concidadãos, parece qu e só em julho 
poderá estar de r egresso aqui. Um a nova prorogação até fins do corrente 
anno impõe-s·e , .portanto; e cont inúo a 1nanter a esperança de qu e os 
dous Governos a1nigos encontraã o, s·e.Jn n ecessidacl·e el e recurso a terceiros , 
alguma solução honrosa, e satisfactoria para o unico d esaccorclo que têm 
a r·esolver. 

·O prazo para o funccionam ento elo Tribunal Arbitral Brazil eiro-
Peruano, creado pelo Accordo el e I2 de julho d e 1904, foi de novo proro-
g.ad.o p.elos d.ous Gov.ernos . Esse T ribunal v.ae trabalhand·o com mui ta 
actividade e espera-se que possa julgar todas as r eclamações até .fins el e 
julho do corrente anno . 

O Tribunal Brazil•eiro-Boliviano, creado pelo a rtigo 2 ° do Tra tado 
d e P etro.polis, e que interr·omp era os s eus trabalhos a 20 el e maio de 
I906 em consequencia da reti~ada do Arbi tro Bo.liviano, d·everia , .em virtude 
do À.cco;·do de 6 d·e f ev ereiro de I9 07, r ecom·eçal-os d entro do prazo de 
un1 an.no , i·sto é, a 6 d e f evc1,eiro ul tin1·0. 1Q Go v·erno Boliv iano , porén1, 
não poude pr.eparar-se ,para isso , e forçoso foi concordar no adiamento 
da r eaber tura para 6 de s-e tembro do · corr·ente anno, data em que poderá 
estar no ·Rio. de J aneiro .o noYo r epresent ante da visinha R epublica, agora 
occupado com o exrcicio d e out ras funcções importan tes. 

A IO cJ.e maio de I907 f oi assignado n esta ciclad.e um Tra tado de Com-
mercio •e Navegação . ent r e o Brazil e o Equador, pacto e~1s·e que vou 
subrnetter ao v osso ex a·llle e approvação, a:ssin1 como o Accordo ass ig nadu 
eni Lima a r6 de abril ul t imo pelos Pl·enipo.tenciarios do Brazil e do 
Perú para a navegação do J apL!rá ou Caquetá . 

. P·elo Tratacl·o de 24 d e abril el e I 907, que concluímos com a Colombia, 
tambem os navio.s m ercan tes e de guerra d·es·sa R epublica têm direito a 
naV'egar pela parte brazileira ci o J apurá e os nossos pelas aguas colom-
bianas do m esmo rio. 

Sancciond em decr eto n. I. 775 , de 8 d e novembro el e I90i, a Con-
venção Internacional R adio-T elegraphica, com o seu Accordo Acldicional, 
o Protoc.ollo •F inal .da Confenenci a de Berlim e o R egulam ento de se r viço, , 
a ctos 'esses concluido.s naquella capital · a 3 d e novembro de I906 e que 
r eaeb.er am tod-os a vnssa oapprovação . . V.a i ser f eito agora .em Berlim o 
d eposito da r a tificação brazil eira. 

·Por decreto n. 1.720, de I 6 de setembro el e I 907 , f oram sanccionados, 
e por -outro, n. 6 . 9 86, el e I7 de março ultimo, foram promulgados a Con-
venção Postal Unive rs·al a,s sign acla .em Roma a·os ·26 d e maio d·e 1906, 
acompanhada do Prl)toco.Jlo Final da Con fe r encia e de um r egul am.ento, 
e tamhem o 1\.ccordo pa ra a permuta d.e caixas com valor decla rado, e 
o Accordo para o $erv.iço ele vales postaes . Tinham t ido a vossa appro-
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·'V ação a I o ele setembro ultimo. O deposito elas ratificações ela Convenção 
principal e elos clous Accorclüs foi feito .em Roma a I r ele março elo corrente 
anno . 

Tambem por decreto n. I . 854, de 9 el-e janeiro ultimo, sanocionei a 
Resolução ela Terceira Confer encia Internacio-nal Ameri-ca.na, no Rio de 

. Janeir-o, aclherindo á 'Convenção Saú!itaria d e Washingto•n, ,Resoluçã,o essa 
.. qu-e havíeis approvaclo a 3 r el e dez embro. 

,A <Convenção firm a,cla na mesma Terceira Co·nferen.cia Internacional 
.Americana, a 23 d e a.g·osto ele I906, creanclo uma Commissão Internacional 
ele J urisoonsultos incumbida ele _recli&'ir um Co digo el e Direito Interna-Cional 
Publico e outro el e Direi.to In ternacional P-rivad-o, a,pprova,cla em ultima 

·discussão no •Congresso a 24 de de zembro ultimo, foi por mim sanccionada 
. em decreto n. I. 834, el e 27 elo mesmo mez. 

A reunião dessa Conferencia cl·e Jurisconsultos estava marcada para IO 

-ele abril deste anno no Rio c!.e Janeiro. Não tendo, por.ém, algumas elas 
.Republi·cas 1Americanas podido nom ear a tempo os seus Delegados, propuz 
-e foi acoeito o adiam ento para r o ele maio el e 1909. 

Em mensagem ele I3 de junho elo anno passado submetti ao vosso 
·exame outra Convenção aqui assig.nacla a 23 ele ago.sto ele I906 pelos Ple-
tÜpotenciarios cl.a.s R e.pu blicas do nosso continente que tomaram parte 113. 

' Ter•c·eira 'Conf,erencia In ternacional •Americana. Essa :Conv-eação determina 
oa condição dos cidadãos naturalisaclos que r enovam a •Sua resiclencia no 
:paiz de orige1n. 

Com o m esmo obj e c to, acaba de ser col1Jcluida nesta ciclacle, a 27 ·el e 
.abril _.,pJtimo, tuna Convenção ·entre o Brazil e os Estados U niclos ela 
An1.erica, a c{üal vos será breven1ente apresentada em outra mensagem. 

Peço a vossa attenção para esses clous Accorclos que me par·ecem 
·tnerecedor,es de approvação . 

Media:nte autorisação vossa, sanccionacla por decr-eto n. r. 647, el e 
. 28 ele maio el e i9o7, aclh.eriu o Brazil na Haya, em data el-e 14 de junho, á 
Convenção alti as·signa,cla aos 29 ele julho ele I899 para a solução pacifi.ca 
dos conftictos intern·acionaes e, assim, nomee i Arbitrus brazileiros no 

·'Tribunal P.ermanente ela Hay.a, in.stitu~do po·r aquelta <Comne nção, os Srs. 
Ruy Barbo-sa, Lafayette Rodrigu es Pe,-.eira, Joaquim Nabuco e Clovis 
Bevilacqua. 

Como observei na minha ultima mensagem, a R epublica elos Estados 
Unidos elo Brazil, não tendo podido acceita r o convite que para a Prim eira 
Confenencia Inter.n.aJCio.nal eLa Paz na H.aya, ·em r899, lh e dirigira Sua 
Maj.estade o Imp erador ela Russia, convite tambem recebido naquelta oc-' 

· cusião por clous outros paiz es elo no sso ·contJinent·e - os Estados Unidos 
da Amer-i-ca e Est<ucl os Unidos 1\IIexic:J.nos - acceirou •O que Sua Majestade 
Im.perial lh e r•e,it,e rara para a Segunda Confer-encia, cujo1s trabalh~os, i~au

~gurados a r 5 ele junho do a:nno pas1saclo, só se encerraram a 18 de outubro 
-'Seguinte, cluranclo, portanto, quatro largos mezes . 
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Para essa Confe r en cia foram co·nvicladas todas a.s Republiças da. 
America. 

N ella estivemos representado.s i) o r uma delegação eLe que foi chefe· 
o Vice-presidente elo nosso Senado Federal, Sr. Ruy Barbosa, no caracter 
de Embaixador Extraordinario e ·Pl.enipotenciario. 

Não preciso dize r-v os o inexcedivel brilho e alta competencia com 
que o eminente estadista, jurisconsulto ·e orador . repres·ento u o Brazi l 
naqudla grande assemb1éa de nações, multiplicando-se e tomand-o assidua-
mente parte nã·o só ruos elas .qua:tl'o g•··and,es ·~ommissões em que se <repar-· 
t iram os membros da 1Conferencia. 1oclos vós sa,bei•s, e .sabe-o a Nação 
inteina, que o nosso illustr·e con•patri•ota nã•o .pou.p:ou e1sfo,rço.s para ocrres-· 
ponder dignat111e nte, con1o .correspondeu, á confiança que todos depositava!n 
no seu saber e patt-iotism o. 

tAo Bnízil coube uma alta distincção, sen'1o logo no prinopw da Con-
ferencia escolhido o .seu Embaixa,dor para Presidente Honorario da Pri-
tneira lCon1n1Í·ssão. 

A rcLef,esa ·que, afinal,_ f~on1os obrigados a t 10<H1a<r, anui desinteresscvdan1ente, . 
do principio incontestavel da egualclade dos Esta;dos soberanos f ez com 
que o Brazil •se visse então cercado do apoio de quasi todas as Republicas . 
ela Annerica e de vari•o1s Estados cl·a Eur.opa •e Asia. 

Al·ém ela Ac.ta Final ela Co•nferencia, foram assignaclas em Haya a . 
18 cl1e o.utnbro I•4 Conv.enções. 

•O Embaixador Brazileiro combateu e a no.ssa Delegação deixou el e · 
assignar a segunda e a decin1a segt1nda !Convenções, aquella rela-tiva á 
cobra·nça elas dividas contractuaes, esta creanclo um Tribunal Internacional 
de . Presas. •Combateu o projceto el e creação de um segundo Tribunal-' 
Permanent·e ele Arbitragem e só em sessão ele 9 de outubro, no mais no-
tavel dos seus discursos, co·ncordou en1 aoceitar, tnas con1 restricções, 
essa primeira Convenção. 

Foram estas as ·Convenções que a Del egação ·Brazil eira assignou: 
1" . Para a solução pacifica elos conflictos internacionaes e inst it ui ção 

de um novo Tribun al Permanente de APbitragem composto de jui zes 
remunera,do,s, fn.ca·ndo ,para ser .negoc.iada entre o•s differeJltes Governos . 
depois elo encerramento ela Conferencia o modo por que ·seria constituído 
esse Tribunal. O Brazil. fez reservas sobre o s e_gundo paragra•pho do artigo 
52 e sobre os artigos 53 e 54, declarando que na negociação- futura não 
poderia acceitar organisação alguma em que não fosse nospeitado o prin-
cipio da egualdad e clo.s Estados sobera·nOs,. e, co-nseguintemente, de que 
não fosse absolurt:amente exclu ído qualqu er systema de rotcação d e juizes . 
c de escolha dos m e;:nos por eleitores estr •m g eiro-s; 

3"'. Convenção relativa ao rompim ento das hostilidades; 

4". 
• a o . 

neutras 

Co~cernente ás l eis e usos da guerra terrestre; 
Concernente aos direitos e deveres das Poten cias e das pessoas: . 
no caso de guerras terrestres; 
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• Relativa ao regimen dos .navios mercantes inimigos no l:Otneço 

-das hostilidades; 
7n. Relativa á transformação dos navios mercantes em nav ios de 

.guerra; 
8". Relativa á coHocação de minas submarinhas automaticas, de 

~contacto; 

9". 'Concernente· ao bombardeamento por forças navaes em tempo 
·de guerr·a; 

I o". Para adaptação dos princípios da· Co-nvenção d e Genebra á guerra 
n1aritima; 

I I". Relati va a certas r estricções ao exercício do direito ele captura 
.nas guerras n1ari1titnas; 

I·3". ·Concer·nente aos direitos e deveres das Potencias neutras no caso 
-de guer-ra 1naritin1a; 

14". Declaração relativa á ·prohibição de lançar proj ectis e explosivos 
·de cima ele balões; 

I s" . A acta final. 
En1 n1ensagetn espec ial vos fanei pre5_e ntes todos esse.os Accordos 

Jnternacionaes .para que sobre ell es vos possais proaunciar. 
Não terminarei esta parte sen1 reproduzir textualmentJe o s eguinte 

:trecho ela minha mensagem el e 3 de .maio elo anno passado : 
"Peço a vossa attenção para a urgente n eCessida-de que h a el e t1n1a 

·nova organisação da Secreta·ria d e Estado das Relações Exteriores e de 
~augmento do seu pessoal. O num ero dos seus funccionarios é o n1 eS1n0 

·que ella .contava em I859, sendo que naque lle tempo havia tambem para 
·O Ministro o valioso auxilio elo Conselho d e Estado, que era ouvido sobre I 
todos os assumptos de mais r elevancia e a cujas clifferentes secções, par-
ticu larn1•ente a doG N eg.ocios Estra ngelros e a da Justi ça, eram ped!dos 
·co.nstant e·mente pareceres que esc larec ia1n 1ão importante Rep art ição e 
facilitavam o es tudo e solução dos negocios . E cumpre no ta r que d esde 
I859, no largo período de qnas i meio sec1.11lo, as nossas r elações políticas 

·e comm ercil_les com o estrangeiro tên1 tido notav e1 des envolvimento ·e o 
trabalho dos empregados da Secretaria augmentou muito com a creação 

·de serviços novos e o crescimento constante da correspond encia postal 
e telegraphica . " 

A or-dem publica nenhuma alteração tem soffriclo nos Es~ad :)s, " Eesb Justiç:ot e Ne-
capital a situação é el e absoluta tranquillidacle, o qu e clcmor<stn a inclok gocios 
pacifica elo nosso povo . •A ultima r efo rma por que )HS?qram úS sc' rviços Interio res 
el e 'policia e segurança vai produzindo o excellente resultado que L':·a de 
·esperar . 

Valendo-me el e autorisaçôes que me conferistes, tenho ~~<í' f" d~do v.1.rios Actos diversos 
regulamentos' no intuito de melhor attencler ás n ecessidade.; ele .;ivc:sos 
:serviç·os. 
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Territorio elo Convém, entretanto , d estaca r d·en tr e ell es o qu e organisou a admini str a-
Acre ção e justi ça elo T erritorio elo Acre . Creacla, como havi" sido, a Com-

inissão el e .Obras, a qu e incumbe, al·ém da execu:;~o dos trabalhos tenden tes 
a1o Jn elhoram ento das v ias de con11nunjcação entre as tr es Prefe ituras, 
.cuidar do 1pov oan1 ento da região, estabelecer nuden . .; ag·ricolas e fund ar 
escolas profissionaes, necessar.io •se tornav a, como affirmei etn n1inha 
primeira n1ensagem, utna perfeita d iscrinünaç·ão das attribuições dos pre-
feit·os, por un1 lado, e, por outro, uma O·rganisação judiciaria sen1 as falhas . 
e lacunas da qu e existia. Foi o · que tive e n1 v ista ao regulan1entar a le i 
n. I. 820, dle I9 d e d ezembro elo anno p assado, acreditando que, d entro 
e1Í1 pouco poderá ser cla.cJo á adminis tração claqu ella rica e opul enta zo·na . 
o ,cunho de unidad e, que tão util será aos interesses nacionaes. 

I nstru cção Pu-
blica 

Justiça local 

Extradição de 
crüninosos 

H ygiene e 
Sande Publica 

Casas para 
oPerarias 

O problema ela instrucção publica continúa a r eclamar a vossa escla-
recida attenção. E' assumpto que deve constituir constante .preoccupação,. 
não podendo, dado o .caso ele confusão ,em que se acha, ser d escurado . 
pelos .poderes publicas. 

Renovo, r) o r isso, o que disse o anno pa;ssa:do: "norn1alisar esse ratno 
elo serviço pub]i.co é uma nec·essiclade que se impõe; e eu espero e confio-
que ,para isso não .poupareis esf<orços, di:scutindo e votando uma r eforma 
séria e capaz de sa·tisfazer as cxigencias do .ensino n1oden1o". 

IA experi encia vai demonstrando todos os dias que a lei n. I. 338, 
ele 9 d e janeiro ele I9D5, embora t enha ·trazido algumas vantagens reaes 
pam a di·stribuição da justiça, d eixa todavia, em differentes pontos, mui·to 
a desejar. Seria acertado modificai-a. 

V em a prorJosito lembrar que seria el e toda a utilidad e dar andamento . 
ao projecto que regula a extraclicção .ele .criminosos, estabielecendo normas . 
t~niforn1es, de accbrdo •cotn as quaes o Governo possa agir, ao ton1ar conhe-
cimento clws requisições que lhe são feitas por naçõ·es amigas. D epois. 
que <l Pod er J ndiciario , em mais el e um caso, firmou a doutrina ele qu~ 

a extraclicção não d eve ser concedida sob a pr.ornessa el e r eciprociclacle, .. 
têm surgido duvidas a que convém pôr cobro . 

Já por duas vezes foram prorogaclos, em leis orçam entarias, os serviços-
d e hygiene e saude publica, tal como foram organisaclos pda lei n. r. I5I , . 
de 5 de janeiro, e regulamento que baiXOU ·COm O decreto n. 5. 156, d e 8 
de março de I904. O ·exit o obtido pela nossa representaçã.o no Congresso-. 
e na Ex;po,sição d e Berlim e os benefioos resultados qu e advieram ao paiz .. 
do san eamento desta capital indkam claramente q u e, além da necessidade 
oe tornar definitivas, oom modificações conveni·en t.e s, a>s medida,s até hoi•e . 
aqui .postas em praüca, é indispensav el •estendel-as aos Estados, üücianclo 
ao mesmo t em.po o combate á tuber·culos·e, que figum nas estatisticas d e · 
mortalic1ade numa proporção assustadora. 

Continúo a considerar justificavel a discreta interv enção elo pod er 
publico na ooncessão el e razoaveis fav ores a emprezas ou particulares. 
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·que se proponham a const ruir casas, hygienicas e com o n ecessa rio conforto, 
llara ser em alugadas aos operarias mediante aluguel barato . 

Approvada ·COJno foi a r eo rg•anisaç~o do Exercito, julgo conveniente 
·que seja tam bem decretada a reorganisação da Guarda Nac ional, desti-
nada, con1o aqu ell e, a prestar, en1 mon1entos anorn1aes, os n1ais relevantes 
se r viços n a defesa das in&tituições e da Patria . 

A distribuição de auxílios a •Ínstituiçõ ets d-e caridade e ben eficencia 
·que se não acha.m subordinadas á fiscalisação do poder publico não r eso lve, 
a meu ver, o probl ema da assistencia, a que dev.e ser dada ·soluçao efficaz, 
·de a.ccôrdo con1 a co1npetencia que, porv entura, tenha n o assumpto a 
U ni ão ou a Municipalid·a.de. 

Guarda Nd-

1\ssistencia 
p ubli ca 

Na parte r elativa á assistencia a alienado•s ha uma providencia que Colonia de a: i-
se me afigura d e g rande a lc-ance: é a remoção -das coJ.onias installada·s enados 
na Ilha do Governador, Jogar improprio e onde não poderão te r o necessari o 

·ucsenvolviunento. Essa ren1oção, vantaj1osa no pont<O el e vi1sba hygiyn1co 
e econonüco, permittirá ao m esmo tempo · que -no Hospício, sem a super-
popu.lação que hoj e tem, se po,ssa fazer com maior r·egularida;de e iJroveito 
-o t ratamen to dos do·entes ali i inte rnados . · 

Ail.ém dos concerto's e r epa·ro s executwdos em diversos edifícios onde Obras 
funccio·nann reP'ar-tições .e serviço•s rp uhf.icors, fonam iiücül!cl-as algumas 
obras e rp roseguidas e ult imadas outras durante o anno findo, ta·es como 
as do Palacio do Governo, Quarteis Regionaes, ·Bibl.iotheca, Esco la ele 
Bellas Artes, Corpo de BombeiJ,os, I nstit uto Hisrotico, Fa•culdades el e 
Medicina da ·Bahia e de Direito do Rec ife, Museu Naci•onal, Casas de 
·Correcção e Detenção, Escola Quinz e d e Novembro, Colonia dos Dons 
Rios, Instituto Benjamin Constant, Hospí-cio de Al ienados •e Instituto d e 
Electr•o-technica. 

Attendenclo ás justas ponderações externadas por vari o-s Mini stros elo 
Supremo Tribunal e de accorclo com seu illustre Presidente, o Governo 
adquiriu um predi·o em con.strucção na Avenida Central , no qual, con-
duidas as obras e f eitas as necessarias adaptações, se rá em breve con-
venientemente insta!Laclo aquell e elevado Tribu-nal . 

Está prompto e será expedi-elo dentro de poucos di as o r egulam ento 
pa,ra a execução da lei n. r. S6o, ele 4 ele j an ei ro elo corren te ann:o, que 
instituiu o alistam ento e sorteio militar. Essa medida, reclamada desde 
tnuitos annos -en1 n1 ensagen~ ao Poder Legis lati vo e Relatorio6 elo 1IVIi ni sterio 
da Guerra, ven1 coJlocar s·obre bas0s estavels e seguras a nossa organi sação 
militar . 

A Constituição sabiam ente abo liu o recrutamento forçado e determinou 
que o Exercito e Arm ada compor-se-hão pelo vo lunta ri ado sem pr emio, 
e, em falta deste, pelo sorteio, préviam ente organ is·a.clo. A le i .ele 1874, 
que regulava o assumpto, mostrou-se insufficiente para o fim collimado, 
além el e manter o r ecrutamento fo rçado como auxiliar do sorteio, recurso 
inaclnüss ivel cleante elo preceito constitucional. 

Guerra 
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E' claro que só se recorrerá ao sorteio par a preenchimento elas f ileiras·. 
elo Exercito activo , quando o numero ele voluntarios fô r insuffic iente. 
Esperar, por·ém, que essa falta el e vo]unta rios se verifique, ou que cir -
C\llnstancia~s extraordinarias obriguen1 a collocar o ,Exercite em pé de 
gu.er.ra, .p.ar·a entã-o se cuidar de organisar o alistan1ento ·e o sorteio 111 il itar,. 
ser ia r evelar uma imp·revidencáa d eploravel, abandonando a defesa nacio nal 
aos azar·~;s ·ele medidas toma·d·a.s a,pressuradamente e sem tempo para sua 
execução. 

A Con stituição declara que todo o brazileiro é obrigado ao ser viço· 
militar em defesa ela Patria e da 'Constit ui ção, e é para attender a esse· 
p,receibo que a le i o rgatüsa as re.servas do ·Exer.ci to act ivo, a exem .. plo· 
do que se pratica entre qua,si todos o.s povos · civihsaclos. A falta de compre-
hensão elo obj.e.ctiv·o e c!Jo mecanis:ma· c!Ja l-ei tem da!do loga·r a censuras, 
que carecem de funda;tnento. 

Nã.o se t r ata ele mili tarisar o paiz, levando par a os quarteis a moci.clade 
e o.s h01n en s de trabalho, privando a lavoura, o cotnmercio e as industrias 
do.s braços vali c1os qu e promovetn, con1 seu fecundo esfo.rço, a riqueza 
e o engrandecimento ela Patria . Basta ponderar que seriam n ecess.arios 
pana esse fim numero1sos quarte i.s e tão avultacla•s despezas para o sustento 
do pessoal, qu•e as f·orças do nosso orçamento não suppo,-tari-am siquer 
a n1etade desses encargos. 

A lei do sorteio existe em diver.sos paize,s ·ela America elo Sul n os5os 
visinhos, cuja.s condições so·ciaes, .p.oliticas e economicas são s em elhantes 
ás no·ssas, e n inguem affi.rmará q.ue o trabalho tenha .soffr.ido alli o damnn 
que se pretehcle venha ella determinar aq>,li . 

Continuando o eff.ectivo elo nosso Exercito a ser o mesmo ele annos 
anteriores, não é licito suppo r qu e a nov a organi.sação terá con1o resultado· 
perturbar o trabalho nacional . 

Esta.belecer quadros elo pes5.o J1, dar - lh e ligeina, mas inc!ÍI:.p ensavel 
pratica, o que se obtem nos campos d e instrncção e de manobras, nas 
esco l<l!s de tir.o e instituições de ensino, é causa facil e por toda parte 
praticada . N.os termos da nossa legislação a Guarda N acionai foi sempre 
suj.eita a ·esses rex.erc·icio~. E' o que a nova J.ei estahel·ec·e para os reservistas, 
e esses exercicos serão effectuados em Jogar, épocas e pelo tempo qu e· 
menos possam prejudicar os alistados nas suas •occupações habituaes . 

E' cons·ectario natur>al da lei do alistam ento e sorteio a reorganisação 
do Exercito sobr e bases ele accbrdo com. o progr esso ela· sc iencia e arte 
militare.s, necessida.de esta reiteradamente reco nhecida pelas successivas. 
a,clministraçÕ•es da gu-erra . O pequ eno effectivo fixado na lei d·e f.o·rças, 
o m.esmo desde long;os annos, n1ostra claratne.nte que não nutrilno.s a vel-
leidacle cl.e nos constituirmos potencia militar, e que ap enas cumprimos. 
o dever elementar de prudencia, provendo a segurança e d efesa da Nação 
contra possiveis ameaças . 
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Peço de novo a vostsa attenção para a n ecessidade de r eforma da lei 
·que regula o processo penal miltar. A experi encia tem d emonstrado que 
.as lacunas e incertezas ·da l ei dão Jogar a delongas tão prejudiciaes aos 
réos, quanto á protpria disciplin a do Exerci to, jJrotelando a r epressã-o do s 

·delictos . 
Foram realisadas manobras no 2°, 3°, 4°, 5° e 6° districtos militares 

com resultado satisfactorio, tomando a officialidade e os soldados inte-
resse ,anim ador nesses exercícios. ·De anno para anno a instrucção pratica 
se desenvolv·e e, na op•inião ·de comp etentes, é manifesto o nosso progTesso 
neste sentido. 

A constr·ucção da fabrica de polv ora sem fumaça será t erminada 
·este a.nno e, d escLe que esbej a instaJbclo nos arsenaes o machinismo para 
preparo de projectis, poderemos cJ·eixar de recorrer ao mercado extran-
giPo, na d'epencl encia do qual ten1os vivido , para acqui sição de munições 
de guerra. 

Acha-se em construcção a v illa militar Deodoro, qt;e pennitti rá con-
centrar as forças estacichaclas na !Capital da Repub lica em Jogar salubre 
e espaçoso, coano .convén1 ás exigencias ela hygi•e.ne , disciplina e instrucção 
pratica das praças. 

Não é satísfactorio, segundo vos inform ei na n1ínha prilneira men-
.sagem, o estado dos qua r.teis e eclific ios militares em diversos Estados 
ela Republica , mas a ·ed-ificação d e nov os, r econstrucção ou r epar ação 
el os existentes só poderão ser alcançadas, sem grande sacrificio de 1110-

mento, 1nedi ante a consignação el e verbas orçam entari as em ex ercicios 
consecutiv-os. •Com os r ecursos votados foram r ealisadas obras valiosas 

·no's qmvrteis de Manivos, Obi-dots, Btelém , S . Luiz ·c1o M·ananhão, Lorena, 
Corumbá e Cacer es, bem como nas fortificações el e Obiclos e Coimbra . 

A-s modificações 'aconselhadas pelas li ções da ultima guerra marí t im a 
ao pr ogramma naval el e 1904, foram r eal isadas pelo Governo ·de modo a 
garantir 1naior efficiencia aos vasos el e guerra em construcção. 

lCünfonn e previa na n1 ensagen1 que v os dirigi o anno passado, taes 
alterações foram obtidas el a ·casa const ruct ora, não sóm ente sem qualquer 
incLemnisação, como com diminuiçã·o superio·r a um milhão de õE õt:, d evida 
p.ri ncipalmente á adopção ele typo mais mod erno el e cruzadores . Nesta 
e em outras prov"clencias tomadas pelo Governo no departam ento da Ma-
rinha, primou sempre o cu idado pelas condições el e defesa elos nossos 
porto1s e e~tensas costas, ctlidaclo capital qu e nenhuma nação pócl e esquecer, 
sem risco ele soffr er na sua cligniclacle e interesses vitaes . 

In justificavel, porém, seria a acqu isiçã•o de no vas e custosas unidad es 
el e C•ombate, si" se não cuidasse par allelam ente de preparar pessoal para 
manejar com a c·omp etencia precisa essas poderosas armas . 

Inspiraram-se n essa intuitiva ponderação todas as medidas tomadas 
pelo Go\'erno e tendentes a promov er a instrucção individual e educação 

IVlarinha 
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prof•iss ional, de modo a assegura r o preenchim ento elos quadros com pes---
soal idoneo, theorica e prat icamente. 

Para -consecução desse objectivo foram effectuadas r eformas nas Esco-
las -Naval e de .Apr endize1s !Marinheiros; elevado a 3. ooo -0 num ero de · 
a lumnos destas ultiun-as; e beneficiado-s com reparos e .recoonstrucções di-
versos esta.beleci-Inenbos ·da .Marinha, m er-ec-endo esp-ecial cuidad-a a parte . 
refe11ent•e a oHiónas destinadas a e.stuclJos .pr-atic•os 11'<l!S ·escolas. 

Roram ainda adquiridos predios para as Escolas el e Aprendizes do 
Rio Grande do N orte e !Ceará e acceitos dous ele que f izeram cessão os . 
Estaoclos do !Amazonas e •S. Paulo para as r espectivas esco las . 

A administ ração tem empregado o mai.or cuidado no m elhoramento do 
material f luctuan te que possuímos, cujo estado el e connservação exigia 
pro.mptos e co.nsiocleraveis r eparos . !Além el os trabalhos feitos no Arsenal 
el e Marinha, foi pPecis·o r.ecorr·er a officinas parti.culares, c-on seguindo-se. 
assim prepara-r tres divisões da esquadra, uma das quaes nos r epresentou, 
ele modo muito honros·o para o Brazil, na r ev ista naval de Hampton Roacls. 

D e accôrdo con1 a orientação assigm·alada a·ciina, essas divisões foran1 
continuamente movim entadas .ao logo do Etoral, .proporcionando u ti l es- -
cola .para officiaes, machinistas, foguistas e marinheiros d a Armada . 

Af·im ele facilitar o serviço el e mobihsaçâo da esquadra , foram creados . 
depositas ·el e carvão, além do existente na Capi tal Fed eral, em Santa 
Catharina, P ernambuco e Pará. D esta m edida tem r esultado economia . 
sensível na de;;peza de co-mbustível. 

üs ser vÍÇ!JS d•a .Carta Marí tima tiv•eram grande impulsD, sendo effe- -
ctuados numerosos trabalhos nos pharo es e balosamen tos, melhorando-se 
as condições d estes e installando-se novas estações meteorologicas. Pro-ce-
deu-se a estudos d·e diversos t r echos el a co•sta e á r ectificação de •cartas 
existentes. 

D o ·Conjunto destes t rabalhos, que el evem ser prosegu ic!'os sem · inte r-
rupção, r esulta rá possuirmos .afii nal w rtas e .pla.ntas hydr.ogr aphicas, tfto . 
exacta·s quanto possível, e a illuminação elos pontos elo litoral. el e moclc 
a precav.er -os navegante~ contra p,e rigos existentes e insidiosos. 

As r eformas da Secretaria e de outras r epartiçõ,es obedeceram ao escopo 
el e simplificação de t r a-balho, mantendo-s.e a unidade e r apidez el e acção . 
~ fixando-se a r esponsabilidade dos funccionarios. 

·Para que o Arsenal possa preencher os seus f ins e ser apparelhado 
para os r eqJaros de navios mod.e rno s, é i.nclisp ensavel sua completa r emo-
delaçã Q, adquirindo-se machinas mod ernas e r eunindo sua-s officinas, hoj e 
disper sas em longinquos pontos. As providencias preliminares para . 
attend e1: a tão importante assumpto, que exigiPá despezas de certo vulto, _ 
estão s'endo j á executadas. 

Reconh ecida a ma.nif.esta insuffici encia elos di ques qu e possuímos, 
resolveu o Governo a ampliação elo dique da Saucl e de modo a · dar-lh e .. 
capacidade para receber os navios modernos d e ma-ior tonelagem, qu er -
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, m ercantes, quer de guenu. Dest'arte, f·icará o por to elo Rio de Jan eiro 
dotado de um melhoramento de grande importancia commercial. • 

A nossa producção continúa a d esenvolver-se a•pezar da d epr.eciação 
que attinge, presente1n ent e, os nossos dois .principaes generos de exportação . 

A baixa nos pr.eços ela bornacha accentuou-se, surprehendentemente, 
no segundo semestr e do anno passado, occasionanclo grav·e .perturbação 
comm er cia l nas praças de Belém e Manáo.s. A: causa mais proxima a que 
se pócl e attribuíl-a , é a crise que ora atravessam os Estados Unidos da 
America do Norte, um dos maior.es consumidores deste artigo. F elizmente, 
nos ultimas mezes •COmeçou a manifestar -se uma r eacção no.s p reços, qu e 
tende a p r evalecer, dep end endo, comtuclo , da inip ortancia d a colheita 
actual . 

O assucar apresenta-se este anno em condições mais .promissoras, 
dev ido á escassez da safra; entr eran to, t iv e de serv ir-me ela ·autori·sação 
que me conferistes para elevaT os direitos el e importação so.bre o proclucto. 
estrangeiro, parecendo ainda n ecessa rio, com a denuncia ela Convenção d e 
Bruxellas, adaptar .providencias esp·eóaes. para habilitar o nosso artigo 
á concurrenoia com os que gosam el e p remi·oS nos paizes productoreG .. 

A ·cul tura de aTroz v.a.e tendo grande .expansão entre nós, estando 
qúasi abo lida a importação d este artigo, que a inda ha poucos annos montava 
a cifra supenior a doi·s m ilhões de saccos. 

Uma ,a,nalyse· perfunctoria dos d ados ela nossa importação no anno 
ultimo basta , para ev icl·enciar que o g ra.nde augmento veri f icado proveio, · 
quasi integralm ente, das .classes r elat ivas a materias primas para varias 
industrias e obj ec,tos manufacturados, o qu e mostra o acerto da p.rotecção 
aduaneina dispensada á classe das substancias destinadas á alim entaçã-o. 

O nutnero de emprezas estrangeiras autorisa,das a funcciona r .na 
R e.pubJi.ca foi no ultimo anno de 23, com o capital de 317.000 :ooo$, das 
quaes varias se propunham realisar o.broas publicas, em virtude de concessão 
ou empreitada. Este nu.m er·O •a.pres·enta sensível cliiffe r e nç~ em rdação ao 
anno anterior, durwnte o qual ap.enas 14 s ociedad es novas obtiveram p er-
missão d.e funccionar. 

São dados •e&tes muito significativos, pois attestam o inter esse que 
o-s capitalistas estrangeiros vão n1ani fe.stanclo .pelo nosso ,progresso, e a 
conf.iança que inspi·ra o nosso üitur.o economico. 

A r.eforma ela D ircctoria Geral cl.e Estatisti.ca impunha-se d·e longo 
tempo, já se tornando basta·nte ·sensível a fa lta, en tr e nós, de informações 
censitarias exactas . 

) A apuração dos trabalhos elo Tecenseamento el e 1900 foi concluída, 
d eixando el e ser publicada por ·se lhe r.eco nhecer em d efeitos graves. Assim 
tambem ·OS dados estatístico s r.ecolhiclos annualmente muito deixavam a 
desejar. 

No curto espaço que mecl~ia da installação ela nova r.epartição, .ainda 
não é dado avaliar elas vantagens deco•rrentes da re forma já por vós 
approvada; mas, em breve, confio que se hão de fazer sentir. 

Industria e 
Viação 

Producc;ão 

Estatística 



Povoan1ento 
do solo 

A lei n. r . Sso, de 2 de janei.ro de rgo8, tem sido posta em execução 
com o discernimento imprescincJ.iveJ, e a acolhida que va-e encontr.ando, 
por parte dos Estados, é bastante satisfactor·ia. 

No anno vindouro se deverão iniciar os trabalhos p r eparatorios para ' 
o reaensemnento de I9TO, e cun1pr1e 111e habiliteis con1 os recursos neces-
sàrios para custear aquelles que não co.mportar o o.rçamento ordinario da 
repartição . 

Durante a proxima expos ição nacional, será publicado o nosso pri-
. I 

n1eiro bolet in1 · de est~tist ica geral, que, posto incom!pl e·~o, .encerrará, todavia, 
elementos assás apreciaveis sobr·e as diversas manifestações da nossa 
acti vida,cle. 

Já se a,cha creado o Co-nselho Superior ele Estatística, cujas luzes hão 
d e ser do maior proveito para a acLn}in·istração, e .para cuja compmição 
escolhi as pessoas que me pareciam poder melhor collaborar no desempenho 
da·s eJ.evacias funcçÕe·s que lhe cabem . 

Os serviços ele immigração e. col•onisação fora~n devidamente ini·ciaclos, 
nas bases approvaclas pelo decreto n. 6 .455, de r9 ele abril de r907. 
Expeclira;m-se todos os actos complementares imprescind>iveis á sua perfeita 
orga~üsação, entre o-s quaes são de n1en.cionar : os decretos approvando 
as instrucções para a D irectoria Ge.ral do Serviço ele Povoamento e para 
a Commissão ele Pr-opa-ganda e -Expansão Economica, e as portarias 
mandando vigora r as instrucções para os inspectores do se1:viço d e povoa-
men to, para a fundação de nucleos por conta el a União, e vendas de lotes 
aos colono·s. 

Grandes fo.ram as clifficulda•des a vencer , quer pela i:enclencia· ao exoclo 
do•s ··.inunigrantes, que se notava logo no ini·cio d·a n1 inha adn1inistração, 
quer porque, ha longos annos interrompida a acção elo Governo F~deral, 

se haviam, pouco a pouco, .invalida-do elementos preciosos aocumulados 
durante quasi meio seculo. E' um erro imp erdoavel descurar os serviços 
da immigração, desi.ntexessanclo-se do problema mais prem~nte e impor-
tante para um paiz novo , como o nosso, e que tantos desvelos merece em 
outras _partes 

Cmnpr.e, ind ispensavelmente, attrahir o immigrante, dando-lhe a 
co111hecer as favorave i·s condições que off.erecem muitos clo·s· nossos Estados, 
e guiando e encaminhando para destinos convenien tes aquelles que espon-
taneainente venham tentar a sorte entre nós. 

Seria absurdo crer que em tão breve prazo tenhamos cons eguido a 
organisação perfeita desse serviço, mas já bastante temos feito, assim pelos 
curclados dispensados ao immigrante na sua recepção e hospe-dagem n est'e 
porto, · como pelas facilidades que lhes são asseguradas para se locali sarem, 
á sua escolha, em lotes dev idamente preparados em varie-s Estados, ou se · 
encaminharem aonde os seus serviço.s· possam se r cl ev.idamente aprovei-
tados . 

A hospedaria ele imm igrantes ela Ilha elas Flôres foi reformada, 
tendo-se nella reali saclo melhoramentos radi caes. 
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Os pavilhões prov.isorios, destina!dos a alojamentos, estavam impres-
taveis e foram demoJ.idos, construindo-se, para substituil-os, .vasto edifício 
de alvenaria, que r eunem todas as condi ções essenciaes de hygien e e 
conforto . . 

Terminadas todas as installações projectadas, a hosp edaria da Ilha 
das Flôres nad:a deixa·rá a desejar como estabelecim ento de primeira 
or.d-en1, capaz de offerecer ao accresciclo nun1ero de itnrnigrantes as n1aio!I'es 
commoclidacles, .como conv.ém propo-r·cionar ao.s que alli chegam após longa 
viagem, emquanto aguardam destino conveniente. 

Todos os serviços, clescle a rec·epção aré a expedição e lo·calisaçã0 
elos immigrantes, correm .normalmente, apezar elo curto espaço ele tempo 
clec•orTiclo ela installação, em 23 de ag.osto elo anno passado, ela Directoria 
Geral encarregada el e prov.er á sua execução . 

Os serviços relativos á fundação ele nucl.eos coloniaes estão em 
ex.ecução com a precisa segunnça de' exito , de accôrdo com os Estados, 
procedendo-se cautelo.samente aos estudos .pr·eliminares que se fazem 
indispensave is . par:t a escolha elos loca:es ma•is apropriados, e eff.ectuoanclo-se: 
os trabalhos preparatorios para o estabelec imento definitivo de immi·-
grantes agricultores. 

N O·S moldes elas bases regulamenrtanes do serviço elo povoamento, ou 
apenas com os favor·es nellas concedi dos, estão sendo fundados : um 
nucleo colonial no Estado elo Espírito Santo e outro em .Minas Geraes, 
com todos os auxílios r·eferidos no art. 51 ; um no · Paraná e outro em 
Santa .Cathar.ina, em vasta zona de excellentes terras devolutas, offereciclas. 
á União por aquelles Esta.clos; tres no Paraná, com os favores elo art . so·;· 
e .dois no Rio Grande elo Sul, em continuação a duas antigas e prosperas 
co·lonias, exclusivamente com os ·auxílios do art . 50 daquel1e decr eto . 

Muitas famílias de immigrantes agricultores já têm sido locali sadas, 
com inteiro successo, em nucleos situados nos ·Estados ele Mina·s Geraes., 
Paraná ·e Rio Grande elo Sul, podendo ·.estes dois ultimos Estados r ecebeL-, 
convenienten1ente, avultado nurnero de in1n1igrantes . 

Estão em via ele ser iniciados no·s Esta·dos do Rio ele Janeiro e São 
- Paulo os trabalhos cl•e formação ele outros nucleos . 

O Estado de S. Paulo acha-se em condições ele localisar em seus 
nucleos .coloniaes famí li as de agricultores que disponham, na confo,rmiclacle 
ela legislação estadual, de r•ecursos para o pagamento immecliato ela 
primeira p.restação. 

Além elos immigrantes estabelecidos nos novos nncleos, ·Outros o têm 
sido re J11 lotes que permaneciatn vagos enl antigas col.onias. 

As companhias Estrada ele Ferro S. Paulo-Rio Grande, Estrada de 
Ferro Goyaz e E~trada el e F erro Noroéste do Brazil estão .empenhadas em 
crear nucleos coloniaes á me:ugen1 das linha1 ~. ainda ·en1 construcção, de 
accordo com os respectivos contractos·. 
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Não é, n em pód·e ser, obra para limitado tempo o povoamento das 
extensas r egiõe·s que, á fa-lta d.e braços· qne as explorem, se acham desapro-
veitadas ·no paiz. 

E' preferível ir-se d.esenvolvendo gradualmente a entrada el e immi · 
gTantes, por influencia das fa.cilida.des encontradas para o empr ego lucra-
t ivo de suas actividades e da attracção .produzida pelo feliz exito dos 
que os preced·erem, _elo que promover, desorientad·am ente, o surto repen-
tino e imp etuoso elo avultado movimento immigratorio. 

Para prove r a orgaui~;ação .e o custeio d.esses varias serviços, inclusive 
a co111nÜssão · de proipaganda e e:xípansão ecónonüca, abri", durante o 
exerckio, um .credito el e r .ooo :ooo$ooo, p apel. 

De accorclo com o voto cJ.o ,Congresso, expedi o decreto n ·. 6. 545 , de 
4 ele julho de I907 , app·r.ovando as bases 1)ara a organisação de uma 
exposiça;o nacional em r9o8, que servisse n ão só para commemorar o cente-
nario da abertura, dos portos elo Brazil ao commercio internacional, como 
tambem de largo inquerito sobre a nossa s ituação eco no mica . 

No intuito de b.em aproveitar os sa<::rificios a faz er para a r·ealis<j.ção 
desse certamen, foi escolhido o local onde se ·a<:: havam situad.os o impor-
ta;nte edrrficio ela Escola :Superior de Gu erra, inacabado ha 'mais d e 20 

annos, -e o da antiga Escola Militar, local que, so-bre a vantagen1 de possuir 
valiosas construcções, mais ou menos aclaptaveis áquelle fim, r eunia as 
melhores condições ele panorama e de situação para as var ias clepen-
dencias ela Exposição. 

A esperacl•a visita de 6. M . o R ei D. Carlos fez marcar-se a abertura 
ela m esma para íunho ou julho, o que eúgiu desde logo esforços ingentes, 
a fim ele se concluirem as .importantes obras proj,ectaclas dentro ele curto 
prazo . Quando se deu o infausto acontecimento que a todos nós brazi-
l eiros tanto contristou, j·á se achavam os trabalhos em tal pé, que não 
hayia conveniencia en1 se adiar ·a inauguração. De f,eito, os dois grandes 
eclificios destinados a receb er •a quasi totalidade clo:s. procluctos , com área 
coberta superior a 20 . ooo metros quadrados, estão con,cluiclos e as 
construcções acoessorias vão todas em bom andann ento. 

V <)!fios Estados ela União quizeram abrilhantar o certamen , edi ficando 
pavilhões JWOprios, alguns el e elevado custo, desti nados prin cipalme·nte á 
propaganda el os . seus J'ecursos naturaes ·e das manifestações. elo seu 
progresso. 

Portugal que, vela n atureza da festa, mo strar a desejos el e n ella to mar 
part·e coilcorrerá tambem, não sendo, porém, os seus v r ocluctos subm ettid os 
a julgamento . 

O Gover·no conta obter com a Exposição collecções conl![lletas d e 
aJmostras ele productos nacionaes e informações muito satis f.actorias sobr e 
os tnesmos, para a propaganda no estrangeiro, que, até ao tp•resente, s e 
resente da fa lta d esses elementos, clifficilmente alcançaveis em occasiões 
menos opportuna. 



\ 

tAs desp ezas de mais vulto que se têm feito r·eferem-se á conclusão 
•do edifício d·estinado outr' ora á iEscola Superior de Guerra e á transfor-
:mação da antiga Escola Militar e suas depe·ndencias; mas, trataqdo-se d e 
impo·rtantes proprios, cuj.o a.prov eitamento se tornava impres-cinclivd pelas 
,g randes sommas n elles despend•iclas , niio se devem aquellas levar á conta 
da 'EXIJlosição, po·rquanto, após a mesma, serão applicados a fins mui 

·diversos e da maior utilidade, r estando ainda, para fu turos certamens, 
local pr·eparaclo e construcções apropriadas, o que to rnará estes mui to 
menos onerosos e, portanto, como é ele cl esej ar, 

Aité agora fo ram abertos, para todos os 
·c r ed itas na ionportancía de 2 . soa :ooo$ooo . 

mais fr equen tes. 
t rabalhos ela Exposição, 

Realisaram-se diversas exposições rparciaes no Museu Commercial desta 
Capit-al, entre as quaes se salientou a de vinhos .e outros productos do 
Estado elo Rio Grande do Sul. 

!Com toda a soJ.emnidade clistribuiram .. se os premias obtidos p elos 
·expo~ito res brazileiros na ·grande feira universal d.e S. Lniz, cujo numero 
e · importanci a .bem traduzem a excepcional posição que logramos entr e 
tantos e tão poderosos concurre·ntes. 

Deve •abrir-se ·em 1910 importante expOi,IÍçào internacional na cidade 
·de Bruxellas, e parece que se ri a el e conveniencia nelta tomarmos parte, 
·quer por corresponclermos deste modo ás manifestações ele carinhosa 
sympathia que a Belg ica nos t em t ributado, qu er pelas van tagens que nos 
adviriam ela exhibição elos nossos variados r.ecursos em m eio tão rico 

·de capitaes e ele activâclacles. 
Em execuçã-o el o programma t·raçado no meu manifesto inaugural, Viação ferrea 

·h ei-me esforçado por dar o maior impulso á viação ferrea, tendo principal-
mente em vista a . construcção d e linhas que se destinam á ligação geral 
en tre os Estados, e ·procedendo •com a clev.icla caut.ela para que os compro-
missos assumido s ·se· conser vem dentro dos limites impostos pe los nossos 
recursos orçamenta:rios . 

Havia, em 31 de dezembro de 1906, entregues ao trafego, 17.243 kilo-
metros de estra da cl·e ferro nos varias Estados ela União, e ha, pres ent e" 

·mente, 18.035 kilomet ros. 
Concluíram-se os estudos definitivos ela Estrada de Ferro S. Luiz a 

Caxias e, ap.provados estes, foi a sua construcção posta em concurr.encia 
·publica nos termos da lei que a auctorisou, t endo sido inciada desde logo 
a locação ela l inha . Contractou-se a construcção el o prolongamento el a Es-
trada ele Ferro Sobra l, ele Ipú a Crath eus, mediante o pagamento em apol i·ces 
d·a div ida publ.ica, á razão de 36 :ooo$, papel, .por kilometr.o, ·com os arrencla-
·tarios ela Estrada ele .Ferro So bral, á qual ficou desde logo o mesmo pro-
1ongamento incorpo rado , para todos os eff~itos elo contracto el e arrenda-
mento . Os estudos definitivos el e iCratheus a Therezina já se acham te r-
minados, clepenclenclo apenas ele approvação . 

Brev·emente serão publicado s pelo Ministerio comp etente ed itaes cha-
mando concurrencia .para a construcçã-o el a Estrada el e F erro Central elo 

4o 
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Rio Grand e do Norte e do :prolongamento da Estrada de F erro Baturité, . 
no r egim en ela lei n. r. I 26, de 1 5 de dezembro el e I 903, por ser esta o que · 
melhor consulta os interesses geraes. 

Em segu ida á approvação elos estudos defini tivos ela Estrada de F erro . 
T·imbó a Prop ri~, deu-se inicio á focação elo proj ecto e aos estudos da li-
gação desta linha com a Estrada ele Ferro •Central el e A lagoas . Como · 
medida de oocasião, atten tas as -circumstancias em que se achava toda a 
zona -do norte da Bahia e centr o d e .Sergipe, fuí obrigado a mandar executar 
os trabalhos el e construcção -dessa ·estrada pela consignação - Obras . 
contra os effeitos ela secca até que, dentro el e a lguns mezes, sej a con-
tractacla a sua const rucção, ele accorclo com a r espectiva lei. 

Estão quasi concluiclos os estudos el a linha el e ligaç>;o ela rede fe rro-
viaria ela Bahia á Estrada el e Ferro Victori-a a Diamantina, com sensível . 
encurtamento elo traçado primitivo . Pelo cl écreto n. 6-456, el e 20 de abril 
ele I907, foram ap·provaclas a·s clausulas mediante as q~taes se obrigou a . 
Co111ipan hi a Estrada ele Ferro Leopolclina a r ealisar a ligação geral elos . 
Estados elo Espírito Santo1 Minas Geraes e ·Rio ele J aa ei ro. 

Os t rabalhos elo prolongamento ela Estrada el e F erro Central do . 
Brazil proseguiran1 activan1ente, entregando-se ao trafego tnais 45 kiloin e-
t ros ele linha e ficando concluiclos os estudos elo ultimo trecho até Pira-
póra, á margem elo S. Francisco, no kilometro I: o 1 o, a partir elo Rio el e · 
Janeiro . Incorporou-!;.e á Estrada el e F erro Central elo Braz'il a linha · 
el e .Sabará a .Sant' A-nna elos F e-rros, el e propri edad e elo Estado d:e . Minas, . 
j á pela -convenienci-a ela ligaçã o geral deste -Estado com a Bahia e o· 
Espíri to Santo, já para to rnar tributaria claquella estrada uma ferti l e 
ünportante zona, cuja producção seria, sen1 essa providencia, inev itavel-
mente desviada pela Estrada ele Ferro Victoria a Diamantina.• O ala rga-
mento ela bitola até S. Paulo f icou te rminado, satisfazendo-se assim antiga 
aspiração ela população de todo o Estado . Acha-se aberta ao t rafego , 
desde r 2 de outubro do anno passado , a linha elevada ent r e S. Diogo · 
c S . Chri stovão, nesta Capital. 

N'a Estrada el e Ferro Oéste el e Mina·s, a par el e outros serviços, effe-
ctuaram-se estudos para a ligação desta estrada á Cen t ral elo Brazil, via . 
Carran-cas, e elo rama! el e Bello Horizonte, e construiu-se um ramal para . 
Pitanguy. Começaram em setembro ultimo os t rabalhos el e construcção 
da Estrada ele F erro el e Goyaz , . a partir ele Fo rmiga, em v irtude da . 
novação elo contracto, autorisacl a pelo decreto n. 6 . 438, ele 2 7 ele março · 
de 1907 , e ficaranJ concluídos · 40 kilometros el e linha, elos quaes 3 1 já 
entr egues ao trafego . 

~ En1 vi·sta da grand e in111o rtanc ia .que para os interesses nacio naes . 
apresentavam os cloi•s ramae-s ela Estrada el e Ferro Sorocaba na, em . 
direcção a Itararé, e a Agua-Bôa, no Paranapanema, e das condições -
razoaveis estabeieciclas no contracto el e 1888, foi considerada em vigor a . 
.:-especüva concessão , afim de ser- mantida a garant ia de juros para'!! 
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·construcção da linha, o que decorira de termos expressos da propria escri -
ptura de venda feita pelo Governo ela União. Acham-se aprovados os estu-
dos definitivos da linha de Itararé, cujas condi ções technicas foram sensi-
velmente melhoradas, e bem assim os do trecho at·é Ilha Grande, na ·linha 

·do Paranapanema, já estando iliauguraclos 44 kilometros nesta e 72 kilo-
metros naquella1. 

Preoccupaclo com a prompta solução ela viação fe r rea para o Estado 
·de Matto Grosso, e ve~ifi,cando, conforme vo-s expuz o anno q)assado, a 
inconveniencia do traçado para C uyabá, procurei servir-me da autorisação 

·que me conferistes na a.linea c), rr. XXV, do :art. 35 da lei n. I . 617, 
.de 3I de dezembro de 1906, e innovar o contracto com a Companhia 
Estrada de Ferro N oroéste elo Brazil, expedindo para is·so o decreto nu-
·mero 6.463, ele 25 ele abril de 1907. Não se tendo podido levar a effeito, 
·de accorclo .com estas base~, a construcção cl·a linha, cujo traçado fôra modi-
ficado, ·requereu a companhia permissão ao Governo para effectuar, dentro 

·de curto prazo, o reconhecimento e os. estudos elo novo t raçado, para 
então se accorclar em os termos que tornassem exequiv-el o plano elo Governo. 
Foi concedida a a uto risação solicitada, sob condição de ser a direcção 
elos t'ra.balhos confiada a engenheiro ex.perimentaclo, ela confiança elo 
Governo,. e ainda acompanhados por oufro profissional por este nom eado, 

·correndo todas as despez•as por conta ela companhia. Acce ita·s 'estas 
çondições, partiu sem demora todo o pessoal necessario, e nos prazos 
·exigidos ficar'am cumpridas as obrigações assumida·s por aquella . Depois 
de cuidadoso estudo da materia e de longamente discutidas as bases com 
c representante da concpanhia, foi exp.ecliclo o decreto n. 6. 899, el e 24 

·de março de I908, já reduzido a contracio e assignaclo por ambas as partes, 
mantendo a modificação do traçado anteriormente approvada pelo decreto 
·de junho, e estabelecendo novas clausulas para a construcção, nos termos 
da autorisação 'conferida pelo n. VII elo a.rt. 22 ela lei n. I . 84I, de 31 ele 
dezembro de 1907. A modificação elo traçado permittiu, a1ém elo mais, 
·clare1i1-se á estrada c011clições technicas como as exigia uma arteria inter-
nacional, sem que, entretanto, resultasse, em relação ao primitivo •contracto, 

·maior onus annual para o Thesouro, em virtude da ntenor taxa de juros 
e ela reclucção do comprimento total da linha . 

Nos termos do contr-acto ele 20 de abril ultimo, todo o trecho el e Baurú 
·ao Porto Esperança, no rio Paraguay, deverá, improrogavelmente, achar-se 
·entregue' ao tr.afego em 30 de setembro ele I9IO, sob pena d·e perder a 
companhia a caução de !5 °[ 0 da importancia dos trabalhos executados, 
·que, para esse effeito, serão retidos no Thesouro. Foram trafegados 'este 
armo mais r !'O kilometros elo trecho de Baurú a Itapura, perfazendo o 
iota) de 202 kilometros em trafego. Dentro de um anno a linha attingirá 
o rio Paraná. 

ü contracto ela Estrada d.e Ferro S. Paulo ao Rio Grand·e foi devida-
mente alteracl·o, de accôrdo com a con'rpanhia, não só com o fim de fixar 
novos prazos par:a a conclusão elas suas linhas, como tambem para o esta-
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beleciinento de cond.ições que assegurassem o cumprim ento dessas obriga--
ções, e de outras relativas á colonisação da zona. Ficou, assim, marcado . 
o prazo âe tres annos, a terminar em zo el e junho ele 191 o, para que se -
ache. entr egue ao trafego toda a -linha, desde Itararé até ·o rio U ruguay, . 
já -trafegada no t r echo el e Jaguarahyva ao porto União ela Victoria . Foi 
autori sada, ultima1nente, a requerim.ento da con1panhia, a abertura ao 
t rafego de mais dois tre-chos: J aguarahyva . a Fabio R ego, com 52 kilo -
metros, e U nião da Viotoria a S. João, com so ~ilometros. A zo de abril . 
ultimo chegou a ponta dos trilhos á .cidad•e el e Itararé, faltando apenas . 
<: conclusão do tr'echo da .Sorocabana, ele A racassú áquell a cidade, esperada 
até o fim dest e anno , :para hcar Santa •Catharina ligada, por via ferrea,. 
ao R io de Janeiro . 

F.inalmente, no Rio Grande do Sul, a " .Compagnie Auxi li aire el es . 
Chemins de Fer" entrou -em accordo com o Governo para a co nsti:ucção, . 
den tro de dois e meio annos, da linha de Passo Fundo ao Uruguay, que 
deverá ligar-se á .Esü·ada de Ferro S. Paulo ao Rio Grande, depois ele , 
atravessar o rio U ruguay, no s termos elo decreto n. 6 . 673, de 3 de outubro 
de 1907, m ediante o pagamento, em apolices ela divida publica, el e 5 °1°, 
papel, da metade da importancia dos trabalhos ex-ecutados, levanta'nclo-se 
a outra .m etade á ·conta do capital ela companhia, na conformidade elo seu . 
contracto de a rrendamento, ao qual ficará tambem sujeita aquella estrada, 
depois de entregue ao trafego. Concluiu-se o trecho de Cacequy a Alegr ete, 
já circulando os t r ens, vindos da cidad e elo Rio .Grande até Uruguayana, . 
e iniciou-se a construcção do r amal el e Saycan a Sant' Anna elo Liv r a-
mento. 

Os trabalhos da Estrada d e Ferro de Cruz !Alta. á fóz elo Ijuhy vão .. 
sendo executados, com o conctir so de tropas federaes, na conformidade 
elas instrucções baixadas pelo tMinisterio da Inclustria, V iação e Obras . 
Publica, . 

Fiscalisação A fiscalisação elas estr adas de fer r o arrendadas e concedidas pe lo 
elas estradas Governo da U nião n ã·o corr-espondia aos grand es interesses :publi.cotJ> ahi 

de Ferro concentr ado-s. Para m elhor pr over as suas necessi dades, fo i pelo decreto 
n. 6 . 787, d e 19 d e dezembro d e 1907, conso.Jnte á au to risação con-f-erida 
no n. XXVII, lettr a c) , ·do art . 35 da Jei n. r . 6r7, d e 30 ele d ezem bro 
de 1go6, dada ao serviço nova organ isação, cujas vantagens já con1eçan1 
a se m ani f.estar . 

O desenvolv imento do t rafego nas linhas arrendadas tem-se accen-
tuado de modo liso-nj eira, até naqu ellas que estão a titulo p recario, . 
perntittindo, des-t'art e, amortisar-em-sé os t itulas de r esgate mai s rapl-
damente do qu e era licito esperar. Nas redes elo Paraná e do Rio Grande -
do Sul, a r eceita duplic-ou em poucos ann os, após o arrendamento. 

Tudo aconselha, pois , a .perseverarn1os nesse progran1n1a, organj ~ando-se 

sobre taes bases o plano de viação geral da Republica. Varias p,ro.postas . 
lêm vindo ás mãos do Governo p~ra a constitui ção de uma rêde fe rro-
viaria com as estradas de sua p ropriedade no Estado da Bahia, _ em condi- -
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ções equivaJ.entes ás ·da rêde do Rio Grande do Sul, mas até hoje nada se 
poude resolver a esse re'speito, por não estar o Governo daquelle Estado 
legalmente habilitado a entrar em accordo com o da União. 

N a Estrada d.e Ferro •Central do Braz·il e na Oéste de Minas houve 
accrescimo sensível no movim ento de passageiros e cargas. Assim é que 
aquella estrada transpo.rtou, ~o. anno findo ,. I. 053. 7I I toneladas e 
22.359. 346 passageiros, contra, r esp ectivamente, 934.320 toneladas e 
21.077.933 •passageiros, em 1906. A renda attingiu, em I907, a 
3I.889 :390$270, ou mais 749 :378$488 do que no anno anterior. O serviço 
de passageiros para os suburbios d esta Capital já se faz difficilmente, com ó 
grande desenvolvimento que tem tido. Continúo a jul·gar de incontestavel 
vantagem a sua tran·sformação, mediante o emprego da electricidade, de· 
modo a satisfazer ás ne.cessidades crescentes da população. 

A nossa rêd e t elegraphica v·ae-se ampliando satisfacto.riamente, já Telegraphos 
a ttingindo a extensão total das linhas t errestres, submarin.1s e sub-'Íluviaes 
em serviço a 67.353 kilometros, com um desenvolvimento em fios superior 
;;. 1 oo.ooo kilom etros. 

A s linhas elo T elegrapho N acional tiv eran1 11111 augtn .ento, no anno, 
de I.27 I kilometros, dos qu-aes pouco mai s cht metade pertencente á 
grande linha que se destina a ligar o Acre ~ o Amazonas com Matto Grosso 
e os demais E stados da U ni ao. Ficou ·conclui do o circuito An·acaty-There-
zina, ·const ituindo uma linha de penetração, e·ntre os Est<JJdos do Piauhy, 
Ceará e P ernambuco. Estão adiantados os t rabalhos para ligação do 
circuito norte R ecife-Joaz eiro-Bahia ao circuito do sul Bahia-Carinhanha-

. Rio, já se havendo inaugurado 192 kilomet ros, de P etrolina a R emanso. 
Prosegue tambem activam ente a construcção da linha para o Tocantins, 
pe lo in te rior do Maranhão, a qual de futuro se ha de entroncar na de 
U beraba a Goyaz. 

O trafego t elegraphico ·continuou a expandir-se passando, no serv iço• 
interior, de 1.642 .582 t elegrammas, com 27.975.034 palavras, em I9o6,. 
"· 1.782.902, com 30 .145 -106 palavras, em 1907, e, no exterior, de r. z63 .909 
palavras a I-40 9.658. Durante o anno, foram abertas mais 30 -estações do 
T elegrapho N acional. Os a.ccordos de trafego mutuo já se acham firmados 
co1n 35 em·prezas de estrad as de f erro, o qu e detenninou em 1907 uÚ1 
accr.e scimo de r 19 o la no nun1ero de telegran11naS trocados entre as estações. 
dessas estradas e as do T elegrapho Nacional. 

Ai renda da R epartição G eral dos T elegraphos 
6 . 336: 192$967., pap el, e de 635 :520$599, ouro, havendo 
relativam ent'é 1 no anno anterior, en1 consequencia da 
para os. Estad0s mais afastados. 

foi , em I907, de· 
pequena diminuição 
reducção das taxas. 

O serviço internacional, que estava sótnente a ca.rgo da "VV estern 
Telegraph C 0 . " , e da "South America·n •Cable •C0 . " , começou. tambem a ser 
f eito pela " Compagni·e Française des Cabes T elegraphiqu e;;." , cuja estação 
de Salinas, no Pará, foi . entregue ao trafego em julho de 1907. 
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Torna-se necessario rever os conv.enios celebrados con1 as adn1inis-
trações dos Telegraphos da R epublica Argentina, do Uruguay e da Empreza 
elo T elegrapho <Oriental, de modo a adaptai-o;; ás actuaes condições ele 
traf.ego telegraphico sul-americano. 

Até o presente, apezar el e já terem as nossas linhas, ha mais el e um 
a nno, attingiclo, em tres pon tos, a front~ira elo Paraguay, nã0 foi poss ível 
estabelece r-se um accorclo com esta nação. amiga para li gação dir·ecta el a 
sua rêcle teiegraphica á no§sa . 

E' imprescinclivel que reguleis o uso el a raclio-telegraphia en tre nós, 
pois a sua applicação já se r ecommencla em muitos casos e a falta el e 
l egislação t olhe completamente a acção administ rativa . 

De accorclo com o que suggeriu a Directoria •Geral elos Telegraplws, 
foi incluicla na proposta elo orçamento elo Ministerio ela Inclustria,. Viação 
e Obras Pubhcas, para o anno vindouro , a verba nécessaria á installação 
ele uma estaçã·o r aclio-telegrap hi cJ em Fernando ele N oronh a, on d·e j á se 
faz muito necessaria para recepção elos racliograJ111llas passados d e bordo 
dos gr andes transatlanticos que na.vegam para a America elo Sul. 

O desenvolvim ent o elo serviço postal accentua-se el e tal modo, que 
j á se tom·a difficil a sua perfeita execução nos mold es el a organisação 
que lhe foi dada pelo decreto n. 2.230, de 10 ele fevereiro d e r896. Nessa 
data, a extensão das linhas postaes era el e ·So . 907 kilom.etros e o numero 
de viagens de 237.954; actualmente, ascendem, aquellas a rz6 . 704, e estas 
a 332. 856 . No mesmo período, o numero ele agencias passava de 2 . 638 
a 3. 033; a r enda, el e 4. 546 :ooo$, a 8. 540 :3 24$529, não computada nesta a 
elo trimestre addicional, que exceder á el e 900 :ooo$; a impor.tancia elos vales 
postaes emitticlos e pagos, de 4· zo6 :ooo$ a 44 .496 :ooo$; o movimento de 
valores incluídos nas cartas, el e 25. 6oo :ooo$ a 243.340 :ooo$. o numero 
ele objectos po·stados, em tr ansito e dist ribuídos, ele 104 milhões a. 519 mi-
ll:ões . Os r esultados comparados dos dois ultimas annos são tambem 
muito satisiact orios (até 31 ele dezembr o) : renda, 8 . 540 :324$529 cont ra 
7. 541 :45 2$55•6; o movim ent o geral ela c.orrespondencia, 519.913.004 
obj ectos contra 47 r. 552. 524; importancia elos vales nacionaes, réis 
44 .496 :ooo$ con tra 36.019 :ooo$, e o valor declarado nas cartas, réis 
243.340 :ooo$. contra 156.353 :oooSooo . Dos ser·v iços a ·cargo elo Correio , 
o unico que apresenta diminuição é o ele encommenclas postaes, com 
uma clifferença para menos na importação ele 7,5 °1°, e el e 10 °1° na expor-
tação . 

A clespeza com o serviço 
10. \>43 :ooo$, em 1907, havendo 

po&tal passou ele 9. 534 :ooo$, em 1~9 6, a 
que accrescer a esta a do trimestr e addi-

, cional, ainda não apurada definitivamente. 
tContinuaram com a precisa actividacle as obras para a melhoria elo 

sérviço de abastecimento cl' agua a esta Capital, iniciadas em fevereiro do 
anno passado . 

Já ficaram terminadas as novas captações e adclução para a zona dos 
subur.bios, com o v olume mínimo de rz. ooo. ooo de. litros por dia; acham-se 
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quasi · concluídas as obras do r ese rvatorio do Engenho de D entro, com• 
capacidade para 20 . ooo . ooo · el e litros, que se destina á al im entação da 
nova rêd e dos suburbios, desde' J acarépaguá até S . Francisco Xavier. 

Co nc.Juiu-se e inaugurou-se o S·erviço de abastecim ent o d 'agua á ilha . 
de Paquelir, que ha annos esper ava por esse .beneficio . 

A addução dos rios João Pinto · e R egistro , que trará ao reservatorio · 
de Pedregulho r efo r ço .nunca inferior a 40. ooo . ooo de litro s, . . está terminada, . 
dev endo n1uito breve inaugurar-se, e a do rio Ma-ntiquira, que deve prover 
a alitncntação d·a zona alta, vae bast .3. nte ad iantada, j á s~ tendo assentado. 
36 kilometros de canalisação, parte da qual no inte rior da cidade, en& 
direcção ao r eservatorio da Tijuca. 

Pelo projecto em ex ecução , o actual abastecimento f icará augmentado, 
no· mínimo , de 104 milhões de litros, r esu l.tado qu e ainda este anno será 
alcançado . 

O orçam ento total das obras foi fixado em 30 . ooo :ooo$, por conta elos· 
quaes j á se desp end eram rS .ooo :ooo$, estando, porém, concluídos m ais de· 
d ois ter ço s dos se r vi.ços; o que pérmitte esperar sensíve l economia · sobre 
a im.portancia do orçamento approvaclo. 

A renda arr·eca.da cl a no s·erviço de pennas d'ag:u,l c hydrometros . 
el evm1-1:.e a 2 .935 :946$sso, e .a da Estr ada d e Ferro l'io d ' Ouro a 
2 19: 213$520, o que d-á para a r ece ita to tal dos serv iços a cargo da Insp e-
cção 3. :r ss : r6o$o7o, da qua l, deduzida a cl espeza, na importanci a de· 
2 . 582 :so2$, fica o saldo de 57 2 :5 97$698 . Nesta cl espeza se acha incluida. 
a parte relat iva ao serviço de esgoto de aguas pluv iaes e ás obras novas 
da Estrada de F erro ,Rio d 'Ouro, e na· receita não foi computada a corres-
pondente aos 'trabalh os prest:;tdos ao no vo abastecimen to e a antros Minis-
te ria s, de ond e se in fere que, coni parada a cl espeza orclinaria , propriam en te· 
do serviço de aguas, con1 a respectiva renda , se apuraria, o wnn o passado, 
um sald ~ el e cer~a de r . ooo : ooo$ooo . ' 

Esses dados oastam só por si para justificar o em prehendim ento el as. 
obras do novo abas tecimento, as quaes, permi tt indo quasi duplicar o actuai" 
vo lum e cl 'agua clist ribuiclo á população, hão d e determinar consideravel 
accrescin1o na receita geral do serv iço . 

'1 \rras p ubli- Vastas extensões de terr as no Territorio do Acre estão occupaclas por 
c;1s no Acre particul ares a t itulo precario, en1 fa lta de l ei qu e regularise a situação, 

jurídica dessas posses. 

.\! in eração 

JJ rge que del ibereis a respeito , detenninanclo, tatnbem, o regilnen a 
ser obse rvado para co nstituição d e novas propri edades pri\,adas e pa ra 
exploração el os se ringaes que a lli abu nd am . 

L egislando sobre o assumpto, attend ereis a uma da·s maio1~es neces·si-
clacl es para o incremento do trabalho naqeulla região , cujos exuberantes. 
_recursos convém 111 elhor aproveitados. 

A mineração não tem logrado entre nós o desenvolvimento compatíveL 
com a abundancia dos ·nossos r ecursos mineraes , por fa lta de l eg islação 
adequada . Não deve is ;nais postergar o exan1 e desta. 1nate ria, que tão el e· 
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perto · interessa á prosperidade de importantes zonas do nosso territorio. 
O Serviço Geo!ogico recentemente creado já se acha devidamente 

organizado e em condições ele prestar os melhores serviços. Assim é que 
não só continúa, no sul ela Republica, os estudos encetac!Ós pela extincta 
commissão dirigida pelo profes·sor i~Thi te , como lambem procede ao levan-
tamento topographico e estudos em regiões mineiras elos Estados ele Minas 
Geriles e Bahia. Além disso , delegados elo serviço têm acompanhado, com 
grancl•e proveito, os reconhecimentos feitos para a construcção de estradas 
ele ferro e linhas telegraphicas. 

O estado actual ela . illuminação da ciclacle é pouco satisfactorio. Ao 
accrescimo el e consumo ele gaz não corresponclen mudança sensível no 
material ela fabrica, que, com ligeiras modificações, se conserva o mesmo 
cl•e 40 annos a esta parte. 

Deante desta situação exigiu a repartição fiscal que a. companhia instal-
lasse novas baterias ele fornos como meclicla inacliavel para attender-se, 
convenientetnente, ás necessidac1es dos tnezes ele n1aior consutno no anno. 
Não ha duvida que, sem a r eforma do contracto vigen te, cujas clausulas 
j á nã.õ condizem com as alterações successivamente introcluziclas na ilu-
minação, nem com o estado actual da inclustria, é impossível sanar cabal-
mente os defeitos existentes, mas não é Ecito , por faita daquelle procrastinar 
a •con1panhia .para novação daqu eU.e, pro·craslinar 1nedidas urgent es e lm-
prescindiveis, que constituetn obrigações contractuaes. 

A situação ela nossa navegação costeira mantem-se precar'ia, apezar da · 
concessão a outras emprezas dos mesmos favores cl•e que tem gosaclo o 
Lloyd Brazileiro, excepto a subvenção, " elo augmento ela frota a ella 
destinada. 

Chegaram os primeiros vapores encommenclaclos pelo Lloycl Brazi-
Ieiro em virtude 'ela obrigação assumida· no contracto de 5 ele março ele 
1906, que já foram examinados por uma commissão el e profissionaes 
nomeada pelo Ministro ~la lnclust ria, Viação e Obras Publicas, nã o se 
achando ainda acceitos definitivamente por não haver aquella emp'reza até 
esta data apresentado o cl•emonstrativo elo respectivo custo. Pela claus'ula 
XXIII elo contracto, tocJo.s os vapores, em numero el e rS, deviam achar-se 
em effectivo serviço á 5 el e setembro elo anno passado. Não foi ainda 
possível estabelecer, por teste motivo, o trafego definitivo para todas as 
linhas, nos t ermos ela dausula r el o cl·ecreto n. 5. 903 , el e 23 el e f ever eiro 
ele rgo6. 

As obras ele melhoramento elos nossos portos continuaram a merecer 
os c?Jdaclos ela administração, tendo o cl•e'viclo andamento as que j á se 
achavam encetadas e iniciapclo-se outras ele necessidade reconhecida. 

A r6 ele novembro ultimo inauguraram-se os trabalhos el-o porto do 
Pará, com o serviço ele duas dragas, já estando concluiclas as installações 
necessarias para o proseguimento r egular elos mesmos. 



Acham-se em estudo . os portos elo Itaquy, no Maranhão, e ele Ca-· 
n1ocifl1, no Ceará , para os quaes foi destacada tuna sub-co1nmissão do· 
porto elo Rio el e J a neiro. O porto el e N atai foi c-onsideravelmente melho-· 
r aclo com o arrazamento el e grancl•e parte ela Baix inha, já dando franca 
en t rada aos vapores elo Lloycl e até a navios ela nossa esquadra. 

Foi comple tamente estudado o projecto el e melhoramento elo porto do· 
Recife e, logo depois el e appro vaclo , pôz-se em concorrenci a a sua execu ção 
no r egim en elo decreto n. 6.368, el e 14 ele fever eiro ele 1907. O bom exito 
desta concurrencia r esal ta elo facto d e se terem apresentado cinco propostas. 
assignaclas por firmas r esp eitaveis. Estão send-o devidamente examinadas. 
para ser escolhida a que · offerecer m elhores vantagens e ~egurança ele 
ex ecução, nos tern1os do edital de concurrencia, e ser, en1 seguida, autorizado 
.o r espectivo contracto ele construcção. 

Na Bahia, começaram effectivamente as obras ele accorclo com o decreto-
n. 6.350, de 31 el e janeiro ele 1907, depois de f eito na D elegacia do Thesour-o 
em Londres o deposi to de 1.400.ooo$, ouro, destinados ás clespezas com as. 
installações n ecessarias á execução elos trabalhos. Quasi todo • este -materiaL 
já se acha adquirido e as obras poderão, agora, receber o devido impulso. 

O contracto elo porto ela Vict-oria foi innovado em condi ções de ser 
Levado a effeito o proj ecto conjunctamente approvado. 

As obras elo port o do Rio de Janeiro proseguiram act ivamente durante· 
o anno findo , quer no qu e resp eita propriamente ao cáes em construcção, 
quer quanto ao apparelham ento do trecho já inaug·urado. Estão concluidos. 
1 . 465 metros de cáes, faltando ap·enas parte do aterro e o conveni ente 
<•pparelhamento para começar a ser .f eita a atracação e descarga . do.;. 
llav i ·c·s. No prim eiro trecho foram r ealizadas, com r esultado muito satisfa-
çtorio, experi encias de funccionamento elos varios serviços, mediante 
accordo com o Lloyd Brazileiro, que fez atracarem e descarreganem alguns. 
dos seus vapores, durante os mezes d e janeiro e f ever eiro deste -. anno. 

Approvei o proj ecto ele prolongam ento do cáes a té á Ponta do Cajú,. 
com um d esenvolvimento total ele 19.100 metros para a atracação, que 
pod erá ser ex ecutado p or secçõ·es, d·e modo mui to mais economico elo que-
o actualmerí te empreg.ado. 

A arrecadação ela taxa de 2 °J 0
, ouro, sobre a importação produziu, em 

..1 907, 5- ' 47 :ro7$7oo, e a renda do porto montou a 3.157 :o69$503, com 
sensivel augtnento, nutna e noutra, ·quanto ao a:nno anterior. 

As obras ela Barra elo Rio Grande do Sul não foram ainda devidamente 
iniciadas. Para melhoram ento. elo porto, o contractante apnesentou tres. 
projectos, todos, porém, defici entes. Ligo o motor empenho á execução 
desse serviço, qu e considero de inter esse verdade iramente nacionaL 

O porto el e Corumbá está sendo estudado convenientemente, para se· 
effectuar a construcção do cáes que autorizast es. 

N o .in tuito el e dar ex ecução ao clispo; to no ciecreto n. 6. 868, d e I4 de 
f ev ereiro el e 1907, qu e j á n1ereceu a vossa approvação, convén1 a orga-
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nização de uma Inspectoria Geral d•e Portos·, á qu,al incumba não só a fisca-
lização das conce·ssões feitas, como a direcção dos estudos e trabalhos que 
cl ~vam ser realizados !lOr conta elo Governo Federal. Desta fórma, serão 
executadas syst•cmaticamente as obras el e melhoramento dos p'i:Jrtos, ce>m 
recursos proprics, sem necessidade el e se custearem serviços permanentes e 
onerosos, ele quasi nenhuma utilidad e, como ainda •existem para alguns dos 
nossos portos. 

Baixei a decr·eto n. 6.sor, de 6 el e junho ele 1907, approvanclo as instru-
cções para a tomada de contas a emprezas concessionarias ele obras ele 
melhoramentos de portos nacionaes. 

A circulação elos pr-oductos ainda se acha, entre nós, peacla por grande 
nmnero de embaraços, muitos elos quaes não poderão ser removidos senão 
em período mais ou menos dilatado. Da minha parte, 1Jenho envidado todos 
os esforços no sentido de facilitai-a, procurando, n?s limites ela acção 
administrativa, promover o barateamento dos fretes, o abaixamento das 
tarifas nos portos, o estabelecimento elo trafego mutuo entne emprezas de 
transporte, e outras medidas capazes de favorecer a permuta de productos. 
Não tem sido baldado o empenho, posto os resul tados se achem muito 
aquém ela expectativa, por motivos, aliás, que escapam á previsão do 
Governo . 

·Cabe, em primeir-o Jogar, citar a reforma das tarifas ela Estrada de 
Ferro Central do Brazil, que, pela sua importanci-a, não podia faze~-se · 
senão depois de longo inquerito sobre as n ecessidades reaes das varias 
zonas a que serV'e a estrada. Assim se procedeu, e só depois de bem pesar 
todas as informações appr-ovou o -Governo as novas tarifas e condições 
regulamentares, que entraram em vigor a 5 de março do corrente anno. O 
criterio que presidiu á sua organização foi promover o d esenvolvimento 
ela pr~ducção agrícola e industrial na região, pelo razoavel barateamento 
dos fretes. Não era po ss ível, numa r evisão geral, attender a todos os casos 
particulares, que se poclen1 apresentar, e, por isso , tên1 surgido varias 
reclamações, que, á medida que forem sendo trazidas ao conhecimento do 
Governo, hão de n1 erecer a solução conveniente, de accordo con1 o criterio 

_:g>e ral adaptado. 
Fizeram-se sensíveis reducções nas tar.ifas da Estrada el e Ferr.o Batu-

rité, Victoria a Diamantina, Oeste de Minas, Mogyana, Paulista e S. Paulo 
:ao Rio Grande, além de ·modificações parciaes em varias outras linhas. 
Estão sendo examinados os proj ectos d•e r evisão para as da Estrada de 
Ferro Leopoldina e d-o Paraná. 

Nos fretes marítimos é que não conseguiu o Governo chegar a accorclo 
·com o Lloyd Brazileiro para a r eform a completa da tabella approvada em 
r 895, servindo ele base á mesma os resultados do inquerito aberto no paiz 
·sobre o commercio de cabotagem. Entretanto, é força confessar que as 
tarifas, principalmente para os generos naciona,es, se acham mais ou menos 
reduzidas, por effeito, aliás, da concurr•encia entre varias emprezas de 
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navegação costeira. Falta áquellas, porém, certa estabilidade, sem a qual se 
neutralizam os beneficios cÍa r educção, • clevenclo, neste sentido, d•ecretar 
breve as prov idencias que os contractos facultam. 

'I"'enho procurado, outr:osim, ditninuir os onus que sobrecarregam o 
commercio no s portos que possuímos, cl ev idamenúe apparelhados: Santos e 
Manáos. Foi com tal intuito qu e r egula mentei os §§ 4" , 5° . e 9° da le i 
n. r . 746, de 13 ele outubro d e r869, expeã inclo o dec r e~ o n. 6. so r, d e 
6 el e junho de 1907. 

Já foram approvados accorclos d•e trafego mutuo entre o Lloyd Bra-
zileiro e alg umas estradas ele f erro da União, por cuj'l effectiva execução 
n1uito n1 e in teresso, tendo se1npre en1 v ista pron1over a sua g-eneralização. 
N os di versos cont ract.os concluiclos o anno passado e r•elativos á viação 
i.errea ou navegação coste ira, formn cons ignadas clausulas taxativas a 
t sse r espeito .. 

O fJage llo das seccas, apeza r ela ex ecução systematica de impor-
tantes obras de ca racter pre\•entivo, aii1da este anno ameaçou el e perturbar 
profundam ente a v ida das populações, elos Estados, en t re a Bahia e o 
P.iauhy. Pros·egu e com presteza a constrilcção da E strada ele F erro Central 
do Rio Grande do N orte e do Prolongam ento da Estrada cl•e Ferro Batu-
rité. Foram iniciados .os trabalhos da Estrada ele F e:rro Timbó .a Propriá 
e do Prolongamento ela Estrada de F erro Sobral. Tenciona o Governo entrar 
em accordo com a Çompanhia "Great W estern" para a construcção .dos 
prolongamentos de algumas elas suas l inhas que intenessam particularmente 
á r egião das seccas. 

Concomitantemente com a melhoria elos meios ele transporte entre os 
vari.os Estados , providencia qu e muito ha concorrido parà minor.ar os 
horrores do flagello, ex ecutam-S>e obras de açudagem ~ de perfuração de 
po ços, com o intuito principal de dotar o centro daquelles de bóas aguadas. 
O Serviço Geologico tem feito estudar varias zonas per iodicamente asso-
ladas, para, com perfeito conhecimento dos r•ecursos que encerram, indicar 
as medidas que mais convém applicar-lhes. 

D entro el e pouco tempo será installaclo o Ministerio da Agricultura, 
estando já organizados alguns serviços de qÜ e trata a lei de sua creação, e 
providenciado sobr•e o edifício onde ha ele funccionar. Procurarei imprimir 
á sua organização caracter etnineritemente pratico , para que possa cor-
r esponder ás esperanças que despertou na importante classe agrícola do , 
nosso paiz. 

A r eceita ;}rrecadada no ex ercício de 1907, a encerrar-se ·em 30 el e 
junho v indouro, já conh ecida no Th esourc, sóbe a r os. 09 8 :128$327, ouro, 
e 294-568 :ozS$22 7, papel, excluid.os os depositas. 

-'l.c\dicionanclo-se á parte em papel a importancia de sr.6g8 :232$1 82, r e-
su lt•ant e ela conversão, autorizada por disp osição l'egal, de :i 3.280.693 - 8-7, 
eleva-se a r ece-ita pa pel a 346.266: 260$409. 

Seccas 

Ministerio da 
Agricultura 

Situação 
Financeira 
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A lei n. r. 6r6, ele 30 ele dezembro ele rqo6, orçou a r ece ita geral ela 
Republica para 1907 em 83.496 :.:.8o~889, ouro, e 247.346 :ggg$999, papel, 
-comp.rehenclicla a\ renda com appiicação especial, na importancia ele réis 
r8.ggr :913$043, papel, incluindo o fundo destinado ás obras cl•e melho-

Tamentos elos po-rtos ~xecutaclas pela União e cuja cobrança estendeu-se aos 
:portos do Rio Grande elo Sul, Bahia, Pernambuco e Pará. 

Da comparação destes algarismos verifica-se que a r enda já co.nhe-
·cicla no T hesouro, mas ainda sujeita a liquidação final, exced•ê a estimativa 
orçamentaria em 21.6or :847$438, ouro, e 47.221 :o~8$zz8 , papel, que se 
devará a 86.104:353$616, papel, convertida . a parte ouro. 

A clespe~a já effectuada, mas depend•ente de liquidação fina( attinge 
.a 348.933 :z7r$697, papel, e 6g.oso :s r4$901, ouro, ficando esta elevada a 
-g8.2r5 :712$049 com a adclicção de zg.r6s :rq7$r48, resultante ela conversão 
·de ;f 3.z8o .693-8-7. 

Confrontadas a receita e despe~a, '"erifica-se um saldo ele 7.282 :416 :z78, 
ouro, e um deficit de 2.667 :o rr$288 , papel. Convertido o saldo oui·o em 
_papei ao cambio ele 15 d. , o que produzirá 13 .108:349$300, pipel, r esulta 
ainda o -l~aldo, nessa especie, a favor elo •ex·ercrcio, ele 1·0 . 441 :338$012, a · 
.saber: 

Arrecadação, ouro 
Despeza 

Saldo ........... . .... . .... . .......... . 

Arrecadação, papel ... .' . . .....•...... 
Despeza 

Deficit 

105.098 :r z8$327 
98.215:712$049 

g8.215.712$049 

346.266:z6o$409 
348.933 :z7r$697 

z.667:011$z88 

Abatendo-se do saldo, ouro, a importancia convertida 
:IJ.108 :349$300, chega-se a um saldo, papel, na importancia 
10-441 :33 8$012. 

en1 
de 

pap el d•e 

Demonstram estes algarismos que as clespezas extraorclinarias, oriundas 
·na sua n1aior parte de autorizações anteriores ao ~ exercício, puderan1 ser 
·cobertas com recursos ·provenientes elo excedente elas ·arrecadações sobre 
as previsões orçamentarias da r eoe ita. 
. Não é licito, p0rém, sem imprudencia, contar com a permanencia ele 
um~ tal situação e basear nesta esperança o continuo alargamento elas 
·despezas extra-orçamentarias. 

Destas serão tão sómente justificaveis, e dentro de limites razoaveis, 
as que se destinarem ao impulsionamento directo elo progresso economico 
·do paiz e ao revigoramento elas suas forças procluctoras. 

E' de bôa política f.i n'ance ira promover . desde já, com os sal dos orça-
·mentarios, a lenta reunião de . r ecursos que nos habilitem a satisfazer, sem 

r 
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- grandes sacrificios no momento, os encargos que se avisinham e que 
···decorrem do contracto do fnnding loan. 

Correspondendo amplamente aos intuitos que determinaram a sua 
"· c reação, a Caixa de ConVl~rsão conta n1ais de utn ann-o de experiencia 

feliz. 
Em 3 I de março proximo findo o deposito r>uro existente em cofre 

. attingia a 97 .873 :o9 z $8 z o á taxa legal de IS d. por mil réis . Em igual 
data do anno passado era esse d eposito de 83.84I :774$ooo. 

V erifica-se dos balanços semanalmente publicados qtie, a não ser nos 
mezes de s et embro a novembro do anno findo nos quaes a retirada d e 

· ouro foi maior d·o que a entrada na importancia d~ 1.037 : I93$392, nos 
··demais m ezes do anno o movimento das entradas foi sempre sup•erior ao 
·das retiradas. 

Desde 22 d e dez embm d e I go6, data d e sua instal!ação, até 3 I d e 
dezen1bro do anno findo, a Caixa de Conversão recebeu un1 deposi to total 
em ouro n o Yoal or d e !13.730 :422$8 .)3 , equi va lente ;} o€. 7.Io8 .I 5I, e 

: pagou I3 .668 :654$7I5 ou ot. Sss.soo. O movimento de sahida nos mezes 
.-de fe vereiro e. março do corrente a nno foi sup•erior ao de entrada no valor 
de 2.662 :36I$go8. 

Calculada a população do Brazil, segundo os ultimas recenseamentos, 
. em 20.298 .297 habitantes e adop tada a taxa de I 5 d. por mil r é is para 
· o valor da nossa mo eda, verifica-.se que, •em 3I de dezembro de I9o6, o 
· papel conversivel em circulação equivalia a 2 shillings e 3 pence, po,-
·<::abeça, e o i ncon versivel a · o€. 2 e I I pence. Em JI d e dez•embro de I907 
o papel conversivel foi elevado a 6 shillings e IC' pence e o inconversivel 
ficou r eduzido ao valor cl•e o€. LI9 shillings e 7 pence por cabeç a . 

São incontestave is os beneficios que a economia. nacional aufere com 
.·a circulação d esse ouro que no r egimen monetario anterior teria sido absor-
niercado do ca mbio, quer lim ita nd o a alta , qu er ·pro,porciona ndo r ecursos 
vida pela elevação temporarià das taxas cambia·es . A sua ~nfluencia no 

· promptos á procura mais activa d e moeda exportavel , concorre pod erosa-
m ente para a estabilidad e cambial , ao lado d. l a-cção ben efica do B:mco 

· do Brazil. E sta j á se fazia ~·e ntir em longo periodo an te rior á existencia da 
Caixa de Conversão, mas a experiencla demonstrou que os r esulta.dos obtidos 
posteriormente foram melho r es e ma is seguros. 

Durante o anno find o, os ext r em os da taxa cambi al sobre Londres 
· foram d e r s I f6 a IS 3 !8, qu.Jnclo em 1906 f oram d e 14 I J2 a I7 s fS, 
·em I905 d e 13 IS f3z a IS I f8, em I 9D4 ele II I J f i6 a 13 9fr6 e em I903 

· de " s iS a 11 I7 l32. 
D esde 20 d e dezetnbro ultimo a~té esta data, a taxa can1bi al n1anten1-se 

.· absolutam ent e flx .:t, ~pez ::t r d e atra \·e3sarm os agor::t t! l11 p eri od o en1 qu e é 
·normal a escass ez d e ouro. Teto duradoura estabilidade é facto sem par 
·na historia do cambio brazii eiro . 

Caixa ele 
Couversio 
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Segundo damos existentes na Camara Syndical dos Correctores, apenas-. 
por tres vezes, desde 1857, poude a taxa cambial manter-se invariavel: duas 
vezes no anno de r86o vigorando a taxa de 24 314 durante um mez, a d e 
27 c!. durante dois mezes ·e 11 dia,, e em 1889, em qu e a taxa d·e 27 314 foi 
pernla·nente durante tnn 111ez e nove dias . 

O movimento ela importação de ouro amoedado em 1907 foi muito im-
portante ;até o mez de maio, r epresen tando n esse per.iodo cerca de 83 ° I" 
elo total ela importação elo anno. Parte do ouro importado em janeiro e 
fever eiro foi sem duvida prov eni ente elos grandes saldos ela exportação ele 
1906. Exceptuados esse saldo e a importancia elas conversões de ·parte da . 
venda ouro 1en1 papel .de accordo con1 a l ei orça1nentaria, yerificou-se a quasi 
cessação das importações ele ouro com a diminuição dos saldos ela expor -
tação sobre a importação. 

Antes do estabelecimento ela Caixa de Conversão a importação de ouro-
amoedado era feita como a'rti go de commercio or cl inario para a . venda 
a colonos e viajant>es para o interior e destinava-se principalmente ao Estado-
de S. Paulo. Instituída a Caixa quasi cessou esse commercio, fazendo ella 
o supprim·ento do ouro necessari o á procura -interna e r·egu1arizando-o . 

O balanço effectuaclo pelo Ministerio da Fazenda em 31 ele março 
do corrente anno apres entou o segu in te resultado : 

OuRo: 

Saldo da conta geral com agentes financeiros do 
Brazil e na Delegacia em Londres . . .. . .......... . 

Em títulos Resciss·ion pertencentes ao The-
sotlro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . .... . 

Sald-o ela conta Obras do pm·to, em Londres . . . . 
Saldo em réis, ouro, nos cofres do Thesouro, De-

l•egacias, Alfanclegas e ·Banco do Brazil ..... . ..... . . 
Em consolidados no Banco elo Brazil 

PAPEL: 

Saldos existentes no Thesouro, Caixa de Amor-
tização, Delegacias •e Alfand ega s e Banco elo Brazi l 

PRATA : 

Em moeda 
Em barras 

<f. s. c!. 

289. 820- o- o 
2,103.780-16- 4-

4-722.471- 4- 4 
'r . ooo . ooo- o- o .. 

12 . soo.669-1o- 2 

4· 194 :1o8$8,oo -
2 .346 :254$2oo -



639 

NrCKEL : 

Em moeda . . . . ' . . . . . .. ~ .. . , .. . . . . . ' .... . . . . . . 
Não amoedado ..... . . .... . . . ..... ... ... . .. .. . 

RESUMo: 

Em ouro ;f. 12.50o . 669-12-2 (á taxa de 
d.) ..... . .... . .. . .... .. ... : . .... . . . ...... . . . .. . 

Papel 
Prata 
Nickel 

22 ··348: '99$300 
r.862 :379$1oo 

200.010 :7 I2$I 30 
51 . 223:840$720 
6.540:363$000 

24 . 2ro :s78$4oo 

Conti núa o Governo a accelerar quanto possive1 o resgabc do pap el-
.moeda. 

A partir do a nno de r8g8, em que a circulação attingiu ao seu maxinm 
no va lor de 788.364 :6r4$soo, só nos exercícios ele r899 e; 1900, parte el o 

·período em que foram emittidos os títulos do funding loan, foi incin erado 
· papoel-moecla em valor superior ao resgatado em 1907. 

Mostra o seguinte quadro as importancias que têm s ido retiradas el a 
·circulação até 3 r el e março ult imo : 

Em r898 ....... . .. . . 
1899·· ..... . ... . 
1900 . ....... . .. . 
1901 . . ..... . . . . . 
190',2 . ... ... . o •• • 

1903 . ..... . .. . . . 
1904 . . ....... . . . 
1905 . ... . . . .... . 
1906 . . ... . .... . . 

. 1907 . . ... .. .. . . . 
1908 .. .. . . . 

2 .422: 856$5oo 
52.214·:6os$ooo 
34·095 :434$000 
19.18o:66r$ooo 

4-914:274$000 
5s7 :84z$ooo 

. 239 :034$000 
4·247 :3oo$ooo 
4-699'648$200 

21 .z6r :233$soo 
2 . 715:683$500 ( j anei ro a março) 

E m 31 d e março findo o papel-moeda em circulação importava em 
· 640 . 816 :o43$5oo, devendo soffr et· este anno sensíve l diminuição, para a 
.. qual muito contribuirá a emissão elas novas moedas do~ prata clest ii'tadas á 
.substituição das notas de pequeno va lor. 

Por conta elo actuál exercício financei ro está. sendo feito o r esgate de 
·mais el e 6.ooo apolices elo emprestimo interno de 1897, no valor el e 



640 

6.ooo :ooo$ •e no exercí cio ele 1907, além do r esgate el e igual importanciac 
desses tituolos, foi ainda r eali zado o de f: 687.6oo de Resc-iss,:on Bonàs eqUI-
valentes a i I. oo1 :6oo$ooo. 

Para o fundo el e amortização do s emprestimos internos, papel, foram 
adquiridos, em 1907, 369 ti tulas no valor el e 368 :2oo, ficando elevada a.. 
21.723 :7oo$ a importan.cia total elas apolices a ella perbencentes . 

Reunidas as quantias citadas á somma ele papel-moeda. incinerado, veri-
fica-se que, no periodo de 1 de janeiro ele 1907 a março elo corrente anno, . 
houve uma reclucção de 47.346 :717$ nas r>esponsabiliclacles elo T1resouro. 

A div ida externa fundada é actualment•e de f: 72.133·457-9-9, tendo 
h avido no exercício passado uma chminuição de f: 6S7.6oo pelo resgate ·de · 
ResC'iss-,:on Bonds e um accresc imo de f: 3.ooo. ooo em consequencia do 
emprestimo contrahido para o Estado d•e S. Paulo e cujo serviço de juros 
e -amortização é feito pelo mesmo Estado. 

A divida interna fundada é de 546.476 :ooo$ existindo em circulação 
apenas 25 .082 apolices de 6 olo das que foram emittidas em numero d e-· 
6o. ooo em virtude da lei d•e 29 el e novembro de 1897. 

O saldo do fu ndo de garantia rio papel-moeda é actualmente de libras . 
5. 93 9·587-19-7· 

COMMERCIO EXTERIOR DO BRAZIL 

Os elementos colhidos pela R eparti ção de Estatística Commerciaf1 
demonstram que o valor da importação e exportação em 1907, comparado 
com o doe 1906, foi o seguinte : 

M e1·ca.dor-ias 

Valor da importação em 1907 ... ..... . 
1906 . . .. . . . . 

Differença para mais em 1907 

V ai ,>r da exportação em r 907 . . .... . . 
" 1906 .. .. .. . . 

D ifferença para mais em 1907 

Mil r éis. pap el 

644·937 :744$ 
499-284:976$ 

145.65o :768$ 

86o.89o:88z$ 
799.'67o:zg5$ 

40-527 . 603 " 
33-204.041 

7-323.562 

54.176.8g8 -
53. 059 . 480··· 
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V;tl<;>r '9-a import(l,c;;ão em .1997· ......• 
;, , Ig~.Çi .. • • • • • • 

Differença para mais e_m I907 

V ale> r da exportação em I 907 . .•.••.. 
I906 ........ 

Diffepença ,Par;t menos em I907 

~9. SI 5 :Jf7$ 
45 , 211 ;6~9$ 

243 . . 854$ 
507:4IO$ 

4 •4I0.62I 
2.963·446 

BALANÇO DO COMMERCIO EXTERIOR EM I907 

Mercadorias 

Mil réis, pagel 

<Importa-ção 
Exporta.;ão 

Metallico 

.Importaçào . .. . .. •... . .. . .. . .. . . . .. 
Exportação .. ... .... . . ... .. ..... . . . 

Saldo-- r9o7/9o6 .. .. .... . .. . 

644.937 :744$ . 
86o ·. 890 :882$ 

2I5.953 :I38$ 

6g.8I5 :327$ 
243 :854$ 

40.527.603 
54· I76 .898 

4·4I0.62I 
I5.329 

O Banco do Brazil além da acção decisiva que permanentemente exerce 
,no mercado de cambio, normalizando-o em beneficio do paiz, tem tido 
,ultimamente um grande desenvolvimento de negocias, que vão sendo con-
;duzidos com segurança e evidente proveito para o engrandecimento do 
instituto e progresso economico da Nação. 

Foi notavel a expansão que tiveram as operações bancarias no anno 
que findou, permittindo ao Banco distribuir no · I 0 semestre ~ dividendo 
de 4 °/ 0 e no 2° de 6 °/ 0

, quando anteriormente e desde a reorganização 
-do Banco só .fôra annunciado um divid•endo de 3 r/2 °/ 0 • 

Está em elaboração e será proximamente decretado o regulamento a 
·que se refere a lei n. I. 782, de 28 de novembro do anno passado, que 
.autorizou o Governo a promo\'ler a fundação de um banco central agricola. 
Espero que esse banco estará funccionando em breve tempo. 

41 
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Repartições de Em mensagem de 3 de maio do anno findo tive· a honra de submetter 
llazenda á vossa consideração um projecto de rerorma do Thesouro Federal e d~ 

repartições de!le depehdentes, elaborado com .intuito de dar aos complexos 
serviço·s que correm pelb Ministerio da ·Fazenda uma organização mais 
consentanoea com as exigencias actuaes de taes serviços: 

So·bre esse proj ecto, que chegou á · terceira discussão na C amara dos. 
Deputados, espero que definitivam ente deliberareis na presente sessão 
legislativa. 

As alfand•egas do Rio de Jan eiro e de Santos t ive ram augmento de· 
pessoal em virtude do decreto legislativo n. I. 743, de 3 de outubro u ltimo, 
com ·o que melhoraram consideravelmente os seus serviços, não obstante· 
permanecerem, •em relação á primeira, as difficuldades decorrentes de defi-
ciencia,s mate riaes, que só poderão definitivamente cessar com a conclusão· 
das obras do porto. 

As demais repartições funccionam com r egularidade, t endo o Governo 
se •esforçauo quanto possivel para melhorar as condições materiaes de cada. 
uma dentro dos recursos orçamentar ios de que dispunha. 

Ao serv iço de fiscalização actualmente dotado de recursos orçamen-
tarios que devem ser mantidos, continúa o Ministerio da Fazenda a prestar 
a maior attenção aperfeiçoando gradualmente, apezar das CÍifficuldades. 
inherentes <t ·tal serviço principalmente nas regiões de fronteiras onde os 
embaraÇos são de maior vulto. Após a approvação do Tratado de Petropolis, 
foi o Governo autorizado pelo decreto legislativo "'· I ."181, d.e 25 de feve-
reiro de 1904, a administrar provisoriamente o Territorio Federal do· 
Acre, tendo sido expedidos pelo Poder Executivo os decretos n. 5. 188, d•e 
17 de abril, e n . 5. 206, de 30 do mesmo mez e anno, estabelecendo o primeiro 
a organização administrativa e judiciaria •e o segundo a administração 
fiscal. Consistiu esta ultima em manter a mesa de rendas de Porto Acre, 
que já havia sido creada pelo decret o n. 4 . 786, de 7 de março de 1903, e 
darclhe como auxiliares na arrecadação •e fiscalização das rendas I o postos. 
fiscaes distribuídos pelos tres departamentos em que se acha dividido o· 
territorio. Taes postos, sujeitos á prefeitura d·o departamento respectivo , 
estão sob a jurisdicção da D elegacia Fiscal do Amazonas, sendo os processos. 
nelles instaurados submettidos á mesa de rendas de Porto Acre com recurso 
para aquella delegacia. A renda do territorio tem tido notavel incremento, 
montando a 33.948 :346$960 a produzida pela exportação da borracha desde 
14 de maio de 1903, no r egimen do modus-vivendi celebrado com a Boliv ia, 
até 3 I de dezembro do anno findo. 

Tem sido essa a renda: 
I 903 23 o I o " . " " .. " . " . . " . . " 
I904 - 23 e '5 olo .. .. .. ....... .. . 
1905 - !8 010 . .. . ........ . ... . .. . . . 
1906 - 23 o lo .. . . ......... •........ 
'90 7 23 o I o .. .................... . 

57o:so2$52o 
2. 376 '934370 
8.408:091$240 

9.124 : :882$.g6o 
13.467=937$870 
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E' conveniente, pois, estabeJ.ecer de;de já a ·organização fiscal definüiva 
que assegure de modo efficaz a exactidão e regulanClade do ser viço de 
arrecadação das rendas em todo o territorio •e facilite aos contribuintes a 
pr.om.pta expedição dos seus negocias sem os embaraços e prejuízos a que 
estão expostos, cl:esde que só tard·e e morosamente poderá a delegacia 
fiscal do A,mazonas resolver as questões, que lhe forem affectas, provenientes 
.cto territorio federal. E' util para tal fim a creação doe uma delegacia fiscal 
com séde na villa Senna Madureira, ,que como repartição central do fisco 
no territorio contará como auxiliares a referida mesa de rendas de Porto 
Acre e postos fiscaes ~existe.ntes, cabendo ~o Governo e.stabelecer as collecto-
i-ias locaes que forem necessarias á arrecadação regular das rendas. Os 
vencimentos dos funccionarios da fazenda com exercício no te rritorio do 
Acre não podem ser modelados pelos dos seus pares nas · outras reg iões da 
.Republica. E' de j ustiça e de conveniencia elevai-os. 

N os r elatorios dos dive rsos Ministerios e documentos officiaes que os 
a companham encontrareis mais amplas e minuciosas informações sobre a 
marcha dos serviços publicas, estando o Governo sempre prompto a prestar-
vos quaesquer outras que julgardes necessarias. 

Rio d e Janeiro, 3 de maio de 1908. 

AFFoNso AuGusTo MoREIRA PENNA. 

Pres·idente da ReP1tblica. • 

, 
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3 DE MAIO 

bENHORES .MEMBROS DO CoNGRESSo NACIONAL - A reunião dos eleitos 
do povo em Congresso é sempre motivo de justas alegrias e fundadas 
esperanças para quantos conhecem a ampla e ·complexa esphera de acção 
do Poder Legislativo, do qual recebem efficaz impulso todos os grandes 
interesses sociaes . 

Congratulando-me, pois, comvosco por esse auspicioso motivo, v,enho, 
pela ter·ceira vez e com a maior confiança em vosso elevado patriotismo, 
e~por-vos, segundo determina a !Constituição Federal, a situação do paiz 
e indi.car-vos as providencias ~ reformas que me parecem mais neces-
:!arias e urgentes. 

1São felizmente satisfactorias as relações que ·mantemos com todos as 
nações amigas, continuando invariav.elmente o meu Governo, como o 
de todos os meus !predecessores, no ·. empenho de procurar fortalecer cada 
vez mais os :vinculas de amizade que a elles nos -pr.endem. 

Devo nesta oocasião manifestar mais uma vez o meu reconhecimento 
e o da Nação .Bra:<~ileira a Sua Majestade o Imperador Guilherme I.I, 
pela elevada prova de amistoso apreço que deu ao Brazil convidando o nosso 
Ministro da Guerra e o general commandante do .então 4° districto militar 
para, como seus hospedes, assistirem á parada militar de Tempelhof e ás 
grandes manobras do ultimo outono na Allemanha. 

As terriveis desgraças occasionailas p.elo grande terremoto ria Italia 
meridional e os desastres que produziu ha dias o que se fez sentir em 
Portugal não podiam deixar de impressionar dolorosamente a Nação 
Brazi1eira e o seu Governo. Dei-me pressa em manifestar a esses dous 
paizes, â que nos ligam tão estreitos laços de sympethia e cordial amizade 
e tantos 'interesses communs, a grande parte que tomavamos no seu luto 
nacional. 

A s de dezembro de 1908, foram trocadas em Buenos Aires aiS· rati-
ficações do Tratado de Arbitramento· entre o Brazil e a Republica Argen-
tina, assignado no Rio de Janeiro a 7 de setembr-o de 1905, entrando 

Relações 
Exteriores 
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el1e desde logo em vigor ,como se estipulara em seu arügo 20. Es~e acto 
internacional ratificado por miút, após o unanime consentimento do 
C~ngresso Nacional, a 9 de novembro de r9o8 e .pelo Presidente· da R.epu-
blica Argentina a 2 de dez·embro foi publi•cado ·olfficialmente em Bll'enos 
Aires a 24 do mesmo mez e promulgado no Brazil por decreto n. 7.27"7, 
de 7 de ·janeiro ultimo. 

Até então só tinhamos accordos eS<peciaes de arbitramento com o 
Chile e a Argentina. EJntaboladas negociações com varios paizes para a 
celebração de ai ustes desta natureza, já conseguimos. firmar oito convenções 
especiaes de aDbitramento perman.ente : com os Estados Uni~os da Almerica, 
a 23 de janeiro ; com Portugal, a 25 de março ; com a Republica France-
za, Hespanha, ·Mexico, Honduras e Venezuela, a 4• 8; rr, 26 e 30 de abril ; 
e com o .Panamá, no r 0 do ·corrente mez de maio. 

·Espero· possamos dentro em breves dias •concluir iguaes convenções com 
a, Grã Bretanha, a Suissa e outros paizes da Americ a e Europa. , 

Na Haya realizou-se a· r5 de setembro ultimo a troca qas ratificações 
do Tratado que determinou a nossa fronteira .com a Co•lonia de Surinam, 
ou Guyana Hohlandeza, conclui·do no Rio d·e Janeiro a 5 de maio d.e r9o6 
pelo Br.azil e pelos Paizes Baixos. Fiz a sua promulgação por d ecr eto de 
24 do mesmo mez de setembro, n. 7.r33. 
· }á está terminada a d-emarcação da nova fronteira entre o Brazil e a 
Bolivia, em tMatto Grosso, tal como foi d escripta nos paragraphos r•, 2° 
e 3° do artigo rz no Tratado de Petropolis, de 17 de novembro de 1903, 
tendo sido assentados dezoito marcos nos. Jogares convenientes. Farta 
apenas que os dous Gov·ernos interessados ,possam examinar e approvar 
as actas, plantas e deJillais trabalhos executados pela .Comnüssão Mixta 
BraziJ.eiro-Boliviana e assig·nar o Pr·etocolLo F inal de approvaçào. 

A mesma 'c~mmissão vae começar , agora, na estação pro.pria, o reco-
nhecimento do rio Verde e suas cabeceiras, nos termos do Accordo de 6 de 
fevereiro de 1907. 

A 30 de maio do anno passado fo i reme.ttido á Legação Argentina 
no Brazil o nosso ' proj ecto (i e Accordo protocollar, bastante minucioso, 
consignando a approvação dad•a pelos d·ous Governos ás actas, plantas· e 
outros trabalhos d-a Commissão Mixta que fez a demarcação da fronteira 
commum ao J.ongo dos rio1s Uruguay, Pe•piry-Guassú, Santo Antonio e 
Iguassú, desde a altura da .conf!uencia do Quarahim, no Uruguay, até a 
daquelle ultimo rio, no Altq Paraná, em virtude do laudo do Presidente 
CleveJand, proferido em 'Washington a 5 de fev·ereiro de r8g5, e do 
Tratado de Limites assi.gnado no Rio d e Janeiro· a 6 de outubro de r898. 
A 29 de outubro ultimo, recebeu-se na nossa Repartição das Relações 
Exteriores um contia-projecto argentino m.ais minucioso ·ainda e cuj o 
estudo, com a necessaria confrontação dos t extos a que se referia, occu.pou 
naturalmente mais algum tempo q~e o do proj ecto primitivo. Resolvidas 
facilmente, como hão de ser agora, pequenas questões de fórma, será proxi-
mamente assignado aqui o Protocollo approbativo e ficarão as d·uas R epu· 
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blicas habilitadas para oocupar administrativamente . as ilhas que lhes 
pertencem naquelles rios, · segundo a demarcação feita. Ha entre ellas 
algumas habitadas, no rio Uruguay. O Governo do Estado do Rio Grande, 
do Sul ·e .as autor.idades· da fronteira ·já r eceberam ex.emplares .recluz;dos 
da planta que a .Commissão ,Mixta levantou, mostrando quaes, as ilhas. 
brazileiras e quaes .a·s, argentinas, de sorte que a tomada de posse e 
oocupação official de cada uma poderá effectuar-se mui regularmente 
sessenta dias depois d.a assignatura do Protocollo, com.o vae ser esti-
pulado. 

O Gov,erno da Republica Franceza, declarando-se prompto para isso, 
propoz 'que, por meio de uma Commissão •Mixta, procedessemos á demar-
cação da fronteira do ·Oyapoc · e do divortium aqztarum na região dos 
montes de Tumucumaque, estaJbelecidas pela decisão ·arbitral de r de 
dezembro de 1900, do Conselho Federal Suisso. A operação torna-se çada 
vez mais neoessaria, para evitar possíveis desintelligencias no futuro e 
para pôr cobro a pendencias, ·felizmente sem gravidade até o presente, 
que se têm produzido entre residentes das duas naciona-lidades naquelles 
confins, ou com os aventureiros que, por vezes, alli se apresentam. Espero 
que habiliteis o Governo com os meios necessarios para levai-a a effeito :· 

·o Brazil e o Perú convieram ein prorogar até 30 de setembro do 
corrente a<nno o prazo para a discussão diplomatica em busca d ' um 
accordo directo para a fixação da sua fronteira,' desde · a nascente do 
J avary até o parallello de r r gráos ao sul da equinocial, fronteira de 
que tratam o art. 8° do nosso Tratado, de 17 dê novembro de 1903, com a 
Bolívia, e o art. r 0 do Accôrdo Provisorio, que <:elebrámos ·com o mesmo 
Perú a 12 de julho de 1904. Essa nova prorogação tornou-se indispensavel, 
tendo-se ausentado em abril de. 19,07 o iHnstre Ministro Perua.no, .incum-
b.ido da negociação, depois de cha.rjlado á vice-presidencia da R epubHca, 
e só havendo podido chegar ao Brazil a 17 de fevere'iro ultimo o seu digno 
successor. 

Será brevemente celebrada com a Grã-Bretanha uma C omr<enção 
determinando a fronteira entre o Brazil e a Guyana Britannica, desde 
o monte Yakontipu até o monte Roraima, onde nasce o rio Cotingo. 

·Em mensagens de 12 e rs de junho do anno passado, submetti ao 
vosso exame e ap.provação o Tratado de Navegação e Commercie concluido 
no Rio de Janeiro, a ro de maio do anno anterior, pelo Brazil e pelo 
Equador, assim -como o Accordo Brazilei.m-Peruano assignado em Lima 
a 15 de abril de 1908, sobre a navegação no Japurá ou Caquetá. Esses 
dois actos pendem ainda da vossa decisão. 

Concluiu-se nesta cidade do Rio de Janeiro, a 21 de agosto de 1908, 
um Tratado de Navegação e Commercio entre o Brazil e a Colombia, 
complementar do de Limites e Navegação firmado . em· Bog'otá, a 24 de 
abril de 1907 . . 

Estão em estudo projectos de tra tados de cbmmercio e navegação 
com a Bolívia e o Chile, e va e ser preparado um outro da mesma natureza 
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para ser offerecido · ao Governo · Peruano . . E' do no•s·so m\'ior int~resse, 

como s.vbeis, faci'litar e desenvol<ver,. ta•I).to qua~to possível,.. o tra~ico 

commercial entre o Brazil e os paize·s visinhos, porque disso resultará, 
além de proveito material para todos, a maior coJ1solidação da paz e o 
crescente fortalecime,nt<J da reciproca amisade que estas nacionalidades, 
ainda novas, devem procurar sempre cultivar cÇ>m afinco. 

Por notas de 2 ·I a 23 de ·setembrÇ> ultim<;>, tro~aodas entre a Legação 
de Italia no Brazil e o .Ministerio das Relações Exteriores, foi prorogadoo 
até 31 de dezembro de 1910 o Accordo cc;nmner1cial provisor.io, resultante 
das notas de 5 de ju,lho de 1900, centinuando assim os productos ital~a

nos, durante 9 nov9 prazo de dois annos, a ter o beneficio da no·ssa tarifa 
mínima, uma vez que o direito de entrada sobre o café brazileir·O n~ 
Italia não exceda de cenlo e trinta liras por roo kilogrammas. 

'Em virtude de um Accordo aqui assignado a 6 de fevere iro de 1907, 
recomeçaram a 3 de nov embro ultimo, após ;a chegada do nov o d elegado 
da Boliyia, os trabalhos , interrompidos d esde 20 d e maio de rgo6, do 
Tribunal Arbitral Brazileiro-Bolivi~no, creado pelo artigo 2° do Tratado 
de ,Petropolis . üs do Tribunal Brazileiro-·Peruano , instituído por um dos 
Accordos de 12 de julho de 1904; foram prorogad.os até '3I de julho 
proximo. 

Em mensagern de i3 de julho de J9D7, submetti á vossa. decisão uma 
Convenção com o fim de se determinar a condição dos cidadãos natumli-
sados, que renovam· residéncia no paiz de origem, ajuste esse assignado 
a 23 de agosto de 1906 pelos Plenipotenciarios das 'RepUiblicas do nosso 
continente reunidos na Terceira Conferencia 'Internaocional Americana ; e 
em outra mensagem, de 22 de maio do anno passado, vos foi tambem 
recommendada a Convenção .que, cóm o mesmo objecto, celebr·állnos n'o 
Rio de Janeiro com os Estados Unidos da America . Peço a vossa attenção 
para esses dois a•ccordos, que me pareceni dignos de approvação . 

·Foram depositadas em Roma, respectivamente, a 28 de -outubro e a 
9 de novembro de 1908, .as cartas de ratificação brazileira do Atcordo que 
firmámos naquella cidade com varias Potencias, a 9 de .dezembro de 
1907, pa,ra o fim de ser estabelecida em ,Pariz uma· Repartição Internacional 
de Hygiene Publica, e da Convenção concluída na mesma Capital, a 7 de 
junho de 1905, a qual creou, tendo a sua séde alli, o Instituto Internacional 
·de Agriocultura. Por decretos ns. 7-I72 e 7.173 , de z8 •de novembro d·e 
1908, foram esses dois pactos interna.cionaes prop1Ulgados no ·B.razil. 

T'ambem foram promulgados, ' por <1ecreto n. 7.387, de 24 de abril 
ultimo, a Convenção · Radio-Telegraphica, o Accordo Addicional, o Proto-
·Collo Final e <J Regulamento respectivo, concluídos e a•ssignados em ·Berlim, 
a 3 de nove'mbro de· 1905, . havendo sido depositadas, na mesma cidade, 
as competentes ratificações a 2 de julho do anno passado. 

Está prestes a ser assignada aqui uma Convenção, entre o Brazil e 
a ·França, .para a p~r~1Utação de encommendas postaes sem valor declarado. 
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Em mensagem especial, far-vos-ei presentes, para ' que sobre elles vos 
possaes pronunciar ·COm a possível urgencia:, os seguintes actos, a:ssignados 
a 18 de outubro de· 1907, na .Segunda Conferencia lnternacional da Paz, 
na Haya: 

1°. Convenção para o concerto pacifi,co dos confÜctos internadonaes 
e creação de um novo Tribunal Permanente de Arbitragem; 

2° . Cenvenção relativa á cobrança de dividas contractuaes; 
3°. Relativa ao rompime·nto das hostilidades; 
4°. Concernente ás leis e usos da guerre terrestre; 
5°. Concernente aos direitos e deV1er~s .das Potencias e das .pessoas 

neutras no caso de ·guerras terrestres; 
6°. Relativa ao regimen dos navios mercanies inimigos, ao rompe-

rem-se as hostilidades; 
7°. Relativa á transformação dos navios mercantes em navios de 

guerra; 
&0 • Relativa á .collocação de mi,nas stÍ.bmarinhas automaticas e de 

contacto; 
9° . Comcernente ao bombardeamento por forças navaes; 
1 o0 • Para a ada·ptação do s princípios da Convenção de Genebra á 

guerra marítima; 
11° . Relativa a certas restricções ao exerci cio do direito da captura 

nas guerras marítimas ; 
12°. Concernente aos direitos e deveres das Potencias neutras no caso 

de guerra marítima. 
13° . D eclaração relativa á prohibi ção de lamçar · projectis e explosivos 

de cima dos balões; 
I 4° . Acta final. 
AI Conferencia Internacional ·de Jurisconsultos, que devia reunir-se 

no Rio de Janeiro a ro do corrente n'lez de maio , ficou emprazada para 
2 de agosto de 1910. Composta de delegados das RepubJi.cas Americanas, 
ella terá por fim, como sabeis, redigir um Codigo de Direito Intern<~Jcional 

Publico e outro de Direito Internacion8!l Privado . O adiamento para a 
data r ecentemente fixada j á foi approvado por todas as Pot~ncia:s signa-
tarias da Convenção de 23 de ag osto de 1906, meno•s tres, cujos votos 
ainda não nos chegaram . 

O Brazil f ar-se-á r epresentar este anno· na T-erceira Conferencia 
Internacional de Direito Int ernacional Marítimo em Bruxellas, na Confe-
renda da Haya, para unificação do Direito sobre a letra de cambio inter-
nacional , e em outros congressos e conferenci<l!s. 

No anno de · r 908, esteve representado : no 9° Congr•esso Internacional 
de Geogr a.phia, em Genebra ( 27 de julho d 6 ,j ,. agostJ ) ; no l.:>ngr·es}So 
Medico Pan-Am eficano, em Guat em al;a ( 6 a 1 o d e •agost-o ) ; no Congresso 
Internacional de Sciencias Historicas, de Berlim (6 · a 12 de agostó); no 
I4° .de Americanistas, em Vienna d'Ausfria (9 a 14 de setembro) ; no 
4° Congresso Internacionál de Pes·carias, em Washington (22 a 2 6 de 
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setembro); no r6" .. d e Irrigação, em Albuquergue, New Mexico (s etembro) .; , 
·no · r 0 • Internacionàl d'e Industrias Frigorificas, eni Pariz (s a r r de outu-
·bro) ;· no r 0 de Viação, em Pariz (outubro) ; na r• Confere~cia . I'nterna-
cional de Unidades e Padrões Ele·ctricos, em Londres (outubro) , e no 
r° Congr esso Scientifico Pan-Americano, em Santiago do Chile (dezembro) . 

Esteve tambem representado na Conferencia Internacional Tele-
graphica de Lisboa, no mez de maio. O decreto n. 7. 349, d e 3 d e 111arço 
ultimo, ·expedid o pelo Minister io da Indblstria , approvou as modif icações 
então · feitas no texto do Regulamento para ~ Serviço Telegraphko Inter-
na·cional, revisto em Londres no· anno de 1903 . 

Desde rSor, como é sabido, ficámos senhores da navegação privativa 
do rio J aguarão e da lagôa Mirim, e mantivemos ininterrup tamente essa 
posse. Tratados solemnes que celebrámos com a Republica Oriental do 
Uruguay, em r8s r, e posteriormente, baseados no ,.,tt: possidetis, estabele-
nünação.,... das no1ssas fronteiras fluviaes . e no s confonnaren1os con1 as 1<egras 
para o sul. A cont inuada agitação politica e as guerras civis que ensa-
guentaram a Republ.ica Oriental, desde a sua indep end~ncia até 185 r, 
explicavam a preca:ução, que pareceu conveniente to marmos então, de evitar 
frequentes conta•ctos entre as populações confinantes, naquella região, em 
que um extenso lençol d e agua, em nosso poder, t.ornava facil evitar 
isso . Mas o proprio illustr e estadista brazile'iro que dirigiu as negocia-
ções de rSs' deu desde logo a comprehender que, m·ais tarde, o Braz i! 
poderia fazer con.cessões ao paiz v i•sinho e an1igo. 

A situação actual ·não é identica á de mais ele meio seculo a traz . A 
Republica Oriental do Uruguay é desde muito tempo um paiz prospero , 
cujo povo se não mostra menos pacifico, ordeiro e progress ista que os 
das mais adiantadas porções desta nossa America. Als idéas d e concordia 
e confraternidade, em que nos inspiramos todos, e os sentimentos de 
justiça e equi-dade aconselham-nos a , espon tan eamente - s em so licitação 
alguma, que não houve - faze r mais do que se esperava de nós, e isso, 
desin ter essadamente, sem buscar compensações que outros poderiam pre-
tender, ·dada a perfeita .situação jurid ica em que nos achamos . 

Entendo que é chegada a occasião de r ectifi·êar a linha divisaria 
naquellas part•es, esta~belec endo-a pelo tha.lweg do J aguar ão e por varias 
réctas, mais ou 1i1enos media·nas , que da embocwdura desse rio sigam até 
ao ·extr emo sul da lagôá Mirim . Procedendo. ass im, trata remos aCJ.uella 
RepubJi.ca visinha e amiga como temos tratado todas as out ras na deter-
minação . das nossaos fronteiras fluviaes e nos conformaremos com as regras, 
d e demarcaç~o observadas po.r todos os dema is paizes, na Ame rica . e na 

·.Eurdp·a, no toeante a rios e lagos fron teiriços . 
Auto ri seí, portanto 1 a ab e1tura de negociaçõ es pa ra um tratado en1 

que t~es r·egras 'sej anl attendidasJ convencido de que esse acto tncrecerá 
a vossa <I!pprovação ·e consenso e gera.J applatiso de toda a Nação Bra·zi-

'leira. 
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Ao terminar esta parte, e ·'attendendo ao constante augmento de 
serviço no Ministerio das Relações Exteriores, pelo qual, com o diminutõ 
pessoal de que dilspõe, foram em 1907 expedidos rs.oro- papeis e o anno 
passado r 5 . 87 5 - despachos, notas, avisos, t-elegram)!las e cartas - pare-
ce,me convenien1:e recordar o que repeti em minha anterior mensagem: · 

"Peço a vossa attenção para a . urgente necessidade que ha de uma 
nova organisaçã:o da Secretaria de Estado das Relações Ex1:eriores e de 
augmento do pessoal. O numero dos seus funccionarios é o mesmo q.ue-
ella contava em 1B59, sendo ·que naquelle tempo havia tmnbem para o 
Ministro o valioso auxilio do Conselho de •Estado, que era ouvido . .sobre 
todos os assumptos d e mais relevancia e a cujas differentes secções, parti-
cularmente a dos Nego cios Estrangeiros e da Justiça, eram pedidos 
c_onstamtemente pareceres que esclare-ciam tão importante Repartição e 
facilitavam o estudo e solução dos negocios. E cumpre notar que desde 
185'9, no largo período de meio se.culo, as nossas r elações políticas e com• 
mer.ciaes com o estrangei-ro têm tido notavel desenvolvimento ·e o trabalho 
dos empregados da Secretaria augmentou muito com a creação de serviços 
novos e o •crescimento constante da correspondencia postal e telegraphica. " 

Desde 20 do .passaJdo, acham-se interrompidas as -communi.cações 
telegraphicas com a capital ·de Goyaz, -onde, pelas noticias transmittidas de 
alguns pontos em que o telegrapho ~inda não foi dest_ruido, se têm desdo-
brado factos de alguma gravidade. Para garantir o pessoal encarregado 
de restabelecer as linhas telegraphicas, destruida,s por grupos sediciosos, 
e a-ssegurar a normalidad,e -dos serviços pubJi,cos, fiz ' segui• para alli um 
batalhão de in fanteri a do Exercito. 

Em todos os outro_s Estados da Republica a ordem tem sido, feliz-
mente, mantida, 

A 30 el e janeiro ult·imo, realisarllirn-•se em pl•ena paz as eleições para 
a renovação da .Camara dos Deputados e elo terço do Senado. 

A natureza elos serviços subo-rdinados ao •Ministerio, da Justiça e 
Nego cios Interiores não permitt.e reformas repetidas e constantes -; mas, 
diante do natural e progressivo desenvolvimento desses serviços, to rna-se 
indispensavel da•r-lhes, ameucle, ma,ior elastiddade, ampliando-os e desen-
volvendo-os conveJtientemente. 

Não é, por isto , pequena a serie d e actos, que , u sando de autorisações 
legislativas, têm sido expedidos desde o inicio de meu Governo para 
attender a necessidades ecc-orrentes. 

Cumpre destacar dentre elles os refer·entes a obras no Territorio do 
Acne, -onde' f•oi creada uma corllJillÍssão encarregada, além de outros, dos 
trruba,lhos ele defesa militar, abertura de estradas, desobstrucção d e ri•os, 
construcção de edifícios, estabelecimento de es'c6la:s profi.ssionaes, offi-
cinas e nucleos coloniaes; ao Co·rpo de Bombei~os, que teve o seu effectivo 
augmentaclo de uma companhia, concluído o seu quartel central, iniciadas 
a ' 't ransformação de suas offidnas e a substituição das ·caixas de - avisos 
de incendio, melhorados o seu material e estações ·; á' poli-cia · civil e todas 
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as repar.tições a e!! a annexas, hoje completamente r~formaiJ.as e appare-
lhadas p_ara o desempenho dos serviços a seu cargo ; á expulsão de estran-
.g.eir-os, medida ha n1u.ito r-edamada pela !s-egurança publica ; aos 'Institutos 
de Musica e 6UJrdos Mu<tos, em que foram aA:tendidos os interesses do 
eiiiSino, de par com as exigencias d•e ordem ·administrativa; ao Il:).,stituto 
Oswaldo Cruz, cuja installação e organisação, feita de accôrdo com o 
dispo•sto na• lei n. r. 8o2, de 12 de dezembro d•e 1907, que Ih!! deu auto-
nomia, desligando~o da Directoria ·de Hygiene e Saud,_ Publicá, são mode-
lares; ás casis de pénhores, em que forãm c~rcadas ·de n~ãiores' ga~antiõO!s 
as .transacções-; á 'naturaJ.isação de -estrangeiro•s, regulada na conformidade 
da•S )eis ns . 904, de 1'2 de novembro de I902, e I . 805, de I2 de dezembro 
de 1907; á administração e justiça do Acre, vasada em. novos mold·es 
para melhor attender ao desenvolvimento que tem tido aquelle territorio ; 
á guarda civil, destinacda a faz•er -com a rnaior efficacia •O serviço de policia 
preventiva; á oolonia dos Dois Rios, onde fo .. .am creadas colonias de t.raba-
lhadores livres, -e, finalmente, á administração dos .pattimon·ÍO!S do 
Gymnasio, Hospício, institutos Benjamin Constant e dos Surdos Mudos, 
cujo actiV'D é superior a dez mil contos e que, graças ao reg'imen adaptado, 
está a salvo de possi'ireis desvios . 

Ha, entretanto, ainda alguns serv-iços que exigem reorganisação imme-
diata. N est·e caso estão a justiça lo.cal cj.o Districto Fede ral, a extradição 
de criminosos, a hygiene •e saude pública, a guaniJa nacional a assisten-cia 
e outros rámos de .administraçã-o .a qne por mais de uma vez me tenho 
referido. De todos, porém, . o que mais se ilnpõe á vossa esclarecida . 
attenção é, sem duvida, o problema do ensino, que, interessando vivamente 
á •Nação, re.clama solução inadiavel. AI eHe espero que consagt':j-reis uma 
parte de vo1sso -esforço. 

•Quanto á nossa legislação, varias )eis de indi·scutiyel utilidade têm 
sido votadas, como as 'que dizem respeito a f.allencias, Letras .de cambio, 
peculato, expulsão e natur;;;lisação cl:e estra ngeiros. Subsiste imperios a 
a necessidade ,cj.e ser ultimada a discussão do C odigo Civil, ainda e!)l estudos 
no ,Senado, e de ser cuidado:;·amente r evista a legislação co!t)mercial e penal, 
cuja utiliçlade é desn'ecessa~io encarecer . 

Justiç.a federal Não tem )lavicj.-o n10.dificações no fu!)ccionat!)ento · regu)ar da Justiça 
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Federal, contir).uando o .Supr-emo Tribunal a corresponder á sua alta missão 
constitucional. Com o crescente desenvolvimento .do paiz, tem augii).entado 
cons,ideravelmente a som!)la de t rab<1-lho que rec ahe $Obre es:;a egregia 
.co!"Poração, que, eptteta-nto , o tem d·esetpJpeflhad.Q com a cost11;rua.d<1- pontua-
fida.de. 

Com a sua nova prgapisação, h c ou a r e.$pectiva s~çre taria . en1 coq<Íições 
de t)lelhor des·empenhar as · funççpes que fhe competeii).. 

Reunir-se-á .em r0 d e agosto, nesta capital, o Quar.to Coq.gresso ·Medico 
Lati.no~Americano, abrind.o-s.e, na mesma ooec acsião, a Exposição Interna-
cional de Hygiene, a eUe annexa. 
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O Congresso. funeçional'á 4\lriJillte o\tq ~ias e a E~posi~~q qqrant~ 
.(ío dias. 

O Governo ac.ceitou o honroso co~vite <J!U€1 L4e foi djri~~9, e, com 
Q credito que oppurtunamente votastes, cof!ta que a comn;issão directqra 
possa ·dar, rião só ao Congresso como á EXJposição, o t!!<ÚOf brilh;;r.ntisjllO, 
sendo cj.e esperar que dahi nos advenl}am, p,el() · lado scientifico e de propa-
_ganda, reaes vantag1ens. 

Durante 0 anno findo, a varíola assolou com grande intensid~de a 
nossa capital, cujo estado sanitario é, presentemente, lisonjeiro. 

As moelstias evitaveis, c~m ex;cepção da tuberculose, qJle ainda dizima 
-cruelmente a população, tendem a desapparecer, sendo um facto, feliz-
mente comprovad.o; que a febre amarella perdeu entr·e nós o ~t:Ll caracter 
epidemico. 

-Creando serviços novos, desenvolvendo os existentes, emprehendend9 
e executando melhoramentos materiaes no Acre, os poderes publicas tive- · 
·ram em vista chegar, aos poucos, á unidade de administraçãJo que deve 
ter aqueiie territorio, cujas riquíssimas regiões •continuam a se~, dia a 'cj.ia, · 
mais co.nhecidas e ousadamente exploradas ,por nacionaes e estrangeinJs. 

Não basta, entretanto, a effi<:az protecção que, após ã reorganisação 
da justiça lo<:al, foi assegurada, na ordem cjvil, aos que o habita1)J., pare-
cendo que já é teiiliPO de lhes qar outr<l!s garantia•s com a creação de 
conselhos districtaes nos nuch!os de maior populaçã0, ainda poucq nu1)J..e-
rosos, como ensaio P,ara a organisação municipal autol!loli!a, que deve 
preceder ao pleno exerci-cio dos direitos políticos. 

' ,Tendo ficacj.o co.ncluido o predio destina<io ao Supremo Tribunal, 
passou eiie a occupal-o em princi•pios de abril p·roximo passado. Esse 
edifício foi construido com as necessaria·s condições de hygiene e seguraifça 
e de a•ocordo com as exigencias do ÍIIliPortante fim a que se destina ~ 

Outras obras de vulto foram ultin]adas, como as da Fa~culdade de 
M•edicina da Bahia, e diversos quarteis r.egionaes, que importaram em 
avultadas sommas. 

Brevemente estarã•o tambem concluídas as da Escola de Beiias Artes, 
Instituto Electro7 Technico, Bibliotheci). N a:ci-oni)-1, !Colonia dos Dois Rio.s 
.e Fa<:uldaqe de Dir·eito do Recif·e. 

Ainda uma vez invoco a vossa esclarecida' attenção, para a grande 
-conveniencia qe se oo.ncederem ~avqr.es a •em prezas •e ·capitali"ltas q)l·~ , se 
:proponham a constrJlÍr casas cj.e aluguel barato, destinaqas á f:l<l!Sse opera-
ria, que se vê ·em sérios ·embaraço,s para obter, c}entro de ' seus pjirços 
recursos, lJabitações hygienica·s e com 'o necessario confqrtp. 

O~ •poderes puqlicos das nações mais adj1ant~das mJlito se ·P,reocc;xpal)l 
aotualmente com a sorte dos operarias e é, sem duvida, obra de grar4e 
pr~videncia <}os paizes novos, como o nosso, a:cautelar a sorte das classes 
~11-boriosas. 

A nqssa legis-lação é l?i!-stal).te deficiente nq tqcant·e a leis sqbre a~ci-

4t;ntçs cj.q traqalho, seguro qbrigatqriq, caÍf<!-S de socc~rrq . para qs . ca~q,s 
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de molestia e invalidez, assuinptos bem regulados pela legislação dl\ 
Allemanha, Belgica, França e de outros povos cultos. 

Convém · adoptarmo·s as medidas que forem compatíveis com o estado. 
de adiantamento de nossas industrias e com QS recursos economicos ~ 

financeiros do ' paiz. 
A lei n. 1. 86o, de 4 de janeiro de 1908, reformando .profundamente 

a nossa organisação militar e diversas repartições do Ministerio da 
Guerra, vae sendo posta em execução, gradativamente, 'de modo a não traze~ 
perturbaç~o dos ·Serviço·s, nem grande accrescimo de despeza, e para sua 
execução t·eln · o I Gov.erno expedido grande numero de ac.tos. 

O decreto n. 6. 971, de 4 de junho do mesmo anno, approv.ou o regu-
lamento que organisa as grandes e pequenas unidad·es, bem como o quadro· 
dos officiaes do Exer6to. As inspecções permanentes forom organisadas 
pelo decreto n. 7 . 053, de 4 de agosto, ·e já se acham installadas, tendo 
sido supprimidos QS districtos militares. 

Os dispositivos da lei n. 1. 86o, relativos ao .Corpo de .Saude e· 
extincÇão d·o Corpo de Estado Maior, foram reguJ;amentados pelos decretos. 
ns. 6. 97-2, de 4 de junho de 1908, e 7. 024, de I 1 do mesmo mez e anno. 

O decre,to n.. 7 . 054, de 6 de agosto, creou e r.egulamentou cincç· 
brigadas estrategicas de inf.anteria e tres de cavallaria. 

A organisação do·s corpos arr egimentados foi feita pela transf.o·r ; 
mação das unidad.es exi·stentes nas novamente creadas, ficando os archivos. 
em 'poder destas., de modo a serem guardadas as tradições militares das 
primeiras . 

. Para evitarem-se grandes despezas com o transporte de tr·opas, teln~sç· 

feito a transformação paulatinamente, e por i•sso 111ão se acha ella ainda 
terminada. Tem-se. procurado, quanto possível, por meio , de instrucçõe~. 
especiaes, não pertu!'bar os serviços durante o periodo de transição. 

O decr·eto . n. 6. 947, de 8 de maio de 1908, regulamentou a par.te 
da lei referente ao alistamento e sorteio militar, nos termos pres_criptos. 
pelos arts. 86 e 87 da ,(onsütuição da Republica. 

Não ha negar que essa lei foi r·ecebi·da com certo receio e descon-
fiança, devido ao pouco conhecimento por parte da população do novo 
systema de r.ecrutamento, tornando~se generalisada a crença de que elle 
importaria na arregimentação de grande parte da mocidade brazileira 
nos quarteis, ' acarretando a desorganisação do trabalho e grave perturbação 
da vida economica ·nacional, além de determinar . o augmento consideravei 
da despez.a publica, incompatível com o·s recursos financeiros do paiz . 

.Os dispositivos da lei e do !'egu•lamento foram .cakados sobre os. 
' rii~ldes Ji.ber•aes, de modo a não perturbar o trabalho nacional, nem impôr · 
· v~xa~mes ' de qualquer natureza á popu].ação . 

Ais 'dispos<içõe·s relativas ao aHstamento e disciplina dos voluntarios. 
especia·eS e d .e manobras , organisação das linhas de tiro , fundação de esta-
bel•ecin','entos de instrucção militar e outras, são a rprova irrefragavel de 
ter sid~ ~ · ~rindpal i·ntul'.to. do legislador crear reservas convenientemente 
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instruídas, e não sómente alistar so ldados .para o serviço d iario dos 
qua rteis. Por isso m·e·smo, têm sido e!Las r·ecebhl:lls com accentuada ., 
crescente sympf!'thia pela moc i-dade, que assim manifesta eloquentemente 
·O seu elevado animo part:riotico . 

.Comquanto diminutos os prazos J.egaes fixados para se fazer o alista-
·mento, que no primeiro anno t inha de abranger muitaJS classes, a execução 
tia lei foi satisfactoria, compreh endendo o povo que não eram . justificadas 
.as •criticas apaixonadas feitas ao novo systema. 

!Conforme opportunam ente fôra previsto, o numero de voluntarios alis-
tados tem sido sufficiente para preencher os claros abertos na•s fileiras 
-do Exercito, tornando desnecessario r ecorrer-se aü sorteio entre os alista-
dos 'J)ara aquelle fim. 

P elo decreto n. 7. 388, de 29 de a·bril proximo passado, foi 
'lamento á Secretaria da Guerra, tendo sido, por decreto n. 

dado ~egu-
7-389, da 

mesma data, approvado o novo regu lamento para o Estado Maior do 
Exercito . 

A decretação de um Codigo Penal Militar e da respectiva lei pro- Justiça milita r 
,cessual com:~titu e um a necess idade cuj a satisfacçã o é de ha mui to recL1n1acla 
no Exercito, como já t ive occasião de vos fazer ver em minha primeira 
mensagem. As leis v igentes não se acham de accôrdo com as ex~gencias 

de uma bôa organi·sação militar. 
As protelaçõ es e d-elongas nos proCFSSOS affrouxam de um lado a acção 

r epressiva dos tr ibuna es, e de outro sujeitam os accusado,s, porventura 
innocentes, a v exames e soffrimentos não justificados . :Aléin disso, a 
·d emora 11a punição de crimes de certa gravidade faz gerar a crença na 
fraqueza, sinão incompetencia, da auto.ridade, co m grave prejuízo da 
disoiJplina militar. 

Sendo proposito do Governo r efundir o ensino militar, reduzindo o E t1sino mi!it :· r 
numero de e-scolas theoricas e creando cursos -praticos de t iro e de 
equitação, nos termos el a aut orisação el o a r t. 138 d:. l ei 11 . 1 . 86o, 
decretou-se o fechamento das escolas de guerra e de app licação da infan-
teria e cavallaria, que funccionavam no R io Grande do Sul. A existenda 
de officiaes excedentes dos quadros no .primeiro posto ·e de grande numero 
-de aspira,ntes justif i-cam semelhante medida . 

A instrucção nos corP,os foi convenientemente regulada pelo respectivo 
r egulamento interno , que contém os programmas de instrucção para cada 
.arma, desde a classe do r ecruta até o ,preparo final do sol-dado. Na 
conformid•ade destes programan.as, serão a,doptadas instrucções de manobras, 
já experim.entadas e obedecendo a uma 1nesm a oriental,:ào . 

Fi·cou conduida em março pa.ssado a construcção da Fabrica de 
Polvora sem Fumaça, estabel ecida no municíp io do ·Piquete, no Estado de 
S. Paulo, tendo sido inaugurada no mesmo mez . I n stallad a em grande 
numero de preqios, •solida e eleg•antemente constru i-dos , está ella app-are-
1hada com os n ecessario.s laboratorios e mais modenno~ e ape r fe içoados 
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maiCiíini:smos, podendo produzir toda a poivora de que carecermos, fazendo 
assiin desapparecer a .necessidade de recorrermos ao mercado estrangeiro, 
para adqúi'ri'r esse artigo d'ê muniç~o . 

.O Governo tem-se esforçado constantemente em melhorar quanto 
possivel as condi'ções dos quarteis já ·existentes e tem dado grande impulso 
á construcção de predios novos p31ra · tal fim e de outP31S obras militares 
i~onta<ntes. Já se acha quasi concluido um dos quarteis estabelecidos na 
Vi lla Deodoro, tendo sido inaugurooo no mez de março passado outro, 
grande e bem edifi,cado, na cidade de Lorena . A!Jém d1sso, têm sido 
~xecutadas diversàs obra•s de adaptação em algtms edificios destinados ás 
unidades creadas pela reorganisação. 

Está concluida a est·raaa de rodagem da Vil.Ja União d•a Victorja a 
Palmas, no ,Paraná, tendo sido construidos mais 35 kilometros na de Guara-
puava á Colo.nia do Iguassú, no mesmo Esta;do . 

.AJcham-se pneparados 24 kilometros na estrada de ferro de Cruz Alta 
a Ijuhy, no R~o Grande do .Sul, de cuja construcção está encarregado o 

. 2° batalhão de engen-haria. 
A linha telegraphica de Cruz Alta a Colonia do Alto U ruguay ficou 

concluida e já foi entregue ao Ministerio da Industria, para o respectivo 
serviço. 

Na linha d-e !\1a;tto Grosso ao ri.o _Madeira, a ssentaram-se 733 kilome-
tPos de fi.o e pro.cecLeu-se ao reconhecimento de ma;is 2. o84 na região dos 
Parecis ·e Nham biquaraJs., no planalto das s erras dos P ar ecis e N o r te, em 
direcçã·o ao· "inalle do rio .Mradeira e a cidad•e eLo Cruzeiro do Sul , no Acre . 

N ão tem sido descuielad~ o artilhamento ela n ossa extensa ·costa nos. 
pontos r·eput ados ~na;is estrategicos. 

Tem merecido especial attenção do Gov erno a r eforma elo material sa-
nitario do Exercito, cujas a;mostr.a;s e mo·delos occuparam log>ar sali enil: e 
na reoen~e Exposição N adona.J. 

Continuam a m·er·ecer especial attenção elo Governo ·O pPeparo e edu-
cação do .pessoal da Marinha N31cional, condições ind.ispens'av-eis pam que 
ellra rpo.ssa desempenhar sua ·ardua e devada rrussão . 

.AJchani-se em franca prosperidade as Escoias de Apr-endize.s Mari-
nheiros, .sendo pr.a.curadas por g.rand·e numero de j-ov.ens, em quantidade 
eJOOedenrte á <Ca(!lacidade de algumas dellas. Dest' a:rte, fica a.sseguraldo 
o pr.eencllim,ento dias claros qure se vã-o abrindo no quooro do Corpo de 
Marinheir·os Naciona;es por pessoal convenientemente preparado . 

O mencionado co.rpo foi ·reorganisa;do, distribuindo-se as respectivas 
praças de modo a melhor apr6v.e-i.tar sua;s habilitações no man·ejo dio 
mo·der.no m31teria1 naval. T=bem foi rreorganrusad'o o Corpo de lnfanteria. 
de Ma;rinha, que pa;!;\sou a denominar-!Se .Batalhão Nava1, d1estina.do esp.e-
cia1mente ao serviç-o de ar·t'ilharia e desembarque. Fo.ram promul'gwos 
n·ovo•s r.egu1a;mentos pa ra o Corpo d·e Saud'e e de Machinistàs, no intuito 
de meihoràr os r-espectivos serv•iços. 

• 
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Como aocpnveceu no anno anterior , a esquadra •ésteve o anno passado 
em cónstamte ac~ivw1a<1e, .efféctuan'<lo-se f.r,equen~es e variados ex·ercicios 
e manobras na.s co•stas do ·N or.te e Sul da RetmMi<:a, •c·onforme as esvações. 

Os resu!.ta,dos <O btido,s nesses exercidos, não só quaonto aoo ades.tramento 
do .pessoal oocrno á bo.a con•serva.ção dos nav·ios, confirmam sua grand e 
utilida>d·e. 

O nav,io- esao!.a Benjam·in Constant, sob o commando do capitão de 
fragata Am,torí>o .Couhnho •Gomes P·ereim, foi exp.edido em viag.em de .in-

strucção e c!Je circumnav.egaçã·o com uma turma de .segu.ndo•s tenentes. Desde 
muibots ai1nos nãJo dfeotuav.a a Marinha Nacional uma v iag.em d essa im-
portanoia e :fioi grato á Nação e ao Gover.no ver o modo honroso por 
que fai d·esem1)enha,da tãJo meJindi<osa oommissão. 

Por oc·casiã•o desta longa vi>ag.em, coube á trip-olação do cruzaJd"Or bra-
zi1eiro a fortuna de soccorr.er, recolhendo~os a bordo, 22 marinheir-os ja-
ponezes, que, tendo naufmga.Jdo proximo da ilha d·e Wake, conseguiram 
arribar a eJ:la ·e .alli se acha'.nam d1esd·e o a,nno anterior, em completa p;e-
nunia . Esse humanitari·O feito valeu .ao comma,ndante e offàcialidad:e do 
Benjamin Constant os agr,a.Jd·ecimentDis do Gov.erno J aponez. 

O.s traba!.ho.s da Superin tend,encia de N av•egaçã-o proseguiram com a 
mesma a,ctividadle do anno anterior, tendo-se obtido melhoramentos a,ocen-
tuooos na illuminação e bahsamentos dos nosso-s portos e costas mari-
tima,s e fluviaes. 

Prosegue com toda a negubriJd•a.Jde e Va.Je bastante ad.ianbada a constru-
cçãJo do nov·o material da Armada. 

Os coumç;a,dos Múws Ge,·aes e S. Pmtlo j·á foram lançados ao mar, 
com g.ra,nde .exito. Os caça-torpe.d:ei·ros Pa.·á •e Piciuhy já se acha,m no no-sso 
porto .e o Amazonas partiu da Europa com destino ao Braz i!. 

Os "scouts" Bahia e Rio G•·ande f'Dram tambem lanç•ados aJO mar no 
pnoximo passado mez. 

Temos .conseguido fazer pela receita OI<dinar~a os pagamentos de todas 
as prestações doevüdas peJ.o ma,terhll naval ·enaommel1lcl•ad.o na .Eur·opa desdte 
1906. A.s quamti as pagas montam a <f 4.467.467, que r,epr esen.tam dous 
terço-s elo valor total da enoommenda feita. Isto demonstra a sem razã.o 
dos que affirmam ser desa·strosa para as Ül1lança,s br.azi.leira·s a reorgani-
sação da .sua M.a,rinha de Guerra. 

V.erifioando"Sie,. apÓs curdadOiSOS leStudO;S, que O planejado alargamento 
do d'ique da Saude ·exig.iria gran;de J:ap.so de tempo e dispend±o de avulba-
dissiim.as sommas .e não .se tendo chegado a ,accordo para a acqui.sição de 
um dique particu1ar em oonstrucção, r,esolveu ó Gov·er.no OOJ1Struir nov-o 
dique na .ilha da,s Cobras, tendo sido já feitos os estudos . necessari.os JYara 
tal üm. Essa importante obra Y<JJe ser r.eaJisada rriediante concurrencia 
pu'hlica. 
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Nas ilhas das Cobnas, de Wil1egaig!1!0Jl e do ·Moca:ngnê, f·iz.emm-se 
importa;ntes obras e oons·trncções •J>ána melhor i.nstaUação de serviços e 
commodidade eLo pessoal da Marinha. 

Servindo-me d.e autorásações que me confer~stes, tenho r.eformado 
Y.ario.s serviço.s dependentes .deste tMinisbenio, .em ordem a p e•rniittir a sua 
regular •execução, a-e a;ccor-do .com a exp·ansão que nel1es se ma-nifesta . 

Pr.eo·ccupei-me, especialmente, em org:anisar os qu.e deverão fazer parte 
do Jvfüüst~rio da .Agricultura, afim de que po.ssa funccionar com r·egulari-
da;de a nov•a Secretari·a de Estado, de.stinada a impulsionar o progr·esso 
ag:ricola •e industrial do paiz. 

Os trabalhos da Directoria Geral de Estatística vão-se desenvolv.endo 
como era de esperar da r eforma, por que. passou. J á não é licito duvidar 
do concurso dos Esta>d•os, das as•sociaçõ•es scicntifica;s .e industriaes e dos 
particula·n~s para o bom desempenh o de tão importante serviço. 

Acha-se publicado o Boleüm Commemorativo da E}()posição Nacionai, 
onde se •encontram numerosas informaçÕies sobr·e o nosso terriroorio, popu-
lação, mov:imento econornico e social. Ficou tan1ben1 concluido o A nnuario 
de Estatística, publicação p.eri·odica, que encerra to:dos os dados colligidos 
pela neparüção. 

Em cumpri·m ento d.o preceito constitucional, ,éffectuar~se-á no anno 
proximo o .r.ecenseamento g;eral da 'Republ ioa . Vão ser ini·ciados o.s r•espe-
cbivos •t11a;balhos na conformicJ,a;de >da autorisaçãJo que votaiStes. Reconhe-
cendo as sérias difficuldades que se oppõ.em á sua ~) e rfeita execução, 
te.nho recommendado o maior cuidad·o nas prov idencias preliminane,s, de 
modo' a a;sseg:urar-lh e compl eto exit o . ·Para a sua conclusão, é n~tér 
que faculteis opq:JOr.tunamente os necessanios necursos. 

A a,pp.Jica~ão do decneto n. 6 . 455, de I9 d-e abril de I907, que esta-
beleceu •a;s bases r.egul·a.Ine.ntar~es l}}ar~a os serviços de 1i111111li i ração 1e colo-
nisaç.ãÜ, úem sido f·eHa com r esultados muito saüsfactorios. Entraram no 
paiz, durante o an.no f·ind•o, 112.234 pessoas, sendo I 7. 539 passag:.eiros· e 
94.695 ·immig:nank.s. Notla-se, q'nanto ao .a.nno pnece.cLente , .wn aug'l11ento 
de 26.9o•8 i•llllmig.naJnte.s ou de ·cen~a d•e 40 °/ 0 • O nu.mero dte immigrantes 
espontaneo.s f•ori de 74.999, sendo o de subsridi<!!dos pela Utí.iã,o de r I. to9. 
o. cresci•m.ento da i.m·migraçã·o o00·11 tinúa a a·ccentuart-Sie :este a:nno, já 
se · verif1i·cando, no pr;me.iro trimestne, só pel•o .por.1Jo do Rio die Janeiro, 
a entrada de r 3 . 580 immig:rante,,, con tra 8. 607 em rgo8, 5. 943 em 
1907. ~ezar d·a •e>Oigua dotaçã,o vo.tacLa para o .serviço, tem sido este 
e}()ecutad>o com toda a negulanidade, quer quanto á r,ecepção e ho:sped·agem 
clo:s immig:nantes nos pootos, quer quanto á sua looali.saçã,o nos Estados. 

Reahsara;m-<se ·melhoramentos nwdicae·s na HaSJ>eda:ria da !Ilha das 
F!oores. 

IA Directoria Geml de. Pov.o.amento _,eHectuou a looaLisação de immi-
g:ra;ntes tem 26 col•onias, r:espectivam ent ~ •situadas nos Estaido·s do Espi-



rito-Santo, Rio de J aneciro, >Minas Ge.Paes, ·S.' <Paulo, Paraná, .Santa Ca-
tharina e. 1Rioa Grande do Sul, 11 d.a.s quaes se acham dir.ectamen.te a cargo 
da União. 

T,odo•S os nudeos ·fund-ados o anno ·.passado encol{tram-.se em franca 
prosper,i.dade, tor.nando-se até necessario ·em alguns •adquü,fr terras conti-
guas para satisfazer a p·edidos reiterados de lotes por parte de familias 
vindas .a chamado das a hi locaLisad.as. 

P•ro.cura a administração .promover, de .pref•erencia, a coLoru·sação de 
r·egiões servidas .por 1estr·adas de ferro f·ed1em:es, c om o intuito de d eseri-

, v·olver-lheis o tnatiego. AlgumaJS das ·empr-e"'a·s conc·essionarioas destas ·es- · 
forÇ>am,se .po.r f<IJciJ~ ,trur e secundar a <llcção do Govenno nesse particular. 

A ·oommi.ssão de proo.pagamda .e ix·pansão economica vae colhend.o ·re-
sultaClos apr.eoj,avei.s da •Sua acção no ·extrangeiro. A doivulgaçãio constante 
de informações sobne O·S Pecursos .e condições p:eculiar·es •ao ruo•sso pariz 
.comeÇ>a a f,a"'er sentir a sua inflUJenci·a benefi.ca ·sobre o n;o,sso credito 
e .sobre a immig.ração. Accr-esce que a prop:ag<~Jnda dos >IJJoSsos productos 
e ·a c<Wn;panha oontra a fraud:e q.ue os per.segute têm sidu ·emp·nehendidas 
com pr·oveito, apezar doos m1eios ·esoaiSsos de que d~spõe a commissão .· 
CoJl.ige arinda el•la .sobPe os paiz·es ·ex1rangoiro's ·inf,ormações que possam 
inter.essar ao .no.sso des.envolvi.m ento eoonomico, ,par.a vulg;arisal-as entr·e 
nós. Dest' a r te. poderão os nossos producto.res saüsf.azer melhor ás exi-
genóas do.s · consunii.do.r·es e pôr-se mais ·clir·ectamente em contacto com 
elles, .ev"itand.o des.pe"'as exagg.eradas e grang.ea•ndo maioFes lucros. 

·A nece•ssi·dade imperi.o.sa de alarg,ar o consumo do.s no:ssos prooductos 
exige acçã·o mais intensa da nossa panbe, ·e foi .sem duv·i'da com essle 
intuito que au torisastes um accordo entr·e os Bstwdos e a União pa·ra 
tal f~m, . •a.SsUllnpto q.Uie ·está send·o disoutido oom os Estados mai·s imme-
diatame-nbe i·nberessad.os . 

J,naug.urou•se soJ.emnemente a 11 de ag.o.sto de 1908 a Exposição 
N ac ionai, commemorativa do cenllenari·o d·a abertura do·s po·rtos do Braz·il 
ao co1n1nerc•io i!nter,naciorna:l, ,enc-ePra.nclo-'Se a r 5 de nov1en1bno do n1-esm·o 
anno. 

Ro,i notavel o bri.Jho de que e lla se nev·estiQI, patenteacnd·o-nos de 
mod>O sig,n>f.ioativo o .prognesso que nea]i,samos cluramte um ·seculo d,e vida 
autonoma . 

O ·dep]o.rav el fa Uecimento do R,ei D. •Ca·rlos I de Po,rtugal, cuja 
visita a 1esta cap,ital •era tão anóo.samente esper.ada, fez C!'er a mui tos 
exp.Cl'süo.nes que -D ·Certamen não 1se "'' ali<saria , co.ntrnbuindo sobremodo 
para a rnefeoer o ·enthusiasmo que a od'éa ·em oomeÇ·O despertara . . Por 
seu turno circumstanóas da o.ccasião imp.ediram que maior foss·e a 
concurneno1a ·dos vi.sitannes dos Estados . 

.Ainda assim, a afflue.ncia de pr.oductos •exccd1eu as pr·ev1soes da c.om-
missão directora, obrigando a construcçã-o de novos pavi lh ões ·e o ad iamento 
da abertura d1a E>.-iposição, pam dar-JíJ,és cc:iHooação oonveni·ente. 

Exposição 
Nacional 
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Compar~cet'am a el),a I I. 286 .e:>,\?po~itq;,es; cqm oe~ca .CLe IOO: ooo 
amostms. 

IA impo·I'Úanoia torúal das dlesperos 
7 .48·8 :596$720, não excediendo aiS que 

teiilil!S com o c-e.rtrumen ~o i de . 
lhe .dizem pV01Pni.:mente reStP·eito 

a ·I. 6oo contos de 'réis, pois a ma.ior p·arte daqUJeH;;t quannia fo•i empPegada 
etp. ohra.s p-erma.nen~es e edõf.ióos que poderão ·ser apn~vdta.dos para 
outms serviços -P,ublico-s. EleV10u-,se a renda procLuvidJa a 672 :48o$ooo. 

IGompa;neqeram ra;mbem numeroso expo.sito.ves p•ontugueZJes, que eoch.i-
bir.am variadiq•s pm.duot;os no pavilhão off.enec.jdo peLo ·GoV'emo do BFa~il 
a P.o ·ntu~al, ·e iJ:R.por.~ntes oru;;as .con~mer.ci-wes e~tr.wngeil1as, que mantiv;eram 
fun•qoi•onando , durante a Exposição, 'lllla1chiJnais ·e utensis empnegados na 
é!.gri•cUJU\).pa e industri:a;s co.nn1exas·, co·mo. ensina~t-nenúo éllOJS viStita.ntes. 

/ 

O directorio •execUJtivo está concluindo o relatoni•o da EJOpa·s•ição e o 
nespectivo oaóalogo genal, para ap·nesental-o.s aü Governo e serem oppor-
tunamente pubüaado.s. 

D.evend•o neaJ.Vsar'<Se este a:nno urna Ex;posiçãJo In·bernaoional de Hy-
giene no Rio de Jan eir-o, eLe accord·o com a d eliberação do Q uarto Con-
gresso Medi•co Latino-rAmericano , foram todas as construcções que serviram 
á Ex;posiçãJo Nr<~Joional t ra-nsferidas do •Min~sterio da Industria. Viação e . 
Orb.r<~Js Publicas p.ara o do J n>terior e Justiça, afim de se rem a>"Cv<.:itJ.das 
pana ·aquelle fim. EnceCTada aqu,ella ser-lhes-á da.da •appJ.i•cação CLef.initiva. 

A Rlepublica Argentina Pesolveu oommemO·Pa.r o cenbe.n-a.rio da. sua 
independenoia. com grande solemnád.adle, p~-onmvend•o por essa occasião 
um eongr.esso de estra.das de ferro ,e expo1sições intern:acio.naes, a . que 
nos convidou a compane.cer. Cumpri.nd-o-nos oor.neSrpond·er a.o honroso 
oo.nvite, •espero c·onoed•e•neis o credi-to para que no•s façanw.s alli r-epresentar 
dignamente. 

Reputo ta.mb<em de va.ntag•em cou.cor,l!ermos não só á Expo-sição In-
ternaci-onal de Bruxellas, á qual me r.ef•eri em men.sagem anterior, como . 
á que s·e dev-erá realisar em M•ilão· e TtJrim, nq anno de I9 I I. 

Serviço postal O serviço p~stal continúa em a.coentu·ado desenv-ol v im ento, apez,ar 
das diffi~uldwd-es cr.e<~Jdas p.ela in,suffic.ienc.ia de pessoal .e material adequado 
ás su;;ts necessidaJdes. 'Assim é que a renda dos 'Üomeios, apurada até 3 I 
de d,ez·embro , a.pnesenta üm augmento de 870 :065$945 em relação á do 
mesmo .pedodo do e~ercicio antef!ior. Computado o trimestr-e addicional, 
excederá de IO. ooo :ooo$ a arr.eoadação total do exer·c·icio. O movimento 
geral da conespo,ndrencia passou eLe S•I9-9IJ.004 a 567.8I7.I 5I obj.ectos . 

Nwo pernüttinaw os t-er-mos da autor-isação conferida ao GoVlerp•o para 
. prqve.-" a Peorg.anisaÇãJo <:l•e;sse ramq Q.-o .serviço publico que tosse ella 

levada a effreÍito, poi5 que , fix.a.nd.o a l•ei em z. ooo :ooo$ o aug11,nento 
d-e despeza resultante da nefo·rma, é essa imp·qr.t<~Jncja insuff.i;c.i.en~e ·mesmo 
para lh·e dar eum~;njmrenbo só na P·<:J.rte relativa á n10'çiiflcaçãq do quadro 
d e carreiros e estafet;;ts. E' ina.d·i\lvel a decPetaçã·Q <;Le novas bas.es que 

., 
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tornerri ' ·e:><equlvei· o 'r 'emódelà,mento do serviço, para . evitar t~ eéiahlaçõd , 
muitas das quaes, em virhide dás éoilvenções internacionaes que · d r'eg;n{ '· 
sériaúi altameil1e inconvenientes. . . . . ' . . . 

Re~olyi serv·ir-tne da atitorisação especial' r-elativa ao serviço de e,n-
.. cotnmendas postaes, . afim de não r.etardar a . sua e:><ecução, que co·t;stitue 

- ~r;,; . compromi-s.s~ ' internadonal, tornando-o extensivo ás nossas principa-es 
a'dni.inlst!'ações. Dev-~m neste sentido ser b!'eve aJ.ssignados accordo.s es-

'· "p·eciaeá com a · Fra•nça, fngl.aterra, Allemanha, Ita•li-a .. e EstaJdos Unidos 
da Ari~erí,oa do N o~te. A convenção para permuta d-e vales kttemac-ionaes 
começou ·a .ser ex;ecutada com os correios da Inglate-rm e do Canadá . 

Fo.rani iÍ::tspecci•onadas dur'ante o anno var-ias administrações pos-taes, . 
tend0-se apurado em algumas sérias irr-egUJlarida<d es, 'sobre as quaes foram 
to'tnaJda·s a-s nece.ss·arias .• providencias. 

A ex_teqsão ~otal das linhas teleg.raphicas era, no fim do anno passado, 
de 69.457 kilom·etrqs, accusando um accrescimo de 2. 1 04 kilom etros sobre 
a do . amio anterior. 

De,ntre os .trabalhos d.e const.rucção realisados neste p_eri·odo, me-
recem me'nção especi-al os da commi-ssão que opera no Estado de Matto, 
G.ros,so sob a. dir-ecção do tenente-coro-nel Candido Rondo-n. 

Desde o inicio dos trabalhos, construiu -ella 733 kilometros, _sendG> 
4;32 da hnha tro.t;~co, de Cu;yabá a Santo Antonio do Madeira, e 301 do 
ramal _para a cidade d·e M-atto Grosso. ,AJ.~ da cons-trucção da linha 
propriamente dit-a, mui•to-s trabalho,s accessorios foram executados, taes 
~O-ll)O a abertura de estradas, constnucção de pont-es, pontilhões, casas, 
etc. Pelo chef-e da com missão fo.ram determinadas varias posiçõ.es geogr.a- . 
phic·as, que c-on-stituem . valiosa contribuição para o . levantamen1o da 
nossa carta ger-al. .De muito proveito têm sido tambem 01s estudos doo 
naturalista~ que fazem parte da com missão. 

E' -actualmente satisf.actorio o estado sanitari-o do pessoal que se 
acha no pLanalto do.s · P-arec-i.s, mas tem si-do em -extr-etn€i penosa a sua ta-
refa, trabalhando em .pleno deserto, mui•tas vez-e s atacado de imp-aludismo . 
e te-nd0 fr-equente-mente de enfrentar com o-s selvagens. Não obstante isso, 
proseguem os tri:tbalhos com actividad e . 

As oommunicações telegrophicas , entr-e B-elém e Manáos pelo .cabo 
sub-fluvial da Amazon Telegraph Company co-ntinuam suj<eita.s a fr-e-
quentes .interrupções.. Está, porém, pr-ojectada, de accordo c-om a autori-
sação d-ada -ao Go.ver,no .na lei de orÇamento" vigente, a r·ev>são do ·con-
trac;to da c-omp-anhia para ser f e.ita a duplicação do cabo, -o que melhorará 
considerav.elment,e o se-rviço. 

'rev.e- sensiv-el au~mento o trafego das no·ss,as linhas tel-eg-raphi,caJs durante 
o anrio passado. O -numero <Le tel egrammas transnüttidos p·elo T-elegrapho 
Nacional -elevou-se a 2.216.491, com -40.413.693 palavras, em 1908, 
contr-a I .929.7-os telegrammas com 32.632.405 palavnas, em 1~07, ou 
seja um augmento de -13 °/0 no numero de telegrammas e de mais· de 

'I'elegraphos 

"', ,. . 
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.::.; "1 6 110 de palavras. O bruratea·men.to da ta~if.a, :l:lellte.gr.aUJh~ca v.áe1 _p.o•is, 
pro:duzindo ·O benef.ico r-esultadO que s'e teSJP·:~ava,. 1 ,; ?. !"- iJ ~;· ::,,.L 

·o trafego ' m·u.tuo ·tielegraphi•c>o c~,:n aJs .est:raà;a;s d>e f:erPo cont·inúa 
. . : ' . . - t. . . . . . ·-

tambe·m a :eJOpaJnJdri-r-.se, -esforç,aJn~o-se a aJrum>n,is~mçKo por -ob~er _ ~ _ ~dhesã,o 
da·s .estr.adas que aiondâ •Se >Donsen•aJ_m ·estnanhas a .. -esse r.egitm.en. 

' Al·ém . dás . ·Dl'eS "oõ·Ínpanh!Ías ·te.J::,gm~h.uc•as". '-oú'í-Dts catbjo·s· ater.I:;m nas 
costas do Br.azil, ·insta;!lou.Jse, em r.goS, a fe!ten~ & Gm:ttmtúiê Actíen 
Gesellschaft, . cÍ.Jj,a -ao:n.Oessã.o foi ooda 'Jl>e!l·o a :ecrietq_ 1,1 , 7. 6j I,_ _!ie' .30.' .de. 
julho. D eintr.o .-doe fpes annos e mei>o, .dev·el'a"·eirtã:r ".rr.'a:baJJ.hã.lli:Lo' .-o·':,;gvo"cabo .. ' 

.. . . ~- ·. :. • . ... ' •·;-- (" l - - '·· . • 1 - ::; - . • 

AuncLa este .anuo, >espera o Go-vienyÓ usa-r da · ·a,uoori~'açã'? IegislatiWl 
para faz-er .a r·evisão do-s ·conv·en,i•os teJ.egr.aJphlitcros c-om , rus I'BJ?Ublrica·s pla-
tinas, a•fim de melhorar e des·e~v-oher o -tr.afeg,o sul: amer.i>ca;n,o .. _ ,, 

O Br.azil fez-se I'Bpresentar na Co·nf-er-enoia .T.el·egrar'hÕ>ca Ô•e -L,i.sboa 
pelo vice-rui•rector da ~epa·Ptiçfuo Ger-a,! dos Teleg'râ ph.o•s . .. 

A' oo.nf-ere111cia :sobr-e unidad-es .e padrõ•es ·eleatri;c,o-s ' t'ea~isada ·erri1 ·Lolll-
dres compar-eceu o chefe da ··S.ecção· T,eohni.ca da -mesma r•ep.artição. J 

Nos Estados, vaJe-;se desenv.olv.encLo -o s-erviço .t e.J.eplwn.úco l])a·rt!c-ular. 
Em ,a:]guns, poré,m, a-s •emp,r.ezas •têm -o>btido dos nesp.ectiv·OIS governos COI11-
c ;ssão para c-onstrt11ir !.1nhas 1Jelepho.ni>ca.s entre .pon"tos j.á S>ervidos .por 
Li-nha·s telegmphicas federa-es, co•ntm -o di-sposto no art. 9° · § 4° da Conoo-
tuição. 

Aproveitando -os r ecursos .oonsi-gm.ad-a:s na -J.ei de orça,ment.O,' ·e·stá · a 
P:epartiçã·o Gerai! dos Teleg.rapho,s cuida,ndo da montag-eln de uma e stã ção 
radi·o~tel-egr.aphioa d-e gnand.e •aJlicance na il1ha Fennanci.o d.e N-oronha. Na· 
mesma .ilha sera i·nsta:llada uma 1p:equ ena estaçfuo para a •oonrlespo.ildeiticia 
com o -1ittoral de ·Pern-ambuc-o. Está.se monta,ooo Ull11a •outra n·esta -cap;ita-1, 
no morr-o de Baby,J-on.i.a. 

Presentemente, ·cogita o Gov-erno de cnear a comímissão d·e .' que traiba 
a lei de orçamento para formular o proj·eoto de l egislação sobr-e o ·serv-i'ço 
interi-or de tel eg.r.aphia sem bos, •em co·1111plemento á •e s-tafuida p-ela Con-
V<õnçã·o de Berl.i:m ·enl 190.6. Ficará a-ssi•m sllip.pnida essa f <Íilta, de que ha 
muito se r-esente o no•sso serviço teJ.egrap-hico. · · 

O serv.iç-o geo]o,gi.co •e mi.n er.al-ogioeo do Bra:zil ,.,;ant~·v-e dtira.tl-te ·o 
anno o seu limitado pessoa,], d.istribuido ·em br·es . tuPmas, .occu.pando-se· uma 
com estudos na brucia 1do nio· S. ·Fra;ncisco .e z·onas adjac•ent·e~., ~outra c.a1111 

a r-eg1ião •C'e111tr.a;l do Estad.o ·.de •Mii-na,s Ge.mes .e ·a t-er-ceira .com ;a· zona: sul 
da Republi•ca, descl•e o -Estadp -ruo Pa,rana ate ao Rio ·Grand-e do >S.u:l. 

S·endo d·e summ.a i.Jnp.a:rtancia c-oa1.hec·er as c-oüdições g·eo.Joogricas e 
top.ogu-aph.i-ca•s das Tegiões assn.Ja,das -petl-as seccas pieriodi•càs, pará cuj-o 
•estud>o ·o rio S. Fra,n-oisoo •O-Herece .a ba:se de ·O~}e-rações .n-ua~s -conv-e-nientes, 
merec•eram 1d!as .e-sp.ecia•l a,ttençfuo. -Com .esse .in1~11ito, procurou-,se' deter-
mitna•r •Ó r.egi-men das a,gn.uw subterranea s e :Su.perficia.es •e faz-er r•eco•nheci-
men(os to:pographi-oos ,na,s part-es ,em •que as condições na-t'l!raes sã·o fav6ra- . 
v eis ao >nioio . . em .g ra·nd·e ·escal.a od,e •c.u:ltura p.or -irr-igaçã•o; . u:n>co meio de: 
obv.ia.r com effi.ca>cia o•s d-olorosos ,effeitos da·s S!"ccas. 
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·Bastla!nte prove i~osos têm sido OIS estudios nesta vasta á r ,ea eLa Re-
publica, o'n.d.e .&~ v·erificou que a irrigaçã!o pôde p-restar -.serviços tão va-
limsos quamto naJs r.egiões aric!Jas ·dos Estados U111Vdo-s, Egypto e outros.-

Mereceu esp·ecia1 iruberesse _a r-egiãio cen.tml de Minas Geraes, com:- · 
prehendida eni:r.e ><léS ei.d-acLe-s dle Queluz, Marianna, Itwbira do 1Matto Dentro 
e IS.a;brum, <[UJe póde ser ~o•nsideracla a r-egião. do f:e.rr-o·, po•r ·exceUencia, 
d'o J3rruzil . 

J:"oram :l;ej·tos a;té agora •estUJdos geologi•co,s· e topügraphico.s, t•endo~se 

levantac!Jo um m a;pp-a, ,sufücientemente -cLetalha;d:o, para ·o-s primeiros em-
pr.ehendimentos, comprehendendo uma á:!'ea de I I. sSo kilome-tr-os quadra-
dos. Apezar da sua feiçã!o geologica, os estunos têm sido di·rigiclos tam-
bem no sent-ido eco.nomico, fiazendo-se .cubação d•a;s pr·inóp.aes jazidas 
ele .mrinJe.rios de f~erro, conjunctamente com ~a ~nec:ess1ar-ia locação no mappa. 
As a~alys!es oonh1ecidas e o volume d<e miner·io já •cubado bastam para 
collo.car •esta região •entre as melho-res dotwd.a;s do mundD. 

Os t.r-a;balhos eff.ectllJad·os no sul da R epLtblioa rp.rend•em-·se a;os da 
extincta cot1urüssão de estudo da;s minaiS de carvão de p-ed·ra, .e têm po-r 
Üm a determi·nJação da área •sedimentaria, que cat-actenisa a r•egião, onde 
ha probabilidaJdte de ser esta>be.lecid-a, com prove.ito , a industr"a exÚactiva 
do carvão, f icando d.eli.nead·os os principio.s g;ena;es que devem guia-r os que 
des-eja-nem dedi·car-se a e-sta industria, eLe modo a evitar tentativas qtte 
não offereçMn probabi!ida~es de •ex,ito. No Estado do Rio Gmnde d~ 
Sul, além <la delimitação da área carbo.nifera, fo,ram tacmbem ~ssignala;das 
as regiões onde se apresentam mineri•os de ouro, cobre e wolfran. 

Em vi r tLtd•e do -d isposto .na lei de orça;mento vigente, que a.utoris-ou o 
· augn1ient-o de •pessoal tech-ni,co, for•atn ini.ciacda-s p.esquiz-as em outr-as zonas 
do pa>iz , entre as quaes ha a •c ita-r a r-egião aJUrn.fera do Gurutpy, no Ma-
Pan hãJo. 

N.a;s mensag.ens ·antenio.res, já vos tenh.o so.luc·i>tado a attenção para a 
r·efo rma da nOISSa l eg i~Slação de minas ·e de aguélls , a qua·l , s01br-e nã-o sat:i.sfa-
z-e-r as exige•1da•s da indu•str1a modenna, co•l!s·ti<tue, p:ela m~!lt~phcidade d •e 
dispo-sições, .alg•uanas vezes . oontradido•r'Ías, que s . .; enc-ontram no nosso 
direito, sério ·estorvo ao prog11esso ·de vastas z.ona•s do paiz. 

Conünúa precario o serviço de illumi-ruaçãJo ne.s,ta capital, máo grado 
0s esforços .da ad·mi.ni.stração .pa;ra obr-igar a com.panhia que o .explora 
ao ·exa.cto cumpnimento d•os seus coqtnaCJ!Jos. Res•etTbe-<se d l-e, .pr-i n-cipal-
menbe, d·as defe1tuo·sa;s instadliaçõ es de que •esta duspõ.e, nã;o se po-dendo 
esperar mod•iücaçã·o s•etl>Slve.l <lesse estado, emquambo as mesmas p·erdur·em. 
Pr·ebend•e a co-mp.a;nh1a, ha algum tempo, a .reforma <Lo nesp.e-ctivo con-
tr.acto em ord,em a corrigir de modo nadical os def-eitos .aotuaes, mas as 

cQndições que offrenece .ao Gove·rno tpara tal fim nãJo •co-rrespond•em á:s 
ex,igenci.a,s do irubenesse publ-i-co . As melhot'eS bendencirus que •a compa-
nhia tem ma>ni•fe-stado ul·bimrumemte to.rnam p.o•ss·iv>e l•c·heg-ar-se a sotluçào 
conV'enienbe, no que mui1o me emp•enho p.ela eco:nomia que <l'ahi r esu ltará 
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pam os cofr.es ptibhco.s e para o.s paPticulaJ1es, ·além dos benef.iciós de 
um setvciço bem ex,ecp·tado. ,Si, porém, contnà a .previsão, não se tornar 
eX>ef}uiv.el o ~c.côndo, ·convirá aguardaa' alguns arul!os até que, em 19r 5, 
po•SISa a ·admi•liJstraçã.o .ado.pta•r o alvitne que fôr maús .aC.ertad:o. 

-Em homenaJgem ao henemerif·o mo•n<!!ncha, a q~l<em ·se deve .a creação 
do Jardim :Hotanico do Rio' d.e Jandro, mandou o Governo .'erigir, nu.ma 
d<!!s aléas principa:es, sing.elo monumento, que foi inauguraido aJo . comple-
tar-se o oentenar.io da fu"ndação dü . estabelecimento. 

•Ap.ezar dos intuiuo·s com que foi cneado, não presta o Jardim á lavoura 
os b e.nerooi!os que, •em outros p,a,ize.s, 'recolhe ella 'de estabel•ecimentos con-
geneDes. Entre:tant,o, no.s pria11eiros ten1p01S, .crtearan1-se até 1Suocursaes nas 
provinciaJs . para .se lhe tornar a acção mais effi.caz, de accordo com as 
necessúdades de cada uma. .Com a oon<tinuação, porem, :Do i perd·endo o 
seu car.ac<ber ecünom.ioo e nestringi.ndoo mais a ma1s as r·espec<túvas funcções; 
a ponto de se toTnar quaosi um e.stabe·leámeruto de f•ei·ção meramente or-
na·mental.. 

Nã:o se pód•e attribuior tão dreplonavd ,sri.tuação á influem:ia dos d1re-
ct'or.es qUle o tiv1eran1 a s·eu caãgoJ mas, con1 todo o cabimento, á defi1ciencia 
de recursos de que d~.spunham. 

Dev.e11dü constirtuiT o Jardim Botanico um dors princiopaes dement os 
do MÜJliaterio da Agricultura, penso em r.eorgani•sal-o dresd<e j á sobre bases 
convenientes, comple;tando-lhe a parte technica ··e d·otando-o d•O•S eJ.ementos-

n·ecessaTios para qure se to<r•ne o cent r-o do serviç-o agronomico em todo o 
paiz . A r,ef,orma é, porém, onero.sa, po•i,s exig,e a in.stallaçãJo de laboratorios 
e gabinetes scirentificos e eostações paro <expel'ienóas de culturas, além do 
pessoal 1Jechn1co, que será preciso co.ntraobar no extrangeicr-·o, por n áJo hav.er 
eilltr•e nós especiah stas n a ma teria . 

Têm~se concedidos O•S favores constantes do orçamento a estações 
agrononücas e campos de demonstração montados no.s Estados e que 
preenchem as condições •exigidas para gozar desse auxilio. J á o receberam 
os Estadias de Per.nambuco, Alagoas, Bahia, Espirito Santo, 'Minas Cernes, 
Sa·n1la Cathai-ina e Rio Grande do Sul. 

No intuito de promover o desenvolvime·nto da cultura do trigo no nosso 
paiz, vae-se fundar no .. Estado do Paraná um campo de experiencias 
desti•ll'ado especialmente a este cereal, e ao qual competirá a escolha dos 
melhores v•ariedades para serem ct.~ltivadas entre nós, o fornecimento de 
sementes e o estudo das mo] estias que o podem àltacaT. 

A distribuição de pla:ptas e sementes, feita ·por coruta do Gov·enio desde 
1902, •Con.tinuou •com l'egularoida·doe durante o anno f:indo, be~neificiand"o. a 
todos • os Estados e atüngindo a algarismos bastante lisonjeiros . 

A So1ciedade Na.oim1a'l d·e .AJgrâoe.ultura, que sé ex:hi:biu de modo· arnima;,dor 
na Expo·sição Naciona'l, proseguiu na sua .beilefioca propaganda em pró! 
da nossa: regeneração agricola, no· que já começa a ser efficazmente secun-
dada pó f · numerosas associações agricolas que se têm fundado ·;no J!l'aiz . 



E' já -apreci.,vel o incre111ento q~e m\l>nifestal;Il ;ts soçied;~.fiies cooperativas, 
4•epois da .expec;liçãq do P.·ecret0 legllis:lati•V1D que lh:es id·e.u percs·onaLid<Ld·e 
juridica. 

Em exec·ução do ·disposto na lei do o~çaJil.lento vigçnte, fo.rani contra-
ctados os ·s.erviços pr.o#~sionaes do profe,sso.r H, Raq.uet, para o estabe-
lecimento •c;le um posto zoote.~hnico central nas imrpediaçi'íes <1esta capitaL 
Como medida ,col;Ilpl,ementar, serão creados, além de um deposito çle animaes 
reproductores destinados á ve.nda, cursos praticas onde se ensinel!l noções 
<I e veterinaria e zootechnia e o preparo de lacticinios. 

IDevido á applkação do decreto n. 6.454, de 15 de abril de 1907, 
augmentou sensivelmente a ámrportação de animaes reproductores, Cüm real 
proveito para a i·ndustri'a .de criaç~o. 

•O Observatorio Astronomico, que deverá ter a seu cargo o serviço Observatorio 
<le meteo!'ologia agrícola, precisa de •compJ.eta remocLelação para preencher Astronomico 
os seus fins. Assim, no que respeita ao ·Serviço prç:>priamente astronomico 

.~ sismolog~co, como qua.nto ao de previsão do tempo, carece elle de quasi 
todo o apparelh:amento apropriado. Desde .a local inconveniente em que 
se acha insballado, até a falta de pessoal para o desempenho das .funcções 
que lhe cabem, tudo justifka os limitados serviços que actualmente nos 
presta, em contraste com os que apresentam .esta.belecimentos estrangeiros 
tnáis recentes. 

A situação da no·ssa navegação costeira não é lisonjeira, a.pezar da 
concessão feita a varias emprezas dos mesmos :Da vor.es de que tem gosado 
o Lloy.d Br-azüeiro, excepto a subvenção, e do augmento de algumas . 
unidades da frota a e lia destinada. Os capitaes nacionaes, encont·rand,o 
a:nelh:or remuneração na exploração de outras industria·s, com difficuldade 
se empregam na dos transportes marítimos, e dahi o pequeno incremento 
.da nossa marinha mercante, não obstante as medidas pr-otecto•·as que 
lhe têm sido diepensadas. 

Ainda assim, a efficacia da protecção dada á navegaç~o de cabotagem 
j á se t raduz· na maior frequenci a das viagens e no barateamento dos 
preços de transporte. 

Entretanto, apezar da .subvenção concedida para se manterem com 
regul-aridade determinadas linhas de navegação, al·gumas emp.r·ezas, que de 
longe vêm lUJtando •com embaraços ·financeiros, não conseguiram dar 
.execução 2os r espectivos contractos; , tendo .s;do necessario chamar concur-
r encia para o dese.mpenho desses .serviços de navegação , que foram contra-
dados .com empr ezas para isso devidamente habilitadas. 

A Companhia L!oyd Brazileir-o oo.ntinúa a lutar com difficuldades, 
não havendo ainda comprido integralmente a obrigação que assumiu no 
contracto de 5 de março de 1906, qua·nto á constituição da sua nova 'frota . 
Apezar disso, occorre salientar que tem o Lloyd feito com regUlaridade o 
serviço das linhas contractadas. 

As emp.reza·s de navegação subvencio•nadas ou favorecidas pelo Governo 
·da União rea.Jisaram no anno passado I. 234 viagens com os seus vapores, 
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attingindo um percunso total de 2. 072 . 059 milhas. F,oram transportados 
I49. 494. ro9 volumes de cargn, p esando 834 . 253 tonelad as. A sua receita 
total foi de 23. I r 3 :699$202 . 

Tiveram regular andamento, durante o armo fi.ndo, as obras de m elho-
ramento' de porto-s .c]a Rep'lJib!ica, ás qu<Ces dedÍJca o G.o•ve:mo especial 
cuidado, pelo muito que contribuem p ara a fac ilidade e 'economia ela carga 
e descwrga das mercac\orias e para a rigorosa arrecadação das rendas 
aduaneiras . 

No porto do· Para, cu ia concessão foi transferida pelo concessionario 
á companhia Port of Pm·á, pro.seguiram cottn · actividacle o's respectivos tra-
balhos. 

Foram concluídos os estudos para o rporto ele ltaoqui , a 1-éste da Bahia 
ele S. Marcos, proximo elo Estado do Maramhão. 

•FicaJram igualmente terminados os ·estudos preliminar es para O·S portos 
ele Camocim e Fortaleza, fe itos tambem por uma .sub-commissão destacada 
da commis·são· fi scal e administrativa cl.o porto do Rio de Janei ro , estando 
•em preparo o projecto para o primeiro . 

.O ;Problen;a, !POTém, do po.rt•o · de Fo.rtaleza, como já f1co.u patenJte 
pelo col11lpleto insuccesso do projecto proposto pelo engenheiro Hawshaw, 
é de difficil resolução e depende de mais prolongados estudos ·e observações, 
em V•ÍJsta do .consi>de·raV1el ,movimento de a>r·eias ao >J.o.ngo da costa . 

.Como serviço provisorio para melhorar a situação do commercio 
daquell e Est ado, vae ser começ·acla a dra'gagem da pequena ba.cia abrigada 
pelo =tigo quebra-maJr, afim de tornai-a accessivel ás alvarengas e outras 
pequenas embarcações elo serviço costeir.o. 

Em 1NaJtal, COlnÜnua·r am reg-ula·rmente durante •O anno o.s t•rabaÍho>S 
de clragagem e de arrazamento elo r ecife Baix inha para regularisação do 
canal de accesso do porto , cujas condi ções de navegabilidade têm melho-
rado sensivelmente. Será breveme·n te iniciada a construcção do dique da 
Pelinca, cl·estinado a fazer ·convergir para o canal de entrada t qda a corrente 
de vasante que, em pal'te , desvia actualmente pelo canal ·Situado entre 
n pontal d e Oést e e a Baixinha. 

Pelo decr eto n. 7. 003, de 2 ele julho do anno findo, foram approvadas 
as clausulas do contracto celebrado com os engenheiros Demetrio Nunes 
Ribeiro e Edmond Ba'rtrssol para a construcção das obras de melhora-
mento do porto do Recife por conta da União . A 3 I de julho do corrente 
anno, fi ndará o prazo concedido aos contr actantes para o preparo das 
installações necessarias á reaJi.sação dos trabalhos, qne deverão ter inicio 
effectivo nessa data . Acha-se já organisada a · respectiva commiss1io f iscal , 
des,tacada da commissão do porto elo Rio el e Janeiro, para a quaJ foi . 
t ransferido o. pessoal ele . que se compunha a antiga commissão de melho-
ram ento do po.rto elo Recife, declarada exti-ncta. 

A' vista dos resultados das sondagens geologicas, foi moclif.icaclo o 
traçado do caes comprehendido nas obras de melhoramento elo porto da 
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Bahia, tendo sido a.pprovado o .no.vo pro,j,e<etO•, .que ' art:tende mdho•r ás 
exig.enoias tedJJmúcas .e áJS ,n,ecessüdades decoTrentes· do d es-envoJvlimento 
o~mmencial -deiste po.rto-. 

A:s obras do porto do Rio de ] aneiro prose.guiram com actividade no 
decurso do anno findo, estando ooncluido.s, a 3 I de . dezembro, I. 923 
metros currentes de muralha de caes, além de 552 metr-os até o nivel 
médão do mar, e prepara.dos cinc~ grandes armazens com 3. soa metros 
quadrados de área coberta cada um, com as linhas ferreas e guindastes 
electrkos n·ec'essa.ri•os pa.ra o ser viço. 

No intuito de aproveitai-os desde já, vae ser feito o serviço por 
administração, até que, medirunte concurrencia publica, possa ser contra-
ctado com wna empreza par-ticular idonea o ar-r-endamento da , exploração 
-commercial do tPOrto. 

Flicou reconhecid-o pelos _estudos feitos que o aproveitamento do dique 
da Saude cdm as dimenções precisas pa ra r eceber navio•s de grande porte 
obrigaria a um trabalho bastante demorado, ,perigoso e excessivamente caro, 
e que a sua ligação com o novo caes, além de ser inconv-eniente a este, 
exigiria uma despeza superior á da a-cquisiçã-o de um dique fluctuan_te 
capaz de receber mesmo os grandes vasos de guerra brazilciros em 
construcção na Inglaterra. Por estas razões, como medida: de occasião e 
economia, ' resolveu o Governo aba>11.donar a idéa de aproveitamento 
daquella obra e adquirir, em substi tuição, , tim dique fluctuan-te moderno, 
nas condições acima referidas, para o que foi aberta concurrencia ,publica. 

A ar.r-ecadação da taxa de 2 o lo sobre ·a importação pr-oduúu, em 
1908, 4-396:230$296, e a renda dd porto foi de r.76I :9ro$252 . 

Vae seguir brevemente para -o· Paraná uma commissão, destacada da 
commissão fiscal e admini-strativa das obra.s do porto do Ri·o de ] an·ei·r-o, 
afim de proceder ao estudo e á organisação de um projecto de melhora-
mento da barra e do porto eLe Paranaguá, tornando-o accessivel á nave-
gação de maior ca lado e de longo curso. 

Pel-o decreto n. 7. 02I , de 9 de julho do anno findo , foi auto risada 
a transferenoia da concessão para o melho-ramento .da barra e estabeleci-
mento de um porto aperfeiçoado na cidade do Rio Grande á companhia 
inconporada pelo concessionario·, mantida, porém, a sua responsabilidade 
profissional. 

Foi ,pelo decreto n . 7-121, de 17 de setembro ultimo, ap,provado o 
projecto definitiv" para esse porto, shtuado na ilha do Ladino, a léste 
da cida.de do Rio Grande, e, bem assim, autorisou-.se a companhia a 
construir uma linha ferrea , com cerca de 70 kilometros de extensão, d<l 
barra até o Monte Bonito, onde estão as pedreiras que têm de fornecer 
a avultada quantidade de pedra necessaria ao bom andamento dos trabalhos. 

Já se acha no Rio Grande o maberial de dragagem para a abertura do 
porto, e estão em viagem outr-os machinismos e materiaes diversos para 
as grandes installaçõ.es de serviços que alli se fazem precisas. 
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Ficaram concluídos os estudos e organisado o projecto para o melho-
rámentd do pórto de Corumbá, attendendo-se ás 'necessidades do comanercio 
e da navegação do Estado· e ás cir cumstancias esp•eciaes do regimen do 
rio .Paraguay, que a>p·resenta neste ponto urma differença de mais de oito 
metros no nível d'aglla entre as épocas de vasante e de cheias. 

Nos portos de Santos e de Manáos, os serviços de" exploração e 
êonstrucção se fizeram durante o anno com . re'gularidade. 

De co.nformidad·e com a autorisação legi·slativa . e em .execução do 
decreto n . 6.368, de I4 de fevereiro de I907, já se acha elabo.rado o regu-
lamento que dá organisação á In51Pectoria Geral de Portos, repartição 
incumbida de promover systematicaJmente a execução das obras de melho-
ramento dos portos e rios navegaveis da Republi:ca e de fiscalisar os 
serviço·s da · mesma natureza· realisados por concessão ou empreitadas, 

Acham-se concluidas e inauguradas as obras do novo abastecimento 
d'agua, autori•sadas pdo decreto n. 6.297, d-e 29 de dezembro de I9o6, 
ficando assim dU!plicado o v olume d 'agua diariamente dist ribuído á popu-
lação d•esta •capita;l, o •qtl'a;l atti.ngia n:a,s ·estirugens ma"'irmrus a I o6. ooo 
metros cubiJcos. O •StLprprianento octua;l é de 2·I3. ooo metl'O!S cu:bicos •em 
24 horas proy indo o accrescimo de I07.ooo metros cubicos da execução 
das seguintes obras : 

Adducção das aguas do rio Xerém - 53.ooo metros cubicos, do Manti-
quira - 4o.ooo e dos rios Grahd•e, 1Camorim e ,s. 1Gonçalo - I4.ooo, abaste-
cimento de Paquetá - 400 ; total - I07.400. 

Para execução das obras · citadas, foi necessario proceder · a importantes 
reformas na linha da Estrada de Ferro do Rio do Ouro, cujo material 
·r.oldaJnte ·e de tracção .teve grande augrmooto, d·e modo que ,ficasse ~a a,o 
pesado serviço de trafego exigido pelo bom andamento dos trabalhos, e, 
bem assim, prolongar o raJmal d-o· Xerém de .cer.ca de I8 kilomet·ros, em 
região da serra basta>nte accid·~nta:da, exigindo varias ·obras d'arte, entre 
as quaes uma ponte e um viaducto, e com movimento de terras superior a 
22 metros cubicos por metro linear. Além disso, prepararam-.se estradas 
de rodagem, tambem por serra a:ccidentada, entre as · quaes a da captação 
do Xerém, com 4.ooo metros de extensão. 

Em •execu ção do plano approvado, assentaram-se 284.897 metros de 
canalisações com diametro SU!perior a I o centímetros, dos quaes mais de 
metadJe se destinam á adducção, sendo na maior parte de diametros de. 

· om,8o e om,9o e para 1pressões qu·e attigem até I 6 atmospheras. 
• Entr~ as principaes obras d ' arte n<~~s linhas adçluctoras destacam-se 

as pontes sobre os rios Iguassú, de 40 metro s d•e vã·o, Xerém, João Pinto e 
outros. 

Conduiu•se o reservatorio do Engenho de Dentro, com 2o.ooo metros 
cubicos de capacidade, co.nstruido de cimento armad.o. 

A distribuição e a rev1sao de pennas d'agua foram executadas de 
21CCO·ndo· oorm o p~·od ·ecto rup,prci·vado, hav·endo .Siid•o p.r.e.ciso modM.i.car, qu21si, 
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que por completo·, a rêde dos suburbios, desd•e S. Francisco Xavier até 
Cascadu-ra, por que a eX'isterite, além de incomple.ta, ·erà de todo ·imperfeita. 

Para levar a effeito todas as obras mencionadas, despendeu a 
Iniwecção Geral de Obras ·Publicas a imporlancia de 34.297 :·66r$ON, 
mais 4.297 :o6r$o74 do que o orçamento geral ap,provado peio decreto 
de 29 de dez.embr.o de rgo6. A differença verificada deco·rre da insuffi-
ciencia do referido orçamento diante das i.nnumeras difficulçla:des que 
sobneV'Íeram, devidas p·rincipa:lmente á região pantano·sa em grand.e parte 
atravessada peJas linhas, exigindo a organisação dispendiosa de importantes 
serviços de prophylaxia, •e da execução de obras autorisadas depois da 
approvação daquelle, na im,portancia de 2;!94 :Jo8$9·r6. 

O fegula!mento vigente da Inspecção .Geral das Obras Publicas não 
se coaduna com as novas necessidades dos serviços a seu cargo, eX'igindo 
immediata revisão, que esper·o fazer sem augmento da despeza publica. 

Não melhoraram as condicções do serviço de esgotos nesta ca-pital, 
tornando-se . cada vez mais necessario adoptar medidas adequadas para 
evitar o lançame!lltO do effluente dentro da bahia, principalmente na 
zona onde ·s~ estão construindo os novos cáes. 

A •commissão i~cumb>da p·elo ·Governo de •estudar .o assW!l[)tO, de aJccor-
do ·com •O•S pr·eceito•s de h}'giene nw·derna, ain:da não .e.JaJbo·r-o.u o seu .pr.o-
j.ecto d efin:iti'\"o, haw•endo .apemaJS ·esboçado o pJan.o g.eral a que oelle s•e 
dev.er'á Slllbordinar. 

A construcção da rêde de Copacabana está quasi concluída, obedecendo 
j.á ás indicações prescriptas pela comrrnissão. 

E' opportuno agora completar a rêde dos subur.bios, pois a falta 
d '.agua, que era o maior obstaculo á sua execução, se acha provida . 

Serviçr,s de 
esgotos 

De aocordo com a:s idéas expressas no meu mamifesto inaugural, tenho Circulação de 
recornmendado o mais ,cuidadoso exame dos embaraços que se op.põern á productos 
circulação dos nossos productos e a adopção de providencias capa:z;es de 
removei-os . Neste sentido, as medidas .adaptadas, quer quanto ao trafego 
mutuo entre as varias empr.ezas de tra.nsporte, quer quanto á reducção das 
tarifas n as Estradas de .Ferro Gentr>al do Brazil, Oéste de 1Minas, Minas 
·e Rio, Muzambior!Jho, -rêde de v.iaçãlo da •Bahia, lBatur.i.té, Vilicto•rü~ a Minas, 
S. Paulo ao ·Rio Grande e Paulista, são bastante significativa-s para 
attestarern o efficaz i·nteresse que a adrnínistração tem dedicado á 
questão . 

As reducções feitas por estaJS linhas attingern até 6o 0 1° do valor de 
alguma.s das antigas tarifas, sendo que na Central do Brazil a diminuição 
média •excede de r s o lo. Novas rnodifi,caçõe.s estão sendo estudadas com 
·o mesmo intuito .para as Estradas S . Paulo Railway, Paulista, Leopoldina 
e do Paraná . 

Na navegaçã·o de cabotagem não se tem o Gover·no descurado de 
intervir quanto possível para a r·educção dos frétes, 5endo já sensível a· 
differença .entre os actua es e os que vigo.ravàm ha pouco terrnpo. 
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Foi extincta a Superintendencia das Obras contra os effeito.$' das 
seccas, .fica,rud·o i.mmmbida a .oommissão. de açmle.s e lir.rigaçõ·es da •execução 
dos serv.jços que s<e achavam a seu cargo. DUJrant·e o anno, continuaram 
os trabalhos de perfuração d·e poços, construcção de aÇ<Udes e estudo das 
zonas que offer'oc'em melhores co~~iÇões .pa~a a eX'ecução de obras de 
caracter preventivo·. 

Além di·sso, deu-se grande impulso á construcção das estradas de 
p·enetr.a,ção•, que .co•rus•tituem ·O meliho·r auxÜ.io. áJS popwações das r.egiões 
periodicamente assoladas p~las seccas. 

<Aüm de tornar, neste .particular, mais effkaz ·e systematica a acção 
do Governo Federal, va·e ser expedido regulamento para a execução da lei 
n. 1.396, de ro de outubro de 1905 , que torna obrigatorio o concurso do·s 
Estados interessados na luta contra o terrível fla,gello . 

Procur·ou-se d esenvolve r o serviço meteorologico d ependente ·da · Repar-
tiçã·o dos Telegra,phos, com a creação de novos observatorio•s e de estações 
pluvíometricas. Os estudos do serviço geologico, a que me referi, são 
tambem contribuição valiosa para o exacto ·conhecimento do t·eginren das 
seccaJs. Não se ha, porém, limitado a isso a acção do respectivo serviço, 
pois tem feito acompanha·r a·s pesquiza·s sobre irrigação emprehendidas 
nos Estado•s Unidos e na Argentina, para retirar de !las os ensinamentos 
que nos for·em awlkaveis. 

Viação ferrea ·Foi o anno ultimo de ·ex·cepcional importancia para a viação ferrea, 
por haver n elle attingi:do ao maximo , até hoj•e verifica,do no paiz , o 
numero de ki-lometr.os de estrada·s de ferro ·entregues ao trafego. Assim 
e que em 1908 augmentou me I. 019 ki1ometros a nossa rêde de viação 
ferrea, havendo actualmente em trafego no territorio da Republica 19.103 
kilometros, contra r8. ~3·5 em igual n:tez do anno anterior. 

Os trabalhos de •construcção da Estrada de Ferro Madeira e Mamoré 
receberam durante o anno notavel iJ11iPulso , i·á se podendo considerar 
como realisavel em breve .praz'O esse compromisso interna,cional, tão conve-
niente aos no·ssos interesses economicos ·e commerciaes. As di.fficuldades 
que até agora haviam embaraçado a exe·cução da linha ·foram vencidas, 
graças a uma bôa installação· do·s serviços e á manutenção de um rigoroso 
serviço de i.propl)ylaxia contra as do·ep.ças reinantes na zona por ella at~a-
vessada. ,./ 

Pelo decreto n. 7 .344, de 25 de fevereiro d,. 1909, tiveram a.pprovação 
as clauswa·s para o contra,cto de arrenda.mento da estrada á 'Companhip. 
MadeiTa,Mamoré Railway,. oessionaria do contracto de construcção. 

• ·Melhoraram as condições em ·que se achava a construcção da Estrad,a 
de Ferro Alcobaça á Praia da Rainha, tendo-<Se aberto ao trafego a primeira 
secção d.e 43 kilometros de Alco.baça a Breu Branco . 

Fo·i contractada, mediante ·concurrencia publica, a construcção da 
Estrada de Ferro S. .Luiz a Caxias, tendo sido iniciados os respectivos 
trabalhos em 24 de janeiro deste anno, e devendo fi·car concluídos dentro 
de 40 mezes, a contar desta data. A extensão da linha é de 393 kilometros 
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c 726 metr.os e ü orçame11~o do·~ trabalhos cont radad'o's deva- ,;e a réis 
9.142:505$, imrportancia que será paga ao contractante em títulos ao par 
da divida interna de juros de 5 °/ 0 ao. anno. 

Ficaram .cónduiclos os estudos da Estrada d•e Ferro ele Crathéus a 
Therezina e do ramal para Amarração, com o comprimento total de 595 
kilometros, já estando approvaclo o respectivo projecto e orçamento. 

O contracto celebrado na conformidad.e das clausulas que baixaram 
com o decreto n. 6. 7 3,4, cl•e I 4 de noveinbro ele I 907, para a construcção 
do prolongamento da Estrada de Ferro 'ele Sobral até Cratheú·s, teve 
regular execução durante o anno. Iniciada a revisão dos estudos, a que se 
obrigaram os contractantes, em fevereiro, principiaram os trabalhos de 
construcção a 11 de junho, depois de feita a locação ela linha, de accordó 
com os estudos do prim eiro trecho, já revistos. 

Proseguí ram activam ente os traba!ho·s do prolongamento da Estrada 
de Ferro de Baturité, tendo-se realisado, mediante rigoro·sa applicação 
dos dinheiros rpublicos, notavel economia no custo kilometúco desta linha, 
que se mantinha desarrazoadamente elevado. Foram entregues ao trafego 
48 k·ilometms, •cuja exploração ficou provisoriamente a cargo dos arr·en-
datarios da Estrada de Ferro de Baturité, nas mesmas bases do contracto 
desta. Ha toda conveniencia em se applicar á construcção da linha o 
regimen da lei n. I . Iz6, ele 15 de dezembro de 1903, como já se t·em 
procedõido para as d emai\S ·estradas, tornando .poS'sivei dar-se maio•r impulso 
á respectiva execução. 

Effectuou-se o r econhecimento geral ela zona que. vae ser Mravessacla 
pelo prolongament o da •estrada, estudando-se ao mesmo tempo a·s suas 
ligações possíveis com a rêde ele viação de Pernambuco e da Bahia. Os 
r esultados destes estudos vão ser devidamente examinados para se <l!doptar 
a respeito o alvitre mais convenient e. ,Concluiu-se tambem o reconheci-
mento da J.igação ?a Est rada de F.err•o ,d-e ,Baturité á Estrada de · Fe1-.ro 
de Sobral ·e á Est rada de Ferro .Ce•ntraJ do !No G-rande do No•r.te, •de modo 
-a se completar pelo littoral a víação desde o Rio ele :r aneiro até o Mara-
nhão. 

O abatimento de tarifas concedido pelos arrendatarios da Estrada 
de F erro d e Batu_rité não satisfez ainda ás necessidades do desenvolvimento 
d e uma r egiã>o c omo a qu e dia serv-e, suj•eita .periodicamente ao flagel!o 
das seccas . 

A Est rada de F erro Central . elo Rio · Granel ~ do 1-J ortc, que estava sendo 
construída por administração, foi, co-n forme vos annunciei em mensagem 
an terior e mediante concu.rrencia publica, ·entregue aos proponentes que 
melhor vantagen1 offer eceram para execuç~o qos trabalhos .de construcção 
nos termos elo contracto aut orisad o p elo decreto n, 7 . 074, de zo de agosto 
de 1908 . A importancia do orçamento dos serviços contractados eleva-se 
a 8.o·z6 :489$, que àpr·esenta sensível economia sobre o custo da linha 
construída administrativamente . Pro seguiram os trabalhos sem int er-
rupção, ficando atacados 75 kilometros, além do t r echo em trafego. Foi 
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L~-
a.rrendada a estrada por trech9s, a mediQ.a g,ue forem sendo inaugu.rados, 
á mesma firma que contractou a ?Ua COJ;lstrucç[io, para evitar o deficit, 
que se. verificou na •e:>oploração ,do trecho çle 53 tkilometros em trafego, 
além da vantagem eLe 1.\ma co.nstruocção mai•s cuidadosa, úma vez que a 
conservação da linha fica a seu cargo. · 

O trafego na rêde arrendada á Companhia Great Western fez-se c~m 
toda ·· a regularidade no armo findo, h;;tvendo que mencionar no começo 
des-te a.nno .uma i.nterr·upç(io de trafego por .cerca de IS dias , r·esultaute 
de par·ede em que se declarou o respectivo pessofl.l. 

Proj·e.ctou-&e a li>gação da ·Estrada de F erro Cen.tr.aJ. de Alagôas com a 
Estrada de Ferro Timbó a Propriá, devendo ser .contractada a sua 
construcção e arrendamento com aquella companhia. Fi.ca·ram terminados 
27 kilometros da Estrada de Ferro Timbó a Pro.priá, tendo-se dado de 
empreitada a construcção da linha, segundo as clausulas appro·vaxias pelo 
decreto n. 7.I7I, de 12 de novembro de I9o8, mediante o proc·esso da 
concurrenc;ia publica, aberta para esse fim. O orçamento apprcivado par·a 
a construcção da estrada dev.a-s·e a I I. 940:744$, fi•ca.nd.o, porém, o preço 
contra;ctado r·eduzido a I o. 039 :530$ e não podendo, em qualquer caso, 
exc•ed·e~ o maximo de 38 :soo$ .po.r kilo·t~l.etro, ·e será pa.g•o .em tituLo•s <!JO par 
da divida interna de juros de s 0 \ 0 ao o.nno. O contractante iniciou o 
serviço , simultaneamente, a partir de A~acajú, e do •extremo da linh.a 
cnn<s·truida pelo Gov.erno , devendo concluil-o , inteira1nente, dentno .de 
40 mezes . 

Não se tendo podido organisar definitivamente a rêde d e v iação da 
Bahia, por falta de competente autorisação legislativa da Assembléa Geral 
do E'stado para o ac·corclo que se faz necessari-o entr·e este e a União, 
foi resolvida provisoriamente a modificação, nos termos do decreto 
n. 7 .308, ele 29 de janeiro deste anno, elas condições de arr.end.amento 
das estradas fecberaes , em ordem n ão só a r eduzir as resp·ectivas tarifas, 
co.mo tambem a unificar desde logo a viação ferrea do Estado, incorpo-
rando-se a ella, p·ara os eHeitos do arrendamento, a Estrada ele F er ro de 
Tim bó a Propriá . 

Foram declarado.s sem effeito os arrendamentos provisorios d as 
Estradas de Fer•ro da Bahia a S. Francisoo e Central da Bahia, por d•esis-
tencia dos respectivos arrendatarios, ficàndo .a sua exploração, de accôrdo 
com •o d·e;creto citad•o, a cargo do·s actua·es ar.rendata;rios da Estrada de 
Ferro S. Francisco. Esta solução não póde, porém, ser ·a;cc.eita si não em 
caracter provisorio, e, a exemplo do que se fez no Rio Grande do Sul, 
esfo rço-me ·por constituir definitivamen>te a rêdte completa da viação do 
Estado. 

Fez-se o reconh ecimento do traçado de uma linha que, partindo de 
Formosa, ·á :margem esquerda do iR.io PI'eto , no Estado da B;;thia, fosse a um 
ponto navegavel do Rio das B;;tlsas, no :Pia1,1hy, com um ramal para o ,Rio 
do Somno: em ,Goyaz, 110 intuito de reunir, por viação fe~rea, as b11cias 
dos rios Tocantins e Panrahyba á do S. Francisco. 



Estão concluidos os es tudos definiti'vos da es trada entre J eq uié e 
Derrubaclinha, dest inada a faz er a ligação entre as rêcles de viação da 
Bahia e de Minas Geraes, com encurtam ento de r 59 kilometros sobre a 
e:xtensão da linh a el e reconh ec im ento, que atting ia a r. 05 2 kilometros. 

A Est rada de Ferro Victoria a Diamantina já tem ei11 trafego 279 
kilom etros, d evendo chegar dentro el e pouco tempo a Derrubaclinha, onde 
vem terminar a l inha de ligação com a Bahia. F.oi muitü pnejudicado o 
andamento dos trab~Iho s com o apparecimento el e febres, . que grassaram 
com ·vio,l enci a, dizimando ú pessoal. J á se acha, f elizm ente, vencida esta 
difficul-dade, havendo o servi ço r etomad1o o seu ·curso normal. 

A Companhia Est rada de Ferro L eopoldina submletteu á approvação 
d o Governo noYO·s estudos para ligação de Mathilde a Muniz Freire, 
haven do sido iniciada a r espectiva const rucção, logo após á sua · appro-
vação. Terminou o prazo da coulc eJssão do r ah1al de Sumidouro, havendo 
elle, nos termos do nespectivo contracto, reve r tido á U nião. 

Na Estrada de Ferro Central elo Brazil proseguem regularmente as 
obras do qJro long1an1ento e as elo ran{al ~Jara Sant':Anna elo s F erros. Poucas 
dezenas · de kilometms fa ltam para s.er attingido o Rio S . Francisco, a 
jusante da cacho eira cl ~ Pira·pó ra, sendo de espera r que ai nda este anno 
pO'ssa 151er inaugurada essa ·estação tenn inal embora fi quem paPa o futu ro 
exerci cio algu ns t raba lhos complementa res. 

E ntre estes se acha a construcção da ponte sobr e aq uelle rio , sem 
a qual será necessario n1an_t.er penoSo servjço fluvial para que sirva a 
estrada á rica r egião situaJda na margem op,posta. Está contracbado o 
preparo elo le ito nos 38 kilom ctros entre as cidad es de •Caethé e Santa 
Barbara, .com as r eclucções de 15 e 18 "I", sobre os ·pr-eços do oO rçam e.nto 
official, e proseguern os estudàs definitivos de Santa Barbara e Itabira 
e dahi a 'Sant' Anna dos F erws, ou ao ponto em que mais se convenha 
entr on~a r com a Estrada ele F erro Victo ri a a D iam ant in a . 

O ala rgamento el e bitola na linha para .S. Paulo está terminado, 
sendo, porém , ainda 11 ecessario alguns serv iços d1ecorrentes e que já foran1 
in iciados. 

A extensãJo das linhas em t raf.ego na Estrada de Ferro Central do 
Braz i! é de 1 . 763km,6s6. 

A r enda pwven.i ente da r ec.eita do tra.feg:o cl esc·eu d e 3,·.207 :054$, ·em 
1907, a 28 . 830:•6oJ$, em 1908, ou el e 2 .376:4sr$, corr.espond ente a 7,61 "1", 
t end o para .isso concorrido, p.rincipalm ente, o café que, el e 103.132 tone-
lad as, baixo.u a 69.105 to.n,elaJdals, da<ndo a diff.cr·ença·, ITJara meno·s, d e 
I. 47 3 :I 89$, on 6z "I". O r es to da diminui ção prove io da sensível reducção 
d as tax as, d eterminada pelas no vas tarifas, qu e co1neçaram a vigorar em 

N o serviço para os suburbios dest a cap ital, o numero to tal de viajàntcs 
augmentou de 19.900.079 para 20.259.8!3, o que bem claram ente indi·ca 
,, nececsid a cl e da transformação do syste.ma d e tracção, com a linha circular, 

4.> 
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isolada .do movimento ordimario das ruas lateraes ·e transv•ersaes, por 
meio d e .passag.e.ns, citnleraor·es <OQl ISu,p·er.j.o·r·eS·, para i!l<eÕe.s e veh~-cuJ.os. 

O material rodante precisa lambem ser melhorado, tendo-se em vista 
proporcio-nar mais c.onforto aos viajantes. 

O faJcto predominante na ,Estrada d.e Ferro üéste de Mina-s füi .. o 
notav.el incremento do trafego devido ás providencias tomadas p ela actual 
çliPect oria para a sua neguJar exe,cução, e do abaixamento das tarifas, 
com o qual •se pr·ocurou attemder ás .exigencias reaes da zona servida pela 
estra da . tA o 1nv<és da r·educçãJo que essa mo8ifi·cação deveria acarretar, 
a nenda da estrada, que foi de 2.450: 299$954 em .1908, accusa sensivel 
augmento sobre a do anno a·nterior . 

·E:f:liectuaram-se os estudos definitivos da li·nha de -B ello Horizonte, 
a Estrada de F·err·O de Goyaz e os d1a ligação de .Carrancas a Cedro. 
Mediante concun,encia publica, contra.ctou-se a ·Constr<uc~ão dos trecho-s 
de tBello Horizonte e Allber1Jo Isaacson e de Carrancas a Bom Jardim, hem 
como o fo.rnecim ento de todo o material metalhco n e.cessario. O orça -
mento total dos tPecho.s a construir , 'inclusive os ai nda não contractados 
e o nespectivo material metalli·co, eleva-se, no maximo, a 13.200 :ooo$oo'o. 
}á foi encetada a c-o·nstrução da primeira daquellas linhas. 

A Estrada d.e Ferro de Goyaz entregou ao t r af•ego o anno passado 
63 kilometros, de Formiga a Porto Real. O serviço tem-se feito com negu-
laridade, já -existindo a•ccordo•s de trafego mutuo entr<e esta estmda e 
as :Estrwdas .de Fe·rro O:bst•e de Minas e 1Central do Brazi·l . Pro seguem 
os trabalhos de •construcção, t endo sido aJp enas retardados p elo desastre 
occorrido na ponte so·bre o úo S . Francisco·. 

:Attenta a n ecessidade de unificar a viação fe rrea do sul do Estado d e 
Min as tGeraes ·e d ef.e.nd.e'r •Gs a:ltos inter eJs;ses .que r.ep.r ese.ntava a Estr ada 
de Fe-rro Muzambinho .para as Estradas d e F erro tMinas e Rio · e Central 
do •Brazil, r•esoJvi servir-me da autorisação que me foi conferida• na lei 
de orçamento para encampar aquella estrad·a e incorporai-a á rêde federal 
de viaçã-o que ahi se organi•sasse. 

·Estão sendo detidamente •estudadas as propnstas para este fim apre-
sentadas em •concurr.encia publica, por modo a deliberar o Gov•erno com 
acerto em face das di'sposições legaes e dos termos constantes daqu eJlas. 
Em .todo .o ca·so, paJra não r etardar a .satisfação d e justos r·eclamo s das zonws 
inter-essada·s, uniform·i·sou-se logo administrativamente o serviço nas duas 
estradas, modificando-se as r esp ectivas tarifas em ben eficio da produ:cção 
local , e atacou-se a .conclusão elo tr<echo d e Aireado a Monte Bello, cujo 
leito quasi !Prompto ·estava ha mui t o abandonado. 

Acha-se inaugurado o trafego no ram al da Estrada de F err.o .Soro-
cabana, até Itararé, r ealisando-se assim a ligação da rêcl e paulista com a 
do Paumá •e estabelecendo-se communicação directa por viação ferr ea 
do Rio de J aneiro •com os Estados do sul. Representa esse facto a satis-
faícção d·e uma· das 11nais a~nrt:·igas aspiraçõ es na.cio·naes, que es.p e.r·o v er co!lnpl.e-
·tacla, no anno ~irndour o, até ao ext remo d·o sul. Na linha do Paranapa·nema, 
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d esenvolveram os trabalhos de construcção co·m igual actividade, ficando 
aberto ao trafego o tr echo até Ilha Grande . 

A Companhia S. Paulo ao Rio Grande d·eu durante o anno todo o 
impulso á construcçáo da sua Lnha tronco, d e modo a assegurar o cumpri-
tnento das obrigaç~.es assun1idas pJ.ra com o Governo, quanto á sua 
conclusã-o. 

Os trabalhos da Estrada de S . Francisco, em construcção entre esta 
cidade e ,:, . Bento, .em Santa ·Catharina, não teve o impulso que fôra para 
desejar, lutando a companhia tom a falta de operarias, visto 1ter neces-
sidade de concentrar tod·o: o seu ·esforço na ligação da linha do tronco 
com a rêde ferro~viaria do Rio Grand.e do SuL 

In·iciaram os trabalhos da Estrada de F erro do Passo Fundo ao Um-
guay, estando terminada a revrsao dos antigo·s estatutos a•pprovados . 
Deverá ser trafegada até 30 de setembro de r9ro . 

A Companhia Au.xiliaire de Chemins de Fe1· an Brésil, arrendataria 
da rêd.e de viação do Rio Grande do Sul, d eu o n ecessario andamento ás 
construcçõ•es já in-iciadas, principalm ente á linha d e Say.can a Sant' Anna 
do Livramento , que será inaugurada em fins do corrente anno . A r enda 
das estradas t em augm entac1o rem .progr.essão !J.llllit o hsonj ejra, eorrespon-
dendo assim á bem fundada expectativa da companhia, qu e d.everá appli.car 
eleva!do.s •capita es .para a co1111pLeta execução .de seus contractos. 

Não se interromp eu a const ru,cção da linha de Cruz Alta á fôz do 
Ijuhy, cujo pri,meiro trecho ·ficará breve terminado. 

A despeito de sérios obstaculos, têm prog r edido conv.eni entemente os 
trabalhos da Estrada de F ero de Baurú a Itapura, que esta rá concluída 
até o mez de agosto proximo. 

A linha de Itapura a Corumbá, contractada nos termos do decre'to 
n. 6 . 899, d·e' 24 de março de rgo8, já se acha atacada pelos dois extremos, 
t endo-se tomado todas as provid encias n•ecessarias para estar terminada 
dentro do prazo fixado no contracto. A importancia que ligo á so-lução 
d este problema capi tal ela nossa viação faz que acompanh e com a maior 
attenção o andam ento elos r espectivos serviços. 

Findos os principaes trabalhos de que se acha v a incumbida a com-
missão centra l el e estudos e construcção cJ.e estradas el e ferro , foi ella 
dissolvida , passando todos os serviços a seu cargo para a R epartição 
Federal d e Fiscalização das Estradas de F erro. 

·Conforme vos dedarei em mensagens anteriores , o .Ministerio da Ministerio da. 
Aigricultura, para correspo.nder aos eJ.evados hns , de sua creação, não Agricultura 
de ve ser um mero apparelho burocratico, composto simplesmente de se-
cções e outras divisões administrati vas , tnas sim un1 conjuncto d e orgãos 
qil e tenham a seu cargo serviços especiaes d.estinados a promover o 
ad iantamento da industria agricola, nas suas va r iada-s fac es. 

Antes de enf.echar em ilma direcção central a movimentação desses 
serviços, cumpre que sej am elles creados e installados. Assim pro.cederam, 
entre outros paiz es. os Estados Unidos da Amer i·ca do Norte. 
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Não se achando ainda organisados alguns desses serviços, notadamente 
os que se referem ao ensino agricola, e manifestando-se no anno findo 
Ge nsivel d•ecre.scimento de r endas, ;,ão me pare.ce ainda a-oe•rtado installar 
esse novo departamento da administração publica. Pelo Ministerio da 
Viação, que tem a seu · cargo ii11portantes assumptos qu e deverão passar 
áquelle, têm sido tomadas varias providenci.as e medidas conducei1t·es a 
favor ecer a Agricultura N aciona!. 

Fazenda ·A renda do exercicio de Igo8, j á escripturada no Thesouro, e a conhe-
Receita e Des- cida l-o r demonstrações .e communicações das repartições fisca.es, embora 

peza dependente de apuração definiti•va , importou em 88.809 :s66$ooo, ouro, 
e 273 . 655 :6r8$425 , papel - quantias estas que se approximam sensiv-el-
mente das que foram orçadas pela lei n. 1. 873, de 3 I de d·ezembro de 
I907, isto é, 91.593 :714$22I, ouro, e 271.217:400$, papel. 

A operação de credito realisada dentro do exercicio com a emi·ssão 
do emproestimo de !i. 4 . ooo.ooo, autorisado pelo decreto n. 7.037, de 
2 I de julho, produziu a importancia liquida de 32.752 :897$o6o, ouro, 
elevando assim o total da r eceita a I 2 I . 562 :463$o6o, ouro, e .réis 
273.655 :6I 8$425, já referidos, em .papel. 

No·s t·ermos do art. 2° n. ILI da lei n. I .837, •Citada, e para custear 
as d·espezas •extraordinarias com o abastecimento d'agua a esta capital 
.e construcção de linhas f erreas fed.eraes, da parte da receita em ouro 
foi convertida a quantia de - 59.498 :544$771I, que produziu em papel 
a somma d·e I03.906 :73z$ I I8, ficando por essa fórma o producto da 
r eceita em ·our.o aq:1pl·icav-el á>s de~ezaJS do .exercicio ·r·e.duzoido a réis 
62. o63 :9I8$289 e elevada a parte em papel a 377. s6z :350$543. 

A despeza verificada pelo Thesouro comprehende a já escripturada 
de 57.254 :6o6$64I, ouro, e 274·78o :567$876, papel, e a que foi apurada por 
communicações das r epartações fiscaes, no valor de 3.960 :745$988, ouro, 
e I01.968 :572$294, papel, ·eleva-se ao total de 61.215 :252$629, ouro, e 
37'6.749 : I40$I70, papel. 

Comparando-se o total da receita apurada, feita a conversão acima 
referida com o total da desp eza, v·erifica-se o seguinte r esultado, onde 
se não inclue o movimento dos depositas : 

OURO : 

Receita 
D espeza 

Saldo 

Ouro 

62 . 063 :918$z89 
51 . 215 :zsz$6zg 

P apel 

377 .56 2 :350$ 543 
376:749: 140$1 70 

0 balanço effectuacl o em 31 el e março pelo Mihisterio da Fazenda, 
apresen tou o seguinte r esultado: 
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Saldo com os agentes financeiros elo Brazil e na 
D elegacia em LoaJclres, no Thesouro Federal, Banco 

.elo Brazil, D elegacias •e Alfanclegas .. . .. . .. . .. . . 
Idem, ela conta especial o.bras elo porto em Lo·nclres .. . 

PAPEL: 

Saldos existentes no Thesouro, Caixa de .A~nortização, 
D elegacias e • • lfancl egas ............. . ........ . 
PRATA : 

Em mo edas 
NICKEL 

Em moedas elo antigo e elo novo ·Cunho .. . , , . . . . .. . . 
Bronze ...... . ... . .... . .. . . . .. . .......... . . . 

R ESUMo 

En1 ouro 
Papel 

<f I0.300.49 I -r3-4 (á taxa ele 15 cl.) .... 

Prata 
Nickel 
Bronze 

•• • • • •• •••• <; .. ... . . . ... ...................... . 

Total 

s. cl. 

9·098.185- 18-10 
1.202 . 305-14-16 

I0.300 . 491-I3-4 

4· 133 :w8$2Ç>O 

23 . 444 :o87$8oo 
75 :488$100 

r64 . 8o7 :866$66à 
3·6 .476 :136$r6o 

4 · 133 : 108$2oo 
23.444:o87$8oo 

75 :488$100 

228.936:686$920 

A divida extern a fundada er a, em 31 de dezembro ul timo, d e 
<f 75·943·957-9-9 e el e Frs. 5o.ooo.ooo. 

En} I 908 houve accrescimo de <f 4 . ooo. ooo do emprestimo contrahiclo 
em virtude elo decreto n . 7 .03 7, de 21 cl•e julho, e o d e frs .. . so. ooo.ooo, 
r·epresen ta tivos da emissão feita para a construcção ela Estrada de F erro 
ele !ta pura a Corumbá . 

Na di vida prove ni ente el e Resc-ision bonds houv·e uma diminuição d·e 
<f 189 . 500 . 

O fundo el e amortização dos ·emprestimos inter nos, papel, que, em 
31 cl ~ dezembro ele 1907, possuía 21.731 títulos, no valor ele ·21.723 :7oo$, 
wcl qu iriu •em 1908 - 869 tit rulro.s, r•epresentando o valor de 865 :Soo$, 
ficando assim elevado esse fundo, em 31 el e dezembro find o, a 22.589:500$ .. 

O papel-moeda exi stente em .circulação em 31 d e março ultimo repre-
sen tava o valor el e 634.166 :844$500, t endo sido r esgatada .em 1908 a somm a 
d e 8 . 8oS :875 $, e d e j a-neir.o a março do ·corr.en1:e a111.no a somma de 
sr6:007$500 . 

•O fundo de resgate do papel-moeda dispõe actualmente da somma 
de 5. 861 :348$834, que terá a applicação J.egal. 

O fundo de garantia apresenta um •saldo de <f 7. 034. 244-4-r, dep en-
dente de wpuração definitiva a renda do anno fi.ndo. 

Divida interna 
e externa 

I 



Caixa de 
Con versão 

\ 

6'/8 

No orçamento das despezas ordinarias figuram actualmente sommas 
que terão de desapparecer ou d·e diminuir consideravelmente, como, por 
exemplo, as que se referem a armamentos navaes. Mesmo na hypothese, 
pouco provav-el , d·e ·não augmentar futuramente a receita publi·ca, aqueUas 
SO!Il!mas asseguram os necurso•s .necessarioos para faz·er face á amorti.sação , 
dos emprestimos externas que recomeçará em 19rr, .segundo ficou pactuado 
no contrl!lcto do f«nding loan. / 

A Caixa de Conversão funccioflou regularmente durante o anno. 
ü deposito existente ·em cofre em 31 'd.e dezembro do anno findo 

eleva-se · a 8g.396 :353$252, .corr.espondentes a .f. 5.587.272 ao cambio de 
r5 d. 

Confrontando esse valo~ com o deposito ac·cusado em igual data de 
1907, verifica-se uma diminuição de r o. 645 :414$866 ou ;f. 665.338, em 
1908. 

A ·s·i.tuação de fraqueza econonüca que caracterisou esse anno e a 
natureza da·s funcções da Caixa de Conversão, destinada ·a r eceber os 
saddos fa·voraveis ao paiz em temp•os de prosperidaue e a •entregar ao 
"ller.cado o ouro que se faz n ecessario, quando se revela insufficiencia d·e 
recm,so·s n•essa especie, explicam cabalmente o decrescimo dos d epos itas 
no anno que pasou. 

-Em · 1907 ·entraram para os cofres da Caixa quantias correspondentes 
;f. 3.922-458, ao passo que em 1908 apenas a ttig iram as en tradas ao 

valor de ;f. 308.271. 
Em r 907 elevaram-se as r etirada·s a ;f. 850.47 2 ·e em 1908 a 

<E 973.609,. 
Veri'fica-se, portanto, que a differença das entradas em 1907 e . 1908 

foi de ;f. 3.614. 187, quando a differ ença ·entre as .sahidas foi apenas d·e 
;f. 123.137. 

'Ü movimento de importação de ouro amoedado, comquanto insignifi-
cante, foi superior ao da ·e:>eportação. 

Nos tres ultimas 
.f. 14.r. 736, ·em 1908, ;f. 

No mesmo periodo 

annos a importação daquelles valores foi d e 
4·4'10. 621!, em 1907 e ;f. 2.963.446( em 1906 . 
foram as ·exportações: d e ;f. 20.700, em I90E 

,Desd·e ci estabelecimento da C aixa de C onv.ersão, fi.cou liberto o mer-
<:ado de cambio das bruscl!ls oscillações, que sempre o caracterisaram entre 
nós. 

A acção conjugada daquelle imütuto e da carteira cambial do Banco 
do Rrazil tem prestado ao paiz os reJ.evantes ben·efiai.o•s que decorr.em do 
, ·a·lor esta v e! da ' moeda . . 

Foi mantida no anno findo, como Ja o fôra em largo período do 
'lnterio.r, a fixidez absoluta das taxas ·cambiaes, que foram de 15 3lt6, no 
Banco do Brazil e r 5 I 18, nos bancos ·estrangeiros, dando como resultado 
uma média inalterada de ·r5 5!32, regí.strada pela Camara Syndical dos 

· Corretores . 
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Ap ezar da , escassez de . .letras sobre o exterior, propria da época que 
actualmente atravessamos, em que as exportações quasi desapparecem, 
a .situação do m ercado cambial é firme e . lisonj eira. 

O movime.nto do commer.cio, exterior durante . o anno de I 90·8, 
tYcluido o m etallico a que já alludimos, •Comparado com os de I9o6 e I907, 
foi o seguinre : 

I mportação 
Pap el ;f 

Valor , m 1908 s67 .. 271 :636$ 35·49I ·4IO 
l!J07 . . • ......... . . . . .. ..... . 644·937'744$ 40.527.603 
I9oti ..... . . . . . . . ... . · · ·· · · ·· 499 -286:9?6$ 3 3 . 204. 04'1 

UiHer ença para m enos - I9o8/ I907 .. . . 77. 666 : I08$ 5-03·6. I 93 
mais - I9o8/I9o6 . .. . . . 67 . 964:66o$ 2.287-369 

E."po,·tação 
Pa,pel ;f 

V alo r em I ,lOS 705 . 790 :6II$ 44· I 55 .. 280 
I907 . . . .. . . . . .. .... .... . . . . . 86o.89o:88z$ 54 - I76.898 
1906 .............. .. . ...... . 799 . 67o:z9s$ 53 . 0'59. 480 

D 1.ffer ença para menos, 1908 /1907 ..... . . ISS· 100:271$ I0.021.61 8 
1908/ 1906 93 ·879 :684$ 8 . 904 .200 

Vê-se destes algarismos que o valor da •exportação em I9oS, compa-
rado .com o do <l!nno d·e 1907, e mesmo com o de I906, soHreu grande 
depressão, pro.veni-ente em part e da dinünuição das quantidades exportadas 
e em g rande pa rte da baixa dos preço.s dos nossos productos nos m ercados 
externos . Tanto em I906 como em 1907, o' valor da e:>Oportação foi consi -
deray.elmente elevado pela extraordi-nalria \Safra de café de I 906/07. 

iNão sómente f.oi muito inferior a sa·fra de I907 e I9o8, como os 
.preços do .café, da .bor.r acha, do algodão, do cacáo e de quasi todos os 
gen er.o s .export a veios soffr.e ram grra·nde d ep r essão. 

E sta dupla circuin stancia da anormalidade da safra do café de I9o6 
a I 90 7, e •da vi·olenta •ba•ixa d e ,preços ·em 1908, não. permittirá •Cü·nclusões 
seg;ura.s sobre o desenvo·lvimento economico, se quizermos comparar a 
eJOportação de I 908 só menr.e conL a , do·s annos anteriores . 

Tomado, •por.ém, o valor médio da exportação, durante os cinco annos 
anterior es, ve rifica-se que esse valor foi de 773·. 003 :496$, equival ente a 
;f 45 . 638 . o6o, em qua·nto ·qu e ·em I9o8 esse va lor f.o i de 705.7 90 :6 11$, ou 

. <f 44 . I 55 . z8o. · 
O va l•or da in1por tação .n o anno fin•clo foi de ;f 35 ·49 I .410 ou 

,, ;f 5 . 036 . I 93 m enos el o que em I907 , Comparado, porém , com a média 
elo qu inquennio a nter i-or (<f 30 ·736 . 985), superou-o •em" <f 4.754 . 425 ou 
!1 5 o /o. 

Est imulad o p ela expor tação da gram:!Je safra el e ca f é e pelos alto•s preços 
.da borracha é Out rOS productos, • em I906 /o7, O .saldo commerciaJ a favor 
el o Braz i! em "906 assu.m1u pro[>orções até err~ tã o desconh e·c·i<l a.s , 

Cominercio 
exteri or 
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Em 1907, apezar do r.esúltado do seguddo semestre da ·safra rgo6\ 07, 
o •saldo diminuira coilsi:deravdmente por effeito da baixa dos preços e 
dos effeitos da crise americana . 

Em 1908, a situação continuou má até o ultimo trime•stre do anno, 
quando, com a elevação dos preço-s da borracha ·e do café, conv erteu-se 
o saldo contra a exportação de <f r. 548 elos primeiros s-ete mezes no saldo 
favoravel <f 8. 663.870 . 

~A situação econonüca n1el11orou, porétn, e considerav0hnente, no inicio 
elo corrente anno . 

. O s daJdos colhidos pela RepartiÇão de .Estatishca .Commercial, r•elati-
vamente ao primeiro trimestre d·e 1909, permittem esperar uma situação 
econo.mi,ca relativa·ment!e lisonjeira. 

Ü valor da importação naqueUe trim estr e foi de <f 8. 652.963 e. o el a 
expo.rtação devou-se a <f r6 . 383.727. 

•O saldo favoravel attinge, portanto, a <f 7 . 730.764, superior ao dos 
pe'fi.od1o,s •cor-respond-entes de 1907, que fo.i de <f 6.386.866, e d·e 1908, 
que f.oi d e <f 1. 283 . 795, •e muito a.ppr.oxima-do· do .sakllo total d-o acnno 
de 1908, qu•e foi de <f 8 . 663.870. 

·.o desenvolvim ento das operações bancarias, a segurança e corr ecção 
con1 que são dil-igidas, confepen1, cad·a vez n1ai•s, ao Banco do Brazil influ-
encia preponderante no nosso meio commercial e fortal ecem a confiança 
qu e inspira ao mercado. 

Esta se revela, não sómenbe no vulto sempre crescente dos negocies, 
como na alta ·co tação das acçõ.es, que p31s•sa1·am d e I 14$, .em dezembro 
el e 1907, a 197$, no mez correspondente elo a.nno findo . 

1N o r elatorio apresentado á ass·embléa geral dos ac·cionistas ass ignala 
o p.r esiden te do banco o notavel dJesenvolvimento do•s lucros , que permit-
tiram um div idendo · el e 8 °\ 0 , no primeiro semestr-e ele 1908, e el e 9 °\ 0

, 

no segundo. 
O exatn e da v•erba dos balanços demonstra os grandes servjços prestados 

peJo banco ao commer-cio - sendo que a importancia cla•s let ra·s cl esco:n-
taJclas durante o anno d e 1908, attingiu a r6r. 79·1 :o6r $359. 

V•aJe ser proximamente lançado o Banco .Centra:l Agrico·1a, creaclo com 
o intuito d·e favorecer a lavoura, estando .adiantacl·os o.s trabalhos necessa-
rios ao seu regular funccionam•e.nt o. 

Ein obediencia á disposição do a.rt. 19 da . lei n. z. 035, de 29 de 
d·ezembro do anno findo, o Governo tem promovido a v-enda de proprios 
na'Cionaes que não• são necessarios ao ·serviço publi·co, na forma do disposto 
no art. 7° da lei n. r .837, de 1907. 

O n. XVI do art. 2° da lei n. 2.035, d.e 29 de dez-embro do a·nn ii . 
findo, autori·sou o Governo a r·ever a tarifa das alfandegas pela fóni1a que 
julgar mai6 conveni ente, submettend•o a revisão feita á approvação do 
Congresso · Nacional. 

Attendendo á complexidade do trabalho e á conveniencia de ouv ir O's 
representantes do commercio, da a:gri<::nltura e da industr"a, · nq-meo':' o 

,".1 
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Gov ern o uma commissão de taes r epresentantes, á qual encarregou de 
elabo.rar uA1 proj ecto de tarifas, qu e, depois de definit ivamente rev isto, 
será subméttido ao vosso sabi o exame. 

Na mensagem que t ive a honra de vos dirigir em 3 d e maio de .1907, 
pto:curei d efinir a orientação do GovePno neste assumpto , d ize·ndo que se 
deveria proteg;eT a agricultura,. n1 anter taxas· que pern1i ttan1, sen1 exage-
rada pmt ecção, a vid a e o progresso de indust ri as capazes de natura l 
desen\,oJv.iJmento ·e ardo,pta·r ttarirfa·s S•Í·mpr}eSrl11 6 11te ,f.i .scaes :para a·rt igos que 
não poderemos produzir. 

,Q p·nogrannma de r efonn aJs e melhoram entos materiaes que tracei em 
m·eu ma:ili'fesbo 'inaug.ura.J vae sendo ·ex;ecutaJdo dentro do.s limit•es dio1s 
nossos rrecursos financ eiro s. 

Taes emprehendim entos t êm exigido, como é natural, o emprego de 
avultadaJs sommas d e dinh eiro . 

Pretender que a despeza publica não cresça, principalmente em paiz 
novo como o Brazil, carecedor ele forte impulso para o aproveitam ento 
de suas in estima veis riquezas naturaes, é ruconselhar a parada no 
caminho do progres·so. 

Felizmen te, a maxima parte do augmento no tado na ~l espeza publica 
nos ult imas anno1s se acha r epr;esen tad a no patrimonio nacional por 
cstraela·s de fer ro , telegrap hos, abastecimento el'agua, fortalezas, appar·e-· 
lhamento de portos, r esgate•s de divida:s e el e papel-moeda, edifícios pubbcos, 
materia.l naval e de guerra, despezas estas altamente reproductiva~ e 
justifka·elas . 

Nos relatorios elos diversos Mini·ste•rÍo·s encontrareis inform ações mais 
mi.nuciosas, completando as que acabo de succintamente expô r. Se de 
outras ca•r ecerdes, o Gov.erno será soli.cito em prestai-as. 

.. · 

Rio de Janeiro, 3 de maio de r 909 . 

AFFoNSo AUGUSTo MoREJRA PENNA, 

Presidente da. Republica 

.. { . .. 
. I' 

~ . 

Conclusão 
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3 DE MAtO 

SENHORES MEMBROS Do CoNGREsso NAcroNAL - Cha-mado in esp.erada-
lr,ente, em 14 d·e junho ultimo, ao exercício da Presidencia da Republica, 
venho hoje dar-vos oonta da situação geral em que se acha o paiz. 

No decorrer do novo r egimen, coube pela segunda vez ao Vice-Presidente 
·da Republica a suc·cess:í.o dte finitiva do púm eiro magistrado da Na.ç:io: 
.em 1891, p ela r enuncia do Pr.esildente D eod·o•ro; em 1909, pdo fai!eci-
mento elo Presid·ente Penna. 

As circun1stancias que acompanhar·am O•S dois aco.ntecin1entos tno.s-
tram a fi.rm eza que a-s novas in'stituições tên1 g~nho ness.es d•ez-oito a·nno5 
<JUe med·eiaram de então a1é hoj e . 

O espi.rit-o de agitaçao ,- que dominou os primeiros annos da Republiea, 
abriu naquella época mn período de · lutas que, esperamos por honra e 
felicidade do Brasil, nunca mais se reproduza em nossa historia; ao pa.ss·o 
qu•e o espirito de ordem, triumphant.e eLe tanbas calamidades, permiHiu que 
a ultima ; ucéessão se effectuasse tr·anquilla e normalmente. 

Quando a Nação fo.i surpreh·endida peJ,a funesta noticia ela morte do 
seu prin1e iro tnagi&trado, houve urn certo sentim ento de inquietação ácerca 
do que iria occorrer num momento tão susceptível de inflammar as pai .. 
xões politicas, já então em começo de proxima exacerbaçã-o. 

Ningpem melhór do que eu compreh endia a delicadeza da situação. 
A veneração ' que sempre tribute i áqu.elle a quem de subito tinha de sue-
ceder, o r·econhecim ento dos seus altos serviços ao paiz, ·e o que me 
faltava d e . expericncia para as responsabilidades do Governo, augm en-
t<rtam o peso que m e cahia sobre os hombros e <:rue eu só poderia sup-
portar com a collaboração dos mais capaz es, 0 botn s·enso e as sympathias 

'íl. a Nação. 
O meu prim eiro pe~samcnto foi dar ao paiz a segurança· da esta-

bili<ilade ertl que e ll e r-epousava, e . foi assim ' que empreguei ' os ·maiores 
esforços para que se conservassem coinmigo todos os plinistros escolhidos 
pelo meu honrado ant ecessor. 



Só de do.i.s lognei essa cooperação que eu tanto encaxeda e tão util 
me v·ei,a a .ser; a•os demari.s ·d·ei todas rus provas de co.nsidera-çã,o CJUe me-
neciam e q.ue ·estava em mi·nhas mãos tributar-lhes. 

Esrou cento d>e qllle esse :Rroced>mento <Leu á Nação CQonfia,ça nos 
meus in;tuito:s, e f.o,Jgo aqui consignar que de todos os -o·rgão.s da opiniã-o 
recebi manifestações de a.prpro·vação p eJ.o modo por que suppri a fa·lta. 
daqudla collabo·ração que so~.i.citei, iil1ido p•ecbr .a outnos as lu2JeS de que 
canecia prur.a desBmpenho da minha mo.ssã•o. 

•Ü meu fi.m joi ce.rc.a'!'-.m:e de miJJistros, cuja carp:aci:dade especial para 
caJd:a .r·aJTilO da admi·ni·stração mostrass:e ao pariz que a m.j,nha p~eooccupaçã·o 

p:ri:noirpal .era coJJsagra:r o nesto do quatrienni.o ao estudo <Las questões da 
a:dmillistraçruo, .e qu:e eu punha .o.s int•e.rBsses d·essa -o.rdlem a·cima de outras 
qua,esquer aspiTações q·ue no momBnto pud.ess•em apaixo.ria.r o esp írito 
pubJ.i·c-o. 

V:isando desde logo a layoura, in.sta:lleu -o Mi.nistJerio d:a Agricultura. 
Indus.tr-ia e :Commercio·, tendo pe<L>d:o ao Estado d:e S . . Pau.Jo o concurso 
da provada ·C•ompete•nci:a dos .seus homen·s para .esse s•erv·Í90 de tão pro-
mnsS>C>re.s resultados . 

.At1loodendo a uma an t iga aJSpiraçã·o do paiz, o Governo fundou o 
•ensin•o p'I'ofissional .em toda a R·e.pubJi.ca, e as officinas desses nov.os insti-
tutos são )•á frequentadas por .cen.tenaJS de alumnos. Ta,mbem o Governo 
começou · a cuidar do ensino agrícola; tem promovido , como lhe cumpre, 
a . eXJJ)<>n:sã.o de .novas cultur.as e põe ·em :eXJecução um plano mais vasto 
tendBnte á eJ<ploração das nosass mimas, aJi·ás mai·s .ricas do que a de 
paizes que a.hi assentam o.~ fund·amentos da ·sua pr-osp:enidade. 

O quatri.,nm1·o que ·e•stá para findar r eali:sa em re.lação á viação f.err·ea. 
_as asparaçõe·s qu.e surg.ira,m na juventude da nossa naóonaJida.de ·e que, 
honrand-o a vi•sã·o clara do.s antepassados, t estemunha o espírito de fide-
lidade e de p.ersev·era:nç.a qne tem pr.e•So·dido á formação d.o · pr·Ógresso do 
j:)aiz. 

A ·Central d·o Bra,sil acaJba de aottingi.r a margem d.o rio S: Francisc-o, 
pOilllto vi:sado peJ·os n<>'!!so.s prime.iros es1ladi·stas, qua:nd.o lhe d'ecretaram o 
gmndnoso traçado. 

Tambem dentro de potlC·O tempo a Capital d.a .R.epuúlica estará ligada 
á fro•n;te-ir a mer.><LionaJ i>·ela iS. Paulo-RJio Grande, ,e .em canta,cto com à;s 
naç0es nn1iga~ que a]i n o·S circunv isinham; á outr·a linha, de I\1atto-Grosso, 
que 'v.a•e . fadljta.r as no:ssas !'clações com os paizes da front·eira sudoeste 
tem os se{ls ·trabalhos acceleradü's; e ·o Gov erno. ·tend-e dado um forte 
impulso á conS>trucção de linhas i"lt.efi.or.es, tendo au.to·risa:d•o a oeLectrifiçaçãp 
de a lgumas d:el1-as, com o aprovBirt:a;,men.to dru; nossas· quedas d'agua , con~ 
tinúa eínpenli'ado no d.esen volvimento daqudb.s linhas internacionaes, que 
muito . hão de. ·co.ntribuir para 'esti'mulaT o in:tercambio .(:omni•e.rciaJ e estr•eitar 
os laços . de ' bôa amizade co,;, a:s R ~epuDlicas irmãs. 

I 
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nos~as - amrtig•as . questões d.e limites ·e hoj e 
toda a .extenswo· do seu terri•tori-o. -Está 
g.rande obra é devida ao ministno Sr. Rio 

Branco, que, •Pec1tificarrdo as no.ssa~s frontei·rfl!S, a.pp roXIimanJd.o povos am·e-
r>camos e Í-tllt•eress·a.ndo a ltos esp·irito.s do Velho MUi!ldo · na evolução d·o 
Bra.zil, se :t01n1ou a.hv-o do u•niversal e cinnmo.redcmr.o .r-ec01nhe'Cimento da 
nossa patria. 

A immig;naçiLo expo•n.tfl!n.ea off.erece uma -esta.tisti.ca ·SUp•erior de do~.s 

terços á de p-eriod()s a.nteúoore.s d•e imm;igração sUJbs•iidiada. Att•rah i•ndo 
c cercando de conforto o ·trabalhador estrangeiro, o Gove rno não podia 
ser insens·ÍVJe! á situação a~ngns·ti·osa da5 populações d-o no•nte, Hagdladas 
p ela secca, e deti por isso uma organisação permanente e systematica 
aos serviços de.sti.nru:los a atbenua,r os seus eff.ei.tos. 

EstiLo jlá ini-cciadas .prov,irl.encias para ·o •Saneam ento da baixada do 
Rio de Janeiro pela dragagem dos v a rios rios qu e desaguam na bahi a 
Guanabara, obra que rest>ituirá á ·p.ecuaria .e á a.gnLCLLl•tura uma zona de 
aerca de 4. ooo kil'<>ll11etros nas immediaç6es d1esta Cap•Vta.l. A rehabilitação 
sattJirtaoria ·e o embeJ l•ez.amento d'o •R,io d•e J aneir·o co<ntinua'!'am a pr.eoccupar 
-o Go.V'erno, que emp.neh.en.deu a bran.s.formação da Qu~ruta da B·oa Vista 
e reso•lveu, e.ntne outra.s., a questão da iUunünação eLectrica e o ar-renda-
mento do caes do porto desta ·Capital. 

Está quasi uJ.tima~da a codific-ação doo J,eis ·p.roces&U•aes do Distric·to 
Fed·eral, çuj a refo,rma v irá aibo.Ji'!' f.o,mnulas •e praJCe.s inute i·s, simplifi-cando· 
quanto po.s-siv-el o fu=·ci-o·na.mento da J usrt·iça e tonna111d:o mais p:rompto 
o julgament-o das causas. 

AIS q-nestõe5 de ord•e.m so.cia·l, política e administrativa, suscita.dfl!s neste 
periodo, tiV'era~m a.s so luçõ•es da Co,nst it u-ição ; e, a .não se r a das accumu-
lações rennun e·rada.s d·e emp,regos publi.co-s ,c,ivis e milirt:a.r.es, que o Governo 
prohibiu, não tendo a·liás o seu act•o m:e-reoido o as•sentimento dos outros 
P •oderes, ·e a da·s isenções de di r e i,tos, tão pnej udi.cial á boa arr.ecadaçãô 
das ne.ndfl!s e qu:e ta.mb em não mene-oeu o vos so apoio, tod·as aJcS outras 
foram gerahnente acatadas / inclusive a que assignalou forn1altnente 
:a abstenção do Estado na inici at iva de ceremonias re ligi osa~s, assegurada 
·d11bora a liberdade de todos os cultos. 

Preti-ca.ndo uma poli·t ica de r-igorosa r•estri.cção -d-a~s d·es.pezas publicas, 
·poucLe o Gov.erno no~s ~mezes u1tirnram e.nt·e d.eco·rridoG, in.iciarr as r.em etSsas 
·para a &tropa de fundos que arttingi.ram a import a':CÍ<a sup erior a 9.ooo.ooo 
.esterl~nos. 

Habilitado assim o Governo a a.cudir ao pagamento da no va esquadra 
·c do novo materia·l do exe rci t o, e a outros com.promi~s-os d e ca racter na-
dona], entendeu do seu dever, usando da au torisação em bôa hora conce-
-dida p.elo Congre1sso Nac io11a.l, antec-ipa-r . o ·ser viço . de amo:rti.sação da llDSSa 
·divida -externa. susp.ensa .pelo contrado do f-und;'ng-toan . Essa medida , 
·que .pôz ter-mo ás difficuJ.da.des impos1la.s p-or a.quel1-e accô-rdo, be v•e a mais 
l:• enefica repercussão no paiz e no estrangei~o. 



Relações 
Exteriores 

Consolida,d·o assim o cred.ito publ i·co, .e,]evad·a a cotação d os no,sos 
t itulas, a ope·ração d·a conv•ensão dos jur os de 5 °10 p a,r a 4 'lo se impui1h a , 
e o Gov.N no ·nã o h esitou em empreh endel-a , tend-o t ido o mais completo· 
ex i.to a part.e j á r ealisarl a nas preças d e Londres e Paris . 

Não b aJStavaJn , •J)01rém, as .econo.n1ias orçan1 en tarias para occorrer ás. 
despezas ·com a antecipaçã.o da amo rüsação da d ivida extern a ; tã.o pouc .'l 
era1~1 suffici entes as eoonon1ias que provinham da convelfsão ; outra medida 
em· necessari a pa,ra r edu'Ú!f a ci fra ann ua] 'd?·S nossos enoargo.s em our o. 
e essa ·medida fo.i o r esgate do emprestimo de 1879. 

Os preços d·a n ossa producção têm-s·e man t id·o em a lt a. A Caixa dP· 
Co.nv1ersão ,tern1 os s eu s .depo;sitns , e l evad~os , nest·es n1 ez e.s de Governo, de 
5. ooo . ooo a 17 . 2·67. 764-·6-4 esterlino.s e a sua emi.ssã-o , d·e 93 . ooo :ooo$ a 
276 . 284 :229$ ! 24 . 

Em r ela ção ás operações d ·e C•r ed•ito no exterior, sempre qu e · ti v(. 
a.ppor.tun idad e, t•ornei claro que a Umiã·o não a1Ssumi1a ne·nhuma resp ~) nsa

bilidade dos emprestimos cont racrtados pelos Bstad os, ·por en tende r qu e· 
a eXJc eS!siv.a J.ib erdade que lhes assiste d·e r.eal isal-os pód e v i•r a ser noci va 
ao credito ge ral do B•rasil .. 

M•antêm"se felizm en te ina•ltera.da.s as nossas delações de am iz ·,ck com 
as dem a>s nações. P a ra consolida r· essas r elações , pa ra melhorad as, r emo-
v endo as ca~usas d,e d·eiSin.telligencia 1e pron1 ovendo a han11onia n ec .:':' ssaria 
á oe>Uabo•m ção efficaz !la obna elo pro151r esso am ericano , tem trabail, a<l ,) 
s em d escan&o o m eu .Go.ver·no, con ti nuando a t ar·efa d os passado•s . Resu l-
tados lij ongeiros têm v indo coroar esse esforçp sincero e pertinaz no que 
no.s diz r.e.speito p r·opri amente e separadamente . 

N·ennuma nuv1et11 ~escur ece n este 11101111e nto o horizonte in ternacional do 
Brasil e .sobradas r azões temos pa r a no.s r egosi j a r com a celebração d-os. 
ult imas pactos definidor es da n ossa fr-o nt eira, acontecimento s diplomaücos 
de p rolongad a r.ep ercussao historica e n os quaes tão sábia e pa t ri oti camen te 
t om astes pa rte cap ital. 

O Brasil sabe hoj e o que t.em de seu , q,ue é m uiJ o e que será im-
mensam e•nte mais, graças ao traba·lho f ecnndro do.s s eu.s f ilhos, ambicio sos. 
de provar qu e m er ecem a honr•a de po.ssui r t ão r ico pat fi.moni o, e· ao do s. 
e st-rangei r.os, que a larga ho·sp.i.ta.lid ad e desta t•erra a.co lhedora f a rá r api -
da.mente bra ziJ.eiro.s. 

M.as, t&i no1s s enÜm•o.s toranquiU los e seguros qua•nto a nó.s, o Inestn O 
não succed e con1 a1gutnas nações v is imh a.s e amigas no P.21cifico, onde-
qu"JS!Ões qu e pa r eciam em v ia de se r e•solv•ere.m ami gave lm en te to maram 
de •snbi.bo o caraoter agudo de um confli.cto am eaçador par a a paz am er icana. 
Respeitamdo a s j ustas su soephbil icl aJd es dos governos .soberanos e mpenh ados 
em aJcl a ra r aggra v;os ·~ obter r eparações Pe.cip.-oüa,~, o do Bra\Sil for múla 
os vot-os m a.is ·cordia es para que pr evaleçam a calma e sabedlo.-ia nos espi-
r itoiS p•erturbad o.s peJa nobr e pa ixão do pa·t r ioti.smo, e ainda u ma vez seja 
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d esv iado do n osso oontinente o flagello da guerra. scbr·etudo neste anno 
em que duas das nossas mais adeantaJdas irmãs, a A·rg Bntina e o Chil e, se 
cli.spõem a commemorar o .prime.iro cen tena rio , da sua emancipação 
pohüca. 

Entr e os g randle>s coHaboradores do Governo na· sua politica interna-
cional temos a lem entar a falta elo Embaixador Joaquim Nabuco, qu e 
fall eceu em vVashi.ngton, a 1 7 el e /an eiro ultimo. A sua mo•rte não foi 
chorada .sómente pelos seus c·oncicbclã•os. O Governo do.s EstaJclos Unidos 
da America, associando-se ao nosso luto, qu iz da r á memoria elo Em-
baixador do Brazi l um testem-tmho si•g.ni•fi.cativo elo seu aff.e.cto , transpor-
tancJ.o-J.h e ·O. •co·r.J)O em um clocs p.oder.osos navio·s da sua esquadra d e guerra, 
para qu e tiv·esse cloescalll SO em terra bra:Zol eira. 

No dom.i.pio da no·ssa l)oJ·ihca int·ernarciona.l , os doi-s actos el e n1ais 
imporra noia ce-lebrados d esd e a abe r tura ela prim'eira se.ssão da ·presente 
legislatura •são o Tratado de 8 de setembro el e 1909, en t r e esta Republica 
e a elo P1erú , con1pletando a determinação das front~e iras elos clo i.s paizes 
e estabe1·e.c endo princ.ipá-os genae.s sobne o seu con11nercio e navegação na 
baJcioa do Amazonas, e o T ratado ele 30 'de Ol>tnbro ultimo, m odificando 

·as no.ssws fi·.o.nteiras con1 a Repub1ica O~ri enta l do U ruguay na 1agõa 
Tvllrin1 e rio J agua·rão, e e.stabelecendo p·rincipios geraes para o con1Inercio 
e nav•eg·ação nessas paragens. 

Depois desses dois a ju9tes, pod emos dizer qu e sabemos quaes são 
d efinitivament·e O·S nosso oon t·ins, ~1u al a ·extensã o te ri,rto.ria·l do Brazil 
e até onde se pócle exercer r egular e pacificam ente a acti viclacle cJ.o povo 
brazileiro e a dos seus oonvi·si.nho·s, sem mais possibiJ.idacl·e de d esaccorclos 
e oonfl.ictos . 

Temos hoj ~ as n ossas fronte iras clefiniela.s col11 todos o.s paiz.es qu e 
nos cercam : co1n a Guyana F rancez2. , pda decisão arbitral de T el e dezenl-
bro el e 1900; com a Holl and eza, pelo T rata,clo ele 5 c1e maio d e 19 04; com 
a Bri1annica, pela cl ec.isã,o a rbitral el e 6 el e junho el e 1904; e com as se-
guintes R epublica.s : V e, ezuda, Tratado ele 5 el e maio cl·e r859; Colombi a, 
de 24 el e abril d e 1908 ; Equador , el e 6 d e maio de 1904; Perú, Conven ção 
el e 23 d e outubro de 185 L, modá ficada em uma pequena part·e pelo Accordo 
el e 1 r ele fever eiro el e 1874, e completada agora p elo Tratado de 8 el e 
setembro d·e 1909; Bolivia, pelos Tratados d e 27 de março de 1867 e 
17 de novembro d e 1903, os qu aes a pen a.s necessitam de r e.ctificações ou 
decl arações explicat i,-as sobre o marco elo ri o Verd e (Tratado ele r867) 
e sobce a front e ira da Abunan a o igar apé Bahi a (Tratado d e 1903 ) ; Para-
guay, pe:lo Trat<~ d.o d e 5 d e janeiro de 1872; Argen t i•na, pela d ecisão ar-· 
bitral d e 5 ele fevereiro el e 1895 e p elo Tratado ele 6 ele outubro de r 898; 
e com o Uruguay, pelo Tratad·o d e rz el e outu bro el e 1S.sr, nwdificac1o par-
cialmente pelo ele 15 el e maio d e 185·2, explicado, ·.:~>anto ao trech o mais 
m ericl\on::d da f•PO•ntei.ra, p elo Acco rclo el e: 22 de alJril de d52. ,. ;dte,-ado, 
110 tocante á lagôa l\1irinl e ri o .Tag-t l cl:··to, pelo Tratado de 30 tle outubro 
11-ltirno. 
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Os. •nossos dois u11imos tratados de limit·es, com o Perú e o Uruguay, 
mereceram a vossa wpp.rov.ação na sessào' extraordinarioa que a·caba de findar 
'e já foram ratificados pelos Governos contractantes. A troca das 
ra•tilf•i'CaÇÕ BS .do Tra.ta:d·o ·en tr.e o Brazil ·C o Perú effechlD<tt-·se wnte-Jwntem 
nesta cidade, de sorte que esse acto está compieto, falta;ndo-lhe ap-enas a 
promulgação. 

A troca das ratificações do Tratado com o U ruguay deve realisar-se 
proxirn.am ente. 

Espero que possam ser resolvidas a-gora as pBqueoas questões de 
fórma, que ·têm retardado a asignatura d e uma A~ta d eclaratoria da demar-
cação ·de fr.O<ruteiras -entr·e o Brazil e a Repu.bl·i·ca Aorg;enti•na.. 

Para a pequena secção não C'Cxmprehenidida na dema.r.cação, entre a 
co.nfluencia d[} Quara•him e a ·extr-emidade ()QCÍdenta,J da ,j,J,ha Brazi<J.eim, ou 
ilha do Quarahim, propuzemos um tratado ou convenção especial, si não 
puder o a.ssumpto ficar resolvid.o po·r meio de um artigo complementar e 
dedarotorio. 

A ICo,mnüssã·o Mixta de ·c1em<!Jt1caçiio d·e fronteiras •entre , ·O ·Brazi1 e a 
Bolívia ternünou O·s seus trabalhos em Matto-Grosso e tambem o reconhe-
cimento do rio Vevd•e, no<s tennoiS do Accurdo de 8 ·de feve reiro à.e I90i. 
Este a;nno, log•o que o estado d<!ls ag.u.as o · permitta, segui·rá eHa para o 
Amazonas, afim de demarcar os limites desde o Madeira até a confluencia 
do Yaverij,a, no Alto Acre, por .ser e.ss·e ponto de . enc-ontro da nova fron-
teira perú-boli viana, ·EegunCo o Prctccollo .:ssignado em La Paz, aos 17 
d~ ISetembPo ultimo, p eJo.s Pl•en~po.te•ruciar.io.s da Bloiivia e do . Perú. 

Vou promover a t ·roca das ra,ti f icações do Trata;do de Nav-egação e 
Comme·rcio qrue ceJ.ebPámos sepanada<illle.n-te •OO-m cada uma das Republicas 
do Equador e da Colombia, assignados no Rio de ] anei'ro, o primeiro a 
ro de maio de 1907, e o segundo, a 21 de agosto de 1909, tendo já rece-
b>do ambos a vossa approvação. Os dec.-<eto,s legi•slativos qu.e autorisam 
·essa ·tro.ca tem, re~pecti-vamente, .os ns. 2. o·86 e 2 . •247. ·e as datws de r o 
de ago-sto de 1909 é 27_ do passado mez de abriL 

.O AJc.co·rdo Brazileiro-Peruano-, ass-i-g.nado em Lima a 15 d e abriJ d'e 
1908, para a nev.e-gaçã·o do rio ] apurá ou Ca-quetá, fo.i .<llp.pro.v.ad-o <P·e1o Con-
gr-esso Naóonal, e sancc-ionado, GOlll o n. 2. og8, .em 4 de setembro ultimo, 
Ó d ecre.to legislativo que o. approvou . 

•Conto que não tardem mui·to em ficar conoluidos o.s tra;tado-s · d·e 
commer·cio e- nav•egação com a Bo.Jivi:a e o <Chi•le . O primeiro torna-se 
ca;da v.ez m<!li<s .ur.g·ente, IPO!f ·ser •Compr.omisso <tom•ado ·no Tlfa•tado d e Ji-
mites de 17 d~ nov.embr.o d-e 1903. 

Em mensagem de r 3 de julho de .rgo7, foi submettida á vossa decisão 
.. uma ~o-nve'!lçào .com o fim d e dete rminar-se a condição dos cidwdãos natu-

rali:s•ados que Denovam r·esidencia no paiz d·e origem, ajuste es•se assignado 
a 23 eLe agosto cl.e .1 go6 na Ter:cei·m ·Conferenc"a 'IntennaJcional ,Americana; 
e em out·ra mensagem, de 22 de maio de I9,o8, vos foi' .ta<mbem re com-

I 
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mendada a Convenção que, com o m esmo fim, assignámo·s no Rio de 
]taJneiro em 27 de abr.il c1esse a-nno com os Estad.e>s Unidos da America. 
A .primeira foi ·Sanccionada .por d.ecreto n. z.II5, d·e 8 de outbro de 1909. 
mais a sua pr-omulgação só será 'feiba depoi•s que a mesma Co.nvenção 
fôr aJpproVtaJda poelos outros Governos repDesentados na Conferencia; a se-
gunda foi .sanccionaàa por doc.re to n. 2. II 6, de 8 d•e setembro de 1909, 
e trocadas as ratificações nesta cidade em z8 de fevereiro, foi promulgada 
por decr.eto n. 7. 899, de I o de março ultimo. 

Forann assigma das nesta cidade as seguintes conv.e·nções po.sta.es: 
1) com a França, a 3 de junho de I909, para a p.~rmuta de encom-

menda,s .postaes s em valor declarado; 
z) oom os Esnados Unidos <}a Ameriea, a z6 d e ma.rço uJti.mo, para 

a perimuta de eneommendas postaes ; e 
3) •OOm o lmperio ·A.tllemã.o, a 20 de abril, p·ar.a o mesmo fim. 

A primeira foi submett1da a"o vosso ex<ame ·e decisão em mensagetm 
de 17 de novembro de 1909 , e as duas ultimas em m ensagem de 23 de abril 
ultimo . 

. N 06 o.utros tres paizes .oontracta·nte6 o,s a·ccordos desse genero não 
.depen·dem de .appr.ovação legislativa. 

P ·o·r mensagem de 11 de· junho, 8 de setembro, 23 de novembro ·e .24 
de dezembro, submetti á vossa approvação varias ·tratados e convenções 
de arbitramento• g·eral •co.nclu1dkl.s pe!l•o tBrazil coou diff.er·e.ntes governos 
da . .Am.eric.a, Eur·o,pa e Asia. 

São estes os accordos dessa' natureza que 1lémo.s •Ode brado: 
r) Tra~o com o .Chile, de I8 de maio d•e 1899 (tr.aca da;s rati·ficações 

em 7 de março de I906) ; 
z) Tra ta.d·o com a A.rgentina, de 7 de setembro d.e I90S (trocadas 

as ra!t1ficações a 5 de dezem.!J.ro de I 908) ; 
3) Convenção com os Estados Unidos da America, a 23 de janeiro 

de 1909; 
4) Convehçã•o com Portugal , a 25 d.e março de I909; 
s) Convenção com a Republic.a Franceza, a 7 de abril de. I909; 

· 6) Coni a Hespanha, a 's de a·bril de. I909; 
7) Com o Mexico, a I I de abril de I 909 ; 
8) 'Üom Hondu.ra.s, a 26 de abril de I909; 
9) Com Venezue·la, a 30 de abril de I909; 
,.o) Cc;m o 'Panamá, a I à e 'maio d•e I90iJ; 
I 1) Ce>m o Equado·r ; a 13 d.e ma>io de 1909 ; 
12) Oom :Costa-Ri<:a, a I't> el e maio d.e 1909; 
IJ) .Com Cuba, a 1 o de junho de I 909 ; 
14) Com a Grã-·Br.etanha, a I8 de junhq. de I909; 
15)' Tratado c·om a Bolâvia, a 25 de junho de I909; 
16) Co.-.v·enção com a Nicara.gua, a z8 de j'unho de 1909; 1, 

I 7) ·Com a N oruega, · a 13 de julho .de ·1909; 
·'· 



692 

r8) Com a China, em 3 de agosto de 1909; 
19) Com S . .Salvad•or, a 3 d:e sebembro de 1909; 
20) Tmta•do com o P•erú, a 7 d e dez.embro ele 1909 ; 
21) Com a Suecia, a 14 el e dezembro de 1909; 
22) Com o Haity, a 25 de abril de 1910; 
23) ·Com a Repubilca Dominicana, a 2'8 d e abril d e 1910. 
Todos os t ratado:s e conveJ1ÇÕ.es d e ns. ·3 a 20 j á foram apresentados 

ao ·v>O<SISo exame. 
Üutr-o5 acco·ndoJS do mesmo g,enero estão ainda sendo n egociados. 
O Tri.bu.na·l Arbitral Bras·ileiro-Boli viano, que funccionava n esta cida de 

sob a presid en.ci•a do tN undo A.posroàico ,' encerrou;se a 3 de novemb ro ul-
timo .. I.nstallad.o a 20 de maio de 1905 , interrompeu os •seus trabalhos a 
2.0 d•e maio de rgo6, r ecomeçando a funccionar a 3 de novembro el e 1908. 
N'o primeiro d.e.sses p eniodos preocc upou-se principa.lm en te com a sua or-
gan.saçã•o e com o e<;; tudo e exame elas r eclam açõ:es apres·entadas. No se-
~.ndo, j u]go•u todas essas reclamaçõ~ . 

O Tribunal Arbitral Brazil.e.iro-,Peru~vno ·continúa a funcci·o•nar aqui, 
tamrbem sO'b a presi.\:I.enaia do Nuncio Aipost.oli·c·o·. Si ,não houver .nova 
prorogação, devera terminar seus trabalhos em 3 r '· ele julho. 

A Conferencia Internacio:nal de Jurisco,'nsultos, que devia reun,ir-se 
este, a·nn'O 1110 Rio ·de Ja•neiro, ficou adia·da p.ara 21' de maio de 1911. Ella 
se comporá, cêmo sabeis, de Delegados .cla;s Repubiioas Americanas ·e terá 
de redigir um :Codigo d e Direito Inter.na:ciona] •Publico e ouúo de Dir.eito 
Intern•acio.nal Pr.ivado . 

O 'Brasil fez-s e r epresen•tar e continúa r eprese11tado na Conferencia 
Interna,cional de Di·reito >Mtaritimo em Bntxella,s. 

F<ez-.se ta.mbem r.epr.ese•tltar nos segu~ntes Congresso·s e Co·nferencias: 
3" 1Congresso Internacional de Histeria da 1Muska, em Viefllna (ele 

25 de maio a 22 de junho de 1909); 4" Co.ngresso ·Internacional d e Lacti-
cinios, em Budapest (junho de 1909) ;2" Congresso Internacional encarre-
gado d e fixaT a nomenda.turií: das causas de ·mo•rte, em .Paris (r a 3 de julho 
de 1909) ;· 17" rCo.ng; ~sso" Interna·cional de lrr igaçã.o ·em Spokane (9 a r4 
de agosto ele 1909); 2° Congmsso Internacioumà para a Protecçã:o da. In-
fancia em Budapest (z8 ele agosto de 1909 ) ; 5" Congresso Internaciona l 
de R esistenóa td·os .materia.es, em Koarenhage (.setembro d e 1909); ·e Con-
gresso Internacional de Medicina, em Budapest . 

:Com a ,M·e.nsa,gem Pres idencial de r6 d·e no>v•embro d•o anno .passado, 
vos fo·ram remet.titidas: 

r) :Co111v·ençã'o de 23 d.e ag;osto el e 1906, rdativa a patentes d.e invenção, 
desemhos e mo:clel'O s im:hrstriaes, 'marcas de fa b'ri•ca e co•úm'eréi'o e pro-
pr·iedaide litterii:ria e 'artf,stica; · 

z) Resolução de 7 d e agosto 'de rgo6, r eo·rganisand•o a Sec·retaria In-
ter.na.cional 'da·s Republicas Americanas; 

I 
/. 
I 
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3) Re solução d e 23 d e agosto d e rgo6 ,r e'fe r ente á E stradc . . d e .Ferro 
Pan-.AJtnericana; 

· 4) R esolução d e I3 d e agosto d·e 1906, r e.comm enda ndo a creação d e 
secções especiaes d ep emlentes das secnetari a.s d as R elações . Exte riores e 
especificando as suas funcções; e 

5) Reso•luç'ão d e 23 d e ag osto d e 1906, ·r•ecomtnendando a celebração 
d e uma Confe1'encia Internaciona.l A meri.cana que a.d·o·pte medidas efficaz es 
' em ben eficio d·os productos d e café . 

Todos esses actos inte rnacionaes pendem de approvação legisla ti v.a. 
Foram-nos notificadas as seguintes adhesões estrangeiras a actos inter-

nacionaes d.e que o Brazil faz parbe: 
r) do Imperio da Ethiopia á Convenção Postal Universal: d ecreto 

n. 7. 441 , de 24 d e junho de 1909; 
2) da Colonia d e Surina m aos Accordos d e Roma de 26 d e maio d e 

1906, r elativos á troca de cartas e caixas com valor declarado e ao serviço 
d e cobrança : d ecreto n. 7. 624, d e 2 r de outubro d e I 909 ; 

3) da Servia ao Acto Addicional d e Bruxellas de 14 d e dezembro d e 
r ç,oo , modificando a Conv•en ção Internacional d e 20 d e ,março 
.d e r883 para a protecção da pr-opriedade industrial : decreto n. 7 . 840, _d e 
·27 d e janeiro de 1910. 

No decurso ,deste periodo de Governo as r edações entne a União e os 
Estados mantiv; ram-se nos termos constitucionaes. Em mais de uma occa-
sião, houve o Governo F ed eral d e intervir em algtins del'les. No Estado 
de Sergipe, estando ausente e devidamente licenciado o Presidente, Sr. Ro-
drigues Daria, foi presente á Assembléa local um officio por elle assignado 
e pe-lo qual r enunciava o seu alto cargo. Da capital do Estado da Bahia, onde 
·então se achava , t elegraphou-me o Sr. Rodrigues Daria, deelarando-me que 
não tinha o animo d e r enunciar o seu mandato, d e modo que não fôra 
autorizado por ell e o uso quoe se fiz era do alludido officio de renuncia. 

· Verificou . o Governo F ed eral a authenticidade desse despacho teie'gra-
p\lico, e do inquerito a que se mandou proceder r esultou que •effectivamente 
não hav ia o Sr. Rodrigues Daria deliberado renunci a r a funcção em que 
se achava investido. 

Entret a.n1o, emqua nto assim procurava o Go verno F ed eral! conhecer 
com exactidão a situação que aJ.i se creara, o Vice-Presidente do Estado, em 
e xercício do cargo, convocava a· Assemb'léa para ton1ar conhecimetlto da 
.ununcia do Presid en-te · effectivo ,' e pretendia que a ques.tão ficasse ci~um
soripta aos poderes do Estado e fosse resolvida d entro do's seus limites. 

Não me pud~ conformar com essa pretenção. Desde que ·a Presidente 
.effedivo fazi a ç erto rque .não tiv.era o anin~o d e r enurnciar o s eu cargo -
_,teto pessoal de que a .expressa manifestação da sua vontade não podia · ser 
ali enada para ter effici encia - a sua d•estinação ainda que respeitada a 

,apparenci~ legaL passa1·a a . ser tumultuaria· e r ev•estia ca racter r evolucio-
naria. 

Justiça e N e-
gocias 

Interiores 
Relações com 

os Estados 
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Eliminado do Brazil o processo das deposições pelas armas, nã,o seria 
possível permitfir o processo das deposições 'pelo dolo. Um ~os. principaes 
deveres do Governo F'ederal é manter a ord em em todo o paiz, assegurando 
a União indissolm;el dos Estados pelo r espeito aos principi~s ca~deaes da 
Constituição e ás leis da Republica. 

Ainda que o texto expres~o da Constituição não collocasse o Governo 
Federal na inilludiv>el ' 'obrigação de acudir ao appello de Presidente .effe-
ctivo, ameaçado de ver-se pri;\ado do exercício das suas funcções, em terreno 
extra-l egal, licito não lhe seria . deixar ele intervir, desde que conhecesse a 
situação, para com mão firme r estabel ecer o imperio ela lei e normalizar 
a ordem republicana. Assim, independente do disposto no § 3° elo art. 6°, 

a inter vcJ)ção no E s.taclo el e Sergipe, tal como .se· consum!nou, a penas para 
repôr o r espectivo Presidente, impunha-se ao Governo gecleral, como seu 
imj:lrescriptivel dev er , sem que el e mocl0 algum se pudesse, com justiça e 
razão, arguil-o el e violador ela autonomia elos Estados, que não se pócle con-
ceber tenha existencia com p~eterição ela .ordem constitucional e offensa 
ás suas proprias leis . 

Nos outros Estados inrterveio o Governo apehas e escrupulosamenk 
para faz er cumprir ordens e sentenças ele juizes fecleraes competentes. 
Assim, ,;os Estados elo Maranhão e da Bahia fez cumprir mandados d e 
apprehensão dos respectivos juizes seccionaes e no Estado do Rio de 
Janeiro ordens el e habeas co1·pus pro~ericlas tambem pelo juiz ci,e secção. 
D esta r egra nunca ·Se afastou o Governo Federal. Desde que o juiz, que 
proferiu a ordem ou o mandado, solicitava cl elle a força n'ecessaria para 
a s;ua· execução, .essa força lh e fo i conced ida. Assim procedeu até quando. 
como no caso elo Mar'l.nhão, se · tratava de mandado para ser obedecido por 
autoridad•es J;ederaes 1so.bne as quwes ·tinha eUe as{;enclencia l,egal. 

Em nenhum desses casos o Governo invadiu ou desrespeitou a · auto-
nomia dos Estados; manteve apenas e f ez effect.i va a autoridade ela 
União .. 

·os negocies aHectos aos juizes e tribunaes feclera es, os litígios cuja 
decisão lhes cabe não são negocies peculiares aos E stados que incidam na 
esphera da St;a competencia. Ao contra rio , prohibe expres·samente a Constic 
tuição que taes assumptos sejam commettidos ás justiças dos Estados. 
Cumpne, é certo, ás autoridades locaes obedecer e. fazer obed ecer ás ordens 
e sentenças . da magistratura f ederal; mas, isso é uma obrigação derivada-
da . subordinação constitucional em que elles· se acham e não um principio 
de OJ1cle emane, . para a justiça ou para o Governo feclerae's, o dev,er de ·lhes 
selicitar ·essa obediencia. 

O que resu'Jta· da ·Constituição é, ao co'nttaFio; o imperio das ord ens ·e 
sentenças da justiça fed eral sohn: todo o territorio da Republ'ica, abst.ra-
hida a. sua divisão em Estados. Si o Jmz, que profe're essa ordem ou sen-
tença; tem ·motives pnra ac:- eC!tar: fp.1 e · el1a nãó' serâ ex ect1 tãda, c~rre-lhie o 

f 
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.dever de solicitac do Governo F ederal o auxilio da força, que · este não póde 
r ecusar. 

Não cabe ao GoVlerno Federal indagar do fundatne.nto ou ra~ão dos 
actos •emanados do .Poder Judiciario. Si . tae:> actos, no conceito dos indi-
viduas por elles attingidos, ou dos Governos dos .Esta;dos em que são pra-
ticados, violam direitos, ha na ·Constituição e nas leis recursos, para 
tornai-os inocuos. 

O que se impõe ao Governo Federal é o d•ever de faz el-os cumprir, 
verificando apenas a legitimidade da sua origem. O que lhe incumbe não é 
i·ndagar si o juiz que os expede poderia fazel-O's cumprir por si mesmo 
ou .. ecorrendo ás autoridades locaes; é, sem tergiversação, prestar-lhe o 
apoio que elle julga necessario •e que reclama. 

Foi sábia a Constituição, c-ollocando o Poder J udiciario , á cuja guarda 
confiou as regalias e os direitos dos. cidadãos, nessa esphera superior e 
dominante. Si o não tivesse feito e, como querem alguns homens _polí-
ticos , o houvesse tornado dependente da bôa ou má vontade das autoridades 
locaes, contra as quaes, muitas vezes, t erá eUe de proceder, seria certamente 
um sonho irrealisavel a execução uniforme da Constituição em todos os 
pontos do pa iz e uma burla o capitulo da declaração dos direitos . 

Forrando-o a essa submissão, investindo-o no prestigio e na força de 
um poder federa;!, minis trando-lhe autoridad•e sup erior áquella em que gira 
a autoridade dos Estados, a Constitui ção assegurou a ordem em todo o 
paiz, facultando aos cidadãos meio seguro de fazerem valer os direitos e 
r egalias cjue a todos ella confere. Não haver ia, porém, meio mais seguro d·e 
burlai-a e destruir· tóda a be lleza e harmonia do .s~stema de Governo, 
que della decorre, que •elevar o principio da autonomia dos Estados ao 
ex tremo el e tornai-o impecilho á acção elo Governo Federal, quando solici-
:aclo a pDesta r força a es>se poder desarmado, para execução elas suas 
ordens e s entenças. Assin1 reduzido :i impotencia, havendo em ambas as 
hypoth eses o sacrifício da le i, a deso rdem e a dissolução da F ederação . 

Resi-stindo a tão perigosa·s ic\éas e conservando-se inflexível na linha que 
se traçou, mantém o governo a solida convicção de qt•e nos casos de Sergipe, 
Bahia, Rio el e Janei ro e Maranhão respejtou a autonomia dos Estados e 
cumpriu rigorosamente a Constituição da Republica. 

Tambem intecveiu o Gov-erno F ederal no Estado do Amazo-nas ; mas 
a intervenção ahi teVle outro caracter. P ermitti-me, aliás com exito, a 
liberdade de suggerir á admini-stração desse Estado do Norte, onde então 
se elaborava a r eform a da Const ituição, que esta não consultaria o senti-
mento r e,pu.IJl,ic:a-no si, •cr,eatldo um •S ena,do, to·nnas,se clepe.ndent·e da vontade 
do Governador; e não do voto popular, ·o .prazo do mandato dos senadores. 
Applaudindo outros pontos da reforma, a lludi com pezar á pratica, qu e se 
tem g.ene-r-alizado, da r~e l e ição -d e Governadores e da transf•ereucia do Go-
ve rn-o d·e Estados el e pais a filhos; d e irmãos a irmãos, com grave damno da 
moralidade da R epublica e do prestigio político da F ederação. 
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E '-n1-e sun1ma1nente grato comn1unicar-vos que a eleição geral para o 
proviin ento dos .cargps de Presidente e Vice-Presidente da Republica, no 
füturo quatrienni-o, se rea lizou em todo o paiz. na data legal e correu com a 
mais completa liberdad e •e em plena ordem. 

Ordem publico. A ondem publica se tem mantido inalteravel em todo o· paiz. 

] nsti ça federa I Subsiste em vigor a organização judici ari a, creada pelo decreto nu-
e lool 

Codigo Civil 

Codigo Penal 

m ero 848, de rr de outubro de r890 , e completada poela l·ei n. 221, de 20 de 
novembro de 1894. Injusto seria desconhecer a incalculavel somma de bene-
ficios e garan tias colhid as á sombra de tão benem erita, •e sábia instituição 
diJrante v inte e um annos de existencia r epublicana. No relatorio que me 
foi apresentado pelo sr. Ministro da ] ustiça e Nego cios lnberior.es está 
demonstrada, conforme te reis occasião de observar, a necessidade de m '@'di-
ficar-s e a actual organi zação judiciaria, f ederal e tambem a local. Com 
pefer encia á primeira, vêm ali expostas as principaes bases sobr e que poderá 
se r architectada a reforma, a qual não teria razão de ser si não tivesse. por 
principal intuito eleYar cada vez mais o nivel ela magis tratura brasil eira, 
alargando a sua esphera de acçã :J, de modo a tornai-a mais prompta e 
efficaz dentro dos limibes traçados pelo art. 55 da Consti tuição. 

Quan to á j ustiça local do Di.str ioto Federa l, a r etorma, de qu e S•e 
cog ita e tanto . se in1põe, não é 111ais que a consequ enc'i·a da c.odificação das 
leis do processo civ il, comm ercial e criminal , a que se •está procedendo. 
na Secretaria de E stado do 1\IIinisterio da Just iça, em cumprimen to do 
dispost o no a rt. ·s9 , n. 1, ela lei n. 1 . 338, de 9 de janeiro de 1905. 

E sp·ero ,' antes de find a r o quatrioennio , ter a honra de submette r á vossa 
alta apreciação o t r abalho a que me aca bo el e r eferir , ca bendo-me igualm ente 
communi car-vos que, como medida compl ementar, reso!v'i solici tar opportu-
nam ente dos Gov•ernos elos Estados a desig nação de delegados com poderes 
especiaes para, r eunidos em assembléa nesta Capi tal, deliberar sobre a 
conveni encia de ser uniformizada a lei processua l em toda a Republi ca. 

O proj•ecto do Codigo Civil co1; ti núa suj eito a o estudo e deliber ação 
do · Senado. Aspiração de mais , d•e me io seculo, secundada pelos poderes 
publicas no passado e no actual r egim en, a codificação das nossas leis 
civis impõe-se como uma necessidade de ordem sociaL 

T•end.o em consideração os copiosos subsid ia s de r econh ecido va lor 
sci entifico, accu!11ulados -pelos esforços e patriotismo dos nossos mais 
eminentes j urisconsu ltos, podemos consid erar que j á não se t rata de ini cia r 
uma obra nova, mas apenas d e reJTiatar um edifi cio gloriosamen te levantado. 

Si é- certo que os codigos ci v is assignalan1 sen1pre, na evo lução elo 
direito, uma phase de r elativa perfectibiliclade, e se justificam pelos ele-
men tqs de garantia e segurança que off«reoe.m ás r elações e aos interesses 
sociaes, não ha razão para que se adi e por mais temp-o a decretação do nosso. 

Acha-se igualmente affecto ao exame •e estudo da respectiva commissão 
no Sen aJdo a r·eforma do I]J r ej;ecto do 'Codj·gq .Plena[, que urge se r convertido 
em lei . Da promulgação desse acto depend•e, em grand e pa rte,, .. a solu ção 
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do problema penitenciaria entre nós . Assumpto da mais alta r elevancia em 
todos os paizes cultos, não póde deixar d e inspirar-vos a mais seria e 
patriotica attenção . A Casa de Correcção , unica instituição d•esse genero que 
possüi)nos, apezar dos constantes r eparos e transformações por que tem 
passado, n ão corresponde,' a bsolutamente, ao fim a que se destina. Agora 
n1esn1o , o 1Gov·elino acabou de pr orv:i denciar, ld entr·o d~o s r·ecurso·s ·orça-
tnentarios, no sentido de se construir um a enfern1aria tn oclelo , a qual, 
d entro em poucos d ias, será inaugurada e póde se r considerada o mais 
no tavel melhoramento ali r ealizado no período dos ultimas sessenta annos. 

J á en1 190 5, a commissão incumbida el e .synclicar de factos occorriclos 
n aque lla peni tencia r ia declarou em seu relatari a que a enfe r maria , então 
ex istente, foi o laga r em que notou maior fa lta de hygien e, aconselhando 
por isso a sua .co mpleta sepa ração elo edifício principal. O edif ício, ultima-
m ente cons.truiclo pa ra esse f im, obedeceu a essa prescripção e offe rece 
t odas as co nd ições ele confo r to e hygiene . . 

Ten do em i,.· ista o cli1sPosto nos arts . 29 e 34, n. 29 da Constituição, e L ei de M inas 
attenden clo a que a legislação em vigo r se resen te ela ausencia el e uma lei 
especial sobre o direito de m inera r , solicito a vossa attnção pa ra t ão 
impor tan te assumpto, espera ndo que vos dign eis ·el e del iberar sobre um 
acto Cjue r egul e n ão só o exercício e a extensão desse direito, m as tambem 
acau te le os interesses ela propriedade pri vada el os Estados da U ni ão . 

Espero te r em breve a honra el e submette r ao vosso illustra clo cri terio : 
, como elemen to ele estud o, um p rojecto elaborado por competentes e -com a 

orientação cJ.o S r. Min ist ro ela J ustiça, so1b cuja autoridad-e ·se achava então 
.a Escola de Minas, e n o qual se cogitam el e idéas e p rovidencias cuj o 
mer ito tereis occasião ele aprecia r. 

Ainda, com reefrencia á J ustiça, se faz sentir a necessidade ela con- · Construcção 
s trucção ele um ecli f icio dest inado ao Fonun nesta capital. do «Fontm » 

Para j ustilf ica r essa nece.ss idacLe SJer ia s uMici.en-te a!J·eg.ar que o . não 
possuin1 os . Não basta ter a just iça organizada : é i.n dispensavel que ex ista 
u n1 edi ficio condigno , 0 ~1d e ella possa f unccionar. 

Affigura-se-m e m edida. el e a lta conveni encia polí t ica a approvaçào elo Territorio do· 
.proj ecto r elat ivo ao terri torio elo Acre, conferindo-se aos municípios, tanto Acre 
quanbo po.ss•i'Vel, a· ~-ncli s p ensa•vel au tonom.ia, c oncecl•enclo-se direitos polit icos 
aos bras il eiros que a li habitam e decretando-se em seu beneficio os melho-
ramentos n1ateri aes de que mais preci satn . 

Esse acto, a lém el e vir ao et1cont ro el e um a elas mais legit imas aspira -
ções elos ha bi tantes elo territorio , torna-se necessario , como base das respe-
ctivas circum scripções adm inist rativas e ela propria instituici\9 juclicia ria . 

Cumpre-m e r ecommencla r · especialm en te ao vosso zelo e solicitude a 
.r eorganização elos ser viços satüta rios a ca rgo ela União , comprehencliclo·s ahi 
·01s ser viço•s r-erre r e111t-es ao importante e m:o.r\"ueiJtos o p roble ma da .prophy-
laxia da tuberculose . Taes serv iços não elevem continuar como se acham, 

Saud~ Publica 
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tan to mais quanto a aclopção elo proj ecto, ~J ue vos foi por mim encaminhado 
en1 mensagem, traria economia superior a I .o o o :ooo $, sen1 sacrificio' da 
sua efficacia. 

A montalicla cl•e no Rio el e ]a'!J eiro foi o anno pa ssado el e 16 . 468 obi tc·~. 

tendo sido o coefficiente el e 19,53 por 1. 000 habitantes. 
Não me é licito deixar sem r eparo as condi ções em que &e acha 

act ualm ente o ensino. A anarchi a qu e continúa a subsistir e1n n1ateria de 
instrucção r eclama elo s poderes publicas as ,mai s urgentes provid encias. 
Não ha, quer para o Estado, quer para o incli';vicluo, interesse superior ao 
que se relacion~ com a elevação elo nível moral e intellectual -da collecti-
vidade. As instituições clooentes e os apparelhos sci entificos que possuímos 
não correspondem inf,elizmente a esse idéal. 

Estando. porém, o caso affecto á deliberação do Senado, é de esperar 
seja o pàiz. em breve dotado de uma J.ei que, corrigindo as imperfeições 
ela legislação vigente, corresponcla ás nossas aspirações e ás 'verdadeiras 
necessidades elo ensino. 

A lei n. r. 86o, de 4 de janeiro de 1908, que r eorganizou o exercito, 
está quasi toda regulamentada. ' 

A despeito das dif.ficulclades inherentes a todo o serviço novo e de 
natureza delicax:la, · o alistamento e o sorteio produziram r.esultados que 
fazem esperar o seu bom exito em breves annos. 

As medidas da lei são tão brandas e liberaes que, relativamente, poucos 
foram os que se furtaram ao dever cívico que ella impõe. 

T endo o voluntariado preenchido completamente os' quadros existente!\ ' 
não foi preciso ex•ecntar o sorteio. 

Por decr·eto -de 20 el e wbriol , foi reor.g.aJUi·zado· .o Bstax:!>O Ma>io·r do EJOer-
oi to, que funcciona sob moldes inteiramente novos, tendo sido a elle confia-
dos o estudo, execução e creação dos &erviços puramente technicos e 
theoricos. O que havia propriamente de administrativo na sua antiga 
organização foi entr<egue ao D~partamento da Guerra, creaclo para uni-
formizar os serviços geraes da administração militar. 

Tambem •esta foi modificada por decreto da mesma data ·e depois per-
feitam ente definida pelo d ecreto de 30 de outubro, que regulou os serviços 
geraes do Ministerio, ficando a administração nitidamente di•stribuida por 
uma· Secnetaria de Estado, uma Directoria de Contabilidacile e tres D epar-
tamentos. A estes ultimos foram attribuidas as funcções de Saude, Enge-
nharia, Artilharia e Intendencia da Guerra. 

P<or lei d e 6 d e janeil'o deste anno, fo·r,am r.egulam entad·o•s os ser viços 
de Sa~de . 

Actos complementares e successivos do Ministerio da Guerra expli-
caram ·e r·egul araJm ce•rtos serviços qu e p o•r occasião da .ereaçã•o ·do.s De!p <~>r

ta,mento ·nã-o t inham ficw o .perfe itam ente definidos . üs r.egiment os·· in-
<t·ernos _que os D epar tam,ea1•úos t erão ibr·evement e vi-rãoo ICompJ.et a:r ·esse tra.ba lho·. 
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Acham-se installadas todas as Insp•ecções, funccionartdp de accordo con1 
as necessidades do Exercito. 

Os commandos e a administração, correspondentes ás brigadas estra-
tegicas e d e cavallaria, estão organizados •e funccionam com a maior r egu-
laridade. 

Está completo o Corpo de Intend'entt:s do Exercito ; · s~me-se, !JOrem. 
que elle é insuffici ente, pelo numero, para atbender ás suas attribuiçõ es . . 

ü novo regulamenrt:o para o serviço interno dos corpos, já em vigor , 
attende aos interesses da disciplina e moral das tropas, e tambem regula 
os casos de mera administra_ção dos com!nandos. 

Estas informações, r elativas ao modo como 
pratica a lei de reorganização; mostram bem que o 

vae sendo posta em 
Governo não tem pou-

pado esforços no sentido d e collocar o eX!ercito nacional no ponto d e aper-
feiçoamento a que elle deve attingir; mas é preciso não esquecer que, 
sem augmento do effectiv o das praças, todo esse trabalho de reorganização 
ficará incompleto, apresentando o e~ercito numero de officiaes em inteira 
desproporção com o d·e soldad'os . 

Nã.o se achando ainda installado o Departamento da Justiça, esse im- Justiça utilitar 
portante ramo da administração militar continúa a funcc iona r sob os antigos 
moldes, t endo o Governo submettido o a<ssumpto á con.s·icleração do Con-
gresso N acionai. 

O ens ino theorico, superior e secunclario, tem sido ministrado pelas Ensino militar 
div•ersas escolas e Coll egio Militar, cujo funccionamento foi regular e pro-
ductiv o. Em cumprim ento da lei, o Governo fecha r á essas escolas nos 
prazos por ella marcados. 

Pelo lado pratico, a instrucção da tropa foi feita regularmente, embora 
se tenha resenticlo da transição por que está passando o eX!ercito. No mez 
d e outubro findo , durante o período ele quinze dias, deram as unidades 

<::. xperin1e ntadas en1 1nanobras excell entes proY as de resis·bencia n as march as: 
de aproveitan1ento nos servi ços de segurança, exploração e vanguardas; de 
preparo nas evoluções e manobras de bateria, esquadrão, companhia, bata-
lhão .e r egimento, •no. tiro ao alvo, no r eco·nheci.men'bo, ataque e defesa ele 
pontes, nos combates de clesfilacLeiros, - bosques, povoações e outros assum-
ptos de tactica. 

Nesse perioclo estiveram reunidos á tropa o.s voluntar ios de manobra, 
grande numero de sociedad·es incorporadas á Confederação do Tiro Brasi-
Ieiro, os a lumno s d•e estabelecimentos de ensino secundario e superior e 
contingentes da Força Policial de diversos Estados da Republica, em muitas 
das r egiões de inspecção. 

Com a possiveil r egularidade e lisonjeiro aproveitamento, tem sido 
ministrada instrucção militar nas facu ldades •e nos estabelecimentos equi-
parados ao Externato Pedro II, de accordo com o art. r 70 do regulamento 
do sorteio militar, s endo notavel o interesse,. galhardia e dedicação revelados· 
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pela mocidade em rela~ão á bechnica militar, que a. habilitará a manejar 
as armas quando a · honra e integridade ela patria o exigirem. 

Creacla pelo decreto legi slativo n . r. 503, ele, s d e setembro de 1906, 
e mànticla ' p•elo d~ n. 2 . 067, ele 7 de janeiro el e 1907, a Confederação do 
Tiro BraziJe iro ,continúa a prestar va.lio·s<issin1o concurso á causa da defesa 
nacional, pelo zelo e dedicação cqm que se preoccupa com o preparo militar. 
E' de toda a conveiliencia, pols, concede'r-lhe recursos para a continuação 
d·e sua grande obra patriotica. 

A ugn1·e!1fta c1iri'a·111ente o nunvero das soc.ieda.cLes de tiro, con1postas 
de j.ovens •cheios ele .patriotismo e enthusiastas da arte militar . 

As linhaJS el e tiro, d.i,r]gidas pela Confed•erf!Ção Ido Tüo Bnasi•l•eiro, 
fuonccionam em quasi rodo o terri,tGJI'i·o ela Republica, de modo a dar 
instrucção a·o povo .e .pre.pa.,ra1-o pa,ra uma ·c1ef.esa ·efficaz do territorio 
nacional. 

Um dos maJ,s 1eHicazes mejüs d•e ;ins.truir integralmente o no•sso exrer-
cito, e de aperfeiçoar a s.ua edU::cação é, sen1 ·duv.ida, a pennanencia na 
Europa d!e tunnas de oÜ.i•cirues em coonba.cto com os gr.a•ll!des ex;erci bos, que 
são ta.mbem gnrund.es esco·hs pratic·as . Es,srus turma,s ·dev•em nev.ezar-se de 
tempo.s a tempos, de modo que o benef.ic.io se ·espalhe p.elo maior numero 
possivel dos nossos ' jovens officiaes. .Po.r comprehender assim, 'o Go-
verno nesol v eu m.ancLar este él.ll1no p.raticar nos e~erci;tojs ·eupop.eus 1naior 
ntmner•O de ·offii,c1aes do que nos annos .a nter-ior.es. 

Os r·esultado,s colhicl•o,s habHitam~me a affi.rma-r que. muito aprov·e·itaria 
ao .no.sso ex,ercci to a vi·nda de ~nstru.ct:rone.s estrangei1rO·S, que .noís di.spen-
srunia,m d•e envri.au- ·tantos offi.cia1es á Europa, pnati.oa que acarr.eta sen-
siv.el despez•a aos cofr.es publicos. 

O exer-cito vae,se pl'ovendo d·e •exceJl.ente materi<~Jl mode.rno .e aper-
feiçoado que, .entretanto, é n.eoesoo.rio compl etar. A coa11Jni•ssão de compras 
na Europa km •sido inca,nsaveJ na a,cqtviiSição d e muitos eloementos >ndis-
pensav e~s a un1 .eXJe.roito 111oderno. 

Os ar.s.enrues de gueJ'\ra lllecessitam ·ele .reforma. O desta ·Caopital está 
insbaUado no novo ed1fi.cio , e o Gov.erno j·á tev,e oppo.rtunidJa'CI·e de reorga-
n,i,sal-o. 

A1s fabricas d.e mUJnriçã.o ·e die po.]vor,a, .pa,ra as quaes se adqui1·iram 
machinas 1nod.ernas, co.nti,nuain a pr·oduzir o que é p·neci,so para nlunicia-
mento -elos COllP·OS d.e tropa; porém •rus actuaes exigenc;as d.a .instrucção 
militar e do cl.eSienv.olvimento do exercit·o lhes têm trazido forte som ma · 
de tmbal ho , já &e f.azoendo sentir a necessidade cbe desenvolvei-as e dotal-as 
com os necnr.sos i-nc1i·spensave1s. 

Por decreto ·de 2 de dezembro, f.oi approvado o regulamento para o ser-
viço de r.emonta do ex.encito. Esse r.egulamento atte1~de ás exog.enc·i•as dos 
corpos montadros te ao·s diversos s·erviços que c1ec.orrem d essa impo.rtante 
:: e~1·ss idnch· da t ropa . 
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Para formar o no.sso ·cavallo de guerra convém desenvolver a obra ' 
iniciada em Saycan, em cuj·o esta;belecomen1o se têm oolhido os melho·r es 
re.sultados. Urg,e, p~el·o tneno5, a c.r.eação de uma coudelaria no Paraná 
e outra .em Estado proximo da ·Capital da RepubJ.ica. 

En1 qua:si todo o territ01r.i1o da Republica , ond~e ·ex ist1em guarniç õe~· 

f ecl eraes, .se ex.ecutan1 obrras . dte aquartJeléVlnernto, e outras que intenessan1 
a .def.esa ·nacional. ·Es·sas o.bras ·foram comfiada-s, algumas a commissões 
esp.eciaes, .outras á ·a;dmini:straçã:o propni amente dita, peJ.a;s .secçõ.es de En-
gen haria .Militar, eLe mo:do qu e, den tro da;s v.e,-bas orçam entari•a.s, não só 
na •Capital da R epubhca, como uas ··outras sédes d e f.a rça federal, o exer-
cito po.ssue melho.rado:s alguns dos •Seus quartei·s, f,o,r.t·es ·e mais .ed·ificações. 
E ntretant o, r esta muito para faz-e·r, sobnetudo em m.ater-ia d•e aq·uartela-
mento, f.or·bif.icaçõ,es .e v i•as de communücação P•aPa facil t r•a.nsporte de 
tropa e mater·ial de gue,-.ra. 

Pro•segue.m os t rabalhos eLa ·Carta Geral da R·epublica no periodo de 
J909 a 1910. 

•Continúa a me·r·ecer particular attenção d·o Gover.no o problema da 
r econstituição do nos.so pod er naval pelo r·enovamento e .reparo do material, 
preenchimento das .classes e preparo pr.o.fissional do ·pessoal elo-s diffe-
r entes qu<Ld.ro.s . Pda execução do pr.ogmmrna d.e 1906, que modificou o 
d e 1904, a no•ssa esquadra passou ·a •negist•rar 93.594 WJ>eladas em vez 

dos '4-ooo que ap·ena.s contav.amos. 
As experi,encias d•a·s unád·ades qu e j á U>O·S foram ent1'egnes p·elos 

constructores e -das o que serão ém curto praz·o, tanto ·em .relação á ar.ti-
lharia, como á coumça •e ·ás mac-h >n:a·s, satisfizeram plenamente á commis-
são renoarnegruda rue firsoaJ.iza·r as r espec.t iv.rus ·obras. Q.uanuo á marcha d·os 
navios já co.nstruic\:os, OS .r,esu11iaJdos têm s vd:o sup:efÍ.O!'eS a!OIS limites pr,e-
visto·S nos contracto•s . 

Afim eLe desenvolv.e-r o tirocin>o .PrD.fissi.onal d<!is tripuJ,ações, pr.opor-
cionar-lhes os ·exer.c.icio.s ger•rues incJ.ispensaveis e atúender , cLen tro das 
no.ssas fo-rça·s, ás emergencia:; da defesa .na;cio.naJ, têm •sido .empreg.ado.s os 
tnais persev,erantes esforços para tnanter en1 actividad·e os nravi·os ap:ro· 
v.eitavoeis da no.ssa anti flla esq-uad·r·a . 

•Pr.orseguimm •as obras das esco las d.e •apr.endiz.es mari.nheif'O·S dos Es-
tados do Pa-rá, Piauhy, üeará, ·Ráo Grande do Norte, Pamhyha, E~>p·irito 

Santo, S. P aulo , Paraná e da Escola Modelo ·da 'Cap.ital F ederal, tendo-se 
ini·c·iaclo as das ,e.scolas ele .Sergip e, Bahia , Rio de J ane.ir·o, Pernambuco .e 
Sa·ntha Catharina. 

No corr.er do anno nos foram .entregues pr•omptos, POJ' conclusão de 
o.bras, os edificios das .escolas elo P•ará, Pã·auhy, Ceará, Prurahyba, P ernam-
buco, ·Sergipe, Espir.ito Sa,nto, S. Paulo, Paraná 'é Capital .F.ed.era l e foram 
contrataJdas no va.s obras nos das escola•s do Rio Grande do No r te, Piauhy, 
P ern ambuco e •Bahia. 

Obras milita-
-rese Carta 

da Republica 

Marinha 
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Construíram-se varios ed.ificios no quartel d.o Corpo de Marinheüo.s 
Naciona·e-s, no Batalhão Nava l, no Ho.spital de Marinha, um cá,es e p,é-

. quena doca ma part.e sul d•a Ilha d•as Cobras, apr.ov,eitandoo á -Escola Modelo 
desta caJ])ital; um cáes na Ilha do ·Boqueirã-o para o serviço de d-eposito de 
.explosivos; um deposi-to d•e min-as submarinas na Ilha de M-ocanguê ; um 
barrwcã·o para d.e·po·sito d1e carvão C.om ponte pa ra o r espectivo s e rviço, 
tendo~se t-a-mbe-m -mdi·antaçl•o os trabalhos de r-ebaixam ento d o leito d o c iqc_e 
Guana-bara -e o ,prolonga-mento -dQ dique -S-a,nta Cnuz, 

Na Ilha d e Santa -Cruz (fortaleza d-e •Sa-nta Cathari.na) fo11a.m feitas 
va ri-as obr-as q•e .ad-aptaçã-o, _-c-onv-eni-entes a-o -serviço do c-ont~ng-ent/e -de ma-
rinha ali '-destacado e a in-stallação de algu-ns canhõ es que -ex-Ílstia,m em 
deposito . 

.A .co-nstrucção d e um dique, co-m capacidade para neceher os novo~ 

coLtr-aç-a,cLos, f o" -obj-e cto d·e duas conco-rre-nci as e já foi d-evidamente con-
tractada, 

1 

Na Ilha do Rijo fo.i inaugurado o 0-bse rvato.rio Ast ron-o mico e Me-
t eorol-og·ico pa,r-a o se-rviço d-a mari·nha, 

h lém dos .exer-cici-os ao longo da costa -e de outr-os trabalhos militar-es 
e .soi.entificos, .pr·op~r·iOls d e uma martinha n1od.oerna , ten1 sido 
mai•or nun11e ro p.ossi Vlell c1e offi~cjaJeiS aos principaes ventro.s 
nav•a-1 d-a Europa e f-acultad•a a ida de outros sem gr-avame 
sotu~o. 

enviado o 
da industria 
para o T h-e-

A org.ani-saçã-o elo -Gor.po cJ,e Offi,ciaes I-nf-erior-es, ou mais -par-ti-cular-
m e-nte dos officn-ae.s marinheir.os, molda da pel-as necessidad-es ela v-elha 
marinha de v.el.a, nã10 podia co1-nespo,nd e1r á!S do nov·o n1aterial e ás novas 
exigenc·ias do serviç1o da esquadra. 

Desprov i·~os do,s conhecimentos -espe-ci-aes, que foram sendo ex ig idos 
p elas transf•or-mações ela arte naval ; r eduzi-eLos ao apr-endizado da simples 
profissão d e mar-inheiro, no qu e ella tem -dle essencial, os nossos officiaes 
1narinheir.o.s ~am-se a.fastanclo . cada V•ez mai.s \ da vida t.echni.ca de 'bordo, 
não concorr-endo aos ele-mai-s ramos elo s erviço c-ombate11te, nos ·qua-e-s, 
entre;tanto, tmdicionalmente são o•s sÚbs-ti-tutos n atos dos officiaes, 

A1filn de ev ita·r esse 1na1 , e xigiu o acttlla1 r.egula·n11ento, para admissão 
nesse co-rpo, o dipl-oma de tema d•rus especiali-dades de artilharia, torp,edos 
ou tim.oneri.a, e instituiu o curso ohrig.ato~ri·o e esseneialtnent.e pratico da 
Escola de -Off-i~·ia-e-s Mari-nh eiro-s, n-o qual será mini-strado o e-nsino co-m-
pl-ementar, indispensavel ás futura-s fu-ncçõ e-s -d-o-s que por a li passar.em, 

A -educação de -apr•endiz e-s marinheir-o-s continúa a merecer particul-ar 
emp enho do ~Gover.no . Devido .ao seu lo•ngo e especial preparo , eJl.es d~e.s

ti na~11-se a con-sbituü- a fl-or das nossas tri,pulaç'ões , F elizm ente, com-
cwanto t-enha aug:menta-d•o continuam ente o eff-ec-ti v o elo Corpo de Mari-
n-h eiros N aci-onaes, q-ue OJe 2, 866 praç•as ·se el-evou a 3 -767 , o elas escolas 
el e Aprendizes Marinheir-os Nacio-naes, passou el e 98r alumnos, em d ezembro 
d e 1906, :t 1 , 779, em dezembro de 1909 -



O estarl•o 1p1or demais pr.e.caüo !(la dde:sa das .noss<J~s fronteir<lls fluviaes 
está reclamando a constn11cção de canho•neira·s-couraçadas. 

Para pr.over á defe za da flotulha de M<J~tto-Grosso, cujas ultimas ca-
nhon.ei•Pas, pOó OÔSo];eta's e impr•estavei.s, foram re tiradas do Serviço, tev.e 
oroem de seglllir para aJ!.i o caça.;t·orpe.deiro Gustavo Sampaio. 

Conv·ém dotar a nossa esquadra d·e ba.ses de op·erações, que asse-
gurem a sua acção em cas·o de guerra ao longo do nosso littoral , não 
bastando para i.sso os r.ecursos de que ella di.spõe para ex·ercicios em 
tempo de paz, como os ·depositas de carvã•o no Pará, Rio Grand.e do 
N orte, Bahia, P ernambuco, Rio de }anoeiro, San ra Catharima, Ladario e 
Manáos . 

Nem se poderá augn1entar, co In o convém, a n1assa deSIS:es d-eposites 
e ahi concertar outros r ecursos, sem crea·r quanto antes os meios de 
def eza desses porto·s, naturaJmente indic·ados para bases eve.ntuaes de 
operações . 

Entr.e as pr·incipaes OC·correncias da nossa Marinha de Guerra mer ece 
m enção especial a ch ega.cla ao porto do Rio de Jan eiro elo grancl·e cou-
raÇado A1inas Geraes. Do.s outros navios encommenclados, estão em viagem 
para o Brasil o prim eiro ",scou.t" Bahia e o setimo co•ntra-torpedeiro 

Ala.gôas, sendo cl•e esp erar que em outubro p.Poximo o segundo couraçado 
S. Panlo esteja encoPpora·do á esqu<J~cl.ra . 

Para attender ás r·esponsabilidad·e-s elos que virão manejar todo es-se im-
portante material, a•o r egulament-o ela EscoLa Naval fo,j dado cunho mais 
pr<J~tico , tornando-se mais rigorosa a escolha dos futuros offi.cia ~s. 

Os dados rel ativos á situação das estradas de f.erro do Brasil mostram Viação e 'Obras 
o esf.orço ininter-rupto do Governo para estenclel-as pelo interior do paiz. Publicas 
Si nã·o se v erifica uma grande kilometragem no augm ento do trafego, em Viação ferrea 

1909, vê-se, entretõm to , CJU e no decurso de I9·ro serão entregues ao trafego 
J.inha.s de ex tensão para exceder a mais li•sonjeira esp.ectativa .. 

Durante o an.no findo, fo·ram inaugur·ados 591 kilometros de est radas 
d e f erro, dos quaes 4'68k ,300 el e linhas federaes e r z2k,700 ele linhas es· 
t arloaes. 

El•evou-se assim a extensão total da rêde de v.iaçã'o t raJfegada de 
19.103 kilom etros em 31 de d·ez.êmbr.o d·e 1909. 

D entno em pouoos mezes poderão ser enti-egues ao uso publico J.inhas 
na .extensão app.-oximada de 2. 3'83 'kilomd ros, só ele pro.pri.ecl·ad•e ou con-
c essão f ederal , o que, .pondo em ev id.e.nocia o empenho do Gov.erno em 
d esenvolv er os m eio.s el e tra.nsporte, consigna o mais ani.ma;clor dos r.esult<tdos 
qu e a seus esfo·rços se pod eria proporcio·nar. 

As construcções em andament o obedece m ao prograri11n.a ele forma-
ção dws g1tandes rêcles interior.es, .por meio das quaes· c-ocrrv.ergem para 
ailgumas linhas .prihcilpaes 'a s zonas die intere.sses commeroiaes so•lidarios, 
dilatando-se a área de circt1lação do·s produ.ctos, reduzi.ndo-lhes o custo 
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dJ transporte e suj.e ita ndo-os' a u1n regimen ci::: tari fas . simples e un'í· 
form e. 

As linhas, que constitu en1 os eixo s desse pl ane, estão, neste rn8m t= :lt~:. 

concluídas umas, out ras em yesperas de ser . 
T 7das as nossas antigas aspirações em ma:eri a d t ,·i:tçã o fcr r ca 

estão sendo r ealisadas . 
Acceleram-se as ligações, por via terres tre, dos nucleos d e poula<;•ão 

mais importantes, podendo-se dentro em po ucos dias presc indir ela nave'· 
gação para viagens rapidas en tre o Rio d e Jan ej ro e Victoroa, n o Est:tdo 
do &pirita Santo. 

Ao N arte, j á communicam por estradas. ele f erro, as capitaes de 
A lagôas, Pernambuco, Parahyba e .Rio Grande el o N a r te . 

Acto r ecente do Gove rn o decretou a organisação d-e uma g:rancle 
rêde de viação ferrea, ~ervindo aos Estados do Ceará e Pi au11y, aos quaes 
se vi r á liga r o Mara.n hão e poste ri orm ente o Estado do Pará . 

Com as r êcl es já formadas; com o acabamento el a r êde do Rio Gra nde 
do Sul e por algumas linhas complem enta r es, qu e é necessar io accrescentar-
lhe ; com a constituição ela rêcle ele estradas el e ferr o ela Bahia; com 
a elas linhas . el-e bitola estreita, que, p ela A'ux iliar ela Central , conver -
gem para o porto do Rio cl·e J aneiro, estarão completos, para o momento, 
os nucl eos de viação fe rrea in terior. 

Na Estrada el e Ferro Madeira a Mamo ré, que constituía uma asp iração 
. $Ul-am eri-ca.na, desde 1870, quando fôra f·óto. a resp.ectiva conc.essã-o, pro-

seguem activamente os trabal h os de preparação el o leito e assentamento 
d e t rilhos . 

Estão promptos para o trafego 86 kilom etros entre o ponto i;,icial 
Santo Antonio e J acy-Paraná, devendo elevar-se a ext ensão, concluída 
até ao f im do ann o, a 174 k ilometros, e sendo então attingido o ri o 
Mutum Paraná, com meta c\.e da extensão total ela linha por construir. 

E m Porto Velh o foi insta llac\o um cáes f luctuante, ligado por dup la 
l inha el e tri l hos á . n~cl·e ela est rada ; foi c-onstruída uma ponte sobre o primeiro 
affluente do rio Mad:" ira ; ficaram acabadas na estação inicial diver sas casas 
para a àdministrção, tendo sido para esse e outros f ins concluí das J 07 
eclificaçôes, cobrindo uma á r ea d e 11.477 metros quadrados. 

A Estrada el e Ferro de Alcobaça a Praia ela Rainha, que abre ao 
mercado elo Pará uma rica r egião no cent ro elo tpaiz, a 3 r ele dezembro 
de 1908 possuía em trafego 4'5 kilom etros, num.ero actualm ente elevado 
<t S3 kilom ertos, pr-etend endo a inda a companhia concession aria inaugurar 
este anno mais 20 kilometros. 

Da Estrada el e Ferro S. Luiz a Caxias, cuja construcção foi contra-
ctac\a por empr.eitada, pro-seguem os t raba lhos, inici aclo·s na Villa de 
Rosar io a 29 ele janeiro elo anno findo. A construcção · está adiantada em 
8o kilom etros, sendo 40 no trecho de Rosari o a l tapicurú e 40 el e Caxias 
a Coc\ó. 
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A Estrada de Ferro de Baturité, até ha pouco construída por admi-
nis tração do Gov•erno, teve um augme,nto d.e r8k,837 el e linhas ean traf,ego, 

·em 1909, ·contando, a partir de Fortaleza, a extensão de 335k,184 . 
A Estrada de Ferro Sobral, cuj a construcção de lpú a ICratheús foi 

contractad.a em 14 de dezembr·o d.e 1907, ~.stá com os trilhos assentados. 
em 25k,300 nwqueUe prolongamento, havendo, além dist'o, 33k,8oo de leito 
preparado. 

N o intui~o de co.niSti tuir com aq uelbs duas u lti mas estradas, formand o 
troncos, uma rêde de v iação segundo o plano .adop tado •em outras r.egiões. 
do pa1z, foi, por ·cbeco·e.to de I 8 de i1ovembro do anno fi ndo, autorisado o• 
contr acto para a ·organisação da rêde d·e v iaçãü fer r ea cearense com a 
So1tth Ame1•ican Ra-i!way Constntction Compa.ny Lúnited . 

P1rO·curou-~se por .esta fórn1a, não só beneficiar a reg1ião C0'111prehendida 
·en tre aqueJ.Jas duas bnhas, como tambem favor ecer ás· populações, ás. 
quaes d ias se rvem , pela r edncção e un ifo rmisação da•s tarifa·s, cessando 

ao mesmo tempo o ·systema d e •construcções por com missões do Governo . 
.Comprehende o cont racto o anendamentb elas Ji.nhas em trafego 

da Baturité e da Sobral e a construcção do pro•longamento daquella até· 
Ma.capá e Crwto, do r amal de kó, . do prolongamento da 1Sobral desde· 
Cratheús até Therezina, e da ligação das d uas estrad ws .por U ruburetama. 

F icou estipubdo o pagamento dos trabalhos pela quantidade d e obra 
med'ida, até o maXJimo d e 33 :ooo$ ouro , por kilometro, em títulos de jur os· 
de 5 ° I 0 ouro. Postedorment.e, havendo sido decretadas as· ope rações: 
in i·cia.es da .co:nversão da divida externa do Brasil á taxa de juro.s de 4 °10 , 

foi incluída, no emprestimo em itt ido para aqueU.e fi.m , a .importancia des-
ti nada ao paga'111·ento 'Ela construcção das linhas ela rêde •cear.ense e no• 
cor~tr.acto d estas estabeleceu-se o pagamento, em dinheir.o, ficando o pr•eço. 
maximo kilomet6cô r eduzido a 30 :ooo$ooo. 

1Com essa moclrificação e com a que :se f ez na taxa dos t itulo.s emi·ttidos: 
para a Estr <JJda ele Ferro d·e Goyaz, f icaram 'fixados· em 4 °10 O•S juros. 
dos emprestimo·s pa ra a construcção de ·estrada de fe·rro da União, subsist·indo 
a·inda o typo d·e 5 ° I 0 para a da Esbrada de Ferro •de Itapura a .Cor1.1mbá, 
contrac.tado por essa fé>rma em vi rtude do dec reto n . 6, 899 , de 22 d e 
amrço d e 1908, 

Da nova rêde d ev;erão ~ser entreg;ues ao trafeg-o este anno 140 kilotnetros,. 
dos qua·es 8o no prolongamento da Baturité e 6o no prolongamento da> So-
bral, o que eleverá a extensão tota l trafegada a 69rk,464, 

}.f a parte ·em t rafego da Estracle de Ferro Centqtl ·elo Ri'o Grande d o· 
Norte, •cuja extensão é d e 56 kilometros, foi construido um deposito de· 
caTro.s em. <Ceará-Mirim e inic.iado o edifício das officinas em Natal, á 
margem direita do Potengy . . N aquelle t r echo •estão sendo Sl.lbstituidas as: 
ran1pas ·n1axiJ11as el e 2·In,s 0 / 0 e o raio n1inimo das curvas de ' Joo n1etros. 
por r,S 'I, e po•r 1 so metros. 
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.Isso exig:iu levantamento de tr-ilho;s em g,84o metros e no·vos •estudos 
a-lém do kiiometro 6o, a partir de Tai.pú. 

;No tr·echo em construcção está adeantado o movvmento d ·e te,rras na 
extensão dei 6o i<i•lomdros. A ponte sobre o Cear.á-'Mirim, de cinco vãos de 
S·o metros, viga meta1lica conti.nua, tem aJS alve.rraria:s ' concluídas e üni-
dada a ·;nontagenn, •que ficará terminada em agos-to deste anno, rpod.endo 
então ser -entregues ao trafego 6o kilometros . 

A -rêde de estradas de f,erro arrendadas •á Great Weste1·n Lúnited, 
que comrpreh·ende aJS e-stradas Natal a Nov'a 'Cruz, no :Rio Grand·e do 
N01rte, Co.nde · d'IEu, na Parahyba, Central de ,p,ernambuco, •Recife . ao 
Limoeiro, Central de Alagôas e Paulo •Affonso, precLsa de penetrar mars 
profunda:mente no interi·or dos E:stoo01s, aos quaes serv.e e a cujas vastas 
regiões ma•[ . chegam os benefücios. da viação que orla o littoral. 

Com .esse intUJito , o Governo oontractou, no-s ter-mos do decreto n. 7.636, 
de 28 d-e •outubro d.e rgog, os pr-olongamentos de Independencia a Pi~uhy, 
na Parahyba, da Central de · P.er.nambuco até Flores e da .Central de 
Aolagôas, de Viçosa a Palmeira dos I•rudios, devendo o ca:pital d.esp endido 
nessas CQnstrucç~es ser renumerado, p·elas rendas •exocedente.s das quotas 
destinadas ao fundo especial de r esgaJte dos titulos de encampação das 
est-radas de ferro. 

}lá estão feitos os ·e·studo·s d e parte dos <prolongamentos contractados 
e pr·estes a ser ini.ciada a r espectiva construcção. Elstão construidos r6k,4o·s 
para as ligações das estradas de ·Recife a ·S. Francisco, Rec.ife a 'Liinoei-ro 
e 'Central d.e P.erna·m buco, dej)endendo a inauguração dessa obra de ficar 
co'I1Jstruida a estação c·entral ~para o serviço d.e pa,ssageiros e bagag:e ns . 

A ligação da rêde da Great ~Vestern com _a da Bahia está sendo 
realisada pel.o ramal de Timbó -e seu pr·olo•ngamento ás immediaçõe.s de. 
Propr,já, nas margens do .s. Francisco, e d'ahi a ·Lou'renço d'ALbuquerque 
na lin!ha de Maceió a União, pa,ssando por Ita.baianinha, Itap<Hanga, S. 
Ghristovam, Ar.aca;j ú, La-ra·n.j·eiras, .com um rama.[ .para •Ca.pella de ·Derca 
de ro k ilometros. 

:Aos obra•s estão co-ntinuando entre Aj)orá e Laranj eiras , te·ndo sido 
ha pouco tempo inaugurados 27 kilometros, de Timbó áqueU.e ponto, e 
estando etn Vlia de cooclusão, ~para seren1 entr·egues ao traf·ego, .tnais 13'8 
ki1ometnos . Quasi concluída a ponte sobre o rio r.tapicurú, outra com 
cerca de Soo metros terá de ser lançada sobre o S .. Francisco, pouco acima 

· de Pro,púá . 
• Pdo d e.creto· n. 6. 30<8, de 29 d e janeiro d e 1909, foram <!!pp rova.das as 

clausula•s para novação do contracto d e arrendamento definitiV•O da Es-
tra,da de ·F erro de .S. Francisco, no Est<JJdo da Bahia, e de arrendamento 
provisorio da Estrada da Bahia a ,s. Fra'l1crr.sco, do ramal ·eLe 1'imbó e dos 
trechos que f-oss em sendo ·entregues · ao trafego d·o pro•longamento da 
Propriá e da Central da Bahia. 
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De ae-cLn·do con1 o contracto, foi auto risada a r educção da bitola na 
secção de Calçada a Alag-oinha, da Estrada Bahia a S . Francisco . 

O trafego desta réde, a 1 cargo da •Companhia Vição Geral da Bahia, 
foi pert11rbado por uma pai'ed·e dos opemrios, que se prolongou, com , 
interrupções, .d·e o~ttt; bro até meado-s -ci'e dezembro , Theclamavam ell es 
augmento de ve nci mentos, r-edt<·cçiio elas h oras de trabalho e garantias 
simi lh antes ás disp ensadas aos empregados nos serviços public<>s. 

Pela n1 esma ocCas ião , o comm~r.ci o do in terior e da capital instav a 
peJa r ed-ucção de tari fas e o gove r;10 , e fficazm en te aux iLia.do, imp ediu que 

. a andem fosse ])erturbada e <Jne se f izessem depredações nos proprios 
·federa es. 

Depiüs de verificai: po r , um -emissario seu a natur-eza das reclamações, 
resolveu. ·O Go·verno , de acc9J:do · COlJ11 .. a' compa·nhia, esco lh er un1 superin-
-te-nlclent·e da-s ·es-tradas d.e sua confiamça, ao quaa foram dad·O·S !Pieno·s .poderes 
para agir co1no exjgisse1n as circumsta.ncias. 

u~ls pro•\tid.encias to1;,a·das por esse funaci~o.nario p3ra regulari.sar os 
ser viços, orga,ni'sar o quadm do pessoal , f ixar O•S direitos e obrigações 
deste, atte:n:der ás suas r eclamações fundadas, b ~m como ás da lanmr'! 
e ·do •comrner·oi·o, ailica,n:çaraJm remov-er ·as ·causas de perturb.açfuo do traJego 
e ·normalisa.r os serviç-os das estra:das. 

·<A·o contrario do que se te111 f eito em r-elação ás -estradas de ferro 
·ele outras r-egiões do paiz, as >do Estado ela •Bahia continuam destacarias 
umas das outr <es, com .prejuízo das zo-nas i·n>termed,ja,s, >paralysadas algema:s 
em regiões incapazes de alimentar-l hes o trafego, sem possibilidade de 
un1 trafego coanmun1, sem uni<lade ·de dir•e:cção, n e111 .d e tarifas, neí!l de 
tYIPOS d.e material, e algt;.mas n em d·e bjte·la, e d esl igadas ·ela rêde de viação 
na,cional. 

E' uma s ituaçã-o essa a que cumpre da r remedio e o Governo 
está no pr.opo.sito de fazel -o. 

Na ·estrada de ferro de Victonia a . Di an1c:vn ti na fG i inaug uaracla a 31 
de dezembro do a•nno passado a estação el e D errubadinh a, a 68 kilom etros 
ele Laj ão, ·e a 346k,645 el e Victoria. 

O tra fego tem sido regula r e o movimento de passageiros e merca-
dorias •tende a -cr-esoer . 

O trecho da linha! que faz o obj.ecto dessa concessão, comprehendido ' 
ent11e 1Sa.nt' Anna de Ferros e Serro, fo i por decreto n. 7 . 455, de 8 de 
j-ulho de 1909, substittiido pela linha de Ourralinho, estação da Estrada 
dlé Fe>ra •CentraJ <fo Bra:zid, á Diama-ntina, soib ·9 me-smo l'egimen, sem 
augmento d-os enca·rgos rCISuitantes da concessão anterio r . Dessa linha, 
cuj a extensão mede 149 kilome.tro·s, já foram approvados todo-s os estudos 
de:fii.ni>t:IVOS; a •COnStrucção está adiantaJcla •em 5·6 ki-lometrO·S, d•OIS quaeos 
brevemente serão entregues ao trafego 40, até a margem do rio das 
Velha•s. 
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A Levpoldúnz Ra.,:twa)' Compa.ny Lúnited foi auto.risa4a, por d·ecreto d e 
29 de ju'Iho do anno pa•ssado, a pr·olongar a lin.ha ·do ]\ ol·te até o cáes 
do Rio el e Janeiro, fa·cilitand·o assim a communicaçã·o d.a zona· ser vida por 
aquella estra,da com o principal porto da Repu.blica e poupar~;do ás m er -
c adorias .e ·aos passageiros dispendiosa baldeação. 

Essa conc e·~são, que não cnst•ou nenhun1 sacriiicio a.o Thesouro, é 
igual á que o Governo do Imperio fez áq uella est rada em r$·88. 

Pelo :contracto com a Leopo!din.a., obteve a ind,a o Gove rno a fundação 
d e ·c-oloruas agri.colas ·estrang.eíra.s e a' 'c~eação d e arm azens fr'<i-gor.ificos 
na lJiha da ·Conceição , além da.s .estradas d 'e ferro pa'r a ,cabo Fri.o, A r a-
ruama e S. P edro, ond e a producção do sal já i;ltt inge a 1.ooo . ooo de 
saccas annualmente. 

Essas estrada.s vão ,ser f.e itas "'" sen1 onus para o pa iz , e antes, c on1 
vantagem, pois lhe. foi r ese r vado o direito el e r eversão . 

O inic>o elas obras para ex.ecução daquell e prolongam ento já começou 
a 'influir no dese.nv·olvimento de uma vasta zona suburbana, onde a faci-lidad e 
e bar.ateza d e transportes d.epara rá commoda locali sação á poulação 
operaria desta grand e ciàade. P.or outro lado, a frequenci a e r ap idez das 
communic.ações com Petropoli s mu ito ·con t ribuirão para o desenvolvim ento 
d esse ·s'itio encantador do territorio flumin ense . 

Estão sendo f,eitos os estudos para a electri f icação elo trecho dé cre-
malheira da Estr;ada de Ferro de· P etropolis. 

Foram approvados os pla•nos do prolongamento até Praia For mosa. 
onde será •Constituída a estação cent ral, de vastas accommodações .e aspecto 
m onumenta l. Os t r abalhos f.oram de-senvolv id os com vigor ·e em dezembro 
ultimo 'com eçou o trafego na estação prov iso rõa, contrui'da -entre a rua Fj-
gueira d-e 'Mello e a Avenida do Mangue. 

IVae adiantada ·a con~trucção das linhas de ligaÇão elos Estad·os elo 
Rio de Janeiro, M inas e Esp i'rito ·S•anrto e el a linha el o Mar d e H espaaha. 

Já e-stá fechada a solução d.e ' continuidade, de 8o kilom etros, qu e ainda 
se.parava Vi,ctoria desta Capi tal e d-entro d e pouco tempo será fe ita a 
inauguração do respe~tivo trafego. · 

Já foram ap.pr.ovad>os os estud·os do nllmal de Ca,pivary a Cabo-Frio, 
corxn .a ~extensão d·e ;54 k·ik)J11Jetr.orS, ,cuj.a .construcção vae ser ·i11iciada . 

.A E-süada de 'F-erro d •o Corcovado foi de-ctrificada, sendo a pri-
meira em que se adopta aqui .e-sse systema de 'tr.acção. 

rA formaçã•o da rê.d·e d e viação sul-min ei.ra, antiga asp iração de um a 
vasta e r·i.ca zona do !J'ai z, gr.a,nd'e nrelhor,amento p1ara a r êde de estradas 
de feDr'o f.edel'<Uoos, qtte fô-r a obj.eDto de cogitações d·e dou~ governo.s ela 
R:epublDca, foá . f·i1na.Lmen te r eaJ•iz·ruda . A .sua co.nstituição tinha s id-o de•cr·etada 
pel>a lei n . r. !45, de 3r cl<e clez·e1111hro d e 1903 , em dibSipo&ição que todas 
as ),ei.s ele OTÇarrn·ento.s po·sterior·es v i,eram r ep.etimclo . Alss.im devia ella 
fol'mar- se pelas .estrad'a's 1M-inrus ·e R.io, Muzambinho -e Sapucahy, elas quaes 
:a prrm.ei,ra era prop.ried-ade da União, d-esde rgoo, a segunda fôra pa-ra 
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::aquelle fim comprada pelo Governo Federal ·em I 908 e a t erceira pertencia 
<i uma •companhia po.r c-oncessão do.s Governo•s do:S Est ados de Minas 

' Gen1:es ·e Ri·o eLe J anei!'o . 
Nos t.ermo·s odaquedla J.ei ·C para sua •eJCecução, o •poder ex e•cut ivo ·expe-

diu o decreto n. 6. 20I, de 30 ele outubro cl· ~ I9o6, determinando as pro-
. videnoei<IJS p<IJra a •CO•ll!stituição .cLe,ss•a rêde ferre a . Afim .eLe se,r oelebrado 

o nespectivo oontrado, f ez-s e •COlliC·orrenci.a publica, para a qua.l s e publi-
. ca·na,m editaes em 13 de outubr·o d.e 1908. 

Por d•ecroeto n. 7-704, d e 2 de dez·embro de 1909, r·esolv.eu o gove rno 
<IJCC·ei'tar a pro.po,sta da Companhia eLe Viação Felfr·ea S apucahy, impondo a 

·e sta, .sem incl-er.mnisação algutna, a obnigaçálo <d e i•nconpo1rar á nov a rêd·e as 
suas linhas, para o f.im d.e f.i•canem ,sob a m e,sma <Udcrninisrt:·mçã·o, fns calisação 

·e regimen de tarifaJS. 
D essa fórma, de accorclo com a lei de 1903 , poude ser execu tado o plano 

·ele unifü.oação d es;,as Ji,nhaJs, que foi o ,P·e11.s a:ment o do legi·slac1or. 
1\Jss·i!g.naJdo ·o co•ntracto, ·organi,so.tH>e, p<llra leval-·o a ·cabo, a ·Companhia \ 

·de Est radas d e F er.r.o f ·ed·eme•s Vtiação Sul M.i.neim. 
D everão ficéllr concluidos o,s respectiv:ors ·prolo.ngatllle.nto.s e ran1aeS nos 

· seguin tJes praz·OiS : o de Mo1nte B·eHo a S . .SebaJst ião do Pamizo até 3 I ele 
·dezembro de I9I r .e desta cidade a So<IJn ta Rita de Coos·sia até 3 r de d·ezembro 
de 191 2 ; .a n<IJmal d·e Pa·sso;s, até 31 de cloezembro d e 1913; o ramal .de L avra·s, 

·a té 31 .d.e d ez.embro de 19 12 ; e os ramaes d e •Campanha a o rio S.aJpucahy 
c de Alfenas ao lVIach ado , em prazo s que ao Governo compek fixar, segundo 

. o •CO•ntracto. 
•Confor.m e ·este p ermitt ia, foi t.ra.nsf.erida á Companhia Mogyana el e 

· Estr<l!da·s de F.er.ro a construcção d<l!s 1i.nhas eLe Mon·t e Bello •e Passos . 
Já C·Om•eça·ram ·O;S ·estuclo.s d essa,s linhas e foi .ini.ciacio no Banco elo Brazil 

o depo.sito elo capit.al destinado á sua ex ecução. 
A av iação de S.Paulo proseguiu , como nos annos anteriores, con1 a n1aior 

. Pegulariclacloe, a,ssim na-s g randes linhas, como nas d e pequeno p ercurso. 
A Conn,pamhila Paul ista tem concluidos, para ser.em inaugurados breve-

men te, 38 kilom etros ele P ederneira•s a Bahuru ' c continua activam·~nte o•s 
trabalhos da sua linha de Rio Claro a Monte P ellac!Ç>. 

A Mogyana e a Soroc<IJbana .estudam os seus •prolongamentos para 
Santos e Ri·o Pa.raná, t e.ndo aqu.ella in augurado , a I 2 ·de outubro do ann ó 
findo , .a t r echo d e Ouri-nho·s a SaJ.to Grand·e cJ.o ParatJ.á.pa•n ema, com r2k,335. 

A N.o·r·o•e•ste elo Brazil , que cbm o seu prolongamento cl·e ltapura a 
Corumbá S·e d·est ina a liga.r a ca.pi tal da R epub!i.ca áquell.e ponto da fron te.i-ra 
occidental, t em actualmente em t rafego 340 kilom>etr•O•S, doe Bahurú a Anhan-

. gahy, estando qua si co.n.clu:do-s r I 2 kilometro•s daqu.ell a es-tação a J t' piá , 
~ no prol:ongan11ent.o I SO kilome.t r.o·s, d·e Ju·piá ao R io P o1111ua. 

N o in tuit o d e 1-eva.r mai,s ,.a.pida·m ente a viaçã-o f errca ao in terior 
··de Goyaz, d.a ndo seguimento <IJOS tra çado·s que de longo t empo tinham como 

. <objeCtfvo aquell e territorio e s e1n in verte.r as correntes con1tner.cia es cana-
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lisada.s pela natuneza ·e !)el<! tradi'çã·o, resol'l'eu ·O Gov·enno sub.sti;tuir es . 
. linhas, cOOJJeediidas no decr.eto n. 6.438, de 27 de ma,rço d.e 1907, pelas de 
. :Romniga e Goyaz, pa.ssa-ndo pdo munlic~pcio d·e CataJão, 001111 um ramal 
para Uberaba, e d•e Araguary .a entrOill•Ca.r-se na,quella, em rpo,nto co·nveni.ente· 
do mesmo município. .Para esse fim, ·eXipediu-se <0 decr.eto n. 7. 562, de• 
30 de serllembro de 1909, peJ:o qual fü<i namb.em substituído o regime·n da 
garantia d e jur•O•S de 6 o lo sobre o ·capi·tal ki~ometmco de 30 :ooo$, our.o, 
p·elo da con•stnJ<Cção por c.amota da ·Uniã·o, oom o paga.mento em títulos de 
5 °1°, não e:xJced•endo o custo kú-l•ometri·co a 35 :oo'o$ooo. 

A taxa de jur·os f·oâ .neduzjda a 4 °1°, pelo decr·eto n. 7.878, ·de z8 de 
. f.ev.ereir.o do cor.nente anno, o,peração esta r•esul·tante da que c·onvertera 
uma part·e da nossa divida . ·externa. 

N.a linha tronoo está .con~luid.o o tnecho de 1•14 kilometro1s até Bam-· 
l::uhy , proseguindo o·s estudo•s até Goyaz , com grande encurtamento ·em 
r•eJação <JJO .otraça,do , que •era obj-eoto da concessão anterior. 

Da linha de Araguary, foram conclucid.o·s ·O·S estudo,s de cerca de 100· 
I kiil·omet ros . 

.Ai rêd·e do ·Rio Grande do Sul está em sua totalidade a cargo da. 
Compagnie Auxiliare des Chemins de fer an Brésil, arrendataria de:> tra-

fego e empr·eite.ira da construcção. •Üs .restütad.os da s ua exploração com-· 
merci-a.J são os mais animad-ores, dar-o indcicio do extna;ordcinari.a desenvol-
vi1n1 ento ·econo1n~co ·da região a qu e serve. 

E' .a que s·e ver·i.fica da r ecei ta do ultimo quatri•ennio, que foi o· 
seguinte: 

1906 
1907 
1908 
1909 

• • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • ~ • • • • 

6. 195 :73o$849 
7.195:175$036 
7 -935:974$371 
9. 146 :348$609 

A Estrad•a de ~err-o .Central do .B,razà[ Item já atting1ido o ,seu antigo· 
óbj·ectivo . em Pi.ra1)Óm, á margem direita d.a ra•o S. Fl'andsco, 1. 005 kilo-
mel:rOIS di•stan,te da Cap.irt:al .da Repubhca. P•a·ra a<ttend·er á.s neeessida d.es. 
comme~ciaes macis immeduatas e fornec•er elementos d.e tra•f•ego a;o seu 
tr·echo final, dev·ePá prololllg.ar-se pelos municà;pios do nome ·dle ·Mliina.s Gera•es,. 
cuj•os pr.oduonos- p•aJ? dia c-onv.ergem, a.té ligar-;Se com a rêde de vi•ação· 
ferr.ea da Bahia. ÓS seus grandes fins na;ciona·e-s ·estarão COIIliPleltamente 
aJ·oançado.s quando, O;ppo.r.t·unamente prolo-ngada para a margem esquerda 
do S. Francisco, estaJbelecer a ligação oonn o ·e:xJtre:mo no,flte c1o Brazil . 

Es~~ •em adialll.tada ·co·nstrucção o ra;mal d<e Santa Cruz para Itaguahy 
-e I.ta.curus-sá, linha de gra:nde alcance e-eonomj,co ·e estm.tegcico . Prosegue 
nos t-e rmo•s do·s contracto•s de ·emprei.tada a construcçã-o d-o ramal de SabaJ'á 
a Salll.ta Barbara . 

As li11.ha;s ·em trafego da Estrada de ~err-o .Centr.aJ medem aotualmente· 
1. 763k,656. 
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A sua renda em 1909, segundo a reSJp·eobi.va escri,pturação, fon d.e réis 
.3!. 178 :236$ contra 29.677 :3o8$ooo. A despeza tot·al foi d·e 30.057 :674$37 r. 

No ~ntuito <1e fav.o<r·ecer o. desenvolv~mento da zona suburbana e de 
boihtar meio;; de tran"!Jocr-te á d·ensa .população de operari.os que a habita, 
foram redu~idos os pr·eços de pa,ssagens no·s trens que a servem, adoptan-
·do-;;e, ·simulta,neannente, ·providenóws que a·ssegur·em melho<r f.iscaliiSação da 
renda prodtwida ,po·r esta esp•eci.e de tra:nSjpO.rt·eS. 

Este mesmo programma d e reducção de tani.fas, wssim para passa-
geiro1s oomq para mercadoria,s, f,oi· ,praJtiowdo com rigor na Estrada de 
Ferro Oéste d e Minas . Dahi ·e da ma,ior r.egularidade do trafego r.esultou 
grande ,aJUgllTI!eruto na•s r.eoeita,s bruta,s e nas l>iquicl!as, tendo wquell<l!s, em 
doils annos, um a.acrers.cüno superior a 22 °1°. 

As construcções decretadas, que se acha.m em andamento, 11epresentam 
uma ·extelliSão sup·er•ior a 6oo küometros de 1i,nha•s n.ava·s e 230 kilometr.as 
de alargamento da bi•to la de 01111,76 para um metro. 

Reuniu,se n esta Capital e.m dez.embw do a,nno findo , o Congr.es60 de 
V·ias d e Tram..,por·te, Jlelo qual fo.ram •exa1111ina.das a·s ques•tÕes r·ef·ere.ntes ao 
·e111ipr·eg•o ·co.mmtum de tarifas, á inter-cir·cuJação do maJterial rodante, ás 
·condições do trafego n1utuo entr·e as vi~s 1nar.ittin1a.s e f.er.r•o- v ianirrus , ao.s 
co nv·eni·o,s de naVlegação e outra.s tocantes ao·s .i.nteresses servidos p~ela "i.ndus-
tria eLe t ranS<portes . As r esohLçõe.s do <C ongresso aconselham pro•videncias 
de caracter pra.ti.co, mu.i.tas cla,s qua,es vão .sendo .pos.ta·s em e;.oecução pela 
a cltni.nustração pubhca •e pelas em.pPeza.s pa,r tLcul•ares. 

Estão em constntcção a•s obras de melhorame.nto.s dos portos de Portos ele mar 
Manáos, Pará, Natal, CabedeHo, R ecife, Bahi•a, Rio de }aneiro, Santos, 
Florianopoli·s ·e Rio Grande. Estão em estudo·s OIS portos d·e Itaqui, Camo-
·cim, Fortaleza, J a r aguá, Vi·ctoria e Parana,gu'á . As de 'Corumbá j.á fonam 
proj ectadas e a sua execução vae sei· contra,ctada n1ediante co.ncurr.encia 
publica. 

En1 M 1a11Jáos, ,Pará e Sa·ntos, as conllpanhias oe~ss~onarias j á estã•o na 
phase da ex;plor.açã.a da sua i n.dustria . 

No porto do Pará e9tão conclui dos 400 m etros cl!e ca,es e tr.es arma-
z ens, r!.evendo u.m qua nto a rmazem ficar il"ro,npto em pouco•s dias. O 
accesso ao caes é fei•to por um canal qu e acaba d.e ser dragado, com oito 
m et ros ·de pPo ftmcLida.de e 2 . soo d.e ex•tensão . 

N o porto elo Rio de Janeiro, a. muraH1a do caes tev.e, durante o anno 
fi nd o, o avança·me•nto d.e 539 m et ro s ).ineares, eLevando-se assim a sua 
extensão, a•té o ca~J.ea·m ento, a 2 . 433 ·tn etrüs. Estão co.tnplebatnente oo·n-
cluidos cinco ar.maz ens com a áPea tota•l de 17 . soa metros quadrados e 
em ad iantado estado de con9trucção ma is s·eis, com a ár.ea ·total ele 2 r. ooo 
m etros quadrados . O t recho d·o caes cor,r e•sponden.t.e a·OS annaz.ens .promptos, 
bem como •estes, estão a p.parelha,do•s com O•S nece55ari.os guindastes, li~has 
fer reas, energia e luz electrica e agua, vod endo , ,portant?, fu n.c.cionar i,mtne-
.cliatam ente . 
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R E:solv1do por conveni•enci a do·s int e r.e.ss ~s da União e do ·Commercio 
o ar r enda mento ela exploração elo se rv iço elo cáes, f oi, para esse f im, . 
ann\.mciacla •concurrencia publica aq ui e na Europa. ü prazo para o re cebi-
m ento da·s pro,po·stas fi.ndou a r6 rue a·bri·l ultiano , d epeonclenclo do julgam ento · 
cl ell rus o co.n tr acto para o an-.endamento p elo prazo cl·e dez annos . 

, H avendo sid.o .o Governo au tori•sa·do p e•lo art . 30 ·ela lei ela Tecei>ta 
do actual ex·enci.ci.o fi·nanc-ei.ro a a:noclificar as taxa.s, que lúv-iam sido 
est ipLÜaclas el e aocôrclo com a . legislação an te rior para a remuneração d.os . 
serviç,os do cáes, ir~u1nbiu o estudo destas n1odificações a un1a comn1issão , 
na qual esti v.eram nepr•es·e-ntaclos os i11ter.e.sses pubJi,cos Ji,ga.cLo s áquell e me-
lhoramea:It o. Acl•optaclas as c-onclnsões a qu e -c-hegou e-ssa •comnnissão , foram 
fixadas taxas que •consultaram , cl·e mo.clo c.o mp.J eto, as r.e.cJamações elo co.m-
n1 enci.o e da i.ndustria e que t oTnarão pouco oneroso1s, quanto .po.ssivel, 
os •servi 9os presta>cl-os pelo porto. 

1A! taxa ele 2 °1° sobre a in~portação procl.uz-iu .em l 909 a quan t ia ele 
4.245 7z8$-r•67, _·sendo a renda elo· porto d e r .5 92 : r 54$6z 7. P elo balanço 
ela >Sua ·Caixa ·Espe-cial, •em 3 r de dezembro ulümo, existiam os segui11tes . 
sruldos: 

Em Londres ....... , . . . . . , .... , . . 
N o Thesouro Federal: 

En1 our•O nacional ... . . . ....... . ... . 
Em pa.pel moeda ......... . .. . ..... . . 

564 . 70 I$zz8 
2 .005:682$430 

N o dia 6 de novembro elo anno findo, ficou t erminada a construcção · 
ela muralha elo ca-es de .Santos, que elo seu inkri•o no V·allong o at é á sua 
extr·emi-cla,cle, alrém elos Outeiúnho.s, tem a extensão t ot al el e 4 . 719.953 
metr·os. Estão construidos na faixa do caes 14 armaz.ens inte rno-s e quatr.o 
ex terno.s; estão em .construcção unn armazem cl est ina.clo a o r ecebim ento 
ele bagagens de p3'Ssag·eiros, .ma.is troes armazens na fa ixa do .caes e dois . 
a rmaz,ens exter-nos. •Est ão sendo f eitas as fundaçõ es pa ra o edifício elo 
escr.iptoni•o -do tra.fego . O grande aterro entre Pa-quetá •e .Outei-rinhos está 
muito a.clia-ntado, estando promp.tos I4 boeiro>S transve rsaes e pros,eguinclo 
a •constr>Ucção clo,s outro•s, -com o .ianlj)uLso que penni.tt>em o avançamento 
elo· •at·erro g-eral e o estado das marés. 

Proseguem com activicla.cl·e -os trabalhos para a .t ransmissão ela en ergia .. 
eleot rica , proveni ente ela transformação ela força hyclraulica elo rio Itatinga. 

As cliver.gencias ·suscÍt&clas entre o ,Governo e a Co•mpanhi·a elas Do·cas .. 
ele .Santo1s á-oenca do .proeoe.sso ele tomadas d e ,con tas e que constituíam um 
seria 'embaraço p ara .a fiscaLisação e bôa anal'cha elo serviço füram t ermi-
nadas clefi.nitivamente pelo d ecreto n. 7. 578, ele 4 d e o·utubr.o elo anno pas-
sado, que fixou o •coeffi.ci ente da cl·espeza e declarou o ca•pital representado . 
nas d·ocas. 

•Carece a direcção wclmin•Ístrativa elos servi ços d e !l)Or•tos d e uma •orga- . 
nisação que lhe imprime unidade e lh e cong regue pessoal capaz el e estudar , .. 
co·nstruir e fiscalisar as obras de melhoramento elos portos e elos rios .... 
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·Tem estadü em parte esta tarefa a cargo da Com missão Fiscal -e Adminis. 
trativa do Porto 'do Rio de Janeiro, qu e tem si·do um orgão consulti \cO 

·cio Gov.erno ,sorbre as varú·adas ques-tões attinente.s áqu elle serviço e da 
qual se têm destacado os ftmcc.io-nario·s únclllmbiclos cl!elles , 

M:as o cl esenvo•lvi-mento que vão tomando aqueUes trabalhos ·e a sua 
complexidade, rechumam uma clirecção geral .e syste.matica . 

A situação ela ·marinha mer.cante nacional está a reclamar providencias Marinha mer-
que penn1ittan1 ~· egularisar e alargar as trocas CO•lllitner,ciaes internas de cante 
que é ella .instrumento·, reduzir os frétes mani.t inn:os e fluváaes, augmentar 
e melhora•r os apparelhos ele transporte e faz el-os servir a maior ·numero d·e 
por-tos . 

Por outro lado, •embaraçam-lhe o desenvolvimento a·s teias e difficu,l-
clacles que ainda off.erece a nossa legislação. Desde as ·disposições elo 
Co.cLigo Commercial, que já não corr.espo.nclem •ás necess idades da ac'tivi-

. dacle mar·itima nas suas multoipla.s relações, quer com os ·Carregadores, qu er 
co1111 as autoridad.es alfanclegar.ias ·e os demais agentes ela acLmin istração 
publi.ca, até ás clispoisções mais restroictas e parti-cnlanes cla•s l ei.s elas alfan-
degas e dos regulatnentos das Capitanias de Portos, toda a nossa legislação 
de direito n1aritin1os carece de reformas funcla twentaes. Cog itatn vio.la tnente 

·os poderes .publi•cos ele attencler a essa n·ecessidacle. Um pr·ojecto el e lei, 
tenclenbe a reorganisar a tnarinha n1ercante,. pende de deliberação do Con-
g resso N acionai, para auxiliar cuj 0 15 trabalhos o Governo, usando de auto-
risação que lhe f·oi dada, tem aberto , por meio ele comuni.ssão competente, 
um i·nquerito que p ermitta c011he.cer o estado ela fro,ta actual .e a sua 

·cwpacidade ele transporte, o mov;im·ent·o el e cabotagem nos cláer·sos portos, 
a influencia commer-cial dos frétes .em vigor e, finalmente , o~ melhora-
nlentos a introduzir nos serviços nacionaes de .nav egação. 

De accôrdo com a autorisação legislativa e [pro·curanclo att•encler aos 
muLti:plo1s inl'eresses ligados á situação do L loycl Brazilei r o, o .Governo, 
a JI ele dezembro f.inclo, innovou o co.ntracto feito .com aquella empreza, 
Pro rogando por · seis annos o prazo de subvenção, que ficou a n1esma, 
obrig ando a con1panhia a fazer nos servçios a seu cargo diversos nlelhora-
mentos ·e notadamente a r eduzir de 20 °1° em média os preços de transporte 

·das m er.ca-dor·ias, sendo ele 40 olo o abatimento para os generos el e pro-
ducção nacional. Já restão em vigo.r essas reclucções. O numero ele m ilhas 
a ,percorrer, que era ,pelo .antigo contra·cto I. 33 r. 7 r o, f icou el evado a 
I. 429.384, sendo augmentado o numero el e v.iag.ens elas linhas elo Norte 
e do Sul, .creadas novas linhas e estabel ecido maior .numero de escalas . 
A f·rota do Lloycl foi augmentada ele tres grandes paquetes e ele quatro 
vapores <Cargueiros. 

1As diversas companhias el e navegação, fav onecidas ·e sübvencionadcis 
·pel9 Governo, r ealisaram em 1909 I . 194 vjagens •e trans[portaram 154 . 757 
passageiros e 955, 6gi tonelad>as ele mercadorias. A r·eceita el e todas ellas 
.subiu a 25.871 :ggi$88o . 
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Fo·i c ontmctado .e ·está funccj,onando o serviço de nav.egação nos por,tos. 
do sul do Estado ao lli-o de J aneiro, nos rios Uruguay e Ibacuhy e no 
Aílto Parnahyba . 

O serviço postal foi reorganisaclo no anno findo. Esta providenci a 
era -neclamaida ·ha long.os annos, não ·só pela população i.n<tei11a do paiz, 
visto não estar a r-epa r.t içã.o apparelh ada para desempenhar os seus_ enca rgos, 
como ainda, e principa-lm ente, por di ve rsos 1Correios pertencent-es á União 
Postal, que aUegaYanl nfoo cun1prir o Brasil comproqnisso.s assun1 idos enL 
cliv.ersos Congressos Postaes . 

O d ecr eto n. 7. 65 3', de I I ele novembro, expedindo novo regulamento 
para -os Correios da R.epubhca, ve io sanar a1s clifficu1dades em que se 
achava aquelJ.a repartição, r-eo rgani•sando tod•os os servi9os, dotando-a d·o· 
pesso.al indis.pensavel para a r esp ectiva execução e melhorando as con-
dcrçpes destes. 

Com os elementos creados pela reform a entrou o Correio em no va phase, 
j•á -estando a,pparelhado para exec-utar todos os serviços a seu cargo. 

Estão quasi ~tennina·das as negociações para a assignatura de accordos 
áce:rca de permutas de .encommendas postaes com os governos dos Estados 
Unidos da America, da ABemanha e da InglaJterra , já .estando em vigor 
os celebrados com Portugal ·e Fiança . 

.A renda d·o 'Correio, conhecida até 3 I de dezembro do anno proximo 
findo, importava em 8.24I :I13$240, que, comparada com a de 190-8, na 
importancia de 8.444:725$025, apresenta um decrestimo de 203 :6 r2$or 4. 

A despeza no mesmo .periodo foi de 1 r . 227 :o78$591, sendo 9:898:492$662 
do caíiitulo "Pessoal" e r. 328 :585$929 do "Materi·al". 

Importando em ro.854 :8o3$770 a de 1908, verih.ca-se que no anno 
findo houve um excesso de 372 :264$821 na despeza do •Correio. 

Na importancia total da renda arrecadada não ·estão incJ.uidas as ,de 
951 .7o8$oso de sellos officiaes for·necidos a credito e 59:563$335 de metad·e 
da taxa devi-da. . 

Durante o anno de r 909 for-am -e:x>pedido.s 62o encommendas postaes 
e recebidas 70. 78•4, sendo o serviço executado wpenas nas administrações 
da Bahia, Pema·ml;mco, Distrlcto F ederal e .Estwdo do Rio de Janeiro . 

.A r-enda prov·eniente desse serviço i.mq;ortou em frs . 72. 990,00. 
Foram emittidos 34.407 va:les posta.es internac.onaes e pagos 2 . 539 . 
.A emissã-o importou em .Frs. 5. o·r 4. 963.45, ou sejam 3.234. I47$688, 

e o pagap1ento em Frs. 551-391 ,55, correspondente" 352 :91·8$982. 
O materia•l do Correio .está tambem sendo r eformado nas forças do 

crec1ito distribuid·o para esse fim , já tendo sido feita a -encomm end a de 
automoveis para o transpor te el e correspondencia e c.all e.ota 'elas caixas 
urbanas . 

A rêd-e telegra;phica federal progride constant·em ente, assim na . sua 
extensão como no seu "trafego . A' execução das no·vas linhas preside 
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·sempre o cuidado de preferir as que são solicitada.~ por inte resses locaes 
.á qu e se destinam a f echar os circuitos inter•iores . 

.Em 31 d.e dezembro de 1909 a ex-tensão das linhas 'eleva-se a JO.J7J .674 
metro·s, sendo o desenvolvim ento dos conductores de 55. 8·53. r 54 m etros. 

Os trabalhos 'da linha telegraphica estmtegica d estinada a faz er a li-
gaçã o dos Estados d e Matto-Gr-o-s-so e A maz-onas; iniciados em 1907, avan-
çavam atr-avez de arduas difficuldades oppostas pelo deserto e p elo clima. 
A linha tro-nco, iniciada em Cuyabá, ·attingiu a r8 kilometros e Soo met ros 
.além do salto Utiarity, subindo a extensão em trafego á 50'7,2 19 met ros, 
.o qne, com 301 ki•lometros do r a.mal de ICaceres .a ·Matto Grosso, eleva 
a extensão total in>;tugurada a 8o8,z r9 metros. A linha tronco j á está ex-
plorada at-é ·seu ponto termi·nal em . Santo Antoni o do Mad eira. e o seu 
d esenvolvim ento p elo vall e do J amary será proximam en te d e 1 . s oo ki-
lotmetros. 

O Gov.erno tomou todas as provid-encias neoessarias p•ar a que a com-
nüssão mil~.tar encarregada dessa g rand e obra pros iga s eJn embaraços na 
sua taref,a e determinou que parte dessa comnüssão f ique enca rregada 
d e i-niciar d-esd e já a explor-ação de uma li11ha, qu e, partindo do Ab una n, 
ponha em communi-cação as p.r ef eituras elo ·Acr·e . 

Os s erviços eLe communicações telegraphicas entre A mazonas e Pará 
ha dez a>nnos que fu,nccionam sem interrupções do ca;bo sub-,fluvial. T o-r-
nando-se necessaria a dup!i<cação deste, jlá eJGp.erimentada com -ex-it•o, e1,n 
J 906, no tr•echo de 1Manáo:s a 5. José de Am<~Jraty, orucl<e a;penas, até 1908; 

üccorre.u -uma ;i,rllterrtiJllção simulta>rue~, ·expeidiu o 'Gov-erno o d ecreto. n. 7-48I , 
d e 29 ·-ct.e julho do anno ,passado, p.elo qual, i!)rorog-ando por vinte a,n.no.s o 
prazo .d,a concessão feita á A-rnazon T etegra.ph Compa.ny , impoz a esta 
a obrigação de dtJ,pli.car o cabo ·entre Amaraty e .Belém, para f icar funcci o-
nando dentro de dezoito mezes, e a d·e reduzir progressi va1nente as respe -
cti vas taxas. 

No -i•ntuito d·e ·crear novas linha-s d e •communicaçã o inbernaóonal, pro-
por-cionando ao publico a-s va-ntagens da concorrenci.a , decretou o Governo 
o -estabelecimento d e novo.s cabo·s submari-nos do R ecife á ilha da Ma-
deira , d e Ni>etheroy á Belém, ao norte, e ao Cl:wy, ao sul, e, firrálm en te, d~ 
Nidheroy á ilh-a d e Ascension. 

Está sendo montada na ilha cJ.e F ernando el e Noro-nha uma estação 
rad·iobelegra.plüca, qu e será uma elas mai-s possantes do mundo, com o a l-
ca•noe de r. ooo milhas; outra.s estações do mesmo systema estão sendo 
instaHadas na costa. 

Piara dar maio·r rapid ez á permuta el e communicações urbanas de-sta 
Ca.p.ital fora.m iniciados trabalhos ele as.sen.ta1111ento de uma rêde .pneum ti-ca . 

As taxas t elegraphicas· têm .soffrido frequen tes r-educções nos ultim a s 
annos; e parece qu e as actuaes j.á correspond em suffici e nt·e!ll en te :i :; C ·J. ~l

veniencias elo publico, s endo necessa.no não traz er consideraveis desfalques 
á r enda do serviço telegraphico. 
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!Com o decreto n. 7.619, de. 21 d.e outubro d.e Igog, que regulamen.tou"' 
a lei n. I. 396, de I o de outubro, ficou creada a Insp•ectoria . de Obras contra 
as Sêc·cas do Norte . 

Desde a grande sêcca .ele 1877, que f lagello•u o •Cea.rá, o Rio Grande 
do Norte e a Parahyba, consignou a União, quasi permanentemente, verbas 
·n em iSempre são disp.endidas, com o fim ele m elhorar as co,ndições .claquelles. 
Estad01s, que mais soffriam as consequencias dàqudla calamidad·e . 

Em ta·es •Co.ndiçÕies, nunca foi po·ssivel dar a e.ss·es serviç·o·s a •necessaria 
system.atisação nem a sua equi.tativa distribuição pela superfície do paiz . 
desfavorecida das chuvas. Os [nconvenientes elas v erbas assim votadas 
tornam-se patentes: ainda não haviam s ido estabelecido~ ·naqll'ellas regiões 
serviços ·pneparator ios ' e indispensaveis, t anto ele ordem sci entifica quanto 
t·echnica, vara a soluçãio racional!, Ta•pida e ec·onomica do ,probl ema tão cDm-
pJ.exo elas sêccas. Nesse caso estão as observações meteorologi.cas conve- . 
nienúemente distribuídas, o estudo ·elo r egimen das agua•s s up erficia es e 
subtenraneas, a .cleter.mi.nação elas condições topog,raphicas e g eol·ogicas . 
das differentes bacias hyclrogra.phicas, o r econhecimento ela flora, t endo 
em vista a influencia que ella pócle exercer nas regiões el e clima semi-
ariclo. 

Tem por fim a Inspectoria de Obras contra as Sêccas estabelec er taes. 
serviço.s de um modo systema1lico, pro·curando obter os ·dacl•os de <lbseJ·-
vação necessarios á confecção ·d·os proJectos e obras de engenharia, elesti-· 
naJdas a corrigü as falhas do clima e ao mesmo ~empo ex·ecutal-os por 
un1 trabalho regular. 

Executando esse programma, a Inspectoria ele Obras contra as Sêccas . 
e o Serviço Geologico •e Mineralo.gico elo Brasil empr·ehencl.eram o levan-
tan1ento topogr.éllphico e o reconhecitnento geologico da região .se111 i-ar'ída 1 

t endo como centro de irradiação elo seoviço o Estado do ·Ceará. Ess·e· 
trabalho está sendo •executa·clo por .pr-ocessos expeditos, v•isando a confecção 
ele um mappa na escala de um para um milhão (I : I . ooo. ooo). 

O trabalho f·eito i.á abrange uma grande superfície rlo.s Estados elo C eari: 
e Rio ·Grande elo Norte e rombem parte dos Estados da Parahyba e Pen-nam-
buco. A,s .primeiras folhas desse mappa deverão ·estar pub)icaelas até o-
fim do .corrente anno e conj'unctamente as observações geologicas corres-
pondentes. 

Para o estudo do regimen superficial e subterraneo elas aguas resolveu-
se contractar um hydrologo, q~1e em julho d·everá iniciar , o seu trabalho, 
devendo,. ao mesmo tempo estudar as cond.ições de irrigabilidade elos rios . 
perennes, como o Parnahyba e o S. Francisco,. qu e limitam ou co.rtam 
zonas semi-aridas . 

O reconh eci'll1ento ela Hora lambem foi ·iniciado , tendo sido t empo-
rariamente •Confiacto'· a j)rofissional com longa pratica ·e experiencia do 
paiz . ' Essa primeira campanha de,verá ficar termiilaela fÍo co·rrer ·do z0 se--
mestre deste anno . 
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O numero de observatorio.s pluviometricos, que era de 40, está sendo 
elev<JJdo a 200, conv·eni en temente espalh wdos por diHer.entes Estados'. 

Ao mesmo tempo, deu-s e execução a div·er•sas obras pr.oj ectadas e o<r-
çada,s pekis a ntigas sup erin1endencias dos E•stados e .Obras . cont ra os ·effeitos 
das ·Sêccas e .ComnJi,ssão d e <Açudes ·e Irrigação. 

Na r" secção da Inspectoria, qu e abrange os Estados d e Piauhy e ·Ceará, 
executaram-se alguma•s obnas de pequeno custo, mas el e r econhecida utili·-
d ad e, .como a·s do.s açudes J? regued<aff n o mu<tücipio de <P alma, Pombos n o. 
d e Araca•ty e S . Migu el no el e U rubur·etama, os quaes estão em via de 
conclusão. O açude d e Russas, orçado em 35 6 :ooo$, é uma obra d·e maior 
vulto, que vae ser inic.jacla logo que termine a d es<tJpr·opriação dos terreno s: 
necessa·riros. 

A obra 'principal de.ssa secção é a do grand e aç ude do Acarape, cuja 
constru•cção foi auto ri sada ultimamente . Está proj cotado para r ep·r e.sar 
47. oooo. ooo el e m eti· os cu bicos; tem uma bacia hydraulica ou de r ecepção 
85 vezes menor que a hydrographica ou de alimentação, e que lh·e permi tti r á, 
attenbo o r egim en cla.s aguas do districto , ficar cheio em um só anno de 
inverno r1egular. 

O v.alle do A carape, que .está a 6o kilom etro.s da F ortaleza, é atrav essado. 
pd a v.ia-fe rr.ea d.e Baturi té ·e é um d'Os mai.s vastos centraiS <JJgri·coias d o, 
Ceará. 

A .oonstrucção desse açude é uma velha aspiração, fr·equentement e· 
formubda perante os p·oder.es federaes .pel.os r epr.esentantes dos in ter esses. 
daquell a zo•na. tA construcção deste açude tem a va·ntagem de d·1spens•ar. 
obras espeoiaes de irrigação, pois as aguas, des·cenclo pelo proprio l eito. 
do ri o, por meio de pequenas bar.ragens, etn grand.e nutn eno j á existentes· 
e construiclas pelo s pro,prios agricultores, vão ser encaminh<!!das para O•S: • 

terrenos cultiva v eis. 
N1a z" secção, .que abrange os Estados el a Parahyba e Rio Grande do 

N orbe, f.o i auto'l'i•SJada a execuçã-o ·el-e dive rsas obras de açu.clagem, desec-
can1 ento e p·erfúração de poços tubular e.s, algumas das qua es estão já 
iniciadas . 

O cLeseocamento elo va ll e od·o <Ceará-M irim foi iniciado a titulo de 
ensaio , poi s é a .pri meira o·bra nest.e genero .effectuacl a c·omo se r viç·o contr a 
os effe itos Úa·s · seccas . Os t rabalho•s feitos no correr deste anno já tornam 
patentes as suas vantagens , tendo salvo algu~mas lavouras das conseCfuencias. 
destruidora•s das pritneiras enxurradas el o actual inverno rigo·ro.so nos. 
Estados do N o r te . 

E ' um se rvi ço tam bem ha muitos annos r eclamado , visto qu e dahm de 
r866 as •prim eir:as ten tativa·s feitas p elos poderes .publicas da então P ro-
vincia para· a sua execução. 

A · constrüéção já aut·orisada elos açudes ela S·ole.cla.c]·e, na Parahyba , e 
ele Cur raes, etil Al1!bcos (Rio Gr ande 'do · N orle), tambem 'cõrrespond e a 
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reclamações do povo daqu ell es Estados e constitue obras de re.conhe.cidas 
vantagens. 

Em outr3!S regiões do ·Norte, como nos Estado•s de Piauhy, Pernamb~tco 
~ Ba hia, j.á iniciou a Inspectoria d e Obras Contra as Seccas o•s nec•essarios 
estudos, para que se possam pr.oj ectar •e orçar convenientem•ente obras 
que po~ssa~m ser executadas no p~roxi~tno ex ercicio finance'iro. 

Organiosand-o, de um modo sysbemati.co, . os serviç-os destinados á o•bten-
ção dos dad•os scientificos e technico·s que interessa,m ao probl ema das 
secca.s, e executando a·s obras ele utilidade, c·onvi;;,iencia e ex equibilidade 
demGnstradas1 penSa o Governo ter d~ado ao assllllllpto a 1sua verdade ira 
soluçã-o. 

E' actualmente satilsfa.ctorio e conünúa a a;presentar grande inc t'e mento 
o serviço d·e illum1nação da Capital , de.pois da r eno,,ação do 'tontract o ce-
lebrado entre o Governo e a Société Anonyme du. Gaz, em noyembro 
do anno proximo findo. Era.Ú1 ele facto imsuffici-entes para a estabiliclac!e' 
e perfe,jção cl es•se importante serviço o.s melhoram en tos •Parciaes r ea li saclos 
na antiga fabrica do gaz e as m ecLidlas de rigor impostas p:elo Gov ern o . 
A situação .pr.ecaria el a, iUuminação a gaz se o·rig.i.nava pri n•cipalme·n te da 
insuffici encia e vetu stez elo material n ecessar.io á fabricação e ela indi sc i-
pJ.i·na duran-te algum tempo mantida na administração interna d a officina, 
fe liz.lll'enre dirimida el e um anno a esta parte . 

Po r outro lado, ao accrescimo ela illuminação, que se estend eu gra-
dualm ente aos po.ntos malls .afasta·rl os ela •cidade, era mi·s tér c.orrespondes-
sem parallelamente r eformas -el e grande vulto na fabrica procluctora elo gaz, 
e ,que se apr.oveitasse, -em maxima escala, a energ ia electrica f o.rn ec ida pela ' 
compa nhia em condições economicas. Tornava-se para isso imprescindível 
reformar o ·con t rac to firmado em 1899 entre o Governo e a Société Anonyme 
.dJt Gaz, contracto que nas clausulas r eferentes á iJJuminação electrica 
se dist anciara elos molcles communs dos t ratados congeneres, celebrados 
n ,as grandes cidades elo mundo. 

As tentativas ele um accôrdo para conseguir-se esse des-ide1·atmn foram 
im~umeras e clesanimacloras. Resolvidas, porém, as difficulclacles ele ca-
racter technico, o Go,,erno er(teJtl.cl:eLI enfrentar o ass u·mp.to, eLo -po.nto ele v ista, 
economico . Estudos comparativos ácerca dos preços da energia electrica, 
a pplicacla á illuminação, a organisação ele um projecto completo e a ava-
.liação elas clespezas para distribuição ele luz nesta Capital, de que foi incum-
bida a Inspector-ia Geral da IJ.l.uminação, ·p ermjH.iram ao Governo fixar as 
.clausulas r elativas á reclucção elo preço. Removida por esta fórma a ultima 
àifficuldacle que existia no assumpto , foi o contracto assignaclo, com grandes 
:vantagens para o Gove rno e pa ra os particulares, sem onus algum e sem 
P.rorogação el e prazo. 

Com a reforma do contracto, 111aior desenvolvimento terão esses serviços, 
achando-se projectada, e já em via de execução, a illuminação ela primeira 
.zona, que abrange grande área ela cidade, comprehenclet;tclo as principaes 
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ruas, e· na qual deverão fl ~car in1staliladas, a,.t<é noVJemJbno vind1ouro, alén1 das 
existentes, 2. 400 lampadas de arco, de accôrdo com o•s projectos que estão 
sendo organisados pela r epartição competente. 

Un1a vez realisados estes n1eJhoram entos, que agora proseguem cot'n 
grande act-ivid.wde, ficará esta parte da cidade dota1da de ex·cell ente ilíumi-

. naçã o, po_denclo-se computar, approxin1aclamente, em I. 200 . ooo velas a 
.\J-uantidade de luz distribuída, contra 200. ooo actualm ente existentes. 

Além dos serviços r eclamados pela installação da h;z electrica na pri-
meira zona, outros melhoramentos importantes estão delineados e alguns 
j á em via el e execução. Entre estes devem salientar-se o-s da Qúinta da 
Boa Vista e j \J to da Tijuca. 

Nã o se acha ainda a Capital da Republiça no ·gozo de todas as van-
tagens que são de esperar el as g randes obras ultimamente feitas para a 
captação e encanamento de agua potave1 , de moeR> a augmentar o suppri-
ment•O, para os •ser ,.iços particulares e do Estado. O seu completo funccio-
namento, ~ar~ inteira utilisação das linhas construídas, exige ainda tra-
balhos que estao sendo executados. 

Os mananciaes, recentemente captados pat·a a a1irnentação dos subu~

bíos, têm-se mo,strado. defici entes, sendo necessario augm entar o supprimento 
con1 maúanciaes novos. 

A rêde de canalisaçã.o ·de agua na cidade, que desde muito não tem sido 
modificada, p·rec,isa de completa remodelação para que sejam aproveitadas 
as custosas obras de captação a que acabo de alludír. Essa revisão · será 
c~m eçada no actual exercício , já estando em construcção as obras que se 
faziam precisas em tres reservatorios de distribuição. 

O abasteciment-o da Ilha do Governador é medida de real urgencia. 
A niaior parte · dos terrenos dos mananciaes onde foram construídas 

as gral)des , obras para captação de agua, terminadas o anno paSJsado, ainda 
não estão de·sapro.priados ou adquiridos; o.p.pürtunamente •se tornará necessar; o 
conceder o credito preciso a essa desapropriação. 

Abastecimento· 
d 'a·gua 

•A .r emoçã.o ·da descarga d·o.s esgotos de certO·S po,n.tos da bahia do Exgotos. da 
Rio de Janeiro é medida inadiavel e velha aspiração da cidad e . Diversos Capital 
estudos têm sido feitos para esse fim e o projecto definitivo está sendo 
elaborado de accôrdo com as conclusões mais seguras a que temos chegado. 

'Estão prestes a f icar ooncluidas as obras •de ·esgoto,s eLo bairro d e 
Copacabana, cuj<\ descarga, reunida ás do bairro da Gavea, se faz fóra da 
barra . 

D evem ser brev•emen be iniciadas 3!S obras dos e.sgotos da Ilha d,e 
Paquetá e Cascadura. 

A r•evisão da rêde de esgoto-s da cildade tem c•ontionuado, ·embora com 
pouca rapidez nos ultimcis tempos, porque o trecho que resta rever depende 
de tornar-se effectiva a autorisação para remover as de.scargas dos pontos 
actuaes situados nas linhas dos cáes . 

. ' 
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Usando da autorisação contida no art, rS ela lei n. 2 . ~21, el e 30 ele 
. dezembro ele 909, expedi a 31 ele março ul timo o decreto n. 7.924, dando 

nova organisação á Inspectoria Geral ele Obras Publicas, a ella r eLminclo 

1 
a R epar tiçã•o Fisca•l do Gove,rno junto á The Rio de J anei1·o City lmjJrove-
ments Compan0> Ltd, e constituindo as .duas antigas repartições a act-ual 
R·epartição de •Aguas, Esg.oto:s e Obras Publicas. 

Jazia desd e muito entregue ao mais lastim avel abandono, p r ivado até 
de todas as condições ele asseio e salubridade, um dos mais bellos sitio1s 
el a o>clacle do Rio c],e J ane ino, a Quinta · ela •Boa V~sta. 1As obnas qu.e ah i 
empr,eh endi, ter-ll1e-ão r,esütu•iclo em br,evKes dias a a•n ti>ga bel:Jeza, pondo-a 
em faci l communicação com o centro da cidade, tornando-a um dos seus 
1nais aJpr eci a~dos lüg ra.clouros e un1 do·s •seus tnaiores encanto1s. 

Fa;oencla A receita já conhecida do exercicio ele r909, ·quer a escripturacla, 
Receita e Des- quer a que ainda tem cl•e ser, - calculada esta ultima pelas communicações 

peza até agora recebidas - eleva-se a 86.724 :376$450 ouro, e 290 ,0 31 :934$227 
1Japel . 

O exercicio 
passado 

A renda orçada para o mesmo exercic io pela lei n. z , 035, de 29 de 
clezembro' previa -os totaes de 97.909 :636$136, ouro, ez86 .5 20 :500, papel, 
verifical1clo-se, portanto, a cli,ffe rença para menos, de ·r r. r85 :289$686, ou,ro, 
e 5. 5 r r '434$226, papel, 

feita a conversão em papel, de accorclo coni o art. 2° da lej citada, 
lia somnia ele zS. r4o :'059$158 ouro, e r ealisacla ·a emissão ele r8.o83 :ooo$ 
em, apoliçes do juro de 5 °/0 , moeda corrente, para o pagamento da constru-
cção d e estradas de ferl·o, ficou . el,evada a 357, oor :o87$52I" a receita 
papel . 

A clespeza: conhecida, excluiclos os depositas, é c~lcul acla em . 
74 . 449 : i oz$o88, ouro, e . 365.869:984$317, papel. O confronto da receita e 
ela clespeza fornece o seguinte resultado : 

Receita · 

Escripturada 
A escripturar 

Operações ele credito : 

'conversão d e z8. 140 :o55$r68, 
ouro . . ..... . . 

Emissão de apol ices · 

Ouro 

78.209:657$345 
8.514:7r9$1o5 

Papel 

25$.269:604$376 
34 .7 62:329$851 

48.886 : r53$294 
r8 . o83 :ooo$ooo 

! 
f, 



Desp eza : 

E scripturacla . . .. . .. .. . , , .. ... , , 
A escriptu ra r .. .. ... . . . . . . . . . . 

Operações ele cred ito : 

·Conve r-são el e especi.e ... .... . . . 
Resgate de papel m oeda 

D eficit 
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Ou ro 

_65 . 147 :167$849 
9- 30 I :934$23 9 

74. 449 : Io2$o88 

28 . I 4o :os6$ I58 

I02 . 589 : I 58$z46 
I5 . 864 :78I$796 

Papel 

271. 550 : 198$ 77 8 
94- 319 :785$539 

I . 973 :6 I 5$ooo 

367 . 843 :599$317 
ro . 842 :5r r$796 

A r eceita elo r" trim est re do co r rente anno já 
:igua l periodo elo anno passado , um excedente de 
13 . 584 :o r8$, papel, ou fe ita a conversão elo ouro 

apresenta . sobre a ele 
5 -4 Io :394t ouro, e 
á taxa de r 5 c\. 

.23 . 322 :727$000. 
A div ida externa é de ;f. 78 . 320 :777-9-9 e Frs . 24o . ooo ooo, decomposta 

-de accorclo com os seguintes empr estimos em circulação : 

.De r883 · .. . ... .. ... . ... . ... · · · · . · · · · · · · · 
" r 888 .. . ...... . .. .. ... .. .. .. . .. . . • . . . . . . ..... . .. 
" r889 - 4 'lo . . . . . . . . ... ..... . . . ... . .... . . . 
" 1895 - 5 'I, .. .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
" r898 - 5 °10 - Fnnding-loan 
" 1901 - 4 'lo - R esciss1:on Bonds . . ..... . . 
" I905 - 5 °10 - Ob·ras P orto R io . . .. ... . . . 
., I9o8 - 5 'lo . . ... . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
., I 9IO- 4 °/o 

E mpres timo pa ra a construcção da Estrada de F erro 
Itapura a Corumbá .. . .. .. ....... .. .... . . ... . . . . 

E mpres timo pa ra a construcção da Estrada de F er ro 
de Goyaz . . . .... . . ... . .... . ... . ... . .. .. ... . . . . 

:Emprestim o pa ra as obras elo P orto el e P er nam-
buco 

;f_ 3 . 267 . 000 
4 ·757 -000 

I8 . 3o0 . 3oo 
7. 29 1. 6oo 
8 . 6I3 . 7I 7 -9-9 

I 4 . 202 . 56o 
8 . 370 .300 
3 .5 I 7. 6oo 

IO. OOO .O OO 

F rs . I o o. ooo . ooo 

F rs. I o o . ooo . ooo 

Frs. 40 . ooo . ooo 

Frs. 240 . ooo . ooo 

O actual exer· 
cicio 

Divida ex-
terna . 
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Foram feitas no anno findo e no corrente as emissões: de <f I o.ooo.ooo, 
em titulns d e 4 "/0, ·conforme o decreto n. 7.· 853 , de 3 eLe fev.e r·eiro ele Igro, 
para a ·co.nv-ersão do j~uo d.o ·emprestimo da Oeste de ·Mi.nas e d<:> em-
prestimo de I 907, bem como para a construcção da nova rêd e de estradas 
de rer.ro do Ceará ; de 40. ooo. ooo fra.nco•s, f,eita nos termos elo decreto 
n. 7. 207, de 3 de dezembro de rgo8, para as obras de construcção do porto 
de Pernambuco; de so. ooo. ooo francos, para completar o capital destin~do 
á construcção ele E. F. de I ta pura a Corumbá, nos t ermos do decreto 
n. 6.944, de 7 de maio de rgo8; e de roo.ooo.ooo francos, na conformidade 
do decreto n. 7. 877, de 28 de fevereiro ultimo, para a Estrada de Ferro 
de Goyaz. 

Amortisações Durante o ultimo exe~ciCIO fizoeram-se ws segui>ntes amortisações de 

Resgate 

Remessas de 
fundos 

Emprestimo 
de 1879 

Seu Resgate 

titulas da divida externa: 

Emprestimo de 1 908 .... . ...... . <f 3I8.ooo 
I,907 .. ' .. . .. . . . 6g.300 

R e seis sions bonds .............. . 375-700 
E.mprestimo de 1904 ...... . ; ... . . 129.700 

<f 892 . 7'oo 
>No acúua.J e:x;er·c~cw, em que foram restabeleoidas <JJS amortiiSações sus-

pensas pelp accordo do funding-loan, resgataram-se titulos na importancia 
de <f 48r. 68·a, sendo: 

Emprestimo de I888 
" r889 
" 1895 

1907 .. . ......... . 
" 1908 ............ . 

Rescisions bonds ........ . ...... . 

;f 63. 300 
87-900 
40.000 
6g.300 

164.400 
53-780 

<f 48r. 68o 

Durante o anno findo o Thesouro N aciona] remetteu para os seus 
agentes em Londres cambiaes no valor de <f 7· rg6.3r8-4-6, e Frs. 

6r5.496.o93· 
N este anno já sobem as reme~sas a <f I .9o8 . 3I6-Io-2, e 2.172.462,35 

francos. 

Ern 31 de dezembro ultimo, o capital circulante deste emprestimo, do· 
juro de 4 1 /, 0/o, era CÍ e 20 . 548 :ooo'$, ouro ,' eqniv.a]ente a ot 2 . 31I.650. 

Estava elle incluido entre os de amortisação suspensa pelo contracto 
do funding-loan, tend>o entr etanto o Thesouno despend~do, desde 1898, para 
o pagam ento dos juros respectivos, a som ma de <f I 04 . 024-6-3, ou 
924:66o$, ouro. 
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Restabelecido, em janeiro deste .anno, o ser v•iço da s amorüsações ·nor-
maes, seria de ~ 445 . 705 -6-3, a annuidade a pagar até a extincção do 
m esmo emp.~estimo. Entendeu o Gove r•no p~e fe""ivel aJdjuxiicar recursos 
orclina rios do Thesouro á remissão imm ediata da divida, fàzendo cessar 
O pagamento dos juros a I de julho proxitnb e chamando OS t itulas a 
resgate. E<st'a prov idencia poupa rá ao orçamento vigente a cl espeza de 
~ 52.012-2-6 de juros do 2° semestre e a quot a de amortisação de outubro, 

no valor de ~ 170 . 84o- ro-7 . N o orçamento v indouro e nos subsequentes, 
<l r educção da despeza se rá a indicada acima, ele j: 445 .705-6-3 . 

A conversão ·do juro el e uma pa rte da nossa di vida <externa, effectuacla 
ultima mente, póde S·er apr eciada d•esde j.á pelos r esultados cün<:.erne·n tes aos 
dois <emprest.imos, tão onero.sos , d a O eS!te d e M inaJs •e d e 1907 . •Ü capital 
circulante do primeiro era de ~ 3. 388. roo, e do segundo , de ~ 2. Sií r . 400, 
ou un~ total de ~ 6 .249 .5 0o. Foram convertidos os t itulas correspondentes 
em novü•s t ituLas do j,uro de 4 °/0 , no va lor nom·ina l d e ~ 7 . 14 2 . 285 . 

E' facil demonstra r a vantagem dessa operação . 
E ram estes annualmente os encargos d o Thcsouro: 

Q uo ta annual pa ra o ser viço elo em-
pPes tim o da Oeste ele Minas 

D ita pa ra o de 190 7 
;f 240 . 000 

z8 5.ooo 

;f 52 5. 000 

Com o emprest im o el e ~ 7 . 142.285 estes enc;,~ rgo s f ica ram reduzidos 
.;.o seg uinte : 

Juro·s de 4 'Ir 
Amortisação de 0,5 °10 

.:f 28 5. 691 
35 · 7J I 

;f 32l . 4ü-2 

O alli v.io elos orçam ento s vindouros será de ~ 203 . 598 por a rmo . 
Sommando-se esta• quantia com a que foi economisada pela r emissão do . 
e mprestimo de 1879 , teremos annualmente uma diminui ção da despeza com 
a nossa divida externa, no va lor ele ~ 767 . r 07-6-3 . 

O Gov•erno tem se empenhado .em .i' ealisa r out r as operações des ta natureza, 
ern cujo exito tem motivo<s para acreditar. D esse modo t erá concorrido 
para ct"ear um typo melhor para f.uturas emissões, tendo já conseguido 
aliás dos concessionarios de estradas de fe rro, el e construcção custea~a 

por apolices ouro, a r evisão do i uro concedido e a sua reducção ao typo 
de 4 '/,. 

O total da di v ida 
e ra d e 546 .476 :6oo$, 
r8"':'o83 :ooo$, emittida 

inte rna, r egistrada no r elataria da f azenda , de 1909, 
ao qual -devemos accr.esoentar a importa ncia d·e 

em virtud e do decreto n. 7. 3 q, de 4 de f eve;·eiro 

Con versão d ,e 
jur, s 

Di ; ida intem a 
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daquelle atino, para a construcção elas estrac\.as el e ferro Madeira e Ma-
Inoré e outras. 

Da somma assim constitt;ida, de 564.559 :6oo$, dev ~m~s c\eduzit·· 
26.548 :ooo$, do resgate de títulos de 1897 e do emprestimo ele 1879, restando· 
para o total da divida, 538.o1I :6oo$ . Como, porém, o valor elo empnistimo· 
de I 879 era expresso em ouro ao cambio de 27, o ·total do resg·ate effe-
ctuaclo, feita a -c-onversão do ouro em p•a.pel, attinge a 42.986 :4oo$ooo. 

P.or decreto n, 7. 736, d•e r6 el e dezembro d e 1909, foi o Ministerio 
ela Fazenda aut•ori•sado a -emittir ap.ol·k•es el-e j-uro ele 3 °/0, a·té a somma. 
ele I. 8os :371$2.I2 para pagamento elas r eclamações julgadas pelo Tribunal 
Ar'bitral Brazileiro--Bo.Jivia-no-. 

O fundo ele amortiJsação ela divida interna possue, actualmente, 25.360 
titulo.-, no valor de 25.247 :I o o$, tencl•o havido o augmento de 2. 658 :6oo$, . 
el e janeiro de I 909 até esta data. 

Em 3 r ele clez·embro ele I9D-8 •O papel moeda circulante rep11esentava a . 
so.mma . el e. 634. 682 :852$ . Em igual data de 1909, havi-a em circul-ação 
nota.s no v,alor de 6z8.452 :732$ e em 3I d-e ma-rço deste anno o total 
cÍI>ctÜante ~ra cl•e 627.075 :z6r$500, provincl•o ·a clifferença, na importancia. 
de 7. 6o7 :590$500, do r-esp.ectiv-o r esgate, por meio de mo edas de prata, . 
nickel -e bronze, e do desconto de notaJS -substituídas. 

O saldo do fundo o·e resgat-e, que d everá ser ap·plica;do á incineração 
de notas, é presentemente ele 9-43·8 :359$592 e o elo fund-o d e garantia . 
atting.e a ;f. 8. o69 . 093-5-5, inclusive -a r-enda de 1909, ainda não apurada. 
definitivamente. 

Em 3 I . ·eLe d1ezembro el-e 1908 os depositas na Caixa corrcsp-o ncliam a 
;f. 5. 587.272, repres-entados por bilhetes conversíve is na importancia de. 
89.396:353$252. No segundo 1>emestre de 1909, os clepo.sitas >Sub>r.am ra-
pidamente a ;f. I4.ü.SD.235 , •até 3I de dezembro. AcW-almente, a cifr-a d·os. 
dep-ositas a inda· c>res.ce, acreditando o Governo qu e em breve estará att~ngido 
o limite do art. 3° da Lei de 6 ·de dez-emb-ro de rgo6. E n1 .tae.s .condições . 
tr·ansn1itti-vos, ·cc•tno nle ·· tCU tnpria, a exposição que n1e dirigiu o d\1inistro . 
da F-azenda, para que II'·esoJ v.e;":seis em v•ossa sabedo•rÍ•a ác-er-ca do pr-oc-edi-
ment-o que deve t-e-r o Gov-erno, quand-o se realpsar aquell.a ev·entua·lidade, 

!Cada vez .mais se firma a pro~peridade do Ba•nco do ·Brazil, •que te-m . 
alaTgado .a ,a,cção be·riefica que ·exerce · no no,ss·o. _me io econon1ico e financ·eir·o. 

T!ites J::,enefici·os se aferem 'Pelos .s eus bal anç·o.s, r.ev·ela.Jd,or-es, .não só-
da oor-r,e-cçã.o e competerucia d,a sua gerencia, como da pujança d~ nosso 
tnÕvin1ento üO·l11mePoia1. 

cl\ •c otaçã-o das suas acções attingiu á média -el-e I IS$500; o d-~ s~:mto 

de letras a 149 .69·6 :867$ID4; •sua:s cliv·er•s•as contas, no interior ·e no exter>o-~, 
accusam -movimento- a:ctivo .e ·larg-os saldos .' 

A oonta dos pequEl!lo.s depositas j-á é auspici o•sa, . e . até 28 de -a!Jfi l!. 
ultimo manif-es-bava um s-aldo .superi•or a I . ooo :ooo$ooo . 
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A carteira d e camhio d·esempenhou .cabalmente a fun.cçãoo r eguladora , 
que lh e fo.i comanettida . A tax·a oscilJ.ou, durante o anno. d.e 15 1

/ 8 a. 
I 5 3 I 8 , s·endto. que a varioaçã•o, ·de •aad~a vez, não excedeu de 1 I a~ . protegend,o 
o ·Cmn-tner·c i•o e as >industr i.as .oo.n tra os v·ex.a1nes de g randes e rapiclas. 
oscillações . 

Nos ulti.mo•s diaJs el e junho do anno •pass·rudo ·O B-anco devia ao T)resour-o, 
por e.m issã•o d e vales-ouro , ;f. 5 . 7 55.202; no semestr e de julho a d ezembro. 
r esgatou por meio ele ca.mbiaes e co-nversão ;f. 7 . 033 . 762 . 

!Os saldo s em ,poder .elos nos-sos ba'11"queá r-os tPer.faz.iam, .em ·I1rarço ,. 
;f. 4. 909. 1 64 ; O<S no.s.so·s -creditas in tacto s r epresentam ;f. r . I 8o. ooo e o 
cambio comp-r;a,clo par•a entr.ega .em curto prazo ;f. 2. o·67 . 64 I , .ou Ul/1 

total ·d·e <f 8 . Is6.8os . 
Accr esc•e em favor ela situação o facto d e have r ainda bastante borracha 

para expo.r t&, <a perspectiva da nova safr.a d·e café e ·outros product.os, 
a lém el e crupitaes es·trang.eiro•s, que ser ão imp·o·r trucl o.s po·r fo rça el e operaçõ·e.s. 
d.e cr·edito ultimam en te r·eahsaclas·. 

Dur.a.nte o .anno findo o vaJ.or ,cJ,a ·emnüssão cl·e vales-ouro foi ele 
!i. 9 . 187 .940-13-9; o movime.nto d:a c.art•e ira de cambio traduziu-se deste. 

moclo: 

•Compra 
Vend a 

;f. 37 .225-551 
;f. 34.843.0II 

A receita e a d·esp•e za cq.n1 as .operações d·e cambio, Uurante ~ dois.. 

-sem estre.s , foram: 

No J 0 sen1estre : 

D·esp.eza 
R eceita 

No 2° semestre : 

Desq:>eza 
Rece it·a 

t47 :664$IS 7 
' ·337:369$257 

soÍ5 :202$I75 
2.6I6 :453 $242 

Foi extnaordinari·o o tnov ín1 ento do nosso com mercio exterior en1 I 909. 
O.s algar ismos da .expor-taç5.o atti ngiram a r . o r 6 . 590 :27 0$ em mo eda 

P<l!P·el, equival·enk s a ;f. 63.724. 440, S·enclo super ior.es aos d·e 1907, até 
·então co·nsid•erado o n osso an.n·O d·e mai•or expa•nsã•o co.n11111ercial, em 
155 . 699 :38~$ ou :f 9 . 547.542, quer dizer mais 17,6 °/0 . 

Ü>s algar ismos d.a ' impo·rtação são r ep·r esen taclos por 592.875:92.7$ em 
mo eda pap.el ou !i. 37 . 139 . 3 54, s-o-mmrus infer iores ás el-e 1907 em 
52.061 o8Ii$, moeda pape] Oll ;f. J . 3S8 . 249, is to é, m enOS 8,4 °/o , 

O :sal:clo do .111o"sso balanço commercial •em 1909 f oi ele 423.714:343$, 
•OU ;f. 2·6. s8s. o-86, quando ·e.m l 907 foi eLe · 2 IS . 953 :r 38$, p·apel , OtL 
<f 13 . 649. 29 5, cdir'esponcLente .. a mais 94,7 °/o em 1909. 

ColntiJerc iCP 
exterior 



E' a seguinte a com,pamçã,o dos dados refe re ntes ao·s tres u lt imos ' 
annos: 

1907 
1908 
1909 

1907 
1908 
1909 

Exportação 

Importação 

PaJI>el 

86o.8go:332$ 
705.79o:6r1$ 

r.or6.590:270$ 

644-937:744$ 
s67. 271 :63·6$ 
592 . 875 :927$ 

54 . 176 . 898 
44 · I 55.280 
63.724-440 

40. 527 ' 60•3 
35-491-410 
37-139·354 

Differenças entre a exportação e a im!portação: 

1907 
1908 
1909 

Papel 

2 15- 953 :138$ 
r38.5r8:975$ 

423-714:343$ 

13.649 ·295 
8.663.870 

z6. s85.o'86 
Examinados os valor-es ;r elabivos aos .exer-cióos de 1908 e t909, vê-se 

que neste ultimo a importação augmentou de 4,6 °J 0
, ao passo que o at:cres-

cimo da e:><portação se elevou a 44,3 ° J". 
O wugmen1o do valo r d•a nossa eX!portaçã·o é d evido principalm ente á 

aJ.ta dos pr.eço-s do café e borr·acha. 
A quanüdwd-e deste u ltimo procLu.cto foi pouco superior á exportada 

em 1908, isto é, 39.026.738 k ilos cont r a 3•8. 206.46 r. 
Na exportação do ·café , a differ ença foi de 4· 222 . 239 saocws a maior 

em 1909. 
'Ü movimento do commercio exter ior do primeiro trimestre do corrente 

a nno, •Compar.ado com o dos annos d·e 1908 e r 909, fo i o seguinte, d evendo 
notar que não são d ef initivos os a lgar ismos relat·ivos a 19 r o: 

E.t·porta.ção. 

' 
Janeiro a março de 1908 ...... ... .... . 

" · 1909 
1910 .... ' . . .. '.' 

Importação' 
Mercadorias: 

Janeiro .a março de 1908 ........ : ... .. .. 
1909 .. ........ .. 
1910 .......... .. 

Papel 

t82. 248:55 2$ooo 
262. r z r :o64$ooo 
225-533 :794$000 

Papel 

16r.683:371$ooo 
I38.314 :332$ooo 
169. '34 :26 1 $o o o 

J '·399-532 
r6 . 399.6-3-2 
14.095. 87o 

10.115.737 
8.653.6sr 

10.570.989 



E~ecie metalhca : 

]amei-r.o a ma·rç•o de 1908 
1909 
1910 

7'27 

27.330 
88.448 

1 .o6s . 198 
Differença ·ent r e a importação e a exportação : 

Janeiro a m~rc;o de 1908 ............. . 
P •apel 

20.565 o18r$ooo 
123. 8o6 :73·2$ooo 
5·6. 399 :533$ooo 

;f 

·1.283.795 
7·745·981 
3·524· 971 

!Como se vê, o saLdo no uLtimo •trimestl'e, comparado com o de igual 
perio.do de 1909, f.oi meno.r de ;f 4.22I.OIO. 

Essa .gramde differença é ·expli•c<Vda peJ.o facto da antecipação da expor-
tação do café pelo po;rto de ,Santo·s, no primeiro tr.imestne de 1909, em conse-
quenoia do limite mal'cado á quantidade exrportavd por aquelle porto e que 
devüa ser attingido em març-o d.aquelle anno. 

Co:~p effeito, o movimento da exportação de café nos primeiro.s tri-
mestres de 1909 .e 1910 foi : 

1909 .. . .............. o .. .. 

19~0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Saocos 

4 o 173 o 024 
869•. 9Ó1 

Valor em ;f. 

8. r·8·2 . 532 
I . 879.489 

No·s mesmos ,periodos, o movimento da expontação da bor.r·acha, foi 
o ·S!\guinte : 

}ameir.o a março de r 909 ..... 
1910 00 o 

Kilos 

13. ·296.ooo 
14.243.000 

Valor em ;f. 

'5·350. 173 
9·412.481 

Deve-se sa1i•entar que o valor da importação em esp·ecies metalli~as 
attingiu · em , 1909 a · ;€, 8. 85 I . 619, somma até hoJe não registrada, •e no 
:primeiro tnimestre. deste anno j.á ·se eleva a ;f I.o65.198. 

No dia 1° de fever·eir.o entrou em vig!Jr o r·eguiliamento e:x;pedido em Reforma do 
virtudtc; da lei n. 2.083, de 30 de julho do anno proximo passado, que Thesouro 
reformou o Thesouro ·F•ederal e deu outras ·p:mvidencias no sentido de 
melhora.- os serviç-os da adminiSI!:ração da F.azenda e unitfoi'ID·isar a conta-
bil~dade publâca. 

A execução desse melhoramento vae sendo f eita satisfactoriamente e 
é de crer que em brev·e estej.a produzindo de todo .os resulta;do.s almejados. 

Attendendo á necessidade de maior desenvolvimento á administração Posteis fiscaes 
fiscal do territorio do Acre, .foram creados, além de alguns postos fiscaes 
e regis tros em pontos convenientes, uma M•esa de Rendas no Alto Purús 
e out ra no Alrto Juruá, ficando installada a primeira em Senna Madureira 
e a segunda em .Cruzeir.o do Sul. 
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Ficou assim o terr itorio dotado de tres Mesas el e Rendas, uma em cada 
departamento e todas sob a juriscllicção ela Delegacia Fiscal do Thesour9 
N aciçmal em Manáos. 

T.endo sido denunciado · o convenio celebrwclo qlelo Governo da União, 
com .o ·do Estado do Rio Grande ·do Sul, ~Jara r epr.essão elo •contrabando na 
fr-onteira, e sendo urgente prov·idenciar a respeito, ex•pecli o decreto nu-
mero 7. 865, de r7 de ·fevereiro ultimo, approvando o .novo regulamento 
para aquelle serviço. 

Por esse regulamento foi restaboelecicla a delegacia especial elo Minis-
teria da Fazenda, cr eada pelo decreto n. 2.431, de 8 de janeiro ele 1897; 
nelle estão recom.[JOstas as disposições desse decreto e elo de n. 2. 459, 
ele p ele feveretiro, tambem de 1897. 

As moclifiocações elo r egim en anterior da r-epressão -do contr-abando·, 
sug.ger·idas pela experiencia, justifi.cam-st por melhor attenclerem aos 
interesses da fiscalisação. 

!Pelo decr eto n . 7 . 897, de r o ele março prox;imo findo, foi approvaclo 
o llovo r.egulamento para a fis_oalisação e cobrança elo imposto de transport•e. 

E·ste regulan1 ento tornou 1nais equ~tativas as taxas e garantiu IJ.nel hor 
a arrecadação e fiscaJi.sação elo imposto. 

Pelo >Governo do Estado el e Santa tCathwrina foi d enunciado, em 
fins elo armo passado, o accordo feito .c-om o da União para a ar·ecaclação 
clws ' rendas fecleraes. 

Em vi·sta di·sso, o Ministerio ela Fazenda, providenciou, instaU.anclo, 
desde l ogo, co.Jlectorias feclera-es nas QJmnópaes cidades e cüicla~clo ela 
creação de outras por todo o territorio elo Estwclo. 

Pondo ·em execução o decreto legislativo que cTeou o Minlsterio ela 
Agricu!ltum, Indnstria e ·Commercio, obedeceu ····o Go,•erno ao dever que 
lhe assi-stia ·de corresponder ás . exigencia~ da situação econo.mica elo paiz 
e ,á,s in&taiü-es reclamaçõ-es ela lavoura, ex.pressas pelbs orgãos maas auto-
risadas da sua r epresentação na prop1·ia ·classe e no •Seio elo •C011gresso. 

Indo ao encontro dessa nobre asporação, pleiteada ·com esforç.o, ha 
longos an"nos, procurou o Governo attender ás necessidade-s que eram mais 
urgentes e ·si no . curto periocl0 decorrido . .não .conseguiq prestar igual 
cuidado ·a todos os ass•wnptos desta natureza, executou o que o tempo e 
as circums1ancias lhe permittiram, parecendo que em breve pod•e rá estar 
compLeta a parte que j-ulga suffuciente para ultimar, tendo ·em vista a 
p,ruclencioa com que deve ser g.ui·aclo trabalho tão .coonpl•exo e que -exige 
tantos recursos elo Thesouro .. 

Installado o LMinisterio, a principio provisoriamente, e, mais tar-de, 
com caracter definitivo, não se demoram as providencias attinentes á 
-or•ganisação elos serváços comprehenclidps em sua esphera de activiclacle, 
estabelece11clo-se em •sua phase inicial a insp ecção agricola, a instituição do 
ensino profissional, por intermeclio das >Escolas ele "Airtifices, a Directoria 
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d e Industri il Animal, com sécl e no Posto Zooth Bchnico d e Pinheiros , a 
Directoria el e Met eorologi a e A stronomia, a Secção el e Publicações e a 
Del egacia do Ministerio no ·A cre . 

D essas CT eações com eça o .paiz a colher r eaes beneficio s, que irão 
progr ess ivamente a largand·o, á medida qu e ellas for em demonstrando pra-
ti-camente a utilidad e elos seus serv·iços e vencendo certas r esi·stencias 
justificaveis .em un1 pai z no vo, cuj a cultu r::l profi ss ional não ·corres.ponde 
á pujança e vari e.cl·ad e dos seus r.ecursos naturaes. 

A Íl(Sp ecção ·agrícola, que o decreto n . 7. ss6 , d e 16 de setembr·O elo 
anno findo , instituiu, r epresenta um elos f~mdamento·S ela organisação, 
actual do Ministerio, porque lhe cabe levar ors ensinos ela agronomia mo-
derna e os r ecursos el e que ella dispõe aos centros agr.i colas do paiz, cujn-
ji rinclo-lhe tambem, por int ermedio ela d elega•cia do Ministeri-o no Acre, 
v.ela·r pela conservação das no·ssas riquezas naturaes e pela prosperidade 
ela industria extractiva da borra•cha nos rico.s. seringa es claquella longínqua 
região do nosso t e rritor.i~o. 

Faz endo confer encias sobre questões el e !nteresse immecliato para a 
lavoura e a i.ndust ria pecuarioa, procurando desenvolver o •espírito ele asso-
ciação, pela pr·orpagancla activa , p erseverante, dos synclicatos agrícolas, elas 
cooperati vas, das caixas ele ·Cust eio rural, d istribuindo plantas, sementes 
e publicações, fornecendo pelo rcusto ou concedendo por emprest imo aos 
lavradores, inst rumentos el e lavoura, dando-lhes conselhos sobre a rpratica 
das diversas c.uHuras , sobre as molestias communs ás .plantas uteis, o 
ii1speétor agri.cola prestará collaboração valiosa ao cl esenvo!llünento das 
nossas fonte s de pmducção. 

lnsr:e ~ção 

agricola. 

Não menos u t il. serão á população infantil das cirdacles as escolas ele Escolas 
a r ti.fic es, que satisfazem uma n ecessidade ele ord em e.c.onomica e social, profissionaes. 
preparando o brazilei·ro para as funcçõ es da vida pratica, creando em cada 
E stado nucleos de .operarias validos, intelligentes e ao mesmo tempo soffre-
anclo a tendencia •para o emprego publico, para as profusões liberaes, que 
declinam sensivelmente ao embat e el e uma concurrencia des esperada, pre-
judicando acti vidad es que seria·m ma.is rpro·vei•tosas em mitras applicações. 

D essas escolas acham-se installadas a elo Piauhy, •Com 51 alumnos, 
a do Maranhão, co.m 74, a do !Rio Grande do N orte, com . roo, a da 
Parahyba, CO·lll 117, a de P ernambt11co, com 1 20 , a de Alagoas, com 70, 

a do Espírito Santo, com 1 29, a do Estado elo Rio d e Janeiro, com IJI, 

a do Paarná, com r 70, a d e Mat to Grosso, com 77 e a ele Goyaz, com 
· 33, constituindo a do ·Rio Grand e elo Súl , r epresentada pelo Instituto Te-
chnico Profissional , unn elos melhores .i ntuitos do seu genero no paiz. 

N os demais Estados, o Governo instaJ.lará em breves dias institutos 
iclenticos . 

rCreando a Directoria de In.elustria Animal, t eve o Governo o interesse Industria ani-
cl e att eneler á industria pecuaria e el e lact.icinio1s, que precisa ser impu!- mal 
sio11ada pela installação el e po stors zootechnicos nos princi.paes centros ele 
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c1 i ação e pela pr.at>i.ca de cursos a1111bulantes de zootechnia, de lactic.inios 
e de veterinaria, in·dispensavel a toda exp l·oração agríco la e pastoril. 

Foram estabelecidas bases de concur rencia pa ra a installação de 
·matadouros mode.los e entrepo-stos de .carn es congeladas. 

Organisou-se o Serviço de Pwblicações e .Bibliotheca, destinado á pro-
pag:ancLa, .por impressos, d e t~do que ·Se relac·i·one co1n a agr.i.cuhura e as 
indLbstr ias ruraes, e constituiu-se a Di rectoria de ·Meteoro logia e Astro-
no•nia, com séd e no antigo Observatorio Astr.onomico, estabelecim ento de 
alta e merecida .r~utiJ.ção sc·ientifica, que precisava, entretanto, a lli ar aos 
·Seus estudo·s· e observações um Slerv:iço mais d·esenvolvido rd·e met·eo·ro•1ogia 
e previsão do tempo, abrangendo todo o Brazil . 

Jardim Bota- O ·Governo reorganisou o Jardim Botanâco e o Museu Nacional e 
nico e ada·pto.u esses estabelecimentos scientifncos ás funcções prahcws que devem 

Museu Na- preencher, de a•ocordo com os serviços dependentes desse Minist~rio, e 
cional com o obj ectivo de desenvolver o estudo .da nossa f.l.ora, da nossa fauna 

e das riquezas miner.aes abundantes no ternitorio nacional. 
Exportação de Tannbem o Governo decretou premias el e animação a·o com.m ercio 

frUtas 1e á exportação de frutas, aos sericicul tore1s e plantado res de amoreira, .:tos 
Novascultnras cultivador.es ele trigo , e aos me!l,o,res processos pa ra a coagulação elo 

Jeite de seringueira. 

Exposição de 
Bruxelles 

Recensea· 
menta 

Para dar ao estrangeiro no•va idéa das riquezas naturaes e do desen-
volvimento industrial do paiz , o .Governo resolveu que o Brazil fosse repre-
sentado na .Exposi ção I nte rna•cional e U nive rsal de B.ruxella:s, que f~i 

aberta em ·dias ,do mez ultimo findo. Alpezar das diff>cuidades encontradas, 
a commissão encarregad·a de reunir os prod-uctos .para expôr conseguiu 
obte r somma importan te delles, que todos já fora m remettidos ao seu des tino, 
sendo de notar o conbingente prestado pelo Districto F ederal e pelo s 
Estados do A,mazonas, P e rnambuco e S . Paulo. 

,E' de lamentar que \Odos los Est<11dos e os in.dustriaes de toda a 
especie não vejam desde ' logo as vantagens odirecta·s e indir·ectas qu e esses 
certamens podem t razer ao desenvolvimento das nossas r-elações commer-
ciaes . Esperemos, porém, que todo·s elles .prestem o' mais decidido con-
cur·so ao Gov·ern o F ed·eral pa-r a organisar com brilho a secção brazil eira 
das futuras ex;posições . de Turim e Ro ma, para as qua es, con fio, concede-
re.is os necessarios m.eios. 

Outra questão que o .Gove rno entendeu desde logo tratar, foi a do 
r ecenseamento geral da R epublica, qu e em virtude das disposiçõ es consti-
tli ci onaes era obrigado a mandar prooeder. E stão sendo tomada•s para esse 
fip1 as .provid encias prelimi nares, devendo todos nós fazer um appello á 
populaçã-o, para que náo recuse nenhum a infonm ação aos agentes do , Go-
vt rno. E' para deplora r que h a t an tos a nnos não tenhamos conseguido 
l evantar o r ecenseamento geral do paiz, v endo-nos na contingencia de 
appellar para o r ecurso de calculas approxi.m.a tivos , to.da a vez que t emos 
de alleg:t r ci fras que pos•sam t raduzir o desem·olviment o da população 
elo paiz . i I i : ] 

! 
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A ausencia de algarjsmo,s officiaes ou de bôas estatísticas de outra 
origem, a respeito de todos os as&umptos, acarreta-nos .pr·ejuóz.as e díffi-
culdades de toda a especie. Devemos recordar-nos da importaricia que 

·tiveram elementos dessa natureza na ·Confer·encia de Haya, sempre que 
se teve d·e avaliar o gráo de importancia de cada nação pela sua população, 
seu c01mmer:cio interno e externo, e sua mar.inha mercante. Nunca, pois, 
será de mais .proclamar o valor desses trabalho·s e pedir para elles todo 
o vosso ·concurso. 

Não se restr.ingem ás providencias indkadas a acção que o Governo 
tem pr<;>curado exercer, por intermedio da·queHe 'Ministerio, visto que outros 
assumptos se acham em estudo e devem ser brevemente obj ecto de resolu-
ções do 'Governo, conforme a aJUtorisação contida na lei n . 2. 221, de 30 

' de d·ezembro de 1909 . 
Dentre elles, releva mencionar a organisação da Escola de V'eterinaria, 

- a instituição do serviço de protecçào aos nossos indrigenas e localisação de 
trabaihadores naciona·es . 

A fundação de estabelecimentos de credito agrícola , capazes ele satis-
f,azer os justos reclamos da agri.cul~ura ·e das i11dustrias ruraes, d ependem 
do vosso concurso e ·estou certo de que não o recusar eis. 

O problema da immigração e colonisação continúa a merecer a maó.or 
attenção do Governo. 

'Durante o anno passado, o paiz re.cebeu Ss. 41 o immig~ante-s, dos quaes 
61. 162 espontaneos, contando-se entr·e estes 2 ·3. o83 agricultores . Os sub-
sidiados, em grande parte, chegaram com o i11tuito de fixar-se corno proprie-
tarios de terras. 

Reccbido,s no Rio d~ Janeiro ·e nos demais portos em que se acham 
m!ontad os oS 9~rv iç os de re:e.y:ção e h::.6pe.dag'em, todoiS os lnnnig ran te•S1 

que soJic.itarann, ,tiveram commodo d·esembarque, hosp,edag,em, transp.a.rre 
ein linhas d 1e ·na veg.ação a vapor e em vias ferr·ea:s até a e.9tação de destino, 
sendo qUJe OIS agricultoPe·S neunid·os .em f.ami·1iws gosaran1 .d1os ·auxi1ios neces-
sario·s para l'ocalisarem-,sc oomo proprietarios de lotes de terras em nucleos 
co1o.niaes mantidos pelia União . 

Bm nucJ.eos c-oloruiaJes ·custead·01s p·elo,s Estado1s foram C·O·ncedidos auxilias 
semelhantes, ,cJrefilll>i-dos nas l'espectiv.as J.e.gi11>lações. 

Recebendo fàvores dra U ni ão, lo.caolisara,m-se em r909 como p.roprietarios 
t errÍ·\•D•ri a,e s z . 376 h::1i 1i·as de immigran t.e·s agricu lt ores, constitui-das por 
12 . 029 pessoa·s; r . 169 fa.milias con1 5. 62'2 p~ess-oa.s e.1n nucl1e o,s .colonia.e•s 
sob a •a1dministração elo Gov,ern o F1ed.e ral; 148 f,a.m iJ.ia s, abrangendo 720 

pessoa)s t iveflanl passagens conoe•dida.s para c-Oolo ni·as a"ilflg:a6 e e1nancipadas ; 
e 93 fanli1,ia.s, c.on1 46o p•ess.o.as, f ixana•m-se ·em nnc1eos •estJadOHJe s , cujas 
d·espe~as de f tmdação correm exdusiva,m ente por co·n ta dos Estados, sendo 
os i,Jwnügrant1es introdu zi1dos p ela União . 

Tmbalhos pr.epa'l'abo.riOIS pa,ra a c'Peiaçã·o d,e nudeos oolonia es e J.ocàli-
SJção d·e imm ig.ran t,e•s têm sido eff cctua,do,s nos &tados do Espírito Santo, 

Immigração e 
colonisação 
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1\1 in.as Gemes, Rio de J an,e iro, S . Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio 
·Gmnde do SuL 

Estão ·em fundaçãJo 3I nuclteo•s co.Joniaes, sendo: I3 por c:>nta da 
·un ião; tres. .con1 auxili o p ecun.iario tda U nião ; nov~e á custa d e E.St:t.J.:::> 1 

in trod.uzi.nd.o a U niã o O·S immigran.tes; c s e·is p elo Estado d1e São Paulo, 
.sem nenhum auxiho f,Bd·e.ral. 

Desses nu'cleo·s, 28 têm Pecebido immig-r a ntes, e tJ·,es estão prestes a 
Te{lebe]"OS. 

N o decurso do a,nno passado f·oram .enca;ú1inhadas poelo Gov.e rno Fe:l era l 
e Joc1ali•sadas ·eJn nuc}.eos f1edera-es e estad~oaes, oon1 todos o.s féivores regula-
n1 e·ntines, 2 . z:zS fa.tnilis~s d1e diversa-s na.ci~onalidades. 

Dos nud~o.s colconi3Jes Cjllie a União está funcl anclo, I 1 r·eceberam . os 
púmeiros coiono.s em I'908 , e d·oic> em I909 . 

Apezar do curto .p·eri·odo decorrido, a n1aío r parte j á apresenta an im a~ 

clones r.esuLtad·os. 
·Em 3 I d e d ezembPO ultimo, a população desses .nudeos .er a d e I r. 97 3 

pessoas, t·end:o sido avalia;cLa · a produ•cção total n o a nno f ind·o em 
I .1 65 :739 $2 oo·, sendo 8·54 :oo9$900 d•e proclueto.s ag-ricolas e 3II :729$300 
cJ.e diversos .producto·.s de o.rige.m vegetal, anima.] ·e inciustrial. N aqu ella 
data, a •criação exisben1e nos referliclos nucl eo·s e pertencente quasi tada 
ao.s colo.no.s, •nepr.esentava o valor total dte 2•44 :63 I$700. 

Paralloelamente .ao cl·esenvolvi.men to econ omico dos nudeors fu ndados 
p elo Gov·erno •Federal, ·cumpre ainda ass ig-nalar o da r êde d e v iação, urba na 
e .rtur·a.l, qll!e fac ili ta .a·s 111e laçôe,s 1efltt r~e o.s h abitantes d o1s .m•esnlO•S nucl:eo.S 
e de outra.s z01nas r.wv.oadfa:S, impulsionando o c-om-n11ercio 1e permittindo 
a ·c·ollorcaçã•o n.os mercwdo,s proximo•s cl•os ]H·ocluctos co-loniaes, r emanes·cenbes 
do consumo local . 

O lvi.u,.eu Co•nmerci:al .do Rio d e Ja-neiro, cr.ea.cto ,e diPigido p•ela Aca.ct•e- · 
m>a de Oomnne1'cio , por l.ei 1oeconb ecido de utilidade publica e d eclanu:Iu 
o,ngã·o de consulta d~o Governo en1 a615U:l11!pto·s que inber.e1ssam o co~n,.m ercio 

e a industria, continúa a prestar exce11 entes se rviça.s a1o nosso cotnm epcjo. 
inter.n'o e .exter.no e á ·expansão econotn.ka do Braz.il . 

Reso lv ida , em grand e parte, pela acçã·o •conjunta el o Congresso e d o 
Poder Execu tivo a i.nstallação elos serv·iços que i ncum b ~m ao M ini sterio 
da .Agricultura, Industria e Commer'Cio, r estam outros a exig-ir a atbe nção 
dos .pocJieres 'publ,i•DO•S, CO'lll·O •sejam os que se r efenem á r.egu lamentação r da 
pesca 1e da ~Oaça, :e.odigo flonestal , codig~o elas aguas e tnuitas d 1JJS questões 
que entend~en1 co.nl a clilninuição ~dos custos da producçã.o agrjco la, aggr.a~ 

và'clos pelo p11eço ou esoa~ss.ez d e transporte cn1 diversas z ·o~na~s d1o ter-ri torio 
nacional. 

Organ isado o 1ensino .agrico la, en1 tod:a.s as suas mod.aüd·ade s, estaheh~

·cidas insütuições d.e •Cnedito, d.escnvo·lv i·do •O espirito de as•soci.ação , que 1 

alifus ha rd e evolu ir par.a.l!damen be com a d iffusão d·~ instrucç:io profiss iona l 
no 'seio rdas classes l-aboriosa6, .adopta;da.s medid•as effi.caz·e.s ']Jarra d esen volver 
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-Tio exterior o co1111nercio dos nossos ·produ.ctos, non11alisand-o sinnlitanea ~ 

·mente o mecanismo das suas tramsacçõ.es inte rnas · e impulsionando o m~
vimento ind.ustr>iàl, ter·emos conesponc\ido pl•e,na·mente ao.s intuitos el o 
·clecneto legi.slativo que creott o Mi·nisteri·o ·dia Ag>ricultu-ra, Industria e 
Commeróo. 

Ttenl funocionaodo c.on1 muilta r·egul-aridade a ·canüssão n o~rn.ea.da para 
·estudar a refor•tl11a •ela tanif1a da.s alfanc\Jeg:a·;, q~te d.ev.e se.r .sujeita ao vosso 
·exartll e con1o base de d~scussào para as v·ossas resohtçÕ1es d1efinjtivas . Esse 
·estudo iio i .aconselha-do por constanues r•eckumaçõe;s ácer.ca das taxas altas 
·dessa tarif·a. 

T.en1-1Se Vlei~if~i·aad·o dos longos debates -pub.li-c.a ~s, no ~seio da eon1mis.sã·:J 
e · divulgac\Jos na imprensa, qÍie si realmente ·essa,s taxas são elevadas ellas 

·náo foram instituida1s co1n a 1p-reoocupação ~exclu,shna od·e favor1eoer a pro-
çlucç.fuo naoi•o·rial, po.is que sobre artigos •Completamente ·<Ost ranhos ao qu e 

_pr:Õd{lz o paiz, ellas são iguallnente ·aLtas ou 1nais alta·s que outras, ben '2-
ficiado,r.as .da no.ssa industria agri.cola ou fabril. 

A v.er.c\.ade é que bendo subicl·o con.si.c\.erav.elmente a d .esp.eza publica nos 
ultimo·s t empos e sendo os imp o•stos de im:portação e de oo.nsumo a·s 'prin::i-
paes fontes da receita para faz•er fa,eoe a tocLas as r espol1lsabilid,a,:\e·s da 
U~nião, f.o i sobr,e ,e ll;es que cahiu incHstinctalntemte toda a :a.ggr.av,açã·o el e qu2 
.se queixam1 o·s -oo.ntnibuinteiS. Enttõe,tanto, tem sido pensamento d•o Go.v•erno, 
acollliiclo com sy.mv.athia pela -oo mmissão nev~soroa das tarifas, evitar, qua:1to 

·pos~iv·e-1, .elev1ações d·e t aXtc'l!S .e 1na,nter as actua.es, quando não s.e ch egue 
~a a~ocor,do ·para diminuil-a1s, oa,nform e 1se t.etn da,do na gram:l.1e 1maio:ria dos 
~rtigo1s ~exa1ni.nado.s . 

As nossao; i:1-
dustrias 

•P.arE>ce-.me que é nosso ·cLever t er em alta cons.i,c\eração o cst:1clo neal 
··das .coi.sas, :a situaçã·o inilludiv,el a que O•S fa:ctos a1üe rio.r.e15 n os he ,v 3.rmn 

em J:na:teria .ele producção. A·s ernissôes d e 'Pa.pel-lll'C'eda e a sua consequen te 
depr-eciação augm.entaram eLe mocl·o cl esastro•so, ainda ha hem p.aucos annos 

;as r esponsabilLd·~cl,es da União . Exigi neto a vor.age,nl do o::~:mbio , para 
as suas dif±ierenç31s, r1ecursos ~extréllorclin.ario•s, ,céllda vez maiores até rSgS, 

·t augm•entando 11nais tarde o·s encargos · da N.ação con1 o contra.:::to do 
.funding-loan e o pag1ame.n to das divida,s aeocumula-cua.s, o augm ento dos im-
·posbo.s foi eX"igido por tfuo .p enosaiS cir·cu.mstanci.as. 

A:s emisSÕElS ele pap·el tno ec\a o.ff,e-r eC•Elll1 d·esse,s ,pheno.meno,s, que ·São 
v:e rdwdJeiro ~circulo vi cio1so. O seu augm.e nto dtcternli,na .cnesci.mento d e tm· 

·portaçáo e co.nsequente augn1ento da ·renda a.lfandeg~aria; mas d.epo is. a 
·e xigencia .ele 111ai~or e.s relYhe.ssas el e ·ouro p·ar.a .. p.agmne.nto dessaiS in1port-açõ-e s .. 
ex-cessivas ·determina baixa de .can1bio, retracção od ~ssas t1l!e,smas importaçôesl 

~din1intuiçã.o desses 1nesmo•s impo.stos . 
lFoi a s ituação, assim definida no~s prim e it•o.s se i s annos da Republica, 

-que detePnlinou o increm ento. da indus t ria fabf'il , .cuja im:pot:tancia. não se 
·pód•e hoje dissimular •e ·cujo.s cap ita es já agona repre·sentam uma grande 
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parte da riqueza do paiz. A baixa ,do ·C·a.mbi·o e ,a .el evaçâJo . dJos impostos 
de importaçâJo f•o.ram O<S •se-us veordaJC!eiro.s oneador .,s, wconselhando á in iciativa 
priva,da o meio eLe pToduzir 'no i·nteTi·o;r ·art.efructos que a ·Car.estia do ouro 
e as •exigenci•as •do The.souro á po.rta .dws alfande.g:as não p er·mittiam c-ou'_lprar 
ao estrangeino . 

A' sorrn.hra dessa•s circuntstancias, mais ou menotS repr·oduzidas até hoj e, 
vingara1n .e .onesoeram ill1td!ttStri3.Js .nascidlél.s tailve.z pr.ec.oceln ente, mas qp'e 
em v·anj.p:s iCaJSOIS ·che'g.arajm a um . gráO taJ de aperfeiço.ari1ento, que se tpodefia 
dize r o estado adulto d·a sua evol ução eoon•omica, diant<e do qual ningüem 
dever;a te·ntar uma 01p.er-ação diestruriclora e mortal, mas a!pe.nas ac-onselhar 
medidas de ordem ·Conci'li<adona, qu e odi.rjj am a marcha asoencion~.] desse 
org1ani<s'Ino, se.m Séliorjficio d~e outrO!S interesses qu e porventura cnesçan1 a 
s eu ],ardo. 

tA faina de esrati,st·icas é um d os maio.r.es .obstacu].os a que possamos 
fazer j,d,éa perfeita deste e de ·ou.tros pon.to•s melcincl ro,so•s, áJce·nca do·s qua,es 
tenham;o,s ·ele i•n'llervi•r. Aind~ até Úem pouco tJem:po nos faltav.am por 
co•mpleto .i·nformações a r .esp.eit::> .da industria fabril . Felizm e:1te 
no quatri.ennio pas·sa.do, o Governo F<e.dera-1 incumoiu a uma insti-
tuiçâJo partiJcular, fo.rmada sob o.s a-uspi,cio•S· de homens de t·ra-
·balho e r-econhe.oida •capwcid.ade, de orga·ni za.r ,uma vas•ta obra que dlésse 
uma idéa d·e ·COlll.junto a respeito d-o Brazi<l, desde a su a geographi.a , .or.ga-
nisaçã.o po·liti-ca e finança.s até <I.S SIUas r·iquezas nart:ura,es e as ·sua,s indu,strias. 
Ess~ t r.aoa.Jh o, qllle ~·ernninou o anno P'assa,do·, co·ntém a esta·t.i<stica qu e o 
Centro .ln<dustriaJ ·dü Brazi l ·c-onseguiu levantar , ácer.ca da industrj a fabriJ; 
estart:i,sti.ca aut.h entic.ad•a pe,Ja 1ndjcaçã.o do pr.op,ri·o nom e de .cada fabri-
cante. N-ell a. fi·cou apurado ·O .capita l die 665 . 576 :•663$ empregado '"m 
3 . 2~8 estabelecim ellJtos ind11.1striaes, dlanclb trabalho a J 51 . 841 operarias 
e produZJindo menca,dori<a>s -no vaJ.o;r de 741 . 53-6 : Jo.8$ooo. 

O · Goverr-.no tem inf.onnações de que essa estati.st,íca j à eoomeç.ou a ser 
revista, apura~nd1o-tse, polf o:ra, aopena1S JU3Ji1s 137 esita:beJ·ec.i1ntent0s no D-istr-icto 
F,ed'era·l, oi•to ,em S. Paulo, seD.s ··em ·Minas Geraes, quatro na Bahia, do·is 
em Bemnacrnbuco, doli.s no Ceará e um e.:m Alagôas, .S1er~;»ipe e Maranhã,o, 
elevando a,que.ll es t·otaes a 68I. 848 :'663$ quanto ao capital,, 7'69 . 782 : I08$ooo 
quanto á .producção, e I 59. 6or qua-nto a-os operani•o,~. MM a analyse dessa 
estamishca , fundada em argumentos de faoto 1e f,eiba peJo,s seus p•r.oprio,s 
o.rg,aJJ.isa:dore·s, mo-str·a qt:J<e esse ifesultado ·está muito aquem da realidade 
e Cjl.lie não haverá exagero em acredi-tar qu\' tad pro·cl.ucção deve Orçar 
por ·Cerca de I . ooo.ooo :ooo$ooo. Só em r.elaçã.o á cervej a, fumos prepara>do•s 
e eaJçadlo, no D istricto Federal, ws cifras des1·a es1atcrstica, comparadas 
com a,s da Rec.,oecloda d.o Rio de Janeiro, em r9o8, que são as uh i mas 
pubHcadas por compJ.eto, apr esentam uma dcrHerença pa ra menos de 
8 . 118 :273$315 . Em rdação wo ·a,ssucar, a cliff.erença para menos é assom-
brosa. A estaÚs•tlca só co·nsig.na .o v.aJo r da pnoducção das usinas, quando 
entnetant o só en1 P Ernau11bl'lco h a cerca d e 1 . sov e.n..~ :-~1hos COl'T' q prodt1cção 
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de cerca de ·97 . ooo. ooo l<i>Los de a·ssu-oa.r e 19. ooo. ooo k>lo:s -d·e agua<rdente 
e ruLcoo·l, que p·or pneços infimos devem vale'!' maiJS 'de z(i. ooo :ooo·$ooo . 

.O exame da esta.tistioa g.eral do.s impostos de consumo, cobr<>dos no 
Estw~· de S. Pra.u1o em 1908, mo1stra ·ign.ra ln111en•be que ' os .PesuitacLos aqui 
ohtidJos têm d·e ser ainda muito augmenta:clos. Cal.cuJando p•elo;s preços 

'da praça o valor em réis do•s producrtos fubrioca:dos n<~~quelle Estado, e que 
pag•<>ram aqru.eUe imposto ã De.legrucra Fd·sca·l eLo Th·esóuro, cheg~mos a alga-
r.i:smos, ql]e , compa·rrucLos com os da esrbatistic.a a que me estou rerferindo, 
dão um accres'Ci.mo de 36. so6 :556$442', para a producção de calçados, 
oebida, f.umos preparados, .cha.péros, >pre.rfumariws, p.r-odUJCtos ·ch.imicos e phar-
maceurioós, o qu·e· a eleva de r6. 587 :296$ a 53.093 :Ssz$4•421 sendo que a 
comparação daJS mesmas cifo-as, em relação a tecidos e .pho.sphoros, apr.esenta: 
uma ICllif.ferença pa-ra menos, ·conrfo.rm>e o:s re-sultrucLo.s da Delegacia Fiscal, 
'na ;:mpor·t(l.n.oia. d.e 4.484:039$765, mrus que ' deixa ainda em mais de 
32. ooo :ooo$ a di.ffe.-ença d•e augmento, acima mencionada. 

'C.omtudo, fori por essa estat\·stica que pudemos ver.if.icar a •razão de 
cer.to•S ·phenonienos como, po•r exemplo, a baixa considerave;l da importação 
de oentélls 'tne,r.oadori~s, d131s quaes o tnaior nu1nero ré ~co .stirt:"u ido pür artigos 

. do mais largo consumo , fircando ev iden te que a itLdus.tria naci-onal fo·rnecc 
em globo ma!is de tres vezes o -cont ingente fo-rnecido 'pda importação <ie 
tecid·os de algo.dão e a'niagem, cour-os preparados, gr.av•atas, mobi>has, ladri-
lho•s , calça,d.o·s, .cha•péos, cha·rutos e cigarrors, f lores a,r.bifi.oi•aes tintas d é 
escneVler, p>hosphoros, malas ·e boilisas, product()s cer.a.micos, barbante e 
corrda, assucar, banha, biscoitos, cervejas), chocohat,e e' do:oe.s, charqu.~: 

massars alrinnenti-cirus, sal, 'Sendo que de alg1uns d ess es ' gene r os a i1n.p·ortação 
é quasi nulla. 

D e todrus as i.ndustrias arroladas 3'8 têm produ.cção superior a 
3. soa :ooo$ooo annuaes, sendo que algutnas ~ cLella~s che,gatn a produzir mrais 
·de r 7o.ooo :ooo$ooo, como a de tecido•s. Entre essa·s 38 .vndu.strias o cap ital' 
varia d·e 'r. 746 :o oo$ooo· a 269.005 :ooo$, que é o c•a!p•i·tal ·das fabricas d e 
t eci.dos . 

.O Districto Federa l está a fr·ente de·s.se mo·vimento in.dt1stri•al com 8o; 
estabelecim,entos, j á agora arrobdors, r82 . 3'"4 :o45$ de caviJtal, 243.976 :542$ 
de pro.ducçãJo e 38. 703 ope rario.s. rSeg;ue-se •S.. Paulo ·COlÚ 334 estabeleci-
mento•s, r 2·8 . 462 :·rgrr$ooo de capital: 120.735 :og r$ooo de pmdu!Cção 
24. 6o6 oper·a·rios; R.vo Grande do Sul com 3 rg e~abel·ecimentos·, 49. 820 :9r9$ 
de capi•tal', 1or .3 0>8 :820$ de pro.ducção e rs. ·87o opemr1-os; •Rio de Janeiro 
con1 207 estabelecim ento·s, 86. 195 :457$ de capital, 56 . oor :868$ooo de 
proclpcção e 13 .•62·2 operario•s; P.e·rnambuco com r 20 estabelecimentos, 
59 . 254 :355$ d.e capital, 55.926 :293$ de producção e 12 . 137 'opera rios , " 
os demaus .com ·capital que vae de 20 . ooo :ooo$ooo a ·menos d e r. ooo :ooo$ooo 
.producçã-o sup·erior a 30. ooo :o·oo$ e infe.rior a r. ooo :ooó$oo·o. 

~os ntunero·s g1c.b :tes :.ícerca da industria dre tecidos, que é a n1ais 
importante el e tod as, ha para co.nsi.c[erar qu e ell es env.o.[v em -os a lga rismos 
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relativos ao aJgodão, á juta, á lã, a·o !ina10 e á ·sêda. >Ü algod'ão avulta, 
entre todas essas fibra;s, offerecend•o á no1s'sa a;pmc.i·açi1o I03 f<obric'a:s com 
o capital de 265 .<2·28 :403$, a producçi1o de I35. 525 :668$ e. 46 .•I8o operarias. 
A ~estatisüca nã:o . é catoego~rica áae.r.ca do 1nun1ero de ft.r.so~s ~e t.eares, n:tas.· 
todos •O•S calcuàos .as orçam mais -ou "neno•s em I : ooo . ooo •para os primeir-os 
e 35. ooo para o.s segundos. 

Vêdes des·ses .s.i.mpoJes <algar·i·smos -o clesenvolvi·mento que póde tomar 
entr e nÓ's a pPoclucção e a inlclust!'ia elo .algodão. Pócl:e-se ·diz<er qu·e, cl·e·sde. 
a Bahia .até o Mara·n.hão, .o Brazill é um paiz fadado á .cuJtura de\Sisa pr·e-
cio·sa her;bacea. Não ha no mundo nenhuma 'região tã,o vasta pa·ra o desen-
volvimento de uma planta tão util. A zona da Amer·ic·a do N·o·rt~ , -oncl.e se 
faz o :plantio do algodão, é 1ex.tra:o.rdinariaunente 1:neno·r que es~sa in~m ensa 

r·egião .cJ.e nove Estadias bra'ziJ.eiros. ·Mas, ao passo que as ulúimas cinc-o 
safrws a;nnuaes ~êm s.ido ali de m.a:is de 2. o·oo. o ao e 3. ao o. cio o d<e fonelaclas, 
sendo a de . IgCIS-rgog de 3 .·I IO . 625 to<nebd:a.s, as nos·sa.s pou<~o ex;ceclem 
de 70. ooo tonel<odas, si a1.1:endermos a que a no·ssa ma1·or ·exportação nos . 
ultimas anno1s foi de 31.668 to.nelaclas 1e que o nosso .consumo interno é. 
avaliado em <Cerca de 40. ooo tonela;cLas. 

Si i·á ,c·o.nsegui.mos t ransformar .enn fio e •tecidos maios de metade d·a.. 
nossa p.roducção ·algodO"t,.ira, é evidente que as fabri1cas de fiação .e tecelagem 
têm presta;do á riq,ueza naaio.na! um contingente •Consideravel, augmentando 
enormemente o valor ele uma mercad1o•ria que, texporrtacla .como materia. 
pri•úra, re;preoSientaPia wpena;s <Cer.ca de duas vezes e mea1a menos o valor 
que lhe é da;do pela tra.nsfomnaÇão inclustr.ial. .Sendo, a;té hoi·e, a nossa. 
maior· importação de algodãJo manufacturwclo superio•r a 40. ooo :o ao$, ainda. 
ha um vaJSto campo de exploração, que a no•ssa irudustria eleve aspiFar um. 
dia abranger . 

Mas, a;l•ém d-a transfo·rmação fabr<iJ, a p·ro.clt~cção algodoeira pód-e 
constitui•r uma enn,rme · fon1le de riqueza nwcioJ:J<a.J, a i·n'da como ma teria. 
pnima de exportação. A e-v.olução in.clustrial da Amedca do N arte aca~:;reta 

cwda vez mais o aprovei~amento do algpdão ameri.cano nas fab ricas de> 
.pa;iz, ·cleix·a;nclo as ma.nufa;àtums d<a Enr.opa em dãfficul'ddetS paTa obtenção .. 
das quantidad-es de qú_e canecem. 'O interesse .rev1elado .pelo·s pa.izes eur-op eus. 
em .clesenvoJver essa .cultura nas sua.s 'Co lonias bem revela o partido que o 
Brasil pócl·e tirar cla · situação que t ã·o claramente .se des·enha. Fo.i p.en-
sanclo a~sian que me esforcei por desenv.oJver as estr.a.clas de ferro, que 
atravessai11 no N or.te importantes re'giões algodoe.iras, e estou pondo o-
mais vivo <e111i(lenho em promover o estudo dessas ten.aJs e de quanto. 
convenha á .cultura dessa pl.a~a e ao benefic.ianl.ento ela sua fibra. 

Outro aspecto dign.o cl·e estudo, .que apnesen<ta o problema industrial, 
é a questão da força motriz. Resulta · elas .cif.ra;s apuradas que maior parte: 
da força empregada pelas ,no.ssas f,a.bri,cas oé <produzida por vapor. A força. 
motf.iz, fo rnecida pela dectridda;cl•e é ainda insignificante; mas a força. 
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fornecida ·,por .~gua já lhe é n~uito superior. Esta ultima, que é ainda um 
systema nídimentar, .já indi.ca, entretanto, o enorme concurso que ha para 
tirar da fo·rça hydraulica, que se de-rr-~a por todo o Brazil. No dia 
em qtie toda ell.a possa ser tarnsformada em e!.eotrici-drude, · transmittida á 
cuPta ou longa di-stancia, em qualquer Pecanto, onde abund·e materin 
prima de ta,ntas que possui•mos e corra uma quéda d'agua, poderá surgi-r 
e viver uma industria, que seria imrp<O•ssivel vicejar, si tivesse de alim entar-
se de carvâJo importado e transportado em longos percurso-s. Isso no·s ensina 
que o fornecimento de força -electrica deve ser .entregue a Livre co:ncurrencia. 
para que elemento tão import ante para o progresso do paiz não constitua 
obj.ecto de nion<Opoli:o -en1 detrim ento da livre escolha . das industr.ia·s. 

A nossa importação de carvão tom-se elev~do nos ultimas anno-s, dt' 
r.055-I54 tonel.ooas, ·no valor de 20.oi5 :ooo$ em I905, a 1.354.6o7 tone-
ladas, no . valor de 3 I. 86-6 :ooo$ eni 1908, que foi o anno de mais alta impor-
tação dessa m ercado.ria. ,A indnst-ria fabr-il dev<e ter ahi um quinhão 
consi<;leravel, nias a industria de trans•porote por vias ferreas deve ter um 
quinh~o ainda m.a•i•Or . N es.te par-ticula-r, po-is, d.evem-o:s muito esverar da 
~pli-cação da,s no~sas forças hydrauli-cas, folgo Pegi-strar que em tão 
cuPto .e,spaço d·e tempo tenha pod·ido faz·er as primeira,s conc.essões neste 
sentido. Co-mo disse a,ci.ma, já se acha funcc:ionando -com ·perfeito exito 
a linha ele.otPi·ca, qu<e dá a.ocesso ao p-i-co do .Corcovado, numa altura de 
mais de 700 metros, e estão assignado-s contraotos para electrificação das 
linhas da Estrada de Fer.ro Victoria a :M-inas, na exte.nsão de cerca de 
500 kilom-etros, e au.torisando a mesma transformação na linha da sena 
de P.etr-opolis. Si opePar-se essa mudança no·s -nosso,s meio.s de transpórte 
á grande d1stancia, podemo-s estar certo.s cite que a electricidade r•eserva 
gramdes ·benefici-os ruo f'llturo do Braz·il, .pel'mi-tti•ndo, c-omo -esperamos rpara 
os minerio.s d·e ferro da r-egiâJo de ltabj.ra, fretes barato-s, diffi.ceis de obter 
pa-ra certos pro.ductos, dooas a-s condições techni-ca,s, tão d.iff.icei.s, das 
nossas estradas de ferro, que têm de vence·r tão alta!s cordilheiras. 

Senhores Membro-s d-o Congresso Nacional: 
'Agradecendo finalmente o precio-so concurso que .me di-spensastes nos 

seis mezes da ultima sessão leg.isla-tiva, confio que, na que hoje se inici a 
e tão fundadas es?era,nças d-e-sperta no po·V'o ,brazi.leiro, continuar-eis a 
a·do.ptar as medidas que o patrio-tism-o v-os aconselhar e permittir.ei-s ao go-
verno fazer por seu laclo quanto possa concorrer para a felicidade da 
Nação. 

Rio rle Janeiro, 3 . de maio de 19 1 o. 

NILO PEçANHA. 
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