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Em mais de vinte annos de reg1men republicano, ainda ninguem 
asctndeu á suprema rn'\gi~tratura nacional em circumstancias tão es-
peciacs e com ·maiores responsabilidades do que aquelle que, pelo voto 
da grande maioria dos brasileiros, 6Óbe hoje á curul presidencial. 

\·enho de uma !neta eleitoral extremadisima em que, pela primeira 
vez, o espirita cívico do paiz despertou em pacifico prelio que é a af-
firmac;ão a mais brilhante de que a nagão entrou na posse de si mes· 
ma, com a plena consciencia dos seus direitos, como de seus devere.s é 
responsabilidades . 

Até aqui os chefes <lo Estado têm sido eleitos sem lucta; não, tal-
vez, porque a nação 'estivesse, numa unanimidade . manifesta, em harmo-
nia ~om as soluções politicas que essas candidaturas representavam, mas, 
porqLr, desinteresada dos ple.itos eleitoraes, deslumbrada dos seus de-
V!!re5 cívicos, preferia assistir indifferente á sagração dos nomes que os 
interesses partidarios do momento apontavam ao · supremo posto. 

Assim eleitos, esses dignos magistrados assumiam o poder, sem os 
_resentimentos, sem as desconfianças e sem os maus prognosticas que unn 
campanha apaixonada e violenta devia deixar no arrimo de muitos dos 
nossos compatriotas, alguns ainda feridos pelo resultado da eleição, ou-
tros entre duvidosos e prevenidos çom um governo que nasce da mais 
vigorosa campanha eleitoral que a Republica já viu. 

Por isso, se excepcionaes são as circumstancias em que vou ao· po-
der, maiores e mais graves são as reponsabilidades que sobre mim pe· 
sam ao assumir a chefia do governo nacional . 

Mas, o povo brasileiro póde · estar tranquillo: serei digno -do vot0 
com que a nação me honrou, cumprindo com lealdade e firmeza os en-
cargos ·que me impõe o alto posto que me é. confiado. 
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Kão farei um governo de pa1xao, levando para a Presidencia da 

Hepublica as magoas e os resentimentos que uma contenda aspera e, 
por ''ezes, injusta, poderia ter deixado no meu espirito, não; subo a() 
poder · com animo seren0, disposto a cumprir o dever que a Constitui-
ção e as leis me assignalam, sem j ámais sahir do caminho da legalida·, 
de e àa justiça, respeitando todos os direitos e toda as liberdades. 

Farei um governo republicano, isto é, o governo da lei: della já .. 
mai~ me. ~{~$,t~~~·~ :tl'as, ·: ~'.:_ntro della serei inflexível, pois, como bem 
disse . grande escriptor da antiguidade, "não ha republica onde as leis 
não imperam". Serei, na phrase expressiva de Quintino Bocayuva. "o 
primeiro subdito da lei" e, "supe.rior ás paixões e aos interesses de clas-
·s'es·, de ·corporações ou de individuos, serei o mandata rio fiel da nação 
e o servidor abnegado e solicito do povo brasileiro" . 

A minha qualidade de soldado, assim como não influiu para: que 
os elementos civis do paiz me julgassem digno de presidir aos destinos 
da Republica, tambem, afirmo-o sob a fé de todo o meu passado, ríão 
será causa para que 

1 
me divorcie, levado por estreito sentimento dP. 

classe, dos verdadei1:os princípios republicanos e dos reaes interesses 
da nação. Commigo \lão surgirá o sol do cesarismo; mas, sob a egide de 
um soldado, o paiz pa de ver firmar-se de vez a mais civil das repu-
blicas, pela abrogaçãp das praticas e dos habitos contrarios ao regimen 
e de tudo que tem servido para deturpar o espírito e a intelligencia. 
da Constituição de 24 de Fevereiro. 

De a:ccôrdo com as idéas expendidas no meu manifesto eleitoral de 
26 de Dezembro de ~909, rnjos dizeres ratifico, empregarei todo o mfü 
esforço na satisfação dos multiplos serviçós · de que depende o bem ge-
ral do paiz, no ponto; de vista moral e material. 

nentrê· todos esses serviços sobrelevam, na ordem morail· e polí-
tica, Gs que dizem respeito á justiça e á diffusão do ensino. 

Uma das maiores preoccupações dos paizes policiados deve ser a 
boa e; prompta distrfbuiçãO da justiça; e, se este é um .dever primo.r-

- dial 110S velhos· pai7,es de formação completa, rnais imperioso · elle se 
· àprestnta ·em nações ;novas como a nossa, · sqbre as. quaes l'ára · ince,ssan· 

temen1e a desconfiada vigilancia dos paizes de emigração, isto . é,. da· 
~ queiles d' onde importamos o ouro e os braços , de que carecemos para 

tirar do :.eio do nossp uberrimo territorio as immensas riquezas que . ahi 
jazen. inexploradas' ou imperfcit1u~ente exploradas . 
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Mas, base essencial desse l:lesideraturn é a exrntencia do 'Codig•J 
Civi1.. promettido ao paiz desde a Constituição Imperial de 1824 e até 
hoje não satisfeito, constituindo uma das maiores aspirações do povo 
braslieiro que, em pleiao seculo X:X., vê os seus direitos civis ainda re-
-gidos pelas velhas Ordenações do Rein_o que o proprio Portugil ha 
muitos annos, desde 1867, relegou por ;Íncompativeis com as actuaes 
:necessidades sociaes .. 

Sujeito ao estudo do Senado da Republica existe, já appiovad() 
pela Camara dos ·Deputados, um projecto de Codigo Civil que~ tend'l 
recebido a collaboração eficaz _de todas as corporações jurídicas -do ·palz 
-e do3 seus mais doutos jurisconsultos, bem deve satisf~zer á_s jÜstas 
~;sp:rações nacionaes, ainda que não attinja á ·suprema perfeição, mesm'.) 
·porqnr, como escreveram os eminentes redactores do Codigo de Napo· 
leão, é "' abf.urdo entregar-se alguem· a idfas ahso1utas de perfeição ~m 
cousas que só são susceptiveis de ·bondade relativa". 

E o que succede em relação ao direito civil quasi se reproduz quan · 
to ao direÍtG commercial, cujas relações são regidas pelo Codigo de 
l85'0 que, além de revogado em capitulos inteiros, já não está á altura 
das modernas necessidades sociaes, que estão a exigir um Codigo que 
attend::>. não só ás relações decorrentes da circulação dos productos, com<J 
da propria producção. 

Mas, não basta a codificação do direito substantivo, é necessa rio: 
elevar cada vez mais o nível intel.l.ectual e moral da magistratura, me· 
lhorando nãc só as condições de independencia dos juiz·es, como o cri-
teriú para a sua investidura· e promoção, do qual resulte o preencJi;. 
mente effectivo dos requisitos de competencia moral e profissional; 
facilitar a justiça, collocando-a mais ao alcance dos jurisdiccionados, 
sobretudo pela diminuição dos onus que lhes são impostos; tornal-a 
mais rapida, principalmente, nos julgamentos definitivos das causas; 
àar-1h:., no Districto Federal, in stallaçãi condigna em edifrcio ·que sa· 
tisfac;a ás mais ri gorosas exigencias e nnde fun ccion em todos os ·servi-
ços subordinados aos tribunar.s; di spôr sobre a uniformização da juris-
prucfrncia, para que a igualdade perante a ·lei attinj a ao seu fim, •se-.. 
gundn a essencia do principio constituc.ional .que se não restringe á. in-
admissibilidade de privilegias pessoae~, mas, é extensivo ao reconheci-
mento ig';lal -do direito sempre que fôr identico o phenornerio 1uridico 
.sujeito á decisão j udiciaúa. 



-6-

Como da justiça, urge cuidar senamente da instrucção, tornando-a 
irn;trnmento proficuo do nosso desenvolvimento moral e material. 

Para isso, é nece~ sario reorganizar o ensino, principalmente, no 
sentido de: dar autonomia ao ensino secundaria, libertando-o da con-
dição subalterna de mero pr·eparatorio de ensino superior; organizal-o 

· de m.:ineira a fazel-o eminentemente pratico-, afim de formar homem 
capazes para todas as exigencias .da vida social, ao mesmo tempo que 
apto8, caso queiram, para seguir os cursos especiaes e superiores; crear 

.programmas que desenvolvam a intelligencia da juventude e não que 
a anniquilcm . por uma sobrecarga de estudos exaggeradamente inut.il 
e, per isso, antes nociva do que proveitosa; estabelecer a plena liber-
dad::: do ensino no sentido de qualquer individuo ou associação poder 
fundar escolas com os mesmos direitos e regalias das officiaes; e, as-
sim autonomo o ensino secundaria, exigir o exame de admissão para 
o ingresso aos cursos superiores; dar ás escolas de ensino superior 
completa liberdade na organização dos programmas dos respectivos 
cursos, :nas condições de matricula, no regímen dos exames e disciplina 
escolar e na adminis~ração dos patrimonios que tiverem; formar pro-
fess0rts bons e convFncidos da sua eminente funcção, para o que é 
preci:;o interessal-os np ensino, de maneira que se não si~vam, como até 
aqui, do titulo de pj"Ofessor para mero reclamo e melhor exploração 
de profissões especiae~; instituir, emfim, em ma teria de ensino, a maior 
liberdade sob conveniente fiscalzação: esses são, parece, os pontos ca-
p.itae& sobre que dev:i- assentar uma boa e liberal organização do en-
sino, capaz de produíÚr resultados proveitosos. 

Emquanto, porérp, o Poder Legislativo não decretar a reforma 
do ensino secundario e do superior, o meu governo fará cumprir rigo-
rosamente o actual Oodigo sem vacillações e sem condescendencias d~ 

qua1q11er especie . 
l - . 

Particular atte.nçiio dedicarei ao ensino technico profissional, ar-
tisti.-o, industrial e agrícola que, ao par da parte propriamente pratica 
e 'immediatnmente utilitaria, proporcione tambem ,instrucção de or-
dem •JU ®ltura secundaria, capaz de formar o espirito e o coração da-
quelles que amanhã serão . homens e cidadãos. 

Não escaparão ao meu vigilánte esforço os multiplos problemas 
· referentes â assistenci~ nas si.ias variadas ·rnodalidades, especialmente 
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a que diz .respeito aos que e~louquecem, para os quaes ~ . de g~ande van-
tagerr: a creação de r.olonias . agricolas onde, alliando . o trabalho a; i 
maxi•no de liberdade, se alcançam resultados · sUJ;prehendentes quanto 
ao restabelecimento dos en.fermos, -e. com muito menor sacrifício dos 
dinh1'iros publicos. 

Na ordem material, as questões economica e financeira têm a pri-
mazia &obre todas . as outras. o problema economico vai tendo o seu 
natural desenvolvimento, apezar das crises que, por vezes, têm affl i-
gido a producção nacional, crises que, constituindo . phenomenos natu-
raes a todos os paizes, mais se faziam sentir entre nós, devido não . GÓ 

á monocultura a que estavamas entregues, como á deficiencia de meios 
de transportes par~ as mercadorias 'produzidas no. paiz. Hoje, feliz-
mente, esta situação se modifica: vamos sahindo, graças á dura lição, 
da quasi monocultura .em que viviamos e as vias de communicação si' 

. multiylicam no pàiz. · 
/1inda, é certo, a export~ção limita~se quasi que a dous principaf'S 

a:-ríi;o~~ ·-- J café e a bnrr:icha -, mas, a lavoura desenvolvendo-se, por 
outro lado, com a cuhnra intensiva de outros productos, vai alliviando' a 
corrente de ºimportação pelo offerecimerito nos mercados nacionaes d,, 
con~1Úno de muitos e importantes generos que ainda importavamos em 
grande escala. 

A situação, entretanto, não é de desafog9 e indispensavel é que se 
persevere na propaganda efficaz dos productos de exportação para as-
segurar-lhes novos mercados e m.ais augmentar-lhes o consumo, afini 
de que as c_rises, por .que têm passado, desappareçam ou se tornem de 
natureza a não perturbar a vida · economica da Republica. 

A questão das vias de communicação, ponto de essencial impor-
tancia para o desenvolvimento econqmico do paiz, tem, felizmente, re-
cebido, nestes ultimos tempos, um grande impulso, e póde dizer-se que, 
em parte, o · problema está resolvido.. . 

De facto, as grandes linhas de penetração estão executadas ou em 
via ·de prompta execução, e, agora o que cumpre fazer, mesmo para 
não avançarmos muito no · caminho das respm1sabilidades financeiras, é 
estudai e construir . as '"pequenas linhas ou ramaes de ligação, de fórma 

- a le,•ar áquellas linhas uma forte . massa de prod'uctos .das · regiões ser-
vida~ 'pelas esfraêla~ ttrhiltatias· e '~s~im- chegar-se; pelo "vo-lume 4r-:1 trans· 
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perte, a uma tarifa equitativa, ea:paz de alliviar os productos que já 
exportamos e cooperar de modo eficiente para a producção de vana-
dissi1nos generos que não podem soffrer pesados fretes. 

Como todo paiz novo, não podemos· fugir á necessidade de conce-
der relativa protecção aos productos nacionaes; mas; ·protecção nacio-
nal, equitativa, que só comprehenda aquelles productos que têm origem 
prímarià. na tera brasildra. · 

Nao quer isto dizer que mais devamos attribular o consu~idor 
com direitos protectores; antes significa que é necessario, mantido r:Í.-
cional regímen de protecçiío, rever as tarifas no sentido de expurgal-as 
de Ínl[J!)StOS que, fiãlil consultando OS interesses da verdadeira e real in-
dustria nacicmál, ctmst.ituem exaggeradas e 'inuteis sacrifícios para 'o 
consumidor . 

Em materia financeira, eu já o disse no manifesto de 26 de 
Dr:zem bro ~, julgo perigosa.s quaesquer innovações precipitadas. E' 
facto que o paiz anceia por chegar ao iegimen metallico; mas, essa as-
pir;1çftd só será alcança1da, se forp10s .grandemente prudentes, servind.o-
nos dos apparelbos qu,e a lei de 1899 sabiamente creoµ e usando de 
severo rigor na arrecadação das rendas e nas d.espezas publiças, de 
fórma a cons~guir orpmentos sempre equilibrados . 

N ào chegaremos j ?.mais áqnelle desideratum por meios artificiaes 
ou p1 ,:nos de aventura a que o paiz não mais póde estar sujeito: ·a linha 
a segHir em tal. assumpto está claramente traçada na poli~ica finan° 
ceira yue os meus honra<los antecessores adopta:ram depois de 1899. 

Os fundos de resgate e de garantia, constituídos como actualmente 
ou fortalecidos por out.ros recursos; a retirada da circulação do papel-
moe11a, de accôrdo com a lei de 1899 e a redúcção das despezas publi· 
cas . a~ estriçto necess~rio: eis os unicos elementos com que deve~os con-
tar para, assegu-rada a estabilidade camb.ial pela C_aixa de Conversão, 
chego r ao regímen. definitivo da r:noeda conversivel. 

Hrsolvidas como s ~ acham todas as questões de liJTiites; facil será 
a mi~~ão do governo nos assumptos que se referem ás relações exterio-
res, rvmprindo-nos, tqo s.ómente, continuar a tradicional poli.tica de 
Br.a<;i'] de .boa harmonia e nerfeita amizade com todos os povos, de ne-
nhu~:i do.s qu.ae.s nos tfast.~m , iu't~resses antag<micos ou nv~e~. 
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!VIas, o facto d'e .haYer sido sempre ·de paz e de· fraternidade a po-
litica intern:Jcional do Brasil e o proposito formal de proseguir erh tão 
sábia polit'ica, não significam, riem ·impõem que nos de.scuremos dos le-
gitimuR meios de ·· defesa do paiz. 

Na medida dos · recursos fihanceiros âa Republica, cumpre '. perÚs· 
tir no apparelhamento da nossa marinha, não só pela inteira execüç.ã0 
do p~ano adaptado, como pelo preparo intensivo ·do pessoal · iricum-
bido d0 manejo e cbn&ervação das unidades navaes, multiplicando, ·par.; 
isto, :lS escolas technicas de el'ectiicidade, machin'istas ·e marujos'. 

Não basta, porém, 3: acqnisição de navios de guerra, que largos 
sacrificios custam á naç~.o, é necessario, para que se conservem eru 
condi.~ües de desempenhar · o papel a que podem ser chamados um dia, 
.que a esquaqra, apeza r das despezas que isso acarreta, estej ã'. em con-
stantr movimçnto, pois, é no incessan.te labutar em alto mar, no per-
mànent.e fur;ccionamento das machinàs e nos exercicios de to.da a es· 
pec1e que os officiaes e tripulações se habilitarão para o perfeito d~s-
empe11ho de suas funcções.· · · 

No que diz res:peito ás forças de terra, estou ainda convencido de 
que, executado integralmente o plano de organização delineado na ul-
tim~ reforma, poderemos preparar, em pouco . tempo, um · exercito ém 
con<!iições 'de enfrentar com o .mais forte e mais disciplinado ' adver-
saria. 

A lei do sorteio, com a creação das linhas de tiro, que muito se 
têm desenvolvido, preparará, dentro em pouco, numerosa e excellente 
reserva para o Exercito. 

Estou certo de que, no limite das dotações orçamentarias, estabe-
lecenJo-se verbas parcelladas e convenientes, poderemos, em poucos 
annos, pelo desenvolvimento paulatino de arnenaes e fabricas, acquisiçãii 
dr armamentos e material bellico, constituidas as unidades taticas que 

· pt>);· reforma foram creadas, formar uma nação militarmente forte, sem 
qu e haja necessidade de se manterem os· nossos quarteis repletos de sol-
dacl.)S, pois que, pelos processos adaptados, cada um dos nossos patrí-
cios se transformará em cidadão-soldado. 

•' 

Não sou dos que pensam que a administração deva divorciar-se da 
politicn ; entendo, porém, que esta ·não ~eve preterir aquella, nem en-
torpecer ou desviar a marcha dos altos interesses do Estado. 
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O presidente, no nosso . regimen, esr..ecia_lmente nas circumstancias 

em ']ue se encontra o paiz, não .se deve arvorar em director da politica 
riacional: é a nação e não elle quem f~z politica. Mas, _como ne~hum 
governn pôde fugir á necessidade de_ ~poiar-se em forças politicas or-
g~nhadas, .governarei com o partido que amparou a minha candidatura 

. e que , com as minhas idéas de administração se identificou; com e.lle 
defl·nvol re;ei as theses. ennnciadas no meu manifesto eleitoral e com 
elle p1acurarei correspondei; á espectativa de quantos, não filiados ao 
parti<lo, confiaram no ·meu patriotismo. . · - . 

O . propositn df' . f~guir a divisa de Gambeta. de "governar CJ.\1 CJ 

seu partido para o seu paiz" não exclue, absolutatuente, o dever qu''. 
t~nho de fazer justiça a todos e de pautar os rrieus actos pela di-
rectriz li.evera do bem pnblico. 

E ser-me-ha facil a tarefa por'que, soldado, só tenho . ·urna aspira-
ção ~· o cumprimento inflexivel da lei; cidadão, só- tenho um · iêleal :___ 
a estabilidade do regímen e a felicidade da patria. · 

Não fraquearei diante da critica injusta ou interessada, 'mas, sei.ei 
doei! ás injuncções ]egitimas e j~stificadas. 

E, . esforçando-m~ por promover o bem da patria, terei cumprido 
o meu devçr e tranq ,uilla a consciencia. 

Rio de Janeiro, l'5 de Novemhro de 1910. 

Hb-RMES ~. DA FONSECA . . 
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SENHORES MF.MHROS DO CONGRESSO NACIONAL. 

Venho pela primeira vez e em obediencia: . ao preceituado no art. 48, 
§ 9° da Constituição, expôr-vos a situação real do paiz e indicar as me-
didas que me parecem mais. em . harmonia .com os interesses publicos e 
com o seguro desenvolvimento moral e material da Republica. 

Não iniciarei o cumprimento desse d~ver constitucional, sem p:r;i-
meiro congratular-me com o paiz pela vossa reunião que, serenadas as 
paixf1f"~ politicas, ha pouco ainda agitadas pela ardua campanha pre-
sidencial, deve ser · de grande proveito para a Nação, attento o immenso 
deseje, de paz e de trabalho que transparece de todas as manifestações 
da ~ollecti:vidade b~asileira. 

No· ina'nifesto com que, a 15 de No:Vembro ultimo, inaugurei o meu 
. Goverrio, a.ccentuei bem, e. com puro intento, o firme .propôsito em que 
est~va de dedicar todo o ésforço . á- satisfação do meu. dever coRstitu-
cional, impulsionando o progresso do paiz; e, superior ás paixões poli-
ticas. esquecido· das agruras de uma campanha violenta e quasi pessoal 
contra mim, respeitar todos os direitos e garantir todas as liberdades, 
sein distincção de pessoas, nem preferencias indevidas. 

Quasi s·eis .mezes são decorridos; e, passando em revista os succes-
. sos qDe já foram, alguns graves e de imminente perigo para · a . ordem 

publica e constitucional, não teriho que . corar de haver mentido á Na-
ção, :faltando á palavra que, em documento tão positivo, offereci com.J 
penhor· do Governo que se iniciava. 

Nada pôde tirar-mr do patriotico proposito com que subi ao gover-
' .no: nem os aé'Õntecimentos miti's asperos, a'rrieaçadores da ordem publica 'e 
. ºda éstabilidade governamental, nem as aggressões mais. brutaes. e· i-n,ju~

tas, . fritas . . etrí todos os tons,. puderam· perturbar o meu ariimo e fazer-
me· esquecer as promessas e respm:1sabilidade·s que com a N açã0 ·Mn-

trahi. '-: ... 
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Como sabeis, terminava apep.as a prime11 n ót:rr:iana do meu Govel'· 
no, quando uma extranha e injustificada indisciplina· de . marinheiros, 
pôz nas mãos de homens rudes e incultos as duas mais poderosas uni·· 
dades navaes que a marinha brasileira possue; em tal · emergencia, 
diante do levante de homens que nem sequer sabiam o que queriam, 
desorientados, arrependidos mesmo do acto inicial do movimento que 
custara a vida a bravos oficiaes, .acudistes, para evitar · males maiores, 
com o remedio da · amnistia, e o meu Governo que sentiu que, oom o 
voto do Congre~so, està V a acc~rde o desejo . vehemente de toda a popu-
lação desta Capital, deu leal cumprimento a tal determinação. Mas, ao 

. primeiro acto de indisciplina, outro se devia succeder pela_ insubordina-
ção <ln Batalhão Naval, aqua rtellado_ na il~a das Cobras; se é certo 
que os soldados indisciplinados se levantaram sem objectivo e selll 
orientação contra os . seus su,P.eriores, fóra de duviàa tambem é que taes 
movimentos eram o fnfcto da ·grande àna"rchia .. que reinava nos ·espiri-
tos, "especialmente nas camadas inferiores, pela campanha subversiva e 
má que de longos mezes vinha trabalhando a N aç.ão. 

· ls5o bem comprel11endeu o Góngresso · Nacional que, vota.rido na· . 
quelie momento o esta~lo de sitio, quiz armar o Goverrrq dos meios pre-
cisos para contrarestal.' uma acção impatriotiéa que rastejava, precisa-
men~e, entre os elemen,tos mais· inconscien.tes do povo . brasileiro. 

Armado com o es·~ado de si'tio, não teve o Governo necessidade de 
· ·prat'..::ar violencias confra qnem quer que fosse, ~espeitando, de accôrdo 

com a~ promessas do manifesto inaugural, todos os direitos e liberda-
des, ~ abstendo-se, seq·µer, de constranger os seus mais tenazes opposi-
tores. 

Com a situação de mal-estar que reinou no firIJ. do armo passa·do e 
dura1;te o estado de . s)tio, ooinc~diu a passagem · corrstitucional do Go-
verne do Estado do Rio de J'ane~ro de um presidente que te11rp.inava o 
manr1ato para outro recentemente eleito. 

. Havendo naquelle Estado duplicata de assembléas e dualidade de 
presidentes reconhecido~ , respectivamente, por un;ia e outra as~embléa, . o 
meu proposito era o qe. e~p-erar que a successão se reálizasse1 ·para só 

· ent~·o, no 'caso de se verificar a 4ualidade- d©s presidentes, entrar em 
relaçüts pohticas e administrativas com aquelle 'que fôrâ reconhecido 
pela assembléa j ulgad\t legal por v;oto e~presso dQ Sena.do d·a Repu · 
blica · e parecer da Co1rpi1Íssã0 de Constituição e Justiça da Ca,.mara: dos 
Srs . Deputados. 
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Eri'tretanto, .na i.mn1inencia de grayes acontecímemos que se p:e-
paranun para, no dia da poS<le, explodirem n<;t visinha cidade de Ni-
ctheroy, acontecimentos que, dada a situação anormal desta ~apital, 

tambem trabalh.ada por rnrrentes subversivas, não podiam deixar de se 
ref!~étir de modo prejudicial nulolla cidade qiie á de Nictheroy está li-
gadF, tão intima ·e estreitamente _que, desta vez como sempre, o estad~) 

de sitio compréhendeu ambos os lados da bahia de Guanabara, entendi 
prudente prevenir a p_erturbação da . o'rdem que era fatal. E, pàra . isto, 
sem inclinar-me por um ou outro dos pretendentes ao Governo do Es-
tado. e, só com o patriotico. intento de assegurar_ a paz publica nas duas 
cidadrs, que estav~m sob o mesmo regímen do sitio, ordenei ao com~ 

~andante da Região M.ilitar que tomàsse as providencias necessarias 
áq~el1.·e fim, garantindo, pqrém, dentro da ordem, as duas parcialida-
des políticas que lá se degladiavam. A posse real_izou-se serenamente. 
e, ap.ezar de sómente ter sido empossado no Governo do Estado· o Dr. 
Franci;;co Chaves de · Oliveira Botelho, como o outro pretendente con-
.ti.nuasse a protestar pela legitimidade da sua eleição, havendo mesmo 
recor~ ido ao Poder J Miciario, reconheci . ~. autoridade daquelle, provi-
soria;·nente,' até que o é~mgresso Nacional, a cujo conhecirr{ento o caso 
estava affecto, decidisse de modo definitivo. 

E5tas irritantes questões de política estadual, pondo em jogo a ordem 
pubiica .e compromettendo os . credi_tos da Nação, ha muito deviam ter 
desapparecido. Vin'te annos de Republica dev~m bastar para pôr em 
relev .l as excellentcias do . regímen, que tem Mlução legal para todos 
os car,11s, e. fazer cornprehender aos politicos, principalmente, aos que 
nos . Estados .têm as responsabilidades de Govern~ e aos que lhes fazem 
oppos1Ção, que os . processos' revoluciona rios ~ão são os melhores,' nem 
os que mais se coadunam com os principias institucionaes e com os in-
teressei; .do pl'vo. E' precisC? que a tolerancia reine por toda a párte: 
a uns, competindo sof_frer éom paciencia ~s · ~áos governantes que, por 
ventma, a sua . imprev_idenci'a· lhes .deu, le~brados de que a maior bel~ 
leza do regimen está na tempórariedade das funcções ·e que , um máo 
Gov crno depressa passa; aos outros, aos senhores das posições · o'ffi-
ciaes . . olhar a todos , os cidadãos como investidos de iguaes direitos· e 
assegnar '.aos seus oppositores as_ valv~las coii.stitucionaes que lhes ga-
rantrn1 a representação . e légitirna:s manifestações sobre os negocios · pu· 
blico:;. · · 

N 2da mais _sleprim~nte · para as instituições do que as tonstantes 
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deposições de Governos locaes ou as annullações de mandatos do povo, 
arbitrariamente feitas, para satisfação de, pequenos odios ou de incim· 
frssa n·is interesses de politicagem. 

E' preciso que taes factos, que se refl~ctem em toda a Federação, 
cesse_111, de vez, para honra da Republica e em bem dos creditos do paiz. 

Ao assumir o Governo encontrei "esta Capitl em .situação anomia~ 
iissin (a, privada do . seu Poder Legislativo, visto como o meu antecessor, 
<liame de uma situação de facto que implicava na i,mpossibilidade ma· 
teria~ e legal da constituição do Conselho Municipal, applicou o reme" 
dio contido no art. 3° qa lei de 29 de Dezembro de 1902, entregando 
o Governo do Município ao Prefeito do Dist~.icto . 

.Providencia para um estado anomalo, produzido pela não forma· 
ção Jo Conselho, a soluçã~ contida na lei e posta em acção pelo decreto 
do E},.ecutivo, não podia e não poderá .j ámais ser considerada como de-
finir '.;'"; por isso, não estando o caso solvido pelo éongresso Nacional, 
a cujo conhecimento fôra levado, resolvi, em obediencia ao proprio es-
pírito da lei organica do Mnnicipio e como corollario do acto do meú 
digno antecessor, desi$nar d~a para se proceder . á eleição do Conselho 
deste Districto, cujos interesses p_oliticos .e administrativos estavam sen-
do p:randemtnfr prejupicados ·pela procrastinação d~ uma anormalidade 
que se não justif.icav~. . 

Contra o meu aoto :evoltaram-se pre.tendi:dos intendentes munici-
paes, recorrendo para p Suprerrw Tribunal, a quem pediram, sob o falso 
amparo d~ um mand<i;do de habeas-corpus, a aup.ullação do decreto do 
Poder Executivo. 

Em longa e funclamentada mensagem, que a 22 de Fevereiro vos 
dirigi, expuz com leatdadé e fran;qµeza ~s razões por que julguei dn 
meu dever não dar cumprimento · ao acto emanadado do Poder J udi-
ma;rw . 

Facto da maior gravidade para a vida cons~itucion~l do pai:i;, en-
tendi que delle não podia deixar de dar conhecimento ao unico poder 

:que, legalmente., me deve tomar contas, votando a minha "responsabi-
lidade pelos actos que en praticar com infracção das leis e da Constitui-. 
,ção da Republica. 

Nenhuma grave e impressionante questão de ordem política ou 
social, neste instante, agita a -Republica; a ; Nação es~á, evi,de~temente, 

cançad.a de agi~ações estereis; é neressario, pois, que os represent~n,tes 

de t.odos OS p@deres, superpo.J\dO OS :pequenos .r.esentimen_tOS
1 

e , as mal 
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fericfas conveniencias aos grandes intere11ses da · Patria, armem-se de uma 
grande dose de prudenrÍa, moderação e patriotismo, e, conjugando es· 
forços, attendam .só e sériamente para os interesses geraes do . paiz qu~ 
ieclama, na hora· presente, a: acção patriotica e leal dos homens bem 
intencionados, para a sua definitiva reconstituição política, administra-
tiva e financeira. . 

Nao entrarei nos detalhes dos negocios dos varias departamentos 
da administração sem primeiro fazer um novo appello ao vosso: bem 
inspirado patriotismo, no ~entido de uma agudíssima attenção pa.ra as 
finanças da Republica, cuja situação exige a maior parc1monia nas 
votac;ões de despezas, como claramente vereis do11 dados. que ao adiante 
vo~ offereço. · 

ü paiz' precisa de paz material não só na ordem politica e social, 
como de paz nas suas finanças, que n5.o .mais podem ser perturbadas e 
comprcmi!ttidas por ,aventuras de qualguú especie, n~Ín por loucas e 
á:ces,sivas d~spezas, com que uma condescendencia criminosa e incon-
sciente põe em perigo a . honra e. o f1ituro da Patria. 

·São de perfeita cçirdialidade a~ relações que mantemos cohi as de-
mais potencias . AnÍ~~ado. cios· mesmos sentimentos. de paz e concordia 
em que sempre se inspirou .º Gov.erno Brasileiro, não pouparei esforços 
para que essas rclâções de amizade se consolidem cada vez mais. 

D\: .19 a 24 ·de Agosto de 1910, ·it ~onvite do Governo BraiiÍeiro, 
foi nos.só hosped~ nesta Capital o Dr. Roque Sa~nz Pena, que, proce· 
dentf da Europa, . e já então eleito Presiaente da N ~ção Argentina, re· 
gres~-va á sua patria. Não só pelas demon5traçÕes officiaes de affe· 
ctuo;;p apreço que aqui recebeu coma· pela mui · espontanea e calorosa 
associaçã'o de .todas as clas11es sociaes 11. essas demonstrações, pôde elle 
verificar quanto são verdadeiros e cordiaes os sentimentos de amizade 
do · Governo e dó' povo do Brásil para com ~ sua di~tincta personalida· 
de de estadista e pa~a com a Nação Argentina, nossa alliada, êomo a 
U ruguaya, em ·dous dos períodos mais nota veis da historia da civili-
zaçãr· nesta parte do. mul'ldo america~o. . 

Para o saudar, e i Nação Argentina, quando elle entrava no exer· 
cicio .áa Presidrncia da Republica, mandou o Governo Brasileiro a Bue-
nos Aites, cm Ournhro do an~o ·passado, um Embaixador Extra~rdi .. 
n:ari~ e. uma, di:v}s.ão . naval. 

Nas ·-festas do centena rio da independencia Argentina, em Maio 

HEI AÇÕES EXTE· 
Y.!ORU 
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de l 9.i O, estive1a o Brasil representado por um Enviado Ex.traordin.a-
no e l\1inisao Pl enipinenciario em missão especial; nas do centcnario 
da independencia do Mexico, em Setemb.ro ultimo, por um Ministr::> 
da Jllesma categoria, em missão especial, e por um navio-escola; nas do 
çentenano . da independencia do Chile, tambem em Setembro, por um · 
Emb:úxador e uma divisão naval, a mesma que posteriormente esteve 
em Hutnos Aires. 

Nas varias solemnidades cio centena rio· nacional de V cnezuela, que 
se reali:z.am ago1 a, está o Brasil representado pelo seu Miµistro em Ca-
racas, a .quem foram mandadas credenciaes de Enviado Extraordinario 
em rmssão especial; e assim tambem estaremos representados em Lon-
dres, proximamente, em .Junho, na coroação de Sua Majestade o Rei 
Jorgt V. . · . 

i\ a eleição e tomada de posse do Presidente da Republica ,Oriental 
do C ruguay, a l de Marr;ó ultimo, estivemos representados em Monte-
vidfr pelo nosso Ministro . naquella capital, munido de credenciaes de 
Enviado ·em missão especial, estacionando tambem por alguns dias nesse 
porte• um navio de guFra br~úleiro. · 

Cr.lebrando-se no mesmo mez, em Roma, o cincoen~enario da unifi-
. ficaç:to da Italia, foi. a essa capital uma Embaixada do Brasil apre-

sentar á Sua Majestade o Rei Victor Manoel III e á Naçip Italiana 
as congratuiações do povo brasileiro e seu Goverµo. 

:'ião posso .deixar de man.ifestar-vos o .reconhecimento de que sem-
pre e~tarei possuído -pelar. altas e delicadas attençõ,es com que, durame 
a m:!lha 'ultima viagem á Europa;. realizada sem caracter official, me 
di~ti11guiram Sua ~1ajestade o Imperador Allemão e Rei da Prussia, o 
Presidente da Repuhlic:::i Franceza, Sua Majestade o Rei dos Belgas, o 
Conse:ho Federal Suis~o e . o Governo.:. de Portugal. As provas de apreço 
e symrathia que de todos recebi nesses paizes e na Inglaterra,, onde es-
tive mui poucos dias, dirigiam-se de certo, princip.almente, á Nação 
Brasiltira, que me honrara com os seus suffragios. . 

.l'roclamada a Republica . em Portugal, no dia 5 de Outubro dr 
1910. foi o novo reg}men reconhecido pelo Governo Brasileiro a 22 
do !1':'.'smo mez, pelo da Republica Argentina a 24, e pelo do Uruguay 
a 3C. seRdo es~es tres paizes e a Republica de Nicaragua, a . 28, os pri-
meiros a re: onhecel-o. 

Ao dar-se no Brasil a transmissão constitucional . 'da Presidencia 
da R~publica no, dia l,S de Novembro ultimo,' üvemos ~ contentament'• 
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de, nitre outras demonstrações de estima ao povo b.rasileiro e seu pri-
meire magistrado, Teceber a visita de um Embaixador Extraordina: 
rio, t-;n missão especi~l, da J\epublica Argentina, e de dous Enviados, 
tambérLl em. missão especial, representand0 estes a Republica Oriental 
do ·(j rnguay e a nova :llepublica Portugue:rn. Cada um desses trei. r.,. 
prestmantes extraordinarios- aqui chegou em navio. de guerra da sua _... 
ção . O Governo da Republica Franceza tambem commissioJ1J.ou, par.n 
estar presente ao act'o, um gos va,~05 da sua armada. · 

A 17, tm Quito, e a 22 de Maio de 1910, em Lima, o Brasil, 03 
Estado:-; Unidos da America e a Republica Argentina offereceram a su'.t 
med'.ação aos Governos do Perú e do Equador para evit.ar um rompi-
mento de hcstilidades que parecia imminente em .consequencia de cer-
tos co11flictos de frnnteira e graves manifestações populares em Quito, 
Guavaquil e Lima . . fi. iniciativa dessa mediação foi toda dos Estados 
Unidos da America, acceitando o Brasil e a Argentina, de boa von-
tade, o convite que lhes dirigira o Gcive.rno Americano para uma acção 
conjunta e amigavel no interesse da paz. Ao Governo do. Chile pe-
diµ-~e que empregasse os seus bons officios junto ao Equador, não po-
dendo ,entrar directamente na mediação por estarem interrompidas as 
suas 1elaçôes diplomaticas coi:n o Perú. Os tres Governos mediadores 
cónst)guiram evitar a guerra, mas nã.() aJ>cançaram ainda encaminhai· 
as quer-tões pendentes para uma solução definiti".a satisfatoria" 

l\° a ltepublica do Paraguay perturbou-se de ROVO a ordem pu-
blica: travando-se, infelizmente, uma . guerra civil . que, começada em 
Fevereiro, terminou no seguinte mez com ·a victoria do Presidep.te pre-
visoric.,' eleito pouco antes pelo Congresso. No começo da luta, _cert0' 
chefe~ militares dos dous partidos er:n campo, menoscabando tratados 
solemnes, impediram a ·liberdade da navegação fluvial ê praticaram 
viol,•nl'ias contra paqúetes e vapores mercan.tes argentinos e brasilei· 
rns, e, portanto, tamhem r.ontra compatriotas· nossos e varios extraR-
geiros que nelles viajavam em transito pacifico por a~uellas aguas. o . 
Brasil, como a Repuhlica . Argentina, mandou promptamente ao Para-
guay uma div.isão naval para prote.ger o seu commercio e navegação. 
A H.epublica Oriental tambem destacou para alli uma ,canhoneira. 
Guardando a mais · rigorosa neutral.idade na lut~ interna, · de accôrdo 
rom as instrucções que haviam recebido, os commandantes e officiaes 
das tics nações mantiveram sempre entre si relações da maior cordia-
lidade. Deve ser dito, n~ que coitcerne ae Brasil.' _que as autorjdadç~ 
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l~gaes não nos deram o a1enor m'otivo de queixa, e que os nossos na· 
vios mercantes só soffreram violencias em Concepdón e : Rosario, em~ 
quanto alli dominaram certos chefes revcolucionarios. 

H.estabclecida a paz, o Ministerio da Marinha já expediu ordt:m 
para o regresso da divisão brasileira . 

A 15 de Agosto de 1910 foi assignada no Rio de J ;uieiro uma Acta 
de Declarações feitas pelo Governo dos Estaàos Un\dos do 'Brásil e 
pelo da Republica Argt>ntina' em consequencia de céftos factos oecorri-
dos nos dous paizt:s em .Maio do mesmo ;nno . 

A troca das ratificações do nosso Tratado àe limites com o Perú," 
de 8 Je Set6mbro d~ 1909, effectuou-se no Rio de Janeiro a 30 de Abril 
de, J 91 O, e por decreto n. 7 . 97 5, de 2 de Maio do mesmo anno, foi 
elle . pr?mulgado. Expediram-se logo instrucções' para a retirada dos 
commissarios administrativos - e dos agentes, fiscaes que tínhamos nos 
terri;:Jrios do Breu e do Catay, provisoriamente neutralizados em 1004, 

A troca das ratificações do Tratado de limites de 30 de Outubro 
de 1909 com a Republica' Oriental do U ruguay realizou-se a 7 de Maio· 
de 19lú. O decreto de i promulgação tem o n . 7 . 992 e a data de 11 
de i\Iaio. 

A 4 de Outubro do anno passado foram assignados · no Rio de Ja-
neiro. em uma Acta, rinco Artigos , Declaratorios da demarcação de 
fronteiras entre os 'Esta,:los Unidos do Brasil e a Republica Argentina, 
demarcação essa effeétu<=fda, de 3 de ' Novembro de 1900 a 6 d~ Outubro 
de 1 11 ·:~4, pela Commissão Mixta Brasileira-Argentina em cumprimento 
da D,·cisã~ Arbit'ral cie \~Tashington, de 5 de Fevereiro de 1895, e do 
Trat:<do de . lir~ites con f: luido no Rio de Janeiro a 6 de Ou'túbro de 
1898 .. 

No mesmo dia 4 d~ Outubro de 1910, assignou"se em Buenos Ai- · 
res uma Cor:.venção complementar do dito Tratado de limites de 1898: 
Ella fixa a linh;~ divi~.oria no trecho · do rio U ruguay comprehendido 
rntrr· a pont:. sudoeste ' da ilha chamada Brasileira, ou do QuaFahim, · ~ . 
a boca do rio Quarahir,n. 

1':.ra a demarcação das fronteiras entre o Brasil e a Bolivia na 
baci~ do An'!azo'nas foi assignado em Petropolis, a 10 de Fevereiro ul-. 
timo . üm Arcôrdo de instrucções. A demarcação deverá ser feita desde· 
o M:adeira .até "· confluencia do Yaverija, no Alto Acre, de conformi-
dád.: . cqm o disposto n.o nosso Tratado de Petropolfs, de 17 de Novem· 
bro de · 1903, e no Protoçollo que a Bolivia e o Perú assigna·ram ern La 
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-Paz a 17 de Novembro de 1909. ·Na s~cção ·do terreno comprdrnndida 
entre o rio Rapirrán e a na~ccnte do igarapé Bahia, o arbítrio que o Tm-
tado de 1903 deixa;va aos commissar·ios demarcad,ores foi re,tirado, cha-
mando a si os àous Governos a escolha da · raia preferível á vista das 
·infor;T1ações e plantas que lhes sejam apresentadas . 

Ai; duas commissõrs, brasileira e boliviana, partiram de Maná:os 
para a fro.nteir-a do ·Acre no dia 18 de Abril ultimo. · · 

No Rio de Ja~eiro, a 14 de :Novembro de ·1910, concluiu-se entre 
o· Brasil e :i Bolívia· um accê1rdo relativo ao rar:nal da fero-yia Ma· 
deinvl\famoré, a que · se refere o Tratado de 1903. . 

E>rá iniciada a 'hegociaç.ã.o pará que se complete a noss.a ; frontéira 
com a Guyana Britannica desde o monte Y akontipú, a léste, até a serra 
Roràima, ·a .oéste, onde tem . nascimento ·o rio ·.·Cotingo. 

1\ f. ratificações do nosso Tratado de N avegaçãci e ·Commércio wm 
a Co'lombia, íirmado no Rio de Janeiro a 21 de Agosto de 1909, foram 
t'rocarbs em Bogotá, a 6 de Agosto de 1910, sendo esse pacto aqui pro." 
mulg:idv por dec(eto n. 8 .. 252, de 26 de Setembi;o -· 

A resolução do Congresso approvando o Tratado de Navegação 
e Cornmercio que assignámos com a Bolívia no Rio de Janeiro a 12 
de Ago~to de 1910, foi logo sanccionada por decreto n. 2.365, de 31 
de De~émbro, e espero que br·evemente possam ·ser trocadas as · ratifica-
cões '·de~~e Tratado em J,a Paz. . ··• 

Dévem ser tambem troca.das agora a~ ratificaçõ.es das Convenções 
para '' .permuta de encommendas postaes ·que concluímos com a França 
~· 3 ' de Junho de 1909, com os Estados Unidos àa A.merica ·a 26 de 
Marco, com a Allemanha .a 20 de Abril, e com a Italia à 19 de De-
rzemb:-o de 1910. Ella·s já ·estão por nossa parte app'rovadas em virtude 
dos útcretos legislativos il. 2. 359 A, 2. 360, 2. 361 e 2. 362; de 31 de 
Dezen:0br0 dr 1910 . · 

AJ.ém élos 23 T1:atados e Convem;ões de Arbitramento permane,ntc 
que tinhamas celeb1'ado até " a· data da a:bertu?,a dos ·vos5os ·trabalhos; 
em l\J aio d'o anno passado, foram 'desde entã9 concluídos, máis estes, 
da niesmà ·natureza: 

24) Trntado com a Colombia, assignado em Bogotá, a 7 de Ju-
°lho de 191b; · . ; , 

2 5 )' Convenção·' co~ a Gi·ecia, em Berlim, a ·28 de Julho; 
, ;- f 

~6) ConvefJ.ção. co~ a R,ussra., µo Jlio de Janeiro; a 26 de Agosto; 
' 
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27) C0nve~ção com à Austi-ia-Hu.ngria, no Rio de Janeiro, a 19 
de Oc1tubro; 

~-'8) Tratado com a Republica Oriental do Uruguay, em Petro-
polis, a 6 de Janeiro de 1911; e 

2')) Convenção com o Paraguay, em Asunción, 11 24 de Fevereiro 
de 1911. 

Ü:; de ns. 24, 26 e 27 já tiveram a vos~a approvação. Os oufros 
vos 6CI ão submettidos opportunamente. 

Os trabalhos d.o Tribunal Arbitral Brasileiro-Peruano, que func:-
ciona ''ª no Rio de Janeiro sob a presidencia do N uncio Apostoiico, 
Memsrnhor.. Alexandre Bavona, Arcebispo de Pharsalia, ficaram en-
cerrado~ a 3Ó de Junho cie 1910. 

f< oram apresentadas a e3se Tribunal e processadas. 91 reclama-
ções, das quaes 74 contra o Governo do Brasil e 17 contra o do Perú. 
As quantias reclamadas foram: do Governo. do Brasil, 21 . 663 :0~8$708, 

·. em m"eda brasileira, e 1 . 260. 802. 388 em libras peruanas; do Governo 
do Pe1ú, 7 .891 :568$1 ~6, em moeda brasileira . O Tribunal julgou 
procedrntes em parte, ~3 reclamações, sendo 20 contra o Brasil e tres 
cont ra o Perú; improq:dentes, 59 reclamações, a saber, ·49 contra 0 

Brasil e 10 contra o Pin ú. Não tomou conhecimento de 9 recl~mações, 
se!'ldo S contra o Brasil e 4 contra o Perú . Foram condemnados a pa .. 
gitr: o Governo do Brasil, S2. 240 libras esterlinas; o do Perú, réis 
180:000$000. Foram julgadas por voto unanime 16 reclamações, P. 

plllo ·; oto de desempate do Presidente, 7 5 . · 
J i estãq publicado~ em qm1tro volumes os trab:i.lhos do Tribunal 

Yr:i~ikiro-Boliviano, terminados a 3 de Novembro de 1909 . 
A Conferencia Internacional de Jurisconsultos que devia reurnr-s~ 

n8 Hio de Janei ro a 21 do corrente mez, foi, por proposta do Goverrio 
Eras:;eiro, adiada para 22 de Abril de 1912. Temos promptos, para 

·1>c·rctõr1 prévi~mente subryiettid0s aos Governos que se fazem representar 
nes~3 Conferencia, um projecto do Codigo de Direito Internacional 
PTivado; redigido pelo Sr. Conselheiro Lafayette Pereira, e otitro de 
Direito Intern::icional Publico, elaboradn pelo Sr. Dr . Epitacio P es-
siia. 

De 18 de Julho a 27 de Agosto de 1910 esteve reunida em Bue-
nas Aires a · Quarta Cphferenciâ Internacional Americana, sob a pre· 
~iaen«ia dn Sr. Dr. Antoaio Beqnejo. A ella concorreram todas as 
nações americanas, mei1os a Bolivia. A delegação brasileira teve por 
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presidrnte o Sr . Senador Joaquim .Mlllftinho e por v~ce -presidente . o 
Minisuo do Brasil na Republica Argentina, Sr. Domicio da Ga.ma. 

:Foram assignadas pelos delegados, além de varias Resoluções, a3 
seguintes Convenções, q1.ie opportunamente serão submet~'idas ao vossn 
cxarr· t e decisão : 

\ . 
J) Sobn· a propriedade lítteraria e artistica ( 11 de Agosto) ; 
2) Sobre reclamações pecuni a rias ( 11 de Agosto) ; 
3) Sobre patentes de inven ::to, desenhos e modelos industriaes (20 

de Ar;o:;to) ; . , 
4) Sobre marcas de fabrica e de commercio (20 dl Agosto) . 
Entre as Plesoluções votadas acha-se uma, reconhecendo em vigor 

a da Terceira Conferencia, no Rio de Janeiro, de 23 de Ago~to de 
190t, relati,· a á reunião de um Congresso Cafeeiro em S. Paulo, re-
servJd:~ ao Governo Brasileiro a escolha da opportunidade para a sua 
convocação . 

O decreto legislativo n. 2. 393, de .'31 de Dezembro de 1910, appro-
vou <i. Com enção de ·2?, de Agosto de 1906, da Conferencia Interna-
cional Amerirnna, sobre prrtentes de invenção, desenhos e modelos in-
dustriaes, marcas de fabrica e commer"cio e propriedade litteraria e ar-
tisti;-a, autorizando o Poder Executivo a ratifical-a. Outro decreto 1e-
gisl::t!i-vo, da mesma data e n. 2. 394, autorizou a ratificação da Re-
solw;ãz-, da Conferencia do Rio de Janeiro sobre a Estrn-
da Je Ferro Pan-Americana. Torna-se, porém, n.ecessano que vos 
pronunci"eis sobre as noyas Convenções . Yotadas em Buenos Aires re-
Iativ<ls áquelles assumptos e sobre a Resolução relativa á" mesma es-
trada de ferro ( 11 de Agosto de 1910) . 

Tomando parte no movimento de universalização do Direito · Pri-
vado, o Brasil fez-se representrrr pelo Sr. ·Dr. Rodrigo . Octavio de 
Langgaard Menezes nrrs Conferencias de Bruxellas, para o Direito 
Marítimo, e de Haya, para o Direito Cambial . 

~a Co1i ferencia de Bruxellas ( 1909 e 1910) ultimou-se a prepfl-
ração de duas Convenções, uma sobre . abalroainento, outra sobre assis-
tenc"i.a e salvamento maritimos. Essas. Convenções, assignadas a 23 cle 
Sctenib10· de 1910 pelo delegado do Brasil, juntamente com os de 24; 
ou.trn~ potencias, devem ser em breve, nos termos ~a nossa lei constitu- -
cional, subrnettidas á vossa appn;iva.ção. As outras Convenções de que 
sr. ocrnpa a Conferencia de Bruxel) as, não puderam aind.a s.er cdnclui~ 

das pe-las clifficuld11;des deeonentes da diversidade de legislações. Mais 
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tardr, deverá a Conferencia retmir-se de rtovo, havendo sido eleitos nove 
dentrr. os seus membros, para que, constituidos em commissão perrria-

l:Jpentc, preparem o projecto final. Um dos membros dessa commissão é 
,,B. deiega do do Brasil, representando ·ao mesmo tempo, toda. a America 
. Latina. · . 

;\ Conferencia dr. Haya elaborou um projecto de lei uniforme 
para a letra de cambio e a nota promissoria, assignando os delegadcs 

r·X111s :32 potencias alli representadas um protocollo pelo qual esse proje-
cto t: submettido á apreciação dos Governos inter.essados. No decurso 
deste (armo-3 .a 'Conferencia se reunirá para dar redacção final ao pro-

q~~.bt•: rr.J.e ll!ine:iruib.iial e redigir outro relativo ao cheque. 
~b rmA;;;/Cori.fe féhc~fu Tuutiernaciorial para a repressão da circulação dt 
-~JimpfüiaÇões (bb$~.li'lers,-, -iJeú~icbite 't'.rg Pariz, realizou a sua primeira sessão 
1;iplena1;«m1 1·81diúrA!limiii::1<<?'1t Jl910dlcf''Xlv delegad~ do Brasil o 'Dr. João C. 

de S·>aza Bandeira, que assignou ad referendum uma Convenção em 
-1 rf.qqr. )\l'Iiálo ·rlo c,annoispfo:x:j í.ndf'pa1's;ra:o~· . á- qual v eml <tempo será apresen· 
-1.tiaiÍa nào r M©-5-SO .i Ídd\J)st i;fioc)Cc.J!i(ltme 1 nW'l;.)Í. •ih ,r'._ :1b 0,_ 

:rii ;wf<\J, fuegunda dGlilll>Íf rt1Iic,ia~·Ini:ennaa-i'(i)i11'1lh 1;IlamdaP rnpressão do trafico 
- tde 'lmU1NeECSi ! bd tnC21lS I < fr1'11f<lf.C'.ÍiOllCJll '1 00.mii~em em:n J?,ifrrl'J~ jmNtamen te Com a 
-·da11 1•cpiréssã011dê pl!lblLipa~õe~ <J>:bsceitms1;1xU '! ~ ,,afd AbTiJJu1··A orlm Maio de 
·1f9 LOh G>:,-<d!llegacl.o 1:b rf!si l<iim@~ 1; Dl>Pt Sbuzar Bandeli>raÍ;naco~itoú~ IJV'm · resal-
· w11ts1! Ullil. pro.j eG:.tO oo i·~<'!IJ\,venÇáo, •aj>p roiVado 1;pefa-1 :fEonfererufia eifu.·1;4 de 
,,.Maio11 1p nirr.,;n,~n ,r11:n.,q •"'·1;m1>T .r:Hl:"i·1·i•r:A-nr.'I nn·i'•] 5f, J;f, 

·« 1 ?.~d?ltlo "a.rti.11 2, iíe·sse raoto,,inte1ií~aciona1) peEdorá lm< sen.1.doaratitJCi11rrdtHprp-
·?,jiectm.1?.!.(J)11inàndo-sa: IG:KJmíe_n.ÇiíJo;i:átó : 3·hd:fo: .Jíullroqdo1Pamn0 d:~oriiente,r. pitazo 

estipulado para que elle seja 1 ~sslgnalclon:l[Oe·i~ dblegaô:losniii!s ::ipot1fociãs 
-i iép resewriállas.J naHl')!J;e·snp1~·1 <1·ont6erenciatn"1r• ív r1rn nn ~ 1·1 i:q . oh1 1 smoT 

'lh ni ..t.friBra&{~ i1cstHre .1áh1heni WJ.1>'1les·e11Jtia·d0i 11ij.'(i)'l5 'S'~umte:;: •: GõngresS@S V ~ 
oG:0rifhoncias;~m .?.l@il.'.G 1 nH ?h ?.ÚJ wnitrrri'.) P.W o'J\'Jn•il'f. IHRG}:;'~n1;.J 

Congresso Interm1drdfl!rJ i;'Ja s111C~Ma&s1:·'de l 0ôfti.Meil!ro ''e •' l:l :í~ 1 Í -WUo
-iêii~Çê1Pss C(5n\'RfetCiii'es( QI lJ:fi d?1 sttl~~s~ e!il l·'l'.;01\{ire'sh (!2Íl'cra1 '231Pcfe 'ti'~nho); 

. - i w; PH.Wteifd 1 Corr~f @s':\IVTi\ ~Hlti a.c'iffioo ra t 'SeiêBCiaS" rN<lhh'rl~háYrvà's.l,;' ie1n 
1 'B/J;;el1a"s' ;] ('l3'~1ii ~ v ·d~:·r ;riHHb) ;' 1·«d . \nrni1 i·1 r:rrr 11•w•rrn;1l1:? .i r:r·1n·' 1 
1: ·•h , /,fl lídf11l c'l)lf J !l,;j( Il i_. ,IÍ1.1;1(-l, 0 1,

1
,,f; .,•);J,hh ,nfh·Hj Ô /.(lf ·111 r.;.1 d111·J1?""2" 9 

. Stgun ·o on"'~ssp 1.ntcrnac10na ae rhvs tot er;ipia, . em ranz l . . -1dr11tu11.1 11,I r.<,;;0q? b".q ír"'' :~n ir ,')>•JHI lfl'l l l?. m'iv·1lJ ,u;1·w111>q ' J.1itl ll 
e 'M arço a .t CJ.e r1 'i ; ) _ · . 1 · · d , · 

"l'i' ::;11, '-"'';•J J~IVílc") :<1;1111if f '\ . n1; \1.v1·•1 1!(w<; 1;~?.~fl'I 1; ? C ) l ir )l,<11 JJ, ,11,nnr:i 
. nm'etrQ on~res~o nternaé1ona · gronom~a l rop1ca , em 

• 1:(3i~~iil~;?.. /z(f~' ~§" ~·~ · ~ai'd')1, ; ,Pr.
1
.11"'Y"l< 1 

1 
r.11r11~1h·i 1t· n~~ .~: 1;q .'.r'1ú .,

1
? 

·11;t·f. .f;~•')11'f?.1~1l ;}'; ~11~nr;1 ~w 1 o ~ -, P'Jirvn r.11i:i .i. :',"l.1.fi Jl 'llJ th· ?..r.1·1ri n; 1 



.Cong,esso . Scíentifico Pan-A,mericano, em Buênôs Aires ·e 11 ' de 
Julho); 

. Scglindc Congresso . Internacional de Estradas de Eerro, em Berna 
·e 4 a [ 6 de Julho) ; 

Segundo Cori.gresso hternacio.iial .de Hygiene Escolar, em Pariz 
(2 a 7 de Agosto) ; · 

<.'.1mgresso Internacional ·de Assistencia PubÜca e Privada,' em 
Kop('nhagen (9 a 13 de Agosto); 

Segundo Congresso Internacional ''de Educação Populàr, em Bru-
xellás (30 de Agosto a 2 de Setembro); 

· Ttrceiro •Congresso Internacional das Associações de Jnventqres 
e de Artistas Industriaes, em Bruxellas (5 a 8 de Setembro); ' 

Quarto Congresso Internacionàl sobre. Assistencia · dos alienados, .. ,. 
l . ' 

em Herlim .(3 a 7 de Outubro). 
Foram-r..os notifi::adas as seguintes adhesõe.s extrangeiras a actos 

internacionaes de que o Brasil faz parte: . · 

1.j Da Persia, da Fed~r.ação da Australia, . da Bulgariil, do Domi-
nio do Canadá, da Argel.ia e da Nação Argentina: ao accór.do assi-
gnado em Roma a 9 de Dezembro .de 1907, estabelecendo em Paúz 
uma lltpartição Internacional de 'Hygiene Publica (publicadas entre 
nós; resp.ectivamente, ,essas adhcsões, por decretos ns. 8 .174, de 26 de 
AgosL0 de 1910; 8.175, tamhem . de 26 de Agosto;· 8 , 195, de 1 de Sc-
.temb:0; 8.250, de 22. de Setembro; 8 .333, de 4 de Novembro; e 
8.439, de 14 de Dezemhro); 

2) Da Tunísia; de Zanzibar r na Colonia de Curaçáo; da F.ran,ça, 
por todas as· suas coloni::is _; .da Grã-Bretanha, pel!l. l;Jnião ,Sul.Af ri-
cana; do Reino dos Paizes Ba)xos, pelas Indias .Neerlandezas.; á Con· 
vençi\o Internacional Radio-~elegraphica concluída em Berlim a 3 de 
N ovr.m bro de 1906 (decretos ns. 8 . 196, de 1 de Setembro de 191 O; 

")' ' . 
· ' 8.335, de 4. de Novembr.o; 8.404, de 30 de Novembro; 8.536, de 25 

de J:meiro de 1911 e 8 . 552, de 7 de :Fevereiro ultimo); . 
·UG l>ffl lj, () . , 

I b :- 1. D11 Nova Zelandia, da Dinamarca. e do Imperio Ottomano á 
.. r'.l'.l ~ {;1vl nv . 
· '•connr:ção Sanitaria Internacional assignada em . Pariz ·a 3 ·de .Dezem-
l\n r1 11~1 / Tt'l ,.f,,(.J.::'.l) rJ · .. . 
:ii·, t1 r,~ :i.5,1\.J~u1 .~idfr,<;{iÕº5 ns. ~8.251,.de 22 de. Setembro ,; 8.334, . de .. 4 de 

l1Ncmmbr.o .de. Í9IO; e 8.614, de 15 de Abnl de . 1911) .; 
·~n JJ:'1f.1:l ?.C:t.LCrnu.m r f. O, .e:Ji a. .. 

. ' · 4) lJa Keuublica U~minicana, ao Acto. Addicional de . Bruxellas d~ 
r.11'l ~g~rf~·J1Jlf1 ti~ ~JJP e'\ "'llpr. . : , _ . · . 14 ilé vez.embro de' 119 0,

1 
mod1f1ca.ndo a Convençao· Intqnacwnal) de 

,c,~J'l íl m~ ; slJ?.JZ '.~ :wp o J a~ qrrm :'> " 
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20 de Março de 1883, concluída em Pariz, para a protecçãO da propric· 
dade industrial (decreto n. 8.374, de 12 de Novembro de 1_910); 

· 5) Da Republica de Cuba, á Convenção Internacional para a pu· f 
blicação das tarifas aduaneiras, assignada em Bruxellas a 5 de Julho 
·de 1890 (decreto n. 8.097, de 15 de Julho de 1910); 

6) Da Africa Oriental Britannica, e do Uganda, ao Accôrdo de 
Rorr.a, de 26 de .Maio de 1906, relativo á troca de cartas e caixas com 
valo; declarado ( deereto n. 8. 678, de 19 de Abril ~e 1911) ; e 

7) Da Republica cio Paraguay, á Convenção assignada em Gene-
bra, a 6 de Julho de 1906, para melhorar a sorte dos feridos e en-
fermos dos exerci tos em campanha (decreto n . 8. 679, de 19 de Abril 
de 1911). 

Afóra os dous movimentos subversivos de qu~ acima vos fallei 
remoa e reina em todo o paiz ·a mais completa tranquillidade, sendo 
que, ror todo o territorio nacional, sómente, se nota uma grande anc1;1 
de paz e de progresso,

1 
s~rdos como são todos os elementos vivos e con-

serv:1dnres da Repnbli~a aos incitamentos da demagogia inconsciente que 
por :thi pnllula,. em epgares impatrioticos e egoísticos, a querer pertur-
bar 0 sereno caminhai· da Nação. 

Dentre as· autori?làçõe~ que me concedestes, no fim da sessão do 
amH' pass~do, para reprganizar varios serviços, destaca-se a que se re· 
fere á instrucção superior e secundaria mantida pela · União. Era um 
dos problema~ que mai~ interessavam á opinião publica que, não mais 
podc:ndo tolerar o estado ele extrema decadencia e rniseria a que tinham 
baix~,do, no paiz, os e,stndos superiores e secundario's, _exigia uma com· 
pleta remoddação des~es serviços a que tão de perto se ligam ~ des-
envo~ 1·imento e a grandeza da Republica. 

No meu manifestp inaugural apresentei os pontos capitaes sobre 
que dr.via assentar uma boa e liberal organi:zação do ensino. 

Tomando em cont11. aquellas indicações, concedestes-me, não uma au-
torizat;ão vaga e ger;i 11 da qual se pudesse dize.r que .envolvia delega-
ção de· prerogativa VOS \;a, mas, sim, uma autorização precisa, em termos 
expiicitos, dentro dos IJllaes deveria o Governo organizar esse serviço ; 
e, parr. felicidade da inissão que me confiastes, os .principios traçados 
na _"·15Sa determir~ação coincidiam com aquelles que eu antes suggeri,ra 
Nãq era bastante a reforma pura e simpled do que existia; era neces· 
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sario &otar o ensino c:om .uma organização nova, inteiramente liberta 
dos pn:conceitos e dos prejuizos de que a pedagogia nacional se vinha 
libertando aos poucos, sem .ter, todavia, a . coragem de os alijar de 
vez: foi isto o que bem comprehendestes . ao traçar a autorização con· 
cedi.ia e a isto foi que me ative !lO desempenho da incumbencia rece· 
bida . 

Cem a data de 5 de Abril promulguei a lei organica .do ensirio su· 
perior e do fundamental e com ella baixaram os respectivos regulamen· 
to5 especiaes . 

renho fundada e:operança de que a. nova organização ·dará excel· 
lente~ fructos, sendo que j~ não é pouc_o o facto de retirar de tal ma-
teria a intervenção do poder publico e entregal-o á consciencia escla· 
recida das congregações, as quaes, de ora em diante, não mais poderão 
diviJir com o Governo a re~ponsabilidade da decadencia ou da desmo-
raliz'l.çâo cjo CrUSÍI)O . A ellas . cabe o futuro e o que este produzir a el· 
las t~'º sómente será devid0 . 

.'\ reorganização das colonias agrícolas de . alienados é assumpto 
de inadiavel realização; por esse motivo, servindo-me da autorização 
que :11e concedestes, vou sem demora promovei-a, havendo já escolhido 
o lcical para uma definitiva installação. A colonia existente na ilh.1 
dO' CoverJ1adqr não póde por mais tempo alli permanecer, tal a impro-
pr-ie.Jade do terreno em que se acba; e a super-população actual do 
HoiniLio Nacional é de natureza a não permittir que se adie a soluçãJ 
âo ptoblemà. 

Na escolha d@ lornl para as colonias tive em visbl não só todos 
os con\'enientes da instal1ação, como o menor dispendio ·dos dinheiro;; 
public(:S. 

Assim, depois . de seguro . exame, fixaram-se·m~ as vistas, em es-
colha definitivn, no proprio nacioRal denominado Fazenda dos Affon- · 
sos, !Pertencente ao Ministerio do Interior, e que, não sendo necessario 
ao rr:istér em que até hoje foi empregado, está em optimas éondições, 
~ão ~ó pela situaçã~, p~rto desta Capi.tal, salubridade e uberdade d:i,~ 
terras. como pelo5 edi.ficio~ que já possue, p:; r.1 servir á installação dag 
colonius, tanto que,. sem n~vas edificações, póde, desde já, ser para · alli 
rerttoYida a actual colooia da. ilha do Governador. 

r: mais um problema que assim fica, ·s~m sacrificio do. era1!io pu- .· 

Assistencia a ·.ilie· 
nados 

•, 
.. ', 
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··· blí~o. J?em , ·e 'definitiva.mente resolvido, só restando compl.etar.. as . ins· 
' talfa~ões ,para ·abrigar ·um maior nu~ero . de doente·s. 

Saudc Publica E',."em .. cxt.rerno lisonjeiro o estado sanitario .desta Capital que, fe· 

T crri'•orio do Acre 

. lizmente, ·-não · tem sido visitada, P?~ ne~huma das perigosas molest!as 
epidemicas que em annos já piss;dos tanto a maltrataram. 

' A 'organização actual da Directo~ia Geral de Saude Publica não 
. têm, ·de ·accôrdo com a lCi que ' a reorganizou, um caracter d~finitivç; 
tão pouco corresponde ás presentes necessidades do serviço sanitario e 
ultrapassa ·deveres e direitos que competem a outtos poderes que 1~ãa 

.. ·o Federal . . 
E'· nece~sario remod~lar tal serviço, de fórma não só il tornal-o 

menos. dispendioso, como a harmonizar . a acção do Governo da União 
com ·o .Municipal, ·afim de· que, como .até agora, não sllja elle feito, pa-
ralle'.am~·nt(:, ' por autoridades federaes e tnuni.cipaes, com graves incon-
venicntts para o proprio serviço e com desperdício . inutil de esforço 1c 

de dinheiro . 
Neste sentido, e, 1 tendo em vista que não devem mai~ subsistir me-

dida~ excepcionaes que' sómente urri. esta·do s~nita.rio .'assustadorament~ 
ano1:;:1al podia jnsttfj~:u e aconsélhar, é que prete:rido utilizar-~e ·da 
a~t~1~zação que me concedestes para -re.formar ·a Dire~toria Geral · de . 
S~u~e P.ublic~, te~do em . atterição', princip~lmente, o serviçó sanitario 
nos portos,_ onde, pel<1 carencia actual de pessoa,t· e eiementos materiaes, 

·: quas1 que niio existe t 

Anormalissima era a situação deste longínquo territom> quanâo 
assurr11 a . pre1idencia da . Repu bliéa. · . Sem daâos precisos com que pu-
des>e julgàr dà real · situação alli existente; diant'e de informações con-
tradi.:torias, e por isso indignas de fé, que ao Governo eram' forneci-

. das 'pelos chefes das facçõ~s que lá se deg]adiavam, ·depondo' · e repondo 
prefritos· e autorrdades, entendi ·ele maior' ·conveniencia,. ·posta· de ·lado 
·a esprrança de alcançr r um conhecimento· perfeito- das cousas e dos ho-
mert.~ 'do Acre, .exonerar tod0s .os pr'efeitos e sub-prefeitos daquelle ter- · 
ritor\o · e .nomeai· pesqoas da inteiTa confi~nÇa do .Governo, sob cujas 
rnfor:TJaÇões ·pudesse <fgi'r . tom perfeita tranquillidade e segurança. 

·Como a· ·situação de anarchia ·alli rrinante . resultava, . principal .. 
ment~, da falta de · autoridade bastante dos .. prefeitos, · aos quaes, · ca-
bendo· toda: a tesponsabili<lade ·do Govern~ d'.os d~partamentos, não eram 
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conc~didos os precisos elementos de força · e cie prestigio . para, e.m tão 
lo.ngi11qtias e afastadas terras, manter ·a autoridade . do ~ Goverp.o Fe-
deral de que ião delegados, resolvi · concentrar nas mãos dos prefeit_os 
todo o poder administrativo e político dos respectivos departamentos, 
e, parn isso, não só colloquei á sua immediata disposição, delles ·rece-
béndo ~rdens directas, os contingentes da força do Exercito que -lá• se 
acham, como ' deliberei não fazer homeaÇões·, .. nem praticar. a~tos na-
queU e territorio,. que não sejam de a~côrd_o e por .. indicação dos prefei-
Los. Penso ,,.que assim prestigiados,_ desapparecidas as causas de ' confli-
ctos ;:~m os c~mmandantes das forças federaes, ora sujeitos· á sua ; ac~io, 
os prefeitos poderão manter a sua perfeita autoridade, áfast~ndo· o pe~ 
rigo das constantes e desmoralizadoras deposi~ões, tão. pr'ejudi'claes . e 
tão aviltantes do decoro administrativo. 

Aguardo a acção dos .. no.vos • preféitos, as inf~rmaçõ~s que não ta~
cl:arfo cm .d'ar ao Governo,· para' . utilizar-me da autorizaç'ão i que vota8-
tes . a Úm de ser. reorg~ni~~do politica e admihistr~tiva~ent!e aqúeifo 
terri :o rio . 

Um dos maiores embaraÇo,s para a boa administração do. Acre é a 
immwsa difficuldade ' na · t~ans~issão de noticias e ordé'ns que sempre 
chegam , ao seu destino c~m do{1s ·e tres . mezes' de atrazo; ·por isso·, · fo'i 
meu pimeiro cui;lado renlQ've~ esse . mal'. F'ara tal fim, foi coni:ráctacb 
cm c~ncÚÇõ~s vantajosas a, installação de tres esta'çõe~"··~diographicas ; 
ligando as t1.es prefeithras entre 'si e á estação . de'Port~ Velha, .de onde 
se failará para M~náos, sendo' que ' da estação dó Cruz~iro do · Sul se 
pode1á communicar com a cidade peruana de lquitos, :já ha muito do-
tada d~ , ~xcellente estação radiographica. . 

· f:r.te , imp6rt;ntissimo mclhoraméhto, que approximará 0 · Acre da 
Capi{;.L da Republica, .está ein '.via ' de . execução e -peds6 qtie dentro de 
qua~!'C me~es fic~i~ Í~teir'ap.~er'it~ concluído 'e, . á~sim sa:Úsfei:'ta ( uma 
grande e , justa aspiraÇão dos . nosso~ valorosos · ~atri~ío~, ' -pionei-ros ·da• 
civi1ização brasileira · naquellas ~fa'Stadas regiõe·s. .,·. · · ' 

l . _l { ' ; 1 

.No ~eu manifoit~ inaugural, salien'tei i 'necessi:dad~ e urgeb.cfa: 
dá. promulgação do . C?.dig~ _Civil, promeuid~_ ªº. paiz desde a Constitui~ · 
ção Imperial de l 824. · -~ · ' 

T0dos os meus. antecessores reclamaram dos vossos esforços e boa 
vop.fac;k a, ~dopção dessa .m.edid_~ que vem satisf~zer uma justa . e· !cmga 
aspiração nacÍonal . . . ' . . ' . ' . ' , , ' .. . " ,. r 

~ ' 

Codi~o €ivil. 
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Ain<la uma vez e no mesmo sentido faç0 um appello ao vosoo pa 
,triot1~mo e ao afan que sempre tendes de li' lllJ encontro dos desejoll 
bem í undados do povo brasileiro. 

Lri eleitoral Ao ser promulgada a lei de 14 de Novembro de 1904, parnceu aos 

Casas par:t opera-
rios 

P.ollcia 

espir;ws bem intencionados que a solução do problema eleitoral, pelo 
conseguimento de uma real e verdadeira manifestação da vontade po• 
pular, estav~ resolvido; infelizmente, como acontece com as reforma~ 

do ensino, mas, por motivos bem diversos e bem menos dignos a nova 
~ei eleitoral aii1da não tinha sido cabalmente executada e já precii;;ava 
de ser reformada. 

Com ,95 pr~meiros passos para a sua execução, nasceram os appa-
relho&, ·sempre vivos, de fraude e de ludibrio <lo voto popular. 

E' imp1e5cindivel, por isso, a reforma da actual lei, de maneira a 
dotai-a de e,lementos que, quando não impossibilitem de todo, ao menos 
diffi,:uitem de muito. a fraude .e facilitem a acção da justiça colitra 
os eternos e impenitentes mistificadores da verdade eleitoral. 

~~Ünv~m que. aS' 1fedidas de acautelamento não digam respeito tão 
sóment«> ao processo ~leitoral, mas, venham desde a qualificaÇão que 
deve.rã ser rodeada d\lS precisas garantias aos direitos do cidadão, de 

· fórma a não ser recusado o direito que a cada um compete, nem ser · 
poss:nl, pelo máo sy~tema de distribuição de títulos, a fraude de 'un~ 
se substituírem a outros por occasião dos pleitos ou mesmo concorrerem 
ás '".>tações sob nome~ suppostos, com titulas falso!. 

,Ptsde a radical transformação por que passou esta Capital que, 
entre os problemas qu;e se t~rnar.am mais interessante~ e urgentes, so-
bresahe o d:i. habitaçãq para o operariado. Demolidà~ as velhas casas 
que -)he seniam de a~1rigo, ci, em seu lugar, .edificadas casas de luxo 
e de 'altos al~gueis, ficaram os operarias desta cidade sem o tecto de 
que q1 recem, tornando-se ·a sua vida mais preca ria do que nunca. N•) 
intuito de dar remedio ao mal que assim afflige essa digna classe; re-
solvi. · servindo-me da lei que votastes o anno passado, mandar cons-
truir, HOS terrenos da fstação Deodoro, uma viÚa pr~letaria, cu)a pri--
111eira pedra tive a satisfação de lançar no dia 1° deste mez. 

'I anta a policia ciyil, como a militar desta Capital, apezar de pr-:-
çi1>3rem de remodelação1 que breve será feita, de accôrdÓ com a autori· 
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zação que me destes,. têm cumprido com patriotismo o seu dever, ga-
rantindo com efficacia a r)rdem publica e cooperando assim para qut 
a ac•;f10 do Gover_no se tenha podido desenvohrer com calma e proveito. 

Com relaç.ão ao Exerci to N ai:ional, é sabido gue os serviços oe 
guer .·a, hoje, exigem ·aptidões ·excepcionaes, compete!1cia provada e essa 
vibra;ite fé que se ·gera do patriotismo e . da confiança nos elementos 
de fr.n;.a. Esta provém, nos exerci tos regulares, de elementos bem or· 
denados que constituam uma· ehtrosagem simples, de facil andamento. 
Dahi resulta que tudp precisa ser apparelJiado com methodo e únlr 
dade de vistas; 

Um estado-maior composto de oficiaes recrutados dentre os mais 
dist1.11ctos, de accôrdo com a organização ultima, pela competencia' te-
chnica e pela illustração variada, que se compenetrem dos deveres · es-
senciaes da sua missão delicada _e previdente; 

l ; !na a<lministra0o afinada pela orde~ dos serviços cstatuidos 
em rrgulamento's claro~, sem concessões que afrouxem . a disciplina e 
os laçoJ de t'C$peitosa ramaradagem, superio,\· ·a interesses mal ampara-
d0s na altura dos eneargos que lhe são attribúi,do;s; para que nada 
lhe t~~ape, na paz como na guerra; 

Lm serviço completn de producção- mecanica pelos arsenae~. e pr· 
las fabricas , de explosivos e artefactos cÍe guerra; 

i_· m systema de· recrutamento, na forma da Constituição, que · ins'-
pire r·onfiança ao paiz, pela simplicidade e pela efficacia na acquisiçãu 
do r-espectivo pessoal, quando chamado ao serviço· de primeira linha; 

ííma orientação segura, sem outras preocupações que não sejam 
da •)J"dtm, da disciplina e da integridad~ nacional. 

Para ifso i:em o Governo 'se empenhado em normalizar a dire· 
rção ·dos serviços de modo que se possa confiar na justiça e nos esfor-

·ços de cada um . 
Os seFviços de i:stado-maior têm sido objecto de especial · cuidatlo 

e com esse f'im estão 5endo executados trabalhos de grande alcance. 
Com o fim de termo~ os nossos arsenaes, as nossas fabricas He ex~ 

·plosivos e artefactos de guerra em condições de produzirem lar'ga~ent'! 
os principaes elementos de guerra, augmentado da rnachinaria · neces-
~aria, seguiu para a Europa uma commissão de officiaes habilitados, 
·afim de adquirir machinismos dos mais :tperfeiçoados, de modo que, 
até o fim deste atino, teremo~ apparelhos que nos. asseg~rcm uma pro· 

Guu.RA 
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ducçi'o abundante, capaz de libertar-no$ dos mercados extrangeiros, no 
quê concerne a munições de todas as q.rmás. 

O:; armamentos ·gu'e 'ternos depositados cm ,divers9s pl!lntos dá Re-
pubii;.a e os qu~ convem adquirirmos dentro de pouco tempo, nos dei~ 
xa.rã1, a cavalleiro em qualquer ernergrncia grave.· Comtudo é de ur-
gente- . necessidade · uma ·dotação especial. no· orçamento cio Ministerio da 
Guerra para acquisição de material rodante que assegure o· serviço de 
transporte, nas melhores condições, àfim de nos · aonservármos prepara-
dos pa~a uma movimentação rapida para onde quer que '.se faça mis-
té.r .. 

Até agora os quadros . das nossas unidades militares i;i.âo estão de 
accôrdo com os effec.tivos orçqmentarios, porque o voluntariado tem 
sido escasso, quas~ · nullo, em .relação aos claros que vão pelas filei-
ras. Em taes condições o' sorteio militar, já regulamentado,' não é rnai~ 
adiard;· impõe-se como m!ldida cautelosa, dF: preparo essencial ·para. a 
formação de grandes unidades em circumstancias extraordinarias. E, 
como medida imposta pelas convcnienciªs '. de· nosso poder militar, é lllif>-

gente e .do maior alcance politi~o, a transf-er-~ncia da Guarda N 1rcionlJ.J. 
para o Ministerio da fGuerra, onde poder,á ~ essa antiga milícia ser · re .. 
. com;tituida sob os moldes do Exercito activo do qual constituirá a prin-
cipal reserva e a . princf pal:ifo.rça em ac.çã~ . num conflicto qualquer. 

Com relação · á ju~tiça militar, é' inadiavel a confecção de um Co· 
d.igo Penal. que esteja de accôrdo com a natureza dos crimes praticados 
nas ·fileiras, e ·de um regulamento processual, e.s:cóimado de velharias 
e praxls obsoletas, p11r11 o bom e rapido andamento dos respectivos pro-
cess0s, cujos trabalhos são actualrnente demorados, pe.sadós e serri van-
tagem alguina para a justiça ou para os delinquentes. · 

Para attender ás . ~onveniencias mais palpitantes da instrucç'ã0 mi-
iitar supericr, o Goverro acaba de nomear urna commissão de officiaes 
com.pe•;entes, afim de reve~ os regulamentos das escolas de estado-
maior, de guerra, artil~1aria e engenharia, bem co.m0 do , Colfogio ; Mili-
tar, '! cuja adopção vps será - solicitaàa uma vez terminado esse tra-
balho. 

Tudo mais que se prende aos negocios da Guerra, vereis de" cui·· 
dadoso relatorio do respecti:Vo Ministro . 

. (;, kvantc das gu:tp')ições dos couraçados · Minas G·eraes, São Pa1:11l1J 
e·:;be,1(1,oro e do ~cout ]iaJzia oito dias depois de· í.niciado ·o meu ·Gover• 



:fa 
no; <l revolta occnrricfa na noite de 9 de Dezembro ultimo no Batalháll 
Na·r::ti e a bordo do ~cout Rio Granàe do Sul, embora promptameme 
suff0cada corn energia; o e~tado de insubordinação e motim que nova-
mente lavrou entre as gH:trnições dos navios que já se haviam pr.i-
meiro revoltado, repercu•indo até na guarnic;ão da flotilha de Matto 
Gro~so, profundamer,te perturbuam a vida de nossa marinha de gue1 -
1a, impedindo a norrr:a] execução do prograrnma que eu havia plane-
p.do. 

!Ü. difficuldades ronsequentes a esse estado de agitação, . forçaram 
o Governo a excluir <las fileiras mais de mil marinheiros, que foram 
reenviados aos sens Est:idos. 

Essa medida 'prod11zin. bcnefico result?do, não obstante o desfalqu~ 
de um pessoal já inwffi:.:iente. 

Ciutras medidas simultaneamente .•postas em pratica, pouco a pouco 
melhorar~m a situação, permittindo que, contra a geral espectativa ('. 
embora sem alarde, fosse bem . apreciavel o movimento de nossos na-
vios, em período tão critico e delicado. 

Lúgo após 0 levante de 9 de Dezembro partia uma divisão de cn1· 
za dorcs parn o rn!: as viagrns de instrucção são feitas sem perturbaçã0 
dentro da época propria; dous destroyer s são mandados aos Estados 
que lhes dão os nomes- e lá · recebem as bandeiras que o povo lhes ot -
fcrel'.~; tres ·cruzadores vão ás aguas do Pn1t:i, tendo um delles, o Bm-
roso, represrntado o nosso ·paiz nas solemnidades da posse do Presi-
dent~ da Rep ublica do U ruguay; dous outros cruzadores são manda-
dos um para o norte e outro parn o sul; a situação .pol itica do Para-
guay nos faz mandar á Assumpção um cruzador, tres destroyer.s e um 
tend•·r, emquanto os navios da flotilha de Matto Grosso pelo mesm;> 
mot1.vo são mobilizados, embora muito pa rcos sejam os recursos navae3 
do Brasil naquella região de nossas fronteiras. 

}:' sem duvida anim8d0r o estndo que se traduz nessa activid:::de, 
outras providrncias, por~m, fazem-se urgentes não só para a normaliz<'· 
ção dos serviços como para o desenvolvimento necessario de nossa _Ar· 
mada. 

Fntre essas destarn-se a necessidade de uma nova codificação do 
regimrn repressivo Jos delictos e contravenções, que attendendo á in-
dispensavel i>everidade neressar.ia á manutenção da disci plina esteja de 
accôrdo com us sentimentos humanitarios e os prece itos constitucionaes. 

Procurando corresponder. a essa necessidade espern em .curto ~razo 
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submetter ao Congresso N aêional um proj ecto que já se acha em ela-
bora•;ão. 

Não menos imprescin.divel é a reforma da administração naval 
· que, de accôrdo com a autorização legislativa, s·erá em breve descentra-
.l.izad:t, . pautando-se nas . normas indicadas não só pela experiencia de 
. maó1has mais . adianradas, co~o pela nossa propria experiencia. 
· A reconstituição do Arsenal de .Marinha do Estado de Matto 
Grosrn. deixado ha longos annos em quasi compl.eto abandono.; a crea-
ção de officinas de reparo ao . longo da . costa e o estabelecimento de 
um arsenal de primeira ordem. con,renientemente ·locado em um porto 
mi!ilar fóra da Capital da Repubiica, são outras tantas medidas não 
menos merecedoras da attenção do Congresso N.acional . 

A neceEsidade . dessas providencias, exigidas para eficaz utilização 
da rsquadra actual, ainda mais se accentuará quando tivermos comple-
tado •> programrria em andamento, com a conclusão do couraçado Rio 
de .f aneiro. 

Ao assumi t a prepidencia da Republica encontrei ·firmado pelo Go-
verno anter~or um con~rato para a construcção deste couraçado, · qu~ 
seria armado com caq]\ões de quatorze pollegadas e teria um desloca-
mentG de cerca .de 32. 000 toneladas " 

Considerações de toda a ordem indicavam o inconvenitnte ·da acqui-
sição ele tal unidade, aconselhando üm a revisão do contrato no sentido 
de reduzir ª· tonelagem, o que foi feito, obtendo-se um vaso possante 
mas ~em exaggeros ainda . não sanccionados· pela experiencia. 

.. Ttrminando a e1(posição .dos principaes negocios relativos ao de-
partainento naval, tenho a satisfação de consignar que, mesmo na v1-
geriGia do estado de ·sitio .. para domina.r a, crise que atravessou a ma-
rinha de gu\"rra, não foram necessa rias medidas. de ordem pessoál mais 
severa~ que á eliminaçiio d:~9 fileiras e a simples detenção. 

A morte de J 8 prisioneiros recolhidos á fortaleza da' ilha das Co-
bras occorrendo \!ffi circumstancias anormaes, ordenou o Governo ::t 

aberLura de um inquerito e consequente processo judicial militar, o qual 
aind,1 corre os tramites ordinarios. 

O anno de l 910 a.ssignala-se pela grande actividade dese_nvol vida 
- ·na ~nnstrucção de no&sas estradas di:- ferro, cuja exten~ão total ~m tra. 
- :f:~~o · devoti-iie " a" 21 . 370 ,'199 kilometros, ao findar-se 6 · anno, repre-
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sentando um augmen to de l . 870. 687 kilometros em relação á do anno 
&nterior. 

Quasi todas as linhas construidas são de propriedade da União, 
ou a ,,Jla terão de reverter. 

São di ~-erso5 os regimens a que obedece a construcção destas linha~ 
administi ação directa da União, empreitadas, arrendamentos aos 

consLrnctores, garantias de juros - os qua·es ainda subdividem-s·e em 
vanas modalidades. Em qualquer desses r·egimrns a fisacilzação do 
Governo precisa exe rcer-sr em tempo opportuno e de modo efficaz, 
para salvaguardar · o interesse publi1:0 e os do Thesouro, sem crear em· 
bara<,os á vida das cmprezas particulares, quando a estas incumbe a 
construcção e o trafego das linhas. 

:\ renda bruta kilometrica de quasi todas as estradas de ferro per-
tenceutt.s á U ri ião mantem-se ainda em niveÍ baixo. A elevação deste 
roeff1ciente é um problema complexo, cuja solução depende, entre ou-
tros r!ementos, do exacto conhecimento das condições ·em que as estra-
na8 operam nas zonas de sua influencia. Elia assume, entretanto, uma 
grande impc-rtancia, pela relação em que está, no regímen do arrenda-
mento, com os recursos destinados a fazer face aos e.ncargos financei-
ros, provenienten da construcção ·e do resgate das estradas,. e com desen-
V'.)lvi;nento economico do paiz . 

.De par cem outras medidas tendentes a crear e a desenvolver a 
producção, convém proseguir na construcção dos prolongamentos e ra-
maes que cc·nstituem as rêdes de viação ferrea e as linhas de penetra-
ção, de modo a que fiquem concluídas dentro dos prazos fixados nos 
contratos, porque ell as são destinadas a facilitar a circu lação dos .pro-
duçtos, sob um regimen <le tarifas razoa veis. , 

N'o extremo norte proseguem os trabalhos de construcção da EstrJ-
da de Ferro Madeira a l\.famoré, através de sérios obstaculos opposto" 
pela insalubridade da região das cachoeiras do Madeira, que ella con .. 
torna. Ainda assim, foram construidos 66 kilometros, em que não houv:: 
diffo:uldades technicas a vencer, att:ingindo a 152 kilometros a exten-
são entregue ao trafrgo, a partir de Porto Ve'lho . 

A Estrada de Ferro de Alcobaça á Praia da Rainha, cujo obje-
ctivo é transpôr os 9b~taculos que impedem . a franca navegação df' 
cerc,t de ·3.000 ·kilometros dos rios Tocantins, Araguaya e seus affl uen .. 
tes, conservou-se estac ionaria no kilornetr~ 53. O contrato com · .a 
Comp.mhia Estrada de Ferro <l~ Norte do Br~sil ,' concessionaria dessa 



via i°·.·irea, foi revisto, supprimindo-se os trechos das linhas destinadas 
a trnnspôr as secções encac.hoeiradas e ficando autorizado o prolonga· 
mente da mesma estrada até um ponto da II]argem do rio Araguaya, a 
partH do qual seja possivel estabelecer franca navegação até Leopoldi-
na, no Estado de Goyaz, com um ramal para o rio Tocantins, a ter-
mina;· em ponto conveniente, para utilizar a navegação d~ste no po:· 
um systema mixto de vapor e remo. 

Na Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias estão em construcção 
142 kilomet1 os, tendo ficado defini ti vamen te estabelecido que a cidade 
de S. Luiz seja o ponto inicial da linha. 

Da rêde de viação cearense estiveram em const rucção os prolonga-
mentos de Baturité e de Sobral , dos quaes foram entregues ao trafegri 
79 '.{;Jumetros, de Migue l Calmon ao Jguatú, na primeira, e 61 . kilo-
metr~~. de Ipú a Novas Russas, na ·segunda dessas estradas, e ficou 
adia1;r,1da a construcção de mais 110 kilometros, sendo 51 em direcção a 
Ced;o e 59 a Therezina. Foram approvados os estudos de 402 kilome-
tro~ nos prolongamentos e ligações das linhas dessa rêde. 

1 

N e. ti-echo em copstrucçfo da Estrada de Ferro Central do Rio 
Gran.<lc do Norte ficou concluída a linha na extensão de 28,6 kilome-
troG, de Taipú a Barra \'erde, elevando-se a 128 kilometros a extensão 
em ~ rafego. Ficou bastante adiantada a construcção dos restantes 103 
kilom1·tros dessa via ferrea até Cai.có. 

As linhas arrendadas á Great TVestern continuaram o sru desen-
volvim.ento para o int~rior. No prolongamento até Flôre5, da Central 
de Pcrnam buco, .foram a hertos ao trafego mais l 3 kilometros, de Pes-
queir ,t a Barra, e 10 \;:il.0metros, de Tamatahy a Grassas, na Estrada 
.de Fe; ro Conde d'Eu . Estavam, além disso, em construcção nas duas 
estradas 48 kilometros. Foram approvados os estudos de 45 kilome-
tros, 110 pro longamento de Viçosa a Palmeira dos Indios, na Central 
de '\lagôas . 

. \ extensão total em trafego das linhas desta companhia, que 
.,.brange os Estados de Alagôas, Pernambuco, Parahyba e Rio Grande 
do 1\orte, era de 1 .335 .. 346 kilometros, em 31 de Dezembro ultimo . 

A Estrada de Ferro de Timbó a Propriá, que terá a extensão de 
344 kilometros, ~egundo os estudos feitos pelo Governo, e é destinada a· 
liga··· ,1 rêde de viação da Bahia, á qual foi incorporada com a da Great 
TVeslt 1 n, tem a ponta dos trilhos no ki lometro 103, a partir de A la-
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goinh~s, tendo · sido entregues ao trafego, durante o anno, 21 kilome-
tros, distancia entre Esplanada e Aporá. 

Por decreto de 23 de Outubro do anno passado foi . organizada a· 
rêdc de viação da Bahia, sendo autorizada a construcção de dive rsos 
prolongamentos, ramaes e ligações das estradas em trafego naqll;elle 
Estado. Essa rêde foi recentemente remodelada, tornando-se mais pro-
ficua aos interesses economicos e commerciaes, a que deve servir, e me· 
lhoradas as condições technicas e financeiras de s.ua execução. Ella 
ficad ligada á viação do centro e do sul da Republica pela l.inha que 
se .:iii·ige a Trerneda] e dahi a entroncar-se com o prolongamento da 
Estrada de Ferro Central do Brasil ·por Montes Claros. A extensão 
total das lmh,1s em trafego que constituem a rêde, era de 995 .904 ki-
lomf~ros, em 31 ele Dezembro. 

A Estrada ele Ferro de Victoria a Niinas proseguiu .:m demanda 
cio seu ponto terminal, tendo os trilhos attingido ao kilometro 377, ;, 
partir .de Victoria, e achando-se em construcção mais 67 kilometros. 
No ramal de Curra linho a Diamantina forarn entreg ues ao trafego 39 
kilomcí:ros, de Curralinho a Santo Hyppolito, e ficou adiantada a con-
st ru1 ;1~:io de 108 kil omet ros . 

Das linhas da [, eopoldina Railway Company Limited, que tem 
garamia de juros, foi inaugur?.do o trecho de Muniz Frei re a Mathil-
de, (l.);n a extensão de SO ki!ometros, estabelecendo-se a communicação 
por via fe rrea contin11 ,1 entre esta Capita] e a cidade de Victoria. 

:\inda não foram ccirnp ridas todas as obrigações impostas á com-
panhia pelo decreto de 29 de .Julho de 1909, entre as quaes a da im-
rallaçiio de colonias agl'icolas extrangeiras, a creação de a rmazens fri-
go rifi . os na ilha da Conceição e a consrrucção da linha para Cabo Frio. 

?\a Estrada de Ferro Central do Brasil foram entregues ao tra-
fego Sí. · kilometros, dP. Lassance a Pirapóra, 22 kilometros de Caethé 
:1 R~rncho Novo, no ramal de Sabará e 29 kilometros no prolongamento 
do r unal de Santa Cruz a Itarurussá. 

l\,r decreto de 23 de Junho de 1910 fo i organizada a rêde de Via-
ção fluminen se, consti tuicla pelas estradas de ferro Auxi lia r da Central 
do Brasil, Oéste de M inas e as estra das de ferro Commercio ao Rio 
das Ji"lôres, Uni:i.o Valenciana e. Vassourense, encampadas pelo Govc r·· 
no . A admmistrnção da Central ficou autorizada a estudar e construir 
oq. prcilongamentos, ramaes e ligaçiío que completam o plano des ~q 
rêde , 
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. Emqtianto não forem estabelecidas as condições de exploração de-
fini:; •·a da rêde de viação fluminense, a Estrada de Ferro Oéste de 
Mina~ continuará a ter: a sua administração especial. 

Nessa estrada acham-se em construcção as seguintes linhas: de 
Bel lo Horizonte ao Íülometro 45' ·da Estrada de Ferro de Goyaz; de 
Barra Mansa a Angra dos Reis: de Ribeirão Vermelho a Bom J ar-
dim; de Gor;çalves Ferreira a Claudio ; e de Soledade ao Pará. Foram 
entref:ues ao trafego 68 kilometros construidos durante o anno, sendo 
40 kihmetros de Bello Horizonte a Capella Nova e 28 kilometros de 
Rio Claro ao Alto da Serra, na 1 inha para Angra dos Reis. 

Na Estrada de F~rro de Goyaz ficou concluida a construcçã.o de 
32 kilometros . entre Franklin Sampaio e Bambuy, estando bastante 
adian •ada a construcção de mais 60 ki l ometros. E' de 113. 176 kilo-
metws a extensão entregue · ao trafego nesta via ferrea. 

Foi iniciada a constr.ucção dos prolongamentos e ramaes contra-
tados com a companhia arrendataria da Rêde de Viação Sul Mineira, 
prosr::-:uindo os trahalhor5 respectivos com regularidade. Ficou conclui-
da a 1'únstrucção de 13 1i:ilometros, de Baependy a Fazendinha, e 7. 580 
kilometros no ramal· de A! fenas. Estão em construcção adiantada 142 
kilom~t:ros em direcção a ~fonte Bello e a Carvalhos. 

~a Estrada de Ferro de Bahurú a Corumpá, cuja construcção está 
a cargo da Companhia Noro~ste do Brasil, a ponta dos trilhos foi le-
vada até o kilometro 436, tendo sido construidos , durante o anno, 96 
kilómetros de Anhangahy a Itapura e 24 kilometros de Itapura a 
Jupí:.. 

A Companhia S . faulo ao Rio Grande teve o seu contrato re-
visto de accôrdo com as clausulas que baixaram com o decreto nu-
mero 7. 928, de 31 de Março de 1910, ficando incorporadas á sua rêde 
as E~tradas de Ferro <ln Paraná e D. Thereza Christina e autorizad'l. 
:i. celebração dos acr.ôrdos necessa rios para fazer as ligações da linha 
de S. Francisco á fóz <lo lguassú com as linhas do Paraguay. Foi tam-
bem autoriza.da a const:rucção de ramaes e ligações nec.essaria~ para 
a co1i.s1 ituição da rêde organizada pelo mesmo decreto. 

Foram construidos f entregues ao trafego 264 kilometros, de Af-
fomo Penna ao rio U ruguay, e 96 kilometros de S. Francisco a Hansa, 
ficando o Estado do Rio Grande do Sul em communicação por via fer-
rea i:ontinua com os de Santa Catharina, Paraná, S. Paulo, Rio dr 
J apei ro1 Minas Gerae~ e Espírito Santo. 
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E~tão sendo activ:ldos os trabalhos de construcção de 252 kilome-
tros .n a linh<i de S. Francisco ao Rio Negro, que faz parte da mesma 
rêde. · ~, !1 . . · ;J~"f 

A rêde das Estradas de Ferro do Rio Grande do Sul, atrendada·s· 
á C,;mpagnie Auxiliaire :les Chemins·de Fer, foi aug~entada de 384 
kilotretros eiltregnes ao trafego. Esse augmento é formado por 
179k.495m, de Passo Fundo ao Rio Uruguay, 107k,934m, de Rosario 
a Sant'Anna do Livramen to, ·52k,S28m, de Monteneg1:0 á Ligação e 
43k,õ58m, de Santa Luzia a Caxias. 

Os trabalhos de construcção dos 123k,870m, da Estrada de Ferro 
de Itaqui a S. Borja proseguiram com alguma lentidão. 

Por decreto n . 7. 912, de 7 de Abril de 1910, foi autorizado o 
contrnto ·Com a Companhia Lavoura e Colonização · em S. Paulo para 
o pro:lungamento de sna linha ferrea até a margem _ da lagôa de Ara-
ruan ·a, no Estado glo Rio de Janeiro , e o arrendamento · desse prolon-
gamento á mesma companhia .. 

Em 31 de· D ezembro de 19l0, o capital empregado nas vias fer-
reas pertencentes á União, ou por ella concedidas com ·garantia de ju-

' i(IS, elevava-sf a ":'43.728:019$889 e 1mis f. 8.787 : 115-8-2. 

Os serviços dos correios tiveram regular execução em toda a Re.-
publ ica, o que muito contribue a ultima reforma decretada pelo Go-
verno passado, pela qual foram remodelados os trabalhos dessa reparti-
ção, ·:rngmentando o numero do pessoal e seus ·respectivos vencimentos. 

A renda 'veri(icada no anno de 1910 elevou•se a 6 . 082 :219$194, 
não tstando nesta comprehendida a importancia de 980 :324$1 l O pro-
vemrnte do fornecimento de sellos officiaes feitos a credito, ás repar-

. tições publicas . 
Comparada essa ren da com a do anno de 1909, na importancia df 

8 . 9SL681$570, apresenta um decresci mo de 2. 823 :462$376, para o 
· qual em parte concorreu a diminuição da taxa no porteamento das cor-

respoudencias, com~ no premio dos vales. 
:\ despeza no mesmo periodo, foi de 13 . 535 :963$452 no capituin 

" Pe'isoal" e de 1 . 642 :005'~)039, de "Material", perfaz·endo, assim, um 
totai de 1 5 . 1 77 :968$49 ! . 

Como vereis houve um augmento de 2. 261 :826$369 $Obre o anno 
~e 1909, cuj~ despeza ascendeu a l,2 ,~H6:l42$122 , 

Co rreios 



Telegraphos 

Tf:ndo em vista, porém, a natural evoluçfío progressiva dos di.· 
versos .serviços postaes e o augmento consideravd, que já se vai no-
tandr,, no 1r.ovimen to da correspondençia, a renda necessariamente ten-
de tambem a elevar-se, cobrindo vantajosamente aquella differença . 

O movimento de vales internacionaes attingiu a 3. 310, mais 77 l 
que no anno de 1909, na importancia de 490:198$379, co rrespondentes 
a frs. 822.644,16, offerecendo a differença para mais em 19JO dr 
137 . ~i-9$397, correspondente a frs. 271. 252,60. A importancia total 
dos vales emittidos alcançou a cifra de_ 4.414 :933$180 correspon-
dente a frs. 7.528 .977,77, produzindo o premio de 26:663$608, cor-
resp•mdente a frs. 43 . 566,87: 

O augmento sobre o anno de 1909 elevou-se a l .181 :783$482, 
.corre~pondente a frs. 2.514.394,31, com o premio de 7:068$208, co r-
respondente a frs. 14. 340,26. • 

Fez-se o Governo represen tar no Primeiro Cong~esso :Postal Con-
tinent&.l Sul-Arnerieanp. que se reuniu em Janeiro do corrente anno, 
na c'idade de Montevidéo, designando funccionarios affeitos ao serviço 
e de reconhecida coÍnpetencia. 

. Tambem usando da autorização que concedestes o Governo pro-
move a construcção d~ predios, por meio de concurrencia publica, nas 
capitats dos · Estados na Hept1blica, para as repa rtições dos Correios P 

Telegraphos. 

A rêde telegraphica federal tem sido augmentada consideravel-
mentf. 

Durante o anno çle 191 O teve o accrescimo de 808 . 385 metros nas 
linha ~. de postes e de 848. 035 no desenvolvimento dos conductores, 
perfazendo um total a8_neJ!a.s de 31 .:24.239 metrose, estes de 56. 934 . 044 
metros. 

O numero de estações, que em 1909 era de 596, elevou-se em 1910 
a 6..29 , ou mais 33. 

O numero de es.tações elas ·estradas de ferro -em trafego mutuo 
telegraphico com as Hnhas federaes augmentou de 7 5, fic,undo elevado 
a 1.5 14 . 

A renda dos tdegraphos foi orçada para l 91 O en1 900 :000$ ........ 
O\~r0, f 6. SOO :Qo'O$ -- papel , 
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Segundo os elementos ainda dependentes da liquidação definitiv:.. 
do exucicio, a renda apurada foi a seguinte: 

Renda do trafego, papel. .. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 840 :674$345' 
Dita idem, ouro, 877 :916$868, ou, ao equivalente mé-

dio do franco, 620 réis.... ..... ......... ... . 1.541 :940$920 
Dita de dive rsas origens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 :322$077 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 268 :947$342 

A despeza foi orçada em 13. 433 :49S$ - papel, e 328 :888$949 
.ouro, não comprehendida a importancia de 152 :222$222 - ouro, 

destinada á subvenção do cabo sub-fluv ial do Amazonas, gue não é 
despeza propriamente dos Telegraphos da União . 

.'\. despeza effectuada, segundo os dados ainda dependentes· de 
apuraçào definitiva, foi a seguinte: 

Papd. 12 .853:107$886 
Ouro, 320:293$066, nu ao equivalente médio do fran -

co, $620. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 :553$900 

Total . .. . . ...... .. . ..... ... . .. ... . .... . . 13.415~61$786 

Confrontando os dados da receita e despeza de J 910. com os d,1 
anno pr·ecedente, verificam-se as differenças seguintes: 

!910. 
1909. 

]!:111 1910, 

9.628:947$342 
8.309 :98 1$172 

13 .415:661$786 
12 . 108 :898$859 

71,7 % 
. 68,6% 

+l.318:966$170 + l. 306 :762$927 + 3,J o/o 

3. 786 :714$444 
3.798:917$687 

12 :203$243 
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Como se vê, o deficit foi inferior ao do anno precedente, não ob· 
stan t•' figurarem no orçamento creditas avultados que ·se. não destina-
ram a despezas de custeio, mas sim a serviços novos, taes ~orno: 

Linhas especiaes na Capital JTede ral e nos Estados, 
serviço telephonico J o R io de Janeiro a São 
Paulo . . ... .... . . .. ...... . ..... .. .... . 

Install ações radio-telegrnphicas . 
Con:'ervação de linhas tr ansfe ridas 

Telegraphos e continuação de 
á .Repartição dos 
construcções ..... 

Som1na . .. . ... . .... . . .. . . .. . . ... . . .. . . . . . 

500:000$000 
210 :000$000 

520:000$000 

1.230:000$000 

A' tele-communicação pelo espaço dedica o Gove rno a attenção 
que merece pela sua irnportancia para as com~nunicações co.steiras com 
os na·:ios em alto mar ou ·demandando portos do Brasil e para liga r os 
terri"orios do norte e l1oroeste que ainda não possuem linhas que os 
una.n á rêde telegraph)ca Ja União . 

Desde Julho de 1909 funcciona na estação radio-telegraphiça de 
Bab~-fonia, á qual se rá dada melhor posição e maior alcance para ala r-
gar o seu raio de acção e dotal-a de um dispositivo de transmissão ·da 
hora do Rio de Janeiro aos navios em alto mar . 

:Funccio1am desde Julho e .N ovemhro do anno passadó as esta-
ções ra·dio-telegraphicas do norte em Amaralina (Bahia), Olinda 
(P .:rnamhuco) e a potente estação de Fernando de Noronha, que, por 
vezts se corresponde com a de Dakar. 

De conjunto com a estação radio-telegraphica de Fernando de No-
ronha foi installada e .acha-se funccionando uma estação meteorolo-
gica rle primeira classe, com cuja installação o Brasil satisfez um pe-
dido do Congresso das Aca,demias de Sciencias Européas, reunido em 
Vienna d'Austria, que recommendou a escolha desse ponto fixo de ob-
se rvação no oceano tropical, para a exacta . determinaÇão de suas con-
stantes meteorologicas . 

~a costa do . sul trata-se de installar, no corrente anno, uma esta-
ção potente na Barra do Rio Grande do Sul, e duas de me~or alcance 
sendo uma na ilha S:i,nta Catharina, proxima a Capital do E stado e 
outra em Santos ( soqre Monte Serrat) que fun ccionará até o fi.nt 
do corrente mez . 
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N_o extremo norte e noroeste funccionam, desde · Maio do anno pa:;. 
sado, as estações radio-telegraphicas de Porto Velho e Manáos, cuja 
imtall<u;ão ficou a car~o da Compànhia Estrada de Ferro Madeira-. 
J\llan10ré e serão ínstalladas, ainda no co rrente anno, tres estações desta 
ordeni nas sédes das p~efoituras em Rio Branco, Senna J\!Iadureira ~ 

CruzfiJ'o do Sul, p;:ira as quaes j:í se acha em Manáos o respectivo 
matrrial, de accôrdo com o contrato feito pelo Ministerio do Interior. 

'. Para completar estas rêde·s, tanto a costeira como a do interior, 
tornam-se necessarias dotações para estações .na costa do ·Ceará, Ma-
ranhfo e Pará, esta a ligar com uma estação no Amapá e uma á mar-
gem Jo Rio Branco. 

· Por meio de uma estação ultrapotente installada na proximidad~ 
da fóz dO' Rio Ama7.onas poderíamos estabelecer communicaçõe·s radio-
telegraphicas dir~ctas com estações de igual pptencia no littoral norte-
americano e en ropeu . 

Para regulamentar a parte technica e de trafego do serviço radio-
telegraphico baixou o respectivo regulamento com o decreto n. 8. 542, 
de ! de. Fevereiro deste anno, porém, torna-se necessario tratar da parte 
legiBíativa, para cujo fim serão submettidas á vossa deliberação a$ 
bases elaboradas peh rommissão technica mixta, que resumem o que 
a respeito da ma teria existe em outros · paizes. 

A 'illuminação desta Capital, que antes da reforma L'.Ontratual le-
vada a cabo, em Novembro de 1909, pelo Governo anterior, muit0 
deixava a desejar, tem tido, desde então, graças á acção decisiva do 
Ministerio e da repartição competentes, rapido incremento. 

E' assim que, apezar de ter apenas decorrido pouco mai s de um 
anno depois da assignatura do novo contrato, já se acha completamente 
reformada ~ illurninação das principaes ruas da cidade, podendo-s~, 

pelo que está realizado, assegurar que, urna vez concluídos todos o< 
rndhoramentos em via de .execução, a Capital Federal sobrepujará, 
nesse particular, as metropoles mais adiantadas do mundo. · 

Para esse resultado muito contribuiu a reducção do preço da ener-
gl.a electrica obtida pe1a reforma do contrato, reducção com a qual se 
conseguiu, no decurso <lo anno findo, eievar de 586 a 3 . 522 ·o numero 
de larnpadas de arco empregadas na illuminação publica, sem que a 

Ill uminação 
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despez1 excedesse a 779 :618$321, quando, pelo preço· anterior, teria 
attingido a 1. 476 :842$547, isto é, a cerca do dobro. 

N0 decorrer dos primeiros mezes do presente anno, já foram ins-
'.alladas, além das que existiam ao findar o anno anterior, cerca de 
'100 lampadas electricas, dando ao conjunto da illuminação ·da cidade 
o totai approximado de 4. 200 fócos, com o poder illuminativo de 500 
vela~ rnda um, ou sejam 2. 100.000 velas. 

A, par dos imp>ortantes melhoramentos que acabam de ser succm· 
tamente mencionados, tem a repartição competente procurado attendet, 
na medida do pos$Ível, ás deficiencias de que se resente a illumina-
ção a gaz, particular e publica. 

Com esse objectivo, instal.Jaram-se durante o anno findo, em v·a-
rios pontos da cidade, 1.592 luzes de gaz, e está projectada, até a pre-
sent~ data, a installaçã.o de 761 mais, algum.as das quaes já se acham 
inco rporadas á il1uminação geral. 

Para obviar igualmente aos defeitos que se manifestam na illu-
minação de ce rtos poi\itos, tem a repartição encarregada do serviço de 
illuminação providencfado para ser melhorada a rêde de can~lizações 
distribuidoras, na sua. maioria assentadas ha longos annos, e que já 
não ,·atisfazem, por isso, ás necessidades decorrentes do grande desen· 
vol vimt:nto que tem tido, nestes ultimos :rnnos, a edificação de certos 
bair; os da cidade . Neste sentido foram assentes 39 kilometros de ca-
naliz;;!;ões, n'o decurso do anno findo. 

Apezar, porém, 'iio muito que neste particular já se tem conse-
guido, a illuminação, principalmente domiciliar, a gaz, só poderá cor-
respc-.nder, satisfatori~mente, aos desejos ela administração, quando se 
achar tm se rviço a nova fab rica de gaz que a companhia concessiona-
iia ~h illuminação, pelo novo contrato, se comprometteu a constru ir, e 
cu jas obras, pelo rapido andamento que vão tendo, é de esperar per-
mitt<•m, dentro de po-.nco mais de um mez, a inauguração desse notavel 
melhoramento. 

Tiveram regular andamento os trabalhos emprehe::didos com o 
intui~o de combater os effeitos das seccas nos Estados do norte, a carg1 
da lnspectoria de Obras contra as Seccas. Consistiram elles no esta-
belecimento de serviços preparatorios, tanto de ordem scientifica quanto 
terhnica, in<li:spensavel á solução economica do problema das seccas, e 



na execução de obras de engenharia, destínadas a corngir as falhas 
do cli'Ila da região s•emi-ari<la. 

:\. execução das obras foi iniciada pelos Estados do Ceará e do 
Rio . Grande do Norte, onde já haviam sido estudadas e proj ectadas 
algumas obras de açudagem pebs anteriores commissões -technicas, al-
gum.1.s das quaes ficaram concluídas no decurso do anno. 

No Ceará concluiu-se a construcção dos seguintes açudes: 
Breguedoff, cuja barragem de terra permitte armazenar 272. 000 

metros cubicos e custou 13 :000$000; 
Pombas, em Aracaty, formada por uma barragem mixta de alve-

naria e tena, com 240 metros de comprimento e seis metros de altura 
repréza sete lagoas, das guaes só uma armazena 6. 290. 200 metros 
rubicos. A sua construcção foi levada a effeito pela importancia de 
12 :020$ e mais o cimento fornecido pela Inspectoria; · 

S. Miguel, em Uruburetama, cuja baragem de terra com 12 me-
tros d1: altura e 170 metros de comprimento repréza l. 400. 000 metros 
cubices. Ficou concluído mediante a despeza de 46 :7 59$500. 

foicioi.1-se a construcção do açude de Acarape, destinado a crear 
uma reserva de 47 .000.000 de metros cubicos, cujas obras foram 
adjudicadas em concurrencia publica por 1. 446 :040$~98. 

No preparo da cava para as fundações do açude de Santo Antonio 
de R msas feito por ·administração, foram removidos 20. 514 metros 
cu bicos de terra. O orçamento dessa obra elevou-se a 283 :471$000. 
A. sua capacidade é de 28. 000. 000 de metros cu bicos, com uma altura 
de l l metros para a repreza. A bar.ragem de terra tem 620 metros de 
comr,1 imento. A localidade possue abundantes terras para irrigação . 
Este açude está incluído no plano geral de açudagem de J aguaribe. 
A sua c·onstrucção será feita por concurrencia publica. 

No Rio Grande do Norte foi iniciado, em 5 de Janeiro, o desce-· 
camcnto do baixo vall.e do rio Ceará-:Mirim, pela desobstrucção e pro-
longamento dos canaes existentes; já estando aberto, na extensão d~ 

2. lOD metros o canal clefinitivo, que terá lm,40 de profundidade. Esse 
canal parte da. entrada do mangue e se prolongará até a cidade de 
Ceará-Mirím. 

Em Dezembro foi começada administrativamente a construcção dos 
açudes de Curraes e do Corredor, ambos situados naguelle Estado, por 
não ter havido licitante algum nas concurrencias abertas para tal cons-
truc·~ão. O açude de Curraes, que fica, junto de Angicos de Apody, · 



- 46 ....... 
no 2ruzamento de vanas estradas onde di~riamente . pernoitam muitos 
comboios, foi projectado para uma capacidade de 4 :000.000 de me-
tros cubicos e orçado em 78 :823$520. ·O do Corredor, situado tambem 
na l:.úia do alto Apody, é uma obra ha muito reclamada em real be-
n:efício das populações flagelladas daquelle extremo do E stado. T em 
a cap:icidade de 4 .092.800 metros cubicos e está orçado em 43 :599$495. 
A sua execução vai ser levada a effeito com o auxilio do credito de · 
l 00 :000$, aberto no Estado do Rio Grande do Sul, para esse fim es-
peci<Ü, pelo decreto n. 8 . 094, de 15 de Julho de 1910. 

Drn-se começo á -:ontinuação do açude da Soledade, na Parahyba 
do j'\ orte, contratado em concurrencia publica por 137 :426$493-. Elle 
será formado por duas barragens de terra, uma de 10 metros de altura 
t outra de stte metros, tendo ambas o comprimento de 582 metros. 
;fer~t torre e galeria de tomada d? agua, . munidas de comportas de 
bronze. Sua capacidade é de 3. 921 ,. 280 metros cu bicos . 

J< oi começada a reronstrucção do pequeno açude do Mogeiro no 
mesmo Estado, por a~ministração, em consequencia da po.uca impor-
tancia dessa obra, orwda em 10 :300$000 . 

Além klas barragen·s mencionadas, ·estão estudadas, proj•ectadas 
e on;itdas mais .nove no Ceará e uma no Rio Grande do N0rte. 

J\io Estado do Piauhy deu-se grande impulso á .perfuração de po-
ços no norte, e emprehenderam-se estudos de açudagem no sul. 

Só no fim do exercicio findo pôde ser installada a 311. secção da Ins-
pecto1 ia, que abrange os .Estados de Pernambuco e Bahia, iniciando-se 
o sen·iço de perfuração de poços, ·no primeiro des~es Estados . ' 

:Ficaram terminados o levantamento topographico expedito e re-
conh·~cimentos geraes geologicos nos Estados da Parahyba do Norte, 
Rio Grande do Norte e de uma parte do Ceará. Estes t.rabalhos d·:· 
ram lugar á publicação el e um mappa dos Estados do Ceará, R io G ran-
de do Norte e Parahyba, desenhado na escala de 1 :l .000 .000, pe r-
mittindo que se possa ter noção bem approximada, tanto da hyd rogra·-
phia ~orno dos accidentes topographicos daquelies Estados do norte, e 
outro do Esta,do do Ceará, desenhado na escala de 1:650 .000, que, 
com:1uanto technicamepte mais incorrecto do que o p rimeiro, P.stá des-
tinado a ser mais frequentemente manuseado, pelo gr~ndc numero d" 
deta1h·~ s que contém . 

IJ estudo da flora da região semi-arida é condição essen~ial para 
emprehende1'-se a luta efficaz co~tra o flagello das seccas. No decurso 
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do anno foi feito o· reconhecimento geral botanico das catingas do in-
terior dos Estados assolados, tendo esse trabalho sido confiado a bo-
tanic'o experiente. 

Uma das maiores necessidades dos serviços relativos ás seccas é 
o esí.lbelecimento de estações pluviometricas, que permittam a obser-
vação da quéda da agua atmospherica. Só por esse meio e com à· ob· 
serva.~ào di1ecta e prolongada das descargas das correntes, poder-se-ha 
evitar, com segurança, os erros teclmicos da construcção de barragens 
de dimensões excessivas para o volume da agua praticamente arma-
zenavel. Para satisfazer a essas necessidades, já estão em pleno func-
cionamento oito estaçõeg pluviometricas no Estado do Piauhy, 36 no 
Cear~, 40 no I~io Grande de Norte, ?>5 na Parahyba e seis em Per-
nambuco. 

Contratados com a firma Gebrueder Goedhart, a 10 de Novem-
bro àe 1910, de accônfo com o decreto n. 8.323, de Outubro do mesmo 
anno, continuam regularmente os trabalhos relativos a esse serviço pu-
blicc. os quaes haviam sido autorizados pela lei n. 2. 221, de 30 de 
Dezembro de 1909 (n. XVII). 

1bsigm1do o respectivo contrato para a execução das obras, re-
soheu o Governo por portaria de 14 de Novembro de 1910, alterar 
as i::strucções constantes da portaria de 26 de Fevereiro do mesmo 
anno, augrnentando o pessoal da cornmissão fiscal e melhorando-lhe 
os rrspe~tivos vencim.entoR. Era uma medida necessaria e justa, nã0 
só por ter o serviço de tomar grande desenvolvimento para satisfazer 
as exigencias do contrato com uma firma empreiteira que, pelos do-
cumentos que apr~6entou, dispõe de amplos recursos e perfeito conheci-
mento desses trabalhos, como pela rlifficuldade de encontrar-se pesso,li 
habi:[rado que, com parcos vencimentos, se queira entregar a trabalhos 
em lt11;a1e;; de reputada insalubrida<le, onde a sa:ude e, até mes1r•>, a 

· vida estão sempre sob cons'tante ameaça. 

Os serviç.os da commis:são fiscal começaram com regularidacl.~ em 
Dezembro do an.no proximo findo. O peswal technico e de escripto-
ri·1, da commi~são, em 3 l de Dezembro do 'anno proximo findo, com-
punha·se do engenheim-chefe, de um chefe ele secção, dois engenheiros 
ajudantes, quatro auxiliares technicos , um desenhista, um escripturario 
t' llT.. porteiro . 

Saneamento e des-
obstrucção dos 
rios que des· 
aguam na bahia 
do Rio de Ja-
neiro 



Estr-ada de Ferro 
Ce ntral do Bra-
sil 

A dcspeza realizada c0m os trahalhos preparatorios e m1c10 dos 
estudos definitivos dura!lte o anno ·proximo findo, por conta do cre-
dit0 df. 200 :000$00C aberto pelo decreto n. 7. 868, de 17 de FevereiJ·,, 
de j(JiC, m1portou em 119 :074$906 . 

Para o exercício corrente, a verba votada foi de 500 :000$, de& · 
tina.do> aos estud1)s, p0r bacia hydrogr<tphica, da área a ser saneada e 
fiscc.iização das obras que, nesse período, devem ser executadas pela 
firma empreiteira. 

Julgo .dt.snecessario insistir sobre o grande valor que adquirin1 
a vasta zona da baixada, depois de saneada, pois suas terras, na quasi 
totalidade, prestam-se a varios generos de cultura, dispondo ainda da 
v ismh:rnça da Capital F,ederal a que se liga, por via terrestr:\ pelas 

· ,strad<ls de ferro cm trafego, e por via marítima, por varies rios que 
,Jes·aguarrl. na bahi::t do Rio de Janeiro, oi; quaes, logo que fo.rem des-
obst1 u1dos, offer ecerão navegação para pequenos vapores e barcos, em 
uma extensão que se póde calcular em ce rca de 300 kilometros 

Durante o anno :ie 1910 fon1m feitas diversas alterações nas li-
nhas e. nos horarios dos trens, no intuito de melhor satisfazer as ne-
cessidades do serviço publico. 

O numero de trens de suburbios nos dias uteis foi elevado de 142 
que era em 1909, a 400 e, nos domingos, de 128 a 190 . 

O tempo de percurso entre a Central e D . Clara, que era ante-
riormente de 60 minutos na ida e de SS minlitos na volta, foi redu-
zido ~ 45 minutos nos <lous sentidos. 

Dentro dos · limites da estação Cent ral foi construida uma linha 
circular, cujo raio de curva é de 57m,60. 

O numero de passageiros de suburhios em 1910 foi de 24.178.492 
ou lnai:, 3 . 134 . 494 do que em 1909. 

Us t ren-s rapidoi; e nocturnos de S. .Paulo foram l:evados á esta-
ção ·la Luz, com se11sivel vantagem para o publico. 

AF tarifas forain sensivelmente reduzidn s pelo decreto n . 8. 028 . 
de 23 de Junho de 1910, ficando desse modo attend idas as reclama. 
ções elo commercio, pa industria e da lavoura das zonas atravessadas 
pela estrada de ferro . 

Em conseqnenri;t desta resolução, a receita do trafego, em 191 O, 
foi de 30 . 012 :479$, inferior em 1. 696 :783$ á de 1909 . · ·· 
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Em 1910, a renda do trafego foi de 3. 235 :959$,179, inclusive a Estrada de Ferr«> 
Oeste de Minas iniportancia ·de 695 :942$500 çle transporte de material par_:i o custeio 

<e conHrucção dos prolongamentos da ·estrada .. 

A desp.eza de c1J steio <elevou-se a 2 ~ 410 :289$367. 

Continuaram em anriamento as obras que estão · sendo executadas ·P ortos dé mar • 
parn melhoramentos· de . diversos portos da Republica. 

No porto de Manáos resta sóment:e c~nstruir um trecho de 52 me- , 
tros de cáes- de ·alvenaria para conclusão das obras previstas no pro-
jecto approvado para o melhoramento desse porto. 

A Companhia do Porto do Pará prosegue na construcção das obras 
<eon énJ tad·as. 

Os trabalhos que estão sendo executados nos portos de Foüaleza, 
Cabedello, Natal e Florianopolis , assim como nas barras de . Laguna e 
<de h:ijahy, por commissões do Governo, embora •restrictos aos creditos 
<>rçawtntarios, vão prestando real. bene.ficio á navegação costeira. 

As companhias constructoras dos portos do Recife, da Bahia e do 
Rio Grandé do Sul estão ainda ultimando as suas ins'tallações prov1-
:sorias . Por tal motivo, as obras contratadas não puderam ter o desen-
volvimento previsto nos respectiY.os contratos. 

A do Porto da Victoria m1ctou os seus traba1'hos, em 29 .de Junho 
do 2nrio findo .· 

A companhia concessionaria do porto de Santos concluiu as insta-l-
laçõe~ para o aproveitamento da energia hydro-electrica do rio Itatinga 
<e proseguiu no melhoramento do porto, de cujo canal foi dragado-- o 
volume de 1. lS3. 565 metros cu bicos. Ficou quasi terminada a cons• · 
trim~ão de quatro armazens e muito adiantada a do escriptor,io do trafego, 
i niciada durante o anuo. No aterro geral foram empregados ,866'.203 
metrof cu bicos de pedra e terra. 

. As obras qe construcção do porto do Rio de Janeiro proseguíram · 
q;om 1 egularidaf,J e. 

:Foram construidos durante o anuo 510 metros correntes de mu-
ralha. até o capeamento, perfazendo um total de 2 . 976m,765 desde o 
inicio das obras. 

Para a fundação da muralha do cáes foram arriados 25 caixões, 
'llm dos quaes attingiu á cota 'de fondação de 20m,895, que é à maior · 
~m toda a extensão da muralha até agora construida. 
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Ficou concluida a · construcção dos · armazens ·ns . 9, 10 e 13 e 
muitr• adeantada a de ns. 12 e 14, nos quaes apenas falta a pintura·. ; 

Para attender ás necessidades do serviço tlo po·rto . foram eonstruitfos, 
armazcns provisorios, que ofüerecem uma ·área ooberta de 1.0. @00 me-· 
tros quadrados . 

Em 18 de Junho do anno F'assado, ·t»ntre o .Governo ,e; a firma. 
Daniel Henninger, Damart & ·Comp. foi .assignado o contrat0· de arren-·: 
damrnto do Cáes do .Porto do Rio· de Janeiro, autoiriz:.i:do pelo ~ecr.et<» 

n. 8. 062, de 9 de Junho do mesm0 a•nno e em solução á conc,orrencia..-. 
aber•.a para esse fim. 

No periodo de organi·.rnção em que ai.uda está o novo se1rviço, inau-
gurarlo a 20 de .Julho, têm sido feitas pelos interessados di~ersas re-, 
clamaçi:•es que o Governo examinou com solicitude, .dando-lhes . soluçâ<>· 
adeq-..iada. . ... 

O balanço .encerrado no fim do ·am10 mostra o seguinte saldo:-

Ouro nacional . .. 1 • . .•••. • ••••.. ,. . . '. •. 

Papel moeda ... . ....... . . ... ... . .. . . . 
391 :446$J09 

1 . '1:94 :J 8CD$852 

}'1,i esgotado o saldo anterio,r ·em moeda esterlina, sendo m:cessari~. 

que o Thesouro Nacion~l adeantasse á .Caixa Especial do porto a im- . 
portorncia de f 481 . l 7.'3-13-9. 

A ta-xa de 2 %, our<P ·sobre ··@ valor da imp·ortação produziu, durante 
o . anno, a qu.antiit de 5. 3]18 :210$950, ou mais 1. 072 :482$,783 .do que-· 
no a!mo antetFior, elevando-se tamberp. a 5. 272 :018$126 a importanciac. 
das ·rendas div.e.rsas ·ao ·.po:rto. 
. :/\cham-se cofüduido~ o prpjec.t0 geral para melhoramento .do por.to• 
e· ba1i~amento da bar·ra de Pa.ranaguá e ·OS respecti;vos orçamentos : 

Ficaram igualmente organizados o. ·pt:ojecto . . e orçamento ·do pot;ti:t·. 
di: .. Taraguá. . , 

}'01am annulladas as concorrencias publicas abertas para . a con~

trµcção , dos po~tos de Fortaleza e. de Corumbá. 

cante Durante o anno findo, firmaram contrato com o Gover.no mais ·11 . 
Marinha mer- empr.e.:;;,as ·de navegação, .sendo · µrp,~ ~ul;JVencionad~ e .as .res.tantes. go-· 

.zancln .os fav.ore.s qu~ tem o Ll~yd Brasileiro, menos a subvenção ~ . 

Sobrm assim a 24 as. COfPpanhias fisc~l~zadas, sendo ·11 subvmciona~a.s .~ i · 

() Governo mando11 examinar por uma commissão seis navios ad-
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quíridos pelo Lloyd Brasileiro, nos estaleiros de Workmann Clark 
& Comp., de Belfast, os qnaes foram julgados nas condições 'do con. 
trato da companhia. 

i·'oi o Governo severo na impos1çao de multas ás emprezas que 
não foram exactas no ··cumprimento das clausulas dos seus contratos .. 

!\ firma M. Buargue & Comp. transferiu á Sociedade Anonyma 
Lloyd Brasileiro os ·seus contratos de navegação, concedendo o Governa 
á mesma sociedade a prorogação do prazo, por mais seis annos, dos 
contratos celebrados em Fevereiro e Agosto de 1906. 

ri contrato de prorogação a:carretou o augmento do numero de 
viagens para o norte e para o sul; diminuição , das tarifas de fretes, 
de 2~, % para as mercadorias geraes e de 40 % para os productos na· 
cionar~s embarcados nos portos · da região productora; obrigatoriedade 
de montagem de teleg rapho sem fio a bordo dos navios de 5. 000 to· 
neladas, e conservados os anteriores onus sobre transportes publico-s e as 
dem:iis clausulas primitivas. 

Durante o . anuo findo effectuou a companhia 295 viagens redondas 
não tetldo c_hegado ao Governo reclamàção alguma por parte dos pa3-
sageiros. 

~ontinua a companhia a construir as suas novas officinas na ilkt 
do Mocanguê .Pequeno e iniciou, na ilha do Engenho, .a construcção de-
uma Yilla operaria para seus empregados. 

Esta e as de~ais compan.hias subvencionadas, ou gosando apenas: 
os favores concedidos ao Lloyd, menos a subvenção, têm cumprido com 
regu 1 a ridade os serviços dos seus contratos, realizando 1 . 5 64 viage.n '>' 

.redondas. 
Bestas, poFém, acha-se .tem más condições financeiras a ··Companhia: 

de Navegação Rio de .J aneirn, forçada á liquidação. Faz o serviço com 
um s<'i vapor, tendo cios tres •que possuía, · vendido um, carecendo o outro; 
de concertos. · 

A Companhia de Navegação do Maranhão foi autorizada a tran-
.sferiu o seu ·contrato . á Companhia Nacional .de Navegação Costeira~ 

não 1:cndo iniciado o serviço no prazo contratual, de um anno, a COf\l.\ar 
da . data do respectivo contrato. · 

A Empreza Sul Riograndense possue tres vapores empregados n'l 
•.RaVe[,a ção para o sul; e a •Ernprnia de :Navegação L. Lorentz·en pos-
sue tambem outros tres, empregados na navegação do norte da Repu·· 



:\bastecimento 
_de agua 

Esgotos da Ca-
pital 

- 52 -

blica . além do paquete Santa Cruz, .construido de aço e empregado nll 
navr.gação de Sergipe. , 

Transportaram-se, nas diversas linhas subvencionadas, 211. 31.2 
passageiros, 17. 986. 206 volumes com o peso de 1 . 080 . 804 toneladas e 
9. 81)0 animaes, produzindo a renda total _de 32. 971 :428$893. 

n abastecimento de agua potavel a esta Capital não tem .sido feito 
ainda de me.do satisfatorio. 

Existem falhas a corrigir nas rêdes adductora e distribuidora, es· 
tandü o Governo empenhado em regularisal-as . 

Os reservatorios do Macaco, do França e novo da Tijuca passaram 
por importantes melhoramentos. 

ns mananciaes circumvizinhos da cidade forneceram duraate o 
anno findo, um volume médio dia rio de 49. 100 . 000 litros e os lon· 
ginq11os o de 197. 040. 713 litros. 

P :> ra fazer nma idéa das necessidades do "consumo de agua cada 
vez mais crescentes da população desta cidade, basta assignalar que o 
numt ro de penn~s da1gua, . que, em 1889, era de 39. 782, elevou-se, ern 
191<) . a 72.396. . 

Ainda não estão effectuadas as desapropriações das propriedadeB 
em •1uc estão situados os mananciaes ultimamente captados, ·aguar· 
dando-se, para isso, o credito já solicitado . ., 

A conservação das galerias e collectores para o escoamento das 
aguas pluviaes, em lima extensão total de mais de 60 kilometros, foi 
regu;a1 mente executada. 

Entre o Governo e a City lmprovements Company foi celebrado 
1.lm termo additivo aos contractos em vigor, dando interpretação á 
clausula 13• do termo de revisão de 30 de Dezembro de 1899 . F'irnram 
defir~idos com prer.izão os caracteristicos das obras, cujo custo Se"rá 
leva-lo annualmente fÍ conta das f 10.000, a que se refere a citada 
claurnla. 

Tem continuado - o serviço da revi.são da rêde de esgotos, estando 
em execução o projer.to destinado a melhorar o trechó comprehendido 
entre <1 rua Vol unta rios da Patria e os morros do lado do sul no 
5° c! :stricto. 

Em Copacabana foram concluídas as obras da estação geradara, 
começada em 1909. 
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Lm Paquetá, os serviços de esgotos foram officialmente inaugu-
rado5 t.m 29 de. Outubro.' 

O projecto para o esgoto da área ganha' sobre o mar pelas obras 
do po1to do Rio de .Janeiro já está organizado e, provavelmente, em 
breve tempo será posto em execução. 

Como demonstração pratica de que os serviços deste departamento 
estã'.l melhorando, cumpre assignalar que o numero de reclamações 

1 
apres.'11tadas pelo publico tende a diminuir ao passo que augmenta 
consideravelmente, de anno para anno, o ri.umero de predios servidos 

' pela rêde de esgotos . 
0 lançamento das aguas fecaes na nossa bahia, mesmo depois de 

1 tratádás pdo. processo adoptado pela Rio de Janeiro City I mprovements 
Con:pany Limite.i tem motivado constantes . reclamações dos comman-
dantcs dos navios que atracam ao novo cáes. Está sendo estudada a 
melhor solução a dar a essa questão. 

Dentr-e os assumptos que reclamam especial attenção dos poderes 
. pubh~os da União, destaca-se o que se refere á sua situação financeira. 

Sinto o dever imperioso de, com a maior franqueza, esclarecer 
perante o Congresso Nacional o estado das finanças publicas, esperando 
de s.eu patriotismo e alta sabedoria, remedio efficaz para uma situaçã .. J 

que ~e não deve prolongar. 
,Já o exercicio de J 908 encerrou-se, accusando um deficit de réis 

4.548:789$293 - ouro, e de 12.613:469$938 - papel. 
O de 1909 liquidou-se com um . excesso de despeza de r.éis 

~ 15.694:212$534 - ouro, e 19.994342$325 - papel. 
:J exercicio de 1910, do mesmo modo que o anterior, nãc escapou 

ao irtfluxo dessa tendencia pelo augmento das despezas, avolumando-se 
o düequilibrio entrt a receita e a despeza - o que determinou na 
parte Já conhecida, por emquanto não definitiva, um deficit da cons1-
deravel impoi:tanr.ia de 56. 662 :883$896, feita a conversão do ·saldo 
enci>lltrado em 011rCi. 

A. perspectiva do corrente exercício iafigura-se-me, ainda, mais 
grave, se ' não forem adoptadas pdo Poder Legislativo promptas provi-

· dencrns para reduzir-se o excesso de despezas decretadas, o que já estão 
send•> realizadas, dado o seu caracter imperativo. 

O exam~ minuc.ioso, a que no Thesouro se procedeu, do orçamento 
em vigor, leva a p-rever-se um deficit em papel superior ao precedente. 

Ji'.AZENDA 
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~iraricin .de 1919 Passando á analyse das operações de receita e d11~peza do exercici<> . 
já liquidado de 1909, cujo balanço. se adia encerrado no Thesomo, 
chega-st ao resultado constante do seguinte · quadro: 
Renda ordinaria com a de ap-

Receita 

Renda ordinaria com a de ap-
1>~ icação especial ...... . 

Saldo da c\ de depositos ... . 
Con «trsão .de especie .... ." .. 
Emis&ão de apolice~ para es-

tradas de ferro (decreto 
7 .314, de 4 de Fevereiro 
dt 1909) .... .. . .. '• .. . 

1 

Total . . ... .. : .. . 

Despeza 

Nos diversos Minister-ios 
Ouro convertida , em papel .. 
Resgatt; ·de papel e ele moe.das 

do antigo cunho 

Dest~. s quantias, corppa.radas 
com o total dq receita 
referida de . . . .. .... . . . 

resulta o deficit de . .... 

Ouro 

8S. 798 :145$162 
474:469$841 

86.272:615$003 

Ouro 

73.276:349$141 
28.690 :478$396 

lo l . 966 :827$537 

86. 272 :615$003 
--------
1~. 694:212$534 

Papel . 

284. 941 :342$786 
180 :777$161 

49 .883:871$498 

18.086:000$000 

353.091 :991''.jj445 

Papel 

31 1. 076 :054$580 

2. 010 :279$190 

373.086:333$770 

353. 091 :991$114.5' 

J 9. 994 ·:342$32 ~ 

O confronto da receita .orçada pela lei n. 2. 035, de 29 de• D~. 
zembrc de 1908; com a que foi effectivamente arr..ecadada, excluidos os 
deposltos, leva ao seguinte resultado: 



.. Rtceita 

, ()rçada .•....... . .......... 
.Arrcradada;· · pnenos ' os depo-

i.itos 

Diffrrença a menos da arre-
cadaço s0bre a receita 
orÇada 

55 

Ouro Papel 

' 97. 909·:636$144 286 : 520 :500$000 

. 85. 798 :1.45$162 284.491 :842$786 

12. 111 :490$982 1.578:657$214 

Quanto· á despeza · fixada pela lei n. 2. 050, de 31 de Dezembro 
ide 11J08, em face da realizada, verifica-se que: 

Despeza· 

()rçacl.t em .... . ........... . 
Realizada cm ............. . 

rroduziu a differença a 
men0s de "· .......... . 

a mais de . ..... . . . ... . 

Receita . 

,.lá escripturada ........... . 
Não esctiptmada .......... . 

:Somma fota] inclusive ·o sal.do 
de depositos ... . ..... . . . 

Orçada ... . .. : ........... . 

Exc~dcu á previsão orçarnen-· 
taria em .............. . 

Ouro• 

75.390.:271$419 
7.3. 27·6 :347$141 

2. J 13 :924$278 

Ouro 

· 104. 593 :169$261 
8. 5'04':962$'554 

Papel 
- ' 

330.. 521 :770$504 
371. 076 :054$580 

40.554:284$079 

Papel . 

302. 217 :710$836 Exercício de 1910 
43' 796 :410$563 

- ------ ---·---

1J3 . 098 :131$815 
1.04.403:860$220 

8'. 694 :271$595 

346. 014·:121$399 
3 13.118 :400$000 

32 .895:721$399 

Computando-se outtof rec·ursos, comor sejam.- operações de credrt•' 
· na in1pott'.1noia de 35 .. 964 :218$961.- ouro', producto de . emprestimos 

externos destina'dos á constrncção das estradas de ferro 1 no · Ceará .. e 'de 
ltapur<: a Corumbá, e de 105 .3.5'4 :1 92$.178 em papel, resi.Lltante da 
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emiss~o de apolices para acquisição e construcção de estradas de fern> 
e pai a pagamento de reclamações bolivianas, bem como a conversão do 
sa:,ldo ouro em papel, o total da receita ainda mais avulta. Com esses 
recursos, a receita elevou-se a 149. 062 :350$776 - ouro; e a r.éis 
451.368 :313$577 - papel. 

A despeza realinda já conhecida, esc ripturada no Thesouro e nas 
demJiL repartições fÍ8caes, segundo as communicações recebidas, · attinge 
a 9R. 392 :806$485 - ouro, e ·a 427 .129 :523$295 em papel. 

' A essa • despeza, juntando-se o de.fícit de deposito, em ouro, de 
154:381$285, conversão em papel de 42.5'19:513$261-ouro, e bem 

• assim de 102 :239$600 - papel, de resgate de papel moeda e de moeda 
de rDb're, ter-se-ha a totalidade da despeza na somma . de réis 
141.066:701$031 - ouro, e 427.231 :762$895 ,__papel. 

Do balanço . da receita total, inclusive as operações de credito, de 
149.062:350$776 em ouro e 451.368:313$577 em papel ,com a totali~ 
dade da despeza, na importancia de 141.066:701$031-ouro, e réis. 
427. 231 :762$895 ~papel , deeorrê o saldo de 7. 995 :649$745 - ouro, 
e 24 .136 :550$682- p~pel, resultado que, por não ser definitivo, 
pod~nl. modificar-se. 

Tendo-se em vista, porém,. o algarismo da r,eceita, propriamente 
dita ou orçamentaria, que foi de 113.098:131$815 -ouro, e réis 
346.014:121$399 - p<fpel, e a despeza realizada no total de · réis 
98. 54-7 :187$770 - ouro, e 427. 231 :723$295 - papel, transparece (> 

salde de 14 .H0 :944$015-ouro, e o deficit de 81.217:601$896-pa-
pel. Convertido em papel; ao cambio de 16 d . , o saldo em ouro, que 
produz a quantia de 24. H4 :718$, reduzir-se-ha aquelle deficit. a réis 
56.652 :883$899. . 

Este é o resultadn real das operações de receita e despeza d~ 
exercício de 1910, sujeito ainda a modificação na liquidaçãó final . . 

Primeiro trimestre A receita conhecida · do primeiro trimestre do exercico actual Ja. 
de 1911 se eleva a ouro 30. 814 :143$ e papel 6). 969 :639$, apresentando assim, 

sobre a de igual periodo do anno passado, um excedente de 6 . 4ü4 :228$ 
- o tu o, e de 4. 785 :817$ - papel, ou, feita a conversão ao cambio de 
16 d . , um augmento em papel de lS. 592 :952$000. 

Nao ha,. pois, fugir á confissão de que ao accrescimo. desorden:rdí> 
das· dtspezas publicas .e não á diminuição da receita deve attribuir-se o 
defiat dos nossos orçamentos. 
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Se. o exer.c1c10 de l.910 se fechou nos termos expostos, é de causa:r: 
serias apprehensões a execução do orçamento vigente, que augment<m, 
consideravelmt:nte, os encargos do Thesouro, sem se haver cogitado dos . 

. recurws para occ0rrer ás despezas accrescidas. 
· A lei . n. 2. 356, de 31 de Dezembro de 19 lGl, fixou a despeza 

ordinatia deste exerci rio. em 83 . 777 :391$H7 - ouro, e 409 '. 216 :263$48.0 
- papel, além de ontras crea das em disposições geraes da mesma lei 

. e em leis especiaes, elevando a sorima dos encargos do Thesouro a mais 

. de 5C.OQO:OG0$000 . 
l'ara satisfazer essa despeza, apenas conta o Governo l:om a receita 

. orçada de 103. 82.1 1866$220 - our0, e 314 . 878 :400$- paµel. 
Se as dotações . das verbas de despezas forem sufficientes e ·não 

houv.er no correr· do exercici0 necessidade de abertura de creditos o 
que n:i.o é de esperar-se, o deficit no encerramento do anno finr.nceirn 
.sei;á :unda mais elevado do que o verificado no· precedente. 

O estado de deficit, como vedes, já vem de 1908 e cada vez mais 
vae ;iYultando, perturbando toda a vida nacional e affectando, natural· 
inenti>, 'º credito publico.· 

O Governo se acha empenhado em collaboraF com o Poder Legh·· 
- h~tivo na r,bra· patriotira de estabelecer a ordem financeira ha muit'l 
· pertu1 bada ·pelos . continuos desequilíbrios· orçamenta rios. 

Não é maior mal da situação creada pelo excesso das despezas 
publicas .sobr·e a receita normal, a aggraN°ação . das responsa.bilidades do 

· Estado com as operações que se . fazem necessa rias para occorrer aos 
· encargos qne a receita não comporta. 

1~ conse.quencia mais funesta dessa pratica .é a desorganização 
· finafi '.:·eira; e o abalo do credito publico;·. é a violação das 'bqas normas 
. orçamtntarias; é- a procrastinação indefinida do act'ua1l regímen mom-

tario da conversão do mei0 circul ante defeituoso para a sã moeda, pro-
. blema .que os pode1~es publicos devem enfrentar iºm decisão· para Ih~ 

dare_11 solução conveniente. 
; . . O desvio dos .fundos de garantia e resgate d© papel-moeda de sua 
apph:ação legal, foi uma das consequencias desse estado de · cousa5 . 

Apenr,s resta do · fundo de garantia, que · deveria importar em mais 
· de f 11 . 000 . 000, a q·uan.tia de f 2. 180. 000 em poder do Banco do 
Brasil, para garantia de seu credito no exterior e facilitar sua . acção 

- na carteira cambial . 
Es.tá empenhado o meu Governo na restauração desse fundo, .:;ue, 
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· para rnais. se desviar do . seu destino legal; deveria ser. convertido em 
titu.los .consolidados extrangeiros, até . que se julgue opport~no dar-lhe 

. apphcaçâo · propria. 
Para que se inverede· francamente pelo caminho seguro da nor-

. mal:dade orçamerntaria, imprescindível é que á elaboração do -orçamento 
ôa llepublica presida a resoluç·ão intransigente de fazer delle pura 
lei, como deve ser, de previsão de receita, e de· fixação de despezas já 
existcn.tes ou . previamente decretadas, exipurgado por completo d.e dis-
po s i~ôts extranhas a essa ordem de idéas, a esse regímen puramente 
orçamentaria. 

L' certamente essa a mais patriotica das - deliberações que a- sabe-' 
do ria do Congresso Naci0nal póde inspirar neste momento. 

E'· -imperioso dever . dos poderes da Nação empregar o . max~mo 
e.sfor~o para restabelecer-se o equilíbrio orçar.nentario, ainda mesmo á 
cust;\ dos maiores sacrifícios. Este resultado somente se conseguii:á p'elo 
augmtnto da receita ou pela reducção das despezas; e a~ _patriotismo 
do · C.mgresso Nacional não vacillo aconselhar e·s~e ultimo alv itr.e, por 
não !;ll possível ultrap~ssar o limite actual da capacidade tribataria da 
N açãv -sem perturbar-Ute o desenvolvimento e ~')nomico. 

· F.m mensagem esprcial terei a h<!lma . de apresentar á • vossa .apre-
ciação as providencias que o Governo julga conveniente adoptar a bem 

·do ~,1uilibrio orçamenta rio, se vosso patriotismo e s·abedoria não hou-
verem suggerido metdid;i.s tendentes a conseguir-se esse desideratum. 

A divida externa importava até Dezembro de 1909 em libras 
75.0.~1.257-9-9 e 140.()00 . 000 de francos. Ascendeu ·até Dezembro de 
191 O a . f 77. 331. 7 57-Q•9· e frs. 240. 000 . 000. 

Essa differença resulta de haver sido augmentada a di;vida i com 
.o en ·prestimo de f lO.OOff.000 contrahido para conversão dos de· juros 
. de S ':'..-;, para 4 %, e construcção da nova rêde de estra.das de ferro. dl> 
CeatT;i; diminuída por &Ua vez pela reducção do valor dos títulos · con-
vertido~ dos emprestimqs de 1893 e 1910 na som~a · de f 6 .249.SOQ'Je 
pelo 1 esgate de titnlos da divida externa na irnportiancia de libras 
1.47~ .000. 

Pelo que, o augrnento effectivo da divida foi de f 2. 280, . 500 e 
m a i<, frs. 100 . 000 . 000 destinados á construcção da E strada de -Ferm 

-<le· C ·1:;az . 
. Em Março do corrente anno foi emittido em Londres, por inter-

medic dos n0ssos ageq.tes financeir.os Srs. N. M. Rothischild and 
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.Sons, l.!m emprestimo de f 4.500'. 000 a juro de. 4 % -typ0 de 92, 
:1mo,rtízavel até 1920, destinado á conclusão d.as obras mais, necessar.ias 
do i:;orto do 1\io de Janeiro. Esta operaÇão foi bem succe.di<la e rea-
lizada em boas condições. 

() Governo não se autorizou, ainda, da autorização. legislativa 
para pt0seguir nas operações de conversão da divida externa, por · não 
ter julgado• ,opportuno o m0mento para realizal-a em cond·ições con~ 

venicr:t~s. 

&'oram am0rtizados títulos no val0,r nomiinal de f 1. 47tl. 000, at~ 

31 de Dezembro e no de f 231 . 000 de Janeiro a· Março :do 1.correntc 
anno. Com a primeira ;imortizaqão · despenderam-se• f 1. 434 ·. 578-7-3, 
e com a segunda f 22 l . 6%-S ~o .. 

O serviço de juros dessa divida tem 'sido · realizado ' com toda a 
regu~aiidade; despendendo-se com ·esses pagamentos, até · 31· dé · De:.. 
zembro de 1910, a quantai .de f 3 '. 45·8 :755-14-1 e .francos 9.067 :500. 

O Thes~uro Nacional remetteu a seus agentes financeiros em 
Londm, no anno de 1910, frs . 2 . 369 .4 57 ,60 e f 8. 084 . 039-5-8, 
sendo f 700 . 000 em especie e o restante em cambiaés no valor ·de 
72.730:197$7_60 ao cambio de 27 d. 

De Janeiro a Março as remessas attingiram a &:: 2.422.414-17 ~0 

e 9.960-18 francos, sendo f 1.000.000 ·em moeda esterlina. 

A 31 de Deze111hro do anno findo essa divida representava a Divida interna 
s0mma de 591. 7'.5'0 :600$000. 

Durante . esse e:x!erçicio effectuaram-se . emissões de · a polices no 
valor de 28 . 140 :000$, para occorrer á despezas . de construcção e acqui-
sição de estradas de ferro e· para pagamento das reclamações jv!gadas 
pelo Tribunal Ar1'itral Brásileiro-Boliv.iano; assim como for'.lm resga-
tado8 os titulos do emp.rcstimo-ouro ·de 1879 no . valor de 20. 548 :000$ 
e mals 6. OCO :000$ de a polices sorteadas, d@ emp.r~stimq de . 1897 . 

Ko mesmo periodo ª· importancia dos juros pagos pela divida 
interna foi de 29.824:648$_:._papel, e f 78.176-14-0. 

O fundo de amorfrzação da divida interna possuia a 30. de Março 
do presente anno 27. 262 apolices de diversos valores e o saldo em 
dinhr·i10 · de 171 :161$105. 

l~m ·31 de M arço deste anno o papel-moeda circulante regresentava 
o v.a!0.r de 617.672:193$500, tendo soffrido uma reducção de réis 
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·10. 780 ;538$500, d~rante o exercício de 19H:l, resultante do desconto 
·de no~·as, ·de perda de seu Yillor e do troco de prata, bronze · e nickel. 

A irnpo1tancia do papel-moeda retirado da circulação desde 31 de 
Ago:to de· 1898 · até 31 d.e .Março do corrente anno, é" de réis 
170.692:421$000. 

Caixa de Con- Ü furw )onamento desta Caixa continúa ·regulado pela lei num:~ro 

versão 1. 37 5, de 6 de Dezembro de 1906, .com as alterações constantes da d~ 
·n . L3Sí, dt 31 de Dezembro de '1910, que fixou em · 16 d. a taxa 
·para cmtsf:ões posteri9res. 

f;fü['tnsa a emissão ·de notas conversíveis- a 2.1 de Maio do anno 
passado , por haver a massa de depositas tocado, ao limite de :.>r:u 
20. 000. 000, nos termos do art. 3.0 . da .primeira das leis citadas, ne-

_nhurn;i ~ornma de ouro reu entrada em cofre até 23 de Jan~i,.o ul~in:o, 

. data e.m c1uc recomeçairam as operações da Cai.xa,, confotme estabd'~ l· en 

, Q decreto n . 8 . 5 J 2, de 11 desse mesmo mez . 
· ·Dfterminou, o referido decreto, que vigorasse, · de então por 

deantc, uma nova tabel1Ja para a conversão e~ réis das ·moedas de 
ouro, por se ter verific ~tdo gue a antiga não ,obedecia. á exigencia do 
art. 51· ©.a lei de 1906, em virtude da qual o v;tlor do franco, marco, 
do li ar, coroa, pqeta? e.te., deve ser afferido, na relatividade. d.os res-
pectivos toques, pelo da · libra esterlina, ao cambio legal. 

D0 erro da tabella antiga resultou um deficit dos depositos,· ou 
· uma demasia' d'a · emissão, correspondentes a · 340 :380$034, ao cambio 

de 16 d., somma com que ficou onerada a· respons.abili~ade do The-
. souru, inscripta nos regístros da Caixa sob o lançamento de - diffe-
renças de ouro fin o . 

·.: 

Ko periotlo decorriqo de 21 de Maio a 31 de De'zembro de 1910, 
as n,tiradas ·da Caixa · orçaram por 16 : 009 :664$292, · ou l'ibras 
l'. 000 .419-10, ouro nacional 57 5$ e oufo portuguez ·3G$, á taxa de 
15 d.; . de sorte que ;a 31 ·de Dezembro 0

1 
• saldo dos .. depositos era de 

303. 990 :335$708, ou 

J: ibras esterlinas 
}'rancos 
Marco:~ 

D0lla'rs 

l . . . . . . . .. . ...... . . .. . • . ' 

úuro nacional ......... .. .. : .. . .. . ..... . 

.. 

' 9.811 .013-10-0 
51.633 .840 
33. 8119. 670 
26. 200 : 188. 

213:600$000 
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Ptsos argentinos · 
Lir.as ............ . . ......... . . . ...... . 
Pesetas .... . . .. . . ......... : ... . . . ... . . . 
Corôas .. . ... . .. .. . . . . ..... . .. . ....... . 
Hhs fortes ... . . .. ... .... ... .... .. .... . 

'133.665 
4.300 

725.475 
2.500 

45$000 

Sobre a emissão circulante, no total já dito, foi calculada a 
responsabilidade do Thesouro, decorrente da elevaçã.o da taxa cambial 
de IS para 16 d., ficando elle debitado por 18 . 999 :395$982 . E s"t:i. 
quantia reunida á de 340 :380$034, acima indicada, perfaz a de réis 
19. 339:776$016, da qual deverá ser a Caixa indemnizada, para res-
taurar a integridade do seu lastro ,. . . , 

A circulação da Caixa diminuiu no primeiro trimestre de 1911 de 
28. 350 :567$095, ficando a 31. .de l\farço. representada por · réis 
275.637:200$000. 

A emlssão total da Caixa, desde 6 inicio das suas operaçõe.s, em 
22 de. Dezembro; até 31 de Março ae 1911, foi de 409 . 139 :030$000 . 

A deduzir: 
Nota~ dilaceradas s.ubstituidas . . . . 26 . 7 57 : 100$ 
Notas resgatadas por troco ...... . '·106.744:730$ 

133. 501 :830$ 

"(<:fh crrculaç:w· existem 275.637:200$ 

O movi~ento do commerr.io exterior da Republica foi · consid~· 
ravel c.m 1910. A importação subiu a cifra não observadâ até então, 
çomo se vê do seguinte . quadro: 

Importação de mercaüor\as . .. 
" metallico . . . 

Exportação de mercadorias . : ~ 
" meta llico . 

Commercio exte.rior local . 

1908 1 

1 
567.271 :636$ 1 

,2.'655 :429$ f . 

705.790 :611$ I 
330:859$ [ 

MIL RÉIS-PAPEL 

1909 

1 
' 592.87 5 :927$ I 
140.895 :216$ f 

140.895 ~216$ [ 
181 :795$ f 

- -·-!-

1910 

71 3.803 ;143$ 
145.014 :303$ 
()39.413 :499$ 
32.509 :452$ 

1.275.658 :535$ I 1.740.453 :208$ [ 1.830.800 :397$ 
1 1 

Commercio e:ir; .• 
terior j 



lrn,portação de mucadorias . . . 
" metallico . . . 

Exportação de ·mercadorias .. . 
" metallico. 

Commercio exterior local. . . 

. 1 
1 
' 
1 
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· Ll!IRAS ESTERLIN ÁS 

1908 1909 ·1910 

,35 _491.4001
1 

37 . 139.354/ 47 .811.974 
141. 736 J 8. 851. 6191 9 .439 :85 1 

44.155. 280 1 63 . 724.440 63.0%543 
20.700 11 .408 2.331.938 
- - - -------- ----

79. 809. l 26 I 109 .726.821 1. 122 .735.306 

No commerc10 externo, inclusive o me~allico, deu-se augmento dt: 
1908 para 1909, de 474. 795. 673$000 - papel, equivalente a libras 
29. 917. 698, e, de 1909 para 1910, esse augmento foi de réis 
80 .347:139$000. 

O saldo do balanço commercial em 1910 foi de 225. 550 :306$ ou 
f 15. 219. 573, ~ferior ao de 1Q09, que se elevou a réis 423. 714 :34~$ 

t (iU<. ;fO 26 .585.086. 
Destacando as· mercadorias, propriamente, das especies metallica s, 

H ·valor da exportação daquellas cresceu de 190.8 para 1909 .em néis 
310.í99:659$,-papel1 (ou 44,03 ~~) correspondentes a f 19 .569 . 160 
(ou 44,3:/'0 ) -incidindp ,de '19Q9 riara 1910 :q.a diminuição •de réis 
77 . lí16 :771$007. 

Examinados os principaes produl".tos. ·1nacioriaes, que ·eoneorr.eram 
p;r-; ~,. diminuição da exportaçãÓ._erri 1910, occupa o "p'rimeiro lugar . o 

- café .que, retido · na pr~ça de Santos em mãos dos exportadores1 á., espera 
de melhores preços, previstos em . virtume da safra seguinte ter sido 
estimada em menos de 8 . 000 . 000 de saccas, teve paralysado seu em-

., barqne no segundo semestre desse anno. Assim é que o stook · em 31 
de Iitzembro· .de 191Q era, ~aqu~lla_ praça, de ' 2.405.715 de saccas, 

. q,uan.cl0 em 1909 era di: 983. 073. · · 
A exportação total orçou em 9. 723 . 736 sacca.s contra a de 

16 . ~SÕ. 696 de saccas ' em 1909, . liqulidando m~nos em pitpel Téis 
148 .376:1~9$ ou em 5; 6.778.757-0-0. 
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·Vem em seguida o cacáo com 29.157 .579 kilos, menos 4.66ü.16() 
do que 'o anno passado, no valor de 6. 087 :509$000. 

Apparli:cem depois os couros, cuja qua·ntidade ex]ilortada foi mener 
de 1.724.202 de ki.los do que em 1909, corresJ:ilondetit€s a 2.913:596$.,· 
e as pelles com o decresci1mJ . de 1. 20 l. 216 de . ~ilos,- na importanc·ia d<!, 
5. 03 l 184'1$ em hn0eda papel. 

Para contrabalançar essa diminuiç'ão dos valores em ·nossa expor-
tação. contribuiu em primeiro lugar a borracha, cuja alta de preços. 
foi hastante sensível du1·ante o anno de l 91.0 '. No Pará e Manáos os 
preç0s chega mm a 14$ e 16$, respectivamente, ao kilo, . em Londres a 
12s. 2. d. e em Nova York $2,76 por ' libra. Esse a rtígo, "exportado em 
qúa:1tidaàe mtnor de J79 . 768 kilos do · que e1n 1909, produúú a quf\n-. 
tia .1e 376 . 971 :860$, ou mais 7 5'. 031 :903$ em papel. 01p l·ibra~ 

f s. í 19. 794-'Ü-0. 
O ·fumo, que teve · uma exportação maior em ki1os .de· 34 .148 . 779 

cont.ra 29.791.757 em 1909, tambem .alcançou a mais 3. )45:444$ ou, 
f 271 .)76-0-0; 

A herva-matte figura, do mesmo. modo, .com um accrescimo d~ 

1 . 3 52. 369 kilos, correspondentes a 2. 5S6 :769$ em moeda papel 01.1 

f 301.266. 
o álgodão, attr;ihiido pel;a. ' grancle procmra e conseque11te alra de 

pre.ços nos mercados eirnopeus, .. tev:e uma çxportai;ão ma-io.r , do ·'l que . enl 
1989 de ·kilos 1. 491.-958, qu'e 'pr.@duziram· ·4' 020 :587$ em papel e em 
f 301 .423 . . 

O assuear, finalmente, a d~speito de se hav•er exporta·do em quan-. 
tidade menor de kilos, 9. 659. 648, accusa liquidação maior em f . 7. 583 _. 

Os valores dos outros productos de nossa exportação subiram . a 
2. 80U :203$ contra 2 . 682 ·:029$ ·em· 1909 . · 

A importaçãb e·m 1910 foi• das maiores <'[Ue t~ve o Brasil. · De 
facto, a maior importação que contamos, · desde 1901, fui em 1907 de 
644 937 :744$ ou f 40. 527 . 603~0-0 ;. ·e os . algarismos de 1910 em con '-
fronto . co1:n os de 1909 apresentam uma .djfferença paTa mais .de réis 
120.'.187:216$000. 

O · movimento do metal Eco em 1908, anno de cnse mundial, foi 
insip1ificante e .apenas entram f. 141.7.36;. porém em 1909 as entradas 
foram de . f 8.8.íl .619, .;e em 1910 mais ainda, elevando-se a libra:> 
f 9 1439 ... 851, -excedendo, .assim, .. as f 20.000 .000, .pr.escriptas com:> 
maximo intransponível para as emissões da Caixa .de Convers~o ; 
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No fim do anno de 1910, entretanto, em consequencia do forte 
accrt-scimo da importação de mercadorias; manifestou-se certo desequi-
librio economico, que occasionou a exportação de metallico em o valor 
de f 2. 331. 938 - movimento que ainda perdura este anno e só poderá 
cessar eom O· restabelecimento. daquelle equiEbrio. 

O saldo a favor da expor.tação em frente da importação· foi: 
· Em 1908: 

116.518:975$ ou f 8.663.870 

I.:m 1909 chegou ao maxímo, até então desconhecido, de réis 
423.714:343$ ou f 26.585 .086; ao passo que em 1910, baixou arfo 
225. 550 :306$, equivalentes f 15. 219. 59B. 

E' com o valor da exportação · que o paiz deve saldar no e·xtran-
geiro as ·innumeras ·obrigaçõ·es publicas e parütulares, e, na · falta, com 
ouro ··da Caixa de Conversiio, como ultimamente s-uccecàeu ~ Emquanto 
a forte conente . de capifal extrangeiro continuar, o equilibrio economico;-
sem duvida; estará gapntido; mas, se por qualquer 1notivo, cessasse 
tal wi rente, a aggrav~ção exaggerada dos compromissos externos po-
deria trazer embaraços. 

--:Por este motivo é conveniente guarcàar a maxima prudencia 1e nã:l 
perder de vista que o~ emprestimos, quer publicos', quer particulares, 
devem ser destinados a, emprego de natu~eza puramente reproductiva . 

O capital suhscripto no exterior para a União, Estados, muni-
cipio1; e para industrias, durante os tres ultimos· annos, é, approximada-
mente, de: 

f 33.000.000 21.000.000 e 32.000.000 
em 1Q'08 em 1909 em 1910 

Sã'o novas obrigações assumidas em tres annos na avultada· somma 
de f 89. 000. 000, pa r!l cujo serviço ' de juros e amortização, a ·pro-
ducçlo deverá fornecer os necessarios recursos. 

A:nda este anno, 1911, a ·corrente de emprestimos externos man-
tem-se bem accentuad~ , calculando-se as emissões durante o primeiro 
trirhi'stre em f 17.000.000, que, com f 9 .000.000 mais, já contra-
tados e prorhptos a se emittirem, deve~ perfazer o total de libra:> 
26. OOG. ClOO. 'em quatro. mezes. 



Devi-do ao dcsen vol vimento successivo .de suas operações, . 0 Banc0 Banco do Brasil 
d@ Brasil, de mais a mais, tem salientado .sua benefica e salutar afção, · 
de. par com a influencia financeira, nos centros conhecidos'. de aot.i.:v..il) 
dadr. c:omme~·cial do paiz. Nem se lhe rec.usa a acção reguladora · que 
exer'.:e no mercado de cambio, impedindo . bruscas e for1es oscillações'. de 
taxa, pFej udiciaes, sempre, ao commercio .e ás industrias: 

"\ cotação de suas acções, erw movimento ascef!cional, .veio a:eima 
do par, revelando-se. :de tal a·rte a confiança que á praça rnsp1ra sua 
direcç~.c actual . · 

Durnnte o anno de 1910 adquiriu cambiaes n0 valor de libra~ · 

42 .355 .693, e as vendeu no de f 46.740.815. 
Estão já r-esgatados os adeantamentos que o Governo lhe fizera na 

importancia de f 3. 000. 000, para attender ao desequilibrio no cursõ· 
cambiai durante · o referidGi amio .. 

Emittiu vales-ouro em 1910 na somma 1de f 10. 779 . 531 . 10s 
saldo~ em poder de seus banqueiros na Europa, em Abril do corrente 
an~o , ~levaram-se a f 2. 787. 869; dispõe elle de cambio comprado. P.ªra 
entrega a curto . prazo no valor de. f l . 690. 092 e acham-se intacto~ se~s 
cr-eJ\LCs, con'stituidos por meio de consolidados, na -cifra de l. 180 . 000, 
e1n podú de seus. banqueiros. 

Ü serviço da arrecaqação dos ~mpostos aduaneiros vai se faz.endo: 
com a .regularidade compat'i vel com a deficiencia de pessoal, notada na 
mór parte dessas repartições, que se acham, a . mais, desappa relhadas do 
mat.::rial . indispensavel . á boa fiscalização das ren·das. . 

Nas fronteiras do sul a sua fiscalização e a repressão do contra-' 
banú0, regulados pelo decreto n. 7 .865., de 17 c;le Fevereiro de 1910-, 
estão sendo executadas . com proveito para as rendas publicas, dando, 
resuÍLado satisfactorio. Cumpre applicar-se esse mesmçi_ :epirne.n __ ':·?s.

1 
fronteiras do norte. da Republica, bem como amplial-o mesmo ,no. su_l,_ 
estendendo-o. ás fronteiras do Paraná e Matto Grosso. ' 

i..,.! 

Alfandegas 

· C1. factos recentemente apurados ein relação á nova modalidade do' Transito de pro-
contrabando - de virem par.a este e outros portos da Republicà · ~ ·;tigo~· duetos nacionaes 
de p1 oducção extrangeira como se fossem nacionaes, e, portanto, sone-
gados ·ao impo'stô de impó.rtação, . lev'aram o Governo a i)rovidenciar 
de m•Íâó ·à cohibir ·o;~ abusos, defendendo, quanto p0ssivel, ·os · iilteressés · 
do fisco, da industria e do · corrimerció honesto. ' .,,. ' · ·· 

por territorio es-
trangeiro com 

' destino ' ã.: 'i;íóf.tds 
nacíoíiá ~·3: ;·;.!:' 



Isenções de direi-
tos aduaneiros 

Manteiga ,e banha 
artificiaes ' 

A::sim, foi em l 0 de Fevereiro expedido, com o decreto il. 15. 541, 
o regulamento para o serviço relativo á exportação de anigos de pro-
ducção nacional para portos brasileiros cm transito por territorio ex-
trangeiro, determinando que essa exportação só seja feita mediante 
certificado de exportação, expedido pela repartição fiscal do Estado de 
orig,~rn do producto, e certificado consular lavrado pdo Consulado 
Brasileiro no paiz por onde o mesmo houver de transitar. 

As difficuldades de communicações para o Territorio do Acre, onde 
os interesses fiscaes da União são já dignos de attenção, . indicam a 
conveniencia da creação, alli, de uma dell:gacia fiscal . 

Os negocios do Ministerio da :Fazenda naquella região não podem 
permanecer subordinados á Delegacia Fiscal de Manáos, qúe durante 
grande parte do anno, na época da vasante dos rios, fica privada das 
comrnunicações com as repartições arrecadadoras do Acre. 

r_, rnndo da autorização contida na alínea XI do art. 2° da vigénte 
lei du orçamento da ~eceita, foi expedido em 8 de Março o decreto 
n. 8 . 592, approvando o regulamento para as concessões ·de isenção de 
impostos aduaneiros. 

Esse regulamento, além da reproducção de anteriores dispositivos 
legae<; e 1decisões do Governo, contém · providencias que visam faCilitar, 
sem prejuizo da fiscalização, o desembaraço das bagagens, e methodizar 
o pr0cesso de taes concessões. 

Foram instituidos no Thsouro um registro geral para o lança· 
mento das industrias ~iaeionaes, consideradas nas condições de offere-
cerem productos simil:i.res aos extrangeiros, e um archivo de todos os 
elementos documentae:; exigidos dos productores de artigos de manu-
.facturn nacional, que pretenderem competir com os extrangeiros? para 
o effeito de ter rigorqsa observa:ncia o preceito legal que veda o des-
pacho, livre de direitqs, de qualquer ·artigo de producção extrang~ira, 

desde que haja simil~r de producção nacional, em quantidade suffi. 
ciente para supprir as necessidades das obras e serviços favorecidos com 
a isi:nção. 

Pelo decreto n. S. 535, de 25 de Janeiro, foi dado regulamento 
para a cobrança e fiscalização i:lo imposto de consumo da manteiga e 
da banha artificiaes, de producçãci nacional. · · · 



• 
:h~sse imposto, creado pelo art. J 4 da lei n. l. 616, de 30 de · 

Dezembro de 1906, revigorado pelas posteriores leis de .orçamento, foi 
aihda mantido pela de n . 2.321 , de 30 de Dezembro de 1910. 

O regulamento moldou-se, inteiramente, pelas citadas disposições; J 

e· o processo para a ·arrecadação das taxas a que estão sujeitos aquelles 
prod·.1( tos, assim como para a respectiva fiscalização, ficou sendo o 
mesmo estabelecido pelo decreto n. 5 . 890, de 1 O de Fevereiro de 1906, 
para os demais impostos de consumo. 

A producção da Casa da Moeda no anno . findo foi a seguinte : 

Moeda s Quantidade Peso Valor 
gr. 

Ouro . ... . .... ... . ' S .305 93.439 104:240$000 
Prata . 2 .938.500 35.299.368 3.523:000$000 
Bronze ........... 1 .675.000 16.054.100 50:450$000 

Importancia total ...... . ... . . . .... . .. ,· , . . 3.677:690$000 

O stock existente em 31 de Dezembro de 1910, de moeda de nickel 
de fabricação extrangeira, era o seguinte: 

Em moedas de $100 ... . .... .. . . .. .. .. 5 . 502 :000$000 
Em moedas de $200 . . .. . . . . ......... . 8 . 132 :000$000 
Em moedas de $400 . ... . .. .. . . .. .... . 6.090:000$000 

Total .. .. ... . . . . . . ..... . . ... . .. 19 .724:000$000 

O troco de moedas de prata por papel durante o anno foi de réis 
436 :332$, o de moedas de nickel - de 144 :708$000 e o de moedas d,. 
b'r~nze - de 5 :181$000. O de mo~das de nickel do novo cunho pelas 
do a.ntigo foi de 132 :552$600 e o das de bronze pelas de cobre foi de 
41 :832$240 . 

Casa da Moeda 

r.' 

f.m ·16 de Fevereiro foi assignado o novo contrato com a Compa- Loterias e clubs 
nhia de Loterias N acionaes, de accôrdo com os ai:ts . 31 a 35 ·da lei de mercadorias 
n'. 2 .321, de 30 .de Dezembro del910, para extracção de loterías . Em 
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cbrtseqµencia, roi expedido em .g de :Março o decreto n. 8.597, .darnfo 
novo regulamento para o respectivo serviço. 

Na mesma data foi tambem expedido, para execução do art. 36 
da citada lei n. 2. 321, o decreto n. 8 . .598 regulamentando a venda 
.de mercadorias mediante sorteio (clubs) e providenciando sobre a ne· 
cessai ia fiscalização . 

A Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e . 
Com1nercio, creada em virtude do decreto n . 1 . 606, de 29 de De· 
zembro de 1906, só em 12 de Agosto de 1909, pelo 'decreto n. 7: 501, 
tornou-se uma realidade, sendo devidamente installada . 

Desde a data da sua installação até o pre·sente, tem este Minis· 
terio não só desenvolvido os seus multiplos serviç0s, \como creado 
outros de reconhecida necessidade. 

Esta Secretaria de E stado, além de differentes serviços internos a 
seu" ca.r.go,, supáintende ' todos os demais que constitue'm ;t parte con•· 
deta, a propria razão de ser do Ministerio. 

1 

E' este um dos mais importantes ramos da publica administração . 
Num paiz novo como o nosso e com uma população escassa, de riquezas 
ainda inexploradas e de extenso territorio; torna-se indispensa vel o 
augmento da populaçãp rural e operaria, cuja solução immediata-·en• . 
contra· se na immigraçãp e colonização . 

Delle depende, em grande parte, a prosperidade da nossa lavoura 
e . industrias connexas. 

Durante o anno pas·sado entraram no paiz 105 . 482 pessoas, sendo 
88.564 immigmntes e 16.918 passageiros. 

Dos 'immigrantes, 62. 303 foram classificados iespontaneos e 
26. 261 subl'lidiados, sendo 59. 528 agricultores e 29. 036 exercendo 
outr:.>.s profissões. De accôrdo com aos aptidões de cada um, todos os 
imrtJ.igra:ntes . tiveram ' collor:ação immediata, concedendo.se patrocínio 
oHícial..ws que delle necessitaram, de conformid'<Lde com a legislação 
em \'i.gor. . .. 

Em relação ao apno anterior, a immigração melhorou em:·· quali-
dade, e o bom exito cplhido pelos immigrantes tem repercutido favora· 
velr,nente .no exterior .. 

Para isso muito tçm concorrido· o relativo bem-est:ar que se propor. 
ciona aos inimigr;mte~, · à . facilidade que encontram na acquisição· de 
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boni; lotes de terras nos nucl eos coloniaes e, mais que tudo, as exce~• 

lrnte ~ condições de salubridade que o Brasil lhes offerece. 
Os Governos de alguns Estados têm procurado auxiliar, quanto 

posú •.' cl, o Federar na ingente tarefa de colonizar ao menos parte d;~ 
nos50 immenso territorio, rrnxilio esse assás valioso. -

Existem em fundaç;ío, actualmente; 37 nucleos coloniaes, ·nos E>"· 
tados do Espirita Santo, Minas Geraes, Rio de Janeiro, . S. Paul;, 
Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, por conta dos Governos 
da União e . desess mesmos. Esta.dos. Custeados pela U nião existem 17 
nucJeos; por Estados com auxilio da União, · sete; por Estados e em.· 
;1nezas .• s1m auxilio da União, mas recebendo immigrantes encami, 
nhados por esta, seis; e por Estados sem nenhum comprommisso do 
Governo Federal, sete. 

Com auxilio da União, acham-se estabelecidos neses nucleos 29 . 485 
colonos, ou 5 :612 familias, de quasi todas as nac~onalidades européas., 
especialmente italianos, allemães, portuguezes ·e hespanhoes. São c.ompu· 
tado~ em cerca de 85' ~~ os que já se acham emancipados de favores 
offo:i:aes; vivendo com o producto do seu trabalho. Tem tambem a~-

·' gmen tado o numero dos immigrantes localizados por conta 
com <rnxilio dos Estados. 

propna ou 

A producção obtida o anno passado pelos immigrantes localizado~ 
com •J auxilio da União em nucleos coloniaes elevou-se á quantia :k 
.tí. 539 :471$, além dos rro-<l'uctos 'industriaes !que nfo 'puderam ser .. 
com;mta:dos . 

X o decurso elo anno findo, a Directoria do Povoamento 1:ecebeu 
4 . 782 pedidos, feitos por colono·s de diversos nucleos, para a vinda 
de fa•nilias, parentes e amigos, residentes em. paizes extrangeiros. 

\'erifica-se, pelas informações acima, que existe alguma cousa 
feita. ao menos ' nos Estados do sul, em materia de colonização. N~·o 
é muiw, é certo, comparado com o que ha ainda a fazer: é apenas . o 
inicío, revelador, pelos resultados obtidos, de um futuro auspicioso para 
a agricultura no Brasil. · 

Este serviço, reorganizado · pelo decreto n. 7 .816, de 13· cli~ 
Janeiro de 1910, tem a seu. cargo conhecer directamente as . coudições 
da agi icult~ra caí' todos os Estados, ministrando o fnsino agricola, 
pela . divulgaçã-0- fie conhecimentos e· informações uteis e ·. prnticá.s, e 
rúixilianc'fo .. - ~ - )nit~ i~·Í:ivã ·p·ât"rictila:-r çorr) ;C d!stYibui ÇãO :grat.íJ'.ita 'de ".pl anta~'· 

( ..... 

Inspecção e De-
fesa Agricolas 
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e semem~s e com a defesa das culturas e dos campos contra as diff,:.-
r.enrcs pragas e outros males que os assolam. 

:\ Dfrectoria do Serviço de Inspecção e Defesa: Agricolas super· 
intendt as 20 inspectorias dos Esta·dos, cuj·os serviços vão, a pouco 1~ 
pou('o, desenvolvendo-se, tendo já prestado relevantes beneficios á la-
voura, principalmente · no combate ás pragas <de gafanhotos e outros 
insecto& damnínhos. 

O Governo tem empenhado esforços no sentido de dar execução 
dentro dos limites das dotações orçamentarias ao ·decreto n. 8. 319; de 
.·20 de Outubro de 1910, relativo ao ensino agronomico, cer.to do dever 
de vulgarizar a instrucção profissional no seio das claisses ruraes . 

. O ·aJssumpto é ·de natureza a despe.rtar o mais vivo interesse por 
part o! dos poderes publicos, como principio essencial á reorganização da 
agricdtura ·e dos ramos de industria que lhe são correlativos .. 

J a se acham creadas a Escola Superior de Agricultura ·e Medicina 
V ctf'rinaria, que terá sécle na Capital da Republica, trns escolas média~ 
ou i.heorico-praticas, o Posto Zootechnico Federal, quatro aprendizados 
agricolacs 1e uma estaçãp experimental para canna de assucar, accre-
soenJo que além desses institutos, uns já estabelecidos, outros em via 
de organização, promove o Governo a creação de outros animado do 
.desejo de ·esrender a tofios os Estados os beneficios do ensino techrtico 
.da agricultura e das industrias ruraes. 

Precisamos, em primeiro plano, de instituições praticas, de curnos 
ambulantes que instrn3.j.1l os homens do campo no manejo dos instru-
mentoJ agrar.ios, processos modernos de cultura e de beneficiamento de 
sua;; colheitas, na criaç(io dos animaes domesticos e no aproveitamento 
racional dos productos da lavoura. Impõe-se tambem á attenção do 
Governo a necessidade imperiosa de formar profissionaces para o ma-
gisterio, para a qirecç'io dos laboratorios, das estações experimentaes e 
dos postos zootechnicos de que carecemos, para o exercicio da medicina 
veterinaria e os serviços attinentes á policia sanitaria e para orientar e 
dirig.i.r a grande e a méfi.ia propriedade, transformando os seus methodos 
de t1 a balho . 

·Nos teimos do decreto n. 8.516, de 11 de Janeiro de 1911, ex-
pedido de conformidade com a lei orçamentaria, foi considerada para 
tódos os effeitos legaes, escol a média ou theorico-pratiea de agricultl,lra, 
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. subvencionada pelo Governo FederaÍ, o Instituto de Agronomia e Vc-
terinJria, mantido pela Escola de Engenharia de Porto Alegre. 

() Governo Federa 1 deu execução ao dispositivo orçamentario que 
o autorizava a avocar o Instituto Agricola da Bahia, tendo sido cele-
brad'J, a 15 ·de Fevereiro proximo passado; o respectivo accôrdo, de 
que resultou o decreto n . 8.5'61, da mesma data. 

J<'oram· creadas, resperti vamente, por força dos decretos ns . 8. 584, 
de 1 di: Março de 1 q l l, e 8. 607, de 8 de Março, do mesmo anno, a 
Escola Agrícola da Bahia e o aprendizado agrícola que lhe fica annexo, 
procrdendo-se, em seguida, á reorganização dos mesmos, sendo que o 
primeiro de~ses estabelecimentos comçou ·a funccionar dentro das · nor·· 
mas : raçwdais pelo novo regulamento . 

.Deverão funccionar igualmente, no corrente anno, a Escola Média 
ou Theorico-Pratica do Rio Grande do Sul, a Escola de Agricultura, 
do rr:esmo typo, annexa ao Posto Zooterhnico Federal, o Aprendizado 
Agrícola da · Bahia, e é de esperar que entrem tambem em actividade 
outros t:stabelecimentos, a cu.j a install.ação se está procedendo. 

O Posto Zootechnico Federal, estabelecido em Pinehiros, tem quasi 
conc1.11ida·s as · suas in.stallaçõef. e, quanto á Escola Superior -de Agri-
cultura e lVI('.dirina Veterinaria, está o Governo interessado em instal-
lal-a, no mais curto .prazo possivel. . 

Merece . especial cuidado. do Governo a creação de campos de de-
monstração · em diversos Estados, mórmente em alguns ·do norte, com 
os cn:sos ambulantes que lhes c-orrespondem e, para esse effeito, já· 
dispõe de alguns instructores agrícolas contratados e espera obter outros 
que possam .dar a esse ramo de ensino agronomico a feição pratica qu~ 
lhe (: "peculiar . 

Fste •serviço v;i.e i:endo organizado progressvamente e conta, ·n~ Serviço de Vete-
actuai ;dade, além da respectiva clirectoria , com séde nesta Capital, rinaria 
diver:-as inspectorias nos Estados, ronfor,me o regulamento que o rege. 

A ·necesEidade d::i defesa dos nosw portos e fronteiras cop.tra ::t 

inva~ão das molestias contagiosas do gado, as medidas sanitarias a qut" 
deve ·~star ·sujeito o respectivo trafego ou commercio interestadoal e os 
cuidacfos que reclamam os centros de producção de industria pastoril 
flagellados periodicamente por crueis. epizotias, á parte os casos com-
muns ·de molestias enzoot!cas , definem n valor das responsabilidades qu1~ 
assume o . Governo federal penmtç o~ c ri~c!ore s 1 comgua11to ·o exito d;\ 
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funcção ·que lhe é commettida dependa, ·em grande· parte, do modo 
como os Governos locaes observarem as medidas de policia sanitaria 
que sao de sua éxclusi va competencia . 

.Por intermedio da Directoria do Serviço de Veterinaria, continuam 
a ser attendidos .os c>riad~res e lavradores que a ella rec0rrem, soli-
citando differentes vacr.inas, sôros, tuberculina, maleina, . que lhes são 
distnbuidas gratuitamente ou reclamando a pr•esença de veterinari~s em 
·suas propriedades, e igual cuidado t&m merecido !as requisições dos 
Governos lornes, quando feitas directamente ou ás inspectorias no•s 
Estados. · 

O Serviço de Veterinaria, embora em inicio de organização, tem 
&ido a&sás util aos centros de criação e, certamente, completará os fins 
a que se propõe quando forem estabelecidas todas a>s inspectorias e as 
diversas installações proj ectada>S. 

Creado por força do decreto n. 8.072, de 20 çle Junho de 1910, 
vae t'f>te •serviço produ~indo os melhor•es frutüs, tendo a r.espectiva 
Dir.ectoria a maxima confiança nos seus methodos. 

Para estabelecer relações continuas entre as populações ind~genas 

.e a J>irectoria Geral, lpcafomda na Capital da Republica, . creararri.-se 
as Í%pectori·as do serviço no Territorio do Acre e nos Estados do. 
Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, S. Paulo, Paraná, 
Santa Catha:rina, Rio Grande do Sul, Goyaz e Matto Grosso, ·:b 
quaes incumbe directamente o trabalho de chamar ao convívio social 
os selvicolas, que constituem uma grande força desaproveitada e m-
calcula,'elmente necessaria ao amanho e povoamento do nos·so vasto 
ter.'ritorio. 

N'o 1Esp'irito S·a.nto, Paraná, Santa Catharina e JMatto Grosso, 
com o novo programm~ de acção systematicamente pacificadÓra, en~ 
trararn em rdações curdiaes com os respectivos . funccionarios <;lo serviço 
muitas tribus, das quaes algumas vivem ainda em estado. nomade. 

Em Matto Grosso grande quantidade de índios, que_ dant~s era u111 
eiemento de p erturbaçâ\) e de hostilidade, já s·e emprega, .com mmto 
proveito, nos trabalhos das linhas · telegraplürns, collaborando . assim 
com o civiliz.ado no progresso da Patria commum. 

· Proseguem , açtivamente e appr·ox1mam.5e do " s·eu t-erm:O -as- obras 
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de reconstrucção porque est;í passando o antigo edificio do l.~11se'u 

Nacional, que por esse motivo, continúa vedado ao publico . 
}'o~suindo riqu1ss1mas collecções · de mineralogia, ethnographia, 

anthrnpologia, botanica, zoolAgia, etc., faltavam a este estabelecimen't>J 
os nieios indispensaveis para torna.r-se um dos mais uteis da Republica; 
mas <'sses meios Ih.e foram dados pela. reorganização que bàixou · ap-
provada pelo decreto n. 7 .862, de 10 de Fevereiro de 1910 . 

Logo que -estej am concluidas as obras, serão definitivamente or-
gan;_'.l.Jdas todas as co1lecções e começará o trabalho _dos laboratorios , 
a cuja installação se procede desde já, achando-se mais adeantada a 
do iaboratorio de chimica vegetal. 

Não obstante. ·a quasi impossibilidade éle traablhar em uin edifici'.J 
em ~Tandes 1obras e por entre as collecções empilhada~, justo é a.ccen· 
tuar que o pessoal techr1.ico do Museu. prestou, .já durante este p.ri· 
;neiro anno, bons serviços á Directoria de Inspecção e Defrsa Agricolas 
e á nossa lavoura em geral, consagrando-se a .estu·dos de phytopat\lo· 
logia, entomologia e outros, tão uteis como int!e_ressantes, e ,cuj:i divul-
gação se1:á opportunamente feita pelos "Archivos" deste . instit1;lto 
scientifico. 
. A secção de zoologia continúa a enriquecer as suais ·colfocç0es, tend.J 
recebido no anno passado por offerta, compra ou permuta, grande. nu-
mere, de interessantes specimens zoologicos, encarregando-se a,ssim . d,1 
es.tudo comparativo da nossa fauna com a extmng~ira e divulgação ' dt: 
1suas nquezas . . 

T ·em-se melhorado igualmente a secção de anthropologia, de não 
menor impartancia. 

As obras ·do Horto Botanico, annexo ao Museu e que, para facilita r 
o embellezamento da Quinta da Boa Vista, foi mudado para outr::i 
local, acham-se já concluidas. 

Fara que a: industria se possa utilizar conven~entemente das des- · Proprieda.de .in-
cobert<ls novas, augmentando quanto possível a riqueza· social, e fiquem dus·triâl: .. J 

ido'. melhor ·modo regulad·as as r-elações prov:eni~ntes <les11a utilização, 
torna-se ind~spcnsav~] · realizar o aperfeiçoamento dhs normas que até 
aqui· ternos observado para as concessões d-e pr.otecção á propriedad'e 
indm1 rial, principalmente na: parte . regida pela lei n . 3. 129, ·de 14 
de üutubro ,de · 1882 . Ait:tendendo, ao mesmo tempo, aos .:ompromissos 
assu1n·l'dos · pefo nosso f)ai7. nos diverims . Congress@s . Jnte-rn;aêionaes em 
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.. que tem.1tomado parte, o._Governo fará c9m que se tornem effectivà.s 3,5 

medidas . que;: o habilitem a dar a este ramo .de . serviço a •remodelação' ha 
longo::. ann.os reclamad.a pelo .seu crescente desenvolvimerii:o. 

, E' d~ espérar, po·rtanto, como tem succedido á:s nações . em que o 
poder pubJico se tem · pre'occupa~o devidarriente d0 assumpto, que, .uma 
vez . _i?anel!dos os defe.itos .resuhantes .da excepção dada .por nós a esse 
s·erviço, 0, prótecÇão á propriedade industrial se ' converta, definitiva·-
mentc, não só num do.s meios de incremento ás · dífferentes industrias, 
ma'5 t;;.mbem numa das fontes da riqueza nacional. 

Afim de que o decreto legislativo n. -i.850, de 2 'de Janeiró de 
1908, pudesse produzir os necéssarios effeito~, foi expedido o · 'de nu-
mero _8.605; de 8 de Março .ultimo, approvando o regulamento para 
a'pr:licação de multas por faltá das informações estadstica:s .que · são 
obrigadas à prestar as autoridades, instituições e estabelecimentos "l 

·que se refere aquelle decreto. ' 
Naó se tendo ~chado o Governo. devidamente habilit~do com- os 

·recui·sos que 'Solicitara, para effectuar-se em 3_1 de Dezembro ultimo o 
recenseamento geral da populaçãó da ,Republica; visto como taes · re·. 
cursos só lhe foram concedido!:' pela lei . n. 2.356, ~aquelfa dafa, teve 

· de ser adiad.a ' a ex;ecüção des~e serviço, se)ldo desi'gnado o· dia 30 de 
J unhe, do corrente 'anno para serem feitas as deciarações nas lis,tas . 9~
miciliarias, conforme coi:sta do decreto n. 8.;382, de 13 de Novembro 
ultimo. 

N'es~e' intuito aéham-se já ·em pleno funccionamento, em todo o 
territr.•rio da Republica; as delega~ões incumbidas dos trabalhos cen· 
sitarios . 

. Não tendo sido possível,. por. varios motivos, concorrer o Brasil á 
part.: artística da Exposição em Roma, envidaram-se ·todos ·os ésforços 
,para . a sua condigna :representação. e.m Turim. 

P~de-se calcular em cerca de 2 . .000 o total dos volume~ co4.tendo 
. produetos destinad9s a ess~ Exposição, sendo que já foram reme~tid9s 

QS procedentes @os ,Estados do Pará, Ceará, . Parahyba, Pen:1ambuco, 
Ric;> de Janeiro, Mi~as Geraes, Paraná, Santa C!Lthar.ina, Rio Grande 
de. Sul é do Districto · Fed_eral . · 

.))o~ ; Qe1µiii? Estados, · e4C:!lpto oll do }liq (Ytaud~ do Norte -~ Goyar., 



. -
que não 'se pUderam fazer représ~nta:f, estão· prestes ~ ·seguir os produ'etos 
j _á recebidos. . r: . ' '- : . J -- • 

. Além do credito v<;>tado para· a representação brási'leira, alguns 
·Esúados;• como · s·. Paulo," Fátá, Bil.hi~;"Min'as- Getâes; Sérgipe e Paraná, 
concorrn.ram corri verbas· éspeciaes,. ' corke'didas pelos ' rêspectivos ·Cem-
gressoe. ' , . 

.. • • l. 

: .-< .Gsj ·serviç0S deste· departamento.,:ieontinu-am .. ·a ·preencher 'Ôs · seus 
:fins , ~·om ·i;..eg.ularidade possivt![, l dentro' , dos ' rncutsos ' 'que . lhes são ,. pr~-
-pr.ios e da.s ·c.óndi_ções v-a:rias ·d·e· ordern. externa . ' 1 • 

Nos Estados iÍestão ,já •· f\uncci~ando •i:'egularment'e '85! esfaÇõés me· 
teornlogicas e pluvion~eÍ:ticas, em diversos pontos do interior e do 
littoral. ,L i l ,', · ' . ' 

Tornando-st ,Patente . a impóssibilidade de continuar no local em 
quie se acha· o Observatori~· Nacional, o Governo passado .pediu' ª' 
conc:~a são de 1,lm credito especial pará attep;der. ás despezas . com a sua 
tra;nsferencia e in.stallação. 

Esse · credito, na importantia de 1 :200 :000$, foi conce·dido pelo 
decreto legislativo n; 2. 315', de 27 de Dezembro, e aberto pelo decreto 
n . 8 . 462, da mesma data. 

A convite do Governo, o Club de Engen,haria designou uma cóm-
inissão para a escolha do local em que deve installar-se o referido es-
tab~lecimento, sendo de esperar que esse problema fique em breve re-
solvi do e • :eossaín ter inicio os trabalhos necessarioo á mudança do 
Obsen·atorio. 

. \ 

. • . 
, . _ d 

Directoria .de Me· 
teorologia e As-

. tronomia 

Observatorio Na-
. cional 

'I rndo a iei ri , 2.3$6, de 31 de Dezembro de 1910, no art. 71, Ind~stria Siderur• 
autorizado o Govemo a promover a construcção · da ·usina de · que 
trata a clausula X do decreto n . 8 . 414, de 7 do mesmo mez, podeooo 
instituir aos respectivos concessionatios preni~os stib.re os productos 
m;m11facturádos, garantia -de consumo atinual e oútros favo'res, sem 
privii.egio ou mon~polio, assegurando em fa_vor da União metade dos 
·lucros da empreza, desde que estes excedam a 12 % ao anno, até inte· 
gral restituição dos premios instituídos, foi celebrado ·contrato ·com os 
..alludidos concessiona rios, Srs . Carlos. G . . da Co&ta Wigg e Trajano 
S. V. de Medeiros, para a montagem e exploraÇão de urna usina ~ide
rurgica com a capacidade de 150 . OóO tondada<S annuae6, sendo· appro· 

gica 
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yadaf1 ·as . f.es,pcic,tiyas : cla.usulas · pel0 decretQ. n. · 8. 579, de 22 de Fe-
vereir'J ultimo' 

. -.. :'.N:o ~n~o passa.do o Governo . distrÍbuiu, . p0t CCl~ta . da yerba corn• 
p:etentci,,, .42. premi~s .·dci :;1nimaç.ão .a varios . agricultores, criadores e· rn• 
d~sUi 4es e a diverso·s estabelecimentos, estadoaes, municipa:es e. parti~ 

cularc·s, dedicados á agricultura e á pecuaria. 
: ... _. No prescm~e anno já o.btiveram pr·emios. a Empreza das Minas de 
_Ca~,, iío de S. J ero11yp:10, nn·;."Rio ·Grande do. Sul e a Congregaçãó da 
ImÍnaculada Conceição . ·de ·Nova Tren.úi, em Santa· Catharina, onJe 
v,ae·s.e ·desenvolveI).q.°"_· a sericultüra . . de modo bem animador. 

füo de Janeiro, 3 de Maio de 1911. 
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SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. 

Ao ter de dar cumprimento ao que dispõe o § 9° do art. 48 da· 
Constitl>Íção da Republica, seja a minha primeira referencia ao dolo-
roso acontecimento qur. veiu enlutar o paiz inteiro, mergulhando-o na 
maior das anciedades pda angustiosa interrogação que surgiu no hori-
zontt: da patria, com .o de~apparecimento do grande. e inesquecível pa· 
triota que foi o Barão do Rio Branco. 

Nao preciso rememorar aqui os extraordinarios serviços que ao 
Bra,il prestou em annos successivos de fecundo ·e incessante labor o 
inegualavel Ministro .das Hclações Exteriores, cujo passamento tão 
profundamente commoveu a . alma nacional, .dando . lugar a uma ver-
dadeil;; aipotheose que foi a sagração da sua benemerencia e a anteci· 
pação do ju,lgamento historico da sua obra immortal. Pois, como disse : 
not.a vti orndor port.uguez, "quando todo um povo s·em distincção de 
jerarchias, nem di.fferença de opiniões; quando todos os que devéras 
aman: as grandezas da patria entrajam lu.ros espontaneos e sentidos 
pelo fallecimento dum homem e deploram, unidos e unisonos, na irre-
paravel perda de tal homem um.a immensa calamidade pubiica, · la-
" rou-'e solemnemente a sent,ença que qualifica a importancia deste ho-
mem e canoniza. seus cívicos merecimentos". 

Todas as homenagens são devidas á memoria do integrador do 
territorio patrio e o meu Governo; como adiante vereis, a elle pres· 
tou, n0 momento dos seus funeraes, todas as honras que podia, certo 
de que por maiores que ellas fossem ainda seriam pouca·s ou nenhu-
mas em comparação dos excelsos serviços prestados ao paiz pelo m-
comparavel extincto. 

A vós cabe agora completar . esses tributos de reconhecimento, e, 
indo_ ao .encontro do movimento generoso do povo bra_sileiro,. adopta.r 
as medidas qne ·julgardes convenientes para honrar a sua y.enerand;i " 
memmia e assignalar ás gerações futuras, em monumento immorri· 
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vel1 a nobre figura Jo glorioso e· irnmortal estadista, cuja vida vaie 
pela melhor das lições de civismo e de amor da patria. 

A agitação política _que teve inicio com a campanha presidencial 
de H 1 O ainda não desappareceu do paiz, e, se já não produz us fru-
rtos amargos traduzidos n~s revoltas armadas, como as que se deram 
no começo do meu Governo, no porto desta Capital, tem, todavia, so-
bres;; ltado a na~ão que nào vê sem apprehensões o resurg,ir de paixões 
e talvez de propositos qne os ·ensinamentos da Republica e o gráo de 
rult11ra ·e de patriotismo do povo · brasi leiro já deviam ter · afastado 
de vez. 

Não ha duvida que ·as agitações políticas, quando c.ircumscriptas 
ás . raias ·da 1'egalidade e do respeito ás autoridades constituidas, longe 
de serem um mal, de1·em affigurar-se-nos um bem, porque mostram 
qüe 'ud vivo é vig.ilante o espírito civiro do povo, não esquecido do_s_ 
seus dev·eres e. dos seus direitos. Mas, quando as · agi~ações excedem 
áque1les litnires, ameaçando a or.dem publica, tornam-se n~civas e só 
dàmaos acafretam ao paík pel.o sobresalto ·em que o põem, produzindo 
gtande retrnhimento nos negocios dentro e fóra da R~publica . 

. \ coincidencia •de seguirem-se, dentro de pouco tempo, á campanha 
pr·esidü1cial, que foi vi'v~ e apaixonada, o renovamento da Camara e 
do tc'rçc, do Senado, e a substituição de varios governos estaduaes, on.de 
as · ·opposições, hà longos annos afastadas dos negocios pubÚcos, come-
çaram ·a mover-se exactarpente por occasião. daquelle pl.eito, foi a causa 
de ·se manter por tanto tempo a agitação política no .P,aiz, especialmente 
nós Es~ados do N ortc. Essas lutas nem sempre se mantiveram no ter-
réno da pura. competiç;tó eleitoral, entrando francamente, ás vezes, pelo 
caminho da .desordem, cpino arontereu em Pernambuco, Ce~rá, Ala-
gôas e Bahia . 

O G·overno ,Fetl'eral .P.rocurou cumprir o seu dever constitucional, 
inten·indo sómente qu::tndo foi preciso manter a ordem e as autor·i~ · 
dadr.s constituídas, á requ'isição dos respectivos governadores. Outro· 
nãéi podia ·sçr à seu procedime~to,' uma vez que a sua primeira obri- -
gáção ·era a d~ manter-se neutro nes·sas agitações, a'inda . que as . y'i~~e, _ 
pelo rumo que iam segui11do, com a maior tristeza e profundo de,~gosto. 
A '.ma ·11cção só se · P,Odia fazer sentir, como de . facto aconteceu, :i requi· 
sição dos pod.ei:es locaes pu para fazer cump~ir sentença ou or.dern ju-. . 
di'ci'ar ia . · 

! ( 



Nrw estava n::ts mãos ·d0 Governo Federal fazei: cessar taes agita-
ções, que as vezes sahiram da ordem legal, por mais desagrada veis · e 
prejuJiciaes que e! Jas fossem ao paiz: a sua acção está t1:açada no a r-
tigo U' da Constituição e entrar na vida dos Estados, fó1:a dos quatr0 
caso~ a i li sabiaménte est.a,belecidos, se ri~ juntar 'Outro mal áqudle ·que 
já a±fLi.gia não só os Estados em agitação, como á propria RepubEca; 
·o remedio. não .curaria e aggravaria a situação, deixando os deploravei Ll 
:rnt :L·edentes de uma po li t ica intervencionista. 

Por isso, o Governo teve de seguir uma politic<i de prudente es-
pecrativa, procurando tirar ár; agitações os elementos que dellas '.podia 
::ifas·.nr legalmente e só intervindo nos Estados nos .casos 1i ig0rosàrnente 
.constitucionaes . 

O alheiamento ou imparei-a.lida.de do Governo Federal aproveitoa 
neS'l' ou rn1quellt E~ i:adc, ;Ís opposiçõcs t noutros ás ·situações domi-
nantes~ .de quem a cul pa , de quem a responsabilidade'? 

Certamente que n::i.o se r:í do Governo da U nião, que timbrou em se 
não pronunciar po r u,m 0 11 outro dos par tidos en'l causa: o exito ou 
fraca5so das agitações estaduaes dependeu, ·assim, puramente dos ele-
mentos locaes, sem a con niven cia on parci alidade 'do Governo Fedem·! . 

Penso ainda hoj e, como pensava por occasião da minha , Mensa-
gem de anno p assado, quanto a estas ·irritantes questões de politic.t 
estad ual que, conforme dif.se, pondo tm JOgo a ordem publica, com-
pro111fttem os creditos ela nação . 

. Mas, não estava ao ;ikance do Governo Federal poder evital-a ;; 
ou dar-lhes direcção e solução ' differentes daquellas que lhes deu n 
rl escbb.rar dos propriO"s acontecimentos. 

Confiemos, po1ún, que essas agitações, que, como disse um 
grande jornal de Lonclres, attestam a. vita lidade e o civ ismo do povo, 
passJ dc este p eríodo hi storico em · que ell as forçosamente ·te riam ·· de 
surgi!, pela p ropria logica dos factos, fosse qua l fosse o resultado do 
ulti.nw pleito . presidencial, confiemos que ellas não mais appa reçam 
com o caracter de vehemencia e de perturbação com que agora se.· ma-
nifesta ram, e que o paiz possa caminhar para os seus incomparaveis 
destit:<OS, escudado nas suas numerosas riquezas e no traidic iona[ . espt· 
rito d·e ordem do povo brasileiro . 

Tenho o prazer em communicnr-vos que são perfeitamente satis·· 
fatorias ·as relações .de amizade que mantemos com , as · demã~s ·potçn·· 

R ELAÇÕES EXTE• 
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cias. Não tenho poupa<lo esforços, e os não pouparei, para que essa5 
relações se tornem cada vez melhores e mais profícuas. 

No desenvolvimento da consolidação dessa obra a · que deu tod.1 
o intenso labor e a dedicaçã.o que o sagraram Benemerito da Patria, 
$Off:emos dt:sgraçadarnente a perda do Grande 'Ministro que, manten-
do a tradição na nnssa política, durante os nove annos em que geri'J 
a paHa das Relações Exteriores, tão alto ·e nobremente se impôz á 
veneração e ao · reconhecimento do Brasil. 

Da obra impr.recivei ·que lhe devemos, sobretudo na defesa doo 
nosso:: dir·e1tos quanto ás fronteiras e na celebração dos ultimos pa·· 
ctos que a definiram, não será cedo para fallar. Sabemos, graça~ 

áquei!a, o que temos de nós. E, com o nome e o prestigio que, inde-
fecti,·elmente apoiado pela opinião nacional, nos augmentou no con-
ceito do mundo, por melhor modo não lhe poderemos honrar a memo .. 
ria tlo que nos fazendo. capazes de demonstrar que não nos é mal dada 
a hcnra de possuir o patrimonio que nos coube e de perpetual-o. 

(J .seu empenhadol .amor pela paz e pela harmonia no Continente 
e a sinceridade com qµe o praticou, desenvol v•endo-o .no largo systema 
de Trata.dos de Arbitramento que assignámos, augmentam essa obra 
duradoura. Seu desapp:uecimento não foi só uma grande desgraça na-
cion:1:. De. todos os IJ'.iVOS amigos recebemos as mais in<:quivocas de-
mon~ r rações, que tant\) nos penhoraram e sobremaneira agradecemos, 
de alta estima e consiqeração pelo illustre morto e de partilha do nossc 
luto. O B1:;sil soube ser digno de si mesmo na apotheose que lhe fez . 

Correspondendo ao sentimento unanime da nação, entendi que ao 
Bar:10 do Rio Branco nfw poderia ser prestada senão as honras de 
Chef .. de Estado, e assim se fez. 

Espero que, no exame da mensagem especial que em tempo op-
portuno vos será presc!lt.e, concorraes com o vosso voto para completar 
as h·imtp.agens á memoria do glorioso brasileiro que, na dedicação pelo 
nome e pela grandeza da patria, deve ser exemplo e orgulho para _w, 

dos o~ nossos concidaelãos. 

Por decreto de 14 de Fevereiro de 1912, foi nomeado Ministro 
:le EEtado das Relações Exteriores o ·Sr, Senador Lauro :Muller, qur 
rom1rn posse no dia 1 S do mesmo mez. 

A Secretar.ia de Estado das Relações Exteriores está em via de re· 
org:minçã6 dentro do rLrno para que votastes o ·respectivo credito. 



hlo decrtto n " q. %), de 7 de Fevereiro de 1912, · foi treado (\ 
iugar de Sub-Secretario de Estado das Relações Exteriores, sendo, por 
outro decreto d;i mesma data, nomeado para esse cargo o Sr .' Dr. Ené:ig 
Mai::ins, Enviado Extraflrdinario e Ministro Plenipotenciario. 

/':.-o dirigir-vos a ~·Iens:lgem do arnio passado, tive de me referir 
ptnalizado aos movimentos que no Paraguay perturbaram a ordem e 
a pa·1., cr.eando uma situação · de desagradavel insegurança, por aquelle 
tempo como serenada. Infelizmente, esses mesmos tristes successos d ·~ 

appello ás arma•s para reivindicação do poder ·explodiram de novo e 
desde os ultimas mezes do anno findo até hoje aqueUe pa1z, infelici-
tado e depauperado por tantas contendas, se encontra em situação 
peno~a. 

Temos guardado ~- mais rigorosa neutralidade na luta interna, 
sem nns preoccurparmos de outros interes·ses que não se1am os da paz 
e da civilização. 

No intuito de defender direitos nossos, que o·s desvarios pudess~m 
attin~ir, fizemos partir para Assumpção assim a nos•sa pequena flo-
tÜh;t de Matto Gro:-:;;o .:.orno outras unidades que formaram alli uma 
pequena divisão naval, á g11al coube prestar, em momento decisivo, OS ·· 

deveres de humanidade que- nessas épocas mais ·do que em outra•s se 
imp·'>em. Tendo em atknção o , calado de alguns <lesses navios e a 
época da baixada das aguas, já fizemos partir dalli as unidades que 
mm U'l1a va,sante rapida poderiam ficar prejudicadas. 

Não será de mais repetir-vos o q11e os nossos representantes na-
quelie paiz têm sempre manifestado eomo pensamento do Gov·ern•J 
Bra.,;:eiro: o nos~o vehemente desejo de que o :\araguay entre num 
período de tranquillidadc duradoura · e 'se govern~ por si é cada vez 
maior: 

Havendo obtido aposentadoria dn serviço diplomati'co o Sr. Dr . 
. Tos·~ Pereira da Costa 1\Totta, que com todo o aprazimento represen-
tava o Brasil na Bepuhlica Argentina, ·teve o Governo a fortuna d~ 

obt~r GUe a· Sr. Dr. Ma!'loel Ferraz de Campos Salles prestasse ao pai;. 
o pat: iotico serviço de acceitar o ~ uga r de nosso Enviado Extraordi-
narie e Mmistro Plenipotenciarlo alli. Es•Sa nomeação, que o Brasil 
todo recebeu com o devido apreço, · despertou no paiz amigo as mai~ 

calorosa·s demonstrnções de enr.hus'iasmo do , po'\'.b e · do Governo-, Elh 



~ a affirmação p or factos da sinceridade da política que o Brasil tem 
pro(' uracio seguir sempre de estreitar cada vez mais s0lidamente os la-
ços (1ue felizmente nos liga.rn á grande R epublica do Prata, como :1 

todo3 os povos iun15.os do Continente. 

feRRO grande satisfação em mencionar o obsequioso acolhimento 
e as r:onstantes demonstr2.ções de sympathia que º ·povo, o Governo e as 
a l,!.toridades ehil.enas di spensaram a-os DelegadO's do fü·asil á 5" Confe-
rencia San.itaria InternaciCJnal das Republicas Ame ricanas, rqm i.da em 
Santiago do Chile, de S a 15 de Novembro . do anno passado. 

;\ Nação Brasileira . recebe sempre com muito prazer todos os actos 
que manifestam, mesmo em assurnpto dessa natureza, a solida e pre-
ciosa amizade que a opinião e os governos cultivam entre nós e o g ran-
de p cvo irmã0 que vive no . Pacifico. 

Assignalo com satisfação o acto de . co rtezia elos Governo·s ela Grã-
Bret:111ha, da ltalia e da Ri:publir.a 'Oriental do Uruguay, fazendo-se 
representar respectiv~m~nte pdos cruzadores . Glasgow, E truria e Uru-
quay , por occasião do ul rimo anniversario da nossa . independencia. 
Ainda no dia 15 de Novembro ultimo, ao commemorar-se a data 'da 
Pro~lamação da Repuhli ca, fizeram-se representar, para saudar o p:i-
vilh'.tn nacional, as R eppblicas Franceza, Argentina e Oriental . do U1;11-
.guay, p elos crnzadores D'Estrées, l\Tueve de Julio e Uruguay. 

;1 á é do vosso r.011hecimento a guerra que em meiados do anno 
pas3::do estalou entre o R eino de Italia e a Imperio Ottomai10. 

J\ 'legação da !tal.ia no Rio <le J aneiro deu ddla conhec iment,·: 
'.10 ;nrn Governo em nota de. 30 d.(\ Setembro de 191 1, affirm ando qu ,; 
o frn do Gover:10 it;1]bno, abrindo _ as hosti lidades, coincidia com o:, 
inte1<·ssfs de: todos os ~:v. trnn ge i ros residentes na Tripolitan ia e na Cy-
ren:lir;a e com os ini:ere«5es d3. civiliz3.ção, cujos heneficios elle. espera 
asseg11rar a regiões desde muito tempo <l esamprrradas e na.s -quaes a act: -
vidni:le ecor,omicrr dos nacionaes de tantos pa izes, ppderá ·desenvol-
ver- ' " ~em empecilho~· sob o regímen da liberdade -e do progresso qu.· 
() GoHrno Re;:il tem ~ intenção de nella~ · introduzir : 

O Go'Verno Br:is\J1:iro respondeu; em nota d~ 1 de 0 utubro st -
guiHlft, larnen tanc10 ;:is circtun stancias que trouxeram o recu r,';o ás . ar-
mas e fazendo votos p~lr::L que os beil igerantes,. pelos pçms offipio-~ d< 
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mna potencia amiga, rossam promptamente e s·em mawr effusão de san· 
gue chtgar a uma · solnção honros::i. e satisfatoria, .em que · fiquem ao 
mes':LO tempo a ttendidos os interesses ge raes da civifização. 

(i attent.ado de 14 de Março ultimo, em Roma, contra Suas Ma-
jestad~s o H·ei ·e. a Rainha de Italia, produziu em todo ' o Brasil pro-
funda impressão. 

I.iterpr<:tando os sentime-ntos da a·ação, em nome do povo bra· 
siJeiro e no meu proprio rnYiei feli citações a Suas Majestades por ha· 
verem escapa.do illesos áquelle attentado. E os termos da resposta do5 
Sober.i.nos foram uma p1:ova muito ap reciada dos sentimentos que culti-
vamcs com a nobre Na~ão Italiana. 

Ainda ha poucos dias, em nome do Governo e trarismittindo pos-
teri0: mente vptos da Camara dos Senhores Deputados em suas sessões 
prepa rntorias, manifestámos ·· aos Governos dos Estados Unidos d·1 
Ame'.Íca do Norte e dá Grã-Bretanha os sentimentos que nos causo;i 
a grande catastrophe ultimamente p roduzida com o naufragio do. Ti·· 
ta11ir. Acompanhamos com interesse o movimento que esse facto de-
terminou a 1 espeito do estudo e exigencias- sobre a segurança para ;1 

na·vegação e não me <lescuidarei do que se fizer preciso no que re s-
peit:t á nossa marinha. · 

j\;, mi..nha primeira :Mensagem tive a honra de dizer-vos gue se 
hav•:t reunido cm Buenos Aires, de JS de Julho a 27 de Agos to Ge 
19lü. a Quarta Conferencia lnternaci0nal Americana. 

As no~-as re soluÇões alli votadas opportunamente vos serão ~·e
mttli1.b s para' rjue sobre ellas vos pronuncieis. Das gue foram a[1pro· 
vad:-is pela Conferenria do Hio de .Janeiro e que já obtiveram a ne-
ce~s·H i :1 sancção legislativa, posso annunciar-vos que estão .ex1?edido., 
os d~netos ns . 9 . 190, 9. l 91, 9. ] 92 e 9. 193, todos datados de 6 d ·: 
Drze1nbro de 1911, promu~gando :is seguintes: ··· 

a) Convenção rel8tiva a patentes de invenção, desenh os, modelos 
iitdu:.triaes, m.uca: de fahrir:n e ~om~ercio, e propriedade J ittera ria e: 
arti r;tica, de W de Ago~to de 1906; 

i'J Resol ução concernf'.nte á E strada de Ferro Pan-Americana, ih: 
?3 de Agosto rle 1906; 

( 1 Çopvrn)ão 1:rçando iirna Commis~ão American<i de; Jl.lriscon· 
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n1lto:: para a codificação do Direito Int.ernacional Publi~o e Privadv, 
tamhem assignada em 23 de Agosto de 1906; 

a') Con v«:1~ção fixando a~ condições dos cidadãos naturalizados que 
renonm a sua residencia no paiz de origem, assignada na me.sina data 
das anteriores, por roda~ as Hepublicas Americanas, á excepção da de 
S . Domingos. 

A Junta de J miscnnsultos que deveria reunir-se no Rio de J ~neiro 
em n de Abril do corrente anno foi novamente adiada para o dia 21) 
de .bnho pro~imo. Como sabers, essa Conferencia, composta de Dele-
gados das Republicas Americanas, tem por fim redigir ~m Codigo de 
Direito Internacional Puhlico e outro de Dir·eito Internacional Pri-
vado. 

i."'om o intuito exclusivo de facilitar os trabalhos, o Governo do 
Bra~il transmittiu a todos os governos interessados o projecto elabo-
rado pelos Srn. Epitacio Pessoa e Conselheiro Lafayette Rodrigues 

• 1 

Pereira, a que me re~eri o anno passa.do e que poderão serv ir como 
simp:es bases ·de estuqo e instrucções aos Delegados. E' com o maior 
prazer que receberemqs ns representantes da America toda nessa re· 
uni.:o, que desejamos ~incer;imente possa produzir os nobres resultados 
que livoam em mira os De1egadns á . Conferencia · Pan-AmeriC'an·a de 
1906. reunida na nossa Capital. 

Continuam os tq,halhos da demarcação das fronteiras ent re •> 
Brnsli e a Bolivia, pqra exeq1ção do Tratado de Petropolis de 17 de 
Novembro áe 1909, entre a Bolivia e o .Perú. 

As duas Corn:nis~ões, Brasileira e Boliviana, já estão na bacia- do 
..\mazonas, de confo rmidaC.e com o Arcôrd0 de Instrucções assignado em 
Petr•>íiolis, ~1 10 dr F eve reiro de 1911 , tendo ambas parüdo de Manáo~ 

para o Acre no dia l8 de Abril des te mesmo anno, para inicio dos seu' 
Para dar cumprimento ao disposto no art. 5° do Tratado de 30 

dt Uutubro de l 909, 9ue rectificou a nossa linha de. fronteira com ;1 He-
1·11'i1lica Oriental do lJrugna.y, foram nomeadas pelos respecr'vo :; . go-
" e:no& a·s Commissôes gue. reuni.das , formarão a Commissão MtH:.t D e .. 
ma~c:tclora. A chefia da Commissão Brasileira está confiadJ. .w Sr . 
General Gabriel Pere\!'a de Souza Botafogo. 

Por occasião de serem combin:das. as r·espectivas In:strucçõe~ lt'1uv e 
T\W~ssiqade de; atte11<ler ao' ÇíJ.SQ especial .que se apresentava ;t rc~pc:itn 
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do a ''"Yº S. Miguel e nesse sentido se entabolaram negociações . Apl'• 
ur d·} desejo de findal.-as sem .demora, não foi isso possível, e o5 tra• 
ballw.; do começo deste :inno no Ministerio •explicam que . st· ret:irdas-
5em. Estou certo, entretarl!to, ·de que em breves diais os trn}i;i l lw~ da 
Con•n11s·são Mixta poderão seguir .. 

Como sabeis, em l 904, Delegados dos Governos da Repuhli.::t Ar-
genc: na, ·da Oriental do U ruguay e <la do Paraguay assignarn.,1 c.im os 
do B~asil, no Ri:o de Janeiro, uma Convenção Sanitaria par.1 . defc:;a e 
prop:1y laxia nos portos maritimos e fluviaes no in·tJeresse de t':)dos. Esse 
accôrdo procurou consignar os mais recentes progressos da sci·enc'..i nes·sa 
mattr:a. 

() Governo Argentino communicou ultimamente .que, no uso àe di-
reito <J.Ue lhe reconhece a mesma Convenção, a denunciava, por já não 
estar d'e acc(·r-20 com diversas medidas que elle entendeu dever exigir 
t-m tnomento em que isso se lhe affigurasse preciso. Assim sendo, dci-
xar<i de estar em vigór entre os dous paizes, a partir de 31 de Outubro 
deste ann·o. 

Continuaremos ne~sa materia ligados aos outros paizes com os quae3 
assignimos ·es·sa Con1'enção e as Conve.nções de Pariz e de 'Vashin-
'?,ton, sobre as quaes no devido tempo vos pronunciastes. 

Na fronteira com Venczuel::t a falta dos marcos indispensave'.o; 
par ,t 8eu assignalarnen to produziu diversos a ttrictos e duvidas. Co\.no 
sabe!~ . essa fronteira foi clernarcada em commum ·entre a nascente do 
Men~chi até o Serro Cupy . Desse ponto para léste não se pôde fazer 
a dt:narcação· completa, mas o·s nossos Commis·sar~os seguiram a linh,,1 
do Trataido de 1859 até o Serro Any . 

Procuramos que Venezuela acceitasse os trabalhos realizados e 
que :1ÍJ.lda nã1) approvara 'ou os mandasse realizar ou verificar, afim de 
non~::ilizar-se a situação . Apezar de acto assignado com esse intuito, 
nada praticamtnte •se reali-1.01: pelo que mandamos propôr em fins d'.l 
ann0 passado . um Protocollo para combinação de um assignalamento 
rapi.10 e urgente da demarcação entre os nossos paizes. 

Depois de uma negoeiaç~o a que tivemos de attender em momentos 
em ~~ue outrns preoccupações nos tomavam, para dar idéa dos nossos 
]J9m cleeejo~ ~ pão !ldiar p a~~\1mrto, permitti quç s1; as~igna:.s~e a 29 
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de ·Yevereifo deste anno um Protocollo em Caracas> executorio em part~ 
do 1 1:ata.do ·de l 859, para o levantamento dos rnarcos na região .á mar- . 
gem ·esquerda do Rio N'egro e o salto Maturucá. 

n Governo de VenP.znela já nomeou os seus Commi•ssar.ios que 
com <JS nossos, cujo chefe é o Tene.nte-Coronel Manoel Luiz de Mello 
Nu:~es , devem reunir-se em :;\·1anáos ainda este mez, afim de subirem 
a dar . execução aos trabalhos. 

Tambem para dar cumprimento ao nosso Tratado de Limites com 
o Pti ú, foi assignado a 30 de Abril o Protocollo de constituição da 
Commissão Mixta Demarcadora, de accôrdo com ci art. 2° do TratadL1 
de 8 de Setembro de 1909. E sse Protocollo deveria ter sido assignado 
a. 3.0 dt Abril de l 911. Attendendo, porém, ás razões apresentadas peb 
Governo do Perú, concertamos por troca de notas em adial-o por um 
anno. Ao terminar esse prazo, ainda que nos solicitem outros trabalhoó 
já iniciaidos, não quizemos propôr mais um adiamento, que poderia ser 
mal iflterpr·etado. Dentro de seis mezes, a contar da data do Proto-
collo, deYem se r nomea~as as respectivas commis·sões, salvo, como é 
natu ~·al, caso de fo rça ITfaior. 

Não devo deixar de chamar a vossa esclarecida attençã:o para os 
corrprom issos que nos incui11bern em rel.ação a esse•s assumptos de fron-
tei r;1. Convém que o Gov,erno' estrja habilitado a realizar as respecti-
vas demarcl.ições, sem o gue permanecerá incompleta a obra patriotic.1 
<la d~limitaç ão precisa dq .terri.torio da patria. 

Com o Governo de Su;;, Majestade Bri.tarnnica estudamos um Ac-
cô rdo complet«nclo a nns<;a fronteira com a Guyana, desde o monte Ya-
kontipú, a léste, até a serra Roraima, à oéste, por isso que <> rio Cotingo 
nasce na Ror'.lima e nãp naquelle monte, . conforme suppôz-se ao ser 
proferido em 1904 o lau•do de Sua Majestade o Rei de Italia. Estuda-
mos rambem um Tratadp definindo toda a fronteira entre c;i Brasil e 
aguella colonia jng~na. Esses trabalhos se têm alguma cousa dem:J-
rado pelas ci rcumstancia s que infelizmente são de todo·s conhe'Cidas. 

Espero poder em breve espaço de tempo submetter ao vo·sso exa1T1(, 
consí·!tucional :1, ·Convenção, firmad~ em 4 de Outubro de 19l0 ern 
Bue(l<.•S Aires, pelos Plenipotenciarios do Brnsil e da Argentina, e ço111-
p lementar d ç Ti:atad9 qe Limites d<;; 189~ , 
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Por ella fixamos a linha diviso ria n0 trecho do rio U ru"g1:1ay com-
preh~ ~1riid0 entre a p onta sudoéste da i!h;1 chamada Brasileira ou .du 
Qua ;·ahim, e a fóz do rio Quarahim . 

Drntro do periodo a que 'se refere esta lVIen.sagem fora1n trocadas 
as ratifica:ções de 14 <los 31 Accélr.dos de Arbitra·mento que temos cele-
brado com diversos paizes: 

1) Em 6 <le Maio do anno ·passado foram trocadas as ratificações 
da (\invenção com a <'Yrã-Bretanha e Irland<i, assigna.da em Petropoli s, 
a 18 ue Junho de l 9G9, depois promulgada pelo dec reto n. 8. 720, cdl'. 
10 de I\fai·o de 1911 ; 

:2) Em 29 de Maio tambem do anno pa.ssado, as da Convenção 
com l'ortugal, concluí da. em PetrnpoJis, a 25 de Março de 1909, e pro-
muígada. pelo decreto n . f3. 766, de 31 de Maio; 

3j Em 27 de ·Junho, as ·da Convenção ' com a França, firmada em 
Petropolis, a 7 de Abril de 1909, e promulga.da pelo dec reto n. 8. 850, 
de 26 de Julho; 

4) Em 29 de Ju!Jlho, as da ConveJ11çã'o com a Hespanha., assign<tda 
em Petropolis, a -S de Abril d e 1909, e promulgada pelo decreto nu-
mero 8.851, ' de 26 de ,Julho; 

5) Em 26 de Julho, as da Convenção com a Noruega, conclui.da 
t m Chri>Stiania, a 13 de Julho de 1909, e promulgada pelo decreto nu-
mer0 8.852, de 26 <le Julhn; 

6) Em 26 de Ju.lho , as da Convenção com os E•stad:os Unidos da 
America, assignada e.m ' Vashington, a 23 de . Jane'iro de 1909, e pro-
mulgada pelo der: reto ~. 8. 890, d~ 9 de Agosto; 

'/) E m 2 d'e Agosto, as rla Convenção com a Republica de Cuba, 
fi r r!1ada em Washington , a 10 de Junh o de 1909, e promulga-da pelo 
clec re:o n. 8. 892, de q de ,\gosto; 

8) Em 10 ele Ag0sto, as da Co1wenção c,om a· Republica de Costa · 
Ric ~t. as•signa·da l?m \Vashinvton, ,a 18 de Maio ele 1909, e promulgada 
pelo decreto n . 8.987, de 20 de Setembro de 1911; 

<J} Em 28 ele St'ti: r.nbro, as da Co1wenção com a Austria-Hungria. 
finrn;la. no Rio ele J aneiro, a 19 de Outubro de 1910, e p,romulgad,t 
pelo decreto n . 9 .104., de 8 ele Novembro el~ 1911 ; 

l.G) En~ 14 de De!lemb 1 o, as da Convenção com a China, ass ígnael2. 
0m l'ekim, a 3 d t- Agosto dr. l 909, e i~romulgada pelo decre~o p-, 9. 368, 
de 7~; de :Fevereiro de 1912 ; 
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11) Em 26 Dezembro, as da Convenção com o Mexico, concluid.t 
em Pttropolis, a 11 de Abril de 1909, e promulgada pelo decreto nu-
merr. 9.389, de 28 de Fevereiro de 1912; 

12) Em 8 de .Janeiro dr 1912, as da ConvenÇão com a Venezuda. 
firmada em Caraeas, a 30 ele Abril de 1909, e promulgada pelo decreto 
n. 9.390, àe 28 de Fenn:iro de 1912; 

13) Em 13 de .Janeiro de 1912, as do Tratado Creral co.m o Perú, 
assignado em Petropol!s, a 7 de Setembro de 1909, e promulgado pe10 
decre;o n. 9.392, de 28 de hnreiro de 1912; 

] 4) Em 12 de Fevereiro de 1912, as da Convenção com o Equa-
. dor, lOncluida em \Vashington, a 13 de Maio de 1909, e promulgada 
nrlo decreto n. 9.516. de 10 <le Abril de 1912. 

Para dentro em poHcos dias espero que esteja elevado muito mais 
o 111n1ero dessas ratifica r;õcs, que estão em preparo. 

l'elo Tratado de Petropofis, obrigou-se o Brasil, como sabeis, a 
const rnir, além da estra<la de f rro ligando as secções francamente na-
~tg.tv'.!is de' rios Madeira e Mamoré, um ramal que, passando por Villa 
JVfortinhu ou outro t'onto proximo (Estado de Matto Gross·o) atraves-
sass~ n rio, pelo meio <lo qual corre a nossa. fronteira com a Bolivia, e 
fos~c terminar nessa Republica, cm Villa Bella, na confluencia do Beni 
e elo JVIamoré. 

O (;m e1no da Bolivia popôz e o do Brasil acceitou, pelas razões 
r.nJ1 :;f'aiitc·s d-a ·exposição de motivos de 14 de Setembro de 1911, que 
acomeanhou a minha lTJl"n'agcm de 20 do mesmo mez, a negociação de 
'll•n Proto""llo, substitu}ndo esse ramal por outro que, partindo da ca-
d111r: :·a Pa0 Grande, ru,1 maTgem direita do JVIamoré, atrp.vesse este rin 
e v :[ dema:ndar a marg~m direita ào rio Beni, a montante da cachoein 

EspP.nmça. 
Fm sua ultima reunião o Congresso Nacional deixou dependenrlu 

da ' !mples votação de redacçfo final . o projecto que approva esse Pro-
toco l lo e autoriza a aliertura dos creditos necessaTios á terminação desse 
em~ir<'hendimento, cujo valo r julgo desnecessario en,carecer ao voss,1 
~o pir ito patriotico. 

Do Tratado de Commcrcio e Na\'egação Fluvial com a Bolivia , 
assigo:ado no Hio de J:rneiro, a 12 de Agosto de 1910 e sanccionado pel o 
:.Jecwo n . 2. 36.5', de ~\l d~ Dezemhro de 191 O, fora111 troca qa~ a5 f '1· 
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tifo·a-;óes n;i. cidade de La Paz, a 29 de Julho do mesmo anno , O mesmo 
Tra! ~!do foi proniulgado pelo decreto n. 8.891, de 9 .de Agosto de ' . 
1911, 

As convenções para a permuta de encommendas postaes que. cqn" 
clnirno& çom a Franc;a a 3 de Junho de 1909, com os Estados Unidos 
da 1~n:erica 'ª 26 de Março, com a Allemanha a 20 de Abril e com a 
Italia a 19 de Dezembro de 1910 pendiam, como tive a honra de vos 
dizer na minha primeira l\1ensagem, da troca de tatificações entre os 
paizes sign;itarios, Por nossa parte, esses actos internacionaes estavam 
.i á appovados em vi rtude dos decretos legislativos ns, 2. 359 A, 2. 360 
e 2. (,(,2, de 31 de Dtzrm bro de 1910. A troca das ratificações effe-
ctuou-se no Rio de Janeiro, nos dias 29 e 30 de Maio e 7 e 27 de J u-
nho Cl' 1911 , tendo sidl' p romulgadas as mesmas Convenções, respectl· 
vam··nte, pelos dec retos tl'S. 8.767, de 3 1 de Maio de 1911, 8 . 781, d ~ 

12 de Junho de 1911, 8.853 e 8.79?, de 20 de Julho de 1911. 
Estamos preparando os regulamentos necessarios para que esse~ 

.Accôrdos, que ainda o·s não têm, entrem em execução, que não deve mais 
reta ri!a r-s·e. 

O art . 4° do At.:cô rdo de 14 de F evereiro de 1879, as•signado, .entrP 
o Bi'asil e a R epublica Oriental do U ruguay, sobre a exe<:ução de Ca r· 
tas 1tugatorias, foi modifo:aclo por um Protocollo, firmado no Rio dr: 
Janeiro, em 12 de D ezemhro de 1906 . Esse Protocol'lo, devidamente .ap~ 

:Ho,ado pelo Congresso Nacional, em resolução de 4 de Novembro de 
.' 1907, sa ~éc;onada pelo der. reto n. 1. 769, de 6 do mesmo mez e anll0, 
;i.caha de entrar em execução, promulgado pelo decreto n. 9. 169, de 30 
d~ X ovembro ultimo, por· terem ~ido trocadas as ratificações na cidade 
de Montevidéo .no dia '.28 de Outubro anterior, 

A 13 de J aneiro dr 1912 foram trocadas nesta Capital as ratifica-
1;ões <lo Accôrdo concluído entre o Brasil e o Perú para a navegação 
no rio J apurá ou Caq11rtá, assign:ldo em Lima, a 14 de Abril de 1908 . 
A promulgação desse Arcôrdo fe z-se pelo decreto n. 9.391, de 28 de 
Fev.ereiro de 1912 . 



·· Os trabalhos 'das (onferericias Internacionaes de Haya, para tt::'i-
·fic:1ç:lu . do direito relativo á letra de cambio e de BruxeUas, para u1<i· 
f íca.;:io do Direito Maritimo, de que tratei na minha Mensagw1 de 
191 l, vão proscguir no curso do presente anno. 

F:ua representar o Brasil nessas asseinbléas foi nomeaci•J o Sr. 
I•r . . E.odr.igo Octavio de Langgaard Menezes, que já· havia sido Jto~; so 

De!ti~ado Plenipotenciario. · 
~o intervallo ·dessas sessões, o Governo enviou para Hava obier-

\'; 1~ü t-.-; sobre o project<;> de lei uniforme para a letra de· c~ ~nhJ e a res-
p(l.lta ao ql!lestionario sobre o cheqtie, de que tambem se occupar:t tÚ 
sua poxima reunião a Ccin-ferencia de Haya. ·· 

As duas Convençi:les firmadas em Br~úllas pelo nosso Delegado, 
e n:ierentes a abalroado e assistencia mantuna, foram submettidas :1 
v.os,.J approYa ção em 17 de N ovem hro do anno passado . ·para ellas ' 
peçü d vossa attenç5.o. 

E . I . ldfI' C' 1· A • xporn;:ão Intermu:lOnfl e .yg1ene, annexa ao ongresso n·· 
ternacioRal contra a Tui~erculose, que devia ser effectuad<i, em Ronm, 
de 24 a 30 de Setern bro çlo anno proximo findo, foi adiada para 20 d·J 
mez de Abril proximo p ;~s sado. 

U Goverilo do Brasil, convidado pelo de Italia a se fazer rep re-
~enta r officialmente, non1~on para seus representantes os , Srs . Drs . GP· . 
nera! Ismael da Rocha, Antonio Ferrari, Antonio Cardoso Fontes e José 
Auga:Sto .Moreira GuinH1fães .· 

1-'àra o dia ~ elo co rrente, está convocada para \V<tshington a 9" 
Co1Pnencla Intcrnacion" i da Cruz Vermelha, tendo-se i.nsi:ado p eh.t re-
prest'!'itação do Brasil nessa reunião. O Embaixador do Brasil. em \V as-
hing:on . foi incumbido df: no~ representar nessa Conferencia, que dev·•'. 
s~r i1•mrada com .a presenc::i do Preside1Úe da Republica dos Estados 
Unidos da Ameríca do l'orte. 

T ámbem . nos Estadqs Unidos, na cidade de Philadelphiá., deve · r~ ~ 

uúir ·se a 23 'deste mcsrno mez o 12° Congresso Internacional dr Navé-
gaçi'io e para o qua.l foi (l Bra~il ronvidado por intermedia do Depa'r-
tam~.<~to de Estado , . ' 



:\cuditido a esse convite, e devendo ser discutidas nesse Congresso 
the·;(s de toda irnport.anci_.a parn .. assumptos ·que tanto nos iii.ternssafü 
comn navegação, regimen _ de portos e outros conIJ.exos, já fiz designar 
nosso Delegaào o Dr. l'lfarwel Carne!ro de .Souza Bandeira, que se riÍ. 
a\Jxi:iado, como 'de leg;rlos "t.echn icos, pelos nossos Acldidos Naval . e 
Com:nercial á Embaixada em Washington. 
' . ,) . , . ... . 

Além dos c0ngres1fos, c0nferencias ou ttuniões' a que já me referi 
cspf u ;1 lmente, ·o Eras il nomeou represe'ntan tes ou va1 se faze:t rêpre-
·Senta 1 nos seguintes : 

P Congresso Postal Continental Su:l-Americano (M'ontevidéo, 8 de 
.Tam:;.ro) - Delegados, Dr. · Francisco José · de Almeida BÍ·ant, Domin-
gos J e Ca·st~o Lopes ' e Dr. Virg'ilio Si! vestre de Far'ia; 

~~" Congresso Intern:1cional de Hygiene Domestica (Dresdeh; de 2 
·a 7 <le Outubro) - - Hepresent~ntes, Dr. He.n rique de Figu'eiredo Vas-
comc~ lo s e Antonio Car·doso Fontes . 

l.'.111gresso e Exposição Internacional Nfunici'pal e Corigí:esso foter-
. naciui'ta l ·de Boas E stradas ( Chic·ago, de 18 a 30 'de Se'tembro) _:___ Re-
·prest11túi:re, Dr . José Custodio Alves de Lima : e 

CongreEso de Sphy1igraphia (Roma, em Setembi'o) - H.ep'rl~sen

tan-t<: , Dr. Aureliano Vie i ~a vVerneck .Machado. 
7·. Congresso Uqiversal de Esperanto (Antuerpia, de 20 a 27 de 

Agos ·o) -- H.epresentante, Dr. Agenor Augusto de, Mi1·anda. 
1·.. Gongre~o lut:ernacion:ü . para o estudo das . qu~stõ~:i; rdativas 

ao patronato dos libera'do~ e á _.protecção da infancia moralmente aban-
donaJa · (Antuerpia, 16 de Julho) - Repres.ent~nte, . Dr-. Jos_é· Bp11ifo-

.c 10 df. Olive ira Coutinho. · , 
·j·> Ooi1gresso )nter.11acion_al de Lar).iciniqs (St:okho.lmo, de 28. a; . l 

ele ,l ,; ]h.o) . - Representante', Dr. Antonio de Pa-dtta A~ú~ ,H.~zende . 

-~· Congresso lnternaciona l de Pescaria (H.oma, 26 a 3 l _de Mai.o -
Delega·do, Capitão-Tenente Henrique Arisüdes GuilJem .. 

' Congresso Internacional. de Musica (Roma, çle '4 a 11 de Abril ) ·--:-
Repí"&rntante, Sr. Jorge Antonio Barroso ~Hto. . 

Exposição Internaciqnal de Hygiene (D,resden ) ----:- R~prese.ntante, 
Drs . Oswaldo Gonçalves Cruz, Henrique _Fig1;eiredo Vasconcellos, An-
tonio Cardoso Fontes «~. Atalii)a Florence , " 

•• - ·~. . '• •• • ·-· • J.. : .. " -.. · 



, Exposição Internacional de Roma e Turim - Representante; Drs. 
,Padt·a Rezende, Cortines Laxes e Mario Cardim . 

Conferencia Sanitaria Internacional (Pariz) - Representantes, 
Drs. Oswaldo Gonçalves Cruz. e Henrique de Figueiredo V ascon· 
cellos. 

C0nfcrencia para a Protecção da Propriedade Industrial (Washin· 
gton) - Representantes, Sr. Rinúdo de Lima e Silva, l 0 Secretario 
da J•:mbaixada do Brasil em \Vashington, ne·ssa occasião Encarregado 
de N tgocios . 

Conferencia Radio-Telegraphica de Londres, a reunir-se em 4 de 
Junho proximo (1912) .- Representante, Dr. Francisco Bhering. 

Conferencia sobre a Propriedade Industrial, a reunir-se em Lon· 
dres a 3 de Junho proximo - Representante, Dr. J osê Rodrigues 
Vk1a. 

Conferencia sobre a Assistencia aos Extrangeiros, que deve reunir-se 
de 4 a 7 de Junho, em Pariz. 

· :Não estou longe ~e pensar que · o Congresso Nacional examinará 
com a <levida attenção os deveres .que nos impõem convites par.a essas 
reuniões de caracter ir~ternacionl e a utilidade .de assistir nellas, que . 
. augn1cntam consideravelmente de anno para anno. 

:Foram publicada·s as seguintes adhesões extrangeiras aos· actos m-
ternacionaes de que .o ~rasil. . faz parte: 

Da Colonia do Congo Belga ( decreto n. 9.319, de 12 de Janeiro 
de 1912), à Convenção Telegraphica Internacional de S . Petersburgo, 
de X2 de Julho de 187S. 

1)o Imperio de l\farrocos (decreto n. 8. 944 A, de 31 de Agosto 
de 1911), á Convenção Internacional Radio-Telegraphica de Berlim, de 
3 ·de ~ ovembro de 1906 e ao Accôrdo Addicional da mesma data. 

Da Belgica, pela Colonia do Congo (decreto n. 9. 369, de 21 de 
Janeiro de 1912), ~ mesma Convenção e Accôcdo Addicional, pari vi-
gor .ir a partir de l de Janeiro do anno corrente. 

Do Imperio ÜttOinano- (decreto n. 8. 749, de 25 de Maio de 1911 l 
e do Mexicc (decreto ll · 9.349, ele 17 de Janeiro de 1912), ao Accôrdo 
de li.orna, de 9 de Dez.embro de 1907, estabelecendo em Pariz t1ma Re-
pattiçiio Internacional fie Hygiene Publica. 

. .. , ... 



D2.s Republicas de Costa Rica e do Salvador (decretos ns. 9.013, 
de 30 de Setembro de 1911, e 9.387, de 28 .de Fevereiro de 1912), ;[ 
Convenção de Genehra, de 6 de .T ulho de 1906, para melhorar a sor~e 

dos feridos e enfermns nos exerci tos em campanha. 
Da França e da Grã-Bretanha, pelo Archipelago das Novas He-

bridas (decreto n. 8.706, de 4 de Maio de 1911), e dos Protectora-
dos .Butannicos das ilhas Gilbcrt e Ellice e das ilhas Salomão (decreto 
n . 9 .370, de 21 de .Fevereiro de 1912), á Convenção Postal Universal 
de Hc.ma, dt: 26 de Maio de 1906. ' 

Da Republica de Cuba, ao Accôrdo de Roma, de 26 de Maio d~ 
1906, relativo á troca de cartas e caixas com valor declarad~, publi-
cada pelo decreto n. 8. 874, de 3 de Julho de 1911, que posteriormente 
foi declarada sem effeito, a pedido do Conselho Federal Suisso, peh 
decreto n. 8. 988, de 20 de Setembro do mesmo anno. · 

Pelo decreto n. 8. 700, de 2 ·de Maio de 1911, foi ainda publi-
cada a renuncia do lmperio Ottomano á reserva, que havia formula-
do, rdativamente ao art. 181 da Convenção Sanitaria Internacional 
de P;mz, de 3 ·de Dezembro de 1903, por ocasião de adherir a essa Con-
vençi•o, conforme j,i f~ra pu!Jlicado pelo decreto n. 8. 684., de 15 de 
Abrit do mesmo anno de 1911. 

Afóra as agitações politicas que se deram em alguns Estados ·do ;usTfÇA .E Nrnoc10s 
N arte e de que já vos fallei, a ordem tem-se mantido inalterada, em lNtERIOREs 
todo •) territorio da . Republica, onde, no meío da maior tranquillidade, 
se efiectuaram, a 30 de Janeiro ultimo, as eleições para a renovação 
da Camara dos Deputados e do terço do Senado Federal. 

\. organização do ensmo decretada a S de Abril do anno passado, 
de a:.côrdo com as explicitas bases da autorização legislativa, vai pro· 
<luzindo animadores resultados, apezar de insufficiente o tempo decor· 
I~Jo r-·ara a implantação de um regímen inteiramente novo, que modifi· 
cou pi ofundamente os velhos e gastos moldes da legislação anterior. 

Era natural que a recente organização, sahindo fórà dos antigos 
habit<;s de reforma, que se limitavam a retoques em pontos ás veze~ 
secundarias do regi~en existente, produzisse cert:li extranheza;- dando 
lugar a criticas mais ·ou. menos- vehementes. 

lnstrucção Pu-
b.lica 



M-
;\'las, o fácto pos.itivo t que mais foram os applausos do que as 

censüras que ella rnceheu da parte dos ·competentes; em cujos animos 
susci:cu vi' as espera.nças de efficaz regenernção do ensino entre nós. 

"A reforma decretada a 5 de Abril", escreveu o provecto professor 
Pacifico Pereira, "foi. recebida com grandes esperanças pelos que se 
intere&sam pela causa superior da instrucç'ão nacional ." 

I'a:ra. den1onstrar que essas espt:ranças não foram vã·s, bastará ci· 
tar o · que .se está . pass.ando ·na Faculdade de Medicina desta Capi-
tal, :mde, pelo testemunho dos propr.i0s me.stres, o eHsino medico qua~i 

tinha ·ciesapparecido, ·e onde renasceu agora, graças á nova organiza-
ção, mais brilhante e mais proveitoso do que mi.nca. Assim é que aquella 
Esc0Ja, de tão gloriosas tradições, 01ide nos ultimos temp@s, . a par .de 

"uma affluencia :extraordinaria de alumnos, quas-i que . se não estudava, 
gasta11do-se o tempo em exames, defesas de theses . e paredes de estw-
dante,~, reduzide assim o periodo lctiv-0 a tres e até .dous mezes ·em um 
anno, transformou-se agora inteiràmente, realizando-se os cursos, sem 
in-teri upção, de ma::n.eira ~ poderem os professores esgotar os s(':us pro-
gram1 :1as, 'Cousa -que ha muito se não ·dava, conforme .fez publico um dos 
mais tminen:te·s tn<Jstres, o qual ~aliennou o fac'M di; ser, · depois de 28 
anno0 . de rnagisterio, a primtira vez que leccionava .o pr-ogramma com-
p let•) de sua cadeira, em meio de desusada concurr-encia de estudantes . 

. li m dos pontos pri"mordia·es que a organização actual teve ~!11 . v ista 
fqi o de libertar o ensino secundario ou fun'da.mental da co11.dição ~,e 

• , • • • • , , r • ' } ; • •. , 

n;iero Y.~.eparatorio para o ingres·so aos cursos superiores, exigindo p~ra 
esse d: fe ito o exame de <J.dmissão ou de vestibu1o. Deu este exámé os 
1,;elhn1 e~ resultados: primeiro, porque ~l su~ simples exigencia 'produ-
ziu uma nota~el . selecção ~ntre os candidatos ·á matricula, nas · ésco]: a~ 
supenores, assim é que na Escola de Medicina, onde no anno de 1911 
matri·~U-l a mm-se, na l" sÇrie, mais de 800 estudantes, este .;;tnno, pela 
simp1es· exigen-cia do exame de ·admissão, inscreveram-s•e . tão sómente 
pduca mais de 2SO candidat:os; ·segund-0, porque; pela seFieda.de com· .que 
foi . ,:·1~ita essa prova,_ nrnis escol.bida tornou-se a tunna .. dos -que . ;tlcan-
çararn ·entrada nas escolas, sendo que, na de· Medicina desta Capital, da· 
que] ies duzentos ·e tantp~ in scriptos quasi 50 ºIº for,am inhabilitados. 

f)1a, se de ;:tccôrçlo _ con} o conselhq de Reinack "a refo rma mais 
·trúl .;10s . tempos : p_re~ent-es seria difficultar o acce.sso ás academias", não 
póde restar duv ida de que a ac:tua]o,rg.anização .do .ens\no, quand.~ nao 



- 97-

foss·<! digna de louvores por outros motivos devia ser por t'er realizada 
esse ob j ecti vo. 

E o que se deu na Escola de Me<licina desta Capital deu-se igual-
mente nos outros institutos ele ensino aos quaes em boa hora a lei con-
<:edc 1 completa autonomia didacti ca e administrativa. 

Bem razã.o tive, pois, quarido na ultima .Mensagem escrevi: "Te-
nho _fundadas esperanças de que a nova organização dará excellentes 
fructos, sendo que já não é pouco o facto de retirar de tal materia a 
inten enção do poder publico e entregai-o á consciencia esclarecida das 
congregações, as quaes, de hora em diante, não mais poderão dividir 
com o Governo a responsabilidade da decadencia ou da desmoralização 
do emino. A ellas cabe o futuro e o · que este produzir a ellas tão só-
men~e será devido". 

Dífficil tem sido normalizar a administração do Territorio d0 
Acre: as distancias e as diffículdades de communicação, já das prefei-
turas com esta Capital, já dentro do proprio territorio entre as sédc~ 

pref.:1turaes e os outros pontos de sua jurisdicção, tudo isso contribue 
para tornar difficilima a administração naquelle riquís simo territorió, 
para 0 qual a União precisa olhar com o maximo carinho . Ao assumir 
o go·1erno encontrei o territorio inteiramente anarchizado: prefeitos de-
postcs, juizes ausentes; portanto, sem administração e sem justiça. 

P1ocurei nomear homens que me inspiravam confiança e com cuj:1 
boa YC!1tadc pensava contar para que a administração alli entrasse nc 
camí.11ho da normalidacde. Infelizmente, o meu intento não foi senã0 
·em parte alcançado, porque os prefeitos do A lto Juruá e do Alto Pu-
rús não puderam pe,rmanecer nos postos que lhes foram confiados. 
um abandonou o Territorio sob temor de uma possível deposição; n 
·outa; t.ntrou .em · luta com a magistratura do Territorio, quer locai, 
quer federal.. Por isso, ambos tiveram de ser substituídos permanecendo 
ape r.~&, dos primeiros nomeados, á frente da admini·stração, o prefeito 
do A~to Acre, que vai fazendo um governo moderado, patriotico e de 
Teal proveito. 

AE tres· estações radio-telegraphicas, que haviam sido contratadas em 
Dezé'mbro de 1910, já se acham funccionando, tendo sido inaugura-· 
das, i:m Setembro de 191.1, as· de Rio Branco e Senna Madureira e, em 
Fevcreiro deste anno, a de Cruzeiro do Sul, que, além de fallar com 

Territorio do 
Acre 
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aqueiJ<..s duas e, portanto, com Manáos, falla tambem para lquitos, n::i:. 
Rept:.blica do Perú. 

JJara completar esse utilissimo melhoramento, em tão boa hora. 
mandado executar, foram contractadas mais duas estações, sendo um::i.. 
em Xapury e DUtra em T<lrnuacá, lugares de grande futuro, já _com apre-
ciavel população e notaYel desenvolvimento material. 

Installadas estas duas estações, o Territorio ficará perfeitamente· 
dotado quanto ás communica<;ões telegraphicas. 

Utilizando-se d:i. aurnrização legislativa constante da lei do orça-. 
mento deste anno, o Govr.rno vai reorganizar o Territorio nas bases ali!: 
indi; adas, estabelecen·do a ,. ida municipal, C]Ue certamente muito con-· 
tribti:rá para o desenvolvimento e· progresso daquella região. 

Continúa a se r extremamente li songeiro o estado sanitario desta_ 
Capital que, apezar de ter recebido de importação de outros pontos da 
Repnblica alguns enfermos de febre amarella, se conserva, graças á. 
vigtlancia e cuidados das · autoridades sanitaria•s, ao abrigo de qualquer 
epidPmia do terri vel typ~o-icteroide. As condições de hygiene são hoje-
incomparavelmente super\ores ás que existiam, quando se iniciou o· 
coml:-ate á febre amarella; mas, não obstante !sso e apezar da organi-· 
zação prophylatica contra esse mal ter caracter provisorio, pois que ·só· 
devia manter-se tal qual durante a acção aggressiva contra a epidemia 
inveternda e semi-secular, ainda hoje, a despeito de pequenos córtes que 
se fi~cram nas consignações orçamentarias, essa organização permanece 
a mesnia, isto é, com todos os elementos não já para uma acção defen-
siva da cidade, mas para uma acção aggressiva, tal se o. mal existisse· 
como dantes . 

.Ainda mais, o serviço sanitario dos portos não era antes ó que 
é hoje:, após a reorganização que esse serviço soffreu pelo decreto nu-
mero 9. 157, de ,29 de N P':embro do anno passado, especialmente neste· 
porto do Rio de Janeiro, onde foi creado o serviço prophy latico mari-
timo contra a · febre amarnlla. Pelo que ahi fica dito, .bem podereis ava· 
liar a sem razão da grita que se levantou na imprensa pelo facto de, sem 
prej uizo do serviço, que é ·executado com o maior escrupulo, terem-se· 
feito alguns córtes no pe&soal de saude desta Capital. 

, () Governo, considerando a immensa vántagem da extincção' da fe• 
bre amarella em todo o territorio da Republica, tem-se promptificad0< 
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à ar,:r.iiiar os Estados nessa obra meritoria. Seria conveniente, talvez, 
que a rmasseis o Executivo Yederal dos precisos meios de poder prestar 
a essrb Estados maiores auxílios, de fórma a ser feita uma cámpanha sys-
tematica :e assim' definitivamente varrido do territorio da · Republica um 
mal !.iDe tantos prejuizos de .vidas nos tem custado e que tanto descre-
dito ri.carreta ao paiz. 

Seria isso obra de extraordinario relevo, valendo por uma alta 
prop:tganda do Bi:asil e demonstrando que o que se fez na Capital d.i 
União póde e deve ser feito em todo o territorio nacional . 

De accôrdo com a autorização dada pelo Congresso, fez-se a re- Assistencia a a,!ie 
orga:1ização da Assistencia a Alienados do Districto ~ederal, attendendo nados 
ás rri::..is modernas prescripções da sciencia. 

Em proprio ·nacional, pertencente ao Minis te rio .da Justiça, já -está 
install:.da, no Engenho ::Ie Dentro, a colonia para mulheres, aloj1ando · 
mais dt 300 doentes, cujo nnmero breve deverá ser elevado a SOO ou 
600, com cs novos pavilhões que all i estão em via de construcção . 

. '\. colonia de homens, ainda installada na ilha do Governador, es-
tará dentro de pouco tempo rerhovida para lugar que satisfaz todas as 
çond;çóes que se requerem para institutos dessa natureza. 

Apezar do Governo ter cuidado sériamente deste problema, desde 
o primeiro dia de· sna administração, ain·da não foi · possivel resolvei-o 
em todo o seu desenvolvimento, mas está encaminhado, como vêdes, de 
fórmJ. a ser ultimado; se lhe concederdes os recurs.os de que ainda pre-
cisa, dentro de curto tempo. 

).Íao foi possível fazer a reforma da policia civil, como era meu in· Policia civil e m: 
tuito. porque, para fner uma reorganização que correspondesse por com .. litar 
pleto ~f necessidades de~ta Capital, preciso seria uma grande despeza 
a que entendj prudente não sujeitar o erario _publico, uma vez que, sem 
grave<: inconvenient<"s, esrn remodelação podia ser adiada. 

Fui reorganizada, porém, a poliria militar com grande proveito 
para o serviço ·ele policiamento desr.a .::idade e econonuá dos dinheiro:; 
publi,ol':. 

Com essa reorganização e com o' reg.imen de severa economia e fis-
caliz:tt:ão mantido na Brigada Policial iá sobem a mais de 2.000:000$ 
as ecünomias feitas em favor do Thes~uro. 
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Tanto a policia civil. como a militar têm cumprido o seu dever, ga· 
.rantindo com cfficar.ia <1. ordem publica, apezar do excessivo trabalho 
que resa sobre uma e outra, especialmente sobre a policia militar que, 
tend0 ·de attender ás vastis~imas zonas urb.ana e suburbana da cidade, 
que se desenvolve rnpiJamente, se vê obrigada a .dobrar as horas de 
serviç• , não dando quasi que folga ao seu disciplinado pessoal. 

Alêm da organiz;u;?io do ensino, Ja remodelação da policia mili· 
tar ~ da assistencia a alienados, foram reorganizadas, de accôrdo com as 
autori.7.ações legislativas, a Secretaria de Estado da Justiça e Negocios 
Interiores, a Bibliotheca Nacional, o A rchivo .Nacional, a 'Escola d:: 
Bellas-Artes, o Instituto de Musica, o Instituto Benjamin Constant, o 
Instituto dos Surdos \'!udos, creando-se nestç a secção feminina, qw. 
tanta falta fazia, o Corpo de Bombeiros e o Conselho Administrativo dos 
Patri-.nonios do~ Institutos dependentes do Minis te rio de Justiça. 

'\ todas estas reorganizações presidiram o espirito de m.aior eco- · 
nomta e o firme propositp de respeitar todos os direitos adquiridos . 

Na Mensagem du anno passado e3crevi que "ao ser promulgada .i 

lei eleitoral de 1+ de Novemhro de 1904, pareceu aos espiritos bem in-
tencionados que a .solução d.o problema eleitoral, pelo conséguimento de 
µma real e verdadeira inanifestação da vontade popular estava resol-
vido; infeli2mente, cornq acontece com as reforma.s do ensino, mas, por 
moti1'0S bem diversos e bem menos dignos a ·nova lei eleitoral ainda nã0 
tinha sido cabalmente e:J1:ecutada e já precisava de ser reformada. Coni 
os primeiros passos par~ a sua execução, nasceram os apparelhos, sem-
pre V'l"OS, de fraude e de ludibrio do voto popular". Hoje, após a elei. 
ção de 30 de Janeiro ultimo, não tenho senão que reaffirrnar o que en . 
tão crcrevi e insistir pcia 1tfonna da lei actual, de maneira a dotal-J. 
de todos os elementos que t.ornem, o mais possivel, uma realidade o voto 
popu~. ar, unico meio de afastar de vez as agitações políticas que .fogeiu 
ás raias ,da ·serena lega~idade. 

Obra inattingivel á fra\1de pmais será possivel fazer, mas, que s• 
proca; e difficultar tanto quanto. possivel aquella e que se facilite a 
acçã·J da justiça no cas\:igo dos impenitentes defrauda,dores da verdade 
eleito1al. Esse deve ser objectivo de uma. boa lei. 
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r tilizando-me da autorização contida no . decreto legislativo ntt-
merJ 2.379, de 4 de Janeiro de 1911, incumbi ao eminente jurisconsult•J 
Dr . Herculano Marcos Inglez de Souza da confecção de um projecto 
,de Cod1go Commcrcial da Republica, bem como de urn trabalho ten-
dente, caso mereça o vosso apoio, á unificação do Direito Priva.do . 

Ambos os trabalhos estão promptos e entregues á impressão . 
Do projecto do Codigo Penal, cuja confecção foi igualmente auto-

riza,h pelo decreto acima, está incumbido outro distincto jurisconsulto 
que .i á tem muito adiantado o serviço que á sua competéncia foi c011 
fia<lo. · · 

iim ·breve tempo serão presentes á vossa deliberação o,; projectos 
de qnc' se incumbiram os dous illustres jurisconsultos patrios. 

Codigos 1 

Ptlo decreto, n. 9 . 263, de · 28 de DLzembro ultimo, teorganizei ·núJ Reorganização da 
term"s restrictos da autorização qrno nie déstes a Justiça do Dis'tricto ,Justiça do Dis-
l<ederai, melhnrandu o crite rio para a investidura 'e pwmoção dcis jui- ' tricto Federal 
zes, •Otnanào mais rapi·da a justiça e ~ais uniforme a jurisprudencia, 
"parJ. que'? , como disse no meu manifesto inaugural, "a igualdad~ pe-
tanté a lei attinja ao seu fim, segundo ,a e~sencia do principio consli-
tuci,·,ial que se não . re~tringe a inadmissibilidade de privilegios pes-
soaes, mas, é extensivo ao reconhecimento igual do direito sempre que 
fúr identico o phtnume1w jurid1c0 s11jeitu á decisa.o judiciaria" . 

N e curtíssimo tempo que tem de execução já vão apparecendo Od 
be<ns 1 esultados que com ::i nova organização se teve em vista. Não es-
tará ella isenta de falhas, tanto mais qtianto, diante dos termos restri-
c.tissi'.tiOS da autorizaç:io legislativa dentro ·de cujos moldes devia o Go-
verno fazer a reforma, n:'!o era possível conseguir mais do que o que . 
í u1 frito, principalmenrr na parte propriamente do processo . 

!<~m todo o caso, OR tres objectivos principaes, de que fall ei no· men 
manife:;to inaugural, melhor criterio para investidura dos juize ~, maior 
rapH.!tz na distribuição da justiça e ""'iformidade na jurisprudencia, fo. 
ram alcançados, o que j:i constitue um grande avanço sobre o que exis-
t'ia. 

O Governo continuou a exe'-utar drntro dos recursos orçamentário~ 
<J vasto plano de reorganização do Exercito . 

Os divers'0s serviços foram feitos · com toda a normalidade, dan-

GUERRA 
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do-ge fiel cumpt imento aos differentes actos legisla ti vos referentes ao 
Mini~.terio da Guerra. 

:\1creceram especial attenção os problemas que pela sua importanci.~ 
entenc~c.;m com o aperfeiçoilmento. do Exercit-0, quer sob o ponto de vista 
da imtrucç'ão, quer sob o administrativo, como sob o material. 

N aquelle sentido foram creados dous collegios militares, ur;n em 
Port.J Alegre e outro em Barbacena, porque sendo a creaçáo desses es-
tabelecimentos um meio de diffusão systematica da instrut:ção, o é tam-
bem de conhecimentos militares e tem a in\:stimavel vantagem de desen-
volver o espírito marcial da nos8a mocidade. . 

A instrucção da tropa foi objecto de cuidados, tendo sido . observa~ 
· das a> prescripções do regulamento approvado pelo decreto n . 7. 459, de 

15 d·~ ·Julho de 1909, nos quarteis como nos campos de manobras. 
Foi approvado um regulamento para a instrucção da arma de in-

fantaria, organizado pe 1 o Grande Estado-Maior do Extrcito. 
· .Nao foi esquecida a defesa do nosso extensissimo littoral. Pro~e

guiram os estudos e trabalhos de fortificações nesta Capital e nos Es-
tados do Rio de Janeiro, ~. Paulo, Paraná e Santa Catharina. 

~o intuito de obedeqerem esses trabalhos a um pleno systematico, 
foi crcada uma commissão technica de inspecção das fortificações, cujatl 
instrncçõe~ foram approvada~ pelo Ministro da Guerra em 17 de Fev.:.· 
reiro do corrente anno. 

Foi organizado o qqadro de auditores, creado pela lei n. 1 . 860, 
de 4 de Janeiro de 1908 .• de tal modo que a reforma do nosso systemJ. 
penal militar encontrará prompto para executai-a um corpo de juize>! 
militares. 

Não estando ainda definitivamente fixados os vencimentos desse; . 
serv~ntuarios, dii:igi-vos nma mensagem solicitando um ·acto tendente 
a normalizar a administriJ.ção nesse particular. 

! Estão em andamento os trabalhos da construcção da Estra'da <1<> 

J<'êinro de Cruz Alta a ljuhy, cujo p11imeiro trecho já está concluido e 
tntregue ao trafego, assim c:omo tambcm concluída a linha telegra.phica 
de J a~ uary a S. :Francisco, trabalhos estes confiados ao 3° batalhão 
de engenharia. 

Proseguem com ar;ti'Vidade os das linhas telegraphicas de Cuyabi 
ao A·~re, a cargo . do 5° b11talhão de engenharia. 

Tem continuado a ser objecto da maxima solicitude o prosegui, 
u:ientí'J dos trabalhos de construcção dos quarteis necessarios ao a]0ja. 
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rnent'> das nossas forças nas diversas reg1oes militares em que se divide 
-0 terri~orio da Republica, e especialmente nos Estados dó Rio Grande 
do Sul e Matto Grosso, bem como nesta Capital, onde presentemente 
estão em construcção a Villa Militar, em Deodoro, os edifícios do Quar-
tel-Gefferal e o Hospital . Central do Exercito . 

Por decreto de 17 de .Janeiro ultimo foi organizada, de accôrdo 
eom o acto legislativo votado no anno . findo, a commissão de promo-
ções, c.abendo-lhe o estudo da applicação dos principios regula·dores das 
promoções no quadro de officiaes e o de direito em todos os casos. 

Decretada a reforma do Arsenal de Guerra desta Cap.1tal, foi ella 
mand<.i.da tornar extensiva aos de Porto Alegre e Matto Gro8so; áquelle 
por Jecreto de 17 ·de Maio do anno traasacto e a este pelu de 7 de Fe-
vereiro ultimo. 

Destes estabelecimentos, já está dotado de novos machinismos o 
<lesta Capital, que, entretanto, ainda não está nos casos de produ~ir 

todos os artigos de municiamento e equipamento, como st faz mistér . 
Ha toda conveniencia de ser o Governo habilitado com os recursos 

p reci:>o:; a que os decretos de 17 de Maio e 7 de Fevereiru tenham in-
teira a.pplicação, isto· é, que . os arsenaes da Republica sejam dotados do.~ 

mesmo~ elementos, afim ele que se tornem capazes de igual producção, 
pois que sómente isto poderá justifiar a sua existencia, necessaria, mas 
já onerosa aos cofres nacionaes, sem que estejam nas condições de pres-
tar os inestimaveis se rviços, cuja necessidade determinou a sua creação. 

A administração naval, tendo como principal objectivo a instru-
cção ·tcchnio-militar ·dos officiacs e prac;as, a estas proporcionou, no de-
curso ele 1911, devida pratica, fazendo movimentar, em exercícios e ma-
nobra;:;, a quasi totalidade dos navios da esquadra . 

}'ara melhor orientação dos exerCicios, além de detalhadas instr ,1-
·cções, estabelecendo regras a observar pelos commandantes das divisõe~ 
·ou navios ·soltos, outras medidas foram postas em pratica no sentido •de 
·determinar épocas apropriadas para a mobilização e reserva dos navios, 
-garantindo ás respectivas guarnições uma phase de repouso ou period::> 
<le descanso após os labores extenuantes do intenso periodo de mano-
·bra s, a exemplo do que se faz em adiantadas marinhas. 

Muito embora fosse apreciavel a movimentação dos nossos nav10s 
~ animadores os resultados obtidos, quer em relação á disciplina, quer 
~m rdaçao ao preparo profissional, todavia esses exercícios não prop0.r-

MARINHA 
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cionaram o rendimento desejado em virtude do estad0 incorríplet9 .dos 
effe<:Lvos <las gua rniçêíes, o que fôra determinado pela exclusão ·do .gr111n-

'de numero de praças dos corpos de Marinha, medida imposta pelos 
succ-:sos anormaes dos dous ultimos mens de 1910. 

Desnecessario seria repisar nô examt dos motivos determinantes 
daqlll'. 11<: insolito e inqnalificavel movirritntú de indisciplina que tanto 
abal<rn a Marinha e o paiz inteiro, mas se não póde deixar de insistir 
e apontar como s·ua principal senão unica ca1cisa a falta de cultura mo-
ral d'l maioria dos nossos marinheiros·. 

:Para acudir a semelhante mal, diversas foram as medidas adopu•.-
d-as, rnhentando-se entre estas: a regulamentação das escolas de ap ~,é'n

dizes marinheiros, a creação das de grumetes, as novas dísposições es-
tabel~.:idas nos contratos de foguistas, permittindo melhor selecção de 
pess:>aí •e, final mente; o proj·ecto da codificação disciplinar t penal, or.1 

sujeito; á elevada sahedoria do Poder Legislativo. 
Attendendo, ainda, á exiguidade de pes~oal iniciou o Governo 0 

contrn.'cto ·de marinheiros de conformidade com a autoriza.,ão da lei de 
fixaç:•o .da força para q corrente annc . 

\-Iuito ha a esperarr da nova organização dada ás escolas de apren-
dizes marinheiros, prinçipa1 viveiro para o preenchimenlü dos daros 
nas fileiras ·da Armada; amplas foram as providencias attinentes a m<:: -
ihorar a siti;ação m<Jral e material dessé's institutos dt ·ensina. 

Assim, já se iniciou ª. construcção . de edifícios de typos homoge-
neos, onde a par de todas as condições de conforto e hygiene, são ob-
.servados os preceitos d;i, pedagogia moderna. 

1\ciequadas foram tamhem as medidas instituídas relativamente ao 
corpo ciocente das referidas escolas, de fórma a tornar em incontestavd 
vcrd -.1c:ie os esforços eJT/pregados pelo Governo no preparo e elevação 
de s~ntimentos das futuras praç.as .' 

:\ situação politica ·do Pa raguay nos fez pela ségunda vez ter pI'e-
sente ás aguas de Assu111pção uma força nava 1 composta de sete unida-
des, as quaes, á excepção do monitor Pernambuco, são inadquadas ao 
s<:-n-iço fluvial. 

Bem difficil tem 'sido a ;cção do Departamento Naval na organi-
zação de forças aptas ao desempenho de commissões em taes regiões, 
onde C'S interesses de bpsi1eiros as reclamam com frequencia, em vista . 
do estado de quasi completo abandono em que se acham a flotilha e 0 3 

estabelecimentos navaes de Matt .. o Grosso. 
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l-'allecem ahi os imprescindíveis recursos para mobilização e appa· 
relha;r:ento dos navios, até para, suas urgentes communicações com a 
publica administração. 

Pa.ra obviar tal estado de cousa~ já se er:commendou a um estaleiro 
ingl•:z d~ ccmprovada competencia a construcção de tres monitores, qw~ 

de ,TI':ido notavel vem modiifcar os nossos recursos navaes nessa parte 
do t~rritorio da Republica . 

Igualmente já es tá em via de realização ·o estabelecimento de um2 
estaç:i.o de telegraphia sem fio que nos porá a coberto das difficulda-
des •1ue de presente se encontram para os casos de rapida ou prompta 
comrr.unicação. Indispensavel seria tambem extender uma bem on~ani-

. :zada réde radio-tt:legraphica sobre o littora1 . 

. Em proseguimento ao _programma naval foram encommendados 
tres 3Ubmersiveis dotados <l 'e todos ' OE aperfeiçoamentos indicados ne~se 
gener•) de navios, achando-se tambem em adiantada construcção o en-
cour;tçado Rio de Janeiro . 

2omo complemento desse 'programma, julgo inadiavel a constru-
cção de um porto militar e arsenal de primeira ordem, fóra da · Capital 
da Rcpub!.ica, justa aspiração dos com·petentes que têm sobre seus hom-
bros a tarefa de manter .em nível elevado . e digno o poder . naval da 
União. 

Ha mistér, outro tanto, iniciarem-se os melhoramentc,s reclamado" 
pelos Arsenaes do Pirá , ]\;fotto Grosso e Rio de Janeiro, conve.rtendo-fJs 
em or ficinas de reparos r.apazcs de attender ao material que p ossuímos 

Tão pouco se µoderá comprehender a existencia de úma esquadra 
prompta a operar em li.ttoral extenso, como o nosso, sem os conveniente > 
ponto~ de apoio dotados dos meios de supprimento. 

Nesse sentido muito ha a esperar da sábia e pa triotica cooperaçã•) 
do Co11gresso em beneficio da nossa defesa na-val. 

Com bastante actividade proseguem os eoncerto~ do~ edifício~ d;i 
ilha .Jas Cobras, notadarnente do Hospital de Marinha, cuja installação 
está sendo ultimada. 

Ei • a exposição dos principaes fartos relativos ao Departament.) 
Nava i . Em synth ese, póde-se ·dizer que . são btm a~spiciosos os .esforços 
emprer5ados em prol. do soerguimento da nossa Marinha de Guerra, n 
que, ronfiante, espero c:!o conjunto das medidas que vão ser postas em 
pra ti. :a. 
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Tudo o mais que se relaciona com os serviços inherentes aos nego. 
crns da Marinha, vneis do relatorio do respectivo Ministro. 

i\o findar o anno de 1910, achavam-se em trafego, em todo o ter-
ritorio nacional, 21.370 km,199 de linhas ferreas, extensão augmentada. 
no decmso ·do anno de 1911, de 758km,430, dos qu.ães 454km,824 fisca-
lizados pela União, e 'i03km,606 de linhas sob a administração federal 
e de linha5 estadúat3, eleYando-se assim a 22 .128km,629 o total da 
rêde de viação trafegada no Brasil, até fins de Dezembro ultimo. 

P1oseguiram com regularidade os trabalhos de construcção da Es-
trad .-i. de Ferro .Madeira e Mamoré, tendo sido no exercício passado 
inauf,urados 140 kilometros, e estando promptos para ser entregues ao 
trafegc mais 25' de Villa M urtinho a Lages. O trecho restante, com 
47 ki~.ometros, de Lages a Guajará-mirim, ponto termi·nal da Estrada, 
já t êm o leito prompto 1 para receber a superstructura, o que importa 
em ?•:nnittir até o fim do corrente anno, a inauguração do trafego g~

ral .j~ toda a estrada de uma extensão de 364km,500. 
De accõrdo com o dfcreto n. 9.171, de 4 de Dezembro ultimo, pro· 

ceden-Ee á revisão do traçado da Estrada de Ferro de . Alcobaça á Praria 
da Rainha, hoje denominada Estrada de Ferro de Tocantins, sendo-lhe 
mudarlo o antigo ponto de partida para a cidU"de .de Cametá . 

. \cha-se nella, prornpto para ser inaugurado, o trecho comprehen-
dido <'ntre o~ kilometros 43 e 58. 

Os trabalhos de construcção da Estrada de Ferro S. Luiz a Ca-
xias continuam em actividade, devendo ser brevemente inaugurados os 
trecho3 de Caxias a Codp com 86km,180, e de Rosario a ltapicurú com 
57km.l00 o que perfaz p total de 143km,280. 

Para occorrer á infleclinavel necessidade de que se resente uma 
gran.ie parte do sertão maranhense, privada ainda da viação ferrea, 
determinou o Governo, de accôrdo com a autorização legislativa, que 
a In~pectoria Federal das Estradas procedesse aos estudos definitivo.~ 

de _uma estrada de ferro, qm, partindo do ponto mais conveniente da 
linha de S. Luiz a Caxias, fosse ter á margem do Tocantins. Depois 
de 2onvenientemente corrsiderado o assumpto, foi escolhido para pont•) . 
. cie p:t1 ti<la a estação de Coroatá, ·tendo sido iniciados os respectivos es-
tudo>, que, effectuados com a actividade compativel r.om as condiçÕ'es 
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dr clima e salubridaode da zona, se deverão a:cha·r promptos por tod-J 
o cor1·cnte anno. 

Em virtude da revisão do contracto com a "South American Rail-
way Construction Company, Limited", de conformidade com o decreto 
n. 8. 711, de 10 de Maio de 191 l,_ as linhas de Girau a Cratheús, de 

.Crato a J oazeiro e de Amarração a Campo Maior, .estão .sendo estuda-
das por commissões tspecia-lmente organizadas para esse fim. 

Pela referida companhia foram submettidos á approvação do Go-
verno os estudos definitivos .do prolongamento da Estrada .de Ferr'l 
de Baturité a Macapá, rom ·os ramaes do Crato e do Icó, os da Estrada 
de Faro de Sobral a Therrzina e os .da linha que vai servir á regiã:1 
de U:uburetama, cujo ponto terminal ser.á em Itapipoca, com 135 ki-
lometros de comprimento total. 

Da Rêde de Viação Cearense já foi inaugurado o trecho compre-
hendJdc· entre as estações de Nova Russas e Pinheiro, com 28 kilom~
tros de extensão, estando prestes a ser concluída a consuucção desse 
prolo,1gamento até a Villa de Cratheús. 

A extensão' total em trafego da Estrada de Ferro Central do RiJ 
Grande do Norte, entre Natal e Cardoso, já attinge a 101 kilometros. 

Nó intuito de promover_ o narn ral prolongamento desta· estrada, 
e de e:>,. tender . ao mesmo tempo a rêde de viação ferrea á zona comprc-
hendida entre ella e o porto de Maráti, ó decreto n. 9. 172, de 4 de De-
zembo de J 911, autorizou a revisão do respectivo contracto de constru-
cção e arrendamento, sendo- escolhida a ci'dade ·de Milagres para ahi se 
entroncar com a Rêde de Viação Cearense, e incluindo-se no ramal de 
Lag~~; o estabelecimento de · uma estação no porto ·de Macáu. Ficou des i:e 
modo quasi completa a organização do sys•ema feno-v-iarío daquella 
parte -do nordestP brasileiro, iá es~and0 o GovtrnD autorizado a prov:-
denciar sobre ;i. sua. integração. 

:"J' a rêde arrendada . á ' i Great Western of . Brasil Railway Com-
pany, Limired", foram inaugurados os trechos de Pesqueira a Flôres 
(Ipanuna a Mimoso), de' Mimoso ao kilo1rn;tr'o 30, e de Viçosa a Annel. 

Em virtude desses accrescimos, a extensão total das linhas arren· 
dadas {quella companhia attinge a l. 361km,954 metros. 

Pelo decreto n. 8. 648, de 31 de Março de 1911, foi feita de ac-
côrdo .com a Companhia Viaçfo Geral da Bahia a revisão do seu con-
tracto, ·que foi dcpoi·s transferido á "Compagnie des Chemins de Fe~ 
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FédécaDX de l'Est' Brésilien", por autorização ·contida no decreto nu-
mero 9. 029, de 11 de Out:ubro de 1911 . 

Proseguem com maxima actividade os estudos das linhas a cons-
truir para completa constituição desta importante rêde ferro-via ria. 

Pelo decreto n. 9 . 278, de 30 de Dezembro de 1911, foi autorizada 
a acq111sição da Estràd;i. de Ferro Bahia e Minas, ,lfim Je ser mcorpo-
rada á citada rêde, tendo-se dado já as necessari.as providencias para 
se effectuar a St!a entn:ga á companhia arrendataria. 

Da Estiada de F erro de Timb0 a Propriá acham-sé quasi prompto5 
os 2-(l ·kilometros comp rehendidos entre Aporá e Laranj·eiras. 

]'1/" Estrada de Ferro Victoria a :Minas , que está sendo construida 
de ·1ccõrdo com as necessidades de sua futura electrificação, foraEl 
inau,;urados tres trechos com um tornl de } lkm,363. 

Nas linhas da "Leopoldin a ·Ra ilway Company, Limited 'I estão em 
andamento as . const rucções c.le dous ramaes destinados a compl etar a$ 
ligaçõts entre- os Estados do Rio de Janeiro, Minas Geraes . e Espírito 
Sant0. 

1 

Todos os estudos 9a Estrada de Fcro de Goyaz, com a extensão 
de 1 .'51 kilometros, foram concluídos e approvados. 

(1s trabalhos de t(,\lStrucção da lir.ha de Araguary a Goyaz tive-
ram cnnsideravel incremer.i.to, achando-se o leito conc lui-do até Catalão, 
inaugurados os trechos de Bambuy a Perdigão, com 2 lkm, l 21, e de P~ r 
digãll a Tigre wm 16krt\,3Ç4, e iniciad~ · a rnnstrucção do ram'al de Ube~ 
raba, gue irá enrnntra r ;,. linha ;ronco nJ estação le S. Pedro de Al-
can::J;a. 

i\,:; Rêde de V tação Svl-J\II'inei ra foi inaugurado o trecho compre-
hendido entre Fazendinha e Carvalhos. Ar.ham-se em construcção a li~ 

pha, de Monte Bello a S. Sebastião do Paraizo com 17 Skm,340, e .) 
ram:il de Lavras com Q2km,492, tendo sido já appro;vados os estudos 
defin ittvos do trecho de S. Sebastião do P.araizo á Santa Rita de . Cas-
sia ;;om Slkm,514, e os (jo ramal de Passos com 125km,968. 

!'ela Inspectoria f e.deral- d~s Estradas está sendo. estudada a linha 
ferre:1 de L'beraba á Vill.a P latina, 'achando-se bastante adiantados us 
trnb:1-,hos de campo e a organização do projecto. .. . 

Lm virtude da a.utorizaç1io constante do decreto n. 8. 588, de 8 d·~ 

M:uço dr 1911, foi fe ita a revisão dos contracto~ da Companhia Mo-
gyana de Estradas de ]<'erro e Navegação, tendo-se-lhe concedido a 
co.nst; ucção, uso e gozo d0 ramal de Igarapava á Uberaba. 
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A Estrada de Ferro de ltapu.ra a Corumbá acha-se prompta até 
o kilo·netro 151 a contar de ltapura, tendo sido de 99 kilometros o 
avanç:i.mento dos serviços ultimamente. Na parte em construcção, .de · 
Porto Esperança a Campo Grande, foram assentados os trilhos desde 
o kilrm1etro 17 5 até o kilometro 247, perfazendo o total de 72 kilometros 
de as';entamento de linhas . Desta sorte a Noroéste do Brasil teve, ei1l 
1911, a sua linha angmentada de 171 kilpmetros, e dentro de pouco3 
annoq estará terminada esta grande art<:>ria, que prestará inestimavel 
serviç.J, pondo o longinqno Estado de .Mat~o Grosso em contacto com 
os centros mai? populos0s e mais adiantados do nosso paiz. 

'l ÍYe ram bastante desenvolvimento as obras de construcção das li-
nhas t ramaeo5 contractados com a Companhia S. Paulo-Rio Grande. 
Acha -~e prestes a ser cone] ui da a linha de Serrinha a Ponta Grossa, 
ttndo a de S. Francisco a Porto União 200 kilometros de lei to prompto 
para 1eceber trilhos, e o trer:ho restante em preparo bastante ad;an-· 
ta do . 

O decreto n. 9 . 2SO, de 28 de Dezembro de 1911, autorizou a re-
visão dos contractos dessa companhia, approvados pelos qecretos . nu-
meras 9 . 278 e 8.270, de 3 1. de Março e 6 de Outubro dê 1910. Esta-
revis:i0 impunha-se wmo uma necess·idade, para que se pudesse alran-
çar !Jma conveniente reducçfto das tarifas da Estrada de Ferro· do fà-
raná, e a nece'ssaria uniformização dos preços de transportes, em todas 
as liniias da H.êde Paraná-Santa ' Catharina. 

A rêde ferro-viaria, de que é arrendataria a "Compagnie Auxiliair~ 
des Chemins de Fer au Rrésil", contava em fins do anno passado 
2. l ?'ikm,425 de linhas em trafego. 

De accõrdo com a autorizaçiio constante do art. 32, n. LXIII, da 
lei n. 2 .356, de 31 de Dezembro de 1910, procedeu-se á revisão dos con-
t ract05 de IS de M;irço de 1898 e 19 de Junho de 1905, ctlebrados com 
a ref~1ida cornpanhÍa, tendo-se em vista ·assim a unificação e a revisão 
das 1 arifas em vigor na rêde de. estradas de ferro -que lhe estão árí·en-
dads como a execução dt diversos melhoramentos e a acquisição de ma-
teria~5. 

As linhas a cargo da "Brasil G-reat Southern R.ailway Company, 
Limi :ed'', têm a extensão de ] 7 5kmS97 em trafego, achando-se ·em con-
strucção por conta do Governo l 23km,870. O trecho entre ltaqui e São 
Borj a está quasi conclui do, attingind-o a ponta dos trilhos o kilome-
tro '.H. 
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No Estado do Rio Grande do Scil ·estão se~do construidas mais as 
segui ates linhas: de 'S. Pedro a S. Luiz, ·com o- total de 429 'kilometros, 
- d·~ S. Thiago a S. Borja, com a extensão provavel de 158 kilome-
tros, - de Basiiio a · .T aguarão · com o comprimento de l 13km,600, 
de S . Sebastião a Santa Anna do Livramento com ·a ·extensão de 
1•60km,460 e de Alegrete a Quarahy com l l 7km,600. 

N' o corrente anno, de.verão ser encetados os estudos das seguintes 
linh:to.: 

Estra.da de Ferro Santa Catharina, cuja inco rporação á rêde ferro-
viari1 Paraná-Santa Catharina foi autorizada pelo decreto n. 9 . 155, de 
29 d ·~ Novembro ·de 1911; 

pi0longamento da Estrada de Ferro de Therezopolis até o sul de 
Itabirn do Matto Den.tro, conforme o decreto n. 9. 25S, de 28 de De-
zembro do mesmo qnno; . 

· rc.nstrucção e ei'ec:trifiração da Estrada de Ferro do Porto de Sou'la 
ao Manhu::lssú, ex-vi do decreto n. 9. líO, de 4 de Dezembro ultimo. 

Por decreto 1:i. 8.0~6, de 3 de Novembro de 1911, foi approvado 
o regüiamento para a Inspc::: toria Federal das Estradas, que tem a in-
cumbencia de fiscalizar tpclos os seniços relativos a estradas de ferro e 
(le ·rodc..gem, dep~ndentF.g do . Governo da União, exceptuadas as que es-
tive'rc •:1 sob a sua admini~tração diTecta. 

Têm tido regular aqdamen.to os trabalhos de construcção da Es.tra-
da d .~ ~-erro Cruz Alta-T~uhy, a cargo do 3° batalhão de engenharia, in-
cumbico tambem da r.onsp·ncção da linha telegraphica de J aguary a Sã·) 
F'ran·:i&co de Assis. 

Apezar das grandes chuvas que cahiram . çlurante parte do anno, 
c.onseguiu-se levar a effieito em Outubro a inauguração da estação d~ 

ljuhy, sendo entregue ao trafego puhlico o primeiro trecho da estrada 
com uma extensão de S3 kilometros, mediai:ite accôrdo precario .com a 
''Compagnie Auxiliaire de.s Chemin~ de Fer Brésilien". 1 

1'\ a Estrada de Ferro Oéste de Minas já está apurada a e:ústencia. 
de. sa·:cio, não se levélndo em conta a renda ficüi;ia representada pelo~. 

t.rans portes solicitados por differentes ministerios, e pelos 11ccessarios á 
propr!a estrada. Em 31. de Dezembro ultimo a extensão das. linhas em 
trafçgp comprehendia l . 195 kilometros; sendo 70'2 .de bitola de Om,76, e· 
493 de , um metro, achando-s.e em <i:pnstrµcção 389 kilometros e em estu 
dos 2u9. 
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Terminadas as co.nstrurções projectadas e em andamento, a estrad;t 
terá i.:ma extensão de linhas no· total de 2. 061 kilometros. 

Entre os empre!:endimentos de ma10r vulto, referentes aos serviços Central do Brasil 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, destaca-se pela sua importancia 
admi:11strativa e economica, o projecto de prolongamento de Pirapóra a 
Belém do Pará, . cujos estudos definitivos foram iniciados em 7 de Se-
tembr0 do anno findo. 

< ;s estudos em anda:nento e prestes a serem concluídos, já permit-
tem calcular ·em cerca de 3. 650 kilometros a extensão da linha entre 
esta Capital e a cidade de Re!ém do Pad, o que importará em poder 
essa 1 iagem ser effcctuada em t.res ·dias e meio. 

·\ parte em construcção comprehende: os prolongamentos da linha 
do C•cntro até a margem esquerda do rio S. Francisco, e por Montes 
Claro:; até a ligação em Tremedal com a Rêde de Viação Bahiana, fi-
cando assim ligada esta Capital á do Estado da Bahia, logo que estej :i. 
conc\nida a sua rêde de viação, - o ramal de Sabará á Sant'Anna dos 
Ferros, - o alargamento da bitola ·até Bello Horizonte, pelo .valle do 
Parao1)eba, - o ramal de Itacurussá a Angra dos Reis, e diversos tre-
chos da Rêde Flnminense. 

A extrnordin~ria movimentação artual do material rodante, cuja 
insu.fficiencia é manifesta, está a difficultar o trafego da Central do 
B_rasJ, consideravelmente angmentado após a recente reducção das ta-
rifas. 

Além da indispensavd acqu1S1çao desse material CUJO pe'dido está 
enca,u;nha·do, depende a reg~laridade do trafego, de se concluirem os 
trabalhos de remodelação das novas officinas de machinas, de serem 
renov:1das as officinas dr carros, e transformados na maior parte os de-
positfJS ·existentes. Cumpre ainda ter em vista, como causas deteraü-
nantes dos fmbaraços de que se resente o trafego, as condições das esta-
ções Central, M aritima .e S. Diogo, em absoluto insufficientes e maf 
appa~Plhadas, exigindo . o ampliamento da área em que estão installa-

. das, ou a construcção de outras estações. 

Apresenta-se ainda pedindo prompta solução, o problema do esta-
belecimento da via dupla na Serra do lVTar, ou pelo menos com o fim 
de adiai-o por mais alguns annos, o da electrificação da linha entre Be-
lém ~ a arra do I'irahBy, para o que já existe organizado um ahte-
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projccto que permitte angmcntar de 60 ºIº a capacidade maxima do tra-
fego naquelle trecho. 

A receita total da Estrada de Ferro, no anno de 1911, foi de réis 
32 . 197 :236$, superior rrn 2.200:000$ á do anno de 1910 e excedendo 
ei-n 401 :437$ a de 1909, anno em que vigoravam as tarifas approvada~ 

·pelo à<·creto n. 6.747, de 21 de Novrmbro de 1907, tendo sido esta~ 

redmidas pelo deneto n. 8.078, de 23 de .Junho de 1910, que approvou 
as tarifas actuaes. 

A. despeza de custeio relativa ao anno de 191 l, suj·eita a ligeiras 
modificações, importa em 44.077 :8)0$184. Comparando estas cifrai; 
c'om as da renda, verifíc:i-se um de firit de l l . 880 :614$184, cuja elimi· 
naçao depende de medidas que serão opportunamente estudadas. 

A situc.ção da marinha mercante nacional, que faz o serviço de ca-
botagr.m, cc.ntinúa a reclamar providencias em o.r~em a diminuir-lhe 
ce rtas difficuldades e onus oriundos, não só da legislação sobre direitJ 
mari•irno, mas ainda de diversos dispositivos regulamentares. 

Attendendo em p>1de a essa necessidade, foi votado pela Camara 
dos ! >eputaàos, e está pfndente do voto do Senado, um projecto de le.i' 
que reorganiza a marin'f1a mercante, regula o commercio marítimo, e 
d·á 011t1 as providencias relativas ao alludido ·serviço. 

N-0 intuito de remover os embaraços, a que ainda está infelizmen:e 
suj ~ ii·a a navegação de pequena cahotagem, e permittir a maior franquia 
dos portos, torna-·se c01n··eniente ficar o Governo habilitado a fazer a 
J esol1strucção das barra s de Amarração, Aracaty, Penedo, S. Matheus, 
S. J i;âo da Barra, e ouçras de difficil accesso. 

O regímen de estiagem dos no~sos rios, cuja navegação na mai(11· 
parte do anno . fica vedada mesmo a embarcações de calado minimo, est :i. 
( xigi~1ào a adopçâo de obras, que facilitem a navegação fluvial em qual-
que·,· i;poca, notadam ente ;10 rio Pnrús e outros da bacia do Alto Ama-
zona;, para o que já es tá em parte o Governo . autorizado pela lei nu. 
mero ~.543 A, de S de Janeiro ultimo. 

Ktsolvendo o Con gresso Nacional sobre o proj ecto submettido á 
sua âdiberação, attendicbs quanto poss ivel as nece ssidade~ das empre-
zas de navegação, e uT.timad~ a desobsrrucção dos rios acima alludidos, 
é de t·fperar maior dcsep volvirilento da nossa marinha mercante, e por. 
tanto das mul.tiplas rela çõ~ s economicas a que ell a serve. 



.A.pezai,- aos inconvenientes apontados e da enorme crise que têm 
soffriào ais praças · commerciaes do norte, é sensivel o accrescimo de mo-
vime1·tto no transporte maritimo e fluvial. 

O Lloyd · .Brasileiro, .cuja situação tem melhorado sob a direcç3:• 
:ict~1, :.icho..-se -0om o seu ·serviço quasi regularizado. Comparada com 
a do :umo -anterior, a renda bruta dó 11erviço de transporte desta com-
panhia teve o accrescimo àe 1. 195' :550$, attingindo ao total · de réi.s 
19.002;869$, com um percurso de 1;346.765 milhas; para 419 viagen~ 
de dinr.sas linhas de navegação. 

A~ demais emprezas tamhem tiveram, em sua quasi totalidade, ac-
cres~:mo .de rdnda, sendo que muitas augmentaram o seu material fhi-
ctuante, e outras adqúiriram ou construiram diques e officinas para os 
necessa-rios ' concertos daquel.le material. 

J~m virtude de autorização legislativa, foram celebrados contra-
ctos de navegação subvencionada com a Companhia Pernambucana de 
Navegaçã:o, para o serviço entre Recife e Bahia e Recife e Fernando 
de Noronha, e com a Companhia de Navegação a vapor do Maranhão, 
para o serviço de navegação entre S. Luiz e Belém, S. Luiz e Recife e 
S. Luiz .e. portos interiores do Estado do Maranhão. 

A navegação do rio Amazonas e seus tributarias, que esteve a cargo 
da •' The Amazon Steam Navigation Company, Limited" nãq pôde a~nda 
ser de novo contractada, por nií.o se ter apresentaido proposta alguma nas 
divenas concurrencias realizadas, difficuld.ade que parece ficar removida 
com 3$ novos auxílios pecuniarios autorizados pelo Congresso . 

.r\ navegação não subvencionada do rio Paraná, entre os saltos dai; 
Sete Quedas e Urubupm1gá; e de alguns dos seus prin-cipaes affluentei no 
terricorio de · Matto Grosso, vai ser contracta<la ·com a Comp;mhia ·Via-
ção S. Paulo-Matto Grosso. 

()g auxílios pecuniarios concedidos pelo Governo ás companhias de 
naYCg;;ção têm sido hem recompensados com 'O desenvolvimento · que vai" 
tendo a navegação marítima e fluvial, calculada em cerca de 50 .. 000 
kilometros, dos quaes apenas 27. 566 estão sendo ou têm sid@ trafega·· 
dos . 

. \ . fiscalização destes diversos serviços está a cargo da Inspectoria 
Geral de Navegação, cujo regulament~ convem ser reformado, a:t'im de 
que a sua acção .Possa ser exercida com mais ef ficacia. 

I'· I • 



.Vielhoramento de .,. Usando da. autorizáção conferida pela lei n. 2.356, de 31 de De-
rortos . zembrn de 1910 e tendo .em vista o disposto no ·dec-reto n. -6.368', que 

estabdeceu ·definitivamente o regimen especial que miüs convém á exe-
,cução das pbras de melhoramento dos -portos, foi creada a h!.spectoria 
Fe~enü cj.e Portos, Rios e. Canaes, regulamenta-da pelo decreto' n.. ,9.. 078, 
de .3 de J?ezei;nbro do anno findo; 

,. E~ta repartição, com o encargo de superintender tcdos os serviços 
cde portos, ,rios e c;anaes, j ,á installados ou por installar, ·que .tenham por 
fim mdhorar as condições de navegabilidade e facilitar o 1uovim.ento de 
mercadorias, virá, de par com a Caixa Especial dos Portos, _ COl}venien-
temente regula.mentada, imprimir uniforme orientação, não sómente aos 
estúdos dos melhoramentos de que muito carecem; como tambem , á }lire-
cção das obras em execução de uns, e á fiscalização dos serviços de' ~x-
ploração de outros. ' · 

Em' Santos e JVIanáos proseguem os melhoramentos pro_jectados, ·as-
sim c0mo os trabalhos tendentes a aperfeiçoar o apparelhamento dos cáés 
e ann;,zens já entregud ao trafego. Eni_Belém estão adiantadas as obras 
achando-se j_á l:ltilizado;; 760 metros de cáes e nove armazens. Nos por-
.tos d~ Roci'fe ·e Bahia e no Rio ·G_rande d~ Sul, _supe_raâas as diffi:culda~ 

des iniciaes, inherentes ás dispendio'sas installaçfres de diversos servi-
ços, quer nas -pedreiras1 quer nos ancoradouros, prose-guem as obras com 
andam•~nto satisfactorio . 

Nesta Capital concluiram-se as obras contractadas com a firma 
C. ·H. W alker & Cornp. e trata-se de completar de vez o apparelha· 
memo do caes com arrr1azens, guindastes e linhas feireas- em toda á ex : 
terí:s ãro construida,. e d~ instatlar fór;a da sua ·faixa armazens proviso-
rios, tm substit1úção . aos antigos tra,piches. actualmente. sem ~·~erventia, 

devido a grande distar,tcia cm que se .acham do novo c_á_es . . Está re.cu-
nheclda a necessidade da constri;cção das 9bras do porto, nas q~aes o 
Governo deverá proseguir após a in~_ispens:,ive~ revisão do primitivo 
projecto. 

i~stão iniciadas as ohras do porto da Victoria, a c~rgo de um~ em-
prez·! concessionaria, e continuam .os trabalhos executados,' administra-
tivamente em Cabedellp e N ataL 
;__ _ .:'\Taquelle· porto j4 se acham construidos 80 i:netros de cáes, que 
se; pre-8ta~, .;i atracaç~o ,<le, ;vapores de different~ s calados. _ .. 

Os portos de P;:i.1'.a~ ::i:~1ii, .Fortaleza, Corumbá e J araguá estão . co'y; •. 
v ~n'. entementc estud?.d0°S, e as respectivas obras projectadas e orçada&, 



·, 
Para o primeiro a execpção é actualmente obfecto de coi;i.curr:eru:;~a , pu-
l:ilica. Quanto a0s de ' Fort~Ie~a1 e Corumbá fqr~m ;nnulla<las as ;respecti-
vas ''oncurrencias por tliio c'onvirem as propostas apresenta,das, que serão 

. aê' no'vc) cliatnád11.s, sob 'o regimen . es.tabeleci.do pelG editaJ d~ d~c;e~O llU• 

· merv16 .. 36S .' As propostas para · a · const;qcção do ·. porto de J araguá estão 
.. . sénéio ·ês'tiudadas ~ · ' ., · · · ' · 

l•cham-s~ em: estudos o pc)°ri9 de Amarração, 1:1º Piauhy, . e os !na· 
, , . , · . I ~ ri · 

ço3 fJuviaes q-ue formam o ,ddta ·do rio Parahyba, . as3im como alg1;1ns 
p~rtos do Estadq dr:: Santa· ·c~füa_rin~, onde.· tambem' pr~s·~guem -os ' tra-
balhoi, ' ·para o ºaptofundàmento -do .>canal de entrnda para o porto da ca-
pital. Brevemeni:'e ~§é esttidará t~mbem o porto . de S . J pão q~ , Barrn. 
assim como a rtavegahilidad.e do· rio Pai-a~yba· e o i:estabelecimenro .. dos 

· canaes que dantes 'serviam 'a essa zona do . Est~dó_ 'do Rio de Janeir? · 
Quaato ao canal d.e ~Iossoró, na lagôa .de Araruama, já existe .projecto 

·· e estào ' orÇados os. 'respectiv~s - melhoi~m~_ntos, _púa · ()S qu_:i.ês, F~tr~tanto, 
· o orçamento -das desped s' da União não deu consignação , no actu;i.l exer· 

. . 1 L 1 ' · ·'· • ' : ' c1c10 ; , . 
'Está' nomeada uma: co~~issão 'para" examinar o c~r;o' dq rio Palia· 

catú, af_fluente do S. Francisco ~ propôr os melhoramentos . P\l ra tprµ.~l-o 
, francamente nà vega vd por vapores de pequeno cal~do. rambt;m .. q rio 
Pàrat: uassú esd sendo objec,t~ d~ estudqs Sºm .. Íd~nti:co fim,, effçc_tu;i.4p:; 
1:.tia sub-administração que fiscaliza as obras do porto da :Bahia. . 

· C'tilizarÍ·do ·a auto~i"za çã~ que li:i~ foÍ concedida. pda ,.Íei , n. 2:. ~~4, 
de + de · J ai:ieiro deste anno, espera o Goverho p,romover :i. co~s·~~ucçá·J 
do p·)1tó de Torºres, na costa do ;Rio Gr~nde do Sul; que virá s,ati13fazer 
uma uccessrda~e de ordem ec'onorriica, interessando a defesa' çl.o terútqri·J 
nacional no · sul da Republica ·. 

1 Por decreto n. 9. o8oi de 3 de Nov·embro de J9p, fpi dado Corr.eius 
. ,,. ,. . . . >· 

· ndvb regulamentq ·á ' Repart~ç~ç dos,, Correios, com o intuito_ ·de attel\der 
de mndo co~veni~ril:~ "aci i~ter~sse · do p~hlico, ' e ide melhorar a organi-
zaç,ão id9s s·e.rviços, s,em prejuizo . das garantias e :vantagens do13 fonccio-

., ·, • • • 1, - • !. • .• 1 ' • • • é'·· • • \' 1 ~"" , , ' 

1ianos po~taes. . , . . 
•'·

1 F'oi á.urante . o·~' anno .findo .bastante pronunciado .,Q augmento da.s cor-
., respon dencias e~ t~;msi"to por este d~par~a~ent~ d~ . administração pu-
blica: tendo â. receita subido a 8.412:737$1 24, contra 'a de réis 
6.0S2:219$"194 dm 1910, havendo, pois, a diff~·rença de 2.330:517$~.fao 
pára· ITlais. Em 1'909, ·ult'üno 'anno em que vigorarain as taxâs que foú~1 



Telegraphos 

posteriormente reduzidas - de SO ºIº as do interior e .de · 33 por cento 
as do exterior - a receita elevou-se a 8. 905 :681$446, ·isto é, apenas 
mais 492 :947$446, nu \,8 °j 0 do que em 1911. 

A importancia dos sellos officiaes, fornecidos a credito ás divers.1s 
reparnções federaes, foi. de 968 :290$390, contra a de -980 :324$110, re-
lativa ao anno de 19iO. Estas importancias não estão comp;eh,endi·~,1s 
nas respectivas receitas. A despeza conhecida, até 31 de Dezembro do 
anno pa&sado, importou em 16.764:638$1.5'6, sendo 15.160:430$081 com 
o pess·oal e 1. 604 :253$07 5 com o material. 

No anno anterior disperideu-se 13 .535 :963$452 com o · pessoal ~ 

1. 642 :005$039 com o material, perfazendo o total de 15 .177 :968$491. 
; ncluidos em correspondencia registrada com valor, transitaram pe-

las d~Y'ersas ~epartições postaes da Republica 91.965 :154$054, além de 
quant:a muito maior transmittida por meios d~ vales postaes. 

Quantc ao movimento ·de encommendas postaes ( colis-postaux), o 
recebimento at:tingiu a 76. 074 volumes, e a expedição a 1 .424. 

Fo; ~niciado no annq findo o serviço de cartas e caixas com valor 
decla:aào . Os dados est,atisticos respectivos accusam o recebimento de 
820 c;irtas e 626 caixas, ro valor de 647 :212$020, frs. 485. 046,84, réis 
fortes 3 :332$, pesetas l . 927. 00, liras 5. 010 . 00, libras 134-0-0, marcos 
2.460,00; e. a expedição d~ 146 cartas e 127 caixas, no valor total de 
66 :244$080, frs. 65. 506,98, pesetas 63,00. E' de prm1mir que tal ser-
viço adquira muito maior importancia, desde que se tornem mais conhe-
cidas as s·uas reaes vant~gens. 

· , ., Governo continúa a se· preoccupar com a necessiidade de installa r 
;is repartições postaes conj{mctamente com as •dos telegraphos, em pr '..-
dios convenientemente adaptados ás exigencias do serviÇo. 

J-.: o 1° Congresso Ppsta l Continental Sul-Americano, que se reuniu 
. em Montevidéo, em J an·r.iro de 1911., foram approvadas as proposições 
apresentadas pelos délegados brasileiros, a . um dos quaes _coube a honra 
da el~ição para o cargo çle vice-preúdente do mesmo Congresso. 

A organização dada aos serviços da Repartição Geral dos Tele. 
graphos, •de accôrdo COfTI o regulamento approvado pelo decreto nu-
mero ..; .053, de · 24 de iJunho de 1901, já não satisfazia ás condições 
oriundas das ultimas cqnvenções, nem ás . exigencias trazidas pelo tra-
fego internacional, e sqbretudo pelo serviço rndio-telegraphico de re-
çente creação '. Faziam-se neéessarias modificações , taes, que tornassem 
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esse departamento da ·adminisl!ração publica compativel com a situa~ã· ) 
cre.aid:i pelai evolução n0rmal dos serviços. Para tal fim foi e:Xpedia.i 
o l'egulamento approvado pelo decreto n. 9 . 148, 'de 27 de- Novembro de 
1911, que t entro1:1 1em vigor em 1 l de Janeiro deste' anno . . 

A: ex.tensão da rêde telegraphica federal, em 31 de Dezem·b~o iJl-
timo, e1,a de 32 . 446. 120 meterns. com o desenvolvimento de 59. 237 : 726. 
Em ,relação ao 'anno ·de 1910, houve na extensão das linhati o. augmetiÍ:o 
de L 1J3. 729 com o ·desenvolvímento de 2. 097 .487' metros. 

O numer~ de estações, que em 1910 era de 62~/ elevou-se em 191 ! 
a 65'8 ou sejam mais 29, O ,de 1 est·ações de estradas de 'ferro em tra-
fego mutuo c~m as linhas telegraphica~ federaes augmentou de 15, fi. 
cando elevado a 1. 529. '• . 

Usando ·da autor.izaçã'.o contida no n. IX do art. 32 rda_ lei . nu-
mera 2. 356, de ~l de Dezembro de 1910, o Governo adquiriu para ?. 

UniãiJ ·a rêde telegraphica pÚtencente ao" Estado do Rio Granéle d,i ' 
Sul, 1nediante accôrdo, cujas bases estão mencionadas no decreto rÍ,1-
mcr0 · 9. 253," de 28 de Dezembro do anno findo . Tem aquella ' rêd~ rr 
extensão de 880 .. 600 metros e o desenvolvimento ··de 1: 047. 030 me-
tros, com 20 êstações. 1 

Por decreto n . 8.468, de 28 de Dezembro ·ultimo, foi ' abú to b 'tr~ 

dito de. 390 :000$ para o proseguiinento ' da cons~rucção· · d'o circuito d~ 

Goy11. a Bóa Vista do Touan'tins, linha essa de grande i'"i'rlpÓ rtan~ia d-, 
trategica e economica . . 

' " 

O numew de districtoR telegraphicos, em que se divide a rêde fe-
deral, foi elevado de 18 a 20, pelo desclobramento dos da Bahia e M::itto 
Grosso, cuja. exten sfo se tornava demasiada para a fi scalizaçãó _de Ürr; · ' 
só engenheiro-chefe . 

A renda·dos Telregraphos para 1911 'foi orçada cm 600:000$, ouro, 
e 6.500:000$, papel , tenclo sido apurado, segundo os elementos .sujeítbti 
:t alteração do balanço definitivo, o ' total de 9 .949:000$058 : 

.\. despeza par~ o mesmo anno foi orçada em 14. 343 1935$, papel, 
328 :~88$949 ,_ ouro. tendo sido effectuado, approximadamente, o total 
de J :j.. 909 :000$000 '. 

Houve, portanto, 0 deficit ·de 4. 744 :908$942, 'q-ue excedeu de 
958':,.!94$498 ao verifioádo em · 1910, 'nãto obsfante a renda, em 1911, 
ter :wgmentado· de 320 :052$716, em relação á daquelle anno . 

. ,As chico · e~ta~óes- r-aâiff.rêl'fgrâp}ficãis costê!ras\ á 'càrgo ·:da ' Rep~;::i • 
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ção .Geral dos Telegr~phos, funccionara,rn reg1üatmente .durante o annil", 
pr~~tan,do bons serviços á navegação. O seu trafego augmenta: rapida-
ment·= te11do havido o movim~nto de cerca de 1. OOQ t:elegramrnas com 
12: 000 palavras .por mez. A este sçrviço que convém ser regulamenta~ 
do pur lei especi~l, afim de assegurar o sigillo das communicaçõeS n°1 
territorio da Republica, tem o Governo dediçado desvelada attençãoi 
de~er;ninando a . constr~cção das novas estaçõ~s , radio-telegraphieas eh 
barra do Rio Grande do Sul, Santa .Catharina, S. Thomé, "'Cruzeirn 
do Sui, Senna ivfadureira, Rio Branco, S. L\liz ·de Caceres e Porto 
Mm:t.inho, e provirdenciando para. a organização .do plano ·geFal: da, 1•êd~ 
radiçi-telegrarhica costt~ i ra e interior; , sob os pontos de vista cornmer~ ~ ·· 
cial e estrategico . 

. A. 29 de Março inaugurou-se o trafego pelo. cabo da /' Deutch Su-
damerikanische Telegraphengesdl'schaft.", resvltarido desse · factó a re-
ducçãn de fr. 0,7S na taxa . por palavra,. feita por• es-sa comp.anhia, •que 
foi . . .i•:ompanhada pelas .<:lemais .. , . ·. 

Ficou concluida a dn nlicação d o cabo sub"fl'uvial da "Amazon 
Telegraph Company", ve;if icando-se que essa provi:dencia correspon-· 
deu cabalmente á espectativ\t, pois o serviço deixou de soffrer· as con · · ' 
stant(~s e longas interrupções .. a que estava s·újeito . 

. , ;\s linhas teiephonica~ inter-urbanas, -augmentadas do encurto R:io-
Petropolis, abrangem actua1n:iente esta .Capital, .Nicthe"roy, Petrnpolis• 
e Therezopolis. 

A inst~•lla çfo de tuhos pneuJ;TI;.\ticos está prestando bons servi ços, 
sendo esse systcma preferidp para· ·o transito de telegraminas entre es-
tações mbanas. Sobre um total de 57. 778 te! eg rammas recebidos e 
tramrnitüdos l"ITI dous mezes, 42 . SOl circularam pelos pn.eurna ticos 

Realizou-se .em Agos.to. do anno passa,do. ·em. Tur1m, ··por oct asião 
ela Exposiçã:o ,do Trabalho e cf'a Indus.tria,~· \1m ' .c.oncurso intemaci©rial" 
de telegraphia, no qual 'o .. :f3°r!lsil se fe.z repi:eséntar a· convite ·do ' G 0-· 
vemo Italiano. 

Por ·decreto n . 9 .032, <le 17 de Dezembro de 1911~ - foi' aheràdo 
o reg•1lamento do serviço ·-df : fiscalizaçã·ó da i:lluminação publica: e f>~r

ticµl:u'. ·desta Capital, o qua 1. tem tiqo ültimame"hte · riota vel desél'lvôl;vi-' 
ment<,. 

· Em .73 , qe Junho do, 1nno ·findo; effeétuou•se: a· ·iYi.auguração offi~ 



-119 --

cial .da n,ova usma de .gaz, qu,e está ;ipparelha<la :com Q que e.iiste .:. de:·:· 
mais moderno e aperfeiçoado nessa iµdustria. 

A emi~sã<o total do gaz em 1911 e l evou-s·e a 31 . 641'. 460 inetiios 
cnbicos .ou mais 1.161 . .560. metros .do que em 1910, ·tendo attingido: á 
elev~.ia proporção de 23,49 ºiº a perda de gaz na:s canalizações: ;, 

:\. extensão da rêde . de distribuição de gaz teve um augmento .: de ·• ·; 
4I.3:H metros, elevando-,;e em 3.1 de :Dezembro de 1911 a 695:603 
metro.~. · 1 ;,. I : ; 1 ! /1 · ! . 

1 

D~ntro ~o recinto da nova .fabrica de . g~z está sendo installad::i. · · • 
a usina thermica de reserva, cuja capacidade será de IS. 000 kilo.watts . .' · _ 

A il luminação publica tanto a gaz corno electr~ca foi bastante au · 
gmen:·ada no decurso dn anno. Aquella .foi accrescida de 990 luzes so-
bre um total de 20. 264, sendo elevado a 5. 5.97 com a installação ck 

Tev~ tamb.em grande desenvolvimento a illuminaçãd particular 
a gaz e electrica. 

DUJTante o anno, o preço médio ' em papel do metro· cubioo ·de gaz 
foi de 263,87 réis, e o da energia electrica para a !Lluminação pa'rti-
cular, ·de 381,22 réis o kilowatt hora, tambem ' papel. 

() preçc da eMrgia e1.ectrica para a i1!uininação publica, pago me-_:;~·.i' 

ta·de em· moeda corrente e mt>tade em ouro, foi de 185 rei s ·o ki'lo·w,::f; t 
hora, até 12 de Abril, baix::in-do de~sa data e.m diante a 175 . -éis, po: 
ter attingido o consumo a mais de 7. 000. 000 kilowaus hora. r' 

,\ energia electri.ca consumida na .illuminação da Quirita ·ih Boa 
Vista e no Parque do Pa J ar.ia do C.attete, está sendo paga, 'l'JOrém, a · 
150 réis o kilowatt hora, por proposta feita pela "Société -~ non ym·; : · r 

' . 
du Gaz" e acceita pelo Governo. 

A despeza com o serviço ·de illumi.nação a gaz, ·durante . o anuo de 
1911 importou em l.49~:255$399 , contra 1 .387:275$685' em 1910, · 
have ndo uma differença para mais de 105 :9.79$714 . 

. Com . o ·serviço de illuminaçfío efoctrica, . n-0 mesmo · anfl'.o despen· 
deu-se 1. 604 :866$059 .· Te1;1do .sido .a despeza do anno ante-rior de ·' 
779 :fÍ i8$321, h01Jve, pois, um accres.cuno de 825 :247$738. 

As contribuições diarias dos· rlifferentes minanciaes para o abaste-
cimento de al'(ua pota ve1 a esta Capital forari:1 de 237. 900. 877 litro_s, 

"Aba~tecin:rnto 
de agua 

no dr:cur.so do ~11n.o' find? . ..r'- . .. ._ . .; .. 
Dividido es'se v·õlume ·pela pop\1l ação élo :Districto: Fede'ral, cbínp11; . . e·· 
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tada ,cm 1.000.000 de habítantes, caberia a cada um o' volume de 237 
litros e nove decilitros, se o act.ual estado da rêde permittisse uma dis-
tribuição equitativa. 

F.m grande numew são as reclamac_;Õe$ recebidas pela Repartição 
de Aguas e Obras Publicas, e se a maior parte é devida á falta d~ 

caixas ou 'depositas e a defeito nas 1nstallações domiciliarias, causa5 
esta3 facilmente removiveis, outras, porém, são perfeitamente fuThda-
menr.adas, porquanto se estribam já na escassez real 'da agua, já e prin-
cipalmente na falta ·de pressão que lhe não permitte alcançar a altura 
iucessana. 

Procedem t11.es reclamações dos moradores dos andares superiores 
ao terctiro, e dos que habitam pontos acima da cóta de 16 metros. 

Para attendel-a~ têm sido tomadas algumas providenci~s,_ ta·~ :; 

<!O!UO a nova canalização, de Om,40 de diarnetro, partindo da caix1 
nova da Tijuca a seguir directamente ' pH<. o morro ela Provi·:kncia , 
de modo · a ficar provido diariamente de mais de 4. 000. 000 de litro 5, 
não só esse ·como ainda os reservator.i@s dos morros do Pinu, Livn-
mento, Castello, Gloria ~ Guaratiha, por ;aeio de ligar,ões convenien-
tes. 

Foi levantada a repreza do rio S. Pedro àa cóta de 146 para a 
'0.c I 7g metros, podendo f!.Ssim esse manancial augmenta r a sua contri· 
buiçio aetu:ü · ao Pedregulho, de mais de 9. 000. 000 de litros, ou en-
viar para a caixa nova da Tijuca 17. 000 metros cu bicos e ainda 8. OOJ 
lil1etros para o reservatorio de Santos Rodrigue~, na cóta de lOQ m.'· 
troe . . 

Torna-se preciso attender. á necessidade do aproveitamento das 
aguas da Ca,choeira Grarde, nas contravertentes do Maracanã, q:.t(· 
muito contribuirá para melhorar o supprimento de aguas aos morad"-
rcs em lugares de cóta elevada. 

Os estudos feitos e os projectos p organiz:;i.dos demonstram :1 

poMibilída:de de encaminhar estas aguas com um volume ·ele .13. SCJO. 00(1 
litro·; diarios, até o r-eservatorio do I<'ranc;a, na cóta de 162 metros. 

Acceito o traçado do projecto, as aguas da Cachoeira Grand~ p '· 
<leriam, por intercommur\icações, acudir em da·das eme~ge'ncias aos r-:-
ser"._atorios ·de Macacos e morro ·d.a Viuva, alimenta:dore~ dos bairro~ d(· 

. ' 
·ncttafogo e Copacabana e ainda abasterer o morro do Mµndo Novo, 
act\l~Üm;rit~ s«:m · edificações por não goza.r desse l,i~p.dic:io .. . 
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A despeza a fazer rom 4S ,desapropriações um tal)tO onerosas! para 1 

o apr1)veitamento ?aquellas aguas, será tod;i.via inferior . á que exigiria· 
a captação de aguas eleva?as · á grande qistancia da Capital. 

Como co:nplemcnto ás medidas necessarias, sobre as conecçõe~ a 
fazer .para mcihorar o actual abastecimento de agua, p arece indispens \t· 
nl a consú ut:ção' de um grande reservatorio; de cap

0

acida·de d e :20 . 00..) 
metros rubicos no Morro do Pinto; na cóta de 70 metros, ~ara o que já 
existe eiab0rado o profecto corrt o respec'tivo orçam~nto . . 1 

I'equenoc reservatorios lociíes ~u de cir.cumscripção, idenücos, ao já 
exi:;teutc no Morro do Cas~eilo, seriam construidos nos morros da Con-

•• -1 

'ceiçln, Gloria· <: Guaratil>a, ·para o fim ele guardarem reservas de agua,, , 
~ 1 • . • • 

de que se pudessem prnv·er as respectivas localidades, nos casos de acc.i-
. dente:', nas linhas adductoras. • 

Curnpr-e tambem rnidar do aÍJastecime'n.to de certas lpcalidad~s ,fo 
Di stricta,.tae; .:omo Cw1pn G1:andP., H.r-:~lengo, Bangú .e Sapop e mb~ , cujP '' 
crnstderavel ··d(·sc11volvirnen'.o "está exig.ir~do maior supprimento de agua .'' 

':<:\lém dv dpronita'.11entó ·de 6. 000 .' GOO ' de 1 itros' com 'a s sobr~ s do 
Bio <ia Prata dei Mendanha, convirá fa;zer a. captação d e 1. 200. 000 
litros provenientes do manancial Tres 'Riachos, cuja desapropriaç,ão sé 
torna necesrnria. 

E' serviço esse que se impõe, ,;isto que ta:es aguas p oderão aba'steée r 
a Vii.la Milna.r, poupando-s'e os 4.000.000 ·c:le l'ittos que pres;ntei:nent ~ 
a alimrntarn, retira.dos ;das canalizaçõés g;eraes, com 'grave prejuízo dJ ' 
fornecimento • ao Pedregulho, e mais ' aii1da, provendo ás' heêessid;dcs.· da· 
Villa Proleta ria em a·dinntada construcção . 

' " ' 
De accõrdo com os contractos existentes, os esgotos da cidade cio 

Hio d:~ Janeír0 c0ntinuam a cargo da. "The Hio de J anei-ro City Impn i• r 
vernents Company, Limited'I, fiscalizada • pela. ,R cpartiçã0 "que . s c ,.·des~ 

flnnc~cou da de Obras Puhlicas, por decreto n. 9. 087, de 6 de N ove111- < 
bro -dn anno p rcximo · passa:do. Os· serwiços foram veal:izados, pela com-
panhia, .durante o anno . fin.do, a conten·to ·11lr:i Gov.erno,, tendo si-do coff;•. r 

truidos L 438 metros de col.lcctoi:es; ·varios,· depcsit0s: para ese-otf>' & . J',~ 
pred.ioo no1vos · e 2. 692' ~e galerias de Gsg·itr•s -Í"M es_ cDm - ventiladore:::: , , 
oo.trad~s e tanques fluxi v·eis. A rêde ·de esgotos .. de Copa·eabana ;.i pJ;i~- · ~>f'i i1 
firneciol').anq0 de . accôrdo com o- systema de Jançame~t;0(1fótta 1,cla jba!rr~·. '· 

r:~~uda-s,c a~tualmente a resoluçã0 d.o pr9hlerna ~ g-<t1t a 1 dos1 esgot©'S , 

Esgotos ela Ca-
pital 



1 
~hixa·fa do Es-

tacío- d~ ·Rio .de 
J2.neiro ,• 

.. 
tendo-se 'em vista dividir toda :a ci<füde e suburbio~ ' em' duas grande3 
zonas,. ele módo a ter-se na primeira o lançamento. fóra da barr

1
a, "e ·na 

segunàa a applicaçã~ ·do · tratamento bacteriano. ' 

Em . ~odà~ as ca~~s de . machinas a ~oqipanhia tem tratado de . . sub-
stip,iir :.po'~ installações electricas, ~s \)-ntigas a vapor, estando quasi. 
com~leto esse serviço . . A. revisão da,~ canaliz.a~ões do 2° 4istr.i:cto est:'1 

' 1dep~ndt;ndo da resolução d9 problema geral ,acima . alludido . 
. f.) numero total de predios · servi~os .rela companhia .em. 1911, foi 

de· 2. 'filS novos, e . 588 reconstruidos, attingi11do a 60 .
1
lÇ8. , · . 

. · Durante . -O anno foram devidamente conservad~s, além ·das cana· . 
liz~çÕes de esgoto _ fecal, a.s galerias de a~u~s ·~lu~.i~e ~, g11~ e;t~o .en· 
treg;1e< á companhÍa. ' ' . ' ' . . . 

1 

Co!n a imtíJ.llação de ~a officina de frmdiç~o d~ ferro e .bronze 
na casa de machinas de S . Clemente, e com . o ,fabrico ·de tijolos, a com-
pa~hia ·conseguiu. rid~~ir co!l~i{leravdm~nte a s~a importação '. 

Ü5 e·sgotos de Pa,,quetá· ainda ·não fic.arai:n conduidos, por depen-
der rb. desaipropria!;jfo <le 1 terrel}OS particulares,, cujo . pro.cesso está em · 
via , de ,COJ?.Ck,sãp. , Ü .s,ervi~o foi . Orça,do. el]l S:n.:043$401 e· já se acham 
no ~o.:al em que devem ser . empregados, todos os apparelh9s, quer ck· 
rtri.cos, guc,:r os usados n9. t ratamento bacteriano das aguas . 

. . O probl em;t 9;a modi'fü:ação .,·doS" esgotos no Rio de Janeiro é .m :~· 

teria , ·k ~umma relevancia, que recl.ama do Congresso ·autorizações· an:· 
plas para ·que o Ggverno pnssa . tomar as necessarias providencias .. 

Decretado. o sanea1m:ri.•o da baixada fluminense, · vão tendo convc-
. nietl'"; imp~lso os respectivos trabalhos, cuja realização muito de pe·;·t0 

interessa, .a-ssim á sahihri~acte e hygiene da capital' tia União, .cÓm6 :í. . 
valorização ·dos terrenos adjacentesv qu'e <le'st'arte pa'ssarão ,·a ser 'mdhnr 
apnrveitados.. r.. . ' ' . .. 

Apezar de s•e tratar de llm serviço de n'àtureza ·especial "e '•intei'i·a- · 
mente novo no.'.;paiz, tem ·o Governo fundadas' esperanças <le q,ue a ·SU:\ 

execução virá trarzer. rea'es oenefü:ios a uma 'área ·de '. ~er·ca <le 4. 000 k:i'-
lometros quadrados, atravessada- em diversas direcções -por numeroses 
rios;"cÚja extensão póde ser calculada · ém $00 'kífome'tro~, e que, adÍán· 
do-s~ hoje :mal1 apreveitaqos; fica.rãa afinal 'em · cond.ições de · ~av·~g; b i 
lidade durahH· forl'<l'. o ' anqi:Í , · ~préssando o deserivolvimentó éla: p:eq1iena 



ti " b3•L .. ::··-

)ayoqrn e• de ·a.Jgum::is · irrdl!lstriàs ,' ;e· faCi!i'tan'do · i~ C5 ~ )ain~pto: ·a1 ~·;od. o:~u 
' ' ! ' •,')j .:t '1. 'J. '1.'\ º IJ't.·1•- ' .. '/·' •J i' ' V j i~h!J ( ;'-· cção. ~ / . ! • : ., ·:" ":." • -

" ',') . ih .J 1 '"•f ! •. ; ,IJ'" 
J:í. se fazem sentir os beneficos effeit'os dos trabalhos executados 

com :.a ·a:bertttra · àe ·lon'gós· 'diilaes' · ;n~~ ba~ras ·, 8ok' \ i1d; 'EstreÜ~ 'sll~~i:i~ -~ __ 
. .. . . I ' ,. ,. , . . . r . . ,k il· . . _ t . . ·1 . . ·· 

Macilcú, ·rins· extensões crespectiviis de 1. 800, 1. SOO e 4. 000 metros ; .o 
. 1 ' 

nivel das aguas dos pantanos interiores tem descido consideravelmen.tc, 
e a .navegação a<ctúalmd1te 'vai ' já' sendo feita, "mésmo 'náS 'ba'ixas ;n~rés 
da b~Jtú1a do 'Rid ·de Janeiro :· b Macatú l rn~· peqi:iei·fa 1dragag~m-'nü seti' . 
interior, : t~m 'capacidade suffiéiente " para· feêeber eis;; navios ·t~ rpe'dei!·Ó~ '/ 
íla Marinhá f d·c·Guúra" N aciona•!, que ·a p'~ucas' inilhás d'o 'lid~Ll, podr· •Jn 
rfo fluctuar em agua doce, .'ev'ilind~ <issim ·as· grandes desp~~as; de ' e~:' .1 

tra~ :t, e , o _te!íllPº de i p.e.i·m;:thencia nbs ' füques ]Dalra a ' >fas·t»agem'· da's '"cH,1-
pa&, ~L> fun:d0. ,,ç,, -., 1" ., ,, o·· J .. . ;-.r , " 

:{J · .G@~rn1Dn0 < esperári~ue não' deixaT"ei's' de ' }1 1:Óporci~~ar o's nec~~~~ri~: 
meios de c0ntinua~:ão de tãé iinpordntes' fra'balhos ,1 ' ccíhcedendo~fh~ op~"' 
port,UI~aJnf.ntt autori;bação parn , abrir .os credití@s, 1qu'e se torniÚein · · p~e
ciso~ {" ·in(lerm)ização d@s· -immoveis "já dé~apropriados ' pelo' •decr~to· ' ~ti ~· 
mern 8.313, de 20 de Outubro de 1910 . ~ ·" r ' ' · ! ., .,. 

'' ' i.• ·. • 1 l: . 1 . • .•. ~. . 1 ' . f ! ! ' '· : 

1 0 ; s'erviço i:le l·obrl1s· contra ·~·s 'etfeitbs 1 d~s " secc~s •. i11~Útu_1 ido ·p, e'.r;~ ' (Jb 
.. t • · . • ''·. ·· .•. , • 

dec reu, n. 7.619, de .21 de Outubro de 1909, e reorganiia.do pelo re-
gu l amcn to· qír~ baixou' com @·'!decreto n . • 9 :2S6, ·de 28 de ·nezerrioró u !-
timo, teve c::onv>eniente ·system:afrzação e distribfii ção equitativa pel d-:s re· -
giões do paiz desfavorecidas '·<l;í.s chuvas. '' ,· 

A expériencia de. doú8 annos d~ tr~ f~'alho de1IT\.ons~r·ou ~ c61~v~nien:· 
eia d~ de-senvolv~r ~melhoria~ i05 ser-\i iço~ aa.· re~pectiva Id~pectoria,' " -<, 
o novC1 regulamento atte'ndr·u ''a· e'ssa n&~ess idad~ , · ~stib~lecendo ·· ·in~iõf d~ · -
acç1fo mais .-ampla . e efficai'z,:· no . comhate ·ad'"'f·lagdlo ' :Cfas· 'secras ~ ... " ' 

·"• paHir de '· f 911 0-s' ·i~·rviços co'n.st;á;d m ~\n . Í'·e s ~rrtô " ae ~stJd~s :1pa/~ 
1

:" 

a con ~ifrücÇãb' ai ·I3'6' '. :iÇudés:· senC!o-i6 ho'Pi~uh'j}; 23' n~-' 'óarã.'fo :C:.~ 'fü._t ·" 
Grande do Norte, 20 na Parahyba, 7 c;n P~f1iii~b~~i, '6 ''e~ S~i'gip~ '/ '

7 
. 

14 na. Bahia, havendo alguns, no Ceará, Rio Grande do Norte e Parn-
hyba'; clija capacidade : att'inge, '(!e accôrdo com: ~s daâos ôOi:iâ'o's; :â m-~ i s 
de 5fJL) 'rriilbõés ·de rúetr'os eh bicos. l\.:i'uitós d~ll~s j i e;tão "!frofect~dos; 

ras contra a~ 

secc;:; 
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prinópalmenre,. os . que ,vã.o ser. con~\r~iqes em,>,t~rren0s ··partioulaFes, :Í 
• J •• 1 

.custa dos respectivos proprietarios, mediante um premio em dinheiN 
igual á metade do orçamento. . 

. . 1 1 • . 1 J '' H l ltl Jrt ·'I 1 

~ste regímen mantido pelo ·r~~F!u~L,regu~1am<;nto da ,iln&pecto1nia :ÍOL '· 
amplamente ~ivulgado 1 no 1se~tão . e 9,t;u. ~7,sde 1 logo,, ,os filelhoi;!ls re~uJ

tados . 
' 1J ' ;.- lf 1 . f • 

.i\cham~se em cpnstrpcção· .os, fseguinte$ .açudes : Acarapt" 1 Sa:lão, 
Santo AI,lt~nio, S. Pedro , de1 Timbaúba e A1deia; no Esfadci do 'Piiauhj. ; 

11 Jl J. 1 • f 

Sant',A.ijna, Ga.rga)hei1:~1 Crir.res]pr1. e, ,Cunr.ajls,:• no , Estadài• do .. ·Rio Graridf'. 
do ~01te; Bodoc,ong' 111 ;Soleda,de, no ,Ji:stadt). , da Parnhyoa ;tr Riacho d;t 

- 1 . 
Onp r . Migl!el S al.m?n .. 1 no , ,Estado da, 1B~hÍ:ii . 

r 

Com 1excepç,ã0 dos açu~es' S1. i Pedro -.de · T tmoá'Úba1 no Ceatá ;' Al-
deia, no Piauhy; Curraes e Corredor, no Rio Grande do · 'N°'ottt qu., .. 
estão i.endó fº~,str,uidos a·di:nini~1tr.atiM;ime:nte ;- .. as , obrns1 dos ndemais fo-
ram contr.~ct,aras. mepiant,e :. ooncu rrenpia rpu blica. . · 

.Foi ,,fçi~a -po a,nno ·~incl.<!! 1a jperforaÇã:o de :H p·oç0s· tulitila'res, sendv 
4 no l"\~uqy;.l) 4 )lo Ci:-ai:á;.'9 nçi; Rio Grande do NoFte, •4· rt·a: ·Pa-mlíyba, 8 
em Pernambuco, 2 em A.lagôas e .11! \Ilia 'Bahiá'.r rr ' ,f, !1\ · b [· j ~ ,. ' 

Continuaram os trabalJ.ws topographicos da região flagellad~t, fi-
cando c.oncluido o levantamento de grande ,p,arte. dos Estaqos da· Bahi:.i. • f 1)[1 1t ,. . ! ) '1 ') 1\ • . • 

Piaulrf re F rnamb1:1co .. ·' )', 1 r (' , , · r , ) r 1 1 , . . t 1 , J jf!, 1 J '• ' b 1 o 1 i • 

• , 1= f1~ãp scndp Rrgariiza"da-s, c0m OS() maio'r.es, de.talh:es, . as plantas ) da 5 

bacias qoS qJHÍf\qipaçp, ri r.~, ;qa:qaella zol'Ia, afüm de •se : fazeremo 0s 1 proj e-
ctos completos das re sp~ct.iva s obras; à e ·T-reprcza '.e·· de ri11 riga~ão , Proce-
de-se alli t;imbem a est\1do,s g"1o!ogicos rde , n~odo .. a, ;ficarem assignala?os 

• < ~ , ' , ' r . ' 1 , ' 

o:; nontos, onde1 verifo:,. da a, exis.tencia em .,abnnda11cia .de1 1.aguas · po.lia-r . ·, .,i r . , (t1 . .r , 1i r , r , , . . , 
veis subt:errai as. sej,a efficaz, a abertura, de ,poços. , . , lf", 

.t ' r ( rr· " · 11 ) } . 1. 

Com os .. eli;met).;tos ,nui-. :~qes·,.est;m,lós ·for!l'l'e.cerem,~ fioará ' o i.po·de.r p·u: 
Mico melhor conhecendo as n,ecessidades e .. condiçõ,es rlo(laes; e ·bem as-

r ' 1 TJ ! (f lJ (. ,· ' ' • ,1) . \ J ' 

sim, .çiuaes ros .recursos de quit d<!ver;í Jançar .. mão,. afim rde- preveni.r e 
J 1j • J .1 , , 11 J .l r l 1 

attem1àx: -OS . effeitoS das 1seccas ' T , • . r 
. . ... } ~ . ·r 1) , , rt 1 1 J 1 I ' 

• I'.""' 

", " J : q f ( • 

. ·Os elemçntos .que o . Thesqu~o for.neae para aprecia:ção do ·movi-' 
ment ;:> Í1 ". cr-iro do, e~e ~r,ipiq , de. 191{) .não· são .. t;ão sornpl~tos 1 que 1Jl Q,5 



possam' dar um resulta<lo: defín iiti:Yo: das .oper:rções,1 de ·receita ·e· despettl, 
não oostante menos , deficiente d0" qüe ·o consignado na ultima·· Men'sa-
gem . 

. A . m:.::ita em ouro foi de . ....... ... ...... . . '.'. .. .' .. . 1' l2'.915:?63$374 
A d~speza na mesma especie elevou-se a ... , .. '. . . . 101 ·.035 :201$674 

. ( 

Hesultando ·um sa!dG .em oura de .. ; ...... :: . . . . . . '•r 11.880 :.961$70Cl '. 

:\ renda em papel, comprehendendo tant;o 'ª" . ~scriptu ~ad~ na . 1!11• 
portancia de 323.454:663$081, t omo a não ,classificada, e nã~. escriptu-
rada :1a somma de 45":328$94-i e o. saldo 

0

do~ depositos no valor de 
5. 547 .022$733, attingiu o total de 329. 047 :Q~4$7 55. 

. . . . .;) ; '. 

A despeza geral iem papel subiu á, somma de. ; ! . . . . 438 :2l l :465$741 
comp~ehend't' nclo a <les'peza· escriptur.ada que foi · de. .. ·' t4Hi. 972 :863$19 r 
e a •·não esc~ipturada, ·de ..... . .... : ..... . ...... J. 21.•'.a38 :602$556 
O cunfronto daquella verba de receita propriamente 

orçamentaria na importancia de ..... . .. . ... . 
com ·esse algarismo da despeza de .... . ...... '. · .. : . 

,·... J 

nos indica o excesso deste ultimo no valor de ~ . : . .. 

323 .454 :663$08 l 
'438':21 ~ :465$747 

114 '. 1.56:802$666 

Se se att~nder que houve saldo na receita, our9n ,de } L. 880 :591$700 
qué'/ ton\he'iltiâo em papel pr.oduz.iu 19. 008 ;~<;?&$?2Q; .qu~. para essa d.e'· 
piza · eoncoreu · recnrs.o. extrn.ordinario~ . resl\ltal)te .. d.e . operações '" de 
creditog ·na cifr; de 50 .. l 6S.:586$920; . subtrahida . a SOIT).rna, dessas duas 
i erba5 :de 'J~eeita, uma .normal, . orçamentaria . e pµtrf! . de. operação d1: 
crediw· -"- · ou~ 69 .174 :485$640, do excesso de despeza verificado de rfo 
114 . 7 _r;6 :802$666, a 43. 582 :31·7$Q26 - ,ficará ,., reduzido , essel) defirit. 

·. E' de notar-se · que -essa .diminuição .do defic.it, coo~spondente ao al-
garismo com que as operações. ·de ·oredito. contribuíram. para as . despe· 
zas, determ,ina naturalmente um augmento na: 1il.i viida1 publica e .. uma 
aggra v açáo dos encargos futuros.- · • 1 



.A . esses algalrisrnos d~ · receita ·e: despézidneheionad'ós áirida se &v~ 
. ,ad<diciona1;, ,CO!TIO receita ,extr'aordina·l'Ía, · ll!S "' seguintes verbas; • . 

Ouro 
~· "P_;oduf:tq de emp.restimo de 1910 .... ,. . .. .. .. ; . : ·' · "' 1Ll29.:02:1$'179 
'.: . \~rod.1ct:o :·.do :.empr~s.timo p;ira a ··E. 1 }\ de ·•ltapura · ,· · •· 

1 . Corumbá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 32. 485 :510$00/ii 
Producto Ço çmprestim,o p;ira a -~ . . F .. , Goyaz• .... ,. . . . 26. 350 :265$226 

Total .ouro ........ . , ........ ·............. 73.964:7,97$011 
Emi's:.ã·~ · de ~p~líces' p'ara a. constn_;-·~Ç~o ··d~ . estr~- "" .. (_:;-. · ·. 
··:··· 'Ciàs de lerro, .~pap'e!'.. . . :· ..... : · . .. : .. 1•· ••• ·•••••••• 31'.384:000$000 

..: Pa'ra: pagamento'' li~_'· i·é~1~'maÇÕd ' '- bol'i~i~·rias, em 
:;,apel. . . ·. · . .. ·_- '. ." .. · : '->. ~ .· .'° ... '. . : . '. : . . · .. ..••• ' · ' l'.'727':000$000 

\, '· ~ ' ·Pelo.s: .;tigarismqs . . qiie.r .deii!!io ·1 mçndo.M:dqu· ,se c;onq1ue que ,. f1 . r.enda 
! ,tQt;a1 -do • ~nuq ,.fin;mce}ro de ,; 1 ~)Ou qµer -0,rdin"1,ria, quer. extra9~.dip.aria 

<1 por meio de operações de· credito, ~l.e.vou-~~ .a ) 86 .. 8~0 :,5 60$385 ,. ouro, <'. 

362. 1.58 :014$7 55, . pap~l .. ; . ._, . 

... 'i ' 

·Pe,duzind,o-sc· o . ouro .conver-. . i.: ·· , ; . . .• 1; 

nc;lo em . _P-.a_pel. . . . . . . . . . . 64. 820 :789$049 
, ·!' . addiciol).am;lo-se á r~cc!ta . Pl1-" . . . .. 

• • • , • • • ' • • ~ ( ~ ... ~ 1 ' • • ' 

pel o producto d~ conversão ...... ' ...... · ... . 107. 17·9 :811$585 

"fícá·"<l· receita" dispoiiiv~l dê.: · f.f · .,.,.,. '" · ·: ·,-, 
·our:> : ..... · .... ~: .'. :.: . : .') . ~·~ . ~. i: ;.; . ... r ••••••• : ·· .122".0:59.:771$336 
Papel'. : · . . .... : : .·. : · .. :1 •••••• • :i .. . ' ~' • .- ....... 1; . · · 469.337.;g26$340 
Despe'z3:, r ourei. .' .. ). . \ . .' .: : :· .. · ~'. .. : . -. _;.'h -Ü;. : .:•. ·101. 035 ;20l$674 
' :Papel. ... • .. " .. ·, . J •• : l'. . r ..... :. ~ .. ..... · . . : .. ..•..... !'1-38~,2Ll.:3.P7.$147 
. , . : ~ .. ; ~ .. ,~ , . . e~~ , :_ -:-:. ~ : ;. ; ~· . .. . . . .... 
Passàndo para ·o ·e~er4cio :seguinfe'..(<i .saldó.fàe:r ; r •l< ·' '· .-. « .. 

·o· u'r·o· ·. ,., · ·. · . ., .......... ,. · , ·· : . . : '· ... , 1 . .. . .... -.· 21.024:569$762 
.. . · • • •• · ' · ·· .. . ... ..... .... 1 ......... , . • 1. • • .. . .1 \' ' • 1 .1 \ 

·Papel. . : ·· .. ' .. . . : . .' .. : ;·, . 1 ~ 1 · : •• , •• •it,. ~ . , .. · .1 ., . ~ ~. ~r·:~l .J 16 :,4;5,9$W-( 
1Da'. receita àpuradá1'de:1. • .•-;i"Jlfl:;-· '': ''"1 :1 ·-• 1 ".. : .. ···-..•· . 
Ouro. 112 .. 915 :763$3.47 

.•••••..•••• •• •.. .• •• •. ' • "·! • ' ~ .. ; • • •, ·, · l . .• 329'.'ó47 :014$7ff 
Pape~.. . ...... : . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 



comparada com. a orçad·a em: 
Ouro. . ........................... 1 ••. •• , . ··. ·, ,. 

Pape!.. . ....... ... .. · ..... · ...... ·'·.,. ," ,. : .. 
resulta um excesso . sobre a previsão orçamen-

rnria 4e: t. 

i·04. 403 :S60$nü 
313.' 118 :400$000 

. .... 
Ouro. 
Pape! . . 

. .................... : ...... ,, ., ... ~ . 8 .5H :903$H:+ 

. .. ... .... .. ... ... ...... '. . . . . . . . . lS. 928 :614$7 ss ,. 
'J ' ' 

P<1ra apreciação das operações deste exercicio, os ' drudos de qu'e · dis· Excrcicio de 1911 
põe e. Thesouro são incompletos e imperfeitos com relai;ão á receita e 
defi.:i.entes quanto . á despeza. ; , ' 

De muitos Estados faltam balancrtes das deleg4,áas necessari'ós 
para escripturar ·a .receita e despeza respectivas. 

:\penas uma parte da receita e da despeza acha-se ·devidamente es· 
criptmarda e classificada, constan<lo a outra parte de demon1ifrações e 
inforn1at;ões tdegraphicas •<ilas1 ·ropartições · f:e<ilerae·s dos :)i:stados e desta 
\Üipi~al. . . . ~. · · ' ·• , 

Ebses dados assignalam um a:ugmento bem apreciav~f11tl·a receita SO• 

bre a previsão orçamentaria, bem· c0m-0 consideravel accrJscimo ' de dei-
peza realizada sobne a qué foi fixada. · , 

A r~c~'ita ,d<·sse exerciéio foi · orçada ·pela . lei 0 nu· 
[Ylcro 2.321;· de 30 de Dezembro de 1910; em 
~ ·,1 ·JfO. . . . ' .. . . . ...... .• • •...•• . . -' . : . ... ; .. 

A renaa . arrecadada foi de: ·· ........ , . .. , .... . : . '. · .. : 

excedendo aquella pr·evisão em,. euro: ... . .. . . : '. : . 
A •re1·e1ta ·em papd orçada cm.·":.' .... .'; . ~ ... : .. 
prodniiu incluidos os depositas .... ; ... . 1 

••• .••••• '. • 

. ' . 
apr~sentandc, excesso em'; papel, de ... ;,_ ' ' . !1 • ;-'. ••• 

: ,· -~ ' 
. '-1 

... ,, . .. ' 

' 1 

" 
103. 821 :860$220 
122: 3•54':239$378 

18.532:379.$158 
· 314 .'. <J7.8 i40o$óoo 
383 : 6Ü3 :735$533 
. . ~ ' . ~ 

68. 640 :335·$53:~ 
'i ' J .. t 

. He:vo notar que a · importància dos . depo·sitós - é superior ·: a ~ re_J.s 
25. 000 :000$000 . ' '1. .. ..~ ' • d) " . . . :· - ' : :. 

· .. As ópernções de1 dedito. reàlÍ~ada~· ~esse · ~:xei:icicio cónstarrt âl~Jmis
sôe's 'de apõHces paFa, '.1cbti~tt-ücçãb de· êstradás ·de .: ;;;_ro ~o ~~lôr d~ .<r~k· 
39 Aól :000$, para ' iÍ1demriiz'âçã~ de . recl~iiiaÇõllS :·b-;;Ü~ian·~s,' ·12':000$000,: 
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e para sanearriento da baixada do Estado de Rifl no de 1 . 489 :000$ 
rw · tor:i;.1' ·de 40 . 962 :000$, papel, e emissão do emprestimo· para os serviços 
de .cóJi1st.i;ucçãó da Rêde de Viação Bahiana no valor de 17. 594 :389$800, 
onro . 

:'~ renda total, comprehendendo receita ordinaria, extraordinaria · 
e opin·ações dé credito, .attingiu a: 

Ourn .. 
.P,apttl. 

,. 1 

. ;-1 ••••• • • • •• • •' • •· •• ................... ... 

A dcspeza realizada, conhecida até agora, é de: 
Ourµ. 

· . Pap~l 

139.948:629$1?8 
424.581 :135$533 

89.088:808$98.J. 
511 .. 87 4 :222$238 

, ; fendo . s,ido a recei~a propria do exercício de' 122-. 354 :239$378, 
ouro~ e 388 . 616 :735$533! pa,pel, veáfica-se um excesso n.a renda, ouro, 
de :_.3. 265 :430$394 - r um deficit na- receita, papd, ©.e J'éis 
128 .255:486$705. 

Con.vertido err. papel, ao cambio de 16 d. esse saldo da verba our.J 
t . ,) 

da receita, que prodnz 53 . 223 :688$630, ·addicionando ao algarÍ$mO' d<t 
despen effectuada por meio de operações de credito no valor de réi~ 

40. 962 :400$, papel, .0'l,l o total -de 94 . 186 :088$630 - e levado em c·ont::r 
do mencionado excesso d~: despeza, redHzir-se-ha a 34. 069 :398$07 5 ess:t 
diff~a·rrça notada, que f~ca sujeita a modificações resultantes da apu.-
raçãu · ·i."diquidação definitiva des~.e período financeiro e do conhecimento 
exa_cf'O da importancia dps depositas. 

·· ;\ . receita ,conhecida cl9 . 1° vimestre ·do corrente anno; j i se eleva 
a qz. ]39 :867$, . ouro, t;; a . 71 . 252 :982$, papel, ultrapassando em 
11899 :253$. ouro, e em 4. 954 :666$, papel, á renda de igual 1periodo 
do 1nno. passado, que foi de 30 . 840 :614$, ouro, ~ 66. 293 .Jl 6$, papel. 

Essa rprogressão cre~.cente qas. rendas public~s, que se obsen,ra de3· 
de .dguns annos e que se accentuou em 1910, é um fac.to que assignalo 
com satisfaçãp .. por ser Fevelador do nossa. des·envolvimento ecol'l.ornico 
.e do franco progresso do- nosso pait. .. J . ; . 

Essa expansão da ~ee,:eita foi de, 1909 para 1910 de 2i .115 ié18$212, 
ouro, e 38.5~8:649$236, pap,el; de 1910, para ·l9ll,. de 18.522:379$158, 
ourn,. ~ -. 68,. 640 :335$5~31 pape~, . achando-se incluídos nesta sómm:l O$ 
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de.positos, que rorain avultados; para 1912, no l" trimestre, o augmencj 
já é bem api1eciavd, como já referi . 

Os effeitos dessa expansão da nossa renda não se têm feito sentir 
na situação fina.ti.ceira tão beneficamente, como era de prever-se, annu!.-
lados como têm sido pelo augmento das dêspezas, que vai numa pro-
greRs:io ai11rh maior. 

E' imprescindível mais prudencia na deG'retação -das de-spezas pu-
blica3, especialmente evitando-se que sejam aggravadas com as de ea-
racter permanente e sem nenhuma influencia no desenvolvimento da 
ordern economica . 

. Sem um grande esforço no sentido de restringir as desp·ezas pu-
blica 5 até o limite da receita, não se conseguirá o equilíbrio orçamen-
tario, ·que é imprescindível, não só para manter intacto o aosso cre-
dito, como principalmente para enfrentarmos resolutamente o problema 
da ;; :inversão do papei-moeda circulante, por !Tieio da restauração e fór-
talecimrnto dos fundos cle garantia e de res~ate. 

So regímen de deficits em que infelizmente temos nos encontrad!: 
desde 1908, escas-seando os recursos orçamentarios para occorrer. ás de-s-
peza.> ordinarias de caracter imperativo, são forçosamente privado-s os 
fundo~ de garantia e de resgate, assim como os demais, dos recursos 
que n5 orçamentos lhes destinam. 

Da demonstração da conta desses fundos r.to Thesou·ro,. consta que 
a re.:eita do de garantia de 1900 a 19!. l accusa um activo de ' réis 
111.214:372$406, equivalente a f 12.Sll.6l6-17-4ie o de re~gate um 
acti v•i de 47. 567 :997$5'43, do qual teve appl~cação em resgate dé pa-
pel-moed;:i., ·que foi incinerado de l 902 .a 1909, - a somma de réi~ · 
30. 200 :OOOQ=OOO. Para esse fundo foi transferido do . de garantia em 
190'1 ·-- a quantia de ] 6. 000 :000$, <jue se acha em poder do Banc0 
do Bn1sil conjunctamente com mais 10. 000 :000$, que lhJ forarri entre-
gues cie 1900 a 1902, em virtude da lei n . 689, de 20 de Setembro 
de 1900. 

Para que seja uma rea.~idade a existencia desses fundos; a partir 
do .rnno de 1911 foram aber~as contas espéçiaes nos nossos agentes ·fi. 
nanceiros c:m Londres e no Banr.o .db Brásií, afim de que: seja'm ... neUe3 
recolhidas as somm.á& <JUe Se _ ,~ão apúFando da rece'Íta 0rçameR1taria de 
cada exercício. Na a_gencia de 1.ondres forarti já depositadas l'ibhs 
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SÓÓ. t;oó, e no Banco do Brasil, 2. 559 :659$502, papel, correspondent:'.3 
á pa 1tL desses fundos, que o exercicio de 1911 deve fornecer da rend,1 
com applicação espe~ial . 

Para esse assumpto solicito vossa esclarecida attenção, esperando 
de Yossa sabedoria e ·do patriotismo que vos anima, uma medida le· 
gislariva, que assegure a manutenção dessa instituição e seu fortaleçl· 
meno com a ampliação das fontes dos recursos, que devem restaurar 

· esses iundos, que são os factores essenciaes para o estabelecimento d::> 
regímn da .:oiwersão . 

:\. nossa divi·da externa eleva-se presentemente a f 82.903.120 e 
frs . :300 .000 .000 . Até Dezembro de 1910 ascendia a f 77.331.757-9-~) 

· e frs . 240 . 000'. 000 . 
Determinarnm e~se augmento da divida externa, o emprestimo de 

f 4 . mo. OOC destinado ás obras complementares do Porto do Rio de 
J an'!iru, o de f 2. 400. 000 para pagamento dos serviços de construcção 
da Rêd( de Via~ão Ferrea Cearense, contractados com a "South Ame-
rican Rail way Company;' e o de frs. 60. 000. 000 destinado ao paga-
meno dos trabalhos de construcção da Rêde Ferro-viaria do Estado d.i 
Bahia, · contractados com a Companhia Viação Geral da Bahia. Seria 

: maio·: essa divida se nãp tivesse havido resgate de titulos no va\or de 
· f 1 . 328. 620 até Dezem'pro passado. Até o mez ·de Março . do corrente 

anno foram resgatados 1·itulos no valor de f 1. 328. 620 até · Dezemb<o 
pass·1do. Até o mez de Março do corrente anno foram resgatados ti tu-

: los d·:&sa divida na impprtancia de f 244 . 200. 
Não proseguiu o Governo nas operações da conversão da divida 

externa, iniciada em 1910, por não se lhe affigurar opportuno · o m.;-
. ment,i para realizal-a erp condições convenientes para o Thesouro. 

De Janeiro de 191 l a Março do corrente anno o Thesouro reme t-
, teu a· &eus agentes fin~nr.eiros em Londres f 7. 533. 088 e francos 

25 .2?.0.663,95 . 
. Com a maxima re15ularidade têm sido satisfeitos os nossos com· 

proirfr;ws externos, quer com relação aos serviços de j utos e amo-rti-
. zação eia nc·ssa divida, quer relativamente a out•ra natureza de presta .. 
. çqes contra.c.t)laes . . Os juros pagos · em .1911 importaram em libras 

' .. 3 ·,Sll.929~18·4 e .frs . .12.291.1.50 . 
. · Até De~~mbro de 191-1 era de .620. 525 :600$ a divida interna d:i 

Uniã•J, tendo. sido emitü,dos de Janeiro a Março de 1912 - 11.091:000'.5 



de apoiices, send0: 9. 702 :000$ para pagamento de consüucçilo. -de cii-
vers.15 estradas de ferro e 1. 489 :000$ destinados a pagamento dos tra-
balhos de sancament-o da baix~da do Rio de Janeiro. 

As apolices uniformizadas até 3l de Janeiro de 1911 attingiaw 
a 509.567:400$000. 

Fôram sorteadas 6. 000 apolices do emprestimo interno de 189'1, 
que e' tão sendo resgatadas. 

Da emissão feita para pagamento 4as reclamações bolivianas foram 
resgatadas 60 a polices de 1 :000$000. 

Tem sido realizado com regularidade o serviço do J_uro dessa di-
vida, que momou em 31..328:700$ em 1911. 

J'ar;celladamente, pelas diversas directorias, poderão ser apreciados 
devid.1mente os effeitos <la ultima reforma do· Thesouro Nacional, em 
virtude da lei n .. 2.083, de 30 de .Julho de 1909, regulamentada peLi 
decreto n. 7. 751, de 23 de Dezembro do mesmo anno e executada a 
parti': ·de 1 de Fevereiro de 1910 . 

E estes effeitos, em suas linhas geraes, não corresponderam inte1-
ramente aos .íntuitos da reforma. 

i~ Directoria do Gabinete do Thesouro, pela extincção das Directo-
rias do Expediente, Inspecção da Fazenda, do official de Gabinete e dJ 
Conselho da Fazenda recebeu a seu cargo todos esses serviços e outros 
creados no expediente ord'inaric . 

· Po.r esta fórma accrescidos os trabalhos, não houve, enüetanto, u:n 
augmtnto proporcional no numero de seus funccionarios . 

Demais, os resultados da centralização não foram tão proficuos 
como se augurava, apezar da regular.idade. qut nelles se tern· prornrado · 
imprimir e que vai sendo con:seguida com grande esforço e dedicação_, 
esta:iJo implantada para um gr~po de empregados, ·como medida de 
caracrer permanente, .a prorogação de horas de func·cionamento. -

::-fa Directotia da R.eceita a reforma veiu trazer o inconveniente 
da d•1plicata de serviços, da mesma natureza e a cargo de duas · di-
rectot·ias - R.eceita e Contabilidade -- o que: acar'reta forÇosameiitc 
algu'ma confusão nos ·uabalhos. . .. _ 

;~chando-se- em dia os serviços ordinarios :da Directorfa · da ·Des· 
peza, ·não ha sido possive1 identica· ~ormalidáde na organização do!> 

Thesouro Na-
cional 
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balanços das p,agadorias, ql\e dentro ·Wl b~eve çsta.rã.e em di:i- com as 
providencias aqoptad3:s . 

'· Na Directoria c\9 fa trimop.io Nacional,, a c9mp>lexidade dos serviços 
das ;nais variadas especial idades está a ex\gir l\IU . maior numero de 
funcc:onarios, dentre os quaes alguns com conhecimentos technicos es-
peçÍar.s. 

A estat1st1ca dos trabalhos realií:;ados clurante o annq passado e 
o. movimento do expediente. revelam a gran4.e capaci,d,a:de de trahalho 
des.t;.i reparti,ção, que, conservando o mesmo pessoal d.e 18~9, tem visto 
extrao1<linariamente augrnen,tados todçis seu.s serviços, que no emtanto 
são r,.-ecuta0.os com relativa promptidão. 

Ht:presenta a arrecadação ·do anuo findo a ma.ior receita até hoje 
conlír(ida, t~ndo sido de ;n. ff6 :134$876, ou um excesso ~obre a de 
1910, de· 4.252:427$753. 

Cccm .ª passagem p<i.ra a. Pre,f eitura do imposto• d.e transmissãq (" 
exclusão das taxas da·s e ~colas, ·não poderá <;ifferecei: um &aldo igl\al q,0 
ac~uai exerci.cio,, se prevjsões bem fundadas não a,utorízas·sem .ª çrer 
em um augmento na receita por con:ta de outros titµlos. 

A r,efonl).a do apparflho fisql, i11terno e externo,, desta . repartição, 
se impõe como rn;na imprr scindivel necessidade. 

Rast.a ·considerar que a Recebedoria ,se rege pqr algumas disposi-
ções, quasi seculares, tanto das leis de 1831, como <;le 1850 e 1$60., não 
compatíveis com o progrf:sso <lo paiz e algumas dellas, com o actual 
regímen. 

Correnim com regularic!,ade todos os multiplos serviços a carg0 
desta importante reparti!;~º do Ministerio da Fazenda . 

Pc:lo Thesouro N acipnal. estão sendo resgatadas as 6. 000 ~polices 

sorteiv:las. dp emprestimo. nacional de 1897. 
,\ unifo1mização da~ apolices prosegue, caminha~·do p~ra sua con-

. c;lus.~;i. tendo .sido, no a~mo . <le J 911, uniformi~ados 1.474 titulas, n-1 
valo; de 1 . 408 :400$00,0. 

:) total dos titulos permutados, ta~to. p,9r in,terrn~d,içi da Cii,ix:1 
~mo das :delegacias 'f,rsr!J.~S e.ra, nQ final do ultimo exercício, de S 18. 068, 
~ eq~'.va~~ntes a 509. 567 :400$000. Existiam, , entretanto,; ~inda nãJ 
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uniformizados, das apolict.s antigas, reconvertidas e das do · e:nprestim:> 
de 1895 - 3. 138 t:itultrn, rnpreseRtativos do ca,pital de 2'. 6.n :400$000 . 

Do emprestimo de .1868, juros de 6 ºIº, ouro, cha,mados :i. resg.atc 
desdr Abril de 190.5', restam p0ucos titulos; ~~ualmente, do · emprestim:i 
de 1897,, juros de 6 ºIº,,. pap,el, foram ·retirados da.s contas, correntes, 
nas düegacias fiscaes r em vista de diversos sorteios effectuados, 5 .'8·7S 
ti tu lo ~., na importancia de 5. 875 :000$, restando ainda 12. 668 titülos . 

\ emíssão para construcção d!: estradas de forro, juros de 5 ºIº, 
papel, em 31 de Dezembro d~ 1911, estava representada por 79.329 
títulos . 

Em dinheiro, a verba destinada á acquisição de apolices, do Fund·1 
de r\mórtização, impodou, em 191 I, em 1.486:619$, tendo sido adqu~
ridos 500 títulos, do v'alor de 1 :000$, cada um, da emissão para constr{i-
cção -de estradas de ferro. 

Em apolices este fundo possuía 27. 262 títulos de diversos empres-
timos, juros e valores.; mas pela retirada, nas coritas de Fundo de Amor .. 
tizaç?i;) ·de 136 apoiices do emprestirno de · 1897, ainda sorteadas em 
1910, resultou o saldo de 27. 1l3 :000$, representados por 27. 126 ·titu-
los, q1.ie pa~sar;i pár~ o actual exercício. 

Quanto á circulação de papel-moeda que eraj em 31 de Dezembr•l 
de 19JO, de 621 .005:255$, baixou a 612.519:626$ no fim do exerci-
cio e.e 1911. 

A differe.nça notada provém de diversos resgates,, sendo: 
das de prata, 4. 797 :5'77$; nickel, 958 :993$ bronze, 7 :149$; 
$SOO, que perderam o valor, 2.721:310$.5'00; num total 
8 . 48.~ :629$500. 

per moe-
notas de 
de réis 

;\ incineração das notas velhas attingiu a 1-mpprtaneia de réis, 
15'9. 326 :259$500 ç mais a de ,66. 000 :000$, . correspondente a 330. 000 
cf:dula~ de 200$, por terem apparecido algumas falsas na ci.11cu1ação. 

Quanto ás apo,lices , ge.ra~s convém accentuar que as suas cotações 
têm-se conser;vadn sempre .aci!J1a do .par, mesmo no principio dos se- . 
mestres, em que sempre: so.fhem certa depressão as mesmas cota:ç·õ·es . 

~~a semana pas·s~Gla a sua: cotação tr.a de l :026$000. 

Contiliúa exerc·endo sua beneflca funcção aa ordem economica nJ-
ci0nú essa Caixa. 

••w•·--· . . 'J;._. •",!-,, , • , , 

Caixa de Con-
vers·ão 
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As ent~a.das de ouro amoedado em 1911 foram dé f 8. 248. 892-0-S 
e as rt:.üi:adas de f J. 282. 536-18-0, ficando em dep<i)sito ·o saldo de li-
bras 4.966.355-2-8. 

·);ada houve de anorn:ml nestas tet.iradas, visto como o saldo do 
depo·-'.'. to correspondeu á média 'dos depositos annuaes, verificados no 
perioco ·de ·1906 a ! 910, ou f 5. 000. OÜO. 

'J.~ depositos effeúuados durante 0 anno foram feitos Ras seguinc 
tes moedas: f .7 .461. 37); ouro nacional 176 :280$ ;. francos 11 . 285. 210; 
marc6.? 2. 68~ . 510 ;· dollars 915. 612,50; pesos .ar'gentinos 1 ..480; liras 
3. 89ú; pesetas hespanholal'> 300; corôas austriacas 7. 140; réis fortes 
18$0CC. . , 

Foram ·retirados : ,f 3. 228. 576-10-0; nuro nacio.nal 108 :670$000; 
franc, ·s 746.llo;. marcos. 112.620; dollars 28.025,50; pesos argenti-
nos '.:'. . 295; liras 7. 501); pesetas hespánholas 2. 300; çorôas 590; . rh 
forte·, 63$000. ~ . 

Lm 1911, o ::nenor ~eposito de ou rn na Caixa foi verificado . em 2 
de T\i'aio, sendo de t5_2. 422 :536$7.35, correspondente a ,libras 
16. 828 .1.69-2-3. 

't{tuni·do o saldo dr. f 4.966.355-2-8 aos depositos anteriores,- ele . 
vou-~1' . o la.stro das emis~ões · conversiveis, em 31 de Dezembro des ,.;c 
anna, a f 25. 232 '. 368-0-2, equivalentes a 378. 485 :662$71 ~, sendo: 

Ouro amoedado, em cofre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Resp~nsabÜidade do Tht>iour~. '. ..... ., ... '. .' .. f 

23. 943. 059-2- 3 
l. 289. 318-7-1 .í. 

Esta re~ponsabilidade é derivada ·da lei n. 2.357, de 1910, a'ccres .. 
c~da çle f 22. 692-0-0, re~u ltante da rectificação das tabellas que vigo .. 
rararri de 1906 a•· 191 o. . ' 

A relação porcentm11 d'as retirada~ para os depositos foi, em 1911, 
<le 39)9 ºI". " 

~ci-se a emlSs§.o d.e · 123. 733 :380$, correspondente á entràda de 
ouro, sendo ' entregue 30.S . depositantes, em bilhetes conversiveis, réis · 
J 33. 7:;'.6 :980$, e ein n'1Mdà Rub~idiaria 6 :400$000. " · 

l:<'mittiu tambem a Çáixa ma'is· 17. 242 :'530$ para . attea'der á suh. 
stitui .;ao de notas dil aceFadas. 

Copseguintemente, a emi~são total, em J 911, foi · d«i,., quantia. or 
. . · " 140. ~? :960$000 . 

...... . ... · .... _ .. .... . ·~-· .. ·-·::· . 
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Addic~onada a esta cifra a das em1ssoes anteriores, chega-se :i 
global de 538 . 066 :500$, a datar de 22 de Dezembro de 1906. 

Desta somma deverá ser retirada a parcella ·de 159. 583 :490$, ou 
119. i;34 :370$ pelo resgate por entrega de ouro á Caixa e 40. 049 :120$, 
pela snbstitcição de notas· dilaceradas, ficando, pois, em circu1ação ~f~ 
fecti va, em 31 de Dezembro, . 378. 483 :010$000. 

Desde o iiücio de sua'S operações a Caixa recebeu f 31: 638. 989-5-1 
e en"regou f 7. 673 . 2.38-2-10, ou 24;25 ºIº do total dos depositos·.' 

D'as sommas globaes de entradas em cada exercício podem ser se-. 
para·;?as as referentes ao 1° trimestre, de Janeiro a Março. 

Nestes p,eriodos, a contar de 1906, entraram f 4 .381.525-5-2 e 
sahir<.m f 4.5Jl. 725-10-4. Verifica-se por esta fórma que as· reüra. 
das, ~,os trimestres de .Janeiro a Março, representam, até 31 de Dezem-
bro dt_ 1911, com relação· ao total das retiradas nos seis annos .registra·· 
dos, a. porcentagem_ de .rn,7 ºIº . · 

A. 31 de Março ultimo o lastro das emissões era de libras 
24 . 7r-l0. 985-14-8, incluida a responsabilidade do Thesouro; ouro e·1n 
cofre, convertido em di!lheiro sterlino - f 23. 491. 667-6-9; emissã•) 
lastreada, 371.706:740$000. 

Essa instituição vai prestando 
para grande producção . 

• 
reaes serviços e está apparelhada 

Para que este estabelecimento tivesse o necessar·io desenvolvimento 
e . pudtsse produzir economicamente, em condiçõés da mais exigente 
perfét:.;ão e em. quantidade sufficiente para attender, sem demora, aos 
vario~ serviços que lhe estão affectos, foram nelle executados no correr 
de lYl 1 varias modific;:i.ções ·e dotadas as secções technicas dos mais 
aperfeiçoados apparelhos. 

Por decreto n. 9. '224, de 20 de Dezembro ultimo, .foi expedido 
novo regulamento por essa repartição, ·da.ndo melhor organização ao 
se~viço. 

O propr.io edificio não pôde escapar á acção da reforma, send) 
ne.cessa rio :adaptar .convenientemente varias· de . suas . dependencia~ ª<?:~ 
novo.; serviços creados. .. , '" 

H.estaurofüse a ala direita da parte principal do edifício; foraC"l 
repar'.idas as depen<lenci.::is já existentes e construidàs· outras., afim. ih:' 
poder ~e r mais "ben1 installacla~ a Directoria, a- Çaqtador1a, ·ó· Archi;v,),-

Casa da Moeda 
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a · officina de f:!ravura, a Thesouraria, Portaria e o Laboratorio Chí-
m1co 

As of.ficinas de impressão e furrdi ção passaram por grandes melho-
ramentos; a primeira, com a abertura de um vasto salão onde foram 
distribuidas as differen tes machinas impressoras; a segunda, com a 
recon~uucção de mais seis fornos e insta llaçã.o de mais quatro para 
pequenas fusões . 

C0m a reorganização de todos seus se rviços, a Casa da Moeda au-
grpentou a sua producção, melhorou as condições do pessoal, simplifi.· 
cou 0, . mecanismo administrativo, activou a fisGalização, estabeleceu 
uma tscripturação mais pratica, regular e methodiGa e aperfeiçoou no-
tavelmtnte a fabricação das diversas formulas. 

E desta rdorma apparecem agora os mais lisonjeiros resultados : 
a administração da Casa da Moeda, executando maior somma de tra-
balhos, adquirindo machinismos e material para uma producção mais 
intensiva, reduz varias verbas e alcança est.as vantagens s·em grande 
a-ccre~:c1mo da despeza total. 

. 1 

Na rdorma do ma \:erial foram installadas novas machinas de im-
pressiio de um.a ·e duas ·cô res, de gommar e seccar estampa de selios 
a:dheJivos~ de picotar, de impressão typographica e lytographica, de 
assetinar, rubricar e co_r\:ar papel e de impressão a talho doce. 

As ·despezas da Casa da ·Moeda foram, nos anrros de 1910 e 19ll, 
respectivamenté de ! .2'~6:172$498 e 1.580:791$856 . 

Da differença parn mais em o exercício do anno passado dever1t 

ser r~tirada a quantia de 218 :533$805 de obras extr.aordinarias. Res-
tam i .362:258$05'1, ou mais 116:085$S"53 que em HHO. 

E5ta differença p~ra mais ·se justifica pelo melhor apparelha-
mento da officina <le impressão, pelas installações electri cas, em urn 
total de 118 :455$680. 

Compen sativamente1 em 1911 houve na producção um augmento, 
em relação ao anuo de 1910, de 63,26 ºIº no numero· de _formulas pro-
duzidas na officina de impressão; 5'1 ºiº no valor de moedas de omo 
entregues á Thesourari ;;i; 89,35 º!º de moedas de prat:i. e 92,86 º!º ~ de 
moed,1s de bronze. 

D.:pois .da reforma, corno mostram as estatísticas de trimestre, r> 
. laJiva~ a annos differerites, houve urri grande a<:cresci.rno de producção, 
sem ter havido . rrngmcn to de pessoal. 
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Estão já em circulaçã@ os novos sellos adhesivos, tendo novas gra-
vuras f impressão- em tinta sensivel para não. poderem ser' utilizado> 
mais de uma vez. Estão prqmptos os materiaes dos novos cunhos de 
prata. 

A Casa da Moeda está apparelhada para produzir em se rviço no :-
mal, por anno, 2. 800. 000. 000 de formulas diversas e 1O.000. 000 de 
moedas e desde que sejam fornecidos mais alguns elementos, o Governo 
Feid<!ral poderá confiar-1Jic tambem a fabricação ·de notas e ~ello po>· 
tal. 

.Em 1911 foram cunhadas 7 .960. 140 moedas, sendo 8.604 d1: 
ouro, 4. 746. 500 de prata e 3. 205' . 000 de bronze . 

.Em 1910 a quantidade de mqedas cunhadas foi de 4.618 .. 850, ha· 
vend11, pois, uma differença para mais, em J 911, d ~ 3. 341. 290 moe~ 
das. 

Attingiu a J • 55'3. 5'01 . 220 a quantidade de formulas diversas de 
cons1.mo e sellos adhe~ivos" na importancia de 112.813 :91 0$000. 

Fºoi a . seguinte a producção metallica do 1° trimestre do corrente 
anno: moedas de ouro, 1.276; de prata, 242 .000; de bronze, 418.750 
Os S<tldos em 31 de Março eram: ouro, 2. 640 . 000; prata, 324' 780' 000 ; 
nickci, 17.669.286.400; hronze, 14.896.832. 

Aíem dos trabalhos que executa, exerce com a estatística organi-
zada dos fornecimentos Fios annos aFlteriores, uma acção fiscalizadora 
sobr~ a arrecadação das rendas de consumo· e dp sello adhesivo. 

Apparelhada, como se acha a Casa da Moeda para uma grande 
prodw;;ão eyn metaes, seria da maior con veniencia real_izar a c~nhage n 
do amo procluzido no paiz, além da continuação da· cunhagem da prata 
até (' '.imite- fixado para a moeda <li-visionaria. 

Será mistér para esse effeit.o empregar os saldos do Fundo de 
Resgatt na a•cquisição do m~tal, que f actualmente exportad_o em bar· 
ras. 

Ap6s ~ operação da cunhagem, dever-se-hiá depositai-o na Caix-i. 
de Conversão e sobre esse iastro f~zer a re~pectiv'a emi"ssão de nota~ , 
destinada ao resgate do papd circu lante. A moeda brasileira, tendq 
como base o real, é bem imaginada e de facil contabilidade, mas, pelos 
valo ,·es que representa, não satisfaz as exi~encias do commerci.o inter-
nacion:=d, Esse valor inscri_ptô, nfo r.6rrespo1ldendó. ao que J he' deve 
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ser af.tribuido pela Caix11 de Conversão, concorre para a confusão q111'. 
se o~nerva no commercio exterior e at~ mesmo no interior do paiz . 

. :\ccresce que a falta da correspondencia exacta da n©ssa· com um1 
das moedas internacionaes difficulta sua circulação. 

'SeIÍa aconselhavel a cre::içfio de uma moeda brasileira, que se ha r-
monÍ'lc com a libra ing1eza, igual no titulo, nO peso e no modulo, sà· 
tisfazendo assim as exigencias do commercio internacional. 

•\' vossa sábia attenção submetto a apreciação desse assumpto de 
granJe relevancia parn o nosso paiz. 

Como complemento desse plano devei:ia soffr.er alterações o cunho 
da mocd'l de prata em justa ~o rrespondencia com o franco. 

Poderíamos ter a libra bra$ilei.ra com o valor . de 15$, e as sub· 
·divisões de 10$ e 5$ <le ouro; e de · 600 réis de prata em substituiçãD 
das ·le 500 réis, conservadas as de 1 $ e 2$000. 

_l{tpertutiu em todo o paiz a · impressão causa<da pelo incendio que 
deva:>tou o edificio da 1Imprensa Nacional., em cujas officinas era feit:i 
todo o tralmlho de 011 blicaçõcs officiaes e Diario O fficial. 

~áo obt:rnte estr <lesastre, as officinas não ficaram paralysa-
das r o trabalho continuou, naturalmente através dos naturaes ·emba-
niço.s crea-dos pelas cqnscquencias daguell e facto. 

Os prejuízos gne, a principio,. eram repatados totaes, foram sensi .. 
velm~nte diminuindo com o aprov~itament6 ·de um grande numero :te 
machinas, sujeitas algumas a grandes concertos, mas de despezas inf.~

rion~s ao custo de noyas. 
Do edificio me~m0 foi aproveita-do o arcabouço para installaçõ«~ 

provi~orias, de modo a não se interromperem os trabalhos que á Im· 
prensa incumbe executar e que ella vai realizando com a possível re· 
gularidade, mas com grande esforço do pessoal, que tem . sido de um.1 
dediciiçifo ·inexcedível. 

() Governo acha-~e autorizado a reconstruir o. edificio da Im-
prensa, mas julga -cort5ul.tar melhor o interesse publ_ico,. co.nstruir ur\t 
nov-0 edificio em loca+ mais espaçoso e que offereça melhores condl,-
ções hygieni.cas ao gr:i-nde pessoal que presta seus serv.iços ao Estada 
n~sse ramo da admini~tn.ição publica. Ao alto criterio d9 foder Le~is· 
Ja.tiv0 cabe r,tsolver ocmo julgar de mai& acerto, 
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Não correm com a regularidade neoessaria os serviços a cargo des-
sas n;pa-rtições fisca!'!s . 

l'.:m algumas o numero · de fu~ccionarios é actualmehte inferior ao 
·existente no tempo das antigas tbesourarias de fazenda, sendo certo 
que, •1aquella época, os serviços não alcançavam a metade, ou mesm'.l 
a terça parte dos actu::ies. 

Em outras, pe1o excepcional desenvolvimento. dos serviços e das 
rendas, notadamente nns delegacias de S. Paulo, do Amazonas e do 
Pará . os respectivos quadros estão reclamando augmento urgente 1· 

completa reforrria. Em ~eral o pessoal não corresponde á massa enor-
me de· trabalho que rliarihmente a fflue á repartição, e referentes a im-
portant<s serviços novos que se v.ão organizando nos diversos minis .. 

terios . 

Attribuida ás delegacias fisca·e~ · uma grande copia de serviços, taes 
·com0 a cobrança da divida activ'a, prestações ·de fianças dos exactores, 
pagamrntos ·de juros dos titulas da. divida publica, to~nada de contas 
dos r!.'sponsa.veis, cofre de orphãos, montepio, pensionistas, estando sob 
a sua immC'diata fiscalização a arrecadação aduaneira, as collectorias 
feder.;ies, agentes fiscaes, clubs de mercadorias, proprios nacionaes, caixa5 
econo:nicas, naquella·s em que se acham annexas, o pessoai existente f 
muitas vezes insufficiente para ter em dia todos os tra·balhos, atten-
del-o~ ·convenientement~, sem sacrifício 'do expediente, sempre volu-
moso e as mais das vezes de caracter urgente " 

N'ão obst:rnte as mais insistentes rerommendações . do Thesouro f. 

os esforços do pessoa l das delegacias, não se ha conseguido evitar , .. 
atraz1i na organização e remessa dos 'balancetes, o que caus'a sérios em-
baraç1j~ á regularidade do serviço de contabilidade do Thesouro . · 

Está se fazend0 ;;entir uma inspecção permanente, rnethodica, Cll! 

todas as repartições arrecadadoras .• que já se iniciou. O pessoal inves-
tido nas funcções de coJl.ectores, em alguns Estadas, deixa muito a 
desc j ar q1J1anto â . . 'm~. competencia e vdoneidade, não estando por estJ 
'/ órma :garantidos coil\r-enientement1e IJS · interes•s·es fii s-caes, ·!nem 1brcm 
feita :t arrt>cadação do~ impostos de consumo . , . . --~ -- - ... - . ).. -··· -
' .\ .renda das alfandegas, tomado . englobadamente o ·movimento d; 
todas, teve no exercici0 paesiido 11111 apr\"ci avel. fl.Ugmento, 

Delegacias 
fiscaes 

Alfandegas 
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Assim é que tendo sido de 10S.320:300:p, ouro, e 195.95'3:4'.Lq,, 
papel. no total de 301. 273 :727$ em 1910, foi em 19~ Ide 115' . 133 :944$, 
ouro, e 202. 468 :287$, papel, perfazendo a a rrecadação total de réis 
317. G02 :231$, ou mais 1ó.328 :504$, sohre o exercido anterior . 

Fxaminad1~ parcelladamente, em cada alfandega, o phenomeno d·• 
augmrnto ou decrescimo da renda, verifica-se que este ulti!ino só foi 
const'ltado em ciri.co deJ.las, das quaes q'!atro ao Norte : - lVlanáo~. 

Pará, Hecife e Maceió. No Sul ~ú a Alfandega de Uruguayana deu, , 
em 1911, menos 313:4-21$ de renda do que no antecedente exerci.cio. 

:\ Alfandega de Manáos, tendo produzido, em 1910, a renda de 
6.723·741$, ouro, e 20.364:414$, papel, ou o . tot~l de ·27. 088:15'5$, 
no c:xercicio de 1911 deu apenas 5. 064· :003$, ouro, e 13. OSS :106$, 
papel, ou a sommà global de 18. 119: 109$, que . reperes•enta m.eno6 
8. 96º .:046$ do que no annn ultimo . . 

;\·Iais accentuada ainda foi a differença para menos accusada na 
a rrecadação feita pela Alfn.dega do Pará . 

Effectivamente, ten ~fo sido, em 1910, de 11.272:140$, ouro, 
29.818:tl03$, papel, no total de 41.090:943$, baixou, em 1911, a 
7.49(:·411$. ouro, e 18 ,484 :816$, papel ,, perfazendo o total de réis 
25. 981 :227$, ou 15. 10~ :716$ menos do que no período do anterior 
exerci;;io. 

Ainda produziram menos do que em 1910 a Alfandega do Recifo, 
dando uma differença depre~siva de 70 :447$ e a de Maceió,."que accuso0 
uma menor renda de 40.~: \ 71 $000. 

Nas demais à.lf andó!gas ver~fi cou··Se um augmento global de réi:; 
\1. 196 :305$, tendo para esse resultado concorádo a Alfandega ,-L 

Santos com o. aus;mento de 16. 725 :764$ e a do Rio de Janeiro co :1i 
o d·~ 15 .195 :OOC$COO . 

Dessa somma geral clos augmentos, na importancia de réis 
41. 196 :305$- deduzida a wmma geral das differenças para menos, .:.J'1 

14' 867 :801$, ac,~usada nelas a] fandegas referidas, re su: ta. aquella di f .. 
ferença para mais de 1(J.328 :504$, na arrecadação al fandegar i2. 
em 1911. 

Tendo sid~ embora menor em Manáos e Pará a renda de suas 
resoP.c.t1vas alfandegas fqi, todavia, maior do o.ue a lotada. Essa dif. 
fere~• a para ma1.f. da arrecadação re<i l soti re a fotação fiscal , se eJo;· 
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prím~ quanto a Ma.nãos na proporção de .J.00,68 ºIº e ':!uanto á do Pará 
''ª de 52,52 ºI º. 

Excederam tambem 'á respectiva lotação as rendas das alfandega;> 
de Natal em 34S,22 º)º, de Victoria, em 307,97 ºJº, dó Ceará, em 
de Natal .em 545,22 ºIº, de Victoria, em 307,97 °j 0

, do Ceará, em 
217,0ó ºJº, de Paranagu2, em 214,27 '11º, de Aracajú, em 189,92 ºJº, de 
Florianópolis, em 186,17 ºIº e de .Santos, em 97,48 ºIº· 

De um modo geral póde-se affirmar que a arreca<dação das al-
fandegas soffre grandemente com os defeitos de fiscalização. Al~m 

da carencia de pessoal em. algumas alfandegas que, com o mesmo qua-
dro de funccionarios, têm a sua renda augmentada progressivamentt:, 
e~cedrndo á:; vezes ao trip!o da lotação official, ha ainda a notar a au-
sencia de apparelhagern, em todas ellas, para a imprescindível polici:i 
fiscal 

Assim é que, para os serviços marítimos e fluviaes, as. alfandegas 
não dispõem do material sufficiente, barcos, lanchas e rebocadores, cuja 
falta impede a pratica de uma vigilanêia permanente e prestavel nas 
costa3 e m«res territoriaes, a·ssim como nas aguas interiores da R1•-
publi~a. 

l'vl~Íto conveniente tambem seria que se proce·dess·e á revisão da lo· 
tação de cada a! fandega, afim de que se estabelecesse a necessaria uni-
forrnidaçle ou equi valencia nos vencimentos do referido pessoal e se 
pudesse mais seguramente, fazer o calculo orçamentario da renda 
aduaw:ira do paiz, que é a fonte principal onde vai o Gov·erno haurir 
os recursos financeiros indispensaveis á gestão dos serviços publicos. 

N e primeiro trimestre do corrente anno a renda ll!duaneira at-
tingiu á eleva•da cifra de 103. 892 :849$, seil'do : .32. 739 :867$, ouro, C: 

7 r. 2)2 ·982$, papel. 
Este total, comparado com o de igual período em 1911 dá um a 

diff.erença para mais de 6. 853 :919$000. 
Em algumas dellas os edifi~ios ameaçam ruina, além de serem m-

suf ficientes os armazeits para deposito das mercadorias . 
f) Gov·erno está providenciando 'para melhorar esse serviço co:n 

relaçii<' ao material, usando da autorizaçãn que lhe foi concedida par;; 
as ner:-essaria·s operações de creclÍto. 

Os postos fiscaes aduaneiros, que têm como funcção guardar os 
anco1adou1r0s dos porto~· frequentados por e~barcações vindas do ex-

' ' 
Postos fiscaes 
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trangi:iro e~tão subordinados ás · alfandegas, independem por isso de 
organiiação nova e espr.cial . 

Os que se destinam á prevenção e repressão do . contrabando na i; 
fronteiras e· á fiscalização e· arrecadação das rendas . internas e dos d!-
rei~os de e~portação taxados pela União, têm, por isso mesmo, organi-
zação , e. '<lttribuições especiaes . 

.Para estes é que se fazem· necessarias algumas providencias, cio-
tandu-os com maior numero de guardas, a·fim de se exercer uma me· 
lhor fiscalização. 

Diariamente chegam noticias, das fromeiras do Sul, de invasões 
de contrabandistas audaciosos que, conhecendo o diminuto numero d~ 

guardas dos respectivos postos fiscaes , exercitam seu commercio illi· 
cito st·m temor de repressão. 

:\iém •do reduzido numero de guardas, os postos fiscaes são po;1-
ws, mm flarticularidade no Rio Grande do Sul, para desenvol~er unia· 
vigilancia efficaz em uma fronteira extensa, como a que _comprehende 
as dua5 Republicas 90 Uruguay e Argentina . 

~-:>eria, pois, de t~ida a conveniencia a creação de maior numero de 
posto-> fiscaes, suffi1:ientemente guarnecidos de guardas, que senam 
distcd;uidos para os pontos fronteiriços assim como para os nos da-
quelh zona. 

P «ra o actual exercicio foi autorizado o augmento do numero 
de gm.: das; mas · n~o tendo sido consignada verba para attender ás 
despezas que esse a1tgmento acarretaria, não tornou realiza veis os no· 
vos SI'! viços . 

Banco do Brasil O Banco do B rasil, guardando· escrupulosamente suas tradiçõ·e:o , 
procura exerci~ar s~a. funcção commercial, favorecendo a circulaçã'> 
rapida ·do capital, aoceitando a descontos letras e effeitos commeFciaes 
de todos os valores e reduzindo, por outro lado, as taxas dessas ope· 
raçõ•2>, no justo emRenho de amparar e favorecer os legitimos intere.:-
ses dn commercio de:,1ta Capital. 

l!:ste, por sua wez, pela sua actividade, intensa capacidade pro· 
ductiYa e uma assá;> louvada probidade, bem merece esta orientação 
que :i directoria tem procurado dar a este instituto de credito . 

. \ cotação das ª Fções do Banco oscilloii de Janeiro a Dezembro dé 
1911 mtre, a maxim11 de 220$ em Abril e Maio . e a mínima -de 198$ 
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em ,\gosto . Até Abril ·do corrente an.no essas cotações foram de 215$ 
a 251~, significando a grande c'onfiança que inspira esse grande insti-
tuto ae credito . 

Em as épocas proprias foram distribuidos os dividendos, á ra-
zão Jc 9 ºIr e ] O "Iº, respectivamente. 

~.;o movimento dr. cambiaes houve, no exerclClo de 1911, umá dif-
ferenç.i. para menos, relativamente a igual !Periodo financeiro ant!:-
rior. Effectivarr~ente, emqnanto q'!e em 1910, as compras attingiram 
a 42.355.693 e as vendas a 46.741.329 esterlinos, em 1911 baixaram 
a 33. 405. 603 as compras e as vendas a 35. 028. 879. 

A maior movimentação do mercado do 91mbio em 1910, quandc, 
em a:.La a sua taxa e em efferves0encia os debates sobre sua fixaçã0 
foi, .s~m ·du\•ida, a ca11sa determinante dessa differença. Convém, en-
tretanto, notar que, megmo assim diminuído em relação a 1910, o 1110-

viml!ílto de cambiaes foi maior do que o de 1909, quanto ás veµdas, e 
bem p10ximo, quanto ás compras. 

Aquellas mesmas causas explicam igualmente a differença para 
men0s, tambem accusada no movimento da caixa, dando para 1911. -
l. 448. 103 :880$622 rlc entradas e l. 460 .420 :071$507 de sahidas corn 
o sak'.0 de 41.338:247$07.5' contra o. movimento superior de 1910,. qu• 
foi de entra·das no valor · de 1. 704. 989 :902$566 e sahidas no de 
1.691 .822:831$439, dando um saldo de 53.654:438$020. 

l>t: facto, o movimento de entrada·s e sahidas está ligado, em Tela-
ção de dependencia, ao movimento da carteira cambial, pois que com· . 
pras e venáas de cambiaes ~ão creditadas e debitadas em conta corrente · " 
e avo~umam ou diminuem as cifras repres·entativas do movimento d.1. 
caixd, éegun<lo os valores das e·species de cambiaes. 

::.i·os algarismos que registram o movimento dos descontos_ de l~ · 
trns ha a cbservar ainda o phenomeno da depressão quanto ao anne> 
de 1911 . Esse crescimento foi, em 1910, de 131.931 :lll$120, tendJ 
baix;~d0 em 1911 a 102. O 16 :064$710. 

A decisã0 da <lirectoria, abolindo o systema de reformas sem 
. amortizações, tambem foi mna das causas de diminuição. 

O phenomeno, entretanto, foi transitorio e logo que o Banco firmo;; 
uma · lazoavel taxa para . descontos começaram . d·e novo a . affluir os 

· nego~·ios; seri·do :mesmó de notar que o movimento seguiu suá teil<len. 
da :tf·Lensional. 
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O 1° trimestre do corrente anno, em que na cont.ot de letras des-
contadas o movimento foi da quantia de 27. 220 :520$077, já é su-
perior a qualquer . trimestre de 19] 1. 

Ainda o movimento de contas correntes com juros, inferior em 
1911, tem. explicação no já notado menor movimento de compras e 
vendas de cambio que so~freu, como era natural, o effeito da alta e 
das 11egociações para alteração da taxa cambial. 

'fendo sido assim menor o movimento em 1911, operou•se com o 
total Je 949. 969 :732$531 de entradas e 936. 826 :064$865 de sahidas, 
contr:·, 1.018.438:226$817 · de entradas e 988.940:811$109 de sahi-
das cm 1910. 

lJo confronto resa!ta para o anno de 1911 a somma de réi s 
88.33~) :2:34$943 contra 75. 191 :567$277 em 1910. 

Em 1911 a totalidade dos vales-ouro vend~dos t;eve o val01: ester-
li1,10 de 12. 970 .457 . 

. \. conta de lucros apresenta, comparadament;e á conta de 1910, 
o segutnte movimento: em 1910 accusou a quantia de 10."724:836$455 
e em 1911 a de 11 . ~67 :570$478 ,ou mais 1. 142 :734$023. Dos ele-
ment•JS constituintes díl renda de 1911, foram considerados como lucros 
susp·~nsos os produzi1os pela agencia do Pará na importancia de 
l . 40lJ :404$285 e do Amazonas no valor de · 526 :697$370, que redu~em 
aquella renda a .9. 93 l :468$823. 

A. liberalidade a que at.tingira a c.oncessão de isenção file direitos 
a;duanuros estava a eJfi.gir a intery;enção do Poder Legislatiivo, prornjll_ta 
e eff:caz; afim de quf fosse, por esta fórma, garaintida e amparada a 
renda da União, anupalmente desfalcada em grandes sornmas., sempre 
em escala ascendente . 

Na Lei da Receita para o exercício de 1912, foram tomadas al-
gumas medidas de restricção, revelando o Congres·so Nacional· a sua 
acção ,;igilante sobre uma das causas de constantes e irreprimíveis abu-
sos, •1ue se reflectiam, sobre as rendas das alfandegas, e que, sem o 
avultadissimo numero de isenções de direitÓs, apres·entar~am ainda 
mais auspiciosas receitas . 

As limitações imfostas pela Lei da Receita deste exercicio á p roo• 
gressi•;;; expamsão das isenções de direitos valem ·como o primeiro passo 
para a justa protecçã1> aos interesses da arrecadação aduaneira. 
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Neste particular, ·o objectivo a culminar será o da eliminação gi;a.-
.dual, mas constante, das diversas .concessões de isenções de direitos, 
·mesn;l•1 pa.ra o serviço puhlico fede.ral, dos Estados e dos. município~, 
i >ai:a 1·vitar os abusos que á somb.ra de taes concessões. se commettem. 

Assim me manifestando, julgo defender o fisco nacional, annuat. 
mente desfalcado de milhares de contos de réis, sendo que uns, leg <l.l 
t: ho11t:stamente, á sombra de uma lei que taes libera.lidades favorece 
e auc'J1iza, mas outros, provi·ndos de abusos que não podem ser evitados 
nem -:ohibidos. 

<) despacho livre de direitos atting~u, no exerc1c10 de 1911, a uma 
1:ifra c.ons1deravel, embora inferior á do anno de 1910. 

Assim é que, no exercicio· precedente, . nas alfandegas deixa.mm 
ile ar1Fcadar direitos, que importaram em prejuizo para o Thesouro Na-
ciona 1, no total de 39. 2 Ç6 :287$, sobre mercadorias livres de direitos. 

Vin 1910, a somma ·desses direitos nã0 arrecadada foi de ré:s 
45.2.~8:735$, .ou um excesso, sobre o exercccio de 19ll, de réis ." 
5.972:438$000. 

, Fara o total não apurado em 1911, avultam as importancias de 
-(jUe .foram desfalcadas as alfa,ndegas do Rio de Janeiro ( 17. 001 :304$); 
Sántos (5.528:108$); fücifr (3.05'1 :1 24$); Belém (2.434:682$); 
Ri.o Grande ( l. 876 :.335$000). 

A> entradas .de mercadorias J i v res de direitos têm vindo, a data~ 

-Oe · l 906, · sem oscillações, em uma quasi progressão geometrica. 
Para comprovar, ahi. e-stão as estatísticas de todas as alfandega •;, 

·que, 'em excepção, ~ ccu sarn o mesmo· phen.omeno. 
Tomado, com.o termo de comparação um estado de uma renda a '.-· 

fand•·,garia de 5. 000 :000$, na média, e, nestas condições está o' Cear\, 
·deixaram ·de ·entrar para os cofres, nos ultimos seis annos, por effei . .., 
de isc nções de direitos, l . 423 :492$042. 

O mO'i·imento ascencional das cifras a,nnuaes é ·digno de reparo: 
em 1006, 73:951$SOO; em 1907, 127:806$170; em 1908, 163:036$250-; 
em 1909,, 105:048$)81; em 1910, 329:723$842; em 1911, 563:927$699 

C J . saccrificio a que se impôz o Governo Federal, durânte largn-; 
annor .. , abrindo mão dos direitos aduaneiros para fomentar, des~a fó---
ma, O desenvolvimento da$ industrias e emprezas do paiz, deverá SI' ? 

·sobrcç5tado para o futnro. O impulso foi dado: as industrias ·que 'dis-
punham de elementos de prosperidade puderam crescer e desenV1olver-s~ 
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assim amplamente, favorecidas pela não incidencia de impostos nos ar-
. tigos· necessa rios á sua producção. 

Estatistica dos im-
postos de con-
sumo 

Sendo inilludivel' e imperioso o dever de respeitarem os governos 
os direitos aétquiridos legalmente, as emprezas existentes, no gozo destes 
favoe,eb, não poperão soff rer restricções em suas concessõ·cs. 

Ebtas e outras medidas constantes da mesma lei orçamentaria sã-o-
o feliz prenuncio de que a · materia de isenções de direitos está sendo 
sujeita a sérios estudos e investigações, das quae.s proma,n.arão, sem: 
duvi fa, grandes e inestimaveis vantagens para o paiz. 

E' natural que, no corrente exercicio, já cobradas as taxas redu-· 
zida~ para os artigos que gonvam, até então; de concessões de isen-
ções · de direitos, o que estú sendo executado com o maxímo cuidado, 
se apure uma dífferença ·para mais na renda das alfandegas. 

Pela primeira vez foi organizada, com os mappas confeccionados. 
pelas delegacias fiscaes nos Estados, a estatistica geral dos impostos. 
de consumo, correspondente ao exe rcicio de 1910, estarudo tambem a 
termina 1 a do exe rcici~ . de _1911 . 

Na estatistica daquelle primeiro anno, o total das· arrecadações -
importou em 54. 619 :l'f8$89S, que, comparado com o de 1909, na im--
por~a,1_ c 1a de 44.318:5D5$, <lá a differença para mais de réi~ 

10.300 :583$985 . 
. '\. totalidade da rmda no triennio de 1908 a 1910 é de ·réi~-

142 . G94 :733$985', que representa um excesso de 11 . 679 :773$895 i;o- -
bre as orçadas para o mesmo-período, no total de 131. 015 :000$000 • 

.\s duas ·estatisticas -- de 1910 e a que se rá brevemente offerecid.-t.. 
de 19J 1, t_ratando discriminadamente da renda dos impostos de con--
sumo Jein cada Estado e por especies, origens e quanüdade dos produ-
ctos suj_eitos aos mesmps impostos, servirão de valiosos subsídios á ad-
mini>'. ração, expressando tambem, eloquentemente, o quanto é progred-
sivo o _e,s tado da nossa industria fabril e o grande consumo dos seus 

_ prodtictos. 

Para o global das a,rrecadações do anno de 1910, concorreram 
principa,lmente os s.eguintes artigos: fumo - 7 . 098 :820$155; bebi-
das -- , 7.827:113$365'; phosphoros - 8.320:554$; sal - réis 
4. 30 l :678$715; calçados -- 2. 036 :589$800; coniservas - .....•. .. 
2.116·323$775; cha.péps - 2.091:126$700 e tecidos, 12.395:633$475.. 
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O commerc10 exterior elevou-se em 1911 a · uma cifra nunca attin· C.ommercfo cem::. 
gi,da no Brasil. rior 

;\ importação e exportação reunidas, em seus v;alores globaes, mo 
ultirrn~ . tr.iennio, co1.1stam dos seguintes algarismos: 

1911. 
1910 
1909 . 

.. . ....... . . . 1.799.488:186$000 ou f 

. . . . . . .. ..... 1.653 .276:592$000 ou f 
. . .... . .. . .. . .. 1. 609 .466 :197$000 ou f 

119.783.702 
llO . 963.. 561 
100.863 . 794 

!\'.estas somma:s não foram computadas as especies metallicas . 
A' ·e~cepção do anno de 1908, inferior· ao s·eu antecedente, todos 

os mais, no ultimo decennio, . accusam um augmento annual, sempre 
c res~mte, de- valor d0 nosso commercio exterior. Mas, tomados par:i. 
comparação os termos extremos do ultimo decennio, no mesmo ' padrão 
invariavel - ouro - verifica-se q'ue o commercio exterior em 1911 
repre<;rnta sobre o r:lr 1902 um augmento correspondente a 100,6 º/º .. 

Tambem, pelo movimento do nosso commercio exterior, que correu 
tão auspiciüS"amen te, póde ser aprecia da a situação dos nos·sos saldos 
internacionaes, factor poderoso da esta hilidade do valor da nossa 
moeda . 

1\s ·exportações a,ttingiram á cifra de 1 . 003. 924 :736$, wrrespon-
dent~ a f 66.838 .892, · contra 939 .41.3:449$, ou f 63.091.546, em 
1910 . 

A differença para mais foi, pois, de 64 . 511 :287$, em moeda na- , 
d ona], valer.do 4 ._ 300 . 7 52, em dinheiro esterlino . 

Tornando os alga-rismos que representam a exportação de 1909, 
anno c:i ue marcou período de excepcional expansão nas trocas intern:i· 
cionaeJ do commercio1 verifica-se que, depois da pressão de 1910, se 
accen'.Úa de n,ovo a ~endencia ascencional, .tendo sido quasi attingid,) 
a cifra do :valor da exportação daquelle exercício .. 

E~;tudando a caiu sa desse augmento na quantidade e valores dos 
produ(tos nacion.a,es de exportação, apura-se que o café, que fôra, aliás, 
o maior factor da depreHsão notada em 1910, foi igualme1ite agora o . 
maio ·· factor da elevação. 

Assim é que, emquanto em 1910 a expor·tação deste producto ac- · 
cusa o valor de 385 . 493 : .~60$000, ou f 26 . 696. 413, em 1911 foi d '! 
606.528:9.49$, ou f, 40.401.206, dando uma differerí.ça para mais d-: 
22 IJ135.389$, ou rerca de 60,4 º/ºdo valor da exportação . 
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Embora com ci fra inferior á do anno de f910, avulta no valor 
':l;t.s e:l'.portações a borracha com 22,5 °J 0 , a herva-matte com 3,0 ºI"· 

· -~ro> com 2,7 ''!º, cac:1o com 2,5 e\º, etc. 
Em seguida ao caf('., apparecem concorrendo para o augmento d.t 

expo:~ação em 19.11 o algodão com 14 .646 .909 kilos, no valo.r ~le 

14 .704:146t contra . apenas 11 . 160.072 kiLos, valendo 13 .455 :674~ 
em l'."10; o cacáo, com 29.157.579 kilos valendo 20.679:209$ em 1910; 
cont~ ·1 34.Sl94.087 valendo 24.66~:017$ e~ 1911 e a herva-matte, 
que arrnsou a exportaçfo <le 61. 834. 446 kilos no valor de 29. 785 :020$ 
em 1911, S(•bre 59.360.219 kilos no valor de 29 .016:819$, em .19'10. 

As pelles, ac:cusan<lo maior quantidade exportada, 2 . 797 . 909 k:-
los <:at 191.1 contra 2. 695' .983, em 1910, .produziram no valor a dr·:-
feyenc;a para menos entre 9. 729 :9S6$, em 1911 e 10 . 495 :663$000, 
em. 19rn. 

Diminuiu em '}U:tntidade e, sobretudo, no valor da exportação a 
borracha, ·cujo comrnerrio exterior· acc:nsou uma dif.ferença para meno0 · 
de l)ü.576:441$, equivaltnte á diffcrença entre 'ª exportação d-: 
38.5-~b.970 kilos em 19 10 contra 1L~49.127 kilos em ·l911. 

:\.t cusaram tambe111 diminuição: o assnca·r, . com 58. 823: 682 ki-
los no valo1 de 10 60J:248$, em 1910, contra 36.208.301 kilos no 
valo-; de 6.132:210$, <lm l9H, e o fomo em 64.148.779 kilos, va-
lendo 24 .390:682$, em 1910, cóntra 18.489.122 kilos no valor de 
14.531'.017, em 1911, que produziram respectivamente as differençao, 1 
pa.ra menos de 4 .473 :Q38$ · e 9. 8H :665'$000. ' 

Com oJ couros deu,se o contrario do observado· com• as pelles . . Ten-
do sido rner,or a expo.rta-;ão t': rP quant•idade, kilos 34.05<8.825, cm 
1910, contra kilos 31.9~1 .698 em 191 l, produziu· maior renda; ,.dand;J 
a diffr rença para. mai$ de 87!. :354$ encontrada tntFe o vafor •de 1910, 
que foi ·de 26.142.321$ e o de 1911, naimportanciade27.0'14:675$0QO. 

A importação w1 J 911 foi de- 793 :361 :564$ contra 713. 863 :143$ 
em) ] 910 •e 592. ~75 :9.D$ em 1909, rorrespondeflldo respectivamente 
a f 52.798.016, 47.871.974 e 37.139.3~4. 

Dt>stes daJog tom;,t1.los comparativamente, verifica-se que se •avo· 
lum•rn tambem o movimento de compras no exterior, sendo· muit:o maior 
que a do anno de 191 O . 

Dt~ 1906 para cá :t iinportação segue uma escala ascendente, p t>• 

<lendo ser explirndo . prlo natuFal ·desenvolvimento do consumo e eon· 
fJeguÍ•1temente da população. 
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.\. exportaçã0, .é 'f::erto, Hão aprnsenta a mesma .estabilidade neste 
movirr:.ento ascencioi:ial, mas isso r.ião traduz fraqueza economica <il'J 
paiz, cujo progresso é 11m• facto imdiscutivel. . 

~obrekv·am, p1ném, aos demais, d@us artigos, na. exportação · na-
cional o café e a borrnr.ha, e a instahil1da de de suas c0t·ações se · ~eflect~ 
acceHtuadamtnte nas trocas internaciona:es. 

,.\ differença" tmtr~ os mi meros que indicam respectivamente os va-
lores da exportação e Ír.nportaçãio nos dous annos, foi da · quantia dr: 
210. )56 :460$, ou f 14 .040.876 em 19U; menor 7,7 ºIº · que a de 
225.250:306$, cu f 15.219 .573, em 1910 e menos da metade da dif-
ferent;a em 1909, que · foi de 42.?. 714 :343$0él0. 

i\ difíerença seria ainda ma.is sens i;vel . se os preços do café n<to 
viesst•r.1 cobrir .a b'.l,ixa soHrida nas cotações da, borracha. 

No cemmercio externo de especies metall.icas, o .exercício d.e 19! l 
apresentou um decrescimo de importação e urm accrnscimo. de ex:porta-
ção nr;~ valores respectivas de 28 . O 18 :S66$ e 3. 911 :872$, em confrontc> 
com o· exercício anterior. ' 

Effectivamente, emqn:rnto que em 1910, irn,por.tot1-se 145 .014:30$$ 
. em J9il apena~ se im,pcrt.0u a quan. ti.a de ll.6.995:737$000. Quant.l 

á exportação foi , ern ·1911 .de 36-. 421:324$, contra 32.509:452$000 
ern 1910. 

rxpressando englobacJamente O movimento ger.a[ da expOFtaÇã" 
e importação, .comprelllén·didas merc;adoria·s e e&pecies 1;n:etallicais, temo3 
em 1911 a exportação ·no valor de l . 040 . 346 :060$ e a importaçã > 

corre~pondente a 910 : 3S:7 :3011$, produzindo o saLào lil.a importancia d ~ 

129.988:759$000. 
1~m 1910 a exportação attingiu a 971.927 :901$ e a importaçã1, 

a 8SP.877:456$,, dando o ·salqo de 113 .,045:.445$000 . A dif.ferenç.1 
para mais no saldo de 1911 sobre o tle 1910 foi de 16.843 :305$000 

Deste ligeiro exame elos algarismos indicativos do nosso commer-
cio .:x•erior, póde-se concluir que o paiz progride economicamente, som.-
mando todos os ga 1 dos, nestes ultimos IO annos, á elevada quantia de 
152. GOO :000$, o que re vela uma grande expansão econom1ca e um 
g;ande augmento · de producção. 

F:•piro11 em 31 dr Dezembro de 1910 o antigo contracto da extra-
cc,ão Jr loterias nac10na ~~ com a Companhia de Loterias N acionaes d·) 
Brasí'.. 

Loterias e dnet. 
d.e mercadolÍ:ll; 
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O Go"Verno, porém, foi autoriza·d0, em fins daquelle mesmo anno, 
pela lei orçamentaria n. 2. 321, art. 31 paragraphos 11 e 12, a cha-
mar concuriencia ·publica para o serviço das loterias nacionaes, cas0 
a annga companhia não se sujeitasse ás modificações impostas. 

Consignando o mesmo orçamento da receita a verba proveniente 
da extracção das loterias, a autorização legislativa ao Governo tor-
nou-se obrigatoria, não podendo a mesma renda incorporar-se á receita 
geral da Republica, sem que o mesmo serviço de extrncção de loteria:l 
foss '!; de novo, restabelecido. 

E'TI 16 de Fevereiro ·de 1911 celebrou-se novo contracto com a 
mesma companhia, moldado nas bases do anterior pelo prazo de 10 an· 
nos, reconhecendo a companhia o direito do Governo á caução de réis 
500 :000$, já estipulada no antigo e obrigando-se a recolher, desde 1 
de Janeiro, a quota destinada á fiscalização, bem como a contribuição 
quinzenal, durante os 10 mezes de Março a Dezembro, da quantia de 
12:580$ ou ao todo 250:000$000. 

Por esta fórma a lrenda ordinaria orçada no art. 1°, tit. V, rr. 31. 
da lei orçamentaria n~o veiu a soffrer nenhuma diminuição . . 

Finalmente, para i1 boa execução do contracto e conveniente e effi. 
caz fiscalização, foi e;rpedido o decreto n. ·8. 597, de 8 de Março do 
mesmo anno, trndo sic

1
lo apprnvados préviamente os planos da Compa· 

nhia de Lottrias N ac/onaes. · 
Durante o anno ~e 1911 foram feitas 244 extracções, tendo úd.J 

pagos fm tempà ·devido todos os impostos e satisfeitas as demais obri-
gações prescriptas no contracto celebrado n:a Procuradoria Geral da 
FazeP.da Publica . 

A fiscalizaçfio do~ c1ubs de mercadorias teve por origem o art. 36 
da lcí n . 2. 321, de 10 de Dezembro de 19 l O, que veiu excluil-os da 
sancçio penal, em qu 11: incorriam pelo exercicio de um commercio nã,) 
autorizado. . ' 

Vêiu, pois, encontrar a referida lei um grande numero de casas 
commtrciaes, que illicitamente exploravam este genero de op~raçõe s . 

Pa::- ~ completa eff<tctividade do citado art. 36 da lei orçamenta· 
ria, foi necessario reg11lamental-a, baixanJio o Governo o decreto nu· 
mero 8.598, de 8 de Março de 1911, com as disposições concrrnentes 
á venda de mercador\ as mediante s~rteio e á respectiva fiscalização . 
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Eae satisfez amplamente aos fins a que se destinava e ã natu· 
Teza dos serviços sobre os quaes providenciava, como, aliás, attestam 
<e conftrmam os relatorios dos fiscaes d@s clubs de merca<lorias. 

O novo serviço legalizando e fiscalizando este processo .mercantil 
. .de vendas veiu mornlizal-o em todas as cidades onde s·e faú_am club~, 
garantindo os interesses daqntlles que procuravam, por esre . ·processo, 

. adqu~rir objectos de que precisavam, sem desconfiança das aventuras 
.los astutos. 

A' Superintendencia dos clubs está affecto todo o serviço de fis-
~alizaçâo dos clubs ntsta Capital e em Nictheroy. 

Nos Estados estão sob a immediata subordinação das delegaciá.s 
fiscaes. 

O Serviço de Impecção e Defern Agricolas continúa a desenvolver 
<em todo o territorio . nacional a propagail'da, por meio de demonstra· 
~ões praticas e pela distribuição de folhetos contendo ensinamentos uteis 
sobre questões con.~emntes á agricultura, das vantagens da lavoura me· 
'Cati.iLa, ao mesmo tempo que procura colher elementos para o kvanta-
me'nto da nossa estatística agro-pecuaria. 

Durante o anno findo foram distribuídos gratuitamente pelos la-
. vrad·:·re5 nos diversos Estados da União 216.887 kilos de sementes 
:Selecdonadas, · 189. 669 baee 11 os de videiras e 31 . 94 7 mudas de a rvo-
-res 'ructiferas. 

Fstá em ensaios um plano de combate para a exterminação syr,-
. ·tem;i LÍca das formigas, gafanhotos e outras pragas que infestam as 
plant;.is e culturas. 

O Governo tem pro,:urado ammar e promover, com o max1mo em-
penho, o desenvolvimento da cultura do trigo. 

E;tá verificado que as nossas condições de solo e clima são par-
ticuhrmente propicias para ·a cultura economica dessa preciosa gra-
mínea. 

E' auspicioso o movimento que, sob o estimulo da propaganda 
·offo:ial e dos premios P. auxílios concedidos pel« Bnião aos· agriculto-

. res, ~e opera a favor da cultura do trigo, especialmente no Estado do 
Jlio fí1 ande do Sul, onde cerca de 43. 000 familias se acham matricula-
~hs 11.0 registro de plantadores de trigo e já é notavel a producção. 

·Aos agricultores são ministradas por funccionarios para tàl fim 

Inspectoria e De-
fesa Agrícolas 
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designados, inst.ru~çiks praticas sobre a escolha dos ~errenos, prepar<> 
das terras, a:dubação conveniente, escolha e selecÇão das sernen'tes apro-
priad.c:;· •épocas das s•ementeirns e colheitas. 

Museu Nacional :\~ ~eformas por que passou o lVfoseu Naóonal' visaram 'appare-· 
lhar e5se 'estabeler:imento para, sem pr·ejuizo de sua funcção <l~ " mos
truar:~ classico dos tres reinos da natureza, ser um orgão Côil>SÚltivt> 
do :vc;nistetio da Agricu;tura" intervindo 1~ais. efficazmente nç> ;deseil-
vol vi~riento economico <lo paiz por meio de estudos systematic_o's' sobre 
a nossa flora parasita ria, so'hre a·s molestias que atacam as plàrita:s ·e 
S'Obr~ OS ÍnseCtOS uteis OU nffÓVc:JS ás mesmas. 

Apezar de não se acharem ainda concluídas as obras de . retnode-
1.açãu Üo velho edifo:io, todavia, fnn ccionaram regularmente no cursí> 
do a:mo findo as diversas secções e labora.torios j·á insta:llados; ~ send» 
feito grande numero de analyses e pes.quizas, respondidas diversas con-
sulta~ de lavradores sobre assumptos agricolas .e indioado o tratament0> 
mai3 conveniente para c~ebell:u as molestias . de ce rtas plantas . . 

As collecções entomologicas têm sido enriquecidas com a acquisa-
ção e coUecta de diveq;as ·especies de insectos indigenas ou , e;:icoticos: 
dos mais damninhos. 

}'oram distribui dos pelos agricnl tores exemplares impressos con-
ten<l:> formulas e instrucçõ.es sobre o empr·ego de meios preventivo-; 
e sobre a applicação de insecticidas mais efficaz·es para destruição dos: 
insectos nocivos, organizado o novo Hort0 Botanico e, nos diversos la-
boratorios, foram estuda~ias e. examinadas todas as amostra.s de produ-
ctos vegetaes remetti(las pelo Ministerio da Agricultur.a. 

· Jardim Botanico Reformado por decreto n. 7. 848, de 3 de Fe>Vereiro de. 191 O, o· 
J ardi.m Botanico acha-8.e actnalmente dotado de grandes melhoramen-
'tos, a maior parte do·s quaes se . ultimaram no correr cie 1911. 

O regulamento approvado· por aquelle decreto imprimiu .a . es~e 

estabelecimento scientifico feição . complf;tametjt,e nov,a, rrão só ·pela re -
modebção de antigos serv i ço~, como pela c;eação de outros. 

I-nportantes tra.bal~os de saneamento e drenagem .foram executa-
dus, sendo augmentada ele mais trres hectares a área do Jardim, .i.flOl"" 

aterro . de pantamis. '. · i 
N .ovas edificações foram levantada~, dentre .as quaes a~ukam: 0> 
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pavi'lhã:o onde ntnccronam ·o Labo•ratorio de Chimica Agricola e a 1:lecça'J 
de Physiologia Vegetal ·C Ensaio de Sementes; ·a 'Casa 'do ·director e··." 

• edifi::iio ·em qiue· fonrcúona a Secue.taria ,. no q,l!la! se acham tambem im-
tallados o Herhario, o l\!fusen, a Bibliotheca e a Secção de Botarrica. 

Já se acha organizado o ca.ta1ogo olas plaintas d@ ,Ja rr.dim, em nu-
mero de 4 . 027 especif's. 

Para ,dirigir o .J údim foi contractado· o Sr. J. R. Wi.Jlis, •conhe-
. oido :.iotanioo e especialista ,em culttiras trnpicaes, . fu1~ccionario grnchiado 
do q·mdro de. pessoal .tecb.nico dos jardins reaies de .Kiew, Russ ia. 

1) Horto Florestal· que constituía '1! antiga< Secção Agnonornioa do 
.Jardi!:t B0tan1ico e qt1e é, hoje, uma repartiqãlil autonoma, já possut 

' em ::uln1ras 't.ntre a~v©res florest:l!es, fructife.ras e, 011narnentaes 289 es-
pecie~ dendrol0gicas. 

Seus viveiros produziram 1w anno fa11do 444 . 724 rhudas de aFv<ores 
enva~a,das, convindo not~~r que a primeira sementeira foi feita. erri 3•') 
de .Março de 1911 . 

Só no genero ·- - · f'UCa~yptus -- poss l'I~ ·o · Ho:rto 52 espeóes e 64 
do t;f'ne ro - acacia~. 

Ha alli plantados divf'rsos bosques de especfres .im1ras1 prodtictoras 
.de nudeira~ 1de construcção, esperando-se que a preducção de mudas 
de an·ores alr.a-nre ne> corrent!e· anno a uni. mi.thão .. 

(j Ensino Agronomico, creado pelo decreto n . 8 .319, de ., 20 de Ensino agrono-
Outabro dt· 1910, tem ·rid0, <le ac_côrdo com as dispos ições orÇamenta- mico 
rias· a maior diffusão e tomado consid'era vef incremento, sendo j 'á os 
Fes1Úhtdos colhidos os mais prornetrtedore8 .·e satisfactorios. ' 

:\ 's esrola8 f' aos aprern:lizados têm acorrido .muitos aan-Oidatos. á 
mat ricula, to rmands•6e n':'cessar,io, á ~ i sta do que d,ispõem bs re'specti-
v.es regulamentos recusar muitos delles .; isso patenneia o interesse que 

· v.ai ~1 ~sperta'ndo no se io das classes prodtlctoras a instruação techn.iça 
e prnfissional, base do aperfeiçoamento · 1e pregresso de qualquer in· 

• 1drustri.;:i., 
Os ' trabalhos para a installação da Eseóla .Supierior de AgirirnL 

tura, cuja sé-de é nesla Capital, já vão bastante adiantados, sendo pos-
i>ivel que se faça a sua inauguração, no , p:ox~mo mez de Setembro. 

i\ Escota Médi,a ou Theorico-,Pratica da Bahia, installada ,no .ed:-
ficio do antigo bstituto Agrícola Bahiano de accôr<lo com a ~ut~ri'z•l· 
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1egislativa, já se acha funccionando regularmente, havendo 56 
aiumnos matriculados. 

Annexa a esse estabelecimento está funccionando um aprendizado 
agrícola. 

A Escola Média ou Theorico-Pratica do Rio Grande .do Sul, tam-
bem ·está funccionando com regular fre.quencia de alumnos. 

- .Pelos decretos ns. 8. 872 e 8. 940· de 2 e ,30 de Agosto de 1911 e 
8. 97 .~ e 9 . 514, de 10 de Abril do corrente anno, fanam creados mais 
os 3eguintes aprendizados agricolas: de Tubarão, em terrenos do;i,dos 
pelu Governo ·do• Estado de Santa Catharina ; de Satuba, na antiga Es-
tação ·. Agronomica e Posto Zo0,techriico em Santa Luzia •do N arte, ce-
d~da~l,elo Governo do E stado . de Alagôas; de Igarapé-Assú, na antiga 
E~tação Experimental Augusto Montenegro, cedida tambem pelo Go-
verno do Estado do Pari e o de Guimarães, no Maranhão, conforme 
autorização contida na lei n. 2.5'44, de 4 de Janeiro de · 1912. 

J'ara esses estabel9cimentos já foi nomeado o pessoal technico ne• 
cessaric; e estão em anflamento as obras indispensaveis para depositas 
de m::tchinas agrícolas t construcções• adequadas a uma exploração ru-
ral btm organizada. -

Los aprendizados ;agrícolas de S. Simão, 1;10 Estado de S. Paulo, 
de fü1rbacena, no Estafio de Minas Geraes e de S. Luiz de Missões, 
no Rtv Grande do Sul1 creados por decretos anteriores e a que já me 
referi na Mensagem que tive a honi-a de vos apresentar na passada 
legislatura , já estão fonccionando os dous ui ti mos, ha ven.do-se_ provi· 
denci; ... do para a instaHação do primeiro. 

Foram tambem cr~ados por decretos ns . 8. 729, 8. 9'.~6 e 9. 129, 
de 1t21 de Junho, 3Q de Agosto e 22 de .Novembro de 1.911· e 9.334, 
9. 41 Cl e 9. S 14, de 17 de Abril do corrente anno os campos de demons· 
traçãn. de Macahyba, no Estado do Rio Grande do Norte; do Espirita 
Santt>, no Estado da Parnhyba; de Lavras, no · E stado .de Mina:s Ge-
raes; de Xiri~ica, no ~stado de 8. Paulo; de S. Christovão, no E r.-
tado dt Sergipe; de Itajahy, no de Santa Catharina e o de Itaocara, 
no Estado do Rio de .Janeiro. 

Destes, estão insti'lllados e apparelh;i,dos com os impresçindiveis 
instrnmento11 agrarios· ps mais ·modernos; os d~iis primeiros, tendo sido 
iniciadas varias cúlturf! S, ·que deram satisfactorios iesultados; qnanto 
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aos demai3 prosegue-se nos trahálhos de installação, tendo á sua frente 
pessoal i·doneo . 

A instrucção profissional agricola, a cargo de professores ambu-
lantes e instr.uctores agricola·s contractados, disseminados por dÍversas 
zonas do paiz, de accôrdo roni. as producções, te,m dlo o maior .lmpulso 
e darão brevemente os profic110s resultados que da mesma justifi.cad~
·rnente se esperam. 

Por decretos ns. 9 .,083, de 3 de Novembro, e 9. 265, de 28 de De-
zembro de 19ll, foram crea<las duas escolas permanentes de lactici-
nio~· uma em S, João d 'El-Rey e outra em Barbacena, 

As providencias para installação desses .estabelecl.mentos, que re-
levantes serviÇos v.iío por certo prestar á industria de lactic inios, no 
Estado de Mi'nas, já foram tomadas, · tendo sido nomeado o pessoal 
technico que 'vai dirigil-os '. 

' Particularmente empenhado em fomentar o aperfeiçoamento pro-
gresai vo e o desenvolvimento da industria pecuaria no Brasil, o G0-
verno tem procurado díRseminar pelos centros pastoris postos zootechni-
cos e faz•endas-modelo de criação, cujo ohjectLvo é estudar theorica e 
prati:::amentc todos os aswrnptos relativos á criação do gado e melho-
ramento das r<:spectivas raças. 

,fá se acha installado o Posto Zootechnico dt Pinheiro, no Estado 
do Ri.o de Janeiro, e em con.strucçã? o de Ribeirão Preto, no Estado 
de S . Paulo, e o de Lagrs· r.o Estado de Sánta Çatharina, modelados 
ambo~: pelo seu congern~re ·de Pinheiro,_ 

:\8 faztndas-mo<lelo de criação, imtituidas pelo decreto n : 9. 217, 
de IS de Deztmhro de 191 l, visam dif fundir entre os cria·<lores os co. 
n,hecimrntos de zootedmia e hygi.ene do gado t" se propõem a fazer a se-
lecção ,systemat.i ca elo gado indígena da s diversas especies uteis a acli-
mar e multiplir.ar :rnimaes ci.e ~aças européas aperfeiçoa.das, julgadas 
capaz(s de melhorar as especi.es authoctpnes e a produzir cava lios ' do 
typo txigido e apropriado á remonta das nossas forças militares . 

Já existem installados dous estabelecime~to~ dessa natureza, um 
no Estado do Paraná ·e outro no Estacl;o do Rio de Janeiro, devendo 
fostá'lar-se o terceiro, brevemente, no rr111nidpio de Uberaba, Esta?o 
de Minas Geraes. 

Os 'rebanhos que esses es~abelecimentos possuem sã~ . numeroso.;; 
'e selectós "e ª.propriados ao fim a que ; se destinam· ' constifoidos por ':'mi-
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maes :unos ,d.as raças ruFOf!éas especializadas para determinadas fun-
cçõe3 cronomicas. 

A · 21 ·do mez transacto foi inaugura·da, . ~plemnemttnte, ;a . ;Escob 
.Media ou Theorico-Pratica de Agricultura, annexa ao Posto Zoo.te,oh1ü-
co F~dtral, na e:otação de Pinheito, estan,do matricu1~dos no 1° aI\~o 
do respectiv0 curso 35 alnmnos. . 

. Att.endendo ao desenvol~imento que vai tendo no Estad0 dq &io 
Granr~e do Sul a cultnra do trigo, e, de , accôrdo com a lettra k) 1do ar-
tigo 72 da l!=i n. 2. 5-M,, de 4 de Janeiro do corrente an'n:o, tomei 'l 

resolução de crear no município de Bagé, naquelle Esta·do· um campo 
· expe,. .. mental parà cultura do trigo, tendo annexo um laboratorio de 

exames chimicos e oiologicos. Esse instituto, espero, brevemente estani 
1 • • 1 ' l 

func•ionando. 
1 • ! 1. ~ 

O Çoverno cogita <i'inda da creação de mais dous C!ólmpos· de de-
mon3tração em propriedades particulares ·e ·d~ uma escola de ~or.ticul-
tnra, tm local apropriado :. · ' · 

Com isso julgo ter satisfeitÓ as mais urgentes aisposições côntida3 
1 • • 

no citado decreto, qnc preou o ensi110· a:grónomico, approximando-nos 
assim do fim coll irnado. 
l 

Este &erviço, que sp em principios ' do corrente anno ficou defi-
niti v~.JT. ente ínstallado, vai prestarÍdo assignalados serviço; · ao 

0

desen-
vol ~imento da perna ria nacional·. . ) . . 

Arha·m-se organizadas e fnn.cciona~do regularmente ' todas as ins-
r,ec-torias veterinarias d}stribuid11s · pelos diversos Estados · ·da , Repu-
bli<:a. ' ' 

f 

1'oi creado em. Bello H?rizo1~te_, ~o ~stado qe Minas• um Posto 
de Observação tendo arp1exa ' uma enfen!J1::tria pa

0

ra auimaes, d,e:vendo 
ser installados no correpte anno mais dous postos veterinario,s, . .em 
Campos e na Vi'ctoria, . nos Estados do Rio de J an~iro e lj:spirito 
S.anto 

1\s obras do edifo:-io do ·emba1:cadourn e de-sembar.cadoaFo drt; gado 
no pmto do Rio de J an ,eiro j•á foram ini<;iadas.. . r , , . 

. í u.nto á Inspec,torl11 foi i.nw~Uad0, na cidade 1.de r Fl.0riaTJ!Qp>o.liis, 
Esta::ic de Sànta .Catharina, nm instituto PastJeur, ·seg1ündo , p~ra·, a 

:- mes1;r.a cidade uma . commisssã0 _.com 1nsm1cçõe~ . organi-z;açlas ;p>~la di-
.. recto.ria para ·dar com,htt te á epizooti:,i. .de» raiva, ·EJ.U.e, .de aclguin te.mpo 
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a . ctsta _parte• flagclla com intensidade o gado da região •líttoranea da· 
quelle Estado. 

'Jém sido distribui dos, gratuitamente, aos criadores, sôros e va t':-
cinas divers<aS, preventivos e curatiVos d~s eptzootiaS mais ~01nmuns áos 
:rnim:les d0mesticos, bem como attendidas com presteza as reqúisi:;õe.;; 
de prnfissionaes veterinarios para providenciarem sobre o tratament<J 
e prophylaxia das molestias reinantes. 

Sob ' a presi'dencia ào Ministro da Agricultura reuniram-se n,·sta 
Capital, em fins do anno passado, os ·detegados dos governadorc,, e :·re-
:- ide"1!t!es ·dos· Estados para ~ccordareri1 so-hre as bases ·da organizar,: i'.l 
de um serviço de policia sanitaria animal effectivo em todo o ºtrrri-
tori0. da Republica. 

Convi-da<lo, o Brasil se fe_z representar no Congresso .jc Policia · 
Sani::i1iia Animal e ·MecEcina Vet.erinaria que, poP iniciaüva dn Gr~

verno da Republica Oriental do U rnguay, deve nesta data estar re· 
unido em Montevidéo . 

.\ Direci.oria de l\fetcorologia e Astronomia· a ' cargb do Dr. H fí t· Serviço de Me-
riei_u•: Nior-ize , · continúa a dar execuçflo aos trabalho~ tech.nicos -que lhe teorologia 
estã<> .. confiados, quer n0 que contende com a astronc;mia, qner em re-
lação ás . obseFvaçíirs meteorol.ogi.cas que, no pon,to de vista agric.ola,_, 
constituem uma de su:rn principaes funcções. 

N@ correr do anno findo foram crea1das ·e · installadas '12 esi:a:ções 
rnetecrniogicas e ~1luvi0metricas de diversas classes, não tendo "sido ·pos-
sive•, por falta de pessoal idoneo nas localidades onde seria vantajosa 
a. co:.'@cação de est~cões dessa natureza e, tamhe1n, pela • den;~ra ' cnrr~ 
que ns fabnc:mtes fazem a entrega do material encomrii:endado, a :ns-
tallac, ~c Je m::tior nuw.ero. , 

c\pezar •di~so· o serviço vai se desenvolvendo progressivamente e é 
Jicit<1 affirmar-se que dentro de poucos annos possuirctmos dado_s- suf· 
ficic:r.•1·:' _pa.ra caracterizar o clima de toda~ as regiões do territorio d.a 
Rei;>·,,bJica. 

1\:o ii~tuito de se - obtr.:rem ln formações seguFas sobre as condi ~ · ic; 

dím:itclogicas sobre .~Iatto Grosso, Goyaz, Amazonas e Acre, serã·;i 
br:v••rnt.nte fundadas estações meteorologicas nessa região centr~l do 
raiz. 

Os apparel'bos sisrnograJ:.JhÍcos, mantidos em actividade, regi-stra-
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, am, durante · o an:no findo, entre grandes e pequenos sismos, 2Z aba· 
ios, rnja publicação foi. feita em boletins impressos ern mineographo 
e di~tribuidos pelos interessados. 

O serviço horaiio continúa a ser executado sem interrupç~o, tendo 
sido feitas as observaçõf's meridianas do sol e das estrellas· necessarias 
á det1::1minação das constantes da luneta das passagens e ao estado ah· 
solu::o do pendulo principal . 

. Tendo-se verifirndo a utilidade . de se remover para local mais 
apropriado o Observatorio Astronomico, foi escolhido para tal fim o 
morro de S. Januario, j11lgado o mais adequado para séde da 6lire· 
ctoria. 

11ealizadas as desapropriações necessarias e conclu-idas as obra3 
do n<•vo e~ificio, já iniciadas, a .Secção de Astronomia e Geodesia po· 
<lerá, desenvolver melhor e mais convenientemente a sua actividade . 

.De a-ccôrdo c:om o regulamento annexo ao decreto n. 8. 537, de 
25 <le Janeiro de 1911, entraram no paiz, procedentes ·da Europa, Asia, 
Estados Unidos e Argentipa, 508 animaes de diversas especies de raças 
destinados á rtproducção nas diversas .propriedades de 103 criadores• 

nos Ei.tados de S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Amazonas, Rahi3r, Pernambuco e Ceará e no Districto Fe-
deral. 

:Foram concedidos tr;insp.ortes para 1. 093 animaes· diversos per-
tencer.:es· a 138 criadores. 

Registro de lavra- As inscripções já ef{ectuadas neste registro alcançam 480 profis-
dores, criadores sionaes agricolas. 
e profissionaes 
connexas Esse registro vai tenpo grande acceitação. 

:Marcas para 
maes 

ani- X0 intuito · de facifü<n e~ meios de se assegurar e garantir o di-
reito rnbre a propriedade semovente, foi, pelo decreto n. 8. 899· de 11, 
de Agosto de 1911, institnido no Ministerio da Agricultura o Registro 
e Anhivo Geral de Iviarcas a Fogo para assignalar a~imaes das espe-
cies bovina, cavallar e n,rnar. 

Esse registro tem ti~o franca acceitação por parte dos interessa-
dos, já tendo dado entr'1cla naquelle Ministerio 13. 774 requerimentos · 
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de' criadores e lavradore3 residentes em diversos Estados da União so-
li~itando registro de marcas. 

Para reger esse serviço foi promulgado, pelo dec+eto n. 9. 451, de 
20 d.: Março ultimo, um .regulamento especial, tendo o Governo em 
vista promover desde logd· segundo as bases estabelec~das .no referida 
regulamento, accôrdos com os Estados afim de que nos municípios ::i 

execução desse serviço fique a cargo das camaras municipaes. 

O Governo, no scnf.ido de lhes dar um caracter mais pratico e 
efficíente, tornando-os accessiveis aos criadores; e interessados,, vai mo-
dificar o regulamento ·dos Registros Geneãlogicos de Animaes, afim 
ide c rtar os registros locaes, que ficarão a · cargo ·das camaras mum-
cipaes óu' associações agrícolas. 

Este ramo de serviço tem tido desenvolvimento bastante animador 
corre<;ponden:do aos intuitos de sua manutenção e aos cui·da•dos que ha 
merecido da administração publica. . 

Entraram no paiz, durante .º anno passàdo, 153. 203 pessoas, sen · 
· do 133. 616 immigrantes e 19. 587 passageiros. 

Fm média foram• portanto, recebidos 366 immigrantes por dia. 
Houve em J 911 um augmento, no movimento immigratori0, de 

45 .'O ·;2 pessoas em relaç.ão ao anrro anterior, e de 48. 205 em confronto 
com ' o anno de 1909. · 

Foi registra•da a entrada de 46 . 7 54 immigrantes portuguezes, 
27. 007 he3panhóes, 22. 821 italianns, 1.3. 898 russos (na maioria pola-
cos) ; 6. 233 turcos-arabes, 4. 223 allemães, 3. 327 austriaws, 1. 340 
fran•~·zes· 1 . 116 suecos, l . 04 5 inglezes e .5. 852 de 32 outras naciona-
lidades. 

I:sse·s immigrantes foram classificados: 78. 021 espontaneos e 
55". 59S subsidiarios; agricultores 99. 811 e de diversas ptofissõe~ 

38.8C15'. 
A todos que o solicitaram concedeu-se o patr.ocºinio official, · de ac-

côrdo com a•s disposições· regulamentares em vigor, facilita:ndo-se-lhes 
collo~.:ição immrdiata conforme suas ·aptidões. · 

Essa circumstancia e o resultado satisfactorio alcançado pela maio-
ria dos colonos estabelecidos nos diversos ' nucleos coloniae·s e em variai> 

Registro Genealo-
gico de -animaes 

lmmigração e 
colonisação 
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localidades têm determinado favoravel repercussão mo exterior, de rn01-

do a tstimular a corrente emigratoria para o Brasil. 
Nc anno fincló a Dirt>ctoria do Serviço de Povoamento receh(lu 4 . 765 

pedid.:·s, feitos por colonos localizados em nucleos coloniaes, p.arai a 
• 1 

vind:t de parentes, amigos e conhecidos residentes em . paÍ!Zt:s eNtnm-
geJro~:. 

C 0nstitue, St'm duvida, poderoso attractivo para a vinda de agrÍ· 
cultoiu extrangeiros a facihdade na acquisição de lotes de terras. de 
b0a lJUalidade em nucleos col.oniaes, em excellemtes condiçõ~s de salu-
hrid a<lc e productividade. 

Para que isso succeda· o Governo Federal e os gove rnos àos E9-
tados preferidos pelos immig.rantes têm, c:om toda solicitude, provid:~n~ 
cíado no sentido de haver sempre á disp.osição qos recem-chegados gran-
de n•1mero ·de lotes rnraes, rrgularmente medido·s e demarcados, convc-
nienLl•mente preparados para a ·Ínsta.lJação ·de agricultores como pro-
prietarios, e servi~os por viação de rodagem qu,e .se tem construido. em 
condi.,:ões de proporr:ionar aos colonos commodo e facil accesso a es-
trada:, de ferro e centros commerciaes. 

1 ' 

Actualmente existerrl em fondaçâo 38 colonias ou ·nuçleos co1o-
niaes, sendo um no Est~do do Espirito Santo, dous no Estado do Rio 

_tle .Lrneiro, 10 em ~lin<ts Geraes, nove em S. Paulo· 10 no Bapná, 
dom em Santa Catharin~t, tres no Rio Grande do Sul, além de um naG 
immcdjações da Estação J,egrü, da Estrada de Ferro S. Paulo·RJo 
Grande, á custa desta ~:mpreza. 

Ci:steado pela ·uni~o contam-se 18; por Estados, com auxilio·; 
pec11ruarios dos cofres f rcleraes, sete; por E stados e emprezas de vi><· 
~ão, sem auxilio pecuniF io da União· mas recebendo immigrantes en-
caminhados por esta, seis; e por Estados, sem compromisso algum do 
Gove :no Federal, sete. 

Com o auxilio da União estão localiza-dos nesses nucleos 42 .. 380 
colono~ de quasi todas ;as .nacionalidades européas. 

Por conta propria qu com favores concedidos pelos Estad-0s têm-se 
estábeiecido tambeºm e~evado numero de i1rnnigrantes como proprietario3 . . 
territc.1 iaes. 

Nas sédes ou povoaQões centraes que .se têm fundado na maioria 
dos nucleos coloniaes qcistem escolas publicas ·de instrucÇão primaria 
bem frequentadas , C<lll1f!OS de demonstração, postos meteorologicos• ·9f· 



~ 161 

fic)na~; depositos de i11strn1nent0s, machínas e utensilios agric.olas• além • 
de ca~as comme)iciaes e pequenos estabeLecimentos industriaes pei:ten-
ce11tes a partiçµlares. 

A prnouçção obtid-.i. pelos cQ)m10:S -que .ctstã:o l0calizados com a u. 
xilios fecleraes em 1n1cle6s coloniaes attingiu no anno passado a réis 
7 . 6) 2 :935$800, fóra c:liv,ers0s -produ.e.t.os que não puderam s.er contem- · 
pia.dos na estatist:ica. 0irg;n1izada pelo ser-v.iço do p0voamento do solo. 

J"i a Mensagem do anno 1:rarisacto apree1e1 a ut~lidãde e os fructos · Serviço de prn-
col hidos, ·em alguns Estados, por parte deste serv'iço, graç.as· aos metho- tecção aos ín-

dios e localiza. 
do,s e:;peúae5 empregades p.ela sua di rectoria. ção de traba-

, C1:eada essa , repartição por força do deere'to n. 8. 072, de 20 de Ih adores nac10. 
naes Junho de 191'0., a ex,perienda e as n.eeessidades da economia indicaram 

varias modificações que forani 1ntrod1nidas pelo decreto ri. 9. 214, de 
IS de ,Dezem.@ro de 1211 • que .actnalrnent.e a ·rege. 

!\a al ludida :Mensagem referi-me aüs resultados auferidos- «mm 
a pa;;ifieaçã.e de yarias . t-rjb;Us em lVLaitto Gr.osso, Paraná e Espir:ito 
San tu. Hoje· ·tenho a satisfação, não s0 de· C<im.fiamtar esses factos; ci>mo 
assignalar-;vos 05 resultados ela .acçã.o ' ,ci:vilizaicl@m sobre os -aborígenes 
em ·;;;.. Pau.10, Min:;ui Geraes. Bf1h1ia, :'.\faF.an.h.ã.o, .Pa.Fá .e · Arna~\mas, 
bem q;J\l:l(i) os trabalhos de ::issistencia aos indígenas do Rio Gtande dQ 
Sul e de todas as inspectori<ls em geral . 

. lún S. Paul0, 0s Kaingamgs• comiderados irreductiveis, cújo ob-
stacu1o :ao desh:ravamen•to do ·serüio só poderia ser arredad0 pelo seu 
extewninio., segnnd0 uma cc;in:em:te de •Qlpináão, de'V'ido ans esforços e 
dcvot1mento dos fonccionarios da Ínspectoria, que, por C\!téa ·de lim. 
anno, estiv~ra.1111 · int-ernados na. matta viirgem, acham-se agC'lra pacifi-
cado.;, tefl!do .esta.de, em nl!l!ffiernso grupC'l• CJliltre h.ornens, mulheres e 
criaN.,:as, n0 acampamento clo riheirifo dos Patos, a pouca dístancia 
da ·~ 5tação de Hector Legrfi, d:i. · Estrada cde ·Ferro NoFoeste do Brasil. 
São. homens robus·tos, cl.oceis e obedientes, de grande a-ctividâ.de e . in-
tel l i~rncia, com '11norme .desej.o, pa•tentead0 ·a cada momento·· de imitar 
os noss.os usO'~ e ~bstmnes. N.0 Estado de .G@yaz, o respectívo inspect~·r 

emp:·el1endeu uma 101ijg'<l. ex.pied:íçã.0 que durará ce_rca de doll'S' annos· 
afim de entrar em relac:0es .e pâcifi.oar as numefosas troibus de in'dio.{ 
localizadas Ras duas <R'largens cdos grandes r'i.os Ar·aguaya e To~antins, 
no c~1 rítorio goyano, deYendo percorrer tarribem a região · 

0

d0s ' "ri(}S (fo · 
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Somno, Balsas, Man·oel· ·Alves, Palma, Paraná· Maranhão e seu,, tr1-
butar;os .. Como "primeiro r-esultado desse trabalho é muito auspicioso ' 
aJssig~alar a pacificação dos índios J avaés, moradores no. interior da 
ilha · do Bananal, onde se · encontra ·actualmeni:e 'aqlÍelle funcd0nado .' 

Em Ma,tto · Grosso, devido ·aos esforços•· directos do Cdronel Ron· 
don,· ~ pacificação dos" :Nliambiquaras seguiu-se a ;de outra•s tribus. 

·No Estado de M inas' Geraes e no sul <la· Bahia pros·eguem os tra-
balhos de pacificação dos índios Pojichás e P atachós; do mesmo modo 

--... que no centro deste uLtimo }j:11tado, prosegueµi. os tra_balhos com rela-
ção .ao~ índios Kamakal).s . , ,, 

No Estado do Maranhão os Tymbiras mans0s1 sempre explorados 
pel@ chamado 'comtnerci0 de \-egatões· têm agora os · seus· negocios de-
fendidos e· iregularizados· com os civilizados . por interrnedio 'da. respe-
ctiva inspectoria e os Urubús, ainda bravios, já irtiú aram o contàeto 
com a turma que se acha internada na- região onde habitam•, ' n0· •valle 
do Gurupy .. , , .. , • , ',· 

No Pará e n0 Amaz0nas têm-se succedido as . viagens pelos ' ri0s, 
em cu}a-s margens· exi.steml ~ribus .de índios mansos e bra:V-ios , 

Toram feitas expediç~íes aos· ri0s J uruá, -Yaco, ·e Môa, ' .fl:O Acre; 
Atuman, Maués, .. Canumap e Jauap'eri.'.f no Amazonas e em diversos 
rios· que banham os Esta<J0s - do ' Pará, Nlaranhão, Bahia e Espírito 
Santo. 1 

No "Estado do Rio Qrarrdt!; do Sul, 0Jilde. os indios · estão mais 
adiantados, foram ensaiadas v.arias culturas•· pelos .methodos rnodet- 1 

nos, estando assim os ab0rigt!ii.es . pre.stes· a se• t-rans:formarem em traba-
lhadores uteis. : · 1 • · i , ' '.'! 1· 

Quanto á colonização. com elemerrt0s na.cionae-s continuam as obras 
de imtallação do . Centro .-1\.gFicola "Sabin0 Vieiral', no Esta•do ' ·d~ Ba- ' 
liia, já tendo sido · foi tos os' trabalhos preliminares• ini:cia·das a:s demar-
caçõc;; dos lotes .e a e:xe cu~ão da,s .construcções. 

E&tão, igualmente, em andamento ©S estudos para a fundação dos 
nucleos . agricol;is para tra·l,alhadores nacionaes nos E stados do Mara-

1 

nhão, Piauhy, Ceará, Rio ;Grande• do Nortt!; Pernambuco, Alagôa-s. e 
Sergipe. , As , tprras para e~ses , nucleos j-á · for-am estudadas ·e eseolhidas 
pelo 1agronom0 . da serviço, estando quasj ·ultimados os accôrd0s ciom 
os re~pecti,vos Estado~- .e rpunicipios-• para c.iue se :faça a -cessão dellas 
·a este Mi.nis_re:do. , 
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Se'ria de grande utilidade a promulgação de uma lei definindo a 
situação j uridica do ind.io. 

Por decreto de 17 de Abril proximo findo foi expedido regula- Defesa 'ttamomii:: 
mento para a execnção da maiw parte das medidas previstais na lei da. P.9.i:ra~ 
n. 2 .543 A, de 5 ·de .Janeiro do corttente anno, estando em elaboração 
os regulamentos referentes á marinha: mercante de ca,botagem e á discri-
minação e legaliz~ção das posses de terras no Territorio Federal do 
Acre, que serão dentro em breve publicados. 

Serão por sua v·ez object@ de · estudo . e de opportunas providencias 
os :tc :ôrdos a fazer com os respectivos Estados productores para a re-
ducçil1.> dos impostos de exportação e outras meodidas dependentes do 
seu concurso e que pareçam necessaria•s ao amparo 'efficaz ·da industria 
da borracha. 

Dentre os problemas .de maior importancia pelo seu alcance so-
bre a yida, não sómente financeira, mas tam bem social do paiz, desta-
ca-se esse da defesa ecoi10mica da borracha, como o que mais reclama 
o esforço conjugado dos poderes publicos e dos que lhe são Clirecta-
mente interessados para que se possa alcançar, a tempo, resU'ltados ef. 
ficazes. 

A cultura das arvores productoras de borracha logrou desenvol-
ver-s<! em diversos paizes .extrangeiros, off.erecendo aos mercaodos con-
sulllidores um producto que de anno para anno augmenta em quanti-
dade, melhora em qualidade e reduz em praporções importantes o custo 
de . producção: de modo que, se não acompanharmos esse movimento, 
procurando remover energica e promptamente as causas que elevam 
artificialmente o custo de producção e re,baixam a quali!daide da borra-
cha nacional, seremos inevitavelmente vencidos ria ·conrcurrencia que já 
se fa;~ sentir e que cada vez se tornará maior e mais forte .. 

Sinceramente empenhado em coúesponder aos intuitos que inspi-
rarnm . a refeFida lei n. 2. 543 A, o Governo vai procurar dar-lhe in-
teira e liberal execução, convicto de que os sacrifícios que porventurn. 
tenha de fazer agora o paiz .serão largamente compensados, não só 
pela conservação de .uma industria que representa a nossa ·segunda 
v·erb:i. de exportação, como pelo desenvolvimento inevitavel de outra~ 

ijlidustrias de alto valor e de grande futuros, que um conveniente ap-
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p;i. relh<ime-rito economico fará strngir nas terras •opulentas do vadle do 
Amazonas. 

Para isso, conto, não me faltareis com o indispensavel apoio. 

De accôrdo com· a autorizaÇão constante do art. 73 •da lei nu" 
mero 2. 544, de 4 ·de .T anei-ro de 19'12, o Governo pretende dent ro -em 
po1wJ organizar a Inspectoria da Pe1sca, qué deverá superintender' · to-
dos «s complexos assumptos que a esse serviço se referem, convind,1 
que a sua regulamentação seja . féita consoante os ensinamentos · forn<."-
cic.los pelas acquisiQões . scientifioa·s já obtidas a respeito por outros pai-
zes ~ .pelas c.ondições naturaes do nosso meio-. 

Par.a es t:e fim, o serviço da pesca deverá . ser · dotado de · cOrJDOS 
consultivos e executiv0s, ,os primeiros parn explanar as questões scieri-
tifica;; e os segundos para pôr em execução ou fiscalizar o •fiel cum- ' 
prime~to das medidas administrativas. 

Irradiando desta Capi.tal, irão guadativame.nte 'sendo estabe}eci-
~os colonias• escolas, por

1
tos de· ,pescai, esta~ões ·de piscicult:ura, etc., em 

todo o 1nosso vasto littoral de 1. 200 leguas e · nas bacias · dos ( rios · de · 
domiruo da União; onde houver nucleos de pescadores , já constituitl0s· 
ou 0nde fôr julgado com'eniente constituil-os. 

;., as regiõ~~ de plenq domínio dos E~tados serão feitos ' accôr.dos' com 
os r·e:;pectivos governos. 

Se pela face indu~tria} · tem O• Governo motivos para rej·ubilàr•se · 
com a execução de tãn irn".)OTtante emprehendimen.to, no qual est:avamos ' 
retatdados em compara::;f\o com as <letnais nações ci vilizada:s, pela fate 
social nos cabem ig1iaes motivos, visto comn, des•se modo, atterrdemos 
ás in ~ tnções mundiaes sphre os progressos do·S' estudos scientificos ·do 
Atlamico, para cujo fj111, po·r decisão dó 99 Congresso · Internacional 
de Gcographia,• realizadq em Gen.ebra· de 27 de Ju•llicl a 6 de Agosto 
de· l 90S, foi serli,;it2do conr::urso directo do BT,asil.t,1 con:b0rme1 comm.uni-
cou e Presidente do mes1no Congresso, 'S. A. S. o Pírincipe • Alber110· I, 
de t\-fonaco . 

~ição de Tu- N '.l • E'Xposição Internacional de Turim'-Rloma, que se realizou de 
~-Roma 30) de Abril a 19 ' dc Novembro ·do• anno proximo•·passodo, .o Brasil fe'z-se 

representar oficialmente por uma commissã'o dirigida' pelá Dr .. Antonio 
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de P;Hfoa Assis Rezende· mais tarde snbstitu ido pelo Dr. J oaqµim C';m-
dido da Co·sta Sena. 

Da classificação e remessa dos prod.uctos destinaidos a ess·e certa-
men foi encarregado o Museu Commercial do Rio de Janeiro, que deu 
caba'. desempenho a e~sa ·tarefa. . 

No . período da ·Exposição foram ·wndignamente solemhizadas as 
.. datas nacionaes, com recepções no pavilhão das festas e conc~rtormu
sicae.>, tendo a essas solemnidades comparecido não só o murrdo offi-
cial icaliano e extrangeiro, como . tambem a parte mais drstincta da so-
ciedade de Turim. 

As solemnidades effectuada·s para commernorar o 89° anniverna'rio 
da lndt>pendencia do Brasil constituíram uma das festas mais brilhar.-
tes da Exposição. 

Na orgar.iza,çfo do jllry de recompensas couberam ao Brasil dou-; 
lugares de meni.bros no j m'y superior, duas presidencias de classe, setl' 
vice p~esidmcias e 102 jurados. 

O nosso paiz, tendo em vista o .. numero de seus expo;sito~es,. fo; 
uma das nações mais .recompensadas. 

Assim é que pbtivemos 3 .182 , premios, sendo: fói.«~ de· concurso, 
quatro; grandes premios, 188; diplon;ia,s de honra, 228; medalhas ,de. 
ouro. 722; m.eclalhas de prata, 930; medalhas. de brqnze, 530; mc.r;iç.êcs 
honrosas, 390; .diplomas .de benemerencia: 97, e ·diplomas de collabor:i.-
ção, 92. 

Durante todo o ti:'!IPº da . Exposição foi feita distribuição de ,caif,;, 
matte .. tapioca , livros, niappas, cartões postaes, eÍ:c. 

:\ ·distribuiçã.o dq café, cuidadosamente preparado, .foi urría , propa-
gqnda realmente : fficaz desse producto nacional. 

Para esta Capital e para os Estados estão sendo devolvidos o;; 
mostruarios . que figuraram na referida. Exposição. 

· Extinc.ta a Commissão de . Expansão Ecoriomicai e Pr,opaganda 
do Café e outros productos brasileiros no extrangeiro, resoiv,eu o Go-
verno estabelecer escriptorios .de informações em Pariz e Genebra, cor:1 
o fim ·tspecial de fazer aquella propaganda. 

E' intuito Jo' Governo crear escriptorio i<lentico em uma das cidades 
da ltalia e de outros. paizes com que mantemos relações economicas . 

A esses esr.riptorios têm sido fornecidos regularmente livros, jor-

; ·~·; 

P'ropagandh 11 
~s~ 
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naes, mappa·s, photographi.as e todos os elementos necessarios para. Q 

bom desempenho ·do sen-iço de que se acham encarregados. 
Nos Estados U ~idos da America do Norte e no Canadá o Governo 

mantém um delegado in~umbido de igual propaganda. 

O Gov·erno, com e . fim de fazer a propaganda das madeiras na-
cionac-g e acquiescendo ao appello que lhe foi feito por intermedio dll 
nosso Ministro na Haya, .resolveu ofíerecer á Junta Fiscal do Donativo 
Carnegie t: da Construcção do Palacio ·da Paz a quantidade de ma.deira 
necessaria áquella construcção, a exemplo do que fizeram quasi todas 
as nações ·da Europa e algumas da America, que concorreram com 
varios productos seus. 

·O desenvolvimento da mineração, entre nós· depende sobretudo 
da derretação de uma lei de minas. 

Em 27 de Setembro de 1911 vos dirigi uma mensagem solicitando 
para o caso a vossa esclarecida attenção e espero que nesta sessão vos 
occupareis· de tão impor~ante assumpto. 

Com relação á indpstria siderurgica, o Governo, tendo em vista 
a autorização constante do art. 83 da lei n. 2. 544, de 4 de J aneira 
de 1912, está estudando com especial cuida.do qual das duas soluções 
convém mais aos altos interesses do paiz: se a rescisão do ·contracto fir- . 
rnado -com Carlos G. da ·costa Wigg e Trajano Saboia Viriato de Me-
deiros ou se a outorga çle todos os favores que lhes foram concedidos 
pelo decreto n. 8. 579, de 22 de Fevere.iro de 1911, ás diversas em-
prezas qm~ se organizarem para os fins da lei n . 2. 406, de 11 de J a-
neiro do mesmo anno. 

As escolas de •aprçndizes artifices estão já produzindo resulta-
dos bem satisfactorios. Quasi todas ellas se acham funccionando com 
regularidade e os art:eff!ctos produzidos em suas officinas rev:elam o 
gráo de àproveitamento dos alumnos e o quanto se póde esperar de 
tão util creação. 

O novo regulamento, approvado pelo decreto n. 9 . 070, de · 25 
de Outubro de 191), procurou facilitar a installação de nqvas officinas 
e estabtleceu a creai;ão <le caixas de mutualidade que, além de · outra3 
vantagens, têm a de garantir aos alumnos que 'terminal'ern o seu apren-
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dizadc1 0s meios pecuniarios. inrlispensaveis á a:oquisição da ferramenta 
necessana ao of fücio, a que· ;se -dedicarem. . • 

A matricula das escolas de aprendizes artífices em 19'1 l foi a se· 
guintP. -: Amazonas, • 7el, Fará 95, Maranhão 104, Piauhy 87; Ceará 82, 
Rio GFande do 'Norte 83, J'>arahyba 134· Pernambuco 125, Alagôas 
lSl, ~ergipe 120, Bahia 68, Espirito Santo 166, Rio de Janeiro '273, 
S. P.iulo 148, Paraná 293, S~nta Catharina 130, Minas Geraes 60. 
Goyaz 68, Mai:to Grosso 84 e ·Rio Grande do Sul 415. I •· 

) 
1' 1 • 

Corif orm'é pô~:<lerei ria· Mensagem de 3 de Maio do anno pa8sádo, 
torna -se indispensavel a remodelação da lei de patentes de invençã•) 
que, comó' -~abei~, - data de 14 de Outub.ro de Í882. · 

. . . . i . . 

No coné1 dos vossos trabalhos, remett.er-vos-hei o, prujecto para 
· s~r'vir de . ba·s,e á ~-o~a 1 lei, assim . como a indicaçio das modificaçpes 

1 ' 1 . 

·· ·g_ue <levem ser introduzidas na lei · de marcas de fabrica, -e ~e ~°:m· 
·mercio. 

Convém s~ aprov,ei~e a op.por.tunidaq•e p:i-ra- t_ratar da creação da 
Repartição , de Propriedade .· Industria.!, qi:ie se .occupe exclusiyamente 
da execução dos serviços acima mencionados, de accôrdo com o compro· 

. misso . qu~. ass,umimos na Co-tlYenção . Internacional de 20 de . Màrço ds 
188'3 •e como já acontece e!JJ. todos os outros paizes que fizeram ·pafü: 
da mesma Convenção. 

Propriedade in-
dustrial 

O novu . regula•men!o da Direct0ria •do Serviço de _ Esfatistíca; · a'p- Directoria do Ser. 
provado pdo ·decreto? n. 9.106, de ·16.·de N@vembro de 1911; creou v_iço de Estatis. 

t1ca 
as delegacias de estatistica nos Estados e no Territori~ do Acre, qu•! 
a experiencia -demonstrou serem indispensaveis á perfeita execuçãó do~ 

trabaihos a cargo da directoria. 
Essa cr«:ação foi feita · com pequeno augmento ·de despeza, sendo 

os dele.gados e auxiliarrs tirados do · proprio quaodro do pessoal da Re-
partição e aproveitando-se para esse fim o concurso dos diversos fone· 
cionar!os do · Ministerio da Agricultura nas respectivas circumscri-
pçõe:>. 

Acabam de ser expedidas as instmcções para as mesma·s •delega· 
cias, sendo de esperar que dentro em pouco todas ellas estejam funccio-
nan do regukrmen te. 
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Serviço de infor- O Serviço de Informações e Bühli©theli:a foi reorganizado pM -de• 
;a~~õoes e divul- ereto n. 9.195, de 9 de Dezemhiio · de 1911, passar.tdu a ·deh:omin•::i:t"se 

·' 

Serviço de .Informações e Div:ulgação. 1 

Tem sido .extraorr:jinario o n11mer9 di;· rin.forryrn,ções prestadas so· 
bre o ~.osso paiz, pedidas todas .. as proce'dencias d <Í\ Eu.ropa e Ame· 
nca. ~ 

Ü.>ino medida de e~pooicnte . foi auwrizada a . traducção pa1:a o 
ingle;·;, fran~ez., all~mão e · italiano '-- do• regulamento .d.o Povoamento 
do Solo e de outras publicações e decretos que interessam directamente 
ao~ que solicitam informações ~obre terras, culturrs ~ colloc11tção de 
_immigrantes. . - ' 

A repartiçiío distribuiu, em 1911 .:.._ 83 . 57q. puhl,if;r_ções e 
recebidas 67. 7S 1 . 

· se 
db 

A disttibuiç~o no 1 ~ 
1f' d . ver, ica . ~ .. respect1 va 

em 1911. 

' • r 1 l / 1 '/ , , J • 

trimestre al1gmentou consideravelmente, como 
' ; •. 1 .. ; 

estatistiça, mais do dobro de igual perio· 
, 'f ,1 

A Bibliotheca do Ministerio, a cargo deste Serviço, vai-se· enrique-
cendo páulatinamente 'de 1olitas . pteêim\iis e côhta cetca "de Hes fnil vr.-
l ;,unes; estando bastante r diantil'do ô traballío de catalogação. 

1 

Tetn augmentado f.e nsivelrhenfo o numeró ·ae autorizações conce-
€' idas a sociedades anonym:ts naci<maes e 1 extràngeiras, para 'Íuncc!o-
narew na Republica. > . 

Isto constitue um bom symptoma do nosso desenvolvimento eco- . 
nomi 'O; _ ao mes.mo tempo que pate!D,teia 0 1 gl'áo de, confiança,- '. c~cla vez 
maior que_ a nossa. praça inspira ·àos -{)apitaes ; e.xtrangeiros,. .i' 

:. • :n 
Rio de Jan r.iro, 3 de l\faio de . 19g. · ' [ 
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SENHOR FS 1\-f EMRROS DO CONGRESSO NACIONAL . 

.-\ presente sessão legislativa extraorcEnaria foi, como consta do de-
creto de Bevereiro ult!mo, convocada para o fim especial de ser ·ulti-
mada a votação do projecto de Codigo Civil que ora pen:de, . em ultim'>-
turno, da deliberação da Camara dos Srs . Deputados. ' 

A ttendenido ás ponderosas razões que, cm nome da Commissã•J 
respectiva .da Camara, me trouxeram o seu presidente e secretario, en-
tendi de gran:de conveniencia a convocação extraordinaria do Congresso 
para ac;ueUe fim, porque assim se m:e affigurou mais seguro o ense.io 

· de S·~l realizada uma das mais ve!Has e mais justas aspirações nactiJ·· 
naes. 

O lento processo por que o projecto do Codigo Civil tem passàd~ 
nas duas casas legis 1 ativas, está mostrando quão difficil seria conseguir 
a sua dt:finitiva approvaçfo no correr de uma sessão ordinaria· quando 
tantos assurr.ptos de ordem política e' administrativa mais intensamente 
solicicam a attenção e o ·estudo dos legislador.es. 

E não seri,a justo que~ após o esforço feito ,pelo Senado na ultih1a 
ses~ão legislativa, discutindo e largamente emendando o projecto que 
ha m~.is de 10 anncis lhe envi0u a Camara dos Srs. Deputa·dos, ficass,! . 
ainda incompleta uma obra que vem occupando a attenção dos go1rer-
nos '! dos mais eminentes jurisb:>nsultos patrios ha quasi 60 ail'nos. 

N~o é um trabnlho feito de afogadilho, ás pressas, esse a que sois 
chamados a pôr definitivo remate: sem falla:r nos grandes trabalhos 
anter:ores, dos quaes um constitue legitima gloria do paiz que viu ap-
plaudi<lo e 'aproveitado no extrangeiro o labor do seu màis ·insigne j u-
risconrnlto, devo ' salientar tão sóme·nte que o actual proje·cto está em 
estudo, recebendo a critica e emendas de 'jurisconsultos e ins"titutos }1-
ridicos. ha mais de 12 annos. 
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)\ lei .de 20 de Outubro de 1823· declarando que ficavam em inteiro 
vigor as ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções 
promulgados pelos reis de Portugal, accrescentava que assim o seria 
"emquanto se não organizasse um novo Codigo", e a Constituição ou-
torgada pelo primeiro Imperador a 25 de Março de 1824 bem compre-
hend~ndo, como aquela lei, que tal providencia não podia s·er senão 
de caracuer provisorio, promet-teu expressamente ao povo brasileiro a 
adopçao de um Codigo Civil. 

Entretanto• os amws . se passavam e sómente em 1,855 . o Governo 
Imp~ rial procurou dar execu\ ão ao expresso · compromisso, incumbindo 
ao grnnde Teixeira ·de •Freitas de um trabalho preliminar, cowsistind-> 
na clas~ificaçã() syst;matica das leis existentes, sob a . fórma de qonso-
lid-aç;io. Foi este o primeíro passo .que ensaiámos · para a codificação 
civil. 

.-\ elle s,eguiu-se o contracto feito com o mesmo eminente juriscon-
sulto, em 15 de Janeiro de 1859, para redigir .um pr9j emto . de Coqig ) 
Civil. 

E, se dessa feit,a ainda .não foi conseguida .a . ,tão de.sejada",a.spi-
ração nacional, por IT\Otivos que não · ve,m a pello rememorar, .. f.ico ·1 
do ingente esforço erppregado pelo sahio brasileiro um monumento 

,_ de v.tior jlJ.•rüdico que, se. ·por um Lado immortalizou o seu nome, por 
outro tnche de justo orgulho o nosso, patriotismo, porque o. esho.çq então 
feito foi· servir de elemento a codificações ,de povos ~x.tranh0s que, .mais 

. praticos e mais consi::ios da grande neeessidade ·de um Codigo Civil, prin-
cipalmente, em paizes de imrrügr:i.r;ão, · souberam aproveitar os ·extra-
ordina.1 ios trabalhos do jurisconsulto brasileiro. 

E emqua,nto elles assim, fugindo ao irrealizavel ideal dç só fazer 
obra dt" absoluta pe-rf.eição, conse?uirarn . codificar o seu direito civ-il , 
nós cahiamos em novo ocio• interro"mpido pelas tentativas de N.aburn 
de Araujo, Fdicio dos Santos e Co.elho .·Rodügues,. para chegarmos até 
aos dias prest"ntes . ainda ·<luv11dosos de. ad0ptar um codigo . porque e s ~. e 

póde não ser supremainentt" p,erfeito . . 
01 a, . corno d·isse Clovis ;Bevilaqua, "os , codigos não são · monu-

mento~ .megalithicos, talh,ados na rocha para se perpetuarem c~m. , :1 
. mesm?. .feição dos priflleiros monumentos, erectos, immoveLs, Úierradi-
cavei~. rujam em torµo· jTIU.Íto embora, , teq1pestades, esbarrond~m-se 

imperio&, ·Sossobrem civilizações". 
l'retenôer achar a perfeição em trabalho humano é aspirar ao ab-
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sur.d:J, mormente em materia que soffre o .inflii:x;o constamte dasr r<Ha-
çqes wciaes que, dia a. dia, sobem .de : intmsida•de, em. meio de uma hu-
manidade que se aperfeiçôa sem cessar, caminho ·de constante e verti-
ginoso progredir. 

'' (J ·prop_rio . Justin i:;ino não. pretendia a perpetuidade . para sua 
,obra, attributo que, diz elle, só á perfeição divin.a cabe, alcan.çar." 

N'o Manifesto fo.angnral, que d.i.rigi á Náç.â0 ao.,assumir o· Governo 
da H1~pub l~ca, escrevi : "n ma da.s maiores preoccupaçqes dos . paizes p,0-
liciad"s deve · ser a boa e prompta distrihuição da just:iça ,: ·e, :Se ·. este é 
um dever primordial ·nos · velhos paizes de fonrnção . compfeta, mais . 
irnp':'..ri0so elle .se apresenta en;i nações rio-vas . como . a nossa, ' sobre 
as q·~acs paira, inces·s;mterne.nte, a c;Jesconfiarila vigilancia dos paizes de 
ernigra1,ão, isto é, daqueJ!es donde importamos o· ourn e os braços · de 
que ;:arecemos para tirar do seio do nosso,,ubenimo territorio às immen.--
sas riyuezas que ahi· j a1111w inexplo-ra ~as ou .i11).perfeitamente eX'pl_ora · 
das. ~ · 

''Mas,· base esseuoia! desse· desideratum · é a existenc.ia ·do Cod.i.g'> 
Civil, . p.r0mettido ao paiz descle a Constituição Imperial , de 1824 ·e até 
ht1j'e uão· satisfeito, C<rnstituindo uma das maiores aspira'lões do povo 
brasileiro que, em plrno seculo XX, vê os seus direitos civis ainda re-
gidos pelas velhas Ordenações do Reino que. o • proprio Portug;i l; ha ! 
1ni1itt1s . annos, desde 1367, relegou p<H' incompatíveis éom as . act;uaes . 
ne~essi dade·s soliÍaes. 

S:.ijeito ao estlido do Senado da Republica existe, já ap.prova·d·) 
pela , Camara dos Srs. Deputados, um projecto do, Co<ligo Civil que, 
tendo recebido .ª wl.\abo-raqão efficaz de rodas as corporações ·juridiGas,, 
do p:ii:t. e dos seus mais doutos jurisconsultos, bem deve satisfazer ás 
justas aspirações 1uciomJ.cs, ainda qu_e ·n-ão attinja ::í. sup,rema , p~rfe i

ção, rriesmo porque, como escreveram os eminentes redactores do Codigd 
de Napoleão, é "absurdo entregar-se alguem. a idéas absolutas de per-
feição em cousas que só. _são susceptiveis de bondade relativa". 

Ao abrir-se a presente sessão extraordinaria, eu não precisava mais 
do que r·epetir aquell as palavras que encerram o meu pensamento 

· ac~ua:, para mostrar-vos a urgencia Cle ser concluída uma obra que 
ha 58 annos foi iniciada, e ·para a qual têm contribuido, com la~ga có-
pia Jc saber e experienc-ia, os mais nota veis jurisconsultos brasileiros. 

Não é admissivel que permaneçamos por mais tempo, e~ m4terh 
de di reito privado, nesta incerteza e obscnrida.de resultante de uma: 
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1egisiação esparsa e variarli~sitna e de velhas ordenações que já . nao 
traidu:~em e "até são oppostas aos interesses, ás idéas e aos se'ntimento3 
-da época actual . 

Quaesquer que sejam as imperfeições pe que o projecto em dis-
oussi"to se resinta, rdnstitu'i.rá isto inconveniente infinitamente, menor 
do que continuarem as relações de direito civil sujeitas a uma legisla-
ção chaotica, onde o proprio profissional se encontra muitas vezes per-
dicdo ou em sérias difficuldades para buscar as regras reguladoras d~ 
relaçi:ies j uridica~. 

. A approvação immediata do Codigo Civil -será de incontestavel 
vantageni; sahi remos assim do terreno das simples especulações para 
a experienoia definitiva que mostrará. os ' possiveis vicios, defeitos ou 
falhas da nova lei que no futuro , deverá receber as correcções que a 
sua ·p? 'opria execução praticamente indicará. · 

Ao examinar e votar b projecto do Codigo Commercial, que no 
anno passa:do tive occa:sião . de offerecer ao vosso conhecim~nto e de-
libera[;ão, podereis, aproveitando as emendas unificaidoras do direito 
priva-do que acompanhar~m aquelle projecto, corrigir aquillo que a ex- . 
periencia demonstrar ca rycedor de aperfeiçoamento ou qualquer defeit:> 
que possa resultar do c~mtraste entre a opinião dominante em 'utna e 
outra casa 'do Congressq. 

· ·Se, de ac'côrdo com os desejos da Commissão que a Camara in-
cumbiu de dar parecer sohre as emendas do Senado, ultimardes a vo-
taçãa 1do projecto do Codigo Civil, tereis 'prestado assignala:do ser-
viço ao paiz e desobrigado o-s poderes · publicas de antigo compromisso 
-que ~•: nstitue legitima e fundada aspiração nacional. 

Rio de Janeiro, 2 de Abril de 191.3. 

HERMES R. · DA FONSECA . 

. , Presidente . da Republica. 
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SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAt. 

L~ngratul.ando-me comvosco e com o paiz pelo inicio dos vosssos 
trabalhos em sessão ordinaria, veI'lho, em obeidiencia ao preceito consi"l· 
tucion.tl, apresentar-vos a exposição dos nego·cios publicas e indicar as 
medida5 que me parecem convenientes e necessarias á boa marcha da 
aidmir.i&tração. 

Continuam inalternveis e perfeitamente satisfactorias as relações 
de amizade que o Brasil mantém com as demais potencias deste e d\1S 
outroa continentes . O meu Governo emprega e empregará sempre cs 
melhons esforços para estreitar cada vez mais essas relações, torn:rn· 
do-as assim mais intimas e mais proveitosas, como tanto convém aos 
interr5ses nossos mais legítimos e aos de todas as nações. 

Felizmente ellas tambem nos r:etrilmem, correspoll!dendo assim ao 
nosso ideal de paz e de concordia. 

A Secretaria de Estado das Relações Exteriores wntinúa ainda em 
via d': reorganizaçã:o, dentro do plano a g11e se referem os creditos vo-
tado& para o orç.amento vigente. 

O lugar de Sub-Secretario de Estado das Relações Exteriores, 
creado pelo decreto n. 9. 363, de 7 de Fevereiro do a'llno passado, f1-ii 
desde mtão até 19 de Janeiro. do corrente anno occupado pe ~o Sr. 
Dr . Enéas Martins, Enviado E:x,traordinario e Ministro Plenipotencia-
río, que chamado ao e:x;ercicio de outra·s funcções, de caracter eicctÍYo, 
teve de dei:ii.ar o exercício do 1nesmo cargo. 

l'ara s1.1bstituir o Dr. Enéas Martins foi nomeado, em c·inimi:i-
são, pro decreto de l de l\farço ultimo, o Sr . Dr. Francisco Regis 
cie < Jliveua , En vi3'do Extra.ordinario e Ministro Plenipot?" "' :" ,.;,), ciuc 
to:nou ro&se no. dia 3 do mesmo mez . · 

RELAÇÕES ExTE-
R!OR ES 
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Na ultima :Mensagem, tive occasiao de referir-me aos sentimen-

tos de pezar com que o Brasil assistia á frequente explo·são de lutas 
ci1·is t.lo <lrr•loraveis na visinha e amiga Republica do Paragm._;:. dan-
do-' os conta das medida·s extraordinarias então tom'.ldas [J H:t a ga-
rantia eventual .dos nossos direitos naquella região conflagrada, as .. 
quaes nos pt:rmittiram cumprir tambem, no momento opportuno, o;; 
deveres geraes 'de humanidwde, que se impõem ás nações neutrns e ami-
gas, cm taes emergencias. Felizmente a situação normalizou-se naquelle 
paiz, restabelecendo-se a ral ma tão necessaria ao seu de·senvol vimento . 
Cessaram tambem as medidas extraordinarias que tomamos, durante 
as quae.s, posso repetil-o, guardamos a mais rigorosa neutral~dade na 
luta ~ntei;Il'a , sem nos preoccuparmos senão dos interesses da, paz e da 
civil;zação . 

. Uutr.a Republica Americana tem tido nestes ultimas annos a sua 
vida interna profundamente perturbada pelos mesmos males, que tanto 
infelir1taram a do Paraguay. Quero referir-me aos Estados Unido.; 
Mexicanos . Os ultimos $uccessos alli occorr~dos causaram no Brasi.l 
e em toda a America a mais penosa impressão. 

A' escolha, feita pelo Brasil, do ex-Presidente da Republica, Sr. 
Dr. ivJ anoel Ferraz de Çampos Salles para Enviado Extraol"dinario . 
e Mi;Üstro Plenipotenciario em Buenos Aires, corresponideu a Repu-
blica Argentina, énviando.nos· no mesmo caraoter, o seu ex-Presidente 
o Exm. Sr. Tenente"Genr ral Julio A. Roca. · 

, Fc:ram ambos recebidos com as maiores demonstrações de enthusia:;-
mo de todais as classe·s, nesta segunda visita que fizer.am aos dous pai-
zes irmlos. Como sabeis, elles já haviam troca·do anteriormente outra 
visita official e solemne, quando em pleno exercício do supremo Po-
der Executivo. , 

Essas· duas missões já findaram, mas os seus effeitos ainda per-
duram e hão de perdurar na obra de approximação cordial então rea• 
lizad,\. 

:\. esse respeito repito com a múor convicção: - ella é a . affirma-
ção por factos da sinceridade da política que o Brasil tem procurado 
seguir sempre , de estreitar cada vez mais solidamente os laços que fe-
lizmente nos ligam :oí grt.nde :Republica ~do Prata, como a. todos os. p•!· 
vos i~mãos da America, e de que outrá prova eloquente são os Tra-
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ta!dos r Convtnçoes de arbitramento, que com quas~ 1 todb'S •I ell<is1 ooh:-
bramos. 111 11 1 1qo1' · f'I ,,f,io1 , 

O Brasil apresenta os protestos do seu reconhecimento aos, ·GqM!ll'7 

nos. d:i Grã-Bretanha, da França e da Repub1iea. A.r.gentina,, qtJ·e no 
dia 15 de Novembro ultimo, ao commemorar-se,1 a•q1ü ,a, ,data ,àll! ,,procla1 
maçãD da. Republica, se fizeram representar respectiV"amente pelos na-
vios <le guerra Glasgow, Jeanne d'Arc e Buenos Aires, saudando o pa· 

• _ • f •1 l 1 1·~ l • 1 11 : l fl r ( J 
v1lhao na!c10nal neste porto. . 

L' 1 . ' f11 ·G· "!•'" 1 ,J,d ' ,;IR'''"' l, i;f, .DSSe recon 1ec1mento torna-se extensivo ao overno a epu t.: :l 
' · ' l l 'dJ i l! " .,, •1111 i 1 ,[, Onental <lo U ruguay, que tambem fez partir um navw de 'guerra parn 

, . . . , 11.··11.1111. I! , " , 1 .r, ., , 1 
esse erfe1to, o qual, por motivo de força mawr, nao pode de·sempenlia r · 

• _ , 1: 11 : 11' d" ' 11 J; J r 1, 11,.; 1, 
a sua comm1ssao. 

• • • · 'lj!!lf jlll • IJJ 1 • ' 1 ,1(T O Governo Bras1le1ro, no 111tu1to de fortalecer os laços de am1za:at: 
. • , . • n; q · • 1rl, r J "1 ' 11 . ) que l.gam o Brasil as Republicas do Rw oa Prata, ·enviou o cruzador 

B · Hl!f)lhJ 1 I~ ·111(1 : ' llj J ! J ·11 1,> arrosú a Buenos Aires, para saudar o pav1 ao argentmo, por . occa-
sião da Irtdependencia dessa nação, e a M'ón1te'viid0éo, 'pa'raí •reprcisehtal-o 
officialmente, na posse do actual Presi:dente'"âaHRépi:I'blic'a 0rienra•r 1•dn 
·uruguay, o Sr. Battle y Ordofiez. ..., d ··1 •f "' 11u 1 

•• (l 

Assignalo com satisfação a•s visitas ' feitas1 :ro rlossb páiz pb~ I \ra'J 

nas personalidades extrangeiras . Entre 'éllasl 'saliihHaI'éi· 1 a's d'bs·' Srs' ! 1 

Ge'neral Ismael Montes, Presidente eleito dà ,,i<R'éptib lica " dli• JB01Jliv:ia; 
Macàrio Pinilla, Vice-Presidente ela 11 mes!ilíla.1lRepublia.µ.; ,· I\a:mos'( Me· 
jia, :Winistro de Estado da Republica •A rgentina ; ,,,Mano~l Lainez,,1.St • 
na·dor do mesmo paiz; Generaes Pand01 r· e .Raphael E,ey!ls, , 1ex"Pre:ii,'-, 
dente:; das Republicas da Bolívia e da: ·,Coloin°qia11 e 1 a& ·de, 1tpdos, •os D,err 
legadc.1s das ·differentes nações america•nasq á 1 .. J Jfnta.1 In.temacjpnal. 1<ki 
Jurisconsultos. I •) ·11 f \ 1 ,; f r, '• 

j'lt {lf \. 1 l I' JI ' ,h j 1 f}()..J 

Cessou felizmente a guerra enúre o 1 Rein@ i •da Ita1~a ,e ob1mperi·) 
Otto1i::ino, toido sido a paz assignacla eiJ'IQJ iy,ans$l'Fl•lilill, ernqllil 1 de Out1;11,J~·o 

de !9 J 2. A Italia, por esse acto, .fü:ou ( dler-p0sse ·da 1Trip©'l itan.fa e 11\h ·1 

Cyrenaica, no continente africano .:• ·poss HliJIUe1 o Bnts11 lhe i, reconhe G. u . 
por Nota •de 26 do mesmo mez. 111 ;»1 ,· ' ,. 11-1"-·'" 1/ uy,I 

Antes dt findar essa guerra, nque: •·da·s Fegiões1 afüicanas j chegou, l f 
passar para os mare•s e ilhas da tEuropa,.1butra: tjá 1havia , sido ,1d'eclarach 
contr:-1 o mesmo Imperio Ottomaqo •pel©s Reinos 1cdariEJHlgar.ia, da ·Ser " 
via, <la Grecia e do Montenegrd,i,arlliado , formandq l!lrna ,L iga .. 1Ba.lh, 
nica As gt1Rndes potencias da Europa, não te,ndo_:1pui:Ii:do , imp.tp'. a .; 
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abertura de hostilidades, procuraram evitar que ellas se proionga·sseni; 
e tudo faz suppôr que em breve os seus esforços serão coroadOll de 
completo exito. 

Faço sinceros votos pelo prompto restabelecimento da paz entl"e 
esses paizes, como tanto conYém aos interesses de equilíbrio ~uropeu. 

O infausto passamento de Sua Majestade o Rei Frederico VIII 
da Dinamarca, irresperadamente occorrido fóra de seu paiz, na cidade 
de Hamburgo, no dia 14 de Maio do anno passado, encheu-nos de pro-
fundo . pezar. Manifestei es'se pezar no telegramma que então· dirigi 
á Sua Majestade Christiano X, que áquel1e Monarcha succedeu no 
throno dinamarquez. 

Causou-nos tambem profundo sentimento a morte de Sua Majes-
tade o ~mperndor M utsuhito, do Japão, . occorrid.o em Agosto ultimo . 

.Expressei esse 'Sentimento á Sua Majestaide J oshihito, em tele-
gramma que na occasião me dei pressa em dirigir-lhe. 

1 O attentaido de 18 ,de ?viarço ,do corrente anno contra Sua Ma· 
jestatle o Rei da Grecif Jorge I, commettido na cidade turca de S:t-

. lonica, já conquistada pelo exercito grego, produziu em todo o Brasil 
·a mais dolorosa impressão. 

Enviei, ·como me ccumpria, um telegramma de condolencias á Sna 
Majestade o Rei Const~ntino •da Grecia. As nossas Legações em Lon-
dres, Copenhaguc e Christ.iania receberam 'instrncções, pelo tdegra-
pho, para apresentarem1 pelo mesmo facto, os sentimentos de pezar do 
povo e do Governo Bn,tsileiro a Suas Majestaides a Rainha Alexandr;i. 
e o Rei Jorge \ T da Inglaterra, Christiano X da Dinamarca e Haa-
kon VII da Noruega, proximos parentes do Rei ass•assinado. 

Airnda ha poucos dias, deu-se outro attentaido contra a vida do so· 
berano de um paiz amigo. Quero referir-me á te-ntativa de aissassinato 
contra Sua Majestade p Rei D. Affonso XIII de Hespanh~, que in· 
esperadamentce abalou p mundo, com a mais horrorosa impressão J e 
desgosto. Apressei-me :~ telegraphar a Sua Majestade, felicitando-o por 
haver escaipa1do illeso a, esse novo att.entado. 

:\ Sua Majestade Catholica telegraphei tambern , transmittindo :t 

expres&âo do sentimrnto com que o povo brasil,eiro recebeu a noti.cia 
do a5sassinato do presidente do Conselho de M inistros ·de Hespanha 
o Duque de Canalejas " 
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~':lja-me pennittido deixar aqui consignada á minha profu·tl·da 
gratidãc a todos os soberan,os e chefes de Estado, pelos votos de con-
dolen.:ias com que me acompanharam no afflictivo transe por que pa•;. 
sei, :>m miuha vida particular. 

O Gov·erno Brasileiro resolveu reconhecer a Republica Chineza, 
send0 es·sa r·esolução communicada ao Tespectivo Governo, em nota 
de 8 de Abril do corrente anno, passada pelo nosso encarregado de ne-
gocios no Japão• cumulativamente acreditado em Pekim. 

O Einbaixador Americano, em Nota 2~ 21 de Janeiro do corrente 
anno, ponderou á nossa Chancellaria o (iu:.:i:to seria vantajoso parn 
o fonalecimento da tradicional amizade que une o Brasil aos E stados 
Unidos que os estadistas dos dous paizes tl.i vassem entre si relações 
pessrncs, sali:entando os beneficos effeitos produzidos pela visita que, 
em 1906, por occasião da Terceira Conferencia Internacional Ameri-
car:a, nos fizera o Secretario de Estado Sr. Elihu Root. 

Com esse intuito, communicou o Embaixador que recebera instru-
cções do seu Governo para dizer que, se o Governo do Brasil ·achasse 
opporruno delegar o actual .Ministro de Estado das Relações Exterio-
1 es para retribuir a visita do Sr. Secretario Root, seria elle mui cor-
dial e affectuo8amente recebido como hospede da Nação Americana, 
que procuraria proporcionar-lhe opportuniclaáe de conhecer de perto 
aqueUt> paiz, sol> os mais favoraveis auspicins, tanto quanto o permi:-
tisse a duração ela visita. 

Devendo o Sr. Taft entregar o poder no dia 4 de Março ao Sr. 
'Vilson, então Presidente deito, a Nota accrescentou que a Administra-
ção c:ue tinha a honra e o prazer de convidar o nosso :Ministro nãn 
teria ensejo ·de comprimental-o offirialmcnte em rna · chegada; mas que 
a Administração do Presidente \\lilson, que então es'taria inaugurada, 
estimaria duplamente esRa visita, caso ella se realizasse nos mezes de 
Março e Abril; pois assim se manifestaria o desejo do Governo Bra-
sileiro de •saudar o novo Gov·erno, logo depois da sua posse, ~ de esta· 
bela:er relações pessoaes com o Executivo Americano e com os estadis-
tas que teriam de dirigir os negocios publicos dos Esta>do·s Unidos du-
rante o quatriennio vindouro. 

Em Nota de 18 de Abril ultimo, o nosso Embaixador communi· · 
ÇOl\ ap Ministro de E~tacjo dat> Rdaçõe~ E:ii:teriores que .a Acjministra, 
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~[0 1 .tiO' Presitlente Wilson lhe manifestara as mesma$ cotdiaes ·apre-
ciações! so1':re1 a sua visita aos Estados Unidos, já feitas pela Admí-
ni's·tiraÇãJ0 do1 seu illustre predecessor; e que o Secretario de Estado Sr. 
Bryan teria satisfação cm receber a visita do nosso Ministro, em seu 
cara(;•:l'r official, quando lhe approuvesse e fosse mais conveniente . 

.. · "' l'\lcceidendo a esse h.onr·oso convite, o Governo Brasileiro resolveu 
qlié' 0 1rSr. ]i)r. Lauro Muller, no caracter official de Ministro de E s-
tado das iRel açôes Exteriores, fosse v·isitar a grande Nação Americana, 
em corresp0ndencia com a visita do Sr. Root, feita ao nos.so paiz em 
1906. Dentro de breves dias partirá elle para o desempenho desu 
mfasãõ n:a'eional. 
f. 1 j. (~ • 1 ! ~ ' 

~· t J. ·l ' , }•:stá felizmente findo o processo intentado ncs Estados Unidos 
da America, relativamente ás vendas do nosso ·café, proveniente do 

1 f' · .-·r . _ . 
stock, a::i valonzaçao . A esse respeito se entenderam os <lous Governo~ 

·e' ' o . café do str>c.k existente na Ame rica, graças a essa intelligencia, 
pôde ~er vendido sem a ~alos no mercado . 
J rJ 1ri ,r' 

" <'.l ri !e:qd~ a Chancellaria Brasileira declarado, por inter-medio da 
119ssa ,1E1!,1,pi\ixada em V\7 flShington, que essas vendas tinham srdo feita s 
em mf'. rc~\io legitimo, o At.torney General dos Estados Unidos, sati.;-

" IH 1) "-' · 

_f~~~n, rlR-~e f\~m essas sepuranças, declarou tambem que o Governo 
ômerkano não prosegniria no processo intentado a esse respeito. 

1 1 IJI f, J.•L 

Outra . questão tamJ.,em felizmente resolvida, e esta logo no seo lff'º ; j ~ 1 ; J 1 ; lj 1 '1 
inicio, foi a que dizia respeito á prohibição dos passaportes collectivos, 
ord~p.~9a Cff11º ~ntdida geral, por um decreto do Governo Portuguez ' 
Sabedvr1 <>s te do nrejuizos 0111e com el la causava á emigração das fa. J -~ 1; r· f ; T r , 11 1 ..1,,-11 i J 

milias , Prpr.t,uguqf\S narn o nosso paiz, houve por bem suspender es· 
},J/ r1 11 1 r f1 J d:' . 

. .ij>,ontanean;it:nte 1a, e.~~cução do referido decreto . 
. d i,·.,P i1!q0,nt,ra<;to , celebrado entre o .Ministerio da Agricultura, Com-
·i!Jinenii.o111e .10 ,bral); Piublíca,s, de accôrdo com o Governo do Estado de 

1$ 1 P.íl1i1lo , e asJ eo,mpanpias de navegação, no.s termos da autorização 
.. f.~~ta"!pdo, ,.CQl}gXl!.SS() 1,N<I<cipnal, teve embaraço na sua execução, por 
-h.íliVf!l', S,idolf!rei::u1>~'1! : ,íqun1las , companhias a patente necessaria á nave-
.,g:açãob <il.a:, lii.nhas. i qU:e l,o ,, eontlracto estabeleceu. 

Desse acto do Govf rnO Italiano recorreram aquellais companhia~ , 

ti . 1f> r G-o·vemti:. J3xaúl<1ir~;:.aguardMrcq1rn ellas se mostrem habilitadas ou 
nãr:> 11pa1!!11i l íl ; ex~G~' ~ÍÍ911 qlpJJ J2PNl'atetQ t.al qiial foi celebrado. 
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O Brasil teve viva satisfação em receber no anno passa·do 'a hon-
rosa visita dos Srn. Delegados das Republicas AmericanaM, que se re· 
uniram nesta ddade, de 26 de Junho a 19 de Julho, constituindo a 
Commissão Internarional de Jurisconsultos, crea•da pela Convenção de 
23 de Agosto de 1906, assignada no Rio ·de Janeiro, por occasião da 
Terceira Conferenria Internacional Americana. 

Compareceram os Del ega·dos de J 7 Nações, •sen•do no dia fixacl<> 
para a installação os dos J<~stados Unidos da America, Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Mexico, Panamá, Para-
guay. Perú, Salvador, U ruguay e Brasil; e, os de Cuba, Bolívia ~ 

Vene·rnela, pouco •depois de encetados os ~rabalhos. A Republicca D1J-
minic:-i.na nelles não tomou parte, por ainda estar em viagem o ·Seu 
Delegado, Sr. Americo Luj o, no dia do encerramento · da Conferencia. 
I.ameritamos não haver podido receber nessa occasião os Delegados 
das Republicas do Haiti, <la de Honduras e da de Nicaragua. 

!\ Comrnissão celebrou sete sessões ordinarias, além da 'preparato-
ria e das ·sessões solemnes de inauguração e encerramento dos traba-
lhos. Na de installação, foram ·acclama<los Presidente Honorario o Sr. 
Dr. Lauro Muller, Ministro de Estado das Relações Exteriores, e 
Presidente effectivo o Delegado Brasileiro Sr. Dr. Epitacio Pessoa. 

Vma Commissãn especial de cinco membros· nomeada na primeir:i 
se~sifo ordinaria, em 28 de .T unho, para ouvir a·s opiniões das diffc-
r ente~ Delegações sobre a rodificação, metlwdo de trabalho e outros a-;-
sumptrJs, ant<õs •de qualquer nutra deliberação, apresentou a 6 de' Julho 
o seu parecer, com um projecto de regiment0 interno, uutro de orga-
nizaç:io e methodo de trabalho, e mais as ·seguintes propostas: 

1) Que •se nomeassem duas commissões de cinco membros ·cada 
uma, incumbidas de preparar nesta reunião um projecto de extradi-
ção ~ outro de sentenças extrangeiras ; 

2) Que se fixasse o mez <le Junho de 1914 para a segunda rrnnião 
da C1mmi·ssão ln.ternaciona l de Jurisconsultos : · 

C1 parecer foi approvado na sessão de .8 de· Julho, com os seus 
annexos e as propostas. 

O projecto de organização e methodo de trabalho inandou dividir 
a Co:nmj.ssão lnterna!cional de Jurisconsultos em ·seis Commissões espe-
ciaes, quatro para a codificação do Direito Internacional Publico e as 
outra~ duas para a do Direito Internacional Privado, que ftjncciona· 
rfí.0 no interyallo çla~ q11as re1m~ões, de l914 até 1914 ; 
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! . " Séde em Washington, podendo subdividir·se em duas: Guerra 
maritíma e . direitos e deveres dos neutros; 

':!. s. Séde no Rio de Janeiro: Guerra terrestre, guerra civil e re· 
clama'.'.Ões proveníentes <le taes guerras:. 

3 . n Séde em Santiago do Chile. Estado de paz; 
4. ª Séde cm Buenos Aires. Solução pacifica dos conflictos e or-

ganização dos tribunaes internacionaes; 
5. 11 Séde erri MonteYidéo. Capacidade, condição dos extrang~i .. 

ros, direit-0 da familia e successões; 
6. 11 Sédc em Lima. Tudo o que se não comprehenider nesta enn· 

meraçfo, inclusive o Direito Penal. 
Cada Commissão Especial requisitará . dos Governos Americano :; 

informações minucio~as sobre a legislação interna, ant:ecedentes judi-
ciaes e administrativos. Convenções, usos, soluções de casos interna-
cionaes e sobre a regulamentação que elles reputem mais conveniente 
para ~·.tda um dos referidos assumptos distriburdos; e, com elles, far á 
a codificação do que 1l1e competir, tf!man<lo em consideração os dous 
projectos de Codigos apresentados pelo Governo Brasileiro, os princi-
pios já acco1dados em Convenções ou Leis, os Tratados de ]\fonte· 
vidéo de 1-889, os trabalhos das differentes Conferencias Pan-America-
nas, etc. 

Os proj ectos gne essas Commissões elaborarem e os assumpto:; 
sobre r,s quaes n·ão haja sido possível chegar-se a accôrdo se rão sub-
metticlos á Commissão (.;.eral, na sua reunião em Junho de 1914. 

:\ Terceira Comn1irsão e a Sexta, reuniram-se logo nesta Capital, 
antes de encerra·dns os tral•alhos e organizaram o plano dos seus es-
tudos. · 

Foram nomeadas as duas Commissões encarregadas dos dous prn" 
jecto:i. que tinham de ser ai11da discutidos na primeira reunião. 

Apresentado logo o projecto de Extradicção, foi approvado n" 
sessão de 13 de Julh<,,, e, em relação final, na de 16. De accôrdo 
com o disposto na Convenção de 23 de Agosto de 1906, base dos trn-
balhos dÍl Ccmmissão, foi enviado aos Governos Americanos. 

O projecto .de execução de sentenças extrangeiras, submettido á 
discm~ão na Sessão do dia 17 de Julho, foi remettido á Sexta Commis-
silo e-special, com séde em Lima, para ser tomado na consideração qm 
merecer, segundo propo·sta da Delegação do Mexico, que re11niu ,1 
m;i.jnrio cios votos d~ Çon1mi~são Q~ral 1 
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Das Commissões <" sp'eciaes instituidas pela Commissão Internia· 
cional de Jurisconsultos, .iá se acham funccionando as do Rio de Ja-
neiro, de Montevidéo, de Santiago do Chilr e de Buenos Aires; não 
se ha\ rndo 2inda reuniclo as de Washingtoq e de Lima. 

A do Rio de Janeiro installou-se ne Palacio :Monroe,. no dia 29 
de .T ujho, •sob a pre~i,dencia do Sr. Di:. Epitacio Pessoa, que apre-
sentou um projt-cto completo sobre as materias, ·de cujo ,estudo e codi-
ficaçio ficou incumhid::i: guerra e.>; terna terrestre, guerra civil; recla-
mações oriundr!s de uma e outra. 

J:rna Eegunda Commissão acceitou inteiramente esse projecto corno 
base para os pedidos dr. informações, qur devem ser dirigidos aos dir-
feren•es Governos Americanos, e accordou tambem nos termos de uma 
cir<:ular, que, para esse effeito, dirigiu aos mesmos Governos ; tende 
resolvido nomear relator dos trabalhos o seu referido Preside11te, e re-
unir-se periodicamente, logo que comecem a ser recebidas as informi1· 
ções solicitadas. 

Para a Commissão especial que tinha de trabalhar em Montevidéo 
·partiu o outro Delegado do Brasil, o Sr. Dr. Can·dido Luiz Maria 
de Oliveira. 

li.. Secretaria da Commissão Geral foi tambem logo installada no 
Palacio Itarr.arnty, sob a direr.ção do Secretario Geral, o Sr. Dr. João 
Carneiro de Souza B:màei ra, e por essa Repartição tem corrido todo 
o expediente relativo á codificação do direito internacional ameri-
cano . 

Segundo foi decidido na sessão da Commissão Geral, effectuada 
no dia S dt- Julho do a::i.no p~ssado, a nov~ reunião deverá realizar-se 
nesta Capital em Junho de 1914 . Cumpre que habiliteis o Governo com 
o ne:: t · i:~ano credito especial para novamente .receber tão illustres hos-
pedes. 

A Conven~ão complementar do Tratado de Limites de 6 de Outu·· 
brà de 1898 com a Republica Argentina , assigna:da em Buenos Aires 
a 4 de Outubro de 191 O, para fixar a linha divisaria dos dous paizes, 
no '.1echo do rio Uruguay comprehendido entre a ponta sudoeste da 
ilh:i rhamacla Brasileira on do. Quarahim e a foz do rio Quarahim. 
foi remett:ida á Camara dos Srs. Deputa.dos no dia 17 de Novembro 
·de 1911, acompanhada ·da mensagem de 28 d~ Outubro do mesmo anno: 
e, tendo siclo approvf!da pel9 Çongresso N aQioµali em Jle~oh1ção de 27 
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de Ago8to . ultimo, foi Ranccionada por decreto n. 2. 609, dt 28 do ,me'•· 
mo mc·z. 

'Falta ago_ra promover a troca das Ratificações dos dous Gover· 
. ' . 

nos, e fazer a respectiva promulgação nos dous paizes, para ficar fe-
chado e completamente liquidado mais este ponto da nossa fronteira, 
excepto na parte da demarcação, á qual me refiro em out.ro lugar . 

A 14 de _Fevereiro de 1880 foi concluído e assignaido, na cidade 
de Buenof. Aires, um Ar.côrdo entre o Brasil e a Republica Arge1itina, 
referente ã e:xecução de Carta5 Rogatorias, tanto civeis como criminaes, 

.pror.t-..ientes das autoridadeb judiciarias d~ um e outro Estado, que 
foi promulgado pelo decreto n. 7. 871, de 3 de Novembro de l 880 e 
ain<la está em vigor. 

A 16 de Setembro do anno passa·do, com o fim ide facilitar o cum-
primmt•). de.sse Accôrdo de 1880, foi assignado entre os mesmos pai-
zes, n1 sta Capital, um Protocollo, pelo qual foram 'modifica•dos os 
arts. 4" e 6° do mencionado Accôrdo. Esse Protocollo já foi rernettido 
ao Congreeso Nacional, em 17 de Outubro do anno passado, acomp<1-
nh::1do da Mensagem P 1residencial datada da vespera . 

Ao fill'dar a :>essfü~ de 191.1 ficara pendente •d~ simples votação 
da n·dacçf.<' final, no $enado, o projecto que approvava o .Protocollo 
celebrado com o Govemo da Bolívia, assignado no Rio de Janeiro ª· 
14 de !~ovembro ·de 1910, para a substituição do ramal da Estraqa de 
Ferrn Madeira e Mamo:ré, o qual o Brasil se obrigara tambem a cons-
t1 JJir junt~merite com a estrnda, em virtude do Trata•do de Petropofü 
de 17 de Ncvembro de 1903, e que devia partir de Villa Murtinho, ou 
de outro ponto proximq do Estado de Matto Grosso, cortando. o n ú 
limitrophe, para termin~r em Villa Bella, na confluencia do Beni com 
o l\<famore, por outro ramal que, partindo ·da cachoeira Páo Gqm<le, 
na margem 1direita do l\ilamoré, atraves·sa·sse este . rio e, seguindo por 
t~ rr!torio boliviano, fosst demandar a margem direita do Beni, a mon-
tante da Cachoeira Esperança, em lugar que perrnittisse a navegação 
fra nra desse rio. 

O Protocollcr fôra. remettido ao Congresso Nacional, em mensagem 
de 20 de Setembro de 191 l , acompanhada da Exposição de motivo.~ 

de 14 do mesmo mez. Tendo sido approvada a redacção final do prn .. 
j ecto, em resolução de 29 de Maic de 1912, essa resolução foi sanccic" 
nada em 1 de .Junho, p·µbliçada pelo deçreto p. 2. 579, dç 7 qo 11Jesrno 
m e_z e a~1no , 
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Esse decreto, subscripto pelos Ministros das Relaçõe-$ E:xttriore .~ 
e da Viação e Obrn~ Publicas, tambem autorizou a abertura dos cre-
ditas neces·sarios á terminação daquella estrada, de tão grande 'alcance 
e intçrcs.se para o Brasi'J. e para a Bolivili. 

Posterionnente, foi celebrado outro Pro~ocollo ·en:tre; os mesmo~ 

paizes, as·signado nest.a cidade, a 28 de Dezembro ultimo, <declatando d·2 
n:enhu .. n effeíto o Protocol!o de 14 de Novembro de 191G, tendo em 
vista as considerações expostan pelo Governo d,;;. Bolívia, em Nota de 
30 de Setembro d~ 1912 

Por aquelle Protocollo, agora annullado, o Governo Brasileiro, 
que, pelo art. 7° do Tratado de Pctropolis, já tinha a obrigação de 
const1 llir o ramal daq11ella estrada, ligando a margem direita á margem 
esquerda do rio Mamoré, se compromettera a · construir tambem o tre-
cho df. estrada de ferro que devia ligar, em territorio boliviano, em 
continuação .do mesmo ramal, a margem t;squerda <lo Mamoré á i:nargem 
direi .~:i do Beni; devendo mais tarde o Governo Boliviano satisfazer 
a·s d:::~µezas totaes feitas ·com este ultimo trech1~\ afim de se tornar pro-
p.rietz,Tio delle, pois. corria em tertitorio boliviano. 

l't lo Protocollo actual, o Governo Brasileiro ficou exonerado desse 
Com:)roffii'SSO contrahido pelo anterior, quanto , á construcção do prolon · 
gamt:,1to do ra~nal, pelo tetritorio boliviano, até o ponto proximo da 
Cach;;cira Esperança, no Beni, ~ontinuando sómente em inteiro vigo1 
a ob i.·igação anterior, isto ~, a do art. 7° do Tratado de Petropolis de 
17 c!c Novembm de 1903; nias, éed~ndo a razões de orde~ · technit:a 
e ec;.momica; e no intuito de melho i:_ e mais ·promptamente desenvolve-
rem-se as relações gue têm em vista, os do{is Governos conco;·daram 
em dar outra direcção ao ramal da· Estrada de Ferro do :Madeira a•; 
Mam-Hé, diversa odas duas· anteriornÍente indiéacla5. 

Esse ramal deve partir agor;:i. de ·Gnafará-assú, ou outro lugar 
mais apropriado perto 'de Guaj ará-mirim, pqnto terminal da referida 
estrad;;. de ferrCl, atravessará o ·rio por uma ponte, cuja construcção, en1 
temp" opportuno, guarda e conservação, continuam cabendo ao Brasil, 
e irá terminar na margem boliviana, ligandtj-se ahi com a via ferrea 
que, un continuação, o Governo Boliviano se obriga a fazer construir 
até Riberalta. 

J à haveis sido informados de que em 31 de Outubro do anno pa~ · 

sardq deixaria de estar em vigor a CoilYençãp Sanitaria Internacional, 
assignada no Rio de .T aneiro ern J 2 de J IJilhP çle· 1904, entre o Brasil 
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e as Hepublicas Argentina, Oriental do Uruguay e do Paraguay, por 
ter-· úfo ella denuneia·da pelo Governo Argentino, em nota de 21 de 
Abril daquelle anno, passada pela sua Legação no Rio de J a11eiro. 
Effoc:'.vamente, na data já annunciad;1, 31 de Outubro de 1912, ces-
saram os seus eff eitos, ha ven!do sido expedido o decreto n . 9. 846 A, 
da mesma data, publicando essa denuncia. 

Ainda não foi substituída por outro acto da mesma natureza, nem 
ha mesmo aegociação en ta bolada a esse respeito. 

Na cidade de Montevidéo, a 8 de :Maio de 1912, foi assignada 
lima Convenção lnternacional de Policia Veterinaría, em que foram pai--
tes CIJntractantes o Brasil, a Republica Argentina, a do Chile, a do ·Pa-
raguay e a Oriental do U ruguay, ten<lo em . vista prevenir o contagio 
das enfermidades dns animaes, por meio de uma regulamentação sa-
nitar!a internacional. 

Pdo art. 10, a Convençfo entrará em vigor logo d,epois dà sua 
ratifit.<:ção, terá o prazo de duração de quatro annos e, náo sendo de-
n_unciada seis mezes aptes p_or- algm~a das partes c~ntra:tantes, c~n~ 
srde:::r-se-ha prorogada por igual penodo. A denuncia nao produzira 
effeito senão para a parte que a formular. 

Pelo art. .11, ficpu aberto o Protocollo desta Convenção, para 
que possam adherir ás suas disposições os outros paizes sul-americanos 
que desejem fazel-o. Para este ~ffeito, deverão elles communicar-sc 
com o Governo da Republica Orieptal do Uruguay, o qual fará cpnsta r 
a acce~são aos Governos dos paizes contractantes. 

!:1. Sociedade da Orn7- Vermelha Brasileira, tendo si<lo reconP.ecida 
officialmente pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha de Gene-
bra e acreditada, junto aos Comités Centraes de outras nações, sendi> 
a unica que se organi:r-ou até hoje de conformidade com o decreto 11u· 
mero 2.380, de 31 de Dezembro de 1910 e com as prescripções da(le i 
n. l73, 'de 10 de Setl\-mhro de 1893, tendo estatutos approvados e re-
gistrados legalmente, foi declarada de caracter nacional pelo· decretq 
n. 9 .t20, de 13 de "unho de 1912, para o fim de poder fun·ccionar 
no Brasil e ser Gonsid~rada de caracter internacional e reconhecicla por 
todas as nações cultas. 

O Accôrdo comm1~rcia! provisorio entre o Brasil e a Italia, esta·· 
beleciào mediante a troca de Notas de 5 de Julho de 1900, entre o nosso 
>'Iiniõterio das Relações Exteriores e a Legação daquelle Reino no Riu 
ele Jarteiro, e que tinha údo successivamente revigorndo até 31 de De-
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tempc1rario até 31 de Dezembro de 1914, por Notas de 2S de Novem-
bro e 19 de .Dezembro de 1912 trocadas entre o Governo Brasileiro e 
a refrrida Legação. 

l-'t10 Accôrdo primitivo, de 1900, ficara estipula,do que, em troe.a 
da rcd.ucção dos direitos de entrada sobre o café na ltalia, de 150 para 
J 30 liras por 100 kilogrammas, os productos italianos teriam o bene.~ 

ficio das taxas minimas da tarifa brasileira . Pelo Accôrdo a,ctual, rni 
prorogação, 'esse!=> productos continuarão a ter, até 31 de Dezembro de 
1914, aquelle beneficio -da tarifa minima brasileira, uma vez que o di-
reito de entrada do café brasileiro na Italia nã:o exceda de ) 30 lira1: 
por 1.CO kilogrammas. 

Já foram sÚ.bmettidos ao vosso exame os Actos da Terceira Con-
ferencia Internacional Americ:ana, realizada nesta Capital no anno 
de 1906. 

·\ obra da Quarta Conferencia, r,euni.da em Buenos Aires, de 18 
de .Julho a 27 de Agost1i de . 1910, tem sido detidamente estudada no 
l\'I inisterio das Relações Exteriores, para ser opp9rtunamente submetti-
da á vossa consideração. 

Xa Conferenci~L :':rnitaria Internacional, que se reuniu em l'ariz, 
no mez de Janeiro do a:rno passado, o Brasil fez-se representar por dous 
Delegados, os Srs. Drs. Oswaldo Gonçalves Cruz . e Henr~que de Fi-
gueiredo V a'8l'Oncello~: 

Este . ultimo De1egado assignou a Convenção Sariit.aria Internacio-
nal, concluída naqnell;i. cidade, aos 17 de Janeiro de 1912, com o fim 
de f<vcr nas di'sposi~ões da Convenção SanitarÍ<l, a,ssign-acda em Pari:~ 
a 3 de Dez,embro de 1903, as modificaçõ~s que comportam os novo, 
dados da 'Scienl'ia e da eYperiencia prophylatica,s, estabelecer uma re· 
gulamentação internari0nal relativa á febre' amarella e dilatar, taríto 
quanto pos~ivel fôi-, o ~ampo -da app]icação dos princípios que inspÍ· 
raram a regulamentação sanitaria internacional; na qual foram , pâi-
ze3 contractantes a .l~llemanha, os Estados Unidos da America, ]llepu · 
blica Argentina, Austria-Hungria, Belgica, Bolivia, EstaidOis Unido~ 

do Hra~il, Bulgaría, Chile, Colombia, Costa R~ca, Cubii, Dinamarca, 
Equ'.1.clor, He~panha, "Fran<;a, Grã-Bretanha e [rlanda, Grecia, Gua-
temala, Haiti, Honrlnras,, ltalia, Lnxt'mhurg0, Estardos U1üdos Me-
xicanos, Montenegro, ~fornega, Pai1ami, Paizes-Baixos, Persia, Repu-
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blica Portugueza, R.umania, Russia, Salvador, Servia, Sião, Suecia, 
Suissa, Imperio Ottomano, Egypto e U ruguay. 

Ptlo art . 16Q, do Titulo V, esta Convenção substituirá, naB re~

pecti •:at. relações da3 Potencias que a tiveram ratificado ou a ella tive-
1·em accedido, as Convenções Sanitarias Internacionaes a·ssigna<las em 
30 de Janeiro de 1892, H de Abril de 1893, 3 de Abril de 1894, 1 C) 
de \[arço ·àe 1897 e 3 de Dezembro de 1903; e esses Accôrdos ante-
riores ficarão em vigor em relação ás Potencias que, havendo-os assi-
gnado ou tendo . a el.lcR adherido, não ratificarem est<~ Convenção de 
l 9 l 2 ou a ella não accederem. 

< 1 Bra~il eru signatai'io da Convenção celebrada naquella mesma 
cida.<le a 3 de Dezembro' de 1903, que foi approvada pelo decreto . le·· 
gislatívo n . 1 . 308, de '.?8 de Dezembro de 1904. 

O Brasil tem continuado. a participar dos trabalhos. intemacionaes 
para unificação do .Direito Privado, fazendo-se representàr pelo Dr . 
Rodrigo Octavio de Lallggaar•d Menezes, na conferencia para o Di· 
reito Cambial, qu<: ÍUr}rcionou em Haya durante o:<i mezes de Junho e 
.Julh0 de 1912, e na Coinmissão Perman:ente da Conferencia de Direito 
Marrumo, que se reuniu em Bruxel.las de 25 de Março a 2 de Abril 
do co1 rente anno . 

i\ a Conferencia de Haya, a que estiveram presen:tes delegados d<: 
. quasi todos os paizes, .fo\. ultimado o Projecto de Regulamento uniforme 
para a letra de cambio ·e a nota promissoria, sendo a respectiva Con-
venç:io assignada pelos , p1eni.rotenciarios de todos os Esta>do~ repre-
sentados na Conférencia . 

üpportunamente, temi .a honrn de submetter ao vosso exame o 
texto ' dessa Convenção qpe se destina a servir de J,,ei universal . 

Terminado!! esses trii,balhos rdativot; á letra de cambio, a allu 
d1da Conferencia de Haya preparou ainda um projecto de lei uniforme 
referelite ao cheque, que vai. ser submetti.do ao estudo dos Estados in-
teI'e3~-;idos, afim de ser pbjecto de uma futura reunião da Conf.erencia 
que o Governo Neerlan~iez convocará. 

Em Bruxellas n.ão ~e pôde reunir ·est.e anno a Conferenda de Di-
reito Maritimo, como haf ia sido resolvido. 

As difficulda<ies p~ra a conciliação das divergencias de iegisla-
ção, ,;m ma teria de respqnsab)lidade de proprietarios de navio e de . cre-
dit::>s privikgiado,s :marítimos, conciliação -que constitue u escopo ela ~ 

Con vençõç~ _eqi estudo, s~o . aind~ muito grandes e, de accôrdo com · ou-
~ . . . 
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tra~ Potencias, o ·Governo Belga apenas reuniu a Com.ilÍtisão perma-
nent-:, nomeaida pela Conferencia em 1909 e composta <le nove mem-
bros, tntre os quaes o Delegado do Brasil. Es·sa Commissão . exami~ 
nou as observações apresentadas, por qu'asi todos ós Estados interessa-
dos, •~os proj·ectos redigidos pela Conferencia em 1910, e redigiu novos 
projeo:los e um relatorio explicativo, que ·Serão submetüdos aos mesmoa 
Estados, só devendo ser convocada nova reunião da conferencia quando 
o Go1'emú Belga julgar opportuno. 

No dia 1 de Fevereiro do corrente anno, foram troca-das em Bru-
xeUa> as ratificações das. duas Convenções sobre abalroação e assis-
tencii. marítima, Cúncluidas e as.signa-das na anterior reunião da Con-
feren.:ia. Por esse acto diplomatico, as Convenções entraram em vigor 
em quasi todo o mundo, podendo adherir a ella~ os pai7,es· que a~ sub-
screveram. 

O Brasil, que havia em 1910 assignado es·sas duas Convenções, 
não pôde incorporar-se desde logo a essa nova União jurídica, porque 
a~ duat. Convençí5es, su'hmettidas á vossa esclarecida apreciação, com 
a. Mensagem Presidencial de 25 de Outubí-o de 1911, ainda não rece· 
beram approvação constitturional. Tenho a honra de chamar a vossa 
attençâo para essas Convenções, pois o periodo para o depusito dos Actos 
de ..idhesão ficou aberto apenas por · mai·s um anno, isto é, até 1. 0 de 
Fevc-:eiro de 1914. 

~a Conferencia Internaciunal H.a.dio-telegrnphica, que se abriu em 
Londres a 4 de J nnho de 1912, o Brasil foi representado por um 
Delegado Technico, o Engenheiro da Repartição Geral dos Telegra· 
phos Dr. Francisco Bhering, munido de plenos poderes para nssignar 
ad re/erendum . do Congre~so Nacional os Actos nella concluidos. 

Fotam então assignados, no dia S de .T ulho do mesmo annd, os se-
guinres: 

--- C@venção Radio-telegraphica Internacional, subseripta por 29 
paizes independentes, interessa·ndo tambem as r-espectivas Colonias; 

·- Protocollo final da mesma Convenção; 
- - Regulamento de serviço annexo á mesma Convenção. 
:\";: C(•nferencia , Internacional da Hora, que se reuniu em Pa·: 

riz, :t 15 de Outubro de 1912, e na qual foi Delegado do Brasil o mes-
mo EngenheÍ'rc Dr. Francisco Bhering, foi . preparado um Projecto dt' 
Estatutos para a organização do serviço internacional de signaes ho• 
r.arios e sua transmis·são. r:1dio-tel-egraphica. . . 



( ! decreto da pasta da Viação n. 10. 090, de 19 de Fevereiro d(. 
corrente anno, approvou o projecto que organiza o serviço da rêde ra-
dio-tel.egraphica nacional e a respectiva p1anta. 

N & Coaferencia Internacioüal para Protecção da Propriedade Ire 
dusti'ial, reunida em \iVashington a 15 de Maio de 1911, foram assi-
gnados ad ref erenáurn do Congresso Nacional, pelo respectivo Dele·· 
gado do Brasil, o Sr. Rinaldo de Lima e Silva, 1° Secretario da nossa 
Emb:tÍxaJda naquella cidade, que então servia como Encarr·egaido d·~ 

N ego<:ios, o~ seglilintes Actos ~ella concluidos, todos relativos á União 
Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial, de que o 
nosso paiz já fazia parte, como signatario dos actos anteriores: 

Convenção da União de Pariz de 20 de Março de 1883 para n 
Protecção. da Propriedade Industrial, revista em Bruxellas em 14 de 
Dez-::11bro de 1900 e cm vVashington a 2 de Junho de 1911; 

Protocollo de encerramento 1da Convenção asstgnada em \Vas-
hing~on a 2 de Junho de 1911; 

Accôrdo de Madrip de 14 de Abril de 1891, para o Registro Jn. 
terna('ional rda& :Marca~ ·de Fabrica ou de Commercio, revisto em Bru-
xclla" a 14 de Deze1ribro de 190G t. err, Washington ~ 2 dt Junh') 
de ] '.)11; 

, 1,ccôrdo de Nladf<id de 14 de Abril de 1891, concernente á repressão 
das falsas indicações de . procedencia sobre as mercadorias, revisto en. 
\Vashington a 2 de Junho de 1911. 

Na Conferencia Internacional do Opio, que se reuniu em Haya 
d~ 1 de Deztmbro de 1911 a 23 de Janeiro de 1912, f?rarn assigna-
dos, 'l 23 de .T aneiro do a.nno passado, umn Convenção lnternacion a l 
do O;.io e · um Protocollo de encerramento daquella Conferencia. 

Para que todas a~ nações da Europa e da America pudessem CCJ· 

operar no sentido de ~e attingir o fim hµmanitario da Conferencia, foi 
estab,..lecida uma clampla, no art. 22 da ConvenÇão,_facultal1'<lo ás Po-
tencias não repres·entacl.as na C(lnferencia o assigna re>m ainda poste:·ior-
mentc a mesma C.onvçnção '. 

O Governo elos flaizes-Baixos, por ínvermedio da sua Legaçfto no 
Rio dt Janeirr., convipn\l o GoverI:0 d<.; Brasil 2i designar um Plen!-
poten< ia rio para firm~r o Protocol.lo supplernentaT de aJs·signatura das 

· Poten :·ias não representadas · na Conferencia, que se acha aberto no Nli-
nist~rio da-s Relações Rxtrriores da Haya. · .'\.nnuindo a esse convite, 
foi em ·30 de Agosto do anno passado assignada a re.spectiva Carta d~ 
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Plenvs Podtres par:1 .q'ue o Sr. José Pereira da Graça Aranha, ·noss;i 
Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotep.ciario na Hollanda p.u-
dess~ :firmar naqueJ:la cidade, ad refu·endum do Congresso Nacional, o 
referidc• Protocollo supplementar dl' assignaturn á Conyenção Inte.rna-
dona\ G(I Opio. 

X a l\'lrnsagem d~ 3 de .Maio do anno passado, annunc1e1 que em 
mema?-em esp1::cial vos seriam pedido6 os meios necess.arios para com-
pletarmos as homenagem á me;noriá do Barão do Rio Branco, o .glo· 
riosi. Brasilcm. que, ' n:-. dedicação pelo nom~ c

1
• pela g.i;andeza da .P.ª" 

tria, (: exemplo e orgulho ,para todos o.s !)ossos concidadãos. 
Foi da injçiati va da propria Carnara d.os Srs. Deputados o ,r~o

j ecto erri andamento concedP.ndo um auxil~o á subscripção nacional 
aheTt~ para erccção de

1 

rn~a esta tua nesta Cida'<'!e. ' , 
Julguei que era da maior conveniencia fazer'mos mais alguma 

. 1 1 ' 

cousa neste sentido. Entendi que uma das melhores fórmas ·de perpe• 
tuarmos a memoria daquelle eminente . servidor da patria seria a acqui-
sição de sua preciosa bihliotheca e. de todos os valiosos objectos .de arte, 
<JUe i he haviam pertP.ncido. . ' 

t:'odos elles ligam-se por fór~a 'frnperecivel á vida, à.os estudos e 
serviços, que o tornaram credor da gratidão nac;onal, pela fórma ·ifi. 
equivoca p~la qual em todo tempo ella sempre •se manifestou. ·E' ob'ra 
de patriotismo conservai-os e reunil-os todos, se fôr possível, em uma 
sala ·~special do Ministerio das Relações Exteriores, a qual ficará S()h 

o patrocinio do nome glorioso do nosso Grande Ministro. 
Com esse intuito, ohtido da familia o ass~ntimento para realiza .. 

ção dos desej·os do Governo, que está certo de corresponder com elle~

ao sentimento unanime da nação, o respectivo Ministro ·de ·Estado t ra-
tou tlt fazer e:rnminar, pot pesso;i · d~ absoluta compe~encia, todos ' c,s 
ob]ectos acima refer~dos, e o seµ laudo, excluído rodo o valor de ·e;;. 
timação, precisou em ~."O :000$, pelo menos, a a·cquisição a fazer-se 
Deli{: se po

0

derá deduzir a ' estimativa que fôr aconselhada. 
\fão havendo, entr~tanto, nq orçamento do anho passado a verba. 

nece%aria para occorrei: ás desp,ezas, não só com esse ' preito de gra · 
ti.dão nacional, mas tambem com os funeraes cme foram feitos ao ·Ba.rã.; 
do R;,, Branco, .com honras .. ·de Chef P. de Est~do, ·e outras homenagem, 
presta-ias por oçcasião do seu fallecimento, pe:di ao Congresso .N acici. 
niil que autorizasse a ahertura de Uf11. cre.dito ·.especial, inc1nlndo alérr 
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da que• la quantia, à de lSO :000, para s~ tis fazer a todas e,ssas despe 
zas . 

C pedido -U-o credito foi feito . em mensagem especial de 16 de Ou 
tubr::i ·do ·.aun0 passado, remettida á Camara idos Srs. Deputados n0 
dia ! 7. acompanhada da Exposição de motivos, apresentada llO dia 15 
pelo 1\.finistro de Estado das Relaç0es Exteriores. 

:\ lei n . 2 .416, ele 28 de .Junho de l9Ü regulou a extradicÇão de 
nac~onaes e . 'ext.r ap,g~J rn s e o pro.c.esso e j,ulgamento dos mesmo.s quail-
<lo, f:Jra do paiz, per·rietrarem algum dos crimes nella mencionados .. O 
_art. ! 2 ,dete;minou yue, publicada a iei, f~s·stm en viaqos e:x;empiares 
.ª todat' .as nações que mantivessem relações com o Brasil, .sendo de-
nunci.ados todos os Trata<dos de extradicção ainda vigentes. Por força 
dessa dispo~ição, for~~n remettidos . os exemplares da lei ' aos Governos 
intert:ssados e os Tratados ainda em vigor passaram a ser denunci<t· 
dos peio n~~sso .. Governo. 
. ~;ª· data eia lei ainrh Yigoravam os seguintes Actos relativos á 
extradicção, assignados :entre. o Brasil e outros paizes: 

1) Com Portugal: Convenção de 12 de Janeiro ele 1855, com De-
.clarac:'.>es annexas de .13 de Outubro do, mesmo anno, e Tratado .de l O 
. de Junho .de 1872. 

F.>te foi denuncia<lq en·1 1 de Fe:vcrriro de 1913, por Nota da nossa 
. J ,eg,u.:;.io em Lis~oa, .devr n<lo ces~.ar .0s seus effeitos . ~m l ·de Fevereir;1 
de 1914 . 

. ;'. Convenção de 1855 não tendo duração determinada, nem haven-
. do siüo nella es.tipulad~) prazo· pa.ra a denuncia, esta pô_de ter . effeito 

immedíato. Foi denunci;1da em 13 c;le Março do .corrente anno, por Nota 
da ml"~ma Legação, sendo a denuncia publicada por decreto de · 30 de 
Abril de 1913; 

'2 ~ Com o Parnguay: Trata.do de 16 de Janeiro de 1872. 
Foi denun_ciaqo .em 14 de Fevereiro de 1913, por Nota da no:;,sa 

Legaçao em Asunción. · Tendo o Governo Paraguayo acceitado a de.-
nunci ;i com effeito ~1nmediato, partin<lo a caducidade de l de Abril 
'<ie ·1913, nessa data ce~saram os effeitos do Trat;rdo, sendo a demm-
cia i=iublicada pelo dec1•eto n ., 10 . 1Sl do mesmo m.ez e anno; 

3 ) Com a H espan'ha: Tratado de 16 <le Março de 1872. 
Iknunciado em 24 de . • Janeiro de 1913, por Nüta da nossa Le-
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gaçio tm ._Madrid. Cessarão os seus effeitos um _anno depois da de-
·nuncia, ist~ ( .em 14 ··de. Janeiro de t,914; ,., . . 

. -~-) Coin ar · It~Fá) T~atid~ 'd~ Í2 1
d/Novemb,r9 d' 1872 t 1~erri\9 . 

annexo declarativo de 29 de Abril de 1873. 
~ ' • 1 ·.) "! :. ~ • ' , •• ,. .. «I ,( ' • • • • ' • l 

_Ll~nnnuado em l,:,, de Abril, de 1913, por Nota da nossa Lega-_. 
. ' -i • , ,, ' .' • 1 ' • 

ção ,,.m Roma, junto a<J Rei. Cessarão os seus effettos um anno após. 
a' d<:':nlmc1a; 'istó' é, ' erii ' L~ de Ab~il de 1914; . . 

·; ., 'Coin a ·(;i5'~B; w~nha: ' Tratado de 13 de ~ ovemb~~ de ,1872 
e Protocollo annexo da mesma data. 

Dc.nunci;ido em l4 de. ;vfa rço de 19 13; por Nota da, nossa J,ega·-
Çlio i:iii. Lond;~s. (:r.ssa'rão os seus efteitos seis mezes depois da 'denun-

. 11'. " ·.'i·· ~ ,., I° ' ~ ,• ~ · ' ~~. . 

eia, isto é, a 14 de Setembro do corrente anno _; . . 
f ~ ...... · ~·~ ...... , ,._··4 ... - ' . -~- '\ '., 

t l Com a B"dgicá: T .ratado de 21 de Junho de l873;· ê:óm ·-Pro~ 

toêol~1i"'annexo ·a;~ me~·m« data, e Tratado addicio~al de · 12. 'de Dezem-
or~' ;~te ·' 1s71'. ' .toi . den~~~ i ;iclo ~ ·pr1~itivo Tratad~. em 14 de . Març~ 

' "· - ,. ·· ·. : ·, •ril ... , ' · ) ' · · • ' ' 
d~ 1'Jl3, .por i1ota da nos·sa Legação em Bruxella•s, deven<lQ todos ce11- . 
~ar 'JS - s~·u;·: eff~it. ;1s

1 e;n 14- de Março de 1914; ' · · ' 
.. .. ' • ..., . . li . '1""' .. . . • . . 

- Tj Coin· ó I1n,~rio Allemão: Tratado de · 17 de Setembro de 1877. 
! '· 1 1.• • i; / r, -1 - ,-~ {' ~ ' • , ·: • ,_ 

· Denunci~do . era .14 de Março de 1913, por N·ota da nossa Legaçao 
I ,. 1 • !• "' ': · •1· ' ' 

~rp. ~~erlim, í~ ... ~, i;i:~<:> .º prazp dest!l d.e seis mezes,, cessarão qs seus e1.-
feito3 .1:1-9, ~,i~ l 4., 1dç ~eternbro de 1910; 

S),,,Ço1,n_ ,.:~ , .Aus,tria-J;f ungria: Convenção de 21 de Maio de. 18~3 . 
.Pi:nu•l'l!<Üada e:m ::> •• (fo Abril de · 1913, por Nota da nossa Legação 

em, Víenn~_; só eessarfiQ. os s~us effeitos um anno :depois, . isto é, a 2 
de.- Ah.riil de 19l4; . · 

9) Com os Paizes-Baixos: Convenção de 2! de Dezembro de 1895. 

·. 'ürmirí.chl·&1. em 26 de Março de 1•913, por · Nota -da· Jiussa Lega• 
.Ção em Haya; só çes·safá em · s·eus effeitos seis niezes depois, · isto· é, 
a 26 de Se~értrbro de '1913·; 
"·· ·· iO~ , Cohi o Chile: Tratado. de 4 de ~fáio de 1897. 

e i _Governo Chileno acc:eitou a -de1m~~ i:i completa com effeito irn-
medial.~ . Denu~~ia'dO · ~m 21 de . Janeiró de . l913, por ' N?t'á' 'dà n<?~sa 
Leg.L·:;ao em .. Sa11ti_ago, r<:spondida' ~m Nota qe 30 "do mesmo ri1ez da-

. qudle .Go~éi-ri'9,, · ~~rú : a· d~~laraçã~ acima in'êl!c:rda' . i\ssim, o-Tratadci 
d~i~m d'e' ' vig~ra; .. desd'~ o" .dia 21 de ~Janeiro -,,.d? -çQrrent~ . ~r\.:no_ ,' Ess.>t 

· ;denu.n~ta foi puhlicada pelo decreto n.. 'JO. 127; ·de 19 de ' M~rço de 
191 .3'" ; . ; ·_,. , . " . 

'1 "\\. ~ 

• 
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' ' } l, l 

l l) Com 011 Est;i,dos lf niCl~s .. 4,a !\r,r\~_r.ica,, d~ No~te r .J~atado fle 

14- _de Maio de . 18?7 ~ PrqtoroHos an;ne.fº~ .. de ~~- clt; i M;ai9, ~e 18% e 
29 , de Maio de 1901. . 1 • · . , 

O Tratado e os dous ProtocoÍlos ·annexos. fora~ de~unáados e.11 
, . ; , ' 1 l 1 ; ' 

23 de Janeiro ·de 1913, por .Nota. da. . nos~~ Em~aU;ada efn , W "+sl;ün · 
gton 5endo de seis mezes o prazo .pa a a denuncia produzir os z;eu& 

1 ' ~ f j • 11 •• 1 1 1 ' • 

ef~eitos, os tres Actos. cessarão de vigox:ar . ~irr;ul~~~eamente no dia 23 
de .,J 1liho do corrente anno. 

. 1 ,f 1 1 !' 1 ··1 1 t t 
." Na minha ultima mensagem annual, já hayia clJ.a·rhardo a 1vos-sa ·e,.... 

cÍare"ida attenção para os compr~missos qu~ . ~~s". jn_Gumh~~ em re~a
ção .. aos assumptos de limites .. · Nã~ hasta ... sóment~ :fl ~~~uàr ~u, es~bei~
·cer as differentes linhas das fronteiras. definindo~às por me~o de Tra-
·tados ou C<mvenções especia~s com os diversos,. Estados '.1ki'.itrwh~,, 
cumore ·e~ecutar pr~ticainente esse~ .Tratàéios ~i Co~v~nçõ~~,. 

0

explo~~;~-
1 , ,· r - 1 • 11tj 1" 

do e reconhecendo . as zonas · Jindeiras, fixando no teneno por meio de 
• - j \!.., 

marcos, as differentes linhas que limitam o ter,ritoria naci<>llllll, sepa.-
. • 1 . . 1 • "' ' ' .) ' 

:rando-o dos que pertenc~m ás, outras Nações ou Colonias sul-america-
nas. Convém, Tep!to, que o 9overno esteja hdbi1itado a " rêllti'~Ír às res-
pecti·\•a5 ·éfemarcações, se1n o que petmanere;·á incdmpled A ·' obr~ pa'-
t.riotbi da delimitação precisa do nosso tertifo'rió, que ~ 1\~publica ·se 
pÓde desvanecer âe ter çonsegU:ido, ·graças ·ao

1 
e'ttid ti devdtafu~n.to do 

<G-ran·le Benet1rn!:ito da Patiria, <;_1ue a eUa· consagroy> o · Lrtfé!~h;,r •do seu 
esÍOr•;u e 'um •la:Fgo pe'r.\oâo da sua· vitlt-a. Miat, pata ·oompl~tar' es$a 
obra tão necessa~ia, é preciso reforçar de modo sensi•-ve'l a 'V·ei11la i::lesti~ 
na,(1-a ás nossas Oommisspes de Ir;rmttes. · , 

Um .r.apiào exãme ~ia frnnteira demanstra:r;! esse a·sscrt;q, in.dicau-
do as linhas · que ainda r~ão foram deliDarnada.s .. , . . 1.1 

·'\.inda não foram diemarcada~ quatro fronteiiras<, a ,sabe fr,:' 1. 

__ , com a G'úya:na• Franoeza, .estabtileoidai desde l" <!,e· 1De·zembr., 
de 1900, pelo Laudq de Berna; 

.. ( j l ~ J.Í' ' ) 

- - com a Guyana Hollandeza, deter.minada desde 5 d;e Maio ck 
1906. pelo Trata'.do do Rio de- .Ja~eiro; ' . . 

·- : com a .Guyana Britan.nica, pa~te ' definida,: pela ' UecÍa~aÇão de 
Lond1es de 6 ·de Novemh~o de: 1901, e a restante decidida ,pelo Laudo 
de Roma de 6 de Junho de 1904; · 

- 1 !; ll 
- com a Republica dos Estados ·unidos da: Colombia, estabeleeid,a 

pelo Tratado de Bogotá, de 24 de Abril de l907 . 



· 1 ~m, tre& 1 fr9nt6~ra~-- estão. ,~en<lo .feitos. os trab<dhos da demarcá~ 

ç,ãp ... §)~,~. ·ll:~ .1seguin.~e!J; : , • , . . __ , 
, __ . . - 1;;1-.;t;<;J.lll ,a, ,_,B5iliv_,i::i-, ·ltlll'I , e;cec.u~ão dó lf:atado cle ) 7 . de··, Novem-
bro de 190~; . . .,·~--- , , r 

· --- , GOlíD; , a ~n~vb)·ica.qdos - :Es·t~clliJs {T n!dos de , Venezuela., estabde-
• l, 1 ...... • • • •• • • • '. 1 : -· : ... 

ci:da ,,1elo ,T,ra,t<\Çlo de , 1<Caraqs, ,çler 5 , de,· Maio de l.85gl,; .parte demaãca-
da, : e:n iJ~8Q, i~.tlai C_o.mtTJÍ88~'@ Mi-JG~a dos dou~ · paizes, ~ - a . ;e~tántt ne-
aonh~1ciqa: p,,d:i.,i Qom,mi!_>~ã"o - B.ras.ileira s~mente~ . de 188.2 a 1883; cqn-
Í:il;'TI)a~a p~JQ,s d~us , P.r~toco!los de Caraca:~ d~ · 9 de Deze~bro - de 1905; 
ma,s -, agqra , ~ov1:i.·JTt~nte e,m; c\emarcaçij.o Aª primeira parte, . tmtue a ilh:t 
4f S. · José, no Rio Ne.gro; e! o ,Salto d.Ó .Mattlracá, por · insufficic::~cia 
da primitiva ·dei;rra,i:ca.çã<,i, e111 execução do. I~rotocollo de Gaita.cai> dt 29 
d! F exei;tirl? •de 19J2 ;r1«!!e~c!1do . a restante se~ ta-n1oom d~terminada, de 
\l'G<;Ôr.<l9 .s1;n:11, p· se;gpRdo d9s Vr<:>t?,çollas ' J'á . ~itados ·de 9 'dé ·!Dezembro 
d;t .l').05 ; 0·1· . ·"'' ' . '• 1-. .. 

. . .. ~,. c~m._ a :Repµ..bhc~. Or.ir.11tal do· Urugµay, (l. parte• d-a at;t.tiga fron• 
~~~ra., t~t~Jtele~~d;i ne1Q,s . -;rra;ti1dqs d~ P. <k Outubro d~ 185J e 15 de 
Maio de. 1852 e·p,elo , Accô!'do' de 2f de Abril de 1853, já dema,rcada en-
tre ,Novembr,o d~ . P!~S~ e, M,anw qe h8S.9, mas ultimamtmte .altera:da pelo 
Tratado ~o .B.io Cl'.e 1.lftnr,Üq de 1.30 de Outub.ro de 19Q9,. que rectificou 
?- )in.h.a, r da,frq1,1;tcir;i. n.a · lag~a, Nfj,rrm e no rio. Jaguar.ão, r::0nce4end0 . 
o Br~sil áquella R épub]jç,,a o ~ondomin~-0 dessas ag~a~ . 

N"a faon,t~i_ra 'c;or:m a Republie:::a ~0 . Per{~, ' se está demarcada a partl 
esrahr lccifia ,ire.lo 11.raitaclµ qe . Li,flila :de 1,3 de Outubro· de L8S J, modi-
Y<:ª~" pelo ~ccôrdo,rde ,. !ll , de llever.e~ro- de 18?4,. desde a,; Rasce1Me de; 
Javar::r para .,Q , nor~e até 0 . úq-.i,J:a,p,t1trá, defromt<!i d.a · too do ~pap~lr.i8, 

t11aJ~4lho _.executado nps . annos Gl.e l1S66 e de 1S72 ·a 1874, vai ser agorll; 
~i;xada a o.u,q·_a , par.te"' r..sti.gulada, .pelei, Tratado de Rio · de Ja,neiro de 
8 .. qe ~e~tltl-h.ro µ,, 190(),, desde a mesi;ua, nascente do." J,avar.y para o sul 
~ depois para, ).~st11-, ~\!gliÍ;IJ.do um,a J.i-f).h~ muito comp1ex;a, q1Je tel.lQ;1ina 
no aheo do rio A:cre ou Aquiry, defr~nte da bocca do A~roi.0 Yaverij·a. 

, . ,\. fronteira, co,m , a ~ep~bl.ic;i. do Paraguay, e~.~ab<!l.ec~·!l' pel'o ar: 
' ·tigo 1·0 clo ,. TT!lat~dQ de 9• de; J1~ljéim1. dcr - -1872, --:i.-ssigtiad9 !).a· ci~d\: i;it! 

Asun<:iÓn, já . f9,i .Cofr\pl1.m1mf}nte demarcada. pdos resp@etiv.Qs Commis- . 
sa,~ies :~os 1dous p,a:i~es, l!.n;tr.e 1Agosto de 1872 e Outubro. d.~ , 1874, te~d0 
ficadr. d~cidido, pelo Protqc0lfo. dP Asundón de 7. de, Janei·rn. .de 1SV4;, 
que . o . cha,mad.Q1 .Arr.@iq .Est,reH;,1< era • de facto a n,;i.sc.entt! . p;1n@ipal do 
Rio +\pa, e qµ@ por eJle devi~ passar a li'Aha di'v,l~oríá; mas ainda nje 
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está negociado." nem demarcado o treeho da · frontdra ·que· ·corre peio 
leito do Riú Paraguay, na parte comprehe~dida entre ·'o ' desag~adoul'.;> . 
·da Bahia N.egra e a fóz do Rio Apa, aqueile na rri~rgem clireita, esta 
na margem esquerda do mesmo Rio Paraguay. 

~uanto á frnnteira c0m a Republica 'do Equ:tdor, aj·usfada peio 
.... T'ltaclo do Rio de .Janeirn de 6 de Maio dt 1904; é uma :parte da. m1.~ 
1á f.'ira anteriormente estif)ulada com a Republica do· P.erú· ·peio Tra! 

tado de: 23 de Outubro de 1851, modificado pelo Accórdo d~ 11 de Fe• 
Yereiro ·de 1814; e, já estan<>io demarcada com o Perú, tambem ó es• 
taria 1·0rri o Equador, se a esta Republica fosse ' ar:tribuido 'o territo-
tio,. cuja· po~se disputa á Colombia e ao Perú. · '.· 

i". ,fronteira. com a · Rl~publica Argentina, estabeleéida em parte' pefo 
LaudtJ de w·ashington <le ~ ·de Fevereiro ·de 18<!>5, . e definida pelo TPa~ 
fado. 1fo. Rici de Janeiro ·de .6) de Üútuhro de 1898; já foi dema'rcada 
pela respectiva Commissão Mixta, d~ 3 de Novembro de 1900 ' áté 6 de 
Outu~1ro de 1904, tendo · sido · esses trabalhos approvaâ'os pela Acta de. 
4 de Uut~b·r~ dê 191?, r~gnada no ,R_io de lran;i~o, co'.11, ~inco 'aFtig_&~ 
.declaratonos da demarqçao da fronteira; mas, ' amda teremos· "de .,·de-
marcar· ·a parte a que St'j refere a Convenção dt 

0

Buends Aires de ·4 ··ae 
Outubro dé .1910, com'plementar do Trat:ado de Limites ;:& 6 de· Oütli~ 
brn de 1898, quando tiyerem 'sido u1dmàda:s as formalidade•s legáes. a 
ella rrlativas e a qu·e an~eriormente me referi. ·' i ' ' , .. ,;~ · 

· .Na ·fnm:t.eira., cortt ~ Republica d'os EstàClos Unidõs 'de ~7.enezuela, 
a Commissão Brasileira,. qne tem . de fazer a novà demarcação na mar~ . . . ) 

gem. csquer<la do Rio,.Negro; desde defronte da ··ilha de S. J ósé ·a:té o 
Salto · ·db Matu·Íiacá; depois de ·vencidas innumera;s difficulda<les, já 
.sc: .. ac:1,..· na cidade rle iV~~máos, ·cor'npletatrnrnt'e ·constituirdit' e· ·m.uriid~(.' de 

- tod'o ··0 material necessariÓ para os seus ';-tràbalhos, aguardàrtdo ·a ;, volÚi 
·lia:. Cnmmissã·o Venezud\lna, rfne p~rtiu d:Üli ' para 'or séu pa:~zi ; ··· ni'o · serl: 
.do agora a;"est~ç·ão ·mai s conveniente pafa a' sul'üda do Rio· 'N'égro e· iniºl 
do do<> trabalhos. . ·t !/ I "' ,,. ,1. ·" ··I 

.. ,. . Quanto• á 'fronteira com a Republica do ÍPerú, já vos com;nuniquei 
que; '.?m cumpritnen'to do ar-t:. II do Tra~ado d~ b i'm'ites def 8 âe Seten; . 
bro dr · 11909, ·<fôra assigpado a 29 de Abrll. do· anno passado, · 'iiesú e\ 
idade, .o ºProtocollo ésfH~Fiaf para.,.' a "orgahizàÇã'o e ' IÍi: S:truc~Õ~s~ :J·a ·"rdG~!:. 
riCia Commissãe Mh•ta D emarcadora · de Limit'es .i ·, __ , . ., . ;. 

<, pa·ragrariho uni1'.o ífo <irt. I de.sse Protócollo i>~taheleceli o ·pra'z•J 
dê .:;eis metes. a CORta~ dà 'dáta ' do _mesmo :Protoc'ollo, pat~ a· · de'sign~\ 
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ção dn pessoal das duas. Commissões parciaes de limites e reciproca com-
municação pelos d{1Us ' Governos; mas esse prazo foi prorogado por mais 
seis mezes, de 29 de OÍ1tuhro de 1912· para 29 de Abril do corrente 
anno, µor Notas trocadas entre o Gov.erno Brasileiro e a Legação dei 
Perú no Ric de .T aneiro. 

Duvidas relativas á posse dos cursos superiores dos rios Chandles» 
e · Iact'> foram levantadas pelo~ Peruanos, que os reputam seus. Outr~I! 

duv1clas ·da mêsma nature·rn foram levantadas por esses nossos visi-
nho5, quanto ao c~rso superior do rio Embira. Para solver umas e 
outra~, a que andavam ligados sérios interes·se's aduanei~os dos -dom 
paizes, era necessario verificar se os dous primeiros ri:os eram ou nã:> 
cortados pelo meridiano da: nascente do Chambuyaco, que fórmá a divisa 
commnm nessa região, e se o rio Embira era ou interceptado pelo pa-
ralle '1; de 100, que, no primeiro caso, será a linha divi:so·ria estabe'le_. 
cida rJelo Tratado. 

Para esse fim foi negociado um Protocollo substitutivo do de ; 29. 
de Abril de 1912. 

\ Esse Protocollo ·substitutivo, assignado nesta ·cidade a 1.9 de Abril 
do C·1rrente anno, determina que as duas C@mrrlissões se reunirão em 
l\llanaos, entre essa data e o dia 31 ·do merz .corrente . A Commi.ssão Br.a-
sileira sdb a direcção do Sr . Capitão de Fragata Antoniu Alves Fer-
reira da Silva, está sendo organizada e partirá •<ilentro de poucos dias 
par.a aquella •cidade, onde chegará :iinda 'dentro' d@ prazu estipulado. 

Assim, vão começar os trabalhos desta nova.- Commi•ssão Demarca-
dora, cujas despezas nio -haviam sido previstas para o exe.rcicio vi-
gent~ . Será necessario reforçar a respectiva verba por meio de urn cre-
dito :'l)pplementa.r, que terei a honra de solicitar ·do 1 Congresso em ·men-
sagem especiaJ. 

lJuanto aos Emites entre o Brasil e ,a Bo)__ivia, em execução do 
Tratado <le Petropolis de 17 de Novembro .de 1903, a fronteira na ba-
cia do Paraguay (.§§ 1°, 2° e 3° do art. 1°) já está completamente de-
marc,l<la . . A respectiva .,Commis.são Mixta executou e$Ses trabalhos, de 
:t{)Côrdo com as instrucc;ões de 6 de Fevereiro de 1907, a·ssignadas no 
Rio de Janeiro. A Commissão BnJsileira já apresentou o respectivo 
relat•.vio geral desse .serviço, e bt'm assim as cartas e plantas a elle 
referentes. ·-. . . . 1 

. Per outr~ Protoroll.o da mesma data foram d~~s .instrucções. para 
o reconhecimento do rio Verde e ·de suas cabeceiras, sendo- ·a mesma -
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Comnus'são Mixta . encariegada dos trabalhos de exploração e levan-
: tamente da planta da região. Tambe!,11 j~ ficou conduido esse serv;iço, 
' tendo a Commissão Bra~ileira apresentado o relatoi:io des·sa explQração 
· ~ a . respectiva . planta .. 

:\ exploração demonstrou que o marco inaugur.ado a S · de No-
vembro •de 1877 foi collo.cado na r:onfluencia dos dous braços do rio 
Turvo. e não na cabeceira do rio Verde. Dessa verificação n;sul~a a 
exist~ncia de Gutro trecho aberto na nossa fronteira, entre os . dous pon-. 
tos assignala1dos, que ainda teremo1< de negociar corri. a , Bolívia . 

. Para a demarcação da fronteira: na bacia do Amazonas (§.§ 5°, 6° 
e 7° do art. 1° do Tratado de 1903), sendo elle i.11exequivel em parte, 
como se verificou mais tarde, p@r não corresponder ao que existe real-
ment1~ no te:rreno, os dous paizes concordaram em que ella fosse reco-
Il!hecida ·e traçada, de conformidade com o disposto no Accôrdo de his-
trucções assig.nado em Petropolis, a lO de :Fevereiro de 1911, nos para· 

. graprtüE 1° e 3c. 
( l referido Accôrrlo, 110 § 2°, mandou que a Commi•ssão Mixta le-

van~«~se o territorio con
1

tprehendi.do entre as nascentes do R:apirran e 
do fo1 ::ry, o Igarapé Ba):iia e os rios Acre e Chipamarú (aliás Chipa-
mano), e remettesse as r:ilantas- e informações necessarias a,o•s dous Go-
vernos, para 'que este.s ai/optassem amigaYelmente a linha diviso.ria . que 
lhes rareces.se prefe11ivel . 

T>ahi se deprehende íl! existéncra-de-Oltt-F&-+recho aberto na fronteira, 
entre a na•scente do H.apirran e a nascente do Igarapé Bahia. Temos 
assim outra negociação a ·entabol.ar com a Bolívia, para fochar tamb«im 
nessa l'egião a nossa froqteira. 

A Commissâo Mi·x~;i., nesta parte, já fe'z o ltvaF1tamento do no 
Acr ,~, do Igarapé Bahia rom as suas nascentes e . do rio Rapirràn,. e lt -
vantciu tambem todo o terren<o da zona aberta da fronteira, a que se 
refere o Accôrdo de 1911 . Resta-lhe apenas levanta~ os trechos dos rios 
N:hd•·ifa· e Abunan. 

:\ Cmimissão Br:isileita apresentou ao Governo um . estudo geo-
grap:1iro so'bn essa zorra •da fronteira aberta, que servirá de base patà 

·as nr;ociaçôes cbm a So)ivi:i. 
<_: uanto á fronteira ~ntre o Brasil e a Republica Oriental do tJ ru-

guay, cm virtude do disposto no art. 5° do Tratado de 30 de Outu-
bro .lé 1900, os âtrns . élovernos n'omearam as respectiva·s Commissõe& 
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· parc1;1ts, que, reunidas, · devi'::1m form~r a Commissão Mixta Dema·rca· 
dora; sendo co~fiada a chefia da ComrtlÍssão Brasileira ao Sr.· Gener~l 
Gabr•d PeTeira de ,Souzà Eetafogo. 

Em .17 de .fan.ei·Fo de 1913, foram . ássignadas~ na' cidade dú Rio 
de J ane~ro, as respecfrvas fnstrncções ~efini.civa"s para os trabalhos 
dessa Commissão .Mixta, ora eln via d.e execução. 

Jicaes assim scien:tes ·dos esfor-c;os ininterruptamente empregadoG 
pelo Governe pa Fa nltirnar a faxação da nossa linha fronteiriça . 

. 1\yezar de taes esfon;os, ha únda quatro p!HÍtos dessa linha que 
necessnam dt ser estahelecidos em actos ini:ernacionaes . A Chancellar-ia 
Brasileira tem já estudaido sufficientemente esses trechos, estando . pre· 
parada~ as bases para as respectivas negoé1açoes, .uma' das quaes eüá em 
a:m:hi:!·nento, referen~e á parte da fronteira com a Guyana Britannica: 
que ·:on~ en~re os montes Y a.kon tipú. e Roraima e de que. já tratei na 
ultim:i Mensagem annual. 

r'>~ outros pontos ainda não negociados são qs dous que já indi· 
q:uei, quando e~puz o estado de de111arcação da nossa f~onteira cum a 
BolÍ\Í:i, e o trecho do rio Paraguay, _situado entre o desaguadouro da 
Bahia ·Negra e a fóz Qo rio Apa, ari ~ual me referi tambem ,nesta .Men· 
sagen·. 

CümO sabeis, o Srasil tomou parte no Sexto Congresso da. União 
Post;l'. Uni versai, celehrado em .1906 na cidade de lloma. O seu De-

. legado assignou, no dia 26 de Mai~ desse anno, a Convenção Postal 
Univ•·rsal (Convenção Principal), o Accôrdo ;elativo á permuta d.e. 
cartM e caixas com valor dedarwo, o Accôrdo relativo a,o ser-viço de 
vales posta(s, e hem assim os resp('rti vos Protoc~llos , finaes e regula-
.mentos de execução; ao todo nove Actos . . Tod~s .elles, preenchidas as 
formalidades legaes, foram postos em vigor, sendo publicados, em se-
guida ao decreto de promulgação n . 6.896, d(' 19 de' Março de 1908, no 
Diarv· O f fzciâl d'e 1 de Agosto desse anno . · 

· ~;1 mesmo Congresso de Roma foram .assignados outros Actos pos-
tae~, aos q~aes o Brasil iliío pôde dar o seu asséntimento naquella ·oc-
ca~iãi~. Entre elles fignra um Accô.rdo relativo á permuta de encom-
inend;i~ postaes sem valor declarado. :Mas •. se não assignou então esse 
Accôdo ln tem acional, para não crear difficuldades aos . nossos . Cor~ 
reios, na execução 'de um serviço guasi inteiramente novo entre nós, · 
postencrmente, cedendo a ·solícitaçnes de outros paizes, tem com elles 



firmado · algumas ConvençõeR singulares· da mesma naturez<>, e ante-: 
riõrir..i;nte · ja havia firmado :congenere Ar.côrdo com outro ,p;tiz. 

(", piimeiro celehrarlo foi o Accôrdo com Portugal, assignado nesta 
Capital em 9 de Maio de 1898~ ·sanrcionado pelo decreto do Legisla-
tivo n. 536, de 17 de Dezembro: do' ·mesmo anno, e promulgado por 
decre:o d~ Executivo n. 3 . 168, de 28 do •mesn:io .mez e annei<. 

·rara a execução desse Accôrdo assignou-se o respectivo- regula-
mentri . datado de Lishoa aos 16 de :Maio e do Rio de Janeiro a S & 
Junho ·de 1900; $e~do ainda eJCpedidas lnstruéções para a execução 
desse serviço, que baixaram· com . a portaria n. 122\1, de 19 de Junh0 
do mt"smo anno; da Directoria Geral dos Correios. Está em vigor. 

:-;cguiram-se. quafrei Convenções, celebradas todas na cidade do Rio 
de .Lrneiro - com a Republica Franceza, a 3 de Junho . de 1909; ___:__: 
com ' " Estado& U nidns dà Ame rica, a '26 de Março de 191 O; _ - com 
o Im1 erio Allemão, a 20 de · Abril desse anno; - com o Reino da lta-
lia=" a 19 de Deiemhro 1 ainda desse mesmo anno; -- ás quaes p me 
h;tvia 1eferido na ultirri ry .Mensagem, por terem sido promulgadas dentro 
do p-: riodo a ella correspondente. . . ' • ' 

J~ffecttvamt>nfr, depois de. appr~vados pelo Congresso Nacional, em 
'Resoluções de 31 de Drze!llbro de 191 O, foram ellas sanocionadas 

0

re.s- . 
per ti,;arnente . vlos deqetcs ns . 2. :1.5'9 A, 2.360, 2.361 _e_ ~ .- 362,_ da 
mesma 'data; ' e, hav.~nqo se effectuado a tn~ca das Ratificações na ci-
daod·~ do R;o de .1'a11eiro., re~prcti va rnt'nte em 27 de Junho, 29 de Maio', 
30 .:le Maio e í de Junho de . 1911., foram logo respectivamen.te. pro-
m~lgadas p~Jos déc reto~ ll!S. 8. f:Í 5'3,· 'de 26 de J u]ho de '1911 ; . 8. 767, 
de 31 de Maio rio mesmo anno; 8 .781, de 12 de Junho desse me~mo 
anno .. ê 8. 799, de 22 <l.e Junho ainda desse anno; sendo aqui rectifica-

·<los enganos qbe ' entãb se deram ·na rnumeração e indicação des~as da-
tas ~ dEcretos. · 

J :;,_ estão ~e'l dO e1'tC1.ltadas, em v.irtud~ das. SUaS -proprias r;iisposi-
ções,. a.s que foram cek'!-iradas com os Estados Unidos da AIT).erica e 
r.om ·o . I~perio .. ~llem~0 _; - a prime~ra tinha .ª sua execução obriga~ 
toria desde o di a da troca d as Ratificações, 29 de Maio de 1911; .~. a 
segunda devia entrar ~m vigo~ desde a .data que combinassem as Ad~ 
f!1i~is~rações _·dos Co.rreJos dos dous paizes interessádos, dentro do prazo 
de s~ ·- · mezi:~ , contado do dia .da troca das referidas RatificttçÕes; er~, 
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pbrtar;to', ohr'igatoria a sua execuçfo desde 30 de Novembro ·de 1911~ 

por se hav·cr effectnado . aque!Ia úoca em 30 de Maio desse anno. .l 

· ..:\• outras d1~as, assigna<;lai: Cl~m a França e com a ltalia, ainda 
não entraram 1hn ·execuÇ;i.o. Para es tas, segundo os proprios textos, isso· 
depende'~ de' cornbina\;ãO• entre as administrações , inter_essadas, para ser 
fixa:fo o dia em que entrar5.o Ún vigor. 

' .!\ AdÍnini'stração ' dós C::or~e.ios do Brasil eB.cóntra difficuldades de 
origem 'iht"cnl'a, que terãô de ser removidas, para que esse :serviço· seja 
beni iltse11npenha~~ : 

l'ara a exec1fçãc> da Convenção com a França, foi assignad'o nest;i 
dda(h no ·dia 2.r d~ .Tuhho do anno pas·sado, o respectivo regulamento, 
que t:.:Hrará em vigor .no mesmo dia em que ·a Convenção . começar a ser 
execu1;;da. ' Esse regulamento· foi mandado publicar pelo decreto nu-
merô 0.80( -de ·) ' de Oütubro tambem do" anno passado. 

;.:d'\mos negociando uma Convenção desse genero com a Grã-Bre-
taU:h:i e.: dutr'~ com ) a Bclgi.r.a . . r\ Legação à:{ Grã-Breta~ha já apresen-
tou , •nesmo 'úm . projeeto dé ~egula~ento para a execução da referida 
Con~·énção . . ~sses tres project.os · tê!T\ sido examinados e disc.utid.os . na 
nossa Chancellària e foram ~ubmettidos ao exame technico da Admi-' 
nistra•;ão dos nossos Corrçios. · 

- >cciiio":j~." vos informéi. o Brasil conduiu e assignou ~ingula'rmentl! 
corrF011tr~s p~-izes : 3 l Tratados ou Conve~ções dr Arbitramento perma-
nente. Seis delle~ são . Tratados e os outros 25 simples Convenções. 
Del.~1 :ove fcr:ún "ce li>brndos com paizes americanos, 11 com paizes da 
Europa ' ~' ~m · éo~ urAa nação asiatica, a China. Todos os paizes da 
Amet'J(.a estão assim l.igados ao Brasil, com excepçã-o unica da Repu-
blica' rlt -' G1!aterriaia;- quP. não pô.de negoci~r ·cO'mnoscó, por já se ·haver 
anter:nrméii'te rec'hsado a ~1irb negoc'iação· senielhante com outra po~ 
tencia do nosso Contfn.ente" . 
. " . \ 

'.Est.~o ·f\d:ualm'enfr· ·em vigor '17 desse~ 1}ccôroos de Arbitramento, 
depoi ~ d~ tererrt sitln · premchidas todas as formalidades legaes . Essef; 
17 s.i9 os ~M Felacionàdo1> na Mensagem a~terior como tendo sido entãn 
p'io111·;{;gadqs ~" mais os" t;t:S- seguintes ': 
,.,. · . . , .• 'f ,;.. r• .. "' ' •• ' 

· ·- o Tratàdo éom ·a República do Chile, ·assignado no Rio de Ja-
neiro ~· 18 de Maio de 1899, só promulgado em 14 ae Abril de 1906, 
"· " ·1 . . .. . . pel'O de ereto n. 5. 965', por haverem ;sido tardiamente trocadas · as respe-
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ctrnas Ratificações, n.o dia 7 de Março de 1906, n~ cida1de de ~an,,· 

ti ago : . ,. r. , , ,, 
·- - o Tratado com . a Bepublica Arg'ôntina, assignado no R-io . de 

Janeiro a 7 de Stternbn~ df: ·1905, gne foi• prom~lgad9 pefo decre.~o nu,~ 
mero 7. 277, de 7 de .Tanei.~o de 1909, depoi~ d.e tn>q1da~ . as Raüfica,-
ções en~ Buenos Aires, a-S de l)ez.embro de 1~08; ,~ · . ; , , 

-- a convenção do me$mO genero, aq-µi ;i.ssign~a .com . lo\ · J~.us·s~:i. elll 
2<!>\ 13 de Agosto de 19.! O, ~ujia s Ratificaçõ.es ,fpram. ' t!'?cada§ ).1esta e-i~ 

d;~dc a 11 de Maio do anno passado, sendo prorrm)gad'} Helo decr·~~o 

n. ') . ~ 86, de 22 de l\faio de 19 l 2. 

Ü& Aceôrdos de Arbitramento n~() tiltimad.os, isto é,. ,que não " el\· 
traram C!XJ. vigol', são em nurnerq de 14 . Def.1rtre elles ha1 p q~e, .teru:lo 
sido rnbmettidos ao. vosso exame, já for.~m •4t:;v~damen.te approvado,s, 
Havendu sido po.r mfm sanccionadas as respe.ctiN.as • Reso~uÇões.; e q()US 

que ainda nfo forarµ req:ietti;dos ao vosso veredi~!u.'17?. . . 
' '.· ~ 

rfrntre os primeiros .ha oito iá ratificados peJo Governo Brasileiro. . 1· .. . . •• . • ,. , · 
depe:>.dendo a sua execuç:ío sómente· da Ratificação dos . óutros Gover-. 
nos e àa troca desses lnitrurnentos gelo nos~o, afi~ .de" poder~m } er 
aqui !,•galmente . promul~ado~. .. . . , , 

'•ao os seguintes, rrr ordem de assignatura: { • l ) ; ' 

1. ' Convenção com a Rep:ublica: <de Honduras, ass~gn~da ,. em ,Glia-
temal;,. a 26 de . Abril ele }909; ra1iificada pelo Brasil ef'\1 17 1 de ~,a,io 
d~ 1() 11 (o 8° i\rto assipnado) ; 

: ~ . Conveução com a Republica do Pa.namá, assignada . em Wl!JS· 
hing:•m a J dt :Maio de 1909; ratificada pelo Brasil em f. qe Març@ 
de 1()1 1 (o lQ.~ assi15n~do) ,; . . .1 

'>) T,ratado com a Rcpublirn pa Bolívia; assignaqo ~m PetropoLis 
a 25 de Junho de J.909; r.;it~ficado pelo Brasil em 3 de .,Fever.eiro · qe 
19Jl (o 15'0 ); i ', í 1 

-1 . ·convenção com_ a Republica d'é NiGaragua-; 'a:ss.i-gnada .. em Gua-
tamalc. a 28 de Junho fie 1909, r.atifieiád.a pelo B~asil e~ ls Jd Março 

' 1 j• • • i 'J· . ' ' ' 
de 19~1(o16"); , 

·, f. ' !t ~ • 5: Convenção co111 a &epublica. <lo 8alvad-0r,_ assignada · em .'·san 
Sal varfor a 3 de Seteq1bro de 1909; .i;atificada ' peló Brasil .. em . 2 de 
Main;o de 1911 . (o J 9°\ ; . . ' · ' ' 

o) ~onvenção com, ,~ J\epublica dt;>. Haiti, assignada em · \\~ashin-
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· gton a 25 Ide .·\:búl ·de !'91'0; ratificada pelo Brasil em 15 de Fevereiro 
de 19: l (o 22:'); 

' 7) ôon V'e'Fiçà'o ;com· a Repul:il ira · Dominicana, assignada em W as-
hü1g~ori a 29 de No·ril 1cfe l'9lG; ratificada peld 'Brasil er'n ' 15 de Março 

t 1 . 1 

•dé 19?1 (o' 23") ; ·" . 
'8) ' tfrataido. coín os 1' Estados ·U niéfos da Colombi~, · asslgna:do e~· 

Bog01:1 a 7 cre JulhÓ â'e"l91G; 'ratifo:ado pelo Bràsil em· 21 'de Fevereiro 
de f9H (d 24°); ' 

1l"oram todos à.f':provàdos 'pel:o Congresso Nacional, em tres Reso-
luçõe.; diversas- 'de :31 dlie ·rrJzemoro. ,de 19!10, sanccionadas por outros 

• ' I . . . , tantos ilect'etos da mesma ·da:ta; para os quatro pnme1ros sob o nu-
' méro 2.396; parn (') 'immediato ·scrb 'ü n. ·2.39'7; para os tres ultimo.« 
soli h 1i. 2'. 399 ." 

~r. ônfrós quá'tro 'Al:fos ainda dependem da exp~diçâ0 da Carta 
de lb.tificação 'BraSÍ' efra, ilt;m· das outras formalida·des já . indicadas 
para "os anterioi"es' . · 

'~ão ehes, 'ainda cóHot'ados ' il~ mesmá ordem: 
1) CoÍivkn~ão com ó re.iho da ·Grecia, ' assignada em 'Berlim a 28 

'Ôe .Julho 1d~ "]'~JO " ( o ~5° ' a'ssig1iado) ; '• 
2) Tratado com a Republica Oriental do U rugúay, assignaâo em 

"!PetrbpbIÍS a' Ó ' de' Jan~i fO 1de lg}'j 1 ( 0 '28° assignado) ; 
' ~J Cbnv~nçã'ó com 'a H.epubJica ·do Paraguay, assignada ·em 

Asuil,;.iÜn a 24 1 de }..iev:h ei ro de "19'1'1 (ô 29° assignado) ; · 
. . , ·4) Convençãd com ó Reino · da. ºftalfa, assignada no Rio de Janeiro 

' 'a 21 & Setembro de · 191 f (o 3Cl0 assignade) . 
' Foram' todos remenid·o; ao Congresso em 2.1 de Novembro de 19H, 

· acom i1anha·dos da 'Mensagem de 2'.5 Cle 0utubro do mesmo anno; ha-
vend0 sido por elle approvados em Resolução de 7 de Julho de 191'2, 

1 1 . 
'sâncr.ionwda 'pelo · deç'feto' n . :;z. 581, do dia '17 ·Ô esse ·mez ·e annó. · · 

· · '' " Aindl 1 rião, •' fôr · m 'súbmettiàos ao . exame do Congresso Nacional: 
t'dnvehção éom o ·lleino di ·Sueci'a. a'.ssignada em Stockholmo a 14 

·de' Di>ze'mb'rb de 1909 :'(o. 21° ·a:ssignado) ; • · · 
C'nhvenção c'óm .·o Il't!inó da Uinama'rca, assignada em · Copenha-

'gue :o- '27 d~ N'oveinbro de 191 '1' (o 31-0 e u'liitno assignadO') . 

O Govér~o Brasiki ro rer.'e'beu no · anno "passaHo e no presente con-
vites para . tómar parte em Congressos, Conferencias ~ Exposiçües. Na 
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imp0s:;il;>ilidade de anender a toc:lo.s design,ou Deleg,i:çios,i,para. os. S!=-
guint.r:s: ' ,. . · ' 

13' Congresso lnternaciona.l de· ~mericanist~s, reuni4o e.m. Londres, 
de 2i c;le l\11aio ~ · lº de .;runho. de 1912, no Imperifl l ,e Real I1~ s tituto 
Anthropologico Delegados do Brasil, os Drs. Manoe~ de _OFyeira •:Lima 

. e Antonio Ca~los Simoens ,._da SiLv~. belega:do dç Jnstitu,to , tJistorico e 
Geogr;1phico Brasileir.o, o Sr . . Fernando Augusto Geor~et~ç; 1. , • · ;;.· 

i 0° Congresso da Associação Internacional pa;a "ª- P,rotecçã:o çla 
Propm:dade lndustriai1; reunido. em, Loa.dres, , ele ..4 a ;7 de .. J µnho de 
1912. Delegado _ Brasil eiro, ·o Dr.' J:psé Rodrigues V•ieira,;, .. , , , 

l 4° . . Cengresso Imernaci\m . .al de Anth ropplogia ,e . Arch.eolQgia P.re-
f!istoricas, re'unido .em Genebra, de 9 a H , de Setembro .. de l\19.1 ~, sop. o 
patro~ inio do Conse~ho :Federal Suisso. Delegado do ~r.istituto Hjsto-

. rico ~ Geographico. Brasileiro, o .Sr. , Fernando August~. Geçr},ette; 
- ~º Congresso loternarional de .Camaras ,de "C.oml)lercio,1 r~u1üdo em 

Boston, de 24 a 28 de Setembro de 19.12, sob o pa~ron:;tto do Go,verno 
Americano. Delegado do Brasil, o Dr. Candido Me~1de~ de Almeida. 

·~ De,le2;ado da Camar.=! d~ Commercio .. Jnternacional do Brasil,, ç S~. Ma:-
.noel J acÍntho Ferreira da Cunha, Consul Gera~ do , Bra.;;~ l ern . •;New-
York; 

2CJ" Reuniii.c do Cl)Jlgres!)o N ac~<;mai de Irrigação, , effeptµapac -na 
.cid~dt: d~ Salt-Lake, c:;ipit.a! do Est~do de .Utah, de. 3Q .de , Setembro 
a 3 de Outubro de 19 J 7. Delegado· do Brasil, o Dr . . Viva~do Coaraoy; 

!'' Congre~so Intr.rnaçjonal de Pathologia .Cpmparada, '<]rganizadn 
pela ~ociedade de P:~.thologia Comparada ~k Pariz. ~ ,effectuado_ na 
Faculdade 'de l'Vfedicina ·des~a cidade, r.l e 17 a 23 de Outubro. de 1912. 
Delqad.o do Brasil, o Dr. J arinth0 de Barros, .medico lrgis.ta da ,poli-
cia da Capital Federal; 

4" Con.gresso Internacional do Arroz; reunido _em V,e~~el)\, na I ~fl.
lia, de 5 a 8 .dt Noven,1pmde 191.2. l;>degad9 do Bi:asil, .o,.D,r . . .Antonino 
Fialho, Deleg~do , pernp1~ente do 1\'iinjster io da Agricultura, , lnóustri;i. 
e Cornmer~to junto ao Instituto. rnternacional de Agriçult,ur:;i. ~de .. Roma ; 

.\:.1n-exa a e1>te Congresso, realizou-se µ:i: mesma cjda,qe, de 1 O de 
,1, , I 

Out.uhrc a JO de Novembro desse an'1HJ, uma Expo~~~ ~;nte .rnacional 

de C11!tura e Irrigação. d.e Arroz. 
Cc.ngresso Interna,ciq-nal çle ,Educação Physica, ce] epr~19çi . na Fa-

culdarle de Medicina qe .Pariz, P.º! iniciativa de ,:ím ~Tt\Pº de medicos 
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franci:zes, em Março .- de 19]3·; patrocinad(> pelo Presidente da · Republiéa 
Fran•:eza ·e por · Varjos m·entbros 'do Governo·' ·Delegado ·do Brasil,' 0 

Dr. · Olintho Maxinio l>ie Magalhães; nOsso -Enviado Extraordinatio . ·e 
.Mini~lro Plenipotenciario cm Pariz; 

Congresso Florestal . Internacional, a reunJ.T-se em Pariz, de J6 a 
20 d.e· Junho de 1913, por iniciativa: do Tóuring C:lub de Fmnçk, sob 
o a[!o patrodnio ·do Presidente da Republica e sob a presidencia h~
noraria de membros de ' Govern~: Delegado Brasileir~, o ' Dr. LudJ~ 
Lecoinr.e, funccionario do Minister1e · da. Agricultura, Industria e Com-

i 

merci-u; 

"ª Conferenci~ Annnal ·do Congres·so . Co1Tirríú'cial ~!le ridio'.1a l, com 
séde· cm Washington, a · t:euni;·se.· em Mobile, ' Alabama, no outomno 
de J')l3, .por occasiíi_o eh abertura do ran~l de J)namá.· Delegado do 
Br.asi;; o . nosso Consul Geqil em :Ne·w-Yor~, Sr .·· Mar1oel' JacintJ-i.o 
.Ferreira .da Cunhâ; 

i\~:união ·Con'j1;nrta do Ó'' Congresso Medico Pan-Americano e do 
~;0 . Congresso Medico l ,atino-Àine;·icano, .com u~a Exp~siçã~ Interna-
cionai de Hygien~, anaexa . a . çste ultimo Congres·so·: .Deyiam realizar-se 
na ci:bde. dr tirná, no Pen!, na primeira semana do mez de Agosto de 
1913. êe.nd~ .. sido . . acliàdos .·para a segunda semana . de Novembro . do 
mesmo anno; 

( 1 BrasiJ .far-se-ha represent.a r nessç>s Co11gressos, ~ccedçndo com 
prazer ao conYÍ~e dire-:: to, . que recebeu d9 Çoverµq Peruano·; · m;ts ai!'ld,l 
não designou os qeu~ Delegados; . · 

1; 0ng resso Tnterna<·iona] para a Regularnentai;ão Alfandegaria, qm 
dévia rrnnir-se. çm Parlz, erp Maio d.e 1913, e foi ulümainente adiado 
para Junho de 1914. Foi designado , para. Deleg;do Erasileiro, o Sr. 
M:.moc;. J ansen Muller, . conf"rente da Alfandega do Rio . de . .Janeiro.: 

-~,·· Reunião do ·Congr.csso Intern~cional :f:rigor,H'.ico, a· effectuar,sé 
em Chi1;agc·, em Serernhro de 1913. F.oi. dcsigna?o para. .Delegado ,do 
:Brasi! o nvsso Consl1l Geral <im Néw-York, o Sr. i\-fanoel .Jacintho 
Ferreira da Cunha; 

Associação Internacional Permanente- do Congresso . Sul-Am,eric,a-
no f·~ir0-V1ario, im:timi~·ão 0ffici~1l'rnente reçonl1.ecida ·pe:., Governo da 
Repuh:ica Argentina por decreto d~ :.N de Maio de 1911. 'Ó Brasi 1 

C<'·nti11 uará a ser repr(sen1!'ado ,; 
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~\·\ 'Conferencia 1fo-terriac'.inn<tl <!la Cruz V crmelha, que se reuniu ém 
,~as.h'i11gton, de .7 a H de ·Ma:io <le 1912. Foi D.elegado .of.ficial tio Bra-
sil ~ aosso Embaixa.'l.o~ em Washington, Sr. DomicÍo .da Gama .. Repre· 
sentou individualmente a Sociedade <la Cruz Vermelha Brasileira o 
respr:<·tivo- Su1eta.rio Geral, Dr .• Joaquim de .OJ.iveira .8otelhe; 

Conferencia R.adio-T1elegraphica lnternaciomd, qµe. se abriu em 
Londies, a 4 de Junho de ,1912. Delegado do Bras.il, o/ Dr. Fr.ancisco 
Jkl;iring, _ Sub-Chefe da Secr;ão Tt;chnica, a,ddiq(), da Repartição ,Geral 
dos Tclegraphos do Bras~l; 

Conferencia 'Internadonial destinada á organizaçãOj ,ge urn ·ser.:. 
viço .internacional de signaes radio-telegra,phi~s, ho.r-arios ~ de outra n_a-

· tureza, em vista das nec~ssid a,des da astrono\Tiia, da navi:gação, da ge_q-
desia . da s.isrnologi.~, da meteorologia e de outras sciencias c<>nnexas, ·a 
qual se reuniu em Pati.?,:, a IS de Outubro de 1912. Foi Delegado ~ 
Brasil o mesmo Engenheiro Dr. Francisco Behril\g; 

C.-mferenCia Interna-cional ~e Assistencia Publica l!<>S Extrangei-
rns, :i reunir-se em Pariz, a 23 de ·Junho de .1913. Delegado do Bra-
sil, o Sr. Dr. Rodr~go . 1 0ctavio de Langgaard fylenezes; 

Conferencia Internacional s<>bre o Direito Cambial, reunida em 
' . ' . 

Hay:i. ãurante os meze~ de Junho· e .Julho de 191;2.. Delegado Plenipo-
tencia1 io do Brasil, o Sr. Dr. Rodrigo Octa vio de Langgaad Me-
.nezes··; . 

f'onfe:encia lnterIJ.acÍonal de Di'reito Marítimo, que se . devia re-
unir r.m Bruxellas, no começo do corrente annq, e que não se reali-
zou. .~euniu-se apenas a Commissão Pernianénte, n<>meada pela Con-
fer·eru:ia de . 1909 e composta de nove rriembrns, er\.tre os quaes o Dele-
gado do Brasil, Sr . . pr. R<>drigo O,ctavio de La

1
nggaa!'d M~nezes, 

func·:ionarÍ·do de&de 25 de Março até 2 de Abril ~o annó corrente; 
Cunferencia 'Internaóonal de Defes~ Agrícola, reunida em M<>nte-

-vidéo a 2 de ~ai<> do corpente anno. 'Delegados do Brasil, os Drs. Eh-
zebio de Queitoz Cqntlnho Mattoso Carnara, 2° Sec·rétario .da nossa úer-
gação em M~rltevidfo, sen·indú de Enc;rreg.a<lo de Negocios, e André 
Maul1lanc e Carlos Mpreira, Chefes das Secções' de Íphyto-pathologia e 
de E11tof!Iologia de M·pseu Naéional; · ' 

. Exposição Intern~cional de ·Hygi~ne, annexá ao C~ngresso Inter-
naci.onal contra a Tuperculose .. "Devia realiza+-se em -Roma, &. 24 il 

30 de Setembro de 911 e foi adiada para 20 d'e Abril de 1912. O Bra-



sil fez-se representar pelos seguintes Delegados: Drs. Ismael' da Ro-
cha, Antonino Ferrari, José Augus·to ~foreira Guiqiarães e· Antonio 
Cardoso ·Fontes; 

Exposição · Intcrrtrc60nal de Horticultura, _que se re irl izou em Lon-
·dres, a 22 de Maio de 1912 .. Delegado Brasileiro o Dr. Antónino1 

,Fialhc~; 

rxpos'i.ção InternaciG>nal da· B0rracha, effectuada em New:,Yórk; 
de 2.3 de Setembro a 3 de Outubro de 1912. O Brasil foi• re resemado · 
por Delegados · nomeacfos pelo Minisrerio da Agricultura, Industria e 
Commercio. 

Foram ··purliJJicadas, por dec reto· da · Executivo, as seguintes àdhe-
sões extrangeiras a Acto.s · internaciG>naes; a que o Brasil se acha ligado: 

- Do 'lmperio de Marrocos (decreto n; 9. 576, de 8 de Maio de 
19'12) lÍ Convrnçã0 TelegràphiGa .foternaéional de S:. Peter·sbutgo, de 
22/ 10 de JuHw de 187), revista ém Lisboa em 1~08, peló regulamento · 
de 1 l de . Junho desse . anno; 

- Da Grã-Bretanha, pela União Sul-Africana (dec'réto n. ~.585', 

de 22. de Ma·io .de 1,912), á mesma Convenção ; · 1 

-· Da Republica da Bohvia (decre~o n . 9:642,· de• 4 de Julho dé 
J912J, a0 Aceôrdo assigna•do em Roma em 9 de Dezembro ele' 1907, es-
tabeleccndo em Paúz• uma Repartição Internacional de Hygiene Pff~ 

blica ·:. 
, -- Do Reino da. 1-foruega (decreto n. 10.067, ·de 19 de Fevereiro 

de 19] .3), a@ mesmo !Accôrd0 de Rmn'a; · 
-- Da Republica do Chile (decreto n. 1O.073, da mesma data 

anter;or), aiinda. ao . mesrno .Acc0rdo; 
1 

- - Da ilha M auricia (decreto n. iO. 072, ainda da mesma data 
dos anteriores) ,. ao '.Acc0.rdo Administrativo rel'ativo ao trafego de Mu-
J her.e•; Brancas, assigna•©o ·em Pari:z a J 8 de Maio· de ' 1904) ; 

-- Da França, da Grã-Btetan.ha e ·da Ital'ia, peh Ethiopia, ad Ac- ' 
côrd•J assignaido ,em Roma, cm 26 de Maio · de 1906, relàtivo 'á troca 
de ca~·tas e cai111as com valor ·declarado' ( decreto n. 9. 676, de 24 de , 
.Julho de 1912); 

-.- .Da Austria t< da Hungria; e if1so facto a da Bosnia e da Her-
zegovrna, a p.artir dê 1° •de Janeiro de 1909 (decreto n .. 9.837, de 23 
de Outubro de ]1gll2), a' todos 0s ·Actos referentes á União para prote-
cção·~<la. propriedade industrial, a saber .; .. 



,.i) Convenção Internacional de Pariz, de 20 de Março de 138:5, 
para a protecção da propriedade industrial; 

b j Protocollo de encerramento dessa Convenção; 
< .' Accôrdo rie Madri<l, de 14 de . ..\bril de 1891, concernente ª'~ 

Registro Internacional das lVEarcas de Fabrica i ou de Commercio; 
d) Protocollo de \fadrid, de 15 de Abril de j891, concernente á' 

Jotacfto da Secretaria Internacional da União para a Protecçâo da Pro-. 
pridade Industrial; 

C:· Acto Addicional ·de Bruxellas, de 14 de Dezembro d'e 1900, mo-
dificanào a Convenção de 20 de Março de 1883; 

!) Acto Addicional· de Bruxellas, de 14 de Dezembro de 1'900, mo· 
dificaudo o Accôrdo de Madrid, acima citado, de 14 de .Abril de 1891; 

-- Do Imperio do Japão, pelo territorio inteiro da Koréa, For· 
mos:i pelo tertitorio ja.ponez da ilha Sachalin e pela parte a-r..rendada 
da Peninsula Kwantung (decreto n. 0.619, de 13 de Junho de .1912), 
á Convençao Internacional Ra•dio-telegraphica, assignada e~n Berlim em 
3 de 1'I ovem bro de 1906; 

- ' 1 

Do Remo da I-:Iespanha, pela sua possessão no Golfo de Guiné 
(decrêtc n. 9.840, de J.3 de Outubro de 1912), á mesma Convenção; 

1 • • 

-- Do Reino da rtal ia, pelas sua·s colonias ·da Erythréa e Soma-
lia (di:creto n. 10.06~, de 19 de Fevereiro de 191.3), á mesma Con-
venção; 

- · Da Austria-IJ,mgria, pela Bosnia e Herzegovina (dec reto nu. 
mero 9:618, de 13 ' de Junho de 1912), á m'esma Convençã0 e ao Ac-
côrdo Addicional da .mesma data; 

-- Do Egypto (dfcreto n. 9.839, de 23 de Outubro tde 1912), á 
mesma Convenção e aq mesmo Ai.:côrdo Addicional; 

. -- Do Reino de Sião (·decreto n. 9. 838, de 23 de Outubro de 
1912,:, á mesma Comrençã@\ ao ITLCS!l10 Accôrdo A<ldicional,. ao Pro· 
tocol.'.0 Final e ao Re~ulamento de S.erviço; 

-- Da Republica de S. l\/Iarino (decreto n. 9. 838, de 23 de Ou-
tubro de 1912, o mcs.rpo da adhesão· precedente), á mesma Convenção, 
ao P1c.tocollo Final e ao Regulamento de Serviço; 

·- Da Republica Portugueza, por suas · ilhas e possessões de An . 
go.la, Moçambtque, c~1bo V crde, Guiné, S. Thomé e Príncipe, Gôa , 
Daf!l:ic., Diu, l\!Iacáo ·() Timor (decreto .n. 9. 956, de 11 de Dezemhto· 
de 19 ;2), ainda 1Í mepma Convenção, com éxce_pção do Accôrdo Addii 



cional, devendo portanto t0rnar-se extensiva tambem ao Protocollo Ft-
nal e ao Regulamento ·de Serviço. O Governo Portuguez reservou-se, 
porém., Ó direito de, para as mencionadas ilhas e possessões, · eximir ·a;-
gumas das estações radio-telegraphicas das obrigações impostas no ar-
tigo :3" da Convenção _ Principal. 

Ao Go-verno Brasileiro ainda for:tm feitas as seguintes communi-
caçõe~ 1 ela tivas a esses 1\ctos lnternacion:tes de Ra:dio-Telegraphia: 

- - Que o Governo Persa depositou em Berlim o Instrumento de 
Ratifi:::açao da Convenção Principal de 3 de Novembro de 1906; 

.. - Que o mesmo Governo Persa tambem ratificou o Accôrdo Ad-
diciomd á dita Con.venção, o qual o seu Delega<lo havia deixado de as-
signar no devido tempo ; 

. - Que o Governo da Belgica, pela sua colonia 'dei Congo, a.dheriu 
aos dou·s supracitados Actos lnternacionaes, devendo essa ::udhesão vi-
gorar a partir de 1 de Janeiro de 1912; 

-... .. Que a Republica Argentina depositou em Berlim o Instrumento 
da referida Convenção Internacional Radio-Telegraphica (Nota da Le-
ga,ção Allemã de 23 de Fevereiro de 1912); 

· -- Que os Estados Unidos da America tambem ratificaram a mes-
ma Conv·enção (N'ota ele 18 de .Junho de 1912, da mesma Legação di· 
Allemanha no Brasil) . 

r\ nao ser pequena perturbação provocada no Estaido do Paran~. 

por alguns fanaticos cor..duú<los por suyiposto monge, o que deu lugar a 
um 1r,ovimento de forças cstaduae& e federaes, a ordem publica mau- . 
teve-se inalterada em todo o Da1z. 

A organização do ensino consuhstanciada no decreto de S de Abril 
de l~ li continúa a produzir animadores resultados, mostrando em mui-
tos ' pontos a excellencia do regímen adaptado, especialmente na parte 
.que i'unfere plena autonomia didactica e administrativa ás congrega-
ções ànr Institutos e o direito ·de fazer, pelo exame vestibula~, a selecção 
entr~ os candi·datos aos estudos especiaes e superiores. 

Graça.s ao sabio mecanismo instit~~do pela nova organização do en-
sino, 'JS corpos <l0centes dos institutos têm podi1do, s·em as d.ifficu1da-des, 
antenort:s, mas, facilmente e .de accôrdo com ·as suas unicas inspira-
ções, al,tera:-, os seus regulamentos modificando a seriação -.· das'.-mate~ 
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. !o Federal 

Saude Publ:ca 

nas, t:;.tabelecendo qlunto julgam uü l ao bem do ensino, incil usive ::1. 

creaçi10 de noYas cadeirail, sobre cujo assumpto a inte 11venção do Go-
verno é limitada ao caso de augmento de despezas á conta do erario 
publi.:o. 

Us exames de a·dmissão, este anno, como. no anterior, deram os 
1nelhores fru ct0s, me rc~ da se riedade e honesto rigor c© m que as con-
grega•,ôes procederam; scientes da grande responsabili·d ade que nessf'. 
caso, ;·orno nos outros do ensino a el ias agora confiado, pesa· sobre es-
sas d '.rntas. co rporações. 

Heneficos têm si.do os fructos nascidos da organização que · á .Jus-
tiça do Districto Federal den o decreto n. 9 . 263, de 28 de D ezem-
bro -!e 19.11 . 

.Por elle consegu imos, conformr a experiencia deste primeiro ann.1 
o demonstrou, o que eu havia promett;<{o no meu manifesto inaugu-
ral, um melhor critcrio para a investidura dos juizes, a justiça mais 
rapida e mai s uniforme 

1
á jurisprudencia. 

Com a intervenção da Côrte. de Appellação n;t escolha do-s . j uizes 
de p 1·etori_a e dos juizes de direito, está assegurado, tanto quanto é pos-
sível, um melhor criter\o para essas primei ras inves tiduras, sendo que 
o Tribunal tem usado da nova attribuiç.ão ·com um alto e di gno cri-
teri-o .. 

'i.. constituição da Çôrte em tres Camara:s com competencias diffe-
rentes não só acce lerou o andarrrento dos processos, fazendo com . qur: 
o serviço no tribunal esteja em dia, como garantiu a uniformização d,1 
juris11,-udencia, o que sena impossível com o systema da organização 
anterior. 

E' facto pos1ttvo qµe os principaes objcctivos visa·dos pela reforma 
j udicia1 ia do. Districto thn sido pl enamenttl alcançados, em, grn-nde 
parte devido ao empenho manifesto de todos os JU1zes em corresponder 
aos-~ ustos intuÍtos do ai: to legislativo. 

~.) estado sanitario desta Capital contmua a ser g ran-demente s,1 -
tisfa.-torío .. A fe:bre am;uellii daqtú desappareceu por comple·to e à va-
riola que, segundo as previs©es medicas, dev-eria es te anno faze·r a sua 
perioctíca visita, parece c1ue nfo . surgirá , com o oaracter epidemico, graças 
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a imensa pr0paganda que a · favor da vaccinaçã'o fizeram nao só ôs re• 
pres~111tantes da Saude Publica, como os jornaes desta Capital. 

•\o instante appello e aviso que lhe fizeram esse's orgãos do se1.1 
inteesst e bem-estar, 0 pov.0 desta Capital acudiu pressuro.so ao& posto:, 
vacci•.Ücos •e aos milhares se fizeram vacrinações e revaccinações. 

Parece, pois, que o perigo de um suTto dessa ·tenivrl molestia, nv 
proximo inverno, está afastado. 11 

O Governo não podia ser indifferente á campanlfa que ha algu :n 
ternp•J se vem iniciando nesta Capital contra a tuberculose, que em to-
dos os tempos fez aqui mais victimas do que qualquer outra molestia. 
mesmc, do que aquellas qne apparecem em fórma de epidemfas. · 

Por · i·sso, resolvi prestar todo o meu apoio a essa humanitaria cam-
panha, promovendo ~ auxiliando todas as medirdas aconse lhaveis a essr. 
obje<'t;v0, inclusive a rreação de hoBpitaes onde sejam lsolaidos os que 
niio dispõem ·de rncursos materiaes, para um regular tratamento e quei-
ram privar a sociedade do seu perigoso e fatal contagio. 

O serviço sanitario dos portos cuja reorganização foi feita pelo de-
creto n . 9. 157, de 29 de Novembro de 191 l, está •dependendo, para qu" 
fique completo e ele accArdo com as necess idades do momento, do crl'-
dito que vos solicitei em mensagem do anno pasrndo, afo~ de que º' 
porto'> ·da Republ ica, q~e ,i<i dispõem do preciso pessoal, sejam dotadt1~ 
do nccessa rio e imprescindível material . 

. \ctualmente é com diffir.uldade e prejuizn do serviço que a inspe-
cção ~;;nitaiia -dos p::ntos se faz, pois que defici entissimo, quasi nullo, ;, 
n mat~rial. de que a' r.t:partição sanita ria di spõe . 

Durante o anno guc fin<lou, a hygiene federal teve que acudir çó1'rl 

os seus recursos de pessoal e material. a quatro Estados da União, dondt• 
surgiram epidemÍas: o Estado do Rio de Janeiro , Espirito Santo, Riri 
Grande do Norte e P a rahyba . No segundo delles appareée u, na cidadP 
de Le0poldina, a febrr: amarella e nos outros a peste 'bubonica . Os es-
forço•; conjugados das autoridades sanitarias fed eraes, cµjo auxilio foi 
so l.ic i~a.ào, e das estad111es em pouco tempo dcbellaram · aquclles surto < 
epid~micos, restabelecendo o bom estado sanita rio ante rior. 

(l problema da assistencia a alienados o Governo tem )Hocurado 
encaminhar a uma solnç::in sa tisfartoria e definitiva. De accôrdo com 

a at1~nriza<;ãc- legislat\v11 fez- sç a 9ua rÇor~a ni zação, a~tendendo ' á ~ Jl1íl-

Asfo tenl'ia 
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~e~nas prescripções .da sciencia; e com os recursos orçam.entarios estã'J 
. s'endo ~onstituidas as colonias de homens e r~ulhcres, sendo que esta 
ultirna j i está definitivamente installada ,no Engenho de Dentro, 
' Para · a colonia de homens que, como já sabeis, não pódc continuar 
aa ilha do Governador, o Gov·crno desapropriou a fazenda denominada 
do E::igcnho Novo, em .T acarépaguá, que offcrccc todos o~ requisitos 

'ncces:~ arips a uma grande e prospera colonia, capaz de plenamente pre-
_enchcr os fins a que se <lcstina, o que ,absol utamcnte era imposs.ivel con-
seguir · na a_ctual colonia pela impropriedade . e ingratidão das terras cm 
que foi estabelecida. 

Com ·a conclusão das obras dessas duas colonia.s póde comiderar-se 
este humanitario e interessante problema como definitivamente reso~

v1do. 
·.Mas, não são só os infelizes insanos que devem merecer a attenção 

e . o carinho dos poderes publieos :" nesta Cll:pital existem nuvens de po· 
bres crianças que se perdem ao abandono, na vadiagem e no vicio, por 
falt~ de quem lhes entamirihe os passos na vida social, 

i\tleqinos e meninas, que amanhã podem ser homens e mulheres 
uteis á familia e .á sociedade, estão de.stinll:d0s a uma Yi'da de infamias e 
de cr:mes, 'tornando-se elementos dcleterios no meio da communhão, po•· 
que não eneontraram quem os amparasse no inicio da luta pela vida, 
quem lhes desse a ed~ r.: ação e os meios habcis de ganhar honestamente 
a vida, 

E' preóso que os poderes publicos olhem para esses abandonados 
que ainda podem e dcyem ser elementos precios·os de trabalho e de pro-
gsesso, 

),,' verdade que o Coverno F edcral já mantem nesta cidade a Es-
cola Premunitoria Quinze de Novembro e a de M'cnores Abandona-
dos, mas, esses dous · esrabelccimentos são manifesta~ente insufficién· 
tes parn attender á grande multidão de c:rianças abandonadas ou quasi 
aband0nadas que sr. pr-rdr.m nesta Capital por falta de recursos . 

Não posso nem devo deixar de chamar a vossa attcnção para es t~ 
problt1ria que reclama .urgente solução, 

Pelo decreto n. 9.831, de 23 de Outubro ultimo, foram, de ac-
côrdu com as bases l.egidativas, reorganÍ7,a•<las a ;1'dmini~tração e a ,il1 S· 

tiça loq1l no Territorio do Acre. 



_.:... 215 ~ 

CJs moldes • liberaes em que foi feita essa reorganização despertaram 
em tod0 o ten itorío justas e grandes manifestações de regosijo, dérnons-
trando isso que uma nova éra de paz e de tr.abalho vai abrir-se pari 
aquella futuros a porção • da pa tria bràsileira. . 

As cinco es tações radio-telegraphicas que o Governo mandou cons; 
truir no Territorio já estão concluídas e prestando grandes serviços;· 
não sú á administração pnhlic:a, como a·o commercio ·daquella afastada 
região para onde tão difficeis eram as communicações de toda a cs-
pecie. 

Tanto a policia civil como a militar deste District'o Federal, ape-
zar da ·defiCirncia do pessoal, têm sabido bem 'cumprir o seu dever. 
ga rantindo a ordem ptibiica ·com moderação e energia. 

Em mensagem que o anno passado vos dirigi mostn~i a necessidade 
de ser augmmtada a Briga·da Policial de mais um batalhão, pois que 
com o desenvoh0 imcrrto extraordinario que tem tomado a cidade, ·esten-
dendo-se de um modo vertiginoso, é impossível fazer u'm policiamento 
reg11.':ir ou canvenient<'. com o diminuto pessoal de que o Governo dis· 
põe. 

DEvo salientar que as despeza·; com a Brigadà: Policial, longe de 
augmo1tarem, têm dimi!'l11i•do nestes tres . annos, apezar do accrescimo 
que o seu <>rçamentó ~offreu com os novos vencimentos militares quê· 
forar:1 extensivos a ella e :10 Corpq de Bombeiros. 

Assim, em 191.0, () Sel! .orçamento foi de 10.020:215$; em 1911, 
com a org:mizaçfio feita, ·~. 857 :010$7 50; em l 912, comprehendidos º' 

· accr~s..:imos com os no·ms vencimentos, 8 . 934 :278$900; em 1913 -
8. 91 ; ·326$415' e, finalment~, a proposta para o cxercicio que v~m será 
de 8 9G0:60©$000. 

~\rãd posso deixar de instar pela pro~idencia solicitada na m~nsa· 
gem -a que nie referi, assim como por uma reorganização da policia cÍ· 
v~l, afon ·de c1ue ·e-sta possa corresponder ás. pesadas respon-sabilidades 
qúe 1s actuaes circums-tancias da Capital estão a exigir deli a . 

. \ reorganização do Exercito, objecto da lei n. 1 .860, de 4 de Ja · 
nriro de 190õ, cuja execução tem merecido cuidados especiaes do Go-
verno. ainda nio foi c'ornplet<l!da, po rque: o reduzido effectivo de pra· 
ças1 <' ~ta l,>el~çiqo pela lçi çle fixaçãà de forças 1 e Q dispositivo çlo § 4º ·do 

Policia civil ~ 
militar 

GuliRRA 
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art. ~ 7 da Constituição da :Republica constituem obstaculos inam0viveris 
á ac.,ão do Executivo na parte concernente á · aclopção '.file medidas que 
dizem respeito. fundamentalmente ·áque1la reorgaRizaç~o '. 

Diversas unidades, cuja · creação foi determinada .pela lei que reor-
ganÍZ•JU o Exerci~o, ainda não foram coRstituidas, por deficiencia de 
p~ssoal, não obsta~te as existentes possuírem ·apenas o effeotivo mini~lilO 
compatível com as necessidardes da instrucção das .trnpas. . 

Do . augmento, q1,1e se faz neoessario, do effectivo do E;xercito advi-
rão :( pação inestimaveis vantagens: terá execução a lei do sorteio, rne-
diida de patríotica e palpitante necessidade, por isso que dará ao Exercito 
o . car:i.cter· de instituição eminentt'fllente nacional, visto . trazer ao seu 
·seio icgitimos represen'tantes ·de . todas · as clas·ses sociaes; terão consti-
tuição regular e definitiva as reserva·s do ;E;xerc'ito permanen~e, dando 
lugar á realização em nossa patria do principio da - naç1!l0 armada -
insopr1.is111avel garantia da paz; e, finalmente, sená estabele-0ifil,a entre 
o Exercito e a nação uma constante permuta de eleme\11tos, base da C<illil· 

fiança que entre ambos
1 

deve existir e do desenvolvimento do espirit@ 
miliwr, que for,tafoce e vivifica a mociodade. 

O retardamento da, execução do sorteio, além de a•diar o adverit'o · 
das Yantagens ap@ntadas, causa graves perturbaçõ,es no funccionallilento 
admi.uistratÍv© das diversas. unidades e repartiqões do Exerci~o, · cuj0s re-
gulamentos, vasados . nos moldes da lei de reorganização,. presuppõem 
a pratica de~.sc proccss11 de recrutame!).to . 

1\Jão obstante a cal/°'ª perturbadora acima indicada, o iExeFcito tem 
se aperfeiçof!·do, toi·nançlo-se cada vez mais apto pata o oumprirnento 
dps seus deveres constituc·ionaes. 

A instrucção, tanto a qne é ministrada :t1:a çaserna, cbmo . a que f. 
ensina1da nos estabelecimentos especiaes, tem sido object© de meticuloso 
cuidado, já do gurrdro de officiaes, .i á dos professores e in.structores . 

. No proposi.to de par ao ensino uma foição mo,derna, qornpativel 
com o esta•do act:ual da;; sciendas militar.e.s, o Govern<;>, utilizando a au~ 

torização que lhe foi ccnferid;i pelo ·Poder Legislativo, appnc;>v,ou, po r 
decr•eto I). . 10.198, de 30 do mez findo, os regulamentos para os insti· 
tutos militares de ens\no, or.ganizados por -uma commissão, preJ> idida 
pelo :hcfe do Gran<le ·Estado-Maior do Exereito. 

O s collegios mili~ares, creados dous nos EHados 'e um aqui n'I 
Capit?.1 da Republica, ~ão , cent•ro~ irraqia11t(}s de in§truoção, t\ln do~ 



quaes. , o mais antigo, vem de longa data prestando inestir1iaveis r. ass\. 
gnalados serviços á mocidade patricia; mas, forçoso é confessar que ao 
fado dos se.rviços prestados, pela diffusão do ensino militar, esses e~- . 
tabelecimentos constituem a causa de afastamento de muitos officiae.; 
dos 3~\lS respectivos corpos de tropa, com g·rave prejuízo para · a instru-
cção t: serviço das unidades. 

() qua,dro supplementar das armas, creado pelo art. 123 da lei nu-
mero 1 .860, de 4 de Janeiro de 1908, e limitado pelo decreto n . 6.971. 
de 4 ç{r Junho do mesmo anno, não comporta com a sua actual compo· 
sição, .todos os officiaes que e:x;ercem funcções no magisterio ou desem-

1 
perih::im commissões de caracter permanente. 

;\. recomposiqão desse quadro é de necesúdade inadiavel em benc.fi · 
cio do mecanismo admini·st~ativo das diversas unidades e de sua instru-
cção profissional. 

,Não obstante os termos claros e precisos do art . 123 da lei acuna 
citada, o Governo julga·não dever alterar o qua·dro supplementar, sem 
prévia ·e JJ.0Va deli.beFaçfo ·do Congresso a respeito, .i á por ater-se ao 
dispositivo do pa"l'agrapho do art. 7° do decreto n. 6. 971, que define 
a condição ·segunde a qual deve ser augmentado o refr.rido auadro, já 
por entender o augmento com alteração na despeza da Republica e mo-
difica; a composição .do quadro de offic;";:s do Exercito. 

A.ssim será de toda conveniencia <JUe o Congresso amplie o quadro 
supp1rmentar dais armas, de modo compatível com as necessida·des do 
Exercjtó, modificando a sua composição e estabelecendo tambem a 
tramferencia para .elle de segundos tenentes, cujo numero exiguo na ar-
tilharia, está nas outra~ armas reduzido ao estrictamente necessa no ao . 
servico dos corpos, pelo quasi total desapparecimen~o de officiaes ag· 
g rega dos por excesw. 

:\s fabric.aq e os arsl"n;.1e9 têm pa ssa<lo por melhorament0s e ampli::i-
ções ;p('essa rios á prod 11cçiío dos di nrsos ::i rtigos, compa tive l com a ~ 

exige,1:"ias de• 'Exercito, clljo supprimento lhes competP. . 

. \& fo1;tificaçiSes <la Republir.a t~lT' sido ;issumpto de estudos e r.og1. 
taçõ~ ~ ,·· ~pedaes., prnceden\,!í' a co;nmissãçi rr::specti va a uma rigorosa in ;. 
pecção que a 'b:tbilite .:to estabeleci;nrflto de ·um plano geral de defesa d: 
noSSfl extensi8sima c0st;i , 

Ih alguma~ fortificações ern construcção e outras projectadas. 
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Pa1a a guarn1çao desses e.stabelecimentos são insufficientes as ba-
teria·s ir.dependentes cr!'::i.tas pela lei de reorg:111ização do Exc;rcito. 

(i• notaYeis me-lhorarnentos intr0<luzidos na artilharia modem~, vie-
ram r·stabelecer profundas Jifferenças en•r·e os Lnethodos de tiro utiliza-
dos nos canhões de ca:npanha e nos de s!tio ou de praça, bem como en.· 
tre .:> material .correspoJ11dente a cada urna dessas especies de artilharia. 

Em diversos paizes, os officiaes qur. se destinam á artilha ri.a de praça 
seguef':l um curso different~ daquelles que vão se incorporar á artilha-
ria d<; campanha ou de montanha, notaclamente nos Estados Unidos d:i 
Ame rica ·do Norte, onde essa especiialidade chegou a um notavel' gráo de 
adiari~amento . 

A situação geographica do nosso paiz e a sua configuraç~o topogra-
phic:1 ~stão ª· indicar que a nossa de:fesa exige um largo emprego de ar-
tilhar: a de praça, convindo, por isso, que o Congresso N acio_nal estabe-
leça, guiado pelo seu alto patriotismo e sabedoria, quadros de officiaes 
para ?S novas fortifirnçryes e para defes'a movel das· nossas cos~as . 

O Governo tem se preoccupado com varios outros as·surnptos, refe• 
rentes, uns, ao aquartellamento das tropas, notadamente no 'Rio Grande 
do Su1, onde é muito ri&orosa a estação invernosa; outros, á soluçãe> de 
questties tendentes a collqcarem o Exercito ao nível .da actualiida:de. 

Estão em andamento as obras de construcção de quarteis em J\1atto 
Grosõ;), no Rio Grande do Sul, e da Villa Militar, onde nos ·edificios 
promp•os, já se acham aquartelladas algumas unidades . 

.Foi estudado o pn)hlema de aviação, de palpitante actualidade, 
tende. o Governo, ·cJP. 2r:côrdo com o art. 28 da lei n. 2 . 738, de 4 de J a-
nei ro de correntr. anno, f:rmado ajmte com a firma Gino, Buccel li & C ., 
dr que faz parte o avi;id0r italiano Gino Gian Felice, para o estabeleci-
mentc de uma escoia de a•Jiação, sob a denominação de Escola Brasileira 
de A-.- iação, onde poder5o officiaes e aspirantes do Exercito e da Ma-
rinha ~ civis receber ,a irstrucção nccessana ao governo de aeroplanos e 
hydroplanos. 

(1 problema de avi11ção teve aS$Im uma solução feliz sob o duplo 
aspecto economico e -tecltnico. Dentro <los recursos orçamentarios estará 
em breve o Ministerio ~a Guerra prepara:do para formar um nucleo de 
piloto ~ ·aviadores, dispondo desde o inicio do funccionamento da escola 
de un~a frota de 11 app~rclhos para todas as eventualiidades que q:igern 
o emprego dessas rnode:rna~ ma:chinas de guerra . 
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Em cumprimento á lei n. 2. 738, já referida, foram emancipadas 
as colonias da Fóz do Iguassú e do Alto U ~uguay, ces·sando, assim, a 
vigencia das disposições regulamentares dessas colonias, entre as quaes 
exisfri. a disposição cm virtude. da qual, eram concedidos lotes de terras 
ás ex-praças em dcterminad·as condições, mas porque algumas dellas já 
tives:icm, até a data da emancipação, adquirido direito á respectiva CO!f· 
cessão. não tem o Governo se negado a legalizar os tit~ l os de posse, e as-
sim continuará a proceder até que o Congresso Nacional delibere sob.re 
o ass··1mpto . 

. O Governo continúa, dentro dos recursos orçamentarios, a executar 
o progrnmma naval de 1904, com as modificações e aiddicções autori-
Z3!das. 

Havendo sido lançado ao mar em 22 de Janeiro proximo passad11 
o RiJ de Janeiro, ultimo encouraçado de que cogitava o programma, 
tenci,)nO ainda este anno proseguir na sua execução, fazendo bater as 
quilhas dos contra-torpedeiros que faltam para completar a respectiva 
esquad1 ilha. ,: 

Quanto ao terceiro "~rout", mencionado na relaç?i.o das novas cons-
trucçôn, quer se me affigurar mais conveniente, na actualidade, substi-
tuil-u por tres sl)bmersiveis, de typo superior aos actualmen,te em constru-
cção, tornando assim mRis completa e efficiente a nos-sa flotilha deRsa 
arma de guerra. 

Proseguem com acth·idade as constrncções dos monitores e submer· 
sivei$, dev-endc aind~. ·este anno ser incorporados á esquadra. 

Já foi iniciada a con·strucção do navio "tender" para submersíveis, 
que ;n:torizastes por lei n. 2.636, de 27 de Setembro de 1912. 

Foi objecto de maxima solicitude por parte da Administração Na-
val, a conservação das modernas unida·des 'da esgua,dra e o concerto ' P. 

reconstrucçãc dos antigos na,•ios, tendo a opportuni1dade de declarar 
achar-se a totalidade 'dos navios, em hreves dias, promptos ao desempe· 
nho àf' commi·ssões que lhes forem determinadas. 

'\.Ias, notae bem. com o programma finalmente executa,do e a prom· 
ptifr:ação idos demais navios, realiza<la com inauditos esforços, não de-
vemo:; nos persuadir de que o problema da efficiencia da Marinha estej ~ 
defií\it.ivamente resolvido; elle requer algo mais elevado do que a sim-
ples acg'Qis·ição de. tantas 011 quantas unidades em estaleiros extran· 

MARINHA 
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gdros. A vida da esquadra exige para sua conservação, mo bi lhação e ef -
fi cienria , a creação de portos adeq11ados e arsenaes apparelha~ios (jU<'. 

corre$ ;)ondam ás suas complex~s n ecessidades e, isso, positivamente, por-
que ur11a marinha não Se improvisa. E assim julgo inadiavel a constru-
cção Je um porto militar e arsenal de p1'imeira ordem, fóra da Capital da 
Repuhlica, com o já tive a honra de pronunciar-me, necess~dade agom 
premf'nte com 0 desenvolvimento <lado ás obras do cáes commercial, 
que abrangem os . te rrenos ora oecupados pelo arsenal e r·epartições d e 
Marinha. 

Si: não bas tasse1-r. as considerações j :i expostas de ordem tactica, es · 
traite~1. ica e moral que FIOS ]e,;am a assim pen sar, a simples questão d ·) 
natural crescimento, em numero . e importancia, das · obFas que serão re-
queridas pdas novas unidades, á proporção de seu u so , seria sufficiente 
para sobejamente provar . a ne·cessidade imrnediata da construcção de um 
arsenal: devidamente appa relhado a satisfazer as exigenciag desse ma-
terial, que já começam a apparecer. 

Qualquer prote l açã~ on dubi edad·e n a resolução desse problema rn-
presenta incalculavel i11cu ria, talvez ce imprevi stas e ruinosas conse-
quenctas . 

No intui to de prqporc10nar a instrucção technica e a devida pra-
tica cb mar foram movimentados no decurso de 1912, os nav10s da es-
quai1:i ern.exercicios e rpanobras . 

'l navio-escola B enjamin ( onstant realizou mais uma 
verso•; porto~ ext rangei rps, tendo o rnsej o de retribuir, em 
sita dn cru zador .1 dmnastor da marinha pnrtug ueza,, feita 
Noverribro de 1910 . 

viagem a 
Lisboa, a 
ao Brasil 

di-
VI-

.em. 

,~ ~ - s ignalo com satisfaçãq o obsequioso acolhimento e demonstra-
ções ;~e sympa thi a de ·qi1e foram al vo os officiaes e gu a rni ção desse na-
vio po1 parte do Governo e· povo portuguez. 

Para a.ttender ao p reenchimen to dos claros existentes nas fil eira ·; 
do (>, rpo de Marinheirns Nacionaes e B at alhão Naval fon1m tomada ~ 

medir.as consentaneas, r btendo-se satisfactorios resultados com os con-
t ra ctos cíe marinheirns de accôrdo com a ;tUto riz ação da lei d e fixaça0 
<l a fo; ça naval . 

. ' :: escol as de aprendizes rrrnrinheiros melhornram consideravel-
ment:: com a nova org<j.nizaçfío, quer no tocaate á disciplina cor110 em 
re1aç'i" ao ensino ministrado pelo co rpo doce nte , co rrespondendo, assim, . 
aos . :~·forço~ emprega ci9~ pelo Goynnp no preparo da~ futuras praças, 



Feço a eschirecida attenção do Cpmgresso. _r..a~ional para a .defou· 
tiva ar-provação do l;rojecrn da codificação d1scip.Linar e penal da Arma-
da, ora sujeito ao $eu estudo e d.eliberação. 

C~m reg)ll.ar actividade proseguem as obras da 
grande dique. e cáes da ilha ·das Cobras, contracrndas 
l''rcmçaise de Entreprise au Brésil. 

construcção do 
com a Soczétt: 

Lis a exposição dos principaes factos relati vos ao Departamento 
Naval. Foram be1n auspiciosos os esforços empregados em prol do soe:·-
guimtnlo da nos~a IVIarinha de _Guerra. 

Ve1eis do rdatorio do respectivo ministro, _ tudo o mais QUP .~e rela-
ciona wm os serviços inherpntes aos negocios da Marinha. .. 

Cm 31 de Dezembro de 1911 elevava-se a 22.286km,9b5 a extensão 
total tm trafego das linhas fern".as no Brasil, sendo dura;1te ·o anno de 
l 912 re>ncluidos ,~ entregues ao trafego mais' 787km,360, pertencentes ás 
differtntes rêdes fiscalizadas pel~ Inspe'cti> ria Federal das . Estradas : 

;-.;;,,, Estrada de ferro Madeira-~famoré foi inaug~rado o ultim~ 
trech•>· de 72 · ki1om'etros, de H.ibeirão a Guajará~Miriln, ficando assim 
terminada· a construcção dessa estrada, que se acha actualmente em tra~ 

fego ~;n tüda a sua extensão de 364 kilometros. · 
1-\ch.am-se em trafego na Estrada de Feno do Tocan:titrs 45 kilo1ne-

tros· do trecho Cametá-Tocantins; proseguindo a construcitáo de 13 ki- · 
lometros e · estando app.rovados estudos de 126km,200. 

N D Estrada de "Feri o S. Luiz a Caxias continuam regularmente os· 
trab:i1 hos àe corrstrucção que attingem 304km,490, não tcindo ·sido ainda 
inaugnrados os tr€chos Caxias,-Codó e Rosa rio-Itapicurú, que S€· aoharn 
muitJ adiantados, de modo a, permittir q.ue o_ Jlespecüyo trafego sej a: 
jnici,u.!c, este iJ.Uno. 

Fx.isrnm 758km,864 . e~n trafego na rêdei a car.go da Seuth American 
]1ailway Constrwction Compa'liy, ,onde a, construcção está · atacada em 
32 kil.omettos de, Fort,aleza ao Crato, 40 ' kilometros dei Cam0cim a The• · 
rezin:t e 32 kilometros de Fortaleza a Itapípoca. 

Na Estrada Central do Rio - Grande do ~forte segue a cons'tru cçaa 
em andamento regular e, como não. ficasse concluiid;i durante. o anno 
findo, corrtinúa em t.ra.fego a n'1esma ~xtrnsão de. I00km,944 i 

E' de l . 598km,859 a extensão cm trafeg,o na rêde a t;re.ndada· á· 
Grfat W e-sitrn: of ..Brazil1 Campçi'JL?.', <istando -a. constrm:çã,0- ataeada no 

VIAÇÃÕ 
Hêdes ferreas 



prolor.gamento da .Estra<l.a de Ferro Cond~ d'Eu para Piaµhy, e :já ap-
prova<los ~s estudos de l l 3km,65 .1 • 

:'. Rêtle de Viação Ferrea da Bahia apresenta .l .405km,560 em tra-
fego, ~endo: 123km,130 na linha de bitola de lm,60, 965km,77 0 na de 
bitola de lm,00, e 316km,660 na de bitola de lm,067, estando em con-
struc:~:\0 em toda a rêde 423 kilometros e approvaJdos 1. 676km,685 de 
estudos. 

Na Estrada de Ferro Victoria a Minas foram inaugurados os tre-
chos de N ack a Cachoeira Escura com 19km,976 de extensão e de Ro-
deador a Riacho das Varas com 16krn,496, ficaIJJdo assim elevada a 
527km.7 55 a extensão em trafego, e comprehendendo 242km,982 de linha 
os e.>t 11dos approvados . 

Prnseguem na No roeste do Brasil os trabalhos de construcção de 
que ji foram em 1912 inaugurados 194km,796 de Jupiá ao Rio Verde, e 
278k1n,OO de Porto Esperança á Correntes, attingindo a - 935km,060 
a exte1:são em trafego. 

Já foi entregue ao 1 trafego o trecho de Tigre ao Alto da Serra do 
U rubú, corn a extensão de 22km,922, da Estrada de Ferro de Goyaz, 
exístiado em trafego 2;2.Skm,507 e 99 lkm,333 de estudos approvados. 

1 . . 

?\;; Rêde Sul-Mineira a inauguração do trecho de Guaxupé a lti-
guas5Ú com 34km,OOO e~eva a 1. 082km,240 a extensão total em trafego, 
tendo 3ido já alJprovadqs 229km,974 de estudos para o trecho de iguas-
sú-Sari!a Rita de Cassi31 e para os ramaes de Passos e Lavras. 

~a linha de CurvrUo da Leopoldina Rciilway foram inaugurado5 
12km,'iÜ0, tendo sido çoncluid-0~ e ent11egues ao trafego 22km,OOO no 
prolongamento ~a Estn~da de Ferro Funilense . 

.-\ extensão em trafego da Rêde da Companhia S. Paulo-Rio Gran-
de artinge a 1. 395km .. ó79, estando approvadoi, os estudos ,de 93 kilo-
metro~ para o ramai 9,e Guar.apua...-a.. t proseguindo-se com regularidadi: 
no~ c!lfferemes trabalhqs ·da linha de S. Francisco ao Porto da União, 
no r:imal de Paranapan~ma e na linha da Serrinha ao Porto Amazonas. 

A Rêde de Viação \lo Rio Grande do bul comprehende 2. l 72km,06l 
de liuha.s em trafego e as obras já i111c1adas de construcção da& diversas 
estrada~ contractadas,' inc:lusive ;. que se acha a cargo da Brasil Great 
Southrrn Railway Company. 

:Foram approvado~, na extensão de l 08 kilometros os estudos orga-



nlzadc0s pela Inspc:croría Federal das E8rr;1das para a linha de Uberaba 
á Vd'.a Platina. 

Em relação ..Í parte financeira das vias ferreas não custeadas pela 
União, a responsabilidade actual do Governo comprehenden<lo as impor· 
tancia~ da1. encampações e dos juros, attínge a um total de réis 
37.373:5.31$159, convertida a parte ouro em papel ao cambio de 16 d. 
Esta importancia discrimina-se da maneira seguinte: 

ImpJrtanc:ia em ouro convertida em papel ao cambio 
de 16 cl ...... .• .... . ... ...........•..... 34.368:287$563 

fmportancia em papel. . .. . .. . . . • . 8 .189 :149$617 

IJa qual se deduzr:m : 

Os saldos de garan-
uas de J 11ros 
de 1911. l .3í5:483$553 

As quotas de ar-
rendamtnto do 
mesmo anno. . . 3. 808 :422$468 S. 133 :906$021 3. OOS :243$596 

37 .373:53 1$159 

E:--iste um saido ele deposito para as linhas em construcção de ré.is 
169.2iA8 :908$539, papel, equivalente a .!Ol.427 :736$45í, . ouro. 

A. responsabilidade em 1913 será, no maximo, augmentada de 
1 . 200 :000$, correspondentes aos j nros de 24 . 000 :000$, pois as linhas 
das rêdes Ccarrnse, Bahiana, Santa Catharina. Goyaz e Noroéste do Bra-
sil nfo terã0 augmento por terem sido já considerados os saldos dos de-
posito~ existentes, e serem os mesmos saldos superiores ás responsabilida-
des <las import a rreias a despernder no .exercicio. 

<J1rnnto ás linhas que gozam de gara ntia de juros, a responsabili-
dadê ,1ão será augmentada por serem os depositas superiores á despeza 
possível. "' .,, ''1 1 r 

... f 
1) custo te>ta 1 das estradas ele ferro construidas e encampadas a 

cargo tia Inspectoria Federal das Estradas monta a 523. 063 :640$406 . 
Até o fjm de 1912 foram expedidos certificados pa~à p:igaménto · 



E. F. Oeste de 
Minas 
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em :.ipolices nas estradas em construcção sob o regunen ~la lei n. l. 126, 
na ini;Jortancia de 102.607":391$226. 

Durante o anno de 191'.2 fora.m expedidos certificados para paga-
mentG:: das seguintes importancias: apoiices de 5 ºIº ~ 35. 722 :622$050; 
dinh~1ro, papel - 15. 741 :592$64 l; dinheiro, ouro - .5, 640 :457$431. 

A Estrada de Ferro ;\Tadeira-Mamoré recebeu mais , 4. 000 :000$ em 
dinheiro pelo material importado durante os annos de 1908, 1909, 1910 
e 191.1. 

Esti cakulada em 11. 979 ki lometros a extensão de linhas contra-
cta·d,is a construir nas t'stradas de feno que constituem as differentes 
rêdes Je viação, devendo ser atacados cerca dé 3. 200 kilometros durante 
o corrente anno . 

"'\ia Estrada de Ferro Oéste de Minas a extensão das linhas em tra-
fego ~m .31 ·de Dezembro, era de: 728,5 kilometros com a bitola de Om,76 
578,2 kilomttros com a de lm,O e ?03,0 kilomet1os na linha flu~ial. 

i'i o correr de 19 J 2 foram entregues ao trafego mais 110,4 kilome-
. tros 11'•~ ramaes de Clam~io, do Pará 'e de Carrancas a S. Vicente. 

E:.t:;ivam com o !cifo prompto, aguar·dando o assentamento da vi:t 
permanente, cerca de 164 kilometros., nos trechos de S . Vicente a Bom 
,Jard' n1, de H. Gal.vfw a Inhaúma, de Cedro a Pas·sa Vinte e de Capivary 
ao A l ! u da Serra do 'M;:i.r. 

Em construcção existiam 141 kilometros nos trechos de lnhaúma a 
Porto !leal, Ilhéos a Barbacena, Turvo Pequen0 a Passa Vinte ,e da 
Serra do Mar a Angra, 

Xo decurso do corrente anno eleve ficar concluída a secção do Turvo 
Peque-no a Passa Vinte da. linha de Barra Mansa a Formiga, estabe-
lecendo a . ligação directíl entre os valles dos rios Grall!de e, Parahyba, 
e re.l~izando o cncurtarnicnto de 170 ki lometros na linha desde Formiga, 
ponto inicial da Estrada de Ferro de Goyaz, á Capital Federal, em com-
pa raç:..o ao percurso actp al Y ia Sitio . 

E:;te facto importará em uma profunda alteração para •.º trafego 
da viste d.~ Minas, . qve em grande parte será desviaido para Barra · 
:Mansa, trazendo sen~i,·d augmento ás suas renda:s, pe lo maior pe'tttirso • 
das ,::ergas e dos pa~sageiro$, para o qui; necessario será appar.elhar a 
estação de Barra Ma;1.sí1 de modo a facilitar a baldeação n,esse pont-) 
de conta~to COll,1 a . ~stn.~da,, de Ferro Central do Brasil. \ 



~fo anno vindouro deverá Çicar conclu1da a linha de Barra Man,sa 
_a Angra ·dos Reis, com o percurso de 103 kilometros, dos quaes 85 estão 
promr,ros, parecendo ser de toda a conveniencia o estabelecimento nesse 
porto, ou em ,suas immediações, de uma estação maritima, onde possam 
atracar na vias de alto ·mar, o que permittiria fazer por alli a importa-
ção de carvão, sal, cimento, materiae·s de construeção, e a exportação 
de minerios, de gado, e, futuramente, de ·carnes congeladas . 

Tendo em vista o complemen to da 1:êde da Oéste de Min as, ca-
beri a examinar opportunamente a conveniencia de construi r-se, a partir 
de Tm vo, na linha de Angra a Formiga, um ramal em demanda do 
valle do rio Pará, passando por S. João d'El-Rey. Esta linha encur-
taria de 150 kilometros a actual .distancia de S . João d'El-Rey ao lit-
toral, e. facilitaria o desenvolvimento da zona comprehendida entre os 
curso:; superiores dos rios Pará e Paraopeba, que sobre se r de extrema 
fertilidade, possue extensas jazidas de optimos mineraes de ferro e man-
ganez, inaproveitados até agora pela absoluta carencia de mews de 
transporte. 

,\ receita desta estrada teve no ultimo quinquennio a seguinte 
marcha : em 1908. 2 .334:000$; em 1909. 2.549:000$; em 1910, réis 
2. 554 :000$ ; em 1911, 2.718:000$ e em 191 2, 3.674:000$, a:pproxima-
dame11te, não estando incluida nes tes totaes a renda pro,veniente de 
tran3poite.s por conta propria, tanto do custeio tomo da const rucção e 
que foi de 430 :449$3.5'0. 

A renda relativa ·ao mez de Dezembro de 1912, não está completa-
menr.~ apurada; em todo caso, a:s alterações que se derem não affecta-
rão ~:c11sivelmente o total indica do para a receita de 1912. 

O qua:dro do pessoal foi inteirai:nen te reorganizado em J aneiro de 
1912 e os respectivos ''encimentos sensivelmente melhora:dos em virtu:de 
da lei n. 2 . 544, de 4 de Janeiro do refe rido anno. 

Nfo obstante esta circumstancia, 1 despeza, no total de réis 
3. 545' :557$519, ficou áquem da receita, verificando-se um saldo de 
129:000$000. 

Tendo sido a receita, approxi~ada, de 3 . 674 :000$, resulta o saldo 
adma indicado de 129 :000$, que, sommado á renda ficticia, na impor-
tancia de 430 :449$350, se elevará prov~~'~imente a cerca de réis 
560 :000$000 . . 

A substituição das di,•ersas tarifas em vigor na 1i~ha fluviaÍ, pela 
. 'f! . 



E. F. Cruz Alta 
a ljuhy 

da !inha f'crrea com a reducção de 50 °! 0 vai apr·esentando v mais fa-
voravei resultado, como o demonstra a comparação da renda des·se ser- · 
viço no ultimo semestre do am.10 de l 911, em que vigoravam as antiga5 
tarifas .. com a do semestre correspondente de 1912, já no regimen da 
nova tarifa. 

As r'endas correspondentes foram de 80 :518$028 e. 132 :890$680, 
havendo, portanto, um ac:crescimo de 52 :352$652 ou 65 ºIº, .sem embargo 
de n:10 estar a estrada ainda convenientemente apparelhada com mate-
rial frllctuante sufficiente para poder offerecer mais frequentes oppor-
tuni<lades de transporte ás cúgas e aos passageiros. 

Alem ·do cre:dito ordinario votado para o custeio da estrada em 1912, 
fora .. r.. concedidos varios creditos para acquisição de material rodante r:: 
electric~ e para as novas construcções, na importancia total de réis 
13. ):.)() :000$, dos quaes fota!I]. despendidos 9 .174 :170$543, restando dif-
ferenres saldos M importancia de 4. 725 :829$457, sendo que, em vir-
tude <lc autorizai;ão legislativa, grande parte destes, em um t9tal de 
4. 621 ·273$666, passou

1 
a t~r applicação no exercicio de 1913. 

1-'or conta de credjtM em apolices de 1 :000$, juros de 5 º\º, papel, 
foram despendidos coqi despezas de r:onstrucções effectua:das de 1909 
a 191'.'.., 16 .718:406$129 na secção de estrada de ferro entre A. lsaacson 
a Bt::io Hcrizonte, S . . Vicente Ferrer a Bom Jardim e Henrique Gal-
vão ao kilàmetro 48 da Estrada de Ferro de Goyaz. 

O trafego publico pela Compagnie Auxiliaire des Chemins de Fer 
au B1·/sil, entre Cruz Alta e a estação da Villa de Ijuhy, inaugurado 
em l q de Outubro de 1911, tem-se mantido com toda a regularidade, 
obedecrndo ao accôrdo precario estabelecido entre aquella companhia e 
o con •mando do 3° b~talhão de engenharia, incumbido da construcção 
da Estrada de Ferro ep.tre Cruz Alta e a fóz do ljuhy, na fronteira do 
Brasi ~ com a Argentina . · 

A ponta dos trilhos já alcançou a margem esquerda do rio Jjuhy, 
11 kilometros além d3r estação do mesmo nome, d'epenqendo o trafego 
dess~ trecho <le remover-se a difficuldade da passagem do rio çlecorrente 
de es1·,u retardada a construcção da ponte devido a acéidentes causados 
pela grande enchente de t; de Agosto e copiosas chuvas em Março ultimo. 

Na parte em- con~trncção foram locados em 1912, certa de 42 · ki-
lometros de linha, empregando-se nesse importante serviço sómente pes-
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soal militar, que fez tarnbem as sondagens de estaca em estaca, em tó• 
dos o~ córtes. 

Em 27 de ·Dezembro foi iniciada a exploração do terceiro trecho 
de Santo Angdo a Guarany, e apezar das condições topographicas do 
terreno não s·erem muito favoraveis, o projecto já ' elaborado nãó apre-
senta rampa de mais de 2 º/º, curva de raio inferior a 120" ou tangente 
menor de 100 metros ent·re çurva e contra-curv;a. . 

:'l'<lo tendo sido revigorada na lei da despeza para o corrente exer-
cício a autorização comprehendi.da nos anteriores, para a abertura · dos 
creditos necessarios á construcção desta estrada, vai s.:t.do o serviço cóh· 
tinuadn este anno com diffieulda:des de toda a ordem, que só poderãn 
ficar :;anadas pela abertura do credito especial, a que se refere a ·mep.-
sager.n de 2 de Abril deste anno, e que está dependente de resoiução do 
Congresso Nacional . 

O material rodante insufficiente e sujeito ' a uma circulação m-
tensa. não permittiu manter a desejavel regularidade no serviço do .rr.a-
fego da Estrada de Ferro . Central · do Brasil, tendo havido por vezes 
necess:dade de reçorrer-se_ á interrupção no recebimento de cargas parn 
divernas zor.as, apezar de se ter estabelecido permanente serviço nocturno 
nas principaes estações . 

. A verba ·de 4 . 000 :000$, consignada em dotação orçamentaria, 
para o exercicío de 1912, foi despendida em acquisição de material ade-
quado e indispensavel, parte · do qual recebido em fins d.ess·e anno, .tor-
nou possi vel normalizar-se, desde .T anei ro ultimo, o se rviço nos arma-
zens das estações ~[aritJima,_ S. Diogo e Norte, ce.ssando o recurso . d.: 
serviç0 nocturno que importava em sensivd accrescimo de despeza. 

O serviço do trafego nas linhas de bitola e~treita, o das merc:;tdorias 
de p,l!eo e o de transporte do minerio nas linhas de bitola' larga, só po-
·derão ficar completamente regularizados em ·Junho proximo, qual!-~º 

· serão recebidos os carrO's e lo0<)motivas especialmente .destinados para 
esses fins. 

:\ remode.lação das officifias do Erigenh9 de Dentro prosêguida com 
toda a actividade, esti prestes a ficar terminada, restando apenars pro· 
ceder-se ao assentamento de algumas machinas e ferramentas ultima-
ment·~ recebidas. 

O deposito de Governador Portella ficou concluido, sendo · iniciada 

E. de F. Central 
do Brasil 



ti transformação dos _de S. Diogo e Sete Lagôas e a ugmentada a esta · 
ção \'It:.ritima com o armazem P 5 e outro de inflammaveis . 

No intuito de melhorar as condições do trafego e evitar. frequentes 
atrazos, motivados pela insufficiencia de linhas até Deodoro, está S•'. 

procedendo á construr.ção de duas nevas linhas entre aquella estação e 
a Maritima. 

O lastramento de pedra britada e cascalho continuou a ser empre .. 
gaido em grande escala, faltando apenas lastrar na linha do Centro, na 
bitola larga, 66 kilometros e no ramal de S. Paulo 140 kilometros, tendo 
se effrctuado em 1912 o lastramento de 212 kilometros . 

Os estudos realizados para reduzir a sete millimetros, no sentido 
da exportação, a rampa existente enue Sitio e Entre Rios de modo a 
permitrir o transporte ecnnomico do minerio de ferro destinado a fins 
siderurgi.cos e á exportação, vieram demonstrar a necessida·de de ser 
abandonado o traçado actual nos trechos de Serraria ao Alto de Sant:t 
Anna, de P almyra ao Tunnel de Pedro Alves e ,de Sitio a João Ay .. 
res, sendo, portarito, i*referi.vel adoptar a rampa de 1 ºIº, em vez da 
de o. ~· º\º que não exi~~e o sacrificio daquelles trechos . 

. <\ modif.icaçao do traça.do existente ·de M.antiqueira a Palmyra, ondt 
a rampa era de 1,4 º\º está bastante adiantada, tendo sido levatdo a t~rmo 
o alargamento da ponte da Serraria, sem interrupção do trafego. 

Dous problemas apresenta.m-st: revelando a necessidade urgentt 
e imprescind1vel de so}ução, que venha satisfazer as necessidades de um 
trafego intenso e sempre progressivo, proveniente do constante augmento 
de população desta cidade e ·seus suburbios, e do desenvolvimento de 
relaç;1c:.s de Ol'dem com111ercial e industrial ~ que serve a Central . 

C'ifram•se. as duas questões a que alludo, . como carecedoras de 
cuidadoso exame e prpmpta solução, no augmento da âr,ea dos edifício ~~ 
das estações Central, _Marítima e S. Diogo, e na eventual elt;ctrificaçã·'> 
do tn·r.ho de Belém â ~arra do Pl.rahy, e dos trens ·de suburbios. . 

P1osegnem com hom andamento os trabalhos de construcção dos dif-
ferentes prolongamentos e ramaes, a s_~ber: 

Prolongamento da linha do Centrn até a margem esquerda do ru 
S'. Fl."ancisco, estando concluída a nova estação de Pirapóra e o leito até 
a margem direita do mesmo rio; 

Prolongamento rior 'Montes Claros até a ligação em Tremedal com 
a Rêde de · Viação B;,ihiana, achando-se a locação concluida até Treme· 
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dal, :~ a construcção atacada até Bocayuva (km. J 90). Procedeu-se ao es-
tudo de uma variante de Bocayuva a Montes Cla.ros, para reduzir 0 

custo deste trecho e j ~. tendo si<lo inaugurada a ponte sobre o rio das Ve-
lhas, no kilometro 21, com 150 metros de comprimento em cinco vãos 
igua~ 5; 

Ramal de Sabará a Sant'Anna dos Ferros, onde o trafego do. tre-
cho de Rancho Novo · a Santa Barbara, com a extensão de 40 .kilome-
tros, foi inàugurado a 28 de ·Julho do anno passado, proseguindb a lo-
cação do frecho de Santa Barbara a Itabira do Matto Dentro, cuja con-
strucçho já foi encetada ; 

A 1argamento da bitola até B'ello HorizÓ'n:te ·pelo valle do Parao-
peba, cuja construcção vai bastante adiantàda, estando o leito prompto 
numa extensão de 76 kilometros não con secutivos; 

Hamal de ltacurussá a Angra dos Reis, com a construcção ata· 
caçi.i un tada a e.xtensão do ramal, tendo~se procedido a novos estudos 
que ;:iermittiram eliminar entre outros os tunneis já projectados de Man-
garatiba com 600 metros e do Jardim com 420 metros. 

:-\.tl o fim do corrente anno deverá ser inaugµrado o trecho de Ita-
curussá a Mangaratiba . 

:·~a Rêde FlÚminense foi inaugurado em 1 d~ M arço do anno pas-
sado o ramal de Vaiença a Tabôas, com a extensão ·de 12 kilom'etros, que 
liga as antigás estradas de ferro F nião Valenciana e Rio das Flôres. 

n trecho de Rio Preto a Santa Rita de J acutinga, em construcção · 
adian:ada, já te1n prompto o leito nos 12 primeiros kil0:merros. 

Cabe ainda assignalar ter fi cado concluida a transformação do tre- · 
cho de Santa Mafalda a Barra Longa e inaug~rada a tracção a vapor 
entr~ . Tres Ilhas e Barra Longa, sendo suppressa a tracção aI).Ímada 
entre Tres Ilha's e Parahybuna. 

f) trecho de Governador Portell a a Barã'o de Vassouras deve ficar 
term:.nado em Junho deste anno, estando bastante adiantada a constru· 
cção· du de Bem fica a Linía Duarte. 

Entre Lima Duarte e Bomj ardim vai sendo estudada uma modifica-
ção do traçado projectado, devendo proceder-se· dentro- em breve a estu· 
dos, ' 'isando effectuar a ligaçao da linha de Bemfica: a Lima Duar te 
e rio Preto, que passa por Santa Barbara de Monte Verde. 

O ramal de Palmyra a Piranga, de accôrdo com os respectivos es· 
. tudos definitivos, · de'Í'erá ficar com uma extensão de; · 122 ~ilometros, es· 



tal\do feita a locação até a cidade do Alto Rio Doce (km . 60) e a cons-
trucç!io atacada até Mercês do Pomba (km. 32). 

No ramal de Ouro Preto a Ponte Nova o trecho Ouro Preto a JV1a-
rianna, com l~ kilometros, deve ficar concluido até .o fim do corrcnt"! 
·anno, tendo já sido perfurados os quatro tunneis evistentes no mesmo 
trecho . 
... . Qs primeiros estudos definitivos do trecho dé Maria á Ponte Nova 
pelo YaÚe de Gualache do Norte, comprehenc:liam 114 kilometros, sendo 
o traçado muito pesado, pelo que se procedeu a novos estudos de~i1J.iti

·~os . [ido v~Ue do rio Carmo, conseguindo-se projectar um traçaido de 
con:strncção mais leve e de 82 kilometrQs de extensão, ., cuja. locação . está 
sendo levada a effeito, já tenqo sido encetada a respectiva construcção 
noo p11me.iros 16 kilometros a pa,rtir de Ponte Nova. 

F'::iram concluídos os estudos · definitivos do prolongamento de Pi-
raipórn a Belém do Pará, que constituirá o granqe tronco de viação fer-
r~a entre a Amazonia, o centro e o sul do Brasil . . · . 

i:.;,. 1 ª secção de firapóra a Palma o traçado tem 934 kilometros, 
na 2~ secção de PalII}a a Carolina 71.3, na 311 secção de Carolina a Belém 
do P >Há 912, ou um fOtal de 2 . 559 kilometros, devendo nesta ultima 
secção ser ainda corridt uma y,ariante entre Badajoz, .na confluencia dos 
rios Candirú e Capim, e a cidade de Imperatriz, na margem direita do 
rio T::icantins .. 

:\. receita total aJlproximada da estrada no anno •de 1912, foi de 
37. 042 :292$, superior em - 4. 614 :7 44$ á do anno . de 1911. 

O movimento de passageiros nos trens dos su.burbios, em progres; 
s~o constante, foi de 21. 043 . 999, em 1909; 24 . 178. 492, em. 19JO; 

: 28.(:)1)5.633, em 1911 ~ 29.396.131, erp 1912. 
A despeza de custeiil relativa ao ann0 ·de · .1912 importou em réis 

46 .. 7 l8 :715$$94, verificando-se um defticit ·de 9. 676 :423$594, inferior 
em ~crca de 2 , 000 :000$ ao do anno anterior . . · 

O augmento prog1·essivo da ren•da e a reducção proposta no .quadro 
.'do pessoal titulado, dar.ão ce.rtamente em resultado red.uzir-s~ de novo . 
o defiá t, o que conviria ser apressado pela adopção de O\ltras. providen· 
· cias j a em estudos . 

Na construcção dos · prolongamentos e ramaes fo~ despendida a 
qua:nt,;a çle 40. 845 :11 ~$289, importancia dos .. diver.sÇ>s creditos especiae> 
ai>ertos ·par<) q rµe~mQ :filn, ,attingindo a .87 ._543 :8.34$883, appr9ximada· 
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mente, o dispendio total em 1912, com a Estrada de Ferro Central do 
Brasil, achando-se ahi inchúdas as despezas com o custeio e com os 
estudos e construcçõe~ dos differentes prolongamentos e ramaes . 

. Como consequencia .do decreto n. 8.610, de 15 de Março de 19ll, 
approvantlo o novo regulamento, foram concedidas cerca de 300 aposen-
ta1dor1as a funccionarios titulados das diversas divisões, e entre elles 
aos de hiera.rchia mais elevada, o que determinou relatíva perturbação 
nos ;,erv.iços, especialmente nos dos escriptorios das ·divisões e no da con-
tabilidade, e impediu que fossem organizados os regimentos internos e 
instruc~ões a que se refere o art. 104 do regulamento. 

A reducção do qua.dro do pessoal proposta pela directoria, e que 
visa principalmente alterar . a relação numerica da gradação hierarchica 
dos cargos, diminuir o numero dos de categoria mais elevada,- deter.mi-
nando uma economia annua de 1.500 :000$, foi objecto de mensagem 
·que :i'ic a honra de subm.etter á apreciação do Congresso Nacional, de 
cuja rtsolução depende o preenchimento ou não preenchimento das va-
gas e .ústentes e comprehendidas na projectada reducção. 

A situação da marinha mercante, demonstrando s:ensivel desenvolvi-
ment<1 do respectivo serviço de cabotagem, não deixa, e;1tretanto, de re-
s·eritir-5e da cris·e por qu'e têm passado as praças commerciaes do Norte, 
devida -principalmente á baixa da borracha. 

Para minorar as difficu1dades e onus oriundos de dispositivos re-
gulamentares, seriam precisas medidas convenientes que já me~eceram 
a attt·nção do Congre~so Nacional, sendo ness·e sentido formulado um 
projec1Q de lei, que já foi. encaminhado pela Camara ao Senado, de cuja 
resolução dep~nde .. 

A' elevada importancia das despezas a effectuar não tem permittido 
remov·er, com _a des·ejavel brevidade, os embaraços a que está sujeita 
a nav·egação marítima, na entrada da barra dos rios que desaguam 
na casta e nos canaes de . accesso· aos portos de S. Matheus, Amarração, 
Arac:vy e outros ·de difficil trafego, sendo que em relação a alguns 
deHes já se procedem aos necessarios eSt\tdos dos . trabalhos a exçcutar 
para o seu mel.horamento. 

Pelo mesmo motivo nãd tem sido possivel cuidar da desqbstrucção 
de certos rios, que na época de estiagem não facultam accesso a embar-
caçõ~s me:>mo de calado · mininio, prini::ipalrnçnte ern. t.r.ech.os do .Aho 

Navegação mari-
tima e fluvial 
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Purús, do Alto Acre, do A.lto Juruá e de outros da bacia do Amazo-
nas, onde durante sete mezes do anno as difficuld3!des de communica-
ção t:-:}m o Territorio <lo Acre muito prejudicam o commercio daquella 
região. 

Perduram ainda algumas difficuldades de atracação no porto do 
Rio de Janeiro, em relação ás companhia~ de cabotagem, com excep.ção 
das tn-.~ maiores, que se acham presentemente a'Cc@mmodadas, mediante 
accôr2.o com a lnspectoria de Portas, Rios e Canaes. Essas difficulda-
des fa~arã-o eliminad~s com o .augmento do cáes na extensão comprehen· 
d~da - entrft o actual Arsenal de :Marinha e o antigo Arsenal de Guerra, 

gtolongamento esse destinado á cabotagem, já tendo sÍ!do publicado- o 
«dit:at 'Cle concurrencia para a realização dessa obra que deverá ficar ter-
minada dentro de quatro annos. 

Durante o anno de 1912, as 20 companhias fiscalizadas realizaram 
um total de 1. 603 viagens redondas, elevando-se o numero de milhas 
navegadas a 2. í30. 174 e importando a receita total em - réis 
37. 8 ! 9 :604$913, com 1 um augmento de 1. 810 :778$903 em relação ao 
anno anterior. 

n Lloy<l Brasileirp, em periodo de reorganização, continúa a regula-
rizar o serviço da.s linfias d·e navegação a seu cargo; comparada a ren&1 
bruta do .anno anterior com a de 1912, verifica-se nesta uma diminuição 
de · 709 :363$; considerando-se, entretanto, que foram transportad'as mais 
35. 986 toneladas de carga, com o percurso de 1 .,305 . 381 milhas em 409 
viagen~ redondas, é forçoso concluir-se que essa ·diminuição _de renda 
foi devida ao barateamento de fretes, para algumas linhas, motivad0 
pela sua concurrencia por parte de outras companhias de navegação. 

A~ demai·s companh~as e emprezas de navegação, não obstante terem 
acompanhado o abaixamento de fretes adaptado pelo Lloyd·, tiveram 
augmrnto em suas rendas, sendo digno de nota o movimento da Compa-
nhia Nacional de N~vegação Cos~eira, que registrou a rerrda de réis 
'1. 299 :996$030 com um augmento de 20 viagens annuaes e de 63. 28-8 
milha3 n<avegadas. 

A maior parte d;ts differentes companhias e emprezas de navega· 
ção ;:rngmentou o seu material fluctuante, quer por a:cqui:sição de vapo-
res u~.adbs, mas em b11m estado, quer mandando costruir novos navios .. 
wm todas as condiçõe& ele boa navegação e segurança e c~m aperfeiçoa-
mentos modernos para o conforto dos passageiros, 
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W digno de menção o resultado obtido por The Amazon River 
Steam N avzgation Company ( 1911 ). Limited, que, por meio de concur-
rencia . publica, obteve a concessão dos serviços de navegação do rio Ama· 
zonas e seus tributarios, e da linha maritima ao Oyapock, serviços esses 
que drsde Maio de 1910 estavam sendo executados sem contracto, por 
armadores particulares, em consequencia de dissolução da companhia 
que os executava anteriormente, a The Amazon Steam Navigation Com· 
pan y Limited. 

O serviço contraci:ual da Amazon River, iniciado em 14 de Setem· 
bro findo, apresenta até o fim de · Dezembro, um augmento de movimento 
e de rt:nda, que parece demonstrar ter sido proficua a resolução do Con· 
gressu Nacional, duplicando a subvenção annual votada para aquell~ 

s·ervi1;0 . sob condição de serem .'creadas novas linha~. duplicadas as via-
gens de outras, e feitos abatimentos de 40 ºIº nas tabellas de fretes da . 
antiga Amazon .Steam,' em relação aos generos alimenticios, de 15 °j 0

, em 
relaçã0 aos ciemais transportes de mercadorias. . 

Em virtude de autorizar;ão legislativa, foram celebrados contra· 
ctos de serviço de navegação subvencionada com a Empreza de Nave· 
ção Ril'·São Paulo,. para o se rviço rntre Rio de Janeiro e Iguape, com 
escalas por diversos portos do Estado de S. ·Paulo; com a · Empreza Via-
çã@· do S. Francisco, no sentido de duplica r o numero de viagens entr~ 
Pirapóra e Joazeiro e estabelecer uma viagem ·mensal eiitre Januaria r 
Pira,púra, ficando, a partir da data. do contracto, inteiramente livre a 
naveg<l<$iio a vapor do rio S. Francisco, privilegio de que gozva aquella 
empreza desde 1888; com The Amazrm River Steam Navigation Com-
pany (19H) Limited, para o serviço elo Amazonas e seus tributarios e 
linha maritíma ao Oyapock. 

' Tambem em virtude de autorização · legislativa, foi prorogado por 
mais 10 anil.os o contracto celebrado com a Companhia de Navegação a 
Vapor do Rio Parnahyba, que executa o serviço de navegação entre 
Tutoya e Therezina e dahi até Floriano, .e foi innoV'a·do o contracto cbm 
a E!r.preza de Navegação do Alto Parnahyba, da firma Oliveira Pearce 
& C .. que faz o serviço de navegação entre Floriano e Santa Philome-
na, ten-do sido augmentada. a res.pectiva subvenção, sob a con1dição de 
serem augmentadas as vi,agens das linhas antigas e de ser creaida a nova 
linha do rio das Balsas. 

P~:>r falta de cumprimento de obrigações contract\laes, for<).ni resóÍn· 
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d·Íd~s os contractos das rmprezas de Navegação Rocha Silva, e José Bar-
bosa da Silva, com séde,. respectivamente, em Belém e M~náo.s. 

Et:tão sendo organizados os serviços a cargo da Companhia de Na-
vegação a Vapor do Maranhão e da Companhia Peqiambucana de Na-
vegaçfo a Vapor, de. novo contractados em 1912, em virtude de auto-
ri~aç:i.u legislativa. 

Com a celebração desses contractos, a rêde de viação fluvial ficou 
computada em 27. 566 kilometros effectivamente navegados. 

Em virtude de mensagem especial que foi dirigida ao Congresso 
Nacional, depende de resolução por parte deste., o projecto de lei . auto-
rizamfo a reforma da Inspectoria Geral de Na v~gação, no sentido de 
tomar mais efficiente a sua acção fiscalizadora e permittir melhorar 
3Js· condições ·do.s vapores, quanto a conforto para os passageiros e maior . 
segurança para a navegação. 

Instituída a lnspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes ·foram 
organ:zadas_ em sua m11ioria, durante o anno fir1_do, e de conformidade 
com o regulamento approvado pelo decreto n. 9. 078, de 3 de Novem-
bro dP. 1911, as commi.ssões de portos, incumbidas dos estudos, · dos tra-
balhos de construcção, F de fiscalização dos respectivos contractos. 

Para occorrer ás ·d,espezas com taes se rviços, está o Governo autori-
zado :i. lançar 1não do producto da taxa de 2 ºIº, ouro, sobre. o valor of-
ficial qa importação, da renda propria dos portos já em trafego, de qual· 
quer outra renda eventpal ou de dotação consignada em lei . 

Durante o anno foi iniciada em mais dous portos a cobrança do im-
posto de 2 ºIº, ouro, sqbre a importação, medida essa que seria de con-
veniencia tornar-se extensiva a todos os portos da Republica . 

As obras do porto de Manáos acham-se quasi terminadas e em tra-
fego, bem adiantadas as de Belém, onde já foi iniciada a exploração· de 
uma parte dos cáes cop.struidos, . progredindo com a desejavel regulari-
dade os trabalhos dos po.rtos da Bahia e Victoria . 

. No porto do .Rio d~ Janeiro foi contractada a construcção de todos os 
a.rmazeris que ·se . tornapm necessarios para guarnece·r os novos · cáes, e 
ainda o respectivo apparelhamento com guindastes electri1ms, sendo de 
prever que ·em Fevereiro dei : anuo vindouro estej"am concluídos e possam 
ser inco.rporndos aos serviços da exploração do porto, de que é arrenda· 
ta;:ia a Co.mp{J{fnfr du. J?ort 4e ·Rio dt- .J.âneirq· .. . · 
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No intuito de permittir o urgente aproveitamento, por parte do 
rommr:rcio e navegação de longo curso, do trecho do novo cáes, occupado 
actual·mente com o serviço de descarga do carvão para .ª Estrada de 
Ferro Central do Brasil e com o embarque do m:l!nganez, foi corrtractada 
com a empreza arrendataria a construcção de uma ponte metallica, em 
que sc1ão pro-viso~iamente feitos esses serviços, atii que seja creada. ·a 
estação maritima, que faz parte do plano geral de ampliame?-to do 
porto, approvado pelo decreto n. 6. 786, de 19 de ·Dezembro de 1907. 

O aproveitamento de toda a extensão do novo cáes, na Saude, para 
a acostagem dos grandes transatlanticos, tornou-se possivel em· virtude 
do prajecto approvado pelo decreto n. 9.981, de 15 de _Nov·embro ·de 
1912, que permitte apropriar-se todo o littoral, desde o Ar·senal de Ma-
rinha até a Ponta do Calabouço, ao commercio e navegaçâ:() da grande e 
requma cabotagem, e installar-se para esse fim um grande ancoraduuro, 
abriga:do por um quebra-mar, enraizado na ilha Fiscal. 

Verificando-se, entretanto, serem insufficientes para o serviço ós 
cáes ji construidos, desde a Prainha até o Canal do Mangue, parece 
recommendar-se· a providencia de ser prolongada, desde já, em direcção 
á Ponta do Cajú, a linha de acostagem com 10 metros de agua em maré 
média. ·· 

No porto do Recife prosegnem com grande impulso as obras con· 
tractadas com a Société de Construction du Port de Pernambuco. 

Nos portos do Natal, do Cabedello, e nos de Santa Catharin.a, pro· 
st·guem c:s trabalhos já iniciados para o seu melhoramento, sendo pre-
parados planos definitivos de obras que serão opporturiamente contra-
ctaidas, estando dependentes de contracto as ·obras a executar no porto 
de Jataguá. 

Em S. Luiz do Maranhão, na Amarração e em .S. João da: Barra, 
estão srndo feitos estudos para o melhoramento dos respectivos portos, 
de modo a proporcionar cndições de facil accesso e um commodo serviço 
de carga e descarga aos navios que os demandarem. 

F.m Santos ·vai sendo executado com regulaádade o trabalho do 
grande ·terra pleno a completar atraz do novó · cáes, entre · Paquetá e Ou· 
teirinhos, e o da ~dificação de novos 'armazens, sendo · dignos de · nota ;1 

grandiosa installação hydro-electrii:a, para a àistribuição de força e luz 
por toda a extensa faixa do cáes,. e: o apparélhe:mento de novos ·arma: 
~ejlS ra·r"a o çommercié> 'de . café,, . ' 
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:'l" o. Rio Grande cio Sul proseguem os trabalhos de construcção dos 
extensvs molhes destinados ao melhoramelltO da barra e dos cáes do 
novo µorto da cidade do Rio Grande, projectado no Ladino, a cargo 
dà C·nr.pagnie Française. dzt Port de R io Grande do Sul, já tendo sido 
execut;ida uma grande parte da dragagem necessaria para a formação 
d :1. bacia. 

A::. obras de melhoramento dos portos de Corumbá e de Paranaguá 
já se 2 cham contractadas . 

Em obediencia a uma disposição da lei orçamentaria for'am inicia-
dos os estudos concernentes á navegabilidade do r<io Paracatú, affluente 
do S . l!" ranci~co . 

Proseguirarn com regularidade os trabalhos. ·de Saneamento da 
Baixa1ia Fluminense, na parte que mais se avisinha da Capital da Re· 
publica, fazendo-se já sentir os beneficos effeitos desse importante ser-
viço em lugares onde as aguas permaneciam estagnadas, com grande 
damt10 para a salubri~ade local, e impedindo que fossem cultivados ter-
renos de grande feracfdade. 

:\cha-se concluid31- a dragagem dos canaes das barras dos princi· 
paes rios, que desaguam na bahia do Rio de Janeiro, com a extensão 
total dr 22. 552 metro~, secção transversal de 60, 50 e 40 metros, e pro-
fundidade cle dous a 2m,60 em marés minimas. 

(j menor desses canaes é o da barra do rio Suruhy com 1. 500 me-
tros, e os ma.iores os dos rios Guapy com 4. 400 e. o do Macacú ·com 
3. 800 metros. Estudos posteriores da parte inferio r de alguns desses 
rios, demonstraram a necessidade de augmentar a profundi·dade dos res-
pectivos canaes das barras, afim de que as aguas interiores tenham 
prompto, escoamento, ~erviço esse que será executado ao mesmo tempo 
que ·:J da conseryação elos canaes. 

{)g orçamentos dptes trabalhos, qne com os diversos proj ectos ' fo-
ram ::ipprovados pelq Governo, impo.rtaram em 6. 024 :964$374, ten-

.· d·o-se despendido 4 . 902 :9 I 2$772, deixando o saldo de 1 . I 22 :051 $602. 
Foram ainda approvados pelo. Governo os projectos e orçamentos 

para o saneamento díiS bacias do rio Estrella com 21. 000 hectares, a 
' do S uruhy com 16 . 7$1 hectares, para o canal que liga o littoral á ci-
da.di; d~ Magé, e pai;a ;r limpeza e desop~tnicçâo d<J r~o cl,o meS1q19 nmne. 
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O santamento das duas citadas bacias foi já imciádo, procedendo-se ã 
limpu a, desebstrucção e abertura de can:aes por meio de dragagem . 

A commissão do G@verno proseguiu nos estudos hydro-topograplti-
cos da zona a sanear, comprehendida entre os rios Merity e Guaxin-
diba, pelo littoral e uma linha traçada do interior na cóta de 30 me-
tros :i;.1ma das maiores marés da bahia do Rio de Janeir-o. 

Com a abertura do cana: da barra do rio lVfacacú, que tem um 
curso de mais de 100 kilometros até o sopé da serra, as aguas prove-
nientes das- grandes chuvas, que até então fi cavam estagnadas, cobrinJ.) 
exten'a superfície dos melhores terrenos apropriados a diversas cultu-
ras, e:;coam-sr actualmente cm poucas horas, facto este de que o Gover-
no ~eve sóencia em virtude da declaração que lhe foi dirigida por gran-
de n11rnero ·de proprietarios de fazendas situadas ás margens do rio. 
Aproveitaindo o grande volume que apresenta este rio na sua parte in-
ferior, pretr!lde o GoYerno estabelecer all.i uma stação, em agua doce, 
para os torpr<leiros da Nf a rinha de Guer-ra, importando este alvitre em 
não pequena economia na limpe'Za, conservação e durabilidade desse 
material. A despeza a fazer-se consistirá unicamente no augmento da 
profondidade do canal da barra, para quatro metros em marés míni-
mas, dragagc:m .no interior do rio de uma bacia, que permitta a perma-
nenda e manobra desses pequenos navios, ~ censtrucção de cáes de eco-
nomi:::a execução cot:n terra, fachina e. pedras soltas, protegidas por uma 
est~.cada, identicos aos qtte são geralmente utiliza,dos nos portos da Hol .. 
la>~rfa e da Inglaterra. 

NLsse sentido já foi providenciado pelo Goyerno, que mandou pro-
ceder aos n:ecessarios ~studos. 

() intuito visado ao decretar o saneamento de~Ga parte d"l baixada 
fluminrnse era r·edl!lzir immediatamente essa imm~nsa áre1 de i.mpalu-
dismo, e facilitar-lhe o rapido povoamento por uma po1v '.a~:ic· L1b,i-
riosa, que cdtivando do uberrimo sólo, abastecesse a Capital da Repu-
bli.:a cl0s gcneros de 'primeira rrccessiidade per pre.,os mod! ·o '. attmt:t a 
peq11i>na distancia e farili1<;lade '-de commun.icações por ,-,:i tnrcstrt: •lli 

·m.arit:ma. E, para que n:io surg[ssem embaraços- na execução dos tra-
balhnf .. o decreto n, 8.313, de 20 de Outubro de 1910, declarou des· 
apropr·iados os terrenos e predios comprehendidos na .zona a sanear. 

Pende ainda de deliberação do ·Congresso Nacional a concessão 



Correios 

- 238 -

do cr,~dito necessano para . pagamento aos proprietarios dos· immoveis 
desapropriados. Pensa, · no emtanto, o Governo, para rnduzir o mais 
possi·;el o encargo que traria a desapropriação integral dessa extensa 
área, rntrar em accôrdo com os proprietarios que o quizerem; no sen-
tido de ser por elles paga, de uma só vez ou em prestações, a despeza 
feita com o saneamento ·das suas propriedades, compromettendo-se, além 
disso, " çolonizal-as e rnl.tiva:l-as em tempo préviamente fixado, sob pena 
de ser effectuada a desapropriação, nas condições em que estavam os 
immoveis na d~ta do citado decreto . 

A renda do Correio até agora conhecida, durante o anno de 1912, 
attingiu a 9 . 231 :061 $912, excluída a quantia de 1.119 :353$830, im-
portancia dos sellos officiaes fornecidos a credito ou adheri.dos á cor-
respor,.Jencia por ordem do Governo e 40 :035$810, correspondente á me-
ta.de da taxa devida, que, por força de lei, tem applicação sepecial. 
Com;;arada a renda conhecida com a apurada no anno de 1911, verifi-
ca-se um augmento df 336 :325$279. 

Fsse augmento, porém, é presumível que seja muito maior, tendo 
·em vi5ta só pode'r ser feito o calculo e:Xacto depois de encerrado o fri-
mest r~ a•dd1ci_onal e ter sido .apurada, no trimestre correspondente do 
anno anterior, uma renda de .461 :999$509, sendo, portanto, de suppôr 
que, cm relação ao qercicio de 1~12, seja verificaida uma renda nunca 
infer: :".· a SOO :000$, o qne elevará o seu total a 9. 800 :000$, appro-
ximadamente. 

A . despeza conhecida até 31 de Dezembro elevou-se a réis 
lS . 890 :471$092, sendo 14 .142 :271$628 com pessoal e 1. 748 :249$464 
com material. 

Durante o anno foram . emittid~s 213.320 vales -postaes nacionaes, 
na ~inportancia total de 31. 607 :115$651 e pagos 209 .422, na impor-
tancia. de 30. 647 :354$685. · 

No mesmo periqdo foram emittidos 82.126 vales, contm os cor-
reios (·xtrangeiros, ·no total· _de frs. 9.362.916,35 e pagos 4.072, na im-
portancia de frs. 7~?. 370,71, emittidos pelos correios eX'trangeiros . 
Esse consideravel movimento de fundos entre o Correio do Brasil e ·os 
corrci.:is extrangeiros demonstra o grande movimento das nos.sa:s rela-
ções ir.ternacionaes e o desenvolvimento do serviço postal. 
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Em 1911 existiam eni toda a H.epublica 3 .411 agencias, sendo tres 
especiaes, 38 de l" class.e, H3 de 2ª, 912 de 3" e 2. 305 de 4ª; tendo 
sido, porém, no anno findo creadas 32, supprimidas 31 e restabeleci-
das tres, elevou-se aquelle total a 3 .415. Este numero é, entretanto, in-
sufficirnte, por isso que ha ainda no paiz, principalmente · no norte da · 
Republica, centenas de localidades florescentes que, pór insufficiencia 
da dotação orçamentaria, não gozam desse melhoramento civilizador. 

Durante o anno de 1912 foram creadas e restabelecidas 146 linhas 
de C:>rreio, na: extensão de 7 . 864 kilometros, com 24. 894 via-gens an-
nuae :~ , servidas por 127 estafetas e conductores, com o percur50 total· d?. 
666. 734 kilometros por anno, existindo actualmente em toda Republica 
18.096 linhas de Correio, com a extensão de 148.562 kilometros, servi-
das po1 3.296 est~fetas com o percur<So annual ·de 30.148 ,886 kilome~ 
tros cm 381.829 viagens. 

O serviço de co!is postaux teve um consideravel augmento no ann0 
findu, sendo recebidos 114. JOí colis e expedidos 1. 222. 

:\ falta de ' pessoal ein algumas administrações, principalmente nas 
de Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará e Amazonas, tem 
conc·Jrrido para que o serviço não seja executado com a celeridade de-· 
sejada, depc.ndendo de resolução por parte do Congresso Nacional o 
proj .~cto n. 604, de 1912, em segunda discussão no Senado, que au-
gmenta o p(:ssoal de algumas repartições, de modo a pe11mittir que o ser-
viço postal seja executado em toda a RepubÍica' com maior perfeição 
e regu lari<lade, o que não tem ·sido possivel alCançar, devido ao numero 
excessivo de horas, 16 e 20, cle trabalh.o executado sem interrupção. 
como succede frequenteinente em algumas administraçõs dos Correios. 

A extevsão da rêde telegra:phica fe.d~ral : ~ra em 31 de Dezembr J 

do anno findo de 33. 962 .400 metros com ·um desenvolvimento de 
61. 385. 098, tendo havido sobre o anno ante~ior um augm.ento de 
513.820 metros de linhas com o desenvolvimento de 537 .070. Foi 
elevaáa a 710 o numero de estações' com a installa~ão de 32 mais, q~e 
a arnpliaçãi:> do serviço ' tornou necessarias, tendo sido creado, em ~ub

stituição á Zona Federal, o districto central que . comprehende as linhas 
telegraphica.s e telephonicas da Ca~itai Federal e arr.edores. 

Nas secções Rio-Bahia e Bahia~Pemambuco ·da linha tronco 'cto 
litto~al. foram effectuados i~portantes trabalhos de reconstrucção cuja 

Telegraphos 
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necc5sid~de de ha muito se vinha impondo, afim de ser melhorado o 
se rvi1;:i de communicação com o norte da Republica. 

O desenvolvimento do trafego telegraphico em 1912, affirma-se 
. de me.do sensível em relaçã:o ao anno anterior, com um augmento de 
. 367 . S' (;í' tel-egrammas e de 20. 732. 235 palavras, representando um ac-
crescimo de 11,7 ºJº sobn· o numero de telegrammas, e o de 27,6 ºJº so· 
bre ;:i dt: palavras, em U!Il total de 3. 429 . 089 despachos com 7 5. l 93. 729 
palavras trainsmittidas. 

E, facto que deve me1'Ccer especial regi stro, todo o augmento d~ 

movimento foi exclusivamente no se rviço interno, accusando o serviço 
externo um decrescimo de l .Sl2 telegrammas e ide 157. 599 palavras 
em HP.1 total, respectivamente, de 177 .513 e 2.082.191 em 1912, con-
tra 1;9.028 e 2. 239 . 790, em l 911. Na tarifa interior foram feitas 
no anuo tramacto algumas I!).odificações de , taxas, sendo fixada em 
$500 ?ºr telegramma, até 20 palavras, a taxa para a correspondencia 
trocada entre a capital de um Estado . e o seu porto de mar e entre lo-
calidades ·servidas simultaneamente pelo Telegrapho Nacional e por li-
nhas telephonicas pa

1

rticulares. A taxa de imprensa foi fixada em 
$025 por palavra para qualquer Estado, · sendo ai'Ilda suppressa ,a tax~t 

fixa para essa categoria de serviço . O augmento .de trafego permittiu 
que fosse feita uma reducção de 120 ºIº nas taxas da Arnazon T elc-
grajJh. Co: 

}!Jm relação á tarifa internacioirnl, cabe referir a reducção de um 
franr.o, a<loptada, em Maio do anuo findo, pelas companhias de cabos, 
para os telegrammas destinados aos principaes centros trans;itlanticos. 

De accôr<lo com a autorização constante do ·decreto n. 9. 616, de 
13 d1: .Junho de 1912, o Brasil adheriu ao accô11do estabele6do por ini-
ciativa do Governo Britannico para transmissão de telegrammas in-
terna1_-.ionaes preteridqs, co~ um abatimento de 50 °J 0 sobre as taxas 
normàes. 

O serviço meteqrologico não comprehendi<lo no r·egulamento em 
v·igor da Repartição Geral dos Telegraphos, parece que poderia com mais 
propriedairle ficar affj!cto ao Ministerio da Agricultura, a que· está sub-
ordina da a · Directori~ de Meteorologia e Astronomia. 

A rêde telephon~ca da administração publica desta Capital, conti-
p.11ou a de&envolver-se, apresentando angmento de 5. 760 metros de 
extensüc e de 23i .421· metros de desenvolvimento ·sobre o anno de 1911 . 
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} ... installação do serviçp telephonico entre esta Capital e a do Es-

tado dt S. Paulo depende de nova concurrencia a ser realizada, apro-
veitando. o moderno serviço da telephonia sem fio, já em uso com 1uc-
cesso. 

,\o encerrar-se o anno de .. 1912, dispunha· a Repartição Geral dos 
Telegraphos de oito estações radio-telegraphicas .em funccionamen.to .: 
Ama!ilina, na Bahia; Bahylonia, na Capital Federal; Fernando de No-
ronha, na ilha do mesmo nome; 1\fonte Serrat, em Santos; Olinda, em 
Pernambuco; J uncção, na Barra do Rio Grande do Sul; Lagôa, na 

. ilha dt Santa Catharina, e S. Thomé, no cabo do mesmo nome. 
No Territorio do Acre funccionam as estações de Rro Branco, 

Senna Madureim, Cru:z.eiro do Sul, Xapury e Villa Seabra, montadas 
por in1cia:tiva do M"inisterio do Interior, e no Estado do Amazonas as 
estaçôes de Porto Velho e Manáos, com;truidas pela Madeira-Mamore 
Railway. Todas estas estações vão ficar a cargo da Repartição Geral 
dos ~I elegraphos, constituindo o ·districto telegraphico do Amazonas, 
com séde em Manáos . 

A rêde pneumatica desta Capital foi accrescida, em 1912, de um 
rama:, que termina na ostação telegraphica da rua Haddock Lobo, sen-
do exr raordin.a rio o :mgmento do movirnen to de corre~pondencia em 
rr.laç'.ie ao <i nno anterior.. 

·O Brasil fez-se representar na conferencia reunida em Londres 
para proceder á revisão •da . Convenção Radio-telegraphica e do respe-
ctivo rtgulamento, assignados em Berlim em 1906, e a'inda na C?nferen-
cia de Pariz, realizada para tratar da uniformização da hora e da sua 
transrT,issão aos navios por n1eio de signaes radio-taelegraphicos. 

A renda rdo.s Telegraphos importou, em 1912, em 9. 538 :413$226, 
papel, e 1. 015 :420$050, ouro, que calculada ao cambio de $600 por 
franco, corresponde a l . 725 :926$400, papel, ou seja uma renda total 
de 11 . 264 :339$626, papel : A despeza foi, approximadamente, de réis 
20. 3-.W :000$, papel, e 665 :550$, ouro, importando ao cambio de $600 
por franco em 1 . J 32 :945$800, papel, ou um total de 21. 452 :945$800, 
papel. Eleva-se, portanto, a 10.188:606$174 o deficit do anno de 1912, 
cujo movimento fin::mcei.ro em relação ao do a:nno anterior, apresenta 
um augment<J de 1. 203 :505$469 na receita, de 3 .192 :329$319 na des· 
peza, e de 1 . 988 :823$850 no deficit. 
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Obras contra as Com o augmento, para 7 . 000 .:000$, da verba respectiva no orça-
seccas mento de 1912, desenvolveram-se consi·deravelmente os serviÇos da Ins-

pectoria 'de Obras contra as Seccas, cnjo campo de acção se estende do 
norte de Minas ao Piauhy . 

.Nos Estados de Pernambuco, Alagôas, Sergipe e, até certo ponto, 
nos da Bahia e Piauby, os trabalhos da Inspectoria constituem a beh1 
dizer os primeiros serviÇos do Governo Federal · contra os effeitos das 
seccas, que no correr deste anno vão ser estendidos ao · norte de Minas, 
onde por grandes difficuldades materiaes só ag1:>ra poderá aquell;:i re-
partiç·ao agir convenientemente. 

;,: os ultimas dias do anno findo ficou encerrado o processo de 
coricurrencia publica para a construcção de tres açudes no Ceará, unt 
em Pi>:nambuco, dous no sul do Piauhv e dous ria Bahia. Os contractos 
conse·~uentes ,dessa concurrencia deixar~m de ser a·ssignados em Janeiro 
ultimo, .por exceder do exercicio corrente o prazo das respectivas constru-
cções, tornando-se ass im indispensavel, conforme dispositivo legal, au-

1 

tor.izaçào legislativa, que não foi renovada na lei do orçamento em vi-
gor. 

De identica autorização depende a abertura ,de concurnencia para 
cons_trucção de varios outros açudes, entre os qua:es os grandes reserva-
torio; ·de Pilões, na Parahyba, e Estreito, no Ceará, cujos projectos 
e orça··nentos já estão approvados: 

A construcção, dependente de contracto a firmar, de dous dos açu-
des do Cear·á é tanto mais urgente, quanto marca o inicio da realiza· 
ção do plano que visa tornar perenne o rio J aguaribe - o que que r 
dizer rnluçáo quasi integral do problema das seccais naquelle . Estado, 
que t~m cerca de metade de sua extensão banhada pela bacia daquelle 
no. 

Tendo-se declarado ·a secca no sul do Piauhy, o . Governo, atten-
den<lo aos reclamos da população, tr.ansmittidos 'pelos poderes publico3 
estaduaes, mandou \nicia r .a·dministrativamente a ·construcção de dous 
açudes proje.ctados naquel!a zona. Essa resolução do Governo justifi. 
ca-se duplamente, visto que proporciona trabalho remunerado ao povo 
local, evitando a em~gração, e por ser peculiar á systematização dos ser-
,viços contra as seccas, importa na exccu&ão de ---~ras .:;:uj a permanente 
utilidade foi préviar,nente verificada. : . . 



Entre 'publicos .. e , 1paúic11l~.res, foram . estudados o~ .-.scguintes , açu• 
de~: no Piauhy, 19; no Ceará, 69; no Rio. Grande do N;orte, '112, dos 
q.uaes 102 particulares; .na Pa~ahyha; 26; em Perna·~buc·?·. 23; erji 
Alagóa,s, · trcs; ~m . Sergipe, oito e na Bahia, 53. 

Sendo projectados ] 31 -; J\l,O· Piauhy, quatro; no. Ceará, 30; no Rio 
Grande ,do Norte, 59; sendo $1 particulares; na , Par~hyba, 10 ;, em 
Pernambuco, ·cirrco; em Sergipe, quat~o e na Bahia, 19. . 

Em construcção· 34: no Piauhy, dous; no Çeará, séis; ~o Rio Gran· 
~e do NÕrt~, ' 14, sendo oito. particu.lares ; ·na Parahyba, _cinco; em Ser· 
gip~. um e na Bahia, seis. 

C.mstruidos quatro, nos Estados do , Piauhy, . Rio .~rancl~ do Norte, 
Parah:yba e 1;3ahia. 

Em estudos de barragens submersas, o rio ' JaguariJ>e;· 1_10 'Ceará, 
foi pt;rcorrido . eiii. uma extensão de . cerca dé "60 kilometro~. tendo sid:) 
estudadas 11 no r~o Úpanema, no Rio Grande do 'Nor:Í:e, e projectadas 
e · c.onsuuro~s·· <i_ua:tro. no rio .Mossoró. No mesmo · E,stado fo~am tstu~ 
dados. e . projecfad~s dous·· canaes.·8angradoú.r9s: ·um. da lagôa ":Guata-
ryra, nc município dé Arez, e outro da lagôa Itaperubú, p.o ' município 
de Goyanninha. 

O numero <le poços perfurados attingiu a 120, a saber: n9· Pi·auhy, 
tres; no · Céará, '34; no Rio Grande do Norte, 33 ; na Parahr.ba, qúati:..o; 
cm · P-~ rna1mbuco, )13; ('ffi ;\Jagbas, sête ~ ria Bahia, 26. .. . 

E;tão e~ es_tudos varias' estradas carroça veis ': ·no Ceàrá, de Câ· . 
ri ré ;:, S. BenedÍcto (50 ki~ométros); ·na Parahyba, de Campina· Grnn·. 
de a. T aperoá e de Alagôa Grande a Areia ( 140 kilometros) ; em Per-
nambuco, do Rlü Branco a Buique, de Garanhun~ a Aguas Bellas e de 
Garanhuns ~ · Cor~entes " ( i 44 kilometros) . · · · , 

. P10jectll!das : .. ~o Pi:auhy, ·'d~ .:Flriri~·~o ." a Oeiras ( 120 kilometrqs) '; 
no Cear.á, de R~~sas: ao Acar~pe ( 149km,600); Baturité a Guar;mi, 
r·~nga (l3 kÜometros). Nesse Estad~ · foi estudada a de Sobral . a Me-
ruoc'a ( 25 kilometr-0s) e, com a di~tancia de cerca de .240 kilométrôs, 
tstá sendo projectada a de Macahyba a Caicó, no Rio Grarude do No~te, 
ollJde :foram reconstruidas a de Na tal. a Ponta Negra e Nova Cruz ·a 
S. Bento ( 60 kilometros) . 

. Além do ser.viço de estradas,- a Inspec;toria iniciou ós estudos gep-
logic0s de ' grande ·parte dos· Estados .. .do Ce;irá, Rio- Gr.ande do Nortq, 

' ' J ' • I • 1 , 
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P~rahvba, J'ernambuco, :Abgôas· e Bahia; os levantamentos topogra-
phico~ da 'Bahia ao Ceará, destinados ;i. conclus'ão do mappa da ~egião 
5emi -ar'ida; est'udos de bacias de irrigação, para conheci~ento·· prévio 
da utilid<tde agricola dos açudes, s~ndo quatro no Ceaní., seis Iia Para-

. h3ril:1. e ainda os de seis bacias hydrographic~·s nesse Estado. 

J'>re'cedeu-se a · um reconhecimento botanicà, no sentido de. delimi-
tar ::>. zona secca, da Bahia a Goyaz, :passando po.r grande ·parte do 
Plauhy, devendo os respectivos . resultados·, bem como o dos estudos 
geologicos consta rein de publicação em preparo. A lnspectoria ·já pu., 
blicou '.!.l brochuras eIY•. que se comptndiam as informações e dados 
cofhido~ no~ seus •mü1tiplos tr.abalhos. 

1 
. • 

Tres cc;mmissões do Instituto Oswaldo Cruz, a serviço da me·sm; 
·Inspec~ or'ia, percorreram' tres zonas da região secca, estudando as" suas 
condi~:oes ~anita rias e as medidas prophylaticas' applicaveis a ca.da um~ 
·deÜas. ' A primeii:a commissão percorr~n o valle ·do rio S. Francisco, de 

: J • 

Pira?•1r'.i a J oazeiro, visitando alguns affluentes e a maioria das cida-
des ri!,eirinhas: a stjgunda ·percorreu o Ceará e ·O norte do Piauhy e 
a ter~ei 'rà o 'norte ' da Bahia, o sul do Piauhy e par.te de Goyaz . 

... . . A lnspe.ct0ria tem em perfeito funccionamento, 300 estações plu-
v iomt'ttica·S e 39 hyd rometricas, installadf!!S em 33 rios, constituindo 
um s.~ rviÇci inteiramt1n-te. novo no Bràsil; ·a medição directa dos cursos 
de agua permitte: cpm o complemento de observações pluviometricas, 
,;:irojet;tar-se m:i açude rom .a segurança de haver agua bastante para 
cnchel-0. 

c:s hortos botapicos, verd,adeir~:is campos de demonstração, conti-
nuaram a se desenvolver habilitando-se no intuito de pod~r c~ns~rvar 

.e rernnstitu.ir as flo11estas, distribuir mudas, cultivar plantas industriaes 
e forra~eiras e ainda fornecer assistencia _technica aos particulares. 

:~esse sentido ficaram devidamente apparelhados um horto na 
Bahia e dous no Ce~rá, sendo um destes nos terrenos do açude Acarahú-
mirim . 

Acham-se em pleno andamento os melhoramentos ha tres ªnnos 
inicia,ios no ·serviço de illuminação desta Capital, após a novação con· 
fractual de ' 1909,1 tep1do , eontinuâdo a se desenvolver esse s~rv:iço, pÜ?· 
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cipalmente !10 q1,1e diz respeito á illuminação elec;trica domicilia'\" e pu-
blica. ,: .... 

Existindo no citado anno installadas apenas 586 -lampadás de 
arcp, fsse numero flº ~indar o anno de 19.12 elevava-se à ·6.982, não ise 
levan<~o em conta 384 installações de ·lampadas incarudesoente·s em a,1-
guns a1 rabaldes. 

. . . 
A. · illuminaç-ão a gaz,. se bem que . em progressão ·J,Tl·eno~. acc.entua-

d~, pa~s.ou a ser feita por 22.44D lu~,rs no ·anno· findo, ·c<?ntra 18·.67Z 
antes do inicio da reforma a que se vai prncedendo. 

O consqfIJ.o de energia elecaica para .a illurninação publica .:attin-
giµ ~\O . .. anno . findo a " J.l. 719 .352 kilowatt9, 'vigorando de acd)rdo com 

·o contracto, o preço de $165', metade ouro, metaide papel, ou · <;m média, 
$225, papel, dependendo de ser attingido . o con·sumo de 15. 000. 000 de 
kilowit'.ts, para se~ alcançado o .preço mi~imo previsto pelo contr;acto em 
vigor, na razão de $150, meta·de ouro, metade papel, i&to é, cerca de 
$205, p~pel, pela actual cotação cambial. 

O consumo de gaz para o mesmo fim elevóu-se a 7. 9.19. 660 me- . 
tros ... ubicos, . contra 7 .551 .5.87 no anno _anterior, ·sendo. o ·gaz .forne-
r.ido pelo preço de $194, .:neta.de .ouro, metade . pap,el; ou c;c:nrn- d.e. $260, 
papel. 

As de~pezas com a ill uminação. publica que, çm J 911, foram · de 
3.094:9.37$457, elevaram-se, em 1912, a 3.471:556$607, e estão .or-
çad.as para o exerc1c10 vigente em 3. 810 :000$, metade ouro. metade 
papel. 

Com a illuminação electrica despenderam-se 2. 040 :245$)o7, c-0ntra 
1 . 604 :866$0S9 no anno an.~erior~. e. com a illurninação. .a gaz réis 
l.5'29:235$895, c;ontra 1.490:071$398. 

Quanto á illurninação particular, observoll'-se. em '1912 urna ·d!mi-
.. nuiçã<i de 980 consumi-dores de · gaz e um accrescirno ·de 7. 284·-consu-

midoit·s de electr.íc dade, sendo em 3.1 de Dezembro, em numéro ; de 
23. 56'1. os primeiros; r,, de 20. 024 ·os de electricidade. 

roram .consumidus na illuminação partícula• J4. 921. 264 me-
tros cu bicos de gaz e 9. 81 J . 922 kilowatts-hora de energi·a electrica, . vi- · 
gorando . pa'ra o. gaz o preço de $194 por metro cubico e para a electri-
cidad~ ,.o <le $285, me~a~e ouro, . metade papel, ou. ·respe_cti:vamente, $260 

$2e-~ 1 e ... ~ ' '.), . pape . · 
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As repartições publita~, que pagam comei partiéulares, consu1mtam 
l .123. 529 metros cubicos de gaz •e 1. 778 . 934 kilowatts de e11ergia el~· 
ctrica t as casa·s de caridade;' b~riefiCiadas r.om tirtl. abatimento ' de 20 °/~ 
110 p«'(:O, figuram 110 mesmo periodo com um COUSUIUO de 247 .122 m~• 
tros cubicos ·de gaz e· 62. 180 ·kilowatts~hori de electrici~a<le. 

As differenças constatadas entre os dous ult·imos annos dão para 
19)2 um decresci mo de 124. 864· ~ettos cu bicos de gaz para os parti-
culare~, ·de 209. 815 para ·as · repartições publicas, e para as casa•s de 
beneficencia <le 32 . 484 .. RclatÍ\ramente à illuminaçfo' electrica verifi-
fica-se ao ~on.trario, um augmento de 2. 2n. 548 kilOwatts para os par-
ticulares, para as repartições publicas 420. 2~4 e 20. 603 para as casas 
de brneficencia. 

' • , r . 

Ao iniciar-se, · no triennio precedente, a. reforma da illuminação da 
cidadf. as despezas' com esse · se~viço attingirarn em média 2 .. 060 :000$ 

· ahnu:'1;.mente; em 1912, dado o desenvolvimento do servi ~ o, a verba 
votada foi de 4 . 900 :qüc5$, e·mbora haja dimin~ido, de accôrdo co~ e.ssfj 
mesmo <lesrnvolvim~nf~. o primitivo preço de $410 por kilowatt-hora 
·para $225, na média correspondente a ·$165; metade outo, metade pa· 
pel; 5cn1do ·de notar ql)e o aétual c·onrracto não permitte s·er obtido preço 
menor que o •de $150, metade ouro, metade papel, ou em média $205, 
papel . e isw quando· ó consumo attingir a 15. 000. 000 de kilowatts. 

· 'So intuito de 1'.e.du:úr tanto quanto·· possível as despez~s, °sem im-
riedír de modo algum ~ a~pliação necessaria <lesse serviço, a repartição 
compelente, ·de accôrdo com as instrncções do ~Iinisterio da Viação, e 
com Ó~ meios que' lhe facufta o contracto,· tem procura.do realizar de mo-
do miti~ econorriico 'a conclusão da reforma · da illuminaç~io da cidade, 
já tendo obtido da empreza contractante do serviço que a · illuminaçã.i 
dos . novos bairros fos~ e feita por lampada·s incandescentes, em vez d<rn 
de arco muito mais di spendiosas. Recorreu•se ain1da á providencia dr 
susta~· a illuminação a gaz nas rua$ que vão sendo illuminadas por ell· 
ctricidade, quando se · trat<i de vias publicas de 'I equena extensão ~ 

tramt':<J ou ·de simp'l:es ·tFansv:ersaes, ligando a rterias dotadas de illumi-
naçã) mixta e pr.ocurando-se .rn.mbem distribuir com mais parcimonia 1 

. . illumi.iação, que -. em alguns pon,tos é francamente excessiva. 

· ::VIais aprecia veis se rão, entretanto, ·os resulta.dos colhidos pela ad-
mi nistr aÇão · ,<\u,anto á i:cono1pia a . r~al'tza r nesse serviço, ·se · uin acçôrdµ 
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cem a tmpreza contract:rnte se tornar possivel, no sentido de se alterar 
a clau3ula contractual, que torna ohrigatorio o funccionament o, durante 
a noite inteira, de todos os combustores e lampadas installados, mesmo 
nos ·jardins publicos que se conservam fechados parte da noite. 

S::io innegavelmente muito elevados os preços ido gaz, hoj e pro-
duzido por processos aperfeiçoados e economicos, e o·s do fornecimento 
de energia electrica para a illuminação publica, mesmo que em relação 
a esta seja attingido no corrente anno o consumo de 15.000.000 de ki .. 
lowatrn, que importa na fixação do preço minimo d e $205, pa:pel . 

' :\s condições do contracto em vigor, a terminar em Setembro de 
1945, para a illuminação a gaz, publica e particular, e para a illumina-
ção publica por electricidade, não habilitam o Governo a exigir u!Ila 
diminuição 'elos preços actuaes. 

Terminando em Setembro ·de 1915 o privilegio existente para o for-
necimf'.nto de energia electrica para a illuminação particular, ficará 
desde então inteiramente livre esse fornecimnto, o que toma possível o 
regímen de franca concurrencia, de certo o mais propicio a determina: 
o barnteainento e perfeiç:i.o do serviço. 

Até Agost o deste anno as aguas do Pirahy se rão lançadas no açu- The Rio de Ja-
de d') Ribeirão das Lage~, atravéz um tunnel de 9. 300 metros, dando á neiro Tramway, 
installação uma potencia su1Jerior a 100 . 000 cavallos .' Light and Po-wer Company, 

Com a realização deste serviço, ficará a comp:mhia Light and Power Limitcd 
appan·lhada, por mnitos annos, para satisfazer ás necessidades de for-
necimento de energia electrica á Capital e Districto Federal. 

O novo tunnel, de 16 metros quadrados de secção, permittirá man-
ter, t11• uma extensão de cerca de 1.8 milhas, uma profundidade de 34 
metr,}$ na quasi totalidade da lagôa do Riheirão d ~us Lages, com capa-
ódad.e para armazenar 22] .946.600 metro~ cubicos, desde que as aguas 
attinjam , como já succecleu, a cóta de 404 metros sobre o nivel do ;nur, 
cóta J;t soleira do ve rtedoiro da barragem . 

A sobra>s da Companhia Brasileira de Energia Electrica relativas 
ao fornecimentn e distrihuiç:fo de luz e energia electrica e á cohstru-
ci;ão •ia linha de transmissão entr~ l\!ferity, no Esta:do do Rio de J a-
nemJ e o Districto F ederal, ·continuaram suspensas e pa!l'alysadas du-
rante 11 · anno de 1912, em consequencia de acções possessoria>s prop.erstas 

Companhia Brasi-
leira de Energia 
Electri r.'\ 
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pela 1 he Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company e pela 
Sociétf: Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro, e ai•nda não decididas de-
finiti \ a mente . 

:tntre Alberto Torres e a sub-estação do Rio da Cidade, no Es-
tado do Rio de Janeiro, ficou concluída a duplicação •da linha de torres 
ipara suspensão dos cabos de transmissão de energia. 

· Eita duplicação da linha transmissora tem por fim o supprimento 
·de luz e energia electricas para o Districto Federal e foi o unico tra-
balho effectuado em 1912 para os fins da concessfo de 14 de Fevereiro 
de 1907. 

As installações em Alberto Torres já estavam conclurdas anterior-
mente, assim como a linha de torres entre a sub-estação ·do Rio da Ci· 
da!de e Merity, no limite do Estado do Rio de Janeiro com o Districto 
Fedem). 

A usina geradora de Parnahyba produziu 74. 237. 765 kilowattE· 
horas, sendo despen~ido em illuminação publica e particular ·7. 381. 370 
kilowr.tts-horas. 

A extensão das linhas de bonds em trafego é de 202. 880 metros, 
estando em construrr,ão 15' kilometros. 

Os trabalhos d11 Companhia Brasileira de Energia Electrica em 
S. Paulo acham-se jnterrompidos, dependendo a sua execução de reso-
lução de pendencia judiciaria, ainda não resolvida, entre essa compa-
nhia e a The S. P(lu.la Tramway Light, and Power Cinopany, Li-
mittd. 

No correr do armo de 1.91 2, foram distribuídos diariamente no Dis-
tricto Federal 226. 3.87. 14?. litros de agua, que, comparados com o for-
necimento do anterior, 237. 904. 877, demon stra urna clífferença, para. 
meno~;, de 11. 517 .. 735 litrns, com a quéda consequente _. da quota por 
individuo, que desceu de 237,9 litros para 226 .387 litros, admitticla a 
popu2açfo de 1. 000. 000 de habitantes, facto explicavd por terem sido 
mais cscassa·s as ch~!Va~ no ultimo a1rno. 

A média diaria de agua fornecida pelos mananciaes circumvts1· 
nhos da cidade foi, em 1912, de 47 .033.342 litros, contra 54.631 .893, 
em 1911, s-en:do essa diminuição deterrninada por urn decrescirno dos rios 
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Marnco, Maracanã e S. João em consequencia das · estiagens do começo 
do anno e nos mezes de Julho e Agosto . 

Attingiu a 105. O 19. 000 litros o fornecimento médio dia rio pelo 
reservatorio do Pedregulho, qne abastece a rêde de distribuição de aguas 
na zona mais populosa da cidade e onde ficam situa:dos, na sua grande 
maiOfia, os principaes estabelecimentos publicas e industriaes . 

E&se volume pennittiu manter .o fornecimento continuo, obtendo-se 
uma p1essão média de 15 metros em toda a rêde, apezar ·de haver sobre 
o do anno passado o decrescimo de 2. 738 . 534, que póde ser ati:ribuido 
ao augmento ·do consumo nos ramaes tirados das linhas adductoras . 

Ao reservatório do morro· da Viuva chegou, em média, um volume 
dia rio de · 17. 585. 932 .litros. 

Aha'stecida pela linha do Xerém, por intermedio da bomba .da usina 
elevatmia situada na praça do Maracanã, a caixa nova da Tijuca re-
cebeu diariamente S. 348 . 866 litros, contra 3. 497. 949 no anno passado . 

.. :, ·caixa de Santos Rodrigues, tambem supprida por aguas do Xe-
rém, p0r interrnedio da usina, distribuiu um volume dia rio de S . 162. 000 
litros, com os quaes fez a distribuição ao morro · desse nome e aos de> 
Cast~.i.io, Gloria, Guaratiba, Santo Antonio e parte de Paula Mattos, <> 

algumas ruas da encosta de Santa Thereza. 
O resen-atorio do morro do Livramento teve seu abastecimento 

ba:sta11te melhorado a partir do funccionamento da nova linha de Om,40, 
a 1 ,Je Novembro, linha que, tendo origem na caixa nova da Tijuta, 
vai terminar no poç.o construido no alto do morro. 

O volume ·de aguas que chegava a este reservatorio antes da con-
stru.:r,:ao da referi<da linha era de 140 . 174, tendo passado a ser ·dr 
l. 290 . 196 . 

Cem este accrescimo tornou-se possivel. alcançar um augmento de 
distribuição no proprio morro do Livramento, bem como melhorar consi-
dera ''"!mente a dos rnonos do Pinto e Conceição . 

ne - anno para anno, desde 1889, vai sendo registr&<lo constante 
_e senúvel augmento do numero de novas installações de pcnnas· de 
agua , que im1Jorta em indirecta mas segura informação do notavel dcs• 
envoh·imento da Capital da Republica. 

Durante o anno findo ascendeu a 3. 87 S o numero de concessões 
por e.isa fórma de ab::i·stecimento; mas, attenderrdo-se a ter-se da-de. 
baixa a l . 102 pen.nas, em sua quasi totaHdade s1,1bstituid as po r hydro-
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metro~, deve-se considerar como se!xdo de cerca de 2. 773 o augmento 
real dos concessionarir.s com üm total de 81.419 pennas, actualmente 
utiliza.das. 

As concessões com installação de hydrometro eram de . 8. 226 em 
31 de Dezembro ultimo, com um augmento de 962, deduziidos os que 
tiveram baixa legal, sendo de toda a conveniencia que o emprego des-
ses apparelhos registradores venha a generalizar-s·e, para assegurar uma 
equitativa ·distribuição de agua pelos consumidores, mantendo o pre-
ciso equilíbrio da pr~ssão na rêde de canalização. 

O principal trabalho executado o anno pa·ssado para melhpramento 
da di>;tribuição de aguas á cidade, foi o do assentamento da linha de 
Orn,40 de diametro, destinada aos serviços dos morros. 

O :encanamento parte da caixa nova da Tijuca na cóta de 126 
metro:; e 1desenvolvendo-se pela estrada nova da Tijuca, ruas de S. Mi-
guel, I'mto Guedes, Conde de Bomfim, U ruguay, Barão de Mesquita, 
General Canabarro, Ca.mpo Alegre, Mariz e Barros, S. Christovão, Mi-

. guel àe Frias, Akantara, Marquez 1de Pombal, Ge-neral · Pedra, Dr. 
João Ricardo e encosta do morro do Livramento, vai terminar em um 
poço de distribuição cor~struido no alto do morro, na cóta de 114 me-
tros . 

Essa nova linha, com uma extensão de 11 . 994 metros, destina-se a 
ahast.f:cer os morros do Livramento, Pinto, Valongo, Castello, Gloria, 
Sant,> Antonio e Guaratiba. 

(>ara supprimento da povoação de Anchieta, foi assente uma li-
nha ôe tubos de 0,100 de diametro, numa extensão de 9. 728 metros. 
~i>ndo esse serviço exec11tado por empreitada. 

:"io Realengo concluiu-se a nova repreza do rio Piraquara, tendo 
sido construvda uma nova caixa de areia, trabalho com que muito lucrou 
a população 1desse local em virtude de ter sido augmentada de 40 ºIº a 
pres3;i.'.> nos respectivos encanamentos. 

Ficou wncluida a construcção da linha adductora de Om,20, inicia· 
da no anno transacto e destinada ao abastecimento de agua á povoação 
Qa Pedra, em Guarntiba, sen'Clo ainda estabelecida uma canalização d~ 

Om,05, de ferro galvanirtado, com 3. 500 metros de extensão,, para servir 
aos •norndo1 es do povoado denominado Ilha, naquella localidade. 

Iniciados ós trahall;ios para o ~bastecimento da ilha do Govern a-do:· 
~ do > suhurbios entre Bomsuccesso e Vigario Geral em 25 de Outl.ibro 

• 
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de 19] 1, pela construcção do reservatorio do morro do Vaz r:.obo, nas 
prox:::.iidades da estação ·da Penha, não pôde esse serviço ficar concluido 
:i.té 3:_ de Dezembro ultimo, devido não só á natureza do terreno, com~. 

tamkin- á difficuldade de se obter pessoal. e rapido transporte de ma-
teriaes. 

Arezar de não conduido, está o reservatorio, desde 10 dt Dezem-
bro, effoctuando o abastecimento da 1 ª secção da rêde ,de distribuiçã0 
que comprehende a~ canalizações entre Penha e Bomsucces·so. 

A ilha do Governador continúa a ser abastecida por meio de bar-
caças, que duas vezes por semana transportam agua para cinco caixas 
fo.staJl:idais nas praias do Galeão, Zumbi, Ribeira, Cocotá e Fréguezia. 

O aba·stecimento .de Paquetá correu normalmente e o reservatori0 
de di~tribuição recebeu e forneceu uma média diaria de 400. 000 litros . 

Fcram collocados, durante o anno de 1912, 60.449m,780 de nova ~ 
cana. 1 iações. 

C numero de registros para os serviços de extincção de incendi0, 
bvageJlS ,de ruas e outros mistéres, foi augmentado de 18, elevando-se 
a 2. CJSS o numero desses apparelhos actualmente em funccionamentll 
em tcc!à a cidade e subnrbios. 

A y,eriguações positivas a que procedeu a repart1çao competeute, 
p~rm·, ttem affirmar qne, na sua quasi totalidade, as causas que moti-
vam :is reclamações por falta de agua, têm a sua origem nas más ins· 
tallacóts ·domiciliares, o que demonstra a necessidacde de serem sub:net-
tidos, de futuro, á àpprovação prévia da Repartição de Aguas, as pian-
tas rbs predios e os re spectivos projectos de installações p ara abasteci-
mento dos mesmos, a exemplo do que occorr.e com a c'ompanhia City 
Iinpr-:·r·ements, em rela\iío aos ·serviços de esgoto para aguas servidas 
e m:i ::e rias feca.es. 

O rapido augment.o da população desta Capita 1, o grande n umer0 
de uo ,ras edificações ~m ruas já canalizadas e em outras recen temenf·c 
abert:;s, o desenvolvimento gradual ,das industrias, a circumstancia da 
generaiização dos C<1 lçamentos a asphalto, que para attender o rigor da 
alta :cmperatura estival, exigem régas continuas, a mais abundante la-

. vag·~1n ·das ruas e irrigação dos gramados e jardins publicas, parecem 
.. impôr desde já aos poderes publicas o dever de p romover o necessario 
augni.rnto do vglume de agua qt\e póde ser distribuído a es ta Capital . 
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l'ara consecução desse dcsideratum., não se apresentam difficuMa-
·des de ordem technica, ou oriundas da falta de mananciaes, qu:e pos-

.. sam &er utilmente aproveitados. 
Jlccommendavel seria o alvitre de separação · completa do abaste-

cimerll<l ·da ur bs, propriamente dita, e seus multiplos bairros, do f~rne
címemo aos suburbios. 

i.Y ( SSa ordem de idéas caberia: 
··- utilizar os rios Tim-Mirim, Tingú-Assú e Muriquy, capazes, 

em per iodo de secca, de fornecer diariamente 60 . 000. 000 de litros e 
susc~j-tiveis de captação em cóta approximada de . 150 metros sobre o 
nivel médio do mar, para os fins do abastecimento da região situada 
entre o Curato de Santa Cruz e Madureira, züna es·sa actualmente 
adstn<:t a a um deficien te fornecimento de 8. 000 . 000 de litros diarios, 
dos ;pLaes 6. 000. 000 derivados das linhas a!dductoras geraes, destina-
das ::iriginariamente ao uso exclusivo desta Capital; 

·- ·- aproveitar o rio Sant' Anna, conduzindo os 80. 000. 000 de litros 
diariris de sua contr~buição, tomados na cóta approximada de 170 me-
tros, para um reseryatorio a ser construido na serra ·da l\llisericordia, 
entre lnhaúma e Vioente, ou então no morro do I)endê, fronteiro á es-
tac;ão de. Vicente Rarbalho, destinando-se esse volume de agua ao abas-
tec imrnto. dos suburbios, desde S. Francisco Xavier até An.chi~ta . e a 
H.amr.s, Olaria, Penfia, Trajá, Vigario Geral e ilha do Governador . 

St1 ia então pos&ivel affectar exclusivamente a esta cidade as con-
tribui·_,ões das cinco grandes linhas adductorns actualmente existt;ntes, 
S. Pec1ro, Ouro-Santo Antonio, Ba rretão, Xerém e Mantiquira, au-
x?liaths pelas circnmvi s inha~, Trapicheiro,' Andarahy, Macaco, Ca-
heça, Carioca, Lagotnha, Syl vestre, Chororô e Caboclas, que po~e ri arn 

ser robustecidas pel;t captação das aguas da cascata grande .da Tijuca, 
produ~indo cerca de 13. 000 . 000 de litros .que dev~dame~te captados, 
se ria1r. destinados aps morros. 

F!caria assim ;i.ssegurada uma quota de 367 litros por cabeça a 
· uma população de l. 000. 000 de individuas, o q~e co rresponderia ainda 

a nm:l boa média, \la razão de 294 litros, quando o numero de hábi-
tantcs desta Capital se elevar a 1. 250 . 000. 

F.m. futuro m1üs remoto, quando as circumstanc'ias o ex1g1rem, 
não será difficil pyovidenciar-se para augmentar o volume das agua5 
destina:ãas ao abastecimento, · de accôrdo com· as· necéssidaâes· do con-
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sum::>, captando-se, do lado de Santa Cruz e nas proximidades de Ita-
CUTLlSf.;Í, as aguas do rio Sahy, que poderá fornecer cerca de 90. 000. oco 
de litros diarios, e, para robustecer a bacia do Mantiquira, as dos rio~ 

l\fatto Grosso, de facíl transposição para aquella, as de Pedra Branca, 
as do João Ayres, Quintadinha e outros. 

Não st:ndo possível cogitar-se des·de já desse conj uncto de capta· 
ções, pela elevada importancia da despeza que representariam, parece. 
emrnmto, impôr-se por mais urgente, o exame da conv.eniencia d0 im-
mediato aproveitamento das aguas do rio Sant' Anna. 

São em numero de cinco as florestas a cargo da Repartição, Situa .. 
das no Districto Federal, a saber: Tijuca, Tres Rios, Camo·rim, Rio 
Grande e Paineiras, onde foi plantado grande numero de arvores de 
diver~. ~,:; especies e conservados em cestas, nos viveiros, numerosos exem-
plares de outras variedades. 

~!treceram especial cuidado os serviços de conservação das mattas 
que cobrem as bacias hydrographicas dos mananciaes já aproveitados 
ou elf: via de o serem, e os de vigilancia permanente no sentido de evi-
tar-s~ a poh1içlio das aguas, as obras de captação e adrducção em canaes 
e em tubos até as caixas de tomada, que serv·em de inicio ás linhas de 
com!.: ., tos forçados ·de grande calibre. 

De, ai ta relevancia, pela gravidade das consequencias que della 
podem derivar, revela-se, carecedora de urgentes prov~dencias, a conser· 
vação das mattas nas visinhanças dos mananciae·s já captaidos e ain·da 
a 'de c.utras mais afastadas dos mesmos, as quaes circurndam a bai-
xad.t do Rio de Janeiro, de propriedade particular e 'que tendem a des-
apparccer sob o machado dos lenhadores, com grave prejuízo para as 
conc;lições climatologicas desta cidade e para a conservação daquelles 
mananciaes e dos que ainda poderão ser aprov.eitados de futuro para 
distri.írniçao no Districto Federal, e cujo volume póde ser orçado em 
cerca de 400. 000. 000 de litros dia rios. 

,J ,i tendo sido abandonado, erri virtude de grande numero de recla-
maçôt8, que par·eceram pro.cedentes, o recurso da revigoração das anti-
gas +arifas de $120 e de $160, para a tonelaJda-kilometro de lenha e 
carv:io de madeira a transportar pela Estrada de Ferro do Ri•o d'Ouro, 
parece não restar outra solução a não ser a desapropriação das flo· 
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rest'.I.',, desde as immediações de Itacurussá até as proximidades de 
Magé, destin;:,ndo-se para esse fim, annualmente, em lei orçamentaria; 
uma dtterminada importancia . 

0 Congresso dos Governadores, reunido recentemente em Buenos 
Air·e;, occupan<lo-se largamente com o estudo de qu~stões referentes á 
consen ação de· florestas, e ainda o 'inqnerito do · periodico La Revue, em 
Fran\a que tanto impressionou a opinião publica daquelle paiz, ·e · me-
receu a coliaboração de alguns dos seus ho!n'ens mais eminentes, bem 
Jemo11&tram ter-se reconhecido, em outros grandes centros, a necessi" 
daide de agir n0 sentido ·de restringir a devastação das florestas, para 
evinr as cons·equencias <la desarborizaÇão, cuja gravidade, já reconhe-
cida, é hoje indiscutivel. 

Continuam a cargo . da Repartição de Aguas e Obras Publicas a-.s 
galerias e collectores de aguas pluviaes, construielos na vigeneia do 
cont;·acto celebmdo rntre o Governo e .T oseph Hancox, em 1876. 

Por ·deficiencia da~ respectivas consignações orçamentarias, não foi 
possivd estender a rêd~ .de galerias, tendo-se limitado o serviço á conser-
vação e: limpeza das existentes. ' 

Todos os esgotos funccionaram, em 1912, com· regularidade e franco 
esco.1:1:1ento e, sómente por occasião de grande enxurra:da ·coincidindo 
com altas marés, se deram passageiras inundações, em pontos proximos 
aos merros, devido ao affluxo de aguas que, descendo das encostas em 
um volume consideravel, vêm .ter á planicie. 

Os ·s·erviços e tra115porte em geral, na Estrada de Ferro · do ·Rio 
d'Ouru, coner.am com a maxima · regularidade. 

Das 18 estações que possue a estrnda, apenas ~eis estão bem ins-
talladas, funccion ando em edifícios proprios. As dema1is se acham em 
predios inadequados, se~ obediencia a um typo determinado. 

Circularam nas lfnh:is 6. 569 trens, com o percurso de 195. 549 
kilom(:tros, dando uma médi:i diaria de 17,98 trens, numero bastante· ele-
vado, para o pequeno material em trafego. 

O movimento na 1~strada, no anno findo, foi de 129 .100 passagd· 
ros, i . 042 . 100 kileis de bagagem e encommendas, 92. 449. 720 kiloll 
de mercadorias e .307 yehiculos e animaes. 
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Vigoraram as mesmas tarifas de 1911, sendo, porém, urgente a 
sua reforma, no senüdo de tomal-as identicas ás da 1,eopoldina Rail· 
wa:y, •:omparavel á Estrada de Ferro do Rio d'Ouro, no trecho que vai 
de PHúa Formosa á Raiz da Serra de Petropolis. 

A. receita arreca:dada pela estrada elevou-se em 1912 a 357 :512$695, 
repre~entmido um augmento de 37:245$917, sobre a de 1911, que 1m-
portot: em 320 :666$776. 

A desptza da R.epartição de Aguas e Obras Publicas foi de réis 
5 .47; .395$500, sendo l. 994 :664$404 para obras novas do serviço de 
aguas, rep:uos de proprios nacionaes, construcções novas, conservação 
do P;dacio :Monroe e obras novas na Estrada de Ferro do Rio d'Ouro, e 
3. 48'.; :731$094 pam o custeio do serviço de aguas, inclusive o da mesma 
estrafia. 

A receita attingiu a S. 426 :97 5$642; dos quaes 5. 069 :462$947 re-
pre3.~m:arn renda do servir:o de abastecimento de agua e 357:512$695 
da Estrada de Ferro do H.io d'Ouro. 

Ytrifica-se, portanto, 0 saldo de 1. 94.6 :244$548, importancia da 
renda liquida apurada, que demonstra a grande e evidente superioridade 
_da rrceita proveniente do serviço de agua, sobre o -respectivo custeio. 

Os esgotos da C:::apital Federal, sob a fiscalização da répartição 
comoetente, continuam a cargo da Rio de .T aneiro City I mprovement:; 
Cerr•j;any, Limited, que dando cumprimento ás clausulas do seu _ contra-
cto, tem construido 1. 863 metros de rollectores de concreto, 20 . 554 
metro;; de collectores de manilhas de barro e 196 dispositivos diversos, 
constando -de tanques fluxi-i,ei-s, entradas e outros, conservando assim 
todas as obras de arte já construidas, como as galerias de aguas plu-
viae3, a seu cargo_. 

:\ .extensão d~s galerias de esgotos desta Capital ascende a 57 .491 
metcos com 123. 864- dispositivos dos acima referidos. 

A 15 de Julho foi inaugurado o serviço para a installação de es-
goto na área resultante do arrazamento do mono do Sena,do, estand.1 
em andamento esse serviço, a que a companhia é obriga.da por força 
de s -~ü contracto. 

Oi serV'i'ços de esgoto da ilha de Paquetá, gue estiveram paralysa-
dos att meiados de Junho, por dependerem de desapropriações a ulti-

Esgotos da Capital 
Federal 
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mar, acham·se concluidos, ficando assim essa localida·de dotacfa de mais 
esse rndhoramento importante. · 

Para a installação dos esgotos na área ganha ao . rr.ar com as obras 
do novo cáes do porto, foi, a 28 de Outl,lbro, ·firmado contracto especial 
com a companhia City lmprovements pela importancia de réis 
I .54J :550$860, que será paga pela caixa especial d0 porto, achando-se 
até esta data já promptos 900 metros de collectores e 10 dispositivos 

, diversos. · { 

S&tão termina.das as installações electricas das casas· de machinas 
de Bntafogo, Alegria e Gambóa e em andamento as· das outras. 

Durante o anno de 191Z foram esgotados 3. 307 prndios, dos qu~es 
3. 254 novos e 53 reconstruidos, .passando o numero . total de predios 
esgotados nesta cidade de 60. 168 a 63 .47 5. 

A revisão do 2° ·drstricto continúa paralysaida, por depender ainda 
da solução ·do probl~ma do lançamento fóra da barra. 

P.ur ordem do Governo foi organizado pela companhia City !m-
i . 

prov(inents, o projeçto das obrns para a descarga · fóra da barra, de 
·uma parte di:.s agua~ d eesgoto e tratamento bacteúano da outra parte, 
estando esse trabalhçi sujeito ao estudo de uma commissão de techni-
cos, aguardando o Governo o respectivo parecer para tratar da execução 
das ohiras, afim ~·e &er ·dotada esta Capital com esse melhoramento ur-
gente e inadiavel, de .accô11do com a autorização confer~da pelo Con-
gresso N ª 'cional. 

Com a franqueza que deve ter o Governo na exposição dos' actos 
da publica administração ao Congresso Nacional, dou-vos conhecimento 
dos dados fornecido? pelo Thesouro acerca da situação financeira do 
paiz nos exercícios qe 1911 e 1912. 

Dado o vicio dq nos•so regímen financeiro, em que f.óra do exercício 
se realizam despezas affectando sua·s opér:tções, além das grandes dis-
tancias das repartições arrecadadoras e difficuldades de meios de com-
municações entre ellas e o Thesouro, os elementos para perfeita apre-
dação do moviment('J de r·eceita e despeza não se encontram .cmnpletos 
senão dous annos após o encerramento do exercicio. 

Os algarismos .do de 1911, ainda que incompletos, modificam os 
que mencionou a !Yiensagem que vos dirigi o anno passa.do. 
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A re;;cita, ouro, desse exe:rcicio, foi orçada erri ..... .. . 
A ar remdação nessa especie apurada attingiu a .. .. . 
A despeza da mesma natureza elevou-se a ....... . 

resuitando um saldo de . . . .... .. ........... . 
sobre a renda arrecadada, e de. · ...... ' . . .... . 
sobre a renda prevista no orçamento . 

A r·enda em papel orçada em . ..... .. . . ........ . 
produziu. . . . .. ... .... .. ............. : . 
induido o saldo de · depositos na somma de .... . 

A de~peza realizada na mesma especie elevou-se a . . 
além da realiza,da por ··meio de operações dõ cre-
dito, que attingiu a 52. 441 :648$736, papel, e 

5.930 144$463, ouro. 

103 . 821 :860$220 
122.903:980$660 
95.087:850$000 

27.816:130$660 
8. 734 :0Hl$220 

314.978 :400$000 
375.590:778$738 

22 .171:42Q$758 
466 . 241 :725$9$1-6 

Esta despeza resultou de pagamentos effectuados: 

A' E!;trada de Ferro Goya7. ..... . 
A' E~trnda de Ferro Itapura a 

Üornmbá. 
A' E,;trnda de 

Cearense. . 
Ferro Viação 

Construcçã:o de estradas de ferro 
wt apolices papel. ....... . .. 

Sa,neam.ento <la baixada do Rio 
de Jall!eiro. . ....... . 

A reclamações bo'livianas ....... . 

Ouro Papel 

3.355:787$399 2.900:875$719 

2:579$097 

2.577:777$967 

• . • . • · 1· • . .•••• • 

. .. .. ·'· ..... . . 

8.578:773$017 

39. 461 :000$000 

1 . 489 :000$000 
12:000$000 

5.936:144$463 52.441:648$736 

Convertida essa cifra, ouro, em papel ao cambio de 16 d. e reuni-
da á de 52 .441 :648$736, per.Íaz a de 62. 4 58 :892$486, acima refe-
rida. 
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Além da renda ordinaria consignada, es·se exerc1c10 teve ainda re-
ceita i:esultante das seguintes . operações: 

Prodt1cto liquido do emprestimo 
para as obras do perto do 

Ou'ro Papel 

Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . 34. 944 :865$922 
Producto do emprestimo destina-

do á construcção da Rêde de 
Yiação Bahiana. . . 

Emissão de apoljus- -para const ru-
cção de estradas de ferro e 
saneamento da baixada do 
Rio de Janeiro e pagamento 
de reclal!lações bolivianas ... 

8. 797 :194$900 14. 788 :89 5$700 

40.962:000$000 

43.742:060$822 55 .750 :895$700 . 

A~sim, o totalidape das operações do exercício, cOm.prehenx:lendo a 
ordinaria e a extraorqinaria, deva-se a: 

Receita. 
Despe:za .. 

Ouro Papel 

166.646 :041$482 431.341 :674$438 
101.023:994$463 518.683:374$682 

Saldo .. . ......... :·. . . . . . 65. 622 :047$019 
Deficit ... ..... -. . . . . . . . . . - ·· ... ,. . . . . . 87. 341 :700$244 

f>o exerc1C10 de 1912, ainda não encerrado, inco~pletos e deficien-
tes são os elementos para apreciação dos resultados das operações de 
receim e despeza, que soffrerão sensiveis modificações na sua liquida-
ção final . 

A.penas até Março abrangem os dados conhecidos. 
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A renda desse exercício, conhecida e escripturada no 
'j'hesouro, eleva-se a (ouro) ............... . 

A n:fo. escripturada e conhecida por telegrammas dos 
J!:statdos, sujeita a modificações, monta a (ouro) 

. inclusive depositas que se elevam a cerca de 
A dcspeza dessa especie conhecida no Thesouro foi de 

apresentando o saldo de ........... . .... .... . 
A re<.·eita em papel igualmente escr1pturada im-

porta cm ............................. . 
A nãc escrlp'turada monta em .................. . 

inclusive os depositas, · que se elevam a mais de 
A despeza cm papel attingiu a . .... ..... ....... . 

resultando o deficit de ... -: .... : .......... . 
Convtrüdo em papel aguelle saldo em ouro, praduz 

reduzindo o deficit em papel a ..... . ...... .... . 

96.842:250$643 

45.253:780$148 

142.096:030$791 
5.000:000$000 

. 96.185 :550$435 

45. 910 :480$356 

277.503:296$266 
138. 190 :967$098 

415.694:263$364 
34.000:000$000 

507 .073:405$554 

91.379 :142$190 
77. 473 :935$558 

13.905:206$632 

Aiem dessa receita , o exerc1c10 comprehende ainda a extraotdina-
na, proveniente d~ operações de 'Credito na importancia die ouro 
8. 85:) :332$448 e papel 7 5. 689 :876$960, aquella resultante do empres-
timo para construcção da Estrada de Ferro Rêde Cearense e esta com· 
prehenden<lo: 

Emi:ssfo para construcção de .estradas de ferro ... . 
Para pagamento de despezas diversas· ........... . 
Para obras de dragagem na baixada do .Rio de .Ja-

neiro. . . . .. .. ... .. .. ........ ... . . : ..... · 
Part~ do emprestimo da Viaç:.'io Cearense convertida 

e•n papel ............................. · 

40.370:000$000 
L6 . 962 :000$000 

3.447:000$000 

14. 910 :876$960 
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O Thesouro registra a despeza extraordinaria na importancia de 
84.414 :909$439, papel, da seguinte procedencia: 

Pagarnen_to de construcção de estradas de ferro, de 
obias da baixada do Rio de Janeiro e despezas 
:lr. diversos Ministerios. . .. ... ....... . ... . 

Construcçã:o da Estrada . de Ferro de Goyaz ..... .. . 
Constrncção da Estrada de Ferro de Itapnra a Co-

rumbá ... ............... ..... . .... ... . 
Cons<:rucção da Estrada de Ferro Viação Bahiana .. 
Construcção 'da Estrada de Ferro Viação Cear-ense .. 

!-. receita total do exercicio monta a: 

Ouro 

60.779:000$000 
10.516:646$690 

8.066:482$509 
2. 148 :078$503 . 
2.904:701$737 

Papel 

ISO. 949 :363$239 · 491. 384: 140$324 
E a despeza: 

96.185 :5'50$435 591.488 :314$993 

s·aldo .. .... .... ....... . 54.763:812$804 
Deficít . .............. . 100 . 104 :174$669 

Este n::·sultado não é definitivo, estando sujeito a modificações na 
apuração dos dados, quer da receita, quer da despeza. 

Confrontando-se a rereina dos dous exerc1c10s, que foi respecti-
vamrnte, excluidos os dep0sitos de: 

1911. 
1912. 

Verifica-se o 'excesso de ..... . 

Ouro Papel 

122. 90.1 :980$660 353. 419 :357$980 
137. 096:030$791 381.694:263$364 

J 4 . 192 :050$131 28. 274 :905$384 

A situação fin~nceira do paiz reclama dos poderes publicos espe-
cial attençfo. e a maxima prudencia. 
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Nao sendo aconselhavel o recurso da aggravação das fontes da 
receita, que eem alteração das taxas vai tendo notavel. desenvolvimento, 
é Ími-1rescirndivel normalizar nossas condições · financeiras, entrando re-
solutamente no regimen on>amentario. 

>:ão augmentar a despeza de qualquer natureza, nem despender 
além <las previsões or~amentarias, é o regimen que se impõe aos res-
ponsa ,·eis pela boa marcha das cousas publicas e pela ordem na ges-
tão financeira" 

C.1mo se verifica dos clados fornecidos pelo Thesouró, cirntinuo,u 
nu ·~ xt~ rcicio de 1912 e ainda mais animadoramente o augmento da re-
cc:Ít<t da União, que se observa desde 'alguns exercícios, facto digno 
de ser assignalrudo com a maior satisfação, porque revela um grande 
desenYol vimento econornico do paiz. 

, 'Essa notavel exp:rnsfo ·da nm-sa renda não foi sufficiente para 
pôr ordem na situa~ão finan ceira, porque a progressão · crescente da3 
desp•~·;,as ex<:edeu o augmento -da receita. 

~;oJicito e~pecial attenção do Congre·sso Nacional para esse as-
sumott:, que é o mais cligno dos cuid<a<los e da ponderada deliberação 
do Puder Legislativo . 

c ,onforme a prescripção legal foi feito o levantamento das contas 
do,' C"{t'fcicio de 1908, q11e se acha i:nti:iramente liquidado, estando de-
pendrn<lo ·do parecer <lo Tribunal de Contas, ao qual foi remettido · o 
trabalho, para ser submetti<lo á vossa apreciação . 

} ~ se acham em elaboração as contas ·do exercício de 1909, que 
devem igualmente ser sujeitas á vossa approvação na presenbe ses·são . 

.T~:n me;-: sagem especial será ·leva<lo ao v·osso conhec~mento e sábi:t 
deliberação o projecto de reforma das tarifas aiduanéirns, elaborado 
pela c1Jmmissão do com me reio, da industria e , da f azendra presidida pelo 
Minis1.ro da Fazenda e revisto em virtude da ,disposição do orçamento, 
que vigorou em 1912 e reproduzida na actual lei da receita. 

DIVIDA EXTERNA 

A 31 de Dezembro de 1911 o total da divida externa era de libras 
82 9t l-3 . 120 e francos 300. 0'00 : 000. 
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:\ 31 de Dezembro de 1912 ficaram reduzidos esses totaes a libras 
81. 4.7l. 520 e francos 299. 032. 000. 

A clifferença para menos em 1912 é de f 1.425 .600 e francos 
968. 000, proveniente dos resgates effectua<los no anno 'de 1912, a sa-
ber: 

Do 
Do 
Do 
Do 
Do 
Do 
Do 

emprestimo de 1887 ...... . · . . ... . .... ..... .... . . 
e:nprestimo de 1888 ......... .. ...... . .. .... . . . . 
emprestimo de 1889 . .. . ............ ... . . .... .... . 
emprestimo de 1895-............... ... .. .. .. .... . 
emprestimo de 1898 (Funding) .. .... . .... . . . .. .. . 
emprestimo de 1901 ( Res:cission) . ...... ......... . 
rmprestimo de 190.'3 (Obras do Porto do Rio de J a-

• 1 

.· . ...... ; .. .. ... ~ .. . ... .... ... . . . neiro). 
Do m1prestimo de 1~08 ... .. . ... ... . : . . ..... . ..... . 
Do e.nprestimo de 1910 ..... . .. . ..... .. . .. .. ... .. :. 

e do emprestimo para a Estrada de Ferro de ltapura a 
Corumbá. 

e P~"ª a Estrada de :E'erro de Goyaz ... . .. · ...... .. ... _. 

Libras 

119.600 
143.6Óp 
200.600 

89 .500 
44.700 

238 .300 

149.800 
376.800 

62.700 

1.425 .6Q.J 

Francos . 

468.000 
500 .000 

968.000 

Com esses resgates, feitos a 'diversas cotações, foram de_spendidas 
as quantias de f 1. 3(0 . 890-16 e. francos 897. 820,25'. 
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De Janeiro a Março de 19].3 foram ainda resgatados títulos da 
divida externa no valor de f 396. 200, sendo: 

Do emprestimo de 1888 . . ..... .. ... . . .... .. . .. .... . 
Do cmprestimo <le 1889-.. .-.. ... . . . ....... .. .. ..... . 
Do emprestimo de 1895 . .. . _ .... ................ , .. . 
Do ernprestimo de 1898 (Funding) ..... . ......... .. '. . 
Do emprestimo de 19.10 ....... -'· . . . . .. . .. . ..... ... . 
Do trr.'prestimo de 191 l (Obras do Porto do Rio de Ja-

neiro). . . . ... .. .. . ... . . ...... . .. ... ........ . 

Liqras 

74 .300 
108 .000 
46.700 
23.200 

33 . 100 

110.900 

39.6. 200 

_!l'oi despendida com esses resgates a quantia de f 377 . 531-15-0. 
Abatida a quantia de f 396. 200 do total da divida externa a 31 

.de D~zembro de 1912, fica essa divida reduzida a 31 de Março de 1912 
á>S quanti~s de f 81.081.320 e francos 299.032 .000 . 

Pelo decreto n. 9. 765, de 14 de Setembro de 1912, foi autorizada 
a emissão de títulos no valor de f 2.400. 000, ou fráncos 60 .480 :000, 
QU 1rncrcos 49 .200.000, de juros de 4 ºIº, para pagamento de serviços 
cont rac.ta<los com a Companhia Estrada de Ferm de Santa Catharina, 
oper·,i.ção que não foi ainda realizada. . 

Em 1912 foram regularmente pagos os juros · da divida externa. 
no val-0r de f 4.178 .292-5-0 . . 

DIVJDA, INTERN" A 

A 31 de Dezembro de 1911 o total da divida interna era de réis 
620 .S'25 :600$000. 

A 31 de Dezembro de 1912 elevava-se est a divüda a réis 
()85 . 289 :600$000 . ,,. 

Houve fló anno de 1912 um augrriento de 64.764:000$000' .. ·· · ·"I 
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() augmento provém das seguintes emissões de apolices: 

Para o pagamento ·de construcção · de estradas de 
fei;ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 42. 949 :000$000 

Para o pagamento de trabalhos do saneamento da bai-
xada do Estado ido Rio de Janeiro .......... . . 

Pa-ra o pagamento de reclamações bolivianas ........ . 
Par.a pagamentos por coµta de diversos . Ministerios, 

em virtude do decreto n. 9. 528, de 24 de Abril 
de 1912 ..... .. ...... ....... ...... . ... .. . 

4. 841 :000$000 
12:000$000 

16.962:000$000 

64. 7 64 :000$000 

De Janeiro a Março de 1913 · foram · ainda emittidas . apolices no 
valor àe 7. 136 :OOO$qOo, a sa:ber: 

, ___ para o pagamento de construcção de estradas de ferro 
7 . 04 i :000$000 ; 

-- par-a ·o pagamento de trabalhos do saneamento da baixa!d-a dü 
Estado do Rio de J::tneiro - 95 :000$000. 

· Scmmacdas essas e'missÕe·s ao total da divida interna a 31 de De-
~embro de 1912, elevf!.·Se o total desta diviida em 31 de Març-o de 1913 
á importam.eia de 6Q2. 42S :600$. Tendo s~do, porém, resgataidos no 
mesmo período 86 :000$ da emissão feita para pagamento·s de reclama-
ções bolivti~na.s , ficou reduzido esse total a - 692 . 339 :600$000 . 

O resgate dos 1-deridos títulos, no valor de 86 :000$, foi effe-
ctuado por compra, tendo sido despendida a quantia de 53 :535$000. 

Pl'los ·decretos ns . 9.935 e 10.135, de 18 de .Dezembro de 1912 e 
25 de \farçC' ide 1913, foi autorizada a emissão de mais 50 . 050 :000$000 
para a continuação dps pagamentÓs da con~trucção de divúsas estradas 
de ferro e para acquisição da Ferro-Cani l Vassourense. 

FU~DO DE AMORTIZAÇÃO 

;l · Fundo de Amortização dos emprestimos internos a cargo da 
Cai.ica d'e Amortizaçãp receheu do exercício de ·1912 o saldo de 30. 628 
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apolicHs- no valor de 30. 615': 100$, tendo adquirido de Janeiro a Março 
de 1915 - 1.015 apolices, no valor de] .015:000$, o que eleva o s·aldo 
em 3; de Março de 1913 a 31.630:100$000. 

PAGl\MENTO DE JUROS 

Os juros da divida interna na importancia de 33. 640 :609$ foram 
pago~ tm 1912 com toda a regularidade. 

PAPEL· MOEDA 

.'\ circulação do papel-moeda a 31 de Dezembro de 1912 era de 
607 0:~5 :525$000 . 

Frn 30 de Abril <lo corrente anno foi reduzida a 605. 273 :094$500 . 
Em notas conversiveis a circulação na mesma data é de réis 

396 .415:230$000. 
Da demonstração da conta dos diversos fundos especiaes consta o 

segui11te saldo, verificado até 31 de Dezembro de 1912: 
}fundo de . garan~ia do papel-moeda, f 12. 041 . 368; 
l•'undo de resgate elo papel-moeda, 27. 896 :569$062; 
Fundo para re.sg:ue dos títulos do emprestimo para encampação .da,s 

estradas de ferro, 15. 351 :8_73$357; 
1 

Fundo da amortiza:,fo dos ernprestimos internos, 113 :579$866 . 

Os serviços . do Thesouro Nacional vão sendo desempenhados com a 
possi1,el regularidade. 

bielizn;ente, porém, 8,P ~ L:ar da~ providencias a<dministrativas acon-
selhadas pela pratica e do concurso do Poder Legislativo, crean:do novos 
luga1.~,s no quadro do pessoal, ainda não se póde affir.mar serem de todo 
satisfactorios os resultados obtidos. 

:Muito se tem feito para consegu ir a normalização dos . serviços., 
cada vez 'mais avolumados. 

A reforma havida em virtude da lei n . 2.083, de 30 de Julho de 
1901

) visou principalmente descent ral izar das mãos do Ministro da Fa-
zend:: .. º volumoso exptdien te que lhe absorvia o tempo poi; completo .. 
Mas, ttoux_e o incor1Yeniente ·de ::icrnmular g rande somma de tr3:balhos 

Thesourn Na-
cional 
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e d;: ··eres na Directoria do Gabinete, que continúa com o mesmo pes-
soal. 

PDr falta de pessoal, o serviço importantis&imo de tombamento dos 
prop;ios nacionaes, a cargo <la Directoria do Patrimonio, não tem tido 
o desenvolvimento conveniente e será necessario augmentar a dotação 
dessa "ctba de despeza para dar maior impulso a essa parte .• da adminí~·· 

traçio. \\ 

Acha-se dependente de vosso exame e deliberação o projecto do 
Codigu de Contabilidade Publica e úrge que seja convertido em lei para 
se in:rrimir segura e uniforme orientação ao reg1men actual. 

A situação da Recebedoria, quanto ao pessoal, é a mesma de 1889, 
tendo tido grande desenvolvimento os serviços que lhe estão affectos. 

F~ta repastição tem tido sensivelmente augmentado seu expediente 
Sua rrnda, que, no referido anno, foi de pouco mais de 11_. 000 :000$, 
attin~iu em 1912 a 30.655:851$144. 

' 1 • 

1-'oram processadop e despachados 11. 157 requerimentos, prepara-
1das e cobradas 256.000 certidões de divida, pa•ss-ados 2 .456 certifica-
;dos e 3 .468 guias, expedidos 1 . 625 officios, além da escripturação de 
livros de lançamentos, caixa geral, balanços, demonstrações, estatisticas 
e ou~ros tràbalhos. 

· Esta exposição, apeiar de rncrinta, demon·stra a actividade,. capa-
ci1da.le de trabalho e simultaneamente evidencia que 'es-se avolumado ei-
pedi~nte prejudica em parte a fiscalização externa, que tão grandes be-
nefü:i.os traz á arrecaqação. A Recebedoria ar~caid~u . em 1912 réis 
30.6'15:851$144, contra 32.516:134$876 em 1911, ou menos réis 
1 . 84(' .283$7 32 . 

Se considerarmos, por~m, que no anno passado a renda ficou des-
falcada da r·eceita provrniente das taxas de matricula e exame nas Es-
colas de Ensino Superior e do imposto de· transmissão, cuja cobra.nça 
pas3nu para a Prefeitura, verificar-se-ha que a arrecadação não din:iinuiu 
nas 'mtrn·s rendas, po"i s\ que, representando aquellas verba5 uma rec.eit·a 

. em 1911 de 4 .006:247$038, o decrescimento foi sómmte o accus~do 
de 1 840:283$738; resultando um augmento de 2.165 :963$306. 

~o 1° trimestre dr corrente anno a rerida já 'accusa uma superio-
riida<i~ d~ perto de 900 :000$, smdo de presumir, portanto., a possibili- . 
daid~ de attingir á rec1~ita de 1911 . O apparelho fiscal é reconhecida-
·• 
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mentC: msu:Hiciente ·e imperfeito, regulando ainda legislações de 1831. 
184 l, ] 850, 1860 e outras do antigo regímen, que não correspondem ás 
nece!;s:ciades actuaes e ás vezes não s~ harmonizam com a·s novas insti-
tuiçõ.:s. A acção fiscal da Recebedoria encontra sérios obstaculos .nas ve-
lhas normas do direito fiscal e resente-se ria falta de meios coerciti-
vos JJªra se reduzir e prevenir a fraude. 

:\cha-se em e1aboraç:io, para ser subm~ttido á vossa apreciação, um 
projecto modificando o actual regímen de cobrança e fiscalização das 
rendas internas, adop,tando processos mais simples, efficazes, .de modo 
que se diminúa, tanto quanto possivel, a evasão da receita. Esta me-
dida redundará em augmento da arrecadação, offerecendo melhores ele-
ment<Js ao serviço fiscal, . quer na Capital Federal, quer nos Estados . 

. \ reforma do regirnen de fiscaliza<;ão e· cobrança dos impostos e 
rend : ~s inbernas e a dos regulam.entos dos impostos de sello, transpork 
e dividendo, impõe-se em beneficio · da receita e da administração fiscal. 

:\ cobrança· da divida tem melhorado sensivelmente neste ultirrio 
anno e o decreto n. 9.957, de 21 de Dezembro de 1912, está produzin-
do o:; mais beneficos efféitos e angrnehtando a árreca·daçã:o amigavel. 

'i endo o Congresso Nacional snpprido .a falta de ·empregados de 
que si.: resentia esta repartiçft0, actualmente acha~se a mesma com _ o 
pessw1l necessario para ?.ttend~r a0s seus multiplos serviços, que correm 
com :egulari1dade . O decreto n. 4.:i30, de 28 de Janeiro de 1902, de-
terminou a uniformização, em um _ typo unico, da.s aj;olices geraes an-
tigas, de mult.iplas emissões, do emp-r:estimo de 1895 e das reconvertidas , 
todas do juro de 5 °;0 , papel, e de ,differentes valores. Por instruc.ções 
de 11) de Junho de 1.90), .começou a ser feito o s·erviço da uniformiza-
ção, i101e qtJasi ultimado'. Durante o anno de 1912 foram· uniformiza-
dos 479 títulos, no valor total de 423 :400$, contra 1. 474 titulos, no va-
.lor d•: l . 408 :000$, 1rniformizados em 19 ~ l . O total dos. ti tu los unifor-
mizados elevá-se a 518. 5'4 7, na importancia de 509. 990 :800$000. Em 
virt_ulie dei decr,eto n. 95'8, de 24 de Ab~il de 1912, houve uma nova 
emiss:.io de apolices, tendo-se, por instrucções; determinado que o·s res-
pectÍ\ os titulos fossem ·escriptura.dos como a polices uniformizadas, fi-
cando a....tota1idade dos títulos uniformizados elevada a 535. 509, na im-
portancia de 526. 952 :800$, visto terem sido emittidas dllrante o. anno 
16.962 apoiices no valor de 16.962:000$000 . 

Caixa de Á-m.u· 
tizaçãe1 
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Das .apolices do novo typo existem inscriptas na Caixa 445 .681 
no v a.ior de 438. 730 :000$ e nas Delegaoias . Fiscaes do Thesouro 
89 . 81~8, no valor de 88 . 222 :800$000. 

Do emprestimo de 1868, juro de 6 ·0 j 0 , ouro, cujo resgat~ se 1111c10u 
em A~ril de 1905, llxistem apenas 6S títu los, no valor total ·de 50 :000$, 
e, bern assim, do empresümo de 1897, juro de :6 ºIº, papel; existe um 
sa-ldo Je 7. 796 títulos, na importancia de 6. 796 :000$, que passou para 
1913. A emissão destinada á construcção de estradas de ferro, juros 
de 5 "'t ". papel, que, a 31 de Dezembro de 1911 attingia a 79 . 329 títu-
los nr, valor de 79. 329 :000$, foi pouco a pouco avultando em conse-
quenci::;. de div,ersas ernissi'ies, attingindo o to-tal de títulos, até 31 de 
Dez<:!cbro de 1912, a 122.278, no valor ele 122.278:000$ . Igualmente, 
das •·missões para saneamento da baixada do Estado · do Riü, juro de 
5 ºIº, papel, e para o Tratad0 da Bolívia, juro de 3 ºIº, pa:pel, existem 
os saldos respectivos de 4.841 títulos, no valor de 4.841 :000$, e de 
1. 44g titulos, na impor~anr.ia de ] . 448 :000$. A receita,em dinheiro, do 
Fundn de Amortiz~ção, destinada :1 acquisição de apolices, importou du-
rante o anno d e lÇ/12 em 3. 850 :S89$100, despendendo des,sa importan-
cia 1 6S9 :270$, pa,rn. arquisição de apolices. 

Possuía este Fundo em apolices, em ] 912 - 30. 797, ou réis 
30 . 784 :100$". Durfinte o anno foram retiradas da conta do Fundo 169 
apoli· · ,~s do empre~.ümn · de 1897, pa s~ando par:i. o corrente exercício o 
S'aldo de 30.6JS:IQO$, representado por 30.628 tiutlos . 

\. existrncia de papel-moeda em circulação, em Dezembro de 1912, 
era de 607. 02S :n 5'$, contra 612. 519 :626$, em 1911, verificando-se 

· uma differença para menos de S . 494 :] 01 $, proveniente de resgate por 
moeda de prata, ni ckel e b.rom:e. Os resgates de papel-moedà, pelas 
t r-es t species citad~s, attingirn,m, em l 912, respectivamente, as sommas 
de 4.086 :349$, i.395 :024$ e 12:728$. A 30 de Abril do co rrrent~ 
anno a somma dp papel em circulação ficou reduzi·da a réi s 
605 . 2í3 :094$500 . A incineração pela . J unt..q Administrativà desta 
Caixa foi, em notas velhas e novas, de 5.472. 121 112, no valor total de 
263.830:116$000 . 

:\ acção de ~s::i, . Ca ixa continúa . a fa zer-se sen tir beneficamente n:;i 
vida economica do paiz. 
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O deposito do ouro amoedado attingiu, a 31 de Dezembro de 1912, 
a f 2). 780. 402-2-4, ou, em moeda nacional, ao cambio de 16 d. por 1$, 
a 386.706:031$779. · ~endo de 406.04.5':807$795 (inclusive a somma 
de 1 O :007$795 de notas co rrespondentes ás fra·cções de our·o em caixa) 
o vaiar d~ emissão la5treada ª · 1.00 º/º, nos termos da lei, excede em 
19.339:776$016, ou f 1.2i:S9.318-8-0 o ouro existente no cofre dos de-
posi-:ns, importancia da 1iesponsabiEda.de do Thesouro, originada da ele-
vação da taxa de 15 d. á de 16 d., autorizada em 1910 e que deverá 
ser r~mida até J aneiro de ]QJ6 . 

A~ entradas durante o anno findo foram de - f 5.008 .563-2-7 e 
as sahidas de f 3 .17 J . 220-'2-6, resultando em deposito o saldo de libras 
l. 83 7. 343-0-1. Foi o anno ele menor saldo gue a Caixa accusa e tam-

. bém· aquelle em que attingiu a maio res porcentagens a relação entre as 
retir;Ldas e os depositos . O deposito de ou ro amoedado era o seguinte 
a 31 de D ezembro de 191'2: 

Libms esterli nas. 
Our01 nacional. . . . ... ... . .... ... ... . . . .. . ... . 
Francos . . .......... .. .. . . ..... ..... . ..... . 
Mari:os ... ..... .. .. ... . ..... . .. ... ......... . 
Dolbrs.. . . . ......... . ... . .... . .... . . .. . 
Pesus a rgentinos. . . . . ... . . .. ..... . . ...... . · .. 
Liras . . ...... ... . . ... ............. . .... . . . 
Pe~eta~ hespanholas. 
Co rôa< austriacas . . . 

16. 616. 346--10-0 
253 :370$000 
61.544.290 
22 .145 . 3.?0 
'27 .051.770 

130. 260 
750 

723.550 
8.660 

Ve rifica-se que as libra~ esterlin:!s fornm as moedas depositadas em 
rnaio • escala durante o anno (f 4.975.719) e logo em seguida os mar-
cos \187.580), notando-sr. (l mesmo facto quanto ás retiradas: libras 
2 . 40) 184-10-0, marcos 14 .432 . 790. 

Durante o anno findo r. Caixa emittiu no valor de 95. 185 :500$, 
sendo· para pagamento de ouro entrado, 7 5 .122 :110$; para substitui -
ção dr notas di1acerndas, 20 .052:)30 ; para comp ra de moeda de troco, 
1 Q :8GC'$000 . 

lmportararn em 47.580 :180$, equivalen~es a f 3. 17'2.01'2, a no-
tas resgatadas. No decurso de 1912 foi de 20. 052 :530$ o valor das 
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notas dilace1 adas e substi~uidas por novas. Nenhum facto anormal oc-
correu durante o. anno de 1912. 

(-.raça·s á acção conj uncta da C~ixa e do Banco do Brasil, ficou 
sustaoa a oscillação das taxas, que nãe5 sentiram a influencia, quer d ':' 
avultados capitaes introdll7:idos no paiz em certo momento, quer da ele-
vada · somma que representa a importação durante o anno de 1912, e 
que Í;1tluiria nas taxas cambiaes se não exisüsse o antepan> dessa insti-
tuição. 

1 odas as dependencias da Casa da Moeda funccionam em boas 
condiçcjes, havendo ordem e economia· nos differentes trabalhos e dis-
ciplina no pessoal opera rio e nos empregados de maior catego,ría . 

,\ reforma por que passou ha ppuco mais de anno a Casa da Moe-
ida teve por intuito melhorar as condições de trabalho e de v~da do ope-
rario, já augmentando os vencimentos, que ernm reduúdissimO's em com-
parac,J.0 com os de outras repartições de Fazenda, como melhorando a 
parte mecanica e as condições de hygiene de certas officinas, onde a tu-
bercn lofe fazi;; annula lmente numero c:ons~deravel de victimas. 

Os resultados foram os mais lisongeiros: o estabelecimento está ap-
pareEiado para o fim a que é destinado; podenido fabricar em boas con-
diçõ::s: 

l . e· Estampilhasi sellos do consumo, notas, apoiices, cautelas da 
:divida publica, sellos do Correio, sellos consulares, sellos da taxa JU-
diciari.l-.e sellos para os differentes Estados; 

2. º Moedas de qurn, prata, ·bronze, assim como medalhas. 
Tendo em vista as muitas modificações por que passou a Casa da 

lVIo~da, e a insufficiencia de verbas extraordinaria·s concedidas pelo Go-
verno ., alguns d-0s serviços de obras estão ainda em acabamento com os 
recur:;os das verbas íJ.•nnuaes e com o pes·soal da Casa, sem embaraços 
á mar~ha dos trabal~os das d;iversas dependencias . 

• \s officinas estão apparelhadas para todos os serviços, podendo já 
ser aqui fabricados o~ - sello·s do Correio e apolice.s, que são actualmente 
fornecidos por casas extr:rngeiras. Estão sendo feito·s ensaios de fa-
b:ri:cai:ão de notas corp bons resultados. 

Todos os trabal~os no.vos de gravuras de sellos adhesivos, do con-
sumo, cautelas da divida publica, sellos consulares, etc. têm sido aper-
fci çoad0s, estando milito melhorados os de impres,são e gravurn. 
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tl.umnte o exerc1c10 de 1Ql2 for:am preparadas 142 gravuras de 
formulas, para ·substituírem sellos e cintas de consumo, sellos consu-
lares . ~ ello·s adhesivos, s-ellos para os Estados de Min:as e P araná e gra· 
vuras para a impressão de cautelas representativas de apolices . 

l"oram executadas l 6 . 220 reproducções em galvanoplastia. 
A secção de pautação, enca.dernação e typographia foi reorganizada 

e v a1 prestando bons serviços . 
A divisão do trabalho, o melhor apparelhamento das officinas e a 

centralização dos serviços em dependencias em que os chefes e mestres 
tem rrsponsabilidades bem definidas e o operariado consciencia dos seus 
deveres, vêm ·danda bons resultados, e a Casa da Moe.da satisfaz prom-
pta e convenientemente a todas as necessida.des da a·dministraçã:o . 

To.das :ts officinas ou secções estão installadas confortavelmente, 
apresentando boas condições de hygiene, havendo mu1to ar, muita luz, 
boas installações sanitarias, e. ·sendo observa:çlo rigoroso asseio. 

As despeza·s com a Casa da Moeda nos tres ultimo~ exercícios fo-
ram: 

Pessoa~. . 
Matt rial . 

1910 191l 1912 

877:777$350 914:369$646 1.168:798$955 
368:395$148 447:888$ 359 :701$767 

1.246:172$498 1.362:258$051 l .528:500$722 
Obrae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 :533$805 179 :995$235 

l.580:791$856 1.708:495$957 

A producção da Casa da Moeda no5 tres ultimos exerci.cios foi : 

j . ° Formulas entregues á Thesouraria: 

Ann JS 

J9J.0. 
1911. 
1912. 

Quantida·de 

951 . 528. 663 
1.553.536 .733 
2.003.477.994 

Valor 

82 .383:655$250 
112. 813 :910$200 
286 .833:684$800 
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.! . ' Moedas entregues. á Thesouraria: 

Em l910: 

Ourv .. . .............. . ... . 
Prata. . . . . ................ . 
Bron:tr. .. . .. . ... . . .... . .. . . . 

Em 1911: 

Ouro .. 
Prata 
Bron:te .. 

........ · .......... . 

. . . . .. ~ . '. . . . . . . . . . 

Em 1912: 

Our•l .... . ........ . , ...... . 
Prata. . . . ............. . ... . 
Bron/<". . . . .... . ........... . 

Quantidade Valor 

S.305 
2.938 .500 
1.675 .000 

104 :240$000 
3.523:000$000 

50:450$000 

Quanüdade Valor 

8.604 
4.746.500 
3·.205 .000 

170:710$000 
6. 671 :000$000 

91 :300$000 

Quantidade Valor 

4.878 
2.533.000 
1.298:750 

97:560$000 
3 . 163 :000$00() 

42 .350$000 

:~.º Medalhas nos annos de 1910, 1911, 1912 e no 1° trimestre 
de 1913: 

Ouro. 
Prat:<. 
Cobre. 

Em 1910 : 
Numero de Peso 

medalhas Grs . 

308 8.095,000 
.5'41 11.714,.5'00 

11. 647 702. 173,000 



Ouro. 
.Prat< •. 
(:obre. 

<Ouro 
Frata . 
Cobr~ . 

'Üurn. 
l'ra~a . 

Cob1c. 
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Em í9ll: 
Numero de Peso 

medalhas Grs . 

. . . . .. ... . ..... . ....... . ... · .. 

369 
563 

3.173 

9.063,000 
11.980,000 
80.985,000 

Em 1912: 

Em 1913 (1° trimestre): 

Numero de Peso 
medalhas Grs . 

240 5 . 194,000 
444 6. 633,000 

1.311 58.561,000 

Numero de Peso 
medalhas Grs. 

32 
86 

2.056 

1.142,000 
855,000 

32 .533,000 

As remessas de rnlorcs para as diffe.rentes repartições de fazenda 
<está·> muito augmentadaR. 

Consirderando-se as despezas pwprias da Casa, encontra-se: em 1910 
~ ~ :?46:lí2$498; rm 1911 - ] .362:2SR$0Sl; e em 1912 réis 
1. 52& :500$722. A differença de despezas entre 1910 tt 1911 j usti-
'fica-$e perfeitamente pelo grande augmento de producção em 1911, ten-
·do :-tavido sobre o anno de 191 O -- 63 ºlº de augmento no numer0 de 
formn las produzidas na officina de impressão; SI ºIº no valor de moe-
das de ouro entregues á Thesouraria; 89,35 ºIº de m0Cda de prata e 
·92,8f1 ~1° de moedas de bronze . A differença de despeza,s entre 1911 e 
1912 foi motivaoda pela maior producção neste ultimo anno, pelo ·grap.de 

·a.ugrr<ento de remessas para as differentes repartições e por terem sido 
aug!T'entaodos, com a reforma, os vencimentos do pessoal, que estava em 
·condi-.ões muito precarias. 
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Durante uma grande parte do anno de 1912 o ·pessoal das offici-
nas ele fundição, de laminação e cunh;i.gem foi aproveitado erh serviços. 
extracrdinarios. 

Comparando-se os serviços da Casa eia Moeda em 1912 e 19l0j 
vê-se o ,grande desenvolvimento que vai tendo essa repartição, apezar 
de ha.er menor gasto de material: em 1910 - '368 :395$148 e em 1912 
- 359 :701$767. A capacidade de producção da Casa da Moeda póde 
ser estunada em 3.000.000.000 de formu las diver~·as e 10.000.000 de-
moed~:~ . por annu. 

;\. Casa da l\1oeda, com uma escripturação bem organizada e corrt 
um serviço .de ' estatística bem detalhado, fornec·e ao· Governo eiementos. 
valiosos para a fiscalizaç:io da~ diffrente~ rendas que se relacionem com 
form1~ ias ou valores ahi fabricados. 

A situação da Imprensa N aciona] e do Diario ' O fficial . continúa-
a se:· qnasi :> mesma que tiv·e ensejo de esboçar em a minha mensagem 
aprese1Had·a na abertuYa da Primeira Sessão da Oitava Legislatura. 

O incendio, que arruinou o edificio e o material desse estabelec1-
"inen1:0 publicó, ainda faz. sentir os seus desastrosos effeitos, na capa-
cidade de producção çlas officinas e na accommodação e condições hy • 
gienicas do ]!ltssoal onerario, não obstante a acquisição de algumais ma .. 
chinas, a restauração de outras e perfunct:orios contertos no edif1cio : 

E' .que a situaç~o permanece provi~sori"a, não aconselhando a re-
consuücçao desse edifício, antes o erguimento de um outro em local mais 
apropriado, o que, naturalmente, tolhe a execução de obras, aliás ntei~ 

e necessarias, mas de existencia, porventura, _precaria, attento o planu 
dessa constFucção, suggnido já na Mensagem do anno passado. 

Quasi todo o andar supr.rior foi destnüdo, e se o e;clificio, na sua 
total.idade, era repntaµo acanhado para o serviço das officinas, hoje é 
manifestamente deficiente. 

Todavia, a lmp·i·enoa Nacional vai cumprindo e~forçadamente as 
suas .funcções de offiçina de publicações officiaes e de trabalhos acce.s· 
sorio~. 

(.:utra medida· util .e mesmo urgente é a reforma do regulamentiJ. 
vigen:.c?, cuja eHructura a expetiencia tem demonstrado ser já inadeql\a· 
da a.) 'ciesen vol vimentp a. qnc attingiu a Imprensa ,Nacional. 



. \ (,• e pr~jn'to ·;ie, r,r,fon;tja,. ini,c·iado nó · 8enacdo, rra sessao dó' anno pá.!l• 
sado, 1econheceu a necc~;s_id::td,e desge · rnm@delamen.w ' <la estru2tura 
actuai,_ ~ant9 .ma}s u;rg.ep.te q~1an1t'.O · na sua ·execução se Iograri, talvc,,, 
redu7,F ~ ( de~pe,za· ,v~c;ente .• r.o.m 0 pessoal1 assegurando, ainda, melho-r si-
tuaçi.u. ªº. q~e ho1~ver : c)e st:r: conteo'iplado na~ ta:be:llas e quãdros per· 
manh1tes. 

í • jU~I 

A~. :Q<>legwia~ fisq1e~ . do ,'D1esouro . Nacional continuam a 1 eger-i.e 
pelo' dt~~eto n .. s: 390, Ut': .] o ide Dezembro de Ii904, e agora,' CO!h o au· 

... ' ' 1.,, . . ' 
g~en'i') de pessli><)J:, gqc lhes foi. dado p€la.- le~ n. 2. 738, de 4t ~e Janeiro 
do C11rre-nte ~.nno, f)Ca/11 ,babidJta<tlas •a· prestar melhores serviç6s á Jle-
publica? (~z~nqo ·spm . pm+t,ua.lida·de ·a. escdptmàção da 1receita e os 'ba-
lanço3 respectivos. 

Er-se augmento . de pessoal. estendeu-se ás alfan·degas, que por lssG 
se acham igualm,ente ,apparelhàdas a ·dar ·aos serviços a seu cargo o ne· 
{'.essario impuls~, tornando ,mais assídua a · fiscal.ização, p2ira boa a:rrc-
cadai,;:?o d3is rendas da. ·união. , . 

r\s 11Jfandegas .. e n~esa,s de renida-s. a! fándega·das ~esentetn-se, entre-
tant~>, da f~lta de nqva legi~lação gue regule as suas _funcções de um· 
modo mais pratico e ,consef.I tane9 .com as necessidades do commercio e "da . .. . { 

p rop fl )} adn,i.ini~t r .tçã(J ,. 

:\ observ,i!ção e a cor~stante pratica . têm ·demonstrndo ser inadia~c1 
uma reforma neste sentido. 

At; multiphis formalidades que precedem á execução de certos tra-
balho,,, especialmente a um ·de8pacho de importação, na conformidade 
<la l~gis1açãc;i aC~l,laL, a,car.retam ·uma! rnotosidade ·prejudicial · e ,embara 

. "ÇOSa ao cornmen;jp e a~ f pup ]~ço ~erviÇo : ·. • r ' 'e r 

Em " qu~stão " d~ dass·ifi'caç'ãó de merd!1d'o1rias iinportarda·s .. de ~ortG .~ 
extrangeiros são continuas as surprezas e as reciarnações. ' N ºão ha Ín-eio 
de .~::;tabelecer-se uniformidade nesse trabal,ho de qualificação, dentro 
.das regras da tarifa.1 v.igente. 1 ; ; 

Dar novo regimén ás alfandegas e mesas de rendas é 'proyidencia 
que a . sabedoria do._ 1C-Ongr~s·so Nacional não deixará por certo "de rêC(J· 
nhecr·r imprescindivel. 

·"., · · ,Já: que o;- .:e;ong·~es!Jç . .Nac.ion::il providenciou, tão beneficaménte . 
._ ·.~an~r1 pessoal 75,ia.ffic:ie•ntei ~s alfandegas, é justo que igualmente autor'in 

Delegacias Fisca< 
e Alfandegas 
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estabe~ece.r-se u1'tl Feghrnmr maiis liberal e• gararrtiidor, coHespdndentc-
men~~ ao dtisen\lc:>l viment0 ' de noss0 commrccio . 

.t;' preciso not;ar que · as aHand'egacs e outras repartiÇõês -arrecada-
dora!', embora Jispondo de p0ucos derne'ntos · materiaes, donti~uam se 
esfo í'~.·lndo dedicadammte pel'a . 0oa · arr,ecadação dà:s renl:Ias, que pro-
curam elevar. 

-~~o 1° trimestre do corrente exerci cio já attingiu á somma d•: 
106. ,.;97 :6.76$ a renda conhecrda e rdati'va sómente ás alfandegas, Re" 
cebedoria do Distr.icto> Fed.,,ral e col lectorias da Capital él~ "S. P.a1,1lo. 
Dessa rero.dai 3S. 355 :542$· são • era óuro e - 7'3. 4'42 :134$11 em papel. 
Compa rnda com a de igu'al • trime~tre dn· anno passadb, temos uru 'ex" 

1 
cesso, t·m favor ·de 1913, de '3.434•lü4'8$; ' papel, inclusive a parte ouro, 
já converti-da em papel ao cambio de 16 d. ' ' · 

, .. 
Banco do Brasil I'ste importante imstitutc:> ide cred'i to confiniJ_a a exercer poderosa .. 

mente a sua aoçã(i) bmefiica na vida- co\nmereial do paiz e especialmente 
na dc:sta Capital, c11.io commercio, pela sua l1onradez '.e intens<i activi-
·<lade >e torna merecedor• da orieRtação •-corn que a drrectoria do Banco 
procura ~ll•Xtliar os ~cm .leg~l:im0s interesses, facil•itando-lhe a~ operaçõe .~ 

. e reduzind@, quanto possível, as. traças <de· ·desconto. 
Ei~ os resultad(/ ~ das operações bancarias em 1912; comparando-os 

com os do anno anverior: 
.,, 

LUOROS VERIF'IO-AD0'S , ' ;r 

.A. rendai em 1911 foi • cle U .867 :570$4?8 e en. 19'1'2 : d(, rei.1 
13. 521 :954~· ll 6, estando incluicla nesta ul't1ma imporfüncia a de rfo 
37 :3'17$8.S'O, reserva\ia pela. Agencia ·.de Santos, C(!)Jn() Lun@$ I suspenso~ 

para· occ0rrer a liquil'ac;ões. 

Annos 

1911. 
19.12.: 

CO~llPRAS E VENDAS DR CÂMBIAEsl 

, l 

••• .• 1 • •••••• • ••• · •••• ,· ••• 

. ..... ' . ........ . . . .. . . 

1 ' 

Gotrtpras Vendas 

,f 33. 4Q5i: 603'1 x 35. 028 . 87~ 
. I :31 !72l : 165 f 40.305 : 297 



- 277-

Houve pe;quena differença para rneno~ no movimento dt c@mpras 
em 1~1:·2, tendo sido, porém, maiores as vendas do que no anno de ·l911. 

MOV1MENTO DE CAIXb 
1911: 

Entradas. . . . ..................... . . ... . . 
Sahid;c~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Saldo em 30 de Dezcmb1c . .. .. . . ...... . 

1912: 

Entradas. 
Sahid:1s . . 

Saldo em 31 de Dezembro . . .. ...... . . . 

1.448.103:880$622 
1 .460.420:071$567 

41 .338:247$075' 

1 .641.809:984$186 
1.647.611:473$052 

35.536 :758$199 

As entradas e sahidas de caixa foram, como se vê, maiores do qui: 
no :umo anterior. Contrib1iiram para isso o augmento de depositos em 
conta corrente e por letras . a premio, a conyersão de ouro importado, 
que produziu cerca de 60. 000 :000$, e as remessas ás suas agencias pan 
com ora de cambiaes. 

19 l l 
1912 : 

LETRAS DESCONTADAS 

....... · .. .. . ..................... . 102 . 016 :064$710 
144. 906 :741$681 

O consiC.eravel augmento verificado nesta conta foi devido á redu-
cção da ' taxa de descontos, fixada em 7 °J 0 durante quasi todo o a-nno~ e 
aos redescontas, feitos principalmente por estabelecimtntos bancariosr 

·para os quaes vigoraram as taxas de 5 e 6 ºJº. 
Deis 144.906:741$681 descontados durante o anno,63.844:390$363: 

provinam de redescontos, dos quaes 46. 095 :7 50$746 foram trr.zido& 
'por h:i ncos . 
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Coutinuande o rnrtr• assigiialadó na MerÍ~~·gern 1 aiúei-ior, " J com'-
mercio t:xterior do Brasi•l (exclusive metallico) ·elevou-se durante o arinb 
de 1912 ~ consideravd cifra global de· 2. 071. 106 :738$, papel, equiva-
lente a f 138. 073. 780, a ~a.ior , qjle . rFgistrarri as no'ssas estatísticas, 
como se verifica pelos algarismos abaixo, que representam o;s '. valores 
globaes da exportação e importação reunidas e correspondente.s ao ul-
timo guinquenI)iO : 

Annos 
1912. 
1911. 
1910. 
1909. 
1908. 

.. ; . . ................. . 

Mil réis papel Eqüiv-alente em f . ' ' 

2. 071.106 :738$000 138. 073. 780 
l. 797. 641 :182$000 119 .. 660. 593 
l. 653. 276 :592$000 IrO .. 963 . .5'21 
l.609.466:197$000 100.863.79~ 

1.273.062:247$000 ' 79.646 . 690 
) 

o valor global elo commercio exterior ' em 1912 excedeu, portanto, 
o de 1911 em 273.465 :556$, ou f 18.413.187. 

. fara ·ºvalor actma contribui.u a ,,expc,:irtaç~o ~om 1.119.73'. :180$, 
P.apel, t:guivalente a E 74.649.143, que é. tamb~ll]. .. a1exportação d~ maior 
v31-lor '.1-té. ag?~ª re, gis \:rad~, tend.o ~xçedido, á Ae 19.l.l, erµ 11~ .. 8J.2 :4:44~, 

,equivalen~e . a f 7 .8t 0.25L, A exp9rtl~~o 1 ·d~ ultimq q.u,inqu,ennio fq1 
a segumte: , . { 
Annos Mil réis papel · Equivalente em f 

1912. . ~' ' ; ' 1 1 ~ l19. 737 :180$000 74.649 .143 . ........ ' .... . ..... 
1911 . · .. .................. 1.003.924:736$000 66 . 83'8 . '892 
1910. . ...... . .. ... ...... 939.413:449$000 63.091.547 
190'9 . . . . .. ......... . ..... '1 . o !·6. 590 :270$000· . 63 . 724 .440 
·1908 . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ... 705.790 :611$000 44.155.280 

... Como nos .annos 1 ap. t,erio .res~ '?. Cflfé foi q
1 
producto que m,;a~·s , contrÍ· 

.buiu p;irad o . resultagq .·.~ ?signalad~, ahi , l igurap.qo .c?m 698,.37,1 :183$, 

. papei, ç9uivalente a f 4.6. S/i~. 07.9, excedeni:io1 ás do an_nq anterior e!? 
91.842 :234$, papel, ou f 6.156.f873, ten~o , 't guan~id ;i14,e ,exportada 
sido de 12.080.303 i>arcas, ou mais 822 .501 dQ que "'em 191'1. :Oevrdo 
, '- 1 • , .. 1. , • ,'.'••f'!.r, lJl>.1·1· 1 a, al~:i dos .preços, quç· pr~<lomq10u nos pnme1ros oito mezes, o augmento 

' do v . :ior '.d~ ~xportaç~o deste prodúctÓ cÓrresponc:Íe1{ 1a Ü,Z ºJ h, · a·~ pas~·• 
que o augmento da quantidade exportada foi apenas de 7,3 ºIº · .r: ' . 
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Seguiu-se, como sempTe,· a borracha, cujo valor exportad~ foi, em 
- 1912. de 241.425:3if2$, equivalente a f 16 .095.025, excedendo o d.> 

<inno anteriür em 15. 029 :953$, ou f 1 . 038 .. 010, tendo a , quantidade 
· ~xporrada sido de 42. 286. 089 kilos ou mais 5. 738. 954. Inversamente 

ao que succedeu com o café, o valor da borracha, em consequencia <ih 
: bair, dos preços no 1° trimestre de l.912, augrhentou apenas 6,9 ºIº, ao 
; passo que o augmento da quantidade · export;i,da foi ide 15,6 ºI 0 , : 

Houve tarnbem augmento na expoTtação dos .seguintes p roduct.:>s 
._princ·i·aes: herva-matte, a qual fo i de f 2.102 . 568, ou maás libras 
119.359 do que em 1911; couros, a qual foi de f 2.011.820; ou mai> 

,213.0ô9 do que em 1911; fumo, a qual foi de f 1.434.371, ou mai~ 
f 468.996 do que em 1911; algodão, a qual foi de f 1.037.395, ou 
mais f 58.397 do que em 1911 e em pelles, a qual foi de f 758.167, ou 
mais f 110.603 do que em 1911. 

. Houve diminuição na exportação do cacáo, a qual foi de libras 
l.531.073, menos f 110.308 do que em 19l l , e na do assucar, . que teve 
<liminuição consideravel, tendo sido a exportação deste pro:ducto apena~ 
.de. f 56 .052, inferior em f 532.607 á de 1911. A quantidade expor-
tada deste ultimo prcducto foi apenas de 4. 771 . 697 kilos, ao passo 
que tm 1911 foi de 36.208.301 . . 

Quanto á impurtaç?io, cresceu extraordinariamente o respectiv.o va-
lor em 1912, o qual foi de - 9Sl . 369 :55'8$, equivalente ,a libras 

' 63 .4.'.4 . 637, excedendo o de l 9ll em 1S7. 65'3 :112$000, equivalente a 
libra 5 10: 602. 936. · 

.Sao os seguintes · os algarismos ·da importação ·do ultimo ·quinqu'e;\-
n10·: · 

Anno.s 

1912 
191 1. 
1910 . 
1909. 
1.908. 

Mil réis papel Equival~nte em f 

9S 1 . 369 :5 58$000 
793.716:446$000 
713. 863 :143$000 
5'92 .875:927$000 
567 .271 :636$000 

63 .424.637 
52 .. 821. 701 
47.871.974 
37 .139.354 
3'5 . 491 .410 

llouve sen
1

si vei augmento de ifr1portáção de mercadorias. Convb1_, 
entret;rnto, sn lientar que t?io avultado crescimento do valor 'da imp~n'.: 
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taçãu não provém sómente da acquisição de maior numero de utilidades,. 
mas é, em parte, consct1uencia •da alta qua~i geral ·dos preços dos ·arti-
gos «os merca·dos extrangeiros, phenomeno de caracter universal que-
se vern assignalando •de algum tempo a esr.a parte ·e accentuadamente· 
no ultimo anno decorrido e no corrente . 

. ~ iRtensidade de crescimento da importação, cu]o valor augmentott 
20 ºIº so@re o do armo anterior, sendo maior do que a do augmento d.,. 
valor da exportação, que não excedeu de 1 l ,6 ºiº, nã0 permitriu que fos -;e 
mui a-.,ultaido o salclo desta no anno de 1912, o qual foi de 168.367 :622$~ 

equi vale!1te a f 1] . 224. 506. 
(Js ·saldos da exportaçii.o rto ultimo quinqnennio foram os seguinte~: 

Anno~; 

19 l'Z. 
191 l. 
1910 . 
] 9(.';l. 
1903. 

• • •••• • 1. • •••• •••••• • 

l\·lil réis papel Equivalente em f.. 

168.367:622$Gl00 
210.208:290$000 
~25'. HO :306$0GO 
4 23 . 714 :343$000 
138.518:975$000 

11.224.50(> 
14.017 .191 
15. 219. 573-
26. 585. 086 
8.663.870 

A analyse des.ses algarismos demonstra a. tendencia de decresci-
mentü que annualmente apresentam taes saldos, a partir do anno de 
1909 e pela razão ac!111a apontada. 

E' bem de ver que, com saldos pequen.os da exportação, não sf'_ 
deve esperar grandes jmportações de moeda metallica. 

· Em 1912 -o val qr da importação de moeda metallica e noÚs à(· 
bane.) extr;ngeiras foí de f S.003.447, menos f 2.836.889 do que em 
)911. E o da exportqção foi de f 1.441.858. 

í) movimento do quinquennio foi o seguinte: 

An°nos 

191 2 . 
1911 : 
1910 
1909 . 
1908. 

Importação · 
f 

5 .003,447 
7.840.336 

. 9.439 .851 
8.851.619 

141. 736 

Exportação 
f 

1 . 441. 858 
2.406.090 
2.331.938 

11.408 
20. 700 
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Assim, o anno de 1 91~ póde ser registrndo como srndo para o~--· 

sil de grande e. n1esmo o de maior expansão eoonom1ca, no que concerne 
ás permutas ·internacionaes. 

Çom referencia ao comrnercio .interior, ta-FI:ibem factor ··importante 
do .-le~envolvimento e expansão eco110mi:ca do paiz, é de lastimar que 
estej :imos ainda 1 irn.itados a calculo& conjectu raes, pela caren<>:ia de es· 
taüstic::is, que urge organizar, e tão comp letas como as que temos para 
o commernio c·xte rior. 

A.gora mesmo verifi ca-se quanto seria interessante conhecer-se o 
noss1J commercio inter-·estadual, mórmente nesta occa-sião, em que se pro-
cura prevenir ao Norte a crise. da borracha. E ' obvie, que ella affectará 
tambcm os Estados que supprem com seus producto·s a Amazonia, acar-
retando-lhes, portanto, dimi nuição nos impostos de exportação, isto é, 
nas suas receitas. 

_A este respeito a lei n. 2.719, de 31 de Dezembro de '191 2, que 
orça <'.. receita geral da Hepublica para o actual exercicio, autoriza o Po-
der Executivo a reformar o regulamento· que baixou com o decreto nu-
mero 7 .473, de 29 d e .folho de 1909, de mndo a tornal-o efficiente no 
que concerne á obtenção dos clemer.tr s -pa ra · a organização da estatistica 
do commercio inter-estadual, e no iV!inisterio da Fazen.da está send,1 
elaborado o ' novo regulamento; ma.s, de neT'hfüna utilida;d'e será a re-

• forma se ao mesmo tempo não fôr o ·3-0verno habilitado com os ÍIJ.·di~-

pensa ,·eis recul'sos orçamentario·s para custear o -'serviço. ' 

"\iao é necessario augrnento de pessoàl, bastando que para esse fim 
seja consignada a verba respectiva, pagando-se o serviço ·por tarefa, 
que f. a melhor fórma, a mais economicu e proveitosa de se prover ( ! 

serviço de na tu reza especial como é esse., o que já está comprovado peh 
experiencia. 

A crise que ora atravessa a h0rrni::ha, oTiunda, · principalme1üe, d:a 
concurrencia da borracha oriental, cuja produ.c~ão vem cresoen.Oo extra-
ordinariamente de anno a anno, e aggravada, além -disso, por condições 
de car~cté r interno, que não podem ser removidas de prompto, 'apezar 
_da ac.;ão _vigorosa que o Governo ·está empregando niesse sentido, tende 
infeli-zmente a se accentuar, sendo muito de receiar que uma depres·sã·J 
temporaria se venha a produzir no valor da nossa exporta~ão, de'prrss'l0 
que .11ecessaríamente se refl ectiria na importação. 
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.:ieria a reproducção do gue se deu em 1908,. simultaneamente oc-
. casiorn;da pela baix·a do prn.ço do ·café e pela acção reflexiva · da crise 

ameri,:ana dess-e tempo. 

A event~alidade de um tal facto, podendo vir a affectar a renda 
das alfandegas, fonte principal onde ·haure o Gov-erno os recursos para 

- cust_éar a administração publica, é mais uma razão poderosa para in-
duzir o Poder Legislativo a .observar uma prudente · e cautelosa par-
ci:mon!a na ·decretação das de~pezas publicas para · o proximo exercicio, 
_que J.e modo algum deverão exceder os limites da receita, a

1 
qual p_or seu 

lado te~á de attender :.is rest.ricções determinadas pelas circumstancias 
do momento. 

A estatística dos in:ipostos é de gr;mde necessidade e torna-se indis-
pensavel salientar o valor .de seus effeitos. Em relação aos impostos 
de con{'.tuT~o, foi ella instituída pelps paragraphos 2° e 3° do art. 132 
do decreto n. 5. 890, de l O de Fevereiro de 1906 . "' . 

. Em obs·ervancia l a esse -disposit.ívo legal, conseguiu-se levantar a 
desse3 _irriipostos, referent~111ente ao .anno de 1911. 

. . Acw.almcnte, !Dº'í in tei-medio das delegacin fiscaes e ·.dos inspeçto-
' res· fiscaes, ri0s -Estaçlos, envidam-se todos os esforços para organizal-a 
- de um modo mais completo, quanto ao exercício de 19-12~ . incluind.0 a 
parte conc'ernente ,ao imposto de transporte e sello adhe.siv.o .. . 

Pda · estatistica de 19-ll, apurou-se que a renda dos impostos de 
·cons:tmo nesse anno importo.u em 59. 870 :<W7$359; maior que a de 
1910 na quantia -de 5 .346 :m2$260, e ainda maior que a de J 909 na 

•de 14. 240 :237$364. Pelos dados já . ex.is tentes, poder-se-ha affirmar 
que na renda ·de 1912 seja superior es~a .differença. ' 

Em 1911 existiam na Republica ll .33S estabelecimentos fabri·s 
sujeitos aos impostos· de · consumo, sendo: 2. 118 fabricas . de prepara doo. 

·de .fumó; 1 .. 544 de bebidas; 30 d~ phosphoros; 4. 542 de calçados; l l. de 
. velas; 272 de per.fumarias; . 623 de especialj.dades pharmaceuticas; · 319 
de vin:i.gre ; . 291 de çon sP.;rvas ; 7 de cartas de jogar; 534 ~e chapéqs; 

· ~O d(; brngalas; 1.90 de tecidos e 834· . salinas. Além disso foram r.egis-
·t;rndas 2. <;)(?4 casa,s cpmmerciaes por grosso, 241 , 733 casas commerciae-s 
1a retalho,, de um ou ·mais de um produ,cto. ~ributado, e 4. 951 . merca-
dore3 ambulantes . 
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·; oi granrde º' bendioio que a limitação ·das comcessões <ie .isença1:1 ... 
direitos· aduaneiros ituonxe a0 Thesou.ro N aciona1 . 1 Seus effeitos se. têm 
feito ~t: ntir na elevaç:.ió da renda de importação, na melhor fiscaliza. 
ção da arrecadação dos impostos, que a isenção afrouxava, e na diminui-
ção consid~ravel do expF.diente, que recahiu sobre o Thesouro. 

' ' ' • • 1) ' 

" E' meqida de _eleva·do intçresse para a Nação que cada vez mais 
se, resrrinja a. ise!}ção de direito~, send,o de inuit~ conveniencia que '! 
Congresso Nacional mantenha a determinação contida no referido ar· 
tigo 2°, alinea III, quanto ás em prezas que gozam desse favor em Vll"· 

tude de contracto. 

'() importanfe serviço do ensino a·gronomico, ·e·ncarado sob as suas 
di-rersas modalidades, continúa a ser objecto da mais viva solicitude 
·por parte do Governo. · 

A su2: organrz~·ção ·vai proseguindo 'regi.ilarmente ·com a installação 
progre~siva dt varios estabelecimentos <lestina!dos a diffundir os ei:isina· 
inentos theoricos e praticos entre as diversas . classes <le Jjossa p~pula· ' . . 
ção rnral,. turdo de accôrdo rom os recursos orçamentarios, aliás ainda 
,b5:ll ID~~ffict;-,nteS . pa;~ levar ao fim . almejado tão' grandioso e1:npre• 
hendimcnto. 

1 ~ • J 

"'\. Escola Supert(i)r de Agrrirnlturar e Medicina Veterinaria já tem 
quasi. ·concliüdas • as 0br:;i~ . e installações · neGessarias · para o . funcciona:· 
mento do 1° a.n no do curso fondamental, devendo muito breve ser. mau· 
guradas as Fesptli:tivas aulas. , « ... 

· ~a Fazenda Experimental annexa á ·Escola e situada em Deodoro 
têm . iêfo feito's ' griindes' mel'hbramentos ~ para que se possa tornar ap~a 

aos fiiis. a q'ue · Se destina, dos 'quaes o principal é a 'pratica agricola 
que os alumnos . devem alli adquirir. 

Já. se está procedendo ao concurso para provimento dos lugares de 
le1He~,, substitutos e professores das cadeiras que constituem o .alludido 

1curso fun.dam~ntal. 

Terminado o c0·ncmso iniciar-se-hão os exames de ª 'dmissão,, de 
· accôrdo ·com o 'art. · 123· do regulamento da Escola. . 

. .<\<ssim,. poi.s, .ai iEscola Superior >de Agricultura e M.ediçina V.eteri· 
nar-ia vÍai in-iciarr o seu hin-acíónamt;n,to .nas melho·ues condições para mi· 

Isenções de di-
reitos 

A GRICULTURA 
Ensino agrono-

mico 
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nistrar o ensino theorico e p ra tico àas scie~1cia s . agronomioa ·e ve.terina-
ria, Jas quaes necessita ·não só a agrictllturn como tambem a nossa in-
àustria pastoril . 

. \s escolas médias ou ·theor!co-praticas da ' 'Bahia e de Pinhêi'ro es-
tão funccionando com regularidade, achando-se matriculados nesta 18 
alunmo~ no 1° anno e 21 no 2° ~ na~uella· 31 no 1°, 10 no 2° e 15 no 3° : 

''Jf 

í 
Dos oito aprendizados agricolas creados, estão já funcci01~ando o 

de S . Luiiz ;das Missões, no Estado do ·Rio Grande do 'sul, com 32 
alumnos, e o da Bahi::t, situado nas prox,imidades da villa de S . . Fran-
cisco, com 36 alumnos. · 

O de Barbacena, no Estado de Minas Ger~e~, , COij! 1as . suas instal~ 

lações quasi completas,. deverá iniciar as aulas em Julho do corrente 
anno 

o~ de Iga rapé-Assií e Sa\-uba, respéctivamente nos Esfados do Pará 
e Alagôas, fu~dados l em antigos estabelecimentos · estaduaes, avocados 
pelo Governo 'Federal, possuíam já · alguns edificios ' e installaçoes que 
estão smdo a·d aptado~ e completados, de acc'ôrd~ c'om o plãnó· geral 
adopt:ido pele regulamemo de ensino agronom1co. 

<.• de S. Simão., no E stado de S . · Paulo, e o de Guimarães, no E s-
tado d0 Ma.11anhã.o, ~ ·cham-se m1 vias de installaÇão, possuindo grand~ 

parte de material necessario ·ao seu funccionam.ent0, e o de· Tubarão, no 
-Estado de Santa Cat~a.rina, será: ainda i:nstalJal!fo no cor111efrt'e am10, , em 
prtdio cedido para e~se fim pelo Governo daqueUe iEsta<l0 . 

• r :i. foram · iniciaq.as as obras de insta li ação e adapta)ão elas escolas 
de lacticinio~ de Barh;u:ena e S ., .T oão d'El-Rei, • se~:do de esVirar que 
.fiquem concluídas a tempo de s.erem inaugurados .çs respectivos cursos 
no corrente anno. 

.'; 

Cnntinuam func,cirmando com g rande proveito para zonas · em <'}Uê 

se a,'ham os ca.mpos de demonstração do Espirito S~nto, no 1 iEstado ela 
· Para~1y1lá, e de J\if.aoahyba, no ·'Rio Grande '©.@ N@ne . . ' l. 

Pa1a os de S. ÇhTistovito,. NO Estado Gl:e Slérgipe1 1ltaorzara, no Es-
·tado' do Rio ·de Janeirn, T.avras, no Estado de Miinas Gera«s1, Xiririca, 
·no füt~.do de S. Pfl•Ulo, · ~ Itaja•hy,1 no <Est;ado de SaMa ct:ithariaa, 91á 
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-f,O<ta:m adquiridos ma•torial agricola. e animaes de trabalho, estando pro1n-
. ptas as plantas dos ecliifioi0s necessarios ás re spectivas installações. 

}1uiitas . canna.ra•S municipaes -têm sol.icitado a intallação de campos 
de demonstração nos seus municipios: umas offerecem os terrei;.os, ou-
tras tambem as instaLLações, tend~ 'sido impossível attender-s-e a . tão Jus-
t0s·• desejos, 1 devicd<!Y. ·á in sufficiencia dos recursos o:rçamentarios. 

· ~>enso , todavia, que u:nm estabelecimento desta ·natureza poclerá ain-
da ser cre.a:do no m~vll'icipio ·cde- Catalão, no Estado de Goyaz, de accôrd) 
corrr 0 di.spesto na le•i 2. 738, de . 4 de J aneüo deste anno. 

Estão fun ccionando com regularidade os cursos ambul~ntes de 
agricni:tura, }acticini0s, v.iticultura, apicultura, etc. 

Actualmente temos l8 r.u rsos desta nature_za distribuidos pelos Es-
tacfos <lo Rio Gramde d:o Sul, Santa Catharina, Paraná, Rio de Jan,eiro, 
l\!Hna~ Geraes, . E~piúbo Santo e Bahia. Esse numero não é sufficiente 
parn $atisfaz,er ás necessidades de .nossa póp.ulação rural, 

Está hem longe de corresponder á , extensão de ~osso territo~io e 
torna-se necessa rio auf.:mtntal-os afim cle , que outras zonas do pai~ pos-
,sam gozar das vantagens resultantes do ensino · ambulante. 

Fr;ram creada-s no anno findo duas estações serícicolas, uma em 
Barbarnna, Minas Ge.r'.les, e outra em Bento Gonçalves, Rio Grai.de 
d<;> $ui, as €J_Uaes virão certamente prestar. relevantes serviços á nova 
indumia de sericicultura ·entre nós . 

As installações, 'embora modestas, comprehenderão todo o mate-
Ti:>.l necessario para o ensino pratico da creação do bicho da sêda, cultura 

·da a:moreira e·•u't ili7.aç.ão inêlustrial dos casu.Ios, assim como fiação e tc-
cebg~m , · 

Fstão sendo organizadas -tres esta~ões expe rimenta<ls, ·sendo duas 
para a cultura racional da canna de assuca.r, ém Campos, no Estado do 
:Rio df' J aneir@, e Esoada, no Estado de Pernambuco, e outra- -para a 
cultura intensiva do a1g0dão errr Cornatá, no Estado do ·Maranhão. 

A: · c0nstrucção · cios edi ficios clestinatdos á Estação tle Campos fic ará 
concluida antes do fim do anno, já estando encoll).mendado o mate Fiai 
agrícola, technico e scientific:o, de modo que em breve entrará o estabe-
ler.imento em plooa activ'idade. 

(l) 'Posto Zootechnico de Pin1rni,r@, ailém d0s serviços que vai pres-
tando aos cria-dores da respectiva zona, tem estabele.ciclo f Stações de 
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monta em diversos ponto~ da: reg1ao cirnurnvizinhas nos Estados de 
Mina~, · S. Pauló e . Hio ·de J ane'irn, cont•ribu'ind0 assim denum inodo di-
recto e immediato p::tra o melhotamento do gado pertencente à parti-
culares. ·' 

( l :fosto Zootechnico de Ribeirã'o •Preto, no Estado de S. ·Paulo, 
est::í i1restes a ser inaug~uaâo e o de · Lage8, emi Santa Catharina, co!Ileça 
a s.er installado, já possuin.do alguns' ahimaes de raça . 

·A Faz.enda 1\1odelo de Criação de Santa Mon.i·ca, no Estado do Rio 
de Ja11eiro, está em pleno funccioriamento. 'Te1n já um rebapho de, gado 
nacion:<l e extrangeiro, em optimas condições, podendo, assim, breve· 
menti; fornecer reproductores escolhj,dos seleccionados aos lavradorr.5 

' . 
da região. 

,\ Fazenda Mod~lo ele Ponta G-rossa, no Estado 'do Paraná; com 
uma ~rea de 5. 000 hectares de terras ém cond'ições excellentes para a 
criaç~o em grande esca ·l~ e .. p.roducÇão intensiva de ' forr~gens, conta 
actu:l~mente, além de outro~ anirnaes, Uf1'. rehanli'o de cerca de 70 eguas 
escolhi:d~s •. ide raça 1ycional e de raça cruzada com Orloff, as·sim ·como 
um pequeno rebanh~ dê ca.rrieiros Sonth~Down, ·e a Fazenda Modelo 
de Uberaba, no Est~.do de Minas Geraes, destinada especialmente ao 
melhoramento do gaçlo Yaccum pel~· selecção do gado nacional possue 
llm :·:rtportante rebanP,o da ~_aça Caraci'i. 

Além ·destas, fo i creada uma fazenda em Caxias;, no . Estado do 
Maranhão, cuja ins~allação está dependente da escolha' ·de terras, as 
quaes foram of ferecipas por aquelle municipio. 1 

(') Horto Florestal que conta ·apena~ dous annos "de· existçn:cia, pos-
sue alét~ de bosques especificos de arvores de madeira de construcção, 
todas as instatlações necessai-ias para a prodücção e tratamento de mu-
das de arvores para serem disttibuidas : 

De Maio a Dezembro de 1912, o estabelecimento "d.isttibuiu, gra-
tuitamente 14. 602 rrudas de' arvores ·íructiferas,. 277-:026 de :;i.rvores 
de so111bt~ e 897. 2~4 de arvores florestaes, perfazendo um total de 
i.188 . 862 mudas. '' 

• 1 1 .- r ,, 
Dos 1 . 203 munrc1pios do paiz já for'am 'inSpltCcionad@s 973, tlSta,ndo 

public:;:i .. dos os resulti dofl da ·inspecção dos munúoi'pios de S. ·Pa.ulo. Os 
dados relativos aos rriunicipios do Pará, Piauby. Rio :Gtande $lo :l'j,o.,~te, 



287 -

Sergipe, Espirito Sal)to, Par;rná e Goyaz serão tambem publicados bre-
vemente, devendo ficar prnmpta ·até o fim . do ,torrente' anno a insp<lcç'ão 
dos demais municipins , 

, Na propaganda agricola deste Serviço, ·pelos E stados, ·já foram 
pr·ep<0.rados mais <lc 300 ar::idores,. 

:Foram distribuidas por todos os Estados mais de 400 tónéladas 
de sementes diversas, ] <~. 000 mudas de ar\'ores frucúferas, .. não meno-
res dt 80 centimet1:os, 200 . 000 bacellos de videiras e 12 , tonela'das · d~ 

toletes de canna, seleccionada, 
A distribuição de lSS toneladas de se1:nentes de trigo, originario 

do Rin Grande do Sul, foi coroada do n~elhor resultado, pois a colheita 
foi grande e li_vre de fcrn1gem, tan.to naquelle Estado como no Paraná 
e Santa Cathadina, o _que prova que a producção do trigo, , entre ·nÓ,~, 

é uma questão resolvida, • Vai . ~er adquirida uma fazenda para produzir sementes e mudas 
seleccrcnadas, afim de serem distribuidas entre os agricultores, serviço 
este yue será um dos mais valiosos apparelhÓs da nossa Defesa Agri-
cola. 

O plano traçado pe lo conhecid.o espec i a~ista Dr. Cook começa a ser 
executado com. o primeiro campo c1e demo,nstração destinado ás a:ppli-
cações dos pr.econizad0s processos. Tnsta.llado em Garanhuns, no . Estado 
de Pernambuco, já en;1 p!en'a actividade, offerece ful).dadas esperansas 
de um bom resulta do , · , 

Um segundo campo de demonstração,_ identico ao de Garanhum. 
será brevemente in stallado no Estado do Ceará, cujo Governo aca.ba de 
offert'Cer· para esse fim urna extensão regu I ar de terrenos que estão sen-
do examinados neste momento pelo Dr . Cook. 

() actual director do Jardim Bçtanicci tem toma,do varias providen-
cias nc senti·do de melhorar as condições deste ·estabelecimento, já de;; -
truindo duplica tas desnectssarias e substituindo-as por novos grupo.; 
system;iticos, economicos, hiologicos ou horticolos; já aterrando o terren,1 
meth•,,;icam'ente, já substituindo por placas de metal com lettras em re-
levo as placas. pintadas existentes, etc. · 

Para augmentar o herhar!o que- ~ 171,uito d~fi-c'iente, foram _ceilhidos 
divenos specimens nos arredores defta Capital e nos Est<!'dOs do Ri,), 

· S. Pauto e Amázonas : 

Lavoura seccm 

Jardim Botanic0 
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Contribuirá muito para facilitar a identificaçã.o das plantas a pu-
blicat;ü.o que vai se r iniciada <la Revista Mensal do J ardim Botanico do 
Rio de Janeiro, assim como de uma lista da flora brasilerra, conten'do 
as numerosas addições feitas após a publi cação da Flora de Martius, 
com ~- indicação dos Efitados em que são encontradas as diversas va-
rie d~l<l es . 

.f ;i está organi7.ado e brevemente entrará em execução o projecto -
de -cor.strucção de um · edificio para a secção botanica ,- actualrnente ins-
talL1d;._ em urn a parte muito acanhada junto á secretaria. 

'Na secção de physinlogia vegetal e ensaios de sementes, os t-rabalhos 
progmlern satisfactoriamente,_ ·dando-se o mesrnci no laboratorio de chi-
mica agricola, no qu;Ü j ?. se realizaram numerosas · analyses de terras, 
adubos, vinhos, aguas, etc_ 

Para completar a bibliotheca foram adquiridas varias obras nesta 
Capita.l e encommen:dadas muitas outras na Europa, de modo que den-
tro em breve poderá ella ser, com vantagem, frarnqueada ao publico . 

.\cham-se quasi1 terminadas as grandes obras de trnnsformação por 
que p:w;ou C' :i\-1 useu Nacional . 

'o edificio foi sens ivelmente angmentado, abriram'-se vastos salões 
no 1° t: 2° pàYimentü, os quaes foram adaptados á exposição das colle· 
cções e á installação de lahoratorios; prepararam-se as salas dos cursos 
b~m 1·0mo o e&paço ,destinado ao museu escolar e ao arcl:iivo; installou-se 
a bib~ iotheca em um vasto salão confortav-el e bem ill uminado, fez-se a 
-installação electrica para a iliuminação externa e interna do .edifjcio e 
intro-:luzir'am-se me\horamentos notaveis nos salões da secretaria, ar-
chi vo e portaria _ 

Do antigo mobilia rio aprov-eitou-se o que podia ser conservado; os 
moveis impresta veis foram suhstituidos por outros novos, fabricados no 
paiz; para se rvirerIJ- de mostruarios das diversas secções foram enc;om-
mendados a uma Ífllpo rti\nte fabrica -de Hamburgo .armariqs de ferm 
e vid r1 1, que devem chegar brevemente a esta Capital. 

Para a -completa installa~ão desses mostruarios, torna-se, todavi.l, 
nece3sario fazer acquisiç?ío de outros armarios logo gue para este fon 
sejam concedidos o~ necess-arios recursos . 

Todos os lahoptorios já inst:allaidos, com appa re lhamente mo der· 
níssimo, têm prestapo mui valiosas contribuições á agricultura e á in-
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dusuia, estudando chimicamente a composição das plantas uteis, as cau-
sas .de molestias que atacam as plantações e o valor industrial de produ-
ctos di;versos, para os quaes se pede ,diariamente a concessão de privi-
leg-ioa. 

<) pavilhão .destrinado aos trabalhos taxidermicos vaii ser constrm-
do, <!'ltará prompto a funccionar dentro· de tres mezes . 

,\, Directoria de ~leteorologia e A'stronomia tem continua.do 
cutar reguhinnente os trabalhos technicos a seu. cargo. 

a exe-

.Foram publicados no Terrestrial Magnetism e Atmosplzeric ELe-
ctricity os resultaidos da operação geographica. e magnetica realizados no 
anno proximo findo . 

Com o fim de apreciar- aqui o eclipse de. J O de Outubro do a.nno 
proximo findo, estiveram diversas · commissões scientificas extrangeir~s 

que·, ;nfelizmtnte, nada conseguiram observar, em virtude das chuvas 
torren·~iaes que então c.:ahiram. 

O· Bni.sil foi represmta<lo pelos lJrs. Francisco Bhering e· Nuno 
Duarie Silva ·no Congresso Internacional que se reuniu em Pariz, no 
mez de Outubro do anno proxi"mo findo, ·parn regularizar .a expedição de 
sign.aes1 hora.rios radio-teelgraphicos, . afiim de attender ás necessidades 
da na vegaçãc e da geographia. 

-Entre a:; eon.clusões vota.das nesse Congresso figura uma incum-
b.indo o nossn . _raiz ele c!istr!buir a hor.a ao longo de sua costa, por meio 
das c:.;tações radio~te l egraphicas de Fernando de Noronha, Rio de J a-
neiro <:'. Rio Grande do Sul . 

O nu.inero• de estações metieorologicas e plu:viometricas· é actualmentc 
de 147, comprehendi<l·as· neste numero 20 pertencentes á rêde paulista 
e 25 á riograndense,' as quaes são sub1Vencionaidas pelo Gov·erno. 

Iniciou-se a confecção de · quadros estatis·ticos mostrando a relação 
dos divtrsos elementos climatol.ogicos . observados eu{ todo O ' territorio . 

Os sismographos registraram um numero regular de sismos, CUJu~ 

d3'dos foram publicados- em boletins distribuidos aos interessaidos. 

() Serviço de Veterinaria teve um grande desenvolvi11tento durante 
o anno findo, presrnndo relev.antes s·erviços em todos os Estados da 
União. 

Directoria de Me-
teorologia ·e A~ · 
tronomia 

Serviço de Ve-
terinaria 
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J\s ep1:wotias ,de carbuncu_lo symptomatico em Turyassú e Curu-
pupú, no Estado do Maranhão, e em .Bragança e Vizeu, no Estado do 
Pará, foram totalmente extinctas, sendo de esperar que 4entro em pemco 
seja igualmente a epizootia da raiva, que se manifestou no :.mno passado 
com tanta intensidaJe no Estado de Santa Catharina. 

No Rio Grande do Sul foram estudaidas e tomadas medidas contra 
a osteomalacia bovina em Pelotas, a peste d.e cadeiras em Santo An-
tonio e :Barra do Ribeiro, a cachexia acquosa, em Santa Victoria, Arroio 
Grande e D. Pedrito. 

A pedido das municipalidades locaes foi feita a tuberculinização 
das vaccas leiteiras do Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre e Belém do 
Pará e está sendo executada a fiscalização do leite em Nictheroy. 

Tem tomado grande increment~ a vaccinação contra o carbunculo, e 
o combate contra o carnipato ·va:i sendo feito com vantagem, hav.endo 
sido construidos banheiros carrapaticidas. no Ceará e na Bahia, devendo 
em brtve ser iniciados os de Alagôas, Pernambuco e outros Estados. 

Peia ins.pectoria em Porto Alegre foram inspeccionados 1.441 bo-
vinos, 244 ovinos, se\s cavallos e dous caprinos, imp~·rtad~s da Repu-
blica Uriental, do U niguay. 

Pela inp.tctoria ·tje . U ruguayana foram examinados 27. 181 bovinos, 
9 . 654 ovinos e 34·0 equinos importados do U ruguay e da Republica Ar-
ge.ntina. 

A extraordinaria procura qut terri tido o serviço pelo·s criadores 
demomtra o resultadq que elles têm tirado do principal elemento de de-
. fesa. da industria pa:1toril. 

Convém, quanto antes, installar o apparelhamento completo e in-
dispensavel para o q:ame do gado importado, cada anno em quantidade 
maior, pelos portos 40 Hio de Janeiro e Santos, ~ifim de evitar .. a en-
trada de moltstias que não existem em nosso pa1z . 

Üs nossos lavradores e criadores se vão pouco a pouco cor11penc-
tràndl') da acção efficaz dos banheiros carrapaticidas para proteger o seu 
gado, prinicipalmente o ele raça fina contra os· ataques da molestia da 
tristeza, 

· No armo findo SS proprietarios fizera~ jús ao prem10 de 500$ 
para const.rucçfo ·de taes banheiros, de accô~do com as indicações do 
Servi<;o . de Veterina\ia. 



Esse numero se distribue entre os vanos Estados ' da 'mànelra sê• 
guintC': Ceará stte, Rio de Janeiro- 15, . Districto Federal um, :Minas 
Geraes 14, S. Paulo 12, Paraná um e Rio Grande do Sul cinco. · 

No intuito de propagar o mais possivel a ' adopção de tão util medi-
da prev entiva ·para a ronservação de nossa riqueza pecuaria, foram 
publicadas as ins[n~cções prerisas sobre o modo de requerer . o auxilio 
official e organizou-se uma planta com orçamentos e ·dados necessarios 
paM :1 construcção ra:ciona l '. dos referidos banheiros. 

A neces&id.ade imperiosa de encontrar dentro do' paiz ·animàes em 
condi<J•es de abastecer o Exercito N arional levou o Nünisterio da Agri-
cultu; a a estudar os meios de resolver o problema da ·criação do cavallo 
de guena. 

Com este intuito realizou-se no dia 25 de Fevereiro proxuno findo 
uma reunião em que ficaram estabeiecidas as bases de uma acção con-
j uncta dos Ministt1 ios da Guerra e da Agricultura para a solução do 
problema. · . . . 

Assim, ao l\'linisterio da Agricultura caberá cuidar, por todos os 
modos ao seu alcance, da selecção das raças equinas nacionç.es e de srn 
ape rfeiçoamento, :para o qne manterá nas fazendas-modelo e postos 
zoote,·hnicos, bem como em postos hippicos, a serem creados nas .zonas 
mais apropriadas, garanhões dest.ina•dos á monta de eguas nacionaes 
seleccinnadas, de propriedade aprticular. , 

:\o Ministerio da Guerra caberá·, o enca rgo de premiar os cria:do-
res, que nos concursos e exposi.çoes officiaes apresentarem o melhor typo 
ou o melhor grupo de animaes aptos para a remonta, procurando adqui-
rir nessas exposições e concursos os que . se acharem em condições de se 
·adaptarem ao se_rviço do Exercito. 

U Governo solicitará a adhesão dos Presidentes e Gov·erna,dores' ·dos 
Estll!dus para que os animae~ da Policia sejam ª 'dquiridos nas rnesrhas 
condições em que os obtiver a União. 

O registro e adüvo gerai de marcas a togo con.tinúa francamente 
acceito por _part~ dos _criadores e' lavradores . Iesidentes em d~fferentes 
Estados da U niã.o . 

. ·\.té 31 de Março cle_ram entrada na Directoria Geral de Agricul-

Criação do c:lvallo 
de guerra 

Marc:is para ani-
ma es 
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tura 16. 778 reqp~rimentos , ele criadores, solicitando reg~stro e archl \fo 
das marc.as actuaes e acq~isição de. marcas do sy:stema official. 

.Foram desenhaidas 8. 200. marcas orig~naes e 32. 800 cópias de mar-
cas do systema "Or,dem, e Progresso", e .aJdqµi.ri:dos 10.000 desenhos 
de marcas originaes e 40. 000 cópias do referido sy:stema. 

A. excelltncia elo methodo, a firmeza e perseverança com q!le vai 
sendo lev.°aJdo a effeito este serviço acabam de conquistar para nossa pa-
tria honroso renome que me desvaneço de assignalar. 

Pelo org_ão .de scie~tistas ·nota veis, bem como no sei.o do Congresso 
das Raças, reunido em Londres, foi o mesmo sérviço apr•eci.ado com os 
mais francos applausos, a que se juntaram, depois, as maniféstaçõ'e;; 
da imprensa daquella Capital e de Berlim e Pariz, pelos seus repre-
sentantes mais autorizados, sendo por estes o nobre procedimento do 
Brasil para com os seus primitivos habitantes apontadb como um exem-
plo a ser imitado, para honra ·da ciyilização universal, por tódos os pai-
zes onde ainda existem índios selvagens. · 

Praticados os tieconhecimentos necessarios para assentar o plano de 
acção; fonnr: d<?sdil logo atacados todos os trabalhos, que hoje· estão pro-
duzindo o& melhorns rnsultados, enchendo de benefiici0s as regiões· ser-
tanej '.lS e gara:ntill'qo a existtmcia e prosperidade · das. diversas tribus. 

~No • desempenhp de stius trabalhos, os funccionaTios ·das inspecto-
ri.as ttm traúdo á 15eographia nacional um largo e precioso contingtmte 
de informações, ten~lo si.do tambem descobertos muitos saltos e cachoei-
ras:, iontes de potencias mecanic.as capazes. de determinar e animar o 
surto de varias in~ustrias. 

VJsando üm f\m es~encialmente social e economico, o referido Ser-
viç.o se rá cai1<h.. vez mais, tim . propuls~~ da agricultura, , da . p,ecuaria e da 
instrucção pelos or15ãos systematicos das povoações indígenas e dos cen-
tws agricolas, apparelhos destinados á educação dos indios e dos traba-
1 hadqres nacionaes na propria zona do seu habitat, operando assim " 
desbravamento, a çolonização e a valorização dos sertões até agora m-
acce3;:íveis e incul,tos. 

Foram feitas varias e repetidas expedições par·a pacificação <le in-
<lios no Territorio db A,cre e nos Estados do Amazonas, Pará, Mara-
nhão, Baliia, Espirito Sanro, _M'inas, Paraná, Santa Catharina, Goyaz f 

Matto Grosso, bem como para entabolar com as tribus já pacif.ica<las, 
··não só he!ltes- Est;}'dos corno nos de S, Paulo e Rio Grande do Sul, as 
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relações necessana~ .,. ;tssistr.ncia que lhes •é devi,da 'e que lht:s tem sido 
prestadas, sob ·vaFios aspectos. 

~\!luifo animadora é já a cultura das terras e a 'cJTia.ção de animaies. 
domesticos nos p0s1!0s <lo Servi1;0, toda ella co~eçatâa e praticada pelos 
indio-s, sendo relativamente consider.avel a área p~antada •c0m cer.eaes, 
ar·vores fructiferas ·e hortaliç;rs. 

Em relação á estatistica, foram arroladas .mais 42 .aldeias ,em ·Go;ya'l 
e notados :v.arios vor.alrnlarios ind<igenas. 

}'or.am fundadas oito escolas pl'Ím a ria~, sendo, uma no sul de Matto 
Gro ss L>, cinco .nas estações te!r.graphicas da l inha que es tá s·endo ·constFui-
da a@ norte d0 mesmo Esta:do peh "wmmissão a cargo do rCoronel Ron-
don, uma no lVTaranhão, na zona do Curupy, e 01:1tra no Espirite ·Santo, 
no. ,Posto do .Pancas . 

Quanto ao amparo e aproveitamento do trabalhador nacional , 
acham-se sobretudo adiantadas as obras de construcções e installações 
do Centro Agricola - Sa1iino Vieira - no Est3!do da Bahia, citja .inau-
gu mç:io será feita -até o fim do corrente ~nno. . 

Foi aidquirido mate~ial para installação de serraria e o.laria mecani-
cas· para os centros ag ri r. ol as dos E stados do lVIaranhão, P.iauhy , .Rio 
Grande d.o Norte, Pernambuco, Ala~ôa s e Sergipe e brevemente para 
o Ceará e Parahyba do Norte. 

' Dados os esforços que estão sendo envidados pela Directotia do 
Serviço nessa tentativa de reerguimento do nosso proletariado ;rgrkola, 
espero poder dar-vo·s conta da · inauguração -de todos esses nucleos na 
mittha ipFoxima l\1ensagem do anno vinàouro . . 

Lm ·coTFel ação c:orn o Centro Agrícola no munjcipio de A1cantar.:t, 
Estac'o do l\lfaranhão, fornrn feitüs os estudos e orçamen'to do canal de · 
Sa•ntr\ Ignacio ou ·Cerijó, o qual se 1iJ.es!ina á navegação de pequena ca-
b0ta,e;r1n ·errtre :ts bálü;u; <le (Cuman e S. l\IIa rros . 

J'ara a realizaciio deste serviço offerr::cen 0 ·Governo do E stado a 
«1uan~i a de 300 :000$, contribuição es ~ a que permittiu a acquisição •c!1: 
appa~'(Hrns meca!nicos mode rnos pa-r.a executar a e~cav.ação 'e mov,~m enr,i 

de tc!'fas . 
Cons-tr-uido ,0 ca nal . fi ca·rãe garn,ntida s as communicaq@es entre a 

Capi: a 1 e ·os 'muni 0ipios do '1'ÍC0 ·vali e de P eri curn a.r.i, assegura.ade a ·s ;1~ 

)ú~a f;;ç!l fl (!>~ 1J!l 'rodu c~0~~ ir,9lpsiyç ~ h0r-plcha ido Alto T \\J,rr . 



Serviço do . Povoa-
mento do Solo 

Syndicalismo e 
cooperativismo 

·E digno de nota o augmento operado no movimento immtgratorio, . 
dura1~ti> o anno passa'do . Assim é que nesse periodo entraram no Brasil 
180. 182 immigrantes, offerecendo a média dia ria de entradas o numero 
de 4Q3, quando em 1911 foi de. 366, ou seja um augmento de ] 27. 

€'.ontinuam em trahalhos de fondação nos differentes Estados 32 
colonias ou nucleos col0niaes, dos quaes 12 mantidos pela União e 20 
pelos Estardos com o. aux ili<J dos cofres federaes. 

Dos 38 que ainda durante o ann.o anterior de 1911 eram cons\ .. 
derad·?S como em fundação, acabam de ser emancipados, cess:mdo assim 
a pn~;1ação de· auxílios da União, os seguintes no Estado do Paraná: 
Tayó. lraty, lvahy, . J~snino l\Iarcondes, Jt~rará e Vera Guarany qur. , 
nas 111ais lisong~iras condiçõe~, apresentam uma população de · 11 :280 
pesso,1s, de varias nacionali,dades européas, constituindo 2. 063 familias. 

:\t~ Dezembro de 1912 a população <los nucleos colonia,es nos Es-
tados era de 51 :. 642 pessoas, constituindo 12. 5'22 familias. 

O valor da produr.ção agrícola nos nucleos coloniaes, pertencentes 
aos colonos que co111 .1 au'8i1ios federaes se acham localizados, foi de réi ; 
l O. 8C6 :942$090, qn~ ntia exclusivamente . apurada dos .da•dos estatísti-
cos dos relatorios do~ im~ctores do Povoamento nos Estados. 

E' superior ao qnantum apurado, no anno a,nterior de 191 l, qw· 
foi d1 7. ~~2 :935'$80Q, em 2 . 294 :006$290, o que bem attesta o progresso 
desse~ esta belecim<;ntos ,agricolas. 

O . serviço de prop'.lg;m<la de syndicalism0 e cooperativismo tem 
sido ~ealizado sem interrupções, ;ipresent.ando bem animadores .resulta-
<'los pra ticos, como sejam a cre·ação de 36 cooperativas de praducção no 
Rio Grande do Sul, onde já existem· 54 as•sociações agrícolas que estã .) 

· ~endo remodeladas dentm da pura fó,rma cooperativa, com o fim de 
elin;iinar selecções de classes e favorecer igualmentõ ao grande proprie-
tario e ao mais humilde oper;irio rural, e 18 em Santa ·Catharina, onde 
j fi existiam 22 associações, cujos estatutos estão s·endo tambem conv~
nient.~mente rev:istos. 

Jdentico servico· estii sendo realiz~do em outros Estado·s, sendo digna 
de mencão •especial a organização do Banco Cooperativo de S. Paulo, 
com o f·im de reforçar, por meio de empresti.mos, o l astro monetario das 
coopr1 ativas de cons.µmo mie ' se otganizare~ na capital daquelle Es-
tado e a rr,rrioçl<,:laç~o. da Coopepiti'n Çrntrnl do~ Agric1,.11tores do Bra· 
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sil, soe os ausp1c1os da Soeitu-lade Nacional de Agricultura, " cll"" co·1-
stitu1ra um yasto armazem geral de mercadoria s des tina'das á. distribui-

. ção m sta praça das safra·~ realizadas pelas cooperativas de producçii 1 

e p eh:; agricultores isoladamente. 
No .intuito de ·evita r o ag-gravam·ento da carestia ·dos generos dr. 

primri1a necessidade e de reduzir a e~peculaç1j.o, tem sido feita tambe11.1 
corn grande intensidade, e exitn cliariarmnte nas officinas e· nos· centros 
operri0s desta Ca.pital a propaganda das cooperativas de . consumo, fo. 
cilitando assim a approximação entre productores e consumidores. 

'\s appreh.ensões que já nutria o Gonrno em 1911, quando vos 
communicou em mensagem a situação desta nossa importante industrü 
dos J'5tados do N arte, ameaçada ·em seus fun•damentos pela concurren-
cia ~ xtrangeíra, ' e suhmetteu ao vosso es ttido um plano para sua defes::i. 
econ1Jn1ica, convertido mais tarde no decreto legislativo n. 2.543 A, di: 
.'í de Janeiro de 191 2, acCf'ntuaram-se grac-lualrnente no . ~orrer daquelle 
anno com o incremento que tem tomado a producção da bor-racha de 
planwção nas possessões inglrz:is e em mitras pa•izes do Oriente, e já 
1l'ão podem ser di ss imuladas neste m'ome·nto, quanido, em ba~xa constante 
e ac".entu'.a,da, o p·re~o tla no~sa Pará. fina, se acha a 4$ o kilo, preço 
que .iá representa a:pemrn o custo médio de p·ro<lucção no va1le do Am;i- · 
zona·r,. 

~ ) imp'JS tO de exportação cobrado sohre a borracha, fonte quasi ex- · 
clus.i 1ra de onde retiram as Sl.las ren<las os Estados do P ará, ' Amazonas 
e l\'fan.o . Grosso e o T erritol'io Feder<>! do Acre, não renresenta m;iis :. 
parte com que, dos focros apurado.> no ii1dus tria e:icf1lorcula., o product": 
concorre para 'as de~pezas <lo Estado, mas uma taxa que f'á. vai incidind ·· 
s'ohre 1.rabalho imf1roductir1C', o que equivale a dizer que começa a re-
r.:i hir direr.tamente sobre a rropria fortuna par~icular do industrial. 
Torna-se, pois, cada vez · mais imprescindível' agir com pre·steza e ener-
gia, nas medi,das ele defesa e apparelhamento economico que decretastes, 
para evitar os males que ·ÇSSq sitnaçã0 trará certamente a. todo o paiz, F·~ 

ama di'Tifouição do custo de producção compensardor.a da baixa dos pre-
cos de venda 11ao co 11 oca r os nossos seiing11ei1:os em condicões de tP sist i • 
aos ·'CUS concurrentes até que, modificados os factores .,que os collocam 

, ~.gor:t em sitm1r.ão drs\•antajosa, noss~m finalmente triumphar com os 
forte~ rlementos de combat~ sue ençf'lntnim .em a~ no~sas immçnsa5 r~· 

D cfBb.a da l-or-
racha 
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serv.a.; r)aturab <le ad·ores producto ras ©e borracha, na .facilidade aa 
· cultur:1 dessa·s arvort>s tanto no vallc do Amazon·as como em outrns Es" 
t~do> da ·Republica· e · ainda mais na inwntestavel superioridacle dr) 

nosso µroducto . . 

'· 

. Rt.gulamentada a le.i n. 2.543 A, pelo decreto n. 9.521, de 17 cJ .. 
. A\b.ril de 1912, e aberto um credito especial de 8. 000 :000$, ,pelo de~reto 
n . 9 . 649, de 6 de .Julho .do mesmo anno, logo que esse c1'edito foi rtigi5-
trndo pelo Tribunal de Contas, o Ministerio da Agricultura organizou 
a Superintendencia da Defesa da Borntcha, repartição incumbida d.t 
exec{u;ão dos. trabalhos previstos na :i;eferida l·ei, sendo nomeado para 
dirigit-a o erigmheiro .Raymundo Pereira da Silva. 

De 10 de .Julho do anno passado, data em que o refeúdo engenhei'rn 
foi .investido no cargo de superintendente, o Serviço de Defesa da Bor-
racha tem tido o seguinte andamento: 

Foram inst:allad ~s a secção central no Rio de .Janeir-o e a •secção 
distri:tal do Rio •B-r;p1co e organizados os districtos de f.iscalização de 
Arnaznnias, Pará, Piaphy e Maninhl'ío, Bahia e Sergipe, e Matto Gross0, 
achando-se em via de organização ,J do Territorio Fe•deral do Acre. 

Tanto os district:os de fiscalização, sob cujas jurisdicções se acham 
as mais importantes zonas pr-oductoras de borracha de seringueira 011 

de ma'l Í ~oba, como a secção districtal do Rio B.ranco, que exerce a sua 
acção sobr.e uma va~ta região •de campos de criação e de cultura, já es-
tãn p• oviidos de pessral e material necessarios ao perfeito ·de.sempenh ::i 
dos irr.portantis~imos t:rabalhos que dt>v:erã.o e;xecutar. ' 

F·?los decretos ns. JO. 051 a 10 "055, de ] 4 de iFevereiro ultimo, fo-
ram rxpedi·dos os regu~amentos para as Estações Experimentaes da cul-
tura chi seringueira 1-0s Esta<los do Amazonas, Pará e Matto Grosso e 
para a cultura da maniçoba nos Estados do Piauhy, Bahia e Mina,;; 
Gera<>$. 

1 

Para todas ess·as estações j ::í. foi adquirida parte de material, fer-
r~enras, utensílios, machinismos e apparelhos de laboratorio e estão 
sendo tomadas as proY1dencias para acquisção dos terrenos necessarios 
a caria uma dellas e para a composição do respectivo pessoal technico 

'.e pir,fission~l, cuja nscolha precisa ser feita com cuidad-0, em vista d::; 
'rYJ.portancia e;><cepciorial do~ servi~os 9ue 11'te$ v:\o s~r çonfiado~. 
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'F•Jrain iniciados •e acham-se regularmente a:diantados ·os serviço~ 
prep'.• :-atorios nos 1Estados para a :E"'posrção 'Nacional de - ~Borracha a ser 
reafo. ;tda nest~ Capital em 7 de ·setembro pro~imo. 

·')s funccionarios encarregados dos traba'lhos referentes á exposi-
ção eotão procedendo a um inquerito em todos os municipios sobre a 
'exi:stenoia .ou ,não de borracha siltvestre ou cukivada, e .as· condições eco-
nomic::is em que é 011 poderá ser feita ·a respiectiva prnducção racional 
em larga escala. . 

Antes ·de ·dar execução ás ·di sl_'>osi~ões da ilei que mandam e-stabeleoer 
no . F,íl.le do :Amazonas hospitaes ·interiores, ce'fcados de colonias agrí-
colas, era p11eoiso fazer um -estudo prévio das condições medico-sanita-
rias de rnda um dos grandes val1:es secundarios que compõem a grand~ 
bacia do Amazonas, afim de ser escolhido para cada estabelecimento o 
local! mais apr.opriado, qi~e lhe ,pelllnitta 1prodwúr 'º ma:x;imo resµltad 1>, 
tanto Fio prnsente, como sobretudo no fü1tur0. 

Para ex·ecução ·desses estudos foi lavrado contracto ·com •o Dr. Q G-

waldc Oruz, que enviou immediatamente ao Amazonas uma commiss·a,1 
comp0sta dos Drs. Carlos rChagas, Pacheco Leão e J c:ião 'Pedroso. 

A. commissão já visitou 1successivamente os <Valles do Mad·eir.a, Pu-
rús,· Acre, Juruá, 'Solimões, Negro e Branco, tendo proce'diâo a ·numr-
rosas observações e colhido cop'iosos dados de alto valor sobre a locali-
,zação conveniente dos hospitaes . e as condições de hygiene em que é feito 
~ trnl,a'lho nos ser-ingaes ·e rm que vive a poptllação das ódades e villas, 
bem c;0mo sobre as molestias reinamt.es, endemicas e epid'emicas, caus·as 
que produzem a maio-ria dessas mo1estias, meios de evital-as e comba-
tel-as. 

~ls trabalhos da 1Commissã10 Oswaldo Cruz deverão estar terminados 
em 8çtembro iôe 1914. 

Parallelamente a esses estudos no teneno, estão se,n<lo feitos no es-
criptorio technico da Superintendencia os projectos e orçamento_s do~ 

hospi'.'aes, que terão ' capacidade paira 100 doentes e serão appao11elihados 
com todas a:s depende.nrias e e~ementos necessarios ao perfeito desempe-
nho . da missão huma-nit:uii.a e ao mesmo tellljp0 altamente v·aintajosa ans 
intere~·ses do Esta·do. a que ~ão destinados. 

' Na zona do Rio Branco, on'de existem fazenr<ila'5 :de propriedade 
da União na fronteira, de grande superfície, ·situadas em campos natu-
ra<;s çk çrjaçií·o e agric1,1tiir(l, e 0nde já ha estab~lecimentos para mai s 
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de 70 fazendeiros, estão em execução os estudos para o melhorarnent::> 
'da · n;;n egação. e OS' est1~dos, trabalhos e installações preliminares para o 
arrendamento de duas das faze'nda s nacionaes e colonirzação 1directa peh 
Mini'sterio da Agricultura de uma parte da Fa4enda 1de S. Marcos, con-
forme determina a lei. 

Para os· estudos do· melhoramento da navegação do . Rio Branco, 
· confía<los· á Superintendencia em virtude de açcôrdo entre os Srs. M i-
nistros da Viação e da Agr.icultura, foi celebra,do contracto com o-, en-
(5ehheiro especialista 1"faurice MolJar,' estanrdo já estudada no terreno , 
por duas commissões de engenheiros nacionaes e ·extrangeitos, a secção 

\rri.ais importa·nte, comprehendi"da entre o forte ·de S , Joaquim e o lugar 
·denominaJ,do AJliança, abaixo ·da zona encachoeira!da, com a extensãl) 
de 300 kilometros ._ 

Já permittem esses estU:dos verificar que é com effei.to ·no melhora-
mento da navegação do r·io, que é encontrada a solução satisfactoria, 
econc)mica e de rapiJa exe·cução do problema de "tràlll.sporte regular e ba-
rato entre Manáos r 1 

:oi famosa reg ião dos campos do Rio Branco, po-
dendo agona ser posfa d·e lado, por muito prematura e altamente dis-
pendii>s·a, a solução qfferecida. pela con~trucção de uma éstrada de ferro 
entre Manáos e a fóz do Mahú, que é· aliás de grande importancia es-
trate'1;ita e será de grande impQrtanda commercial," dentro de algum 
lustre!'. quando, pela navegação do rio, estiverem crea:das na região d1,s 
campos geraes os grandes elementos de trafego que a deverão alimentar . 

O melhbramento da navegação do Rio Branco vai permittir ain-
da ,pela ·creação de ltma fonte de ,energia electrica que poderá fornecer 
atê ce rca de 12 .000 cavallos, na barragem a construir na secção das ca-
t hoe.iras, a abertura fl·e novos horizontes para a industria e o commercio 
de rndo o valle, toqiando possível o estahelecimento graodual d.e serra-
rias, c.l aria,s, usinas; fabricas e armazens frigoríficos, á proporção ·que 

·'se fôr povoando a r~gião, os guaes encontrarão no men::ado de Manáos 
o nat11Tal entrepostq, para o aba·stecimento dos .generos produzido.s .t 

todos os oútro-s pontos ·do valle do Amazonas . 

Na regiã-0 das fazendas nacionaes, adma de ·Boa Vista, cuJa .st1-
perfi,.i e é maior que a de alguns dos nossos Estados é que · poderá rC·· 
ceber e alimentar uma população · JO vezes snpe·r~or á que hoje possw 
todo o .Estado do 1\\-mazonas, a Secção Districtal do Rio Branc.o esd 
proc·~ :Jendo a estulfos tnpogràphiêos, geologicos, hydrographicos, m~teo-
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rolog1:os, botanicos e zoologi~os, e ao estabeleeirhento, ao mt~wv tem· 
po, de' alguns elementos ' indispensaveis de .trabalho, como sejam serra-
úa, oHicinas de reparação e de segeiro, forjas, estação 'tel~graphica, li-

. nhas tel.~phonicas, curraes, pa,stos fechados, viveiros de cereaes e arvo-
res fructiferas e pequenos nucleos de cr.iação de c;frneiros, porcos e aves 
dóm'!~;ticas, serviços r.sses que terão preparado .ª região para, quando es-
tiver, assegurada a navegação effeci:iva ao rio - o que · pO'derá ser feito 
dentro de dous annos -~ rer.eber qualquer quantidaide de immigrantes 
nacionaes ou .extnu:igF.iros, e se transformar em p91;1co tempo em um 
grand·~ centro. de trabalho e de producção. 

Este facto é· excepcionalmente importante para duas terças partes 
da rcgi~o amazonica porque, no desenrolar das phases da crise e mesmt> 
depo_i:·: desta terminada, roderá a do Rio Branco, acolher os que não ti-
.vere1T• obtido resulta-do satisfacrorio na .exploração d·á ~ndüstria da 
borracha e fornecer ao~ que ainda tiverem probabilii.datles de exito, ·'ele-
mentos · preciosos de resi-stencia, com o harateaml:nto . de muitos· dos ge-

. neros e ma:t:eri:H:s ini.:lispensaveis a·os seringat;s. 
Acham•se pmri).ptos os projecto~ e vai ser aberta concurrencia parb 

a con~trucção ·das hosnrdarias de immigrantes de Belém e de Manáo~. 
cuja ina.ugmação poderá · ser levada a effeito no correr ·de 1914. 

Foram celebrados ·contr~ctos, depois de concurrencia publica, para · • 
~ estrrbele:cimento de uma fabrica de · artefactos de borracha no Rio de 
Janeiro, uma · usina de refina<;ão de borracha seringa e· de caúcho em 
Belém do Pará e de uma ~sina de refinação' de borracha de maniçob.a 
ç de rnangabeirn .em Pirapçira, no Estad0 de Minas Geraes. 

. Todos es·ses estabeleci~~ntos de~erã0 estar funcciona11do rio corre:· 
de 1914. 

Te-n,do as companhia~ Port of Pará, B ooth Line e as outras em-
.nrezas inglezas cnjos intereúes estão presos · ao futuro da industria ·da 
bmracha amazonica organizado um.a expedição de instructores pratico.$ 
soh :i chefia do Sr. C. ·E. Akers, especialista no a>ssumpto, para ensinai 
aos se·ingueiros dos v.alles <lo rio l\1:adeira, do baixo Purús e do baixo 
Jurw't os processos orientaes de córte, que ,permittem aue'mentar a pro~ 

. d11cç:ir, do latex sem namnificar as arvores. julgou o Governo conve-
nien.te e·sten·àe1 esse eonsino ;i.os seringueirM do baixo .Amazona·s, .no ~ê
Utdo po Pará, e das zon.as do Es·tado do Amazonas e Territorio do Acre. · 
s'if,F '\i;1;l JH'·~ vallt's do runís. acima ide Hyutanahan e do Jii;uá, ac1m:1 
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de S. Philippe, de modo a ficar attendida p0r esse lado toda a região 
gommifera. 

('.um bina.da c0m o Sr. Akers a orga.nização de duas exped_ições se-
melhau tes á. primeira, ;q\1e possam operar nas referidas regiões, :,foi com 
elle lavrndo o respectiivo con'tracto, dev.en.do ambas .as expedições en-
cetar os seus trabalhos em l 0 ,de Novembro prn,.i:mo e terminal-os em 
30 d•.: Set~mbro de 1915. 

Acham-se pre,sentemente em •estudo e 'terão dentro · em •breve as so-
luções que orem vel'ificadõ mais con venien.tes, •as i.nedidas tendo por 
objes: ivo os aC'côrdos a celebrar com os Estados do Pará, .i\m;rzonas, e 
~1atti> Grosso par.a a .diminH~ção dos impostos ·ctl~ exportação, é prote-
ger a industria cla borracha, nos termos .dos arts . 12 e 13 ·da refe nida 
lei de S de ,Janeiro; o estabelecimento de urna empa-erza •de pesca >nos <r~os 

da \n1azonfa, de uma fazend.a-modlllo de oniação e de lavour~ ·na ilha . 
de Ma 1:,ajó e -de depositas de carvão e. oleo conibustivel para o abast-eci-
men:o do.s vapore? das nive,rsas -linhas .de navegaç,ão fluv;ial; a limpen 
e pro.iecto de melhoram1ento da :na vegaçio dos rios .Purús e Acre e a nc· 
vi~ão do n:.guhniento de cabotagem, na parte refen;nte á navegação 
inte,\t')J'. 

finalmente foi e;xpedido pe1o ·dec·reto n. 10 .1105, de 5 de Março 
do wrrente anno, o n~vo regul.ame·nto .de terras de<volutas <la União. 

. Tenho especial safisfação em · ' "ºs communicar ·este facto, não Sl) 

po.rqnr- e1le é ida mais ~]ta impdrtancia para a r.egl!llarização .de en0nnes 
intere8~e~. presos á lega 1.izaçfo ~as terras do Acre conro sohretmdo r,9.rqu•: 
elle representa um acto de s.::íbia justiça por parte ·d.o Govie.n1:0 Fedenl 
para r.om os nossos he.1 oiços. pat·r.icio~ acreanos, que .conquistaram o ·di· 
rei to a es•sa.s terras, com sai::rifici'l de milha l'es de vida·s, pelo traibrul.h;J 
fecundo que augmento11 a riqueza aacional com ·a valorização cle. vasta~ 
Pegiõt~ incultas e até pelas .arma:s, quando teve necessidade de def.endel-a> 
cont·r.a o do(I)iniq ,de eXltrangeiros . 

.J:'-.e;vo agora v0s ·iirfiormar que com a organ1zação e andament0 dr . 
todos es,ses seniç©s 4io r, m desprncifülos 4. 400 :800$, até e- fim · clo exe·r· 
cíoio em 31 ctle Dezemb1110, por conta· d'O refor.ido C'lr·edito de 8. 000 :000$. 
aberto em Julho de 1'9p . 

. Ú•mo v-êdes, Srs. Membros 'do Oongresso Nacional, n'.ão se item ·o 
Governo descurado do rrnhal-ho de ~l1:a Fespomab\1l·idade que 'Jhe c0n.fia:;-
te~ ihtra il defe§q dç up1 prnçl-µct9 que con~tituç \:\ se~:unda fontç ~~ ri-
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queza: nacional,. e ainda. p.Rra serem assegcu•rados, por .uma fórma ou por 
ou tira, os meios . de poder.em extncer . a sua a:ctiv.ida:1fr, com pr@v-ôito -pa.ra 
si e p:.ra ª · communhão, os nossos patri.oios dos Elstados ·do Norte. 

fodo o p lano de medidas qutl decretaste·s com esse fim, com ex-
cepção apenais das rêdes de estradas· de ferro; cuja,,exc11cµção se prende á 
do í!~ano geral ·de viação, dn. paiz acha.se iniciado e em andamento de 
accô rifo com os recursos que p~ rn isso concedestes na lei do• orçamento 
em •ngor. 

A julg~r pela opinião publica sens.ata, do paiz e do exttangeiro , 
esse plano. de medidas que d;ecretastes xepreseµta. real1,T1ente tudo quant :> 
na nnF.sa situação se pc'ide fazer de melhoi· e de mais conveniente. 

T'.spero1 do vosso pat.riotismo .que ajudareis o Gov.ern_o a. d_esempe-
nhar a difficil tarefa., que vós mesmos lhe confiastes, dando-.lhe o vos.so 
apoiJ '· os recursos de que carece, evitando assim uma interrupção dos 
· resp~..: civos serviços, o que seria grandemente prej udic,ial á vida economic?. 
e financeira da Republica . 

.-\.utorizado ·pela lei n. 2.544, de 4, de ,Janeiro de 1912, o Gov-emo l'~st~a 

organizou a Inspectoria da Pesca, cujos serviços foram regulamentadl>S 
pelo decreto n: 9. 67.2, de 'i:; de. ;Ju1ho daquelle anno. 

fa.sfallada pro.visoriamente esta repartição á . rua Vieira Souto, 111) 

bairro . de. Ipanema,, foi ultimamente trans.fel'~da parn o pavilhão ocou:g:1-
do Jll~~o Estru:lo de 1\1.inas. Geraes na Expoúção NaciomLl de 1908, onde 
se ao!ia. funccíonando regulaFmente. 

O territorio naciónal foi dividido · em tres zonas de pesca, abran · 
genclli ·; a· primeira, os- Estados do Amazonas, Pará, Mannhão, Piauhy, 
Cear:": Rio Grande do · Norte e Goyaz; partinào <do oab0 Oránge até n 
de S· Roque e · comprehendendo · a.s ·bacias dos rios Amazonas, Tocantin.; , 
Turya ;5Ú, lVJrnrim, Mos·soró, .Piranhas e outros; a seguh<da, ·os Estados 
do füo Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas; Sergipe, 
Bahia: Espirita Santo, . Rio de J anei.m, S P.aulo, Minas Gemes e o Dis-
trict•> Fedem!, partindo de cabo de S . R0que até a ilha do Cardoso e 
oomprdíendendo as bacias dos rios J?arahy.ba do Norte, S. Francisc<•, 
Paraguassú'; :Eelinonte, Doce e Parahyba, e, a teroeira, os Estados do 
Param1, S::l!Ita Catharina,, Rio Grande rio Sul e l\ifatto Gross~,. pa.r,dn.do 
da ilha do. Cardoso até: a barra do arroio Chuy e comprehendendo as ba-
cias ?.1 i ~ 1 l'ios· P:naná, fóra do Estado de S. Paulo, e :Par.~g,uay .. 

·· ':;- . ' 
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. .\. essas zona~ cwrresponde igual numen:>. de estações de pesca, com 
séde;, rt5j!Jectivam~nte, em S .. Luiz ,do !l·'Iaranhão, no Districto Federal e 
na :idade do Rio Grande do Sul. 

Da estatistica a que se procedeu na estação do Districto Federal que 
já se 4C.:ha mstal.lada e funccionarí.do, verificou-se a existenci,a de: 1 . 6U 3 
pesc.:adore:; mauiculados, 744 ·embarcações registm1das e 2. 967 appare-
lhos de pesca, ·~cndo que a média da matricula diaria foi de 21,37 e o 
c;oeffírn:nte ?t- analphabe:ismo 58,6. · 

Fsta estação já se -acha ·apparelhada· com qu-atro lanchas e 'dotad:i 
de um" officina de . reparo dó _ material, afim de att:ender á:s necessidade? 
do a.:rv iço . 

·.Embora 'não tenham siqo ainda in:iciados os serviços de laboratvrio· 
e bib' ;cthe~a, foram attendidas varias consultas sobre questões de pisci-
1.:ultu1 a:. 

'.)~ governos dos Estados de S. Paulo e do ·Rio "de Janeiro têtn 
iprts~ado os melhores auxilios · para o bom desempenho dos serviços a 
cargo d.a fospec1;.oria da Pesca, e bem assim o do Estado de Alagôas, qur: 
resolveu satisfactorian!1ente a questão das cerc.adas proposta por aquella 
lnspedoria. 

d.t:lativamente á questão das rêdes, de . ha muito feitas sem a menor 
prnv·i~ào em beneficio dé uma pesca racional, torna-se .necessario agir 
·om ,.n.cmeditada calma, afim de chegar-se a um resultado satisfactorjo, 
sem prej.uize do verd;i_deiro pescador, muitas vezes levado ao erro ,por 
simp' c., questão de mfÍ_os exemplos ou falsa applicação de dispositi~os 
legaes 

( 1 Gover,no está provi~lenciando no sentido. de serem. inst;illadas ·no 
m:afa breve prazo as estaçõe~ •de S. Lui7- do Maranhão e. da cidade d rJ · 

Rio /.~ 1 anHe do Sul, ·e bem assim sobre a acquisição de um navio ap,ro-
priado aos serv·1ços, d~ que trata o regulamento desta repartição. 

l 

"'-Tao tem tido estfl industria 6 desenvolvimento que era de esper-ar, 
dada a grande riquez;1 do nosso' sub-solo, o que se não póde deixar ele 
attribulr principalme11te á falta <le · legislação mineira, eonforme vos 
ponderei em mensagens de 27 de Setein bro de J 911 e 3 de Maio do ann·i 
passado. 

Pr-éstareis um reJevante serviço ao paiz se não a•diardes por mai s 
tempo a resoluç~o de tão importante assnmpto, votando o :wrojecto que 



ac·ompanhou a primeirl"' daquellas mensagens com as m-0dificações . que 
J ulgafdes conveniente. 

Tmdo sido reproduzida na lei 'n. 3.738, de 4 de Janeiro do cor-
rente anuo, a disposição c0ntida no art. 83 da lei n. 2.544, de 4 dt: 
Janeiro de 1912, cuja execuç~w não pôde ser levada a effeito -pelas ra-
zões 1·unstantes da · exposi~ão de motivos a que se refere a mensagem de 
í de Agosto de ·1912, continúa n Governo impossibilitado de dar soluçá0 

, satisfactoria á questão da industria siderl1rgiea,. para a qual solicito no-
vam.:!me -a vossa· -esclare"cid'a attenção. .J 

i:'.oi não terem fitado' coil:cluidos ·a tempo os trabalhos referentes aos 
prbje.:.'tus que deverão servir de base á nóva lei" de patentes de inven-
ção é aE niecessarias mod.iffc.ações da acruat lei · de marcas ·de-·'fa:brica ·é' de 
cummercio, deixaram p;; mesmos de vos· ser encaminhado::; durante a ul· 
tima st:ssão, esperando fazei-o no éorrente anno. 

· ü grand~ desen Vüi\>imento que vai · terudo ·este serviço, · conform:~ 

se v.:núca da renda que apresenta, patenteia cada vez ·mais a necessidade 
da crcação da repartição da propriedade industrial, afim de que ellt 
p1iss:t ~er convenientemen.te executado. 

l)urante o ·anno passado, expediram-se 547 , patentes ·de inven· 
ção, Hi cerfrdões de rnelhoramento "e 17 5 titulos .de garantia •proyis0n'a, 
registr~,ram-se 796 marcas nacionaes e 315 extrangeiras, e ·foram deposi· 
ta.da3 397. 

í ·s resultados apresentados por estas escolas vão correspondernào á 

Propriedade .. 
induHrial. 

Escolas de apren· 
especr.-, tiva do Governo. dizes artifices 

Uesnecesrnrio_ é -salientar as · gram.des vantagens . que auferem d.J 
ensino profis9ional os m€11Qres residentes nos nossos Estados. 

,\lem todas as escolas, ia.felizmente, s·e, acham convenientemente m3-
ta llad.1s, por falta de predios com as neoessarias· condições, o que não 
tem ptnnittido tornai-as mais frequentadas, c0rrio era para de.sej ar. 

Convém, pois, ·que o Go·verno fi'que habilita!do 'ª .poder ' ad"luiri r 
ou tl:'i>.-rno con~trnir em ·alguns Estados predios apropriados a taes es-
tabe.k•jmentos de ensino. ·1 '' 

A matricula actual das escolas -é a seguinte: Amazonas 36, Pará 65, 
Mata•·hão 240, Ceará 1'25, Rio Grande -do Nort:re. 120, .Piauhy 146, Pa· 
rahylm 189, . Alag&as 246, Sergipe 202, Pernambuco lOS, )3~hia . l0;\ 



.Junta e Bolsa dos 
Corretores de 
Mercadorias e de 
Navios 

Espn iro Santo 102, Rio de Janeiro 308, S . Paulo 160, Paraná 30 ! , 
Santa Catharina 47, .Minas Gernes 77, Goyaz 73, Matto Grosso 7.'i, 
Instituto Profissional de Porto Alegre 505. 

H.egulariza·dos, como se acham, os diversos serv1ç9s da Junta dos 
Corre•.ores, foi facil, na questão ultimamente suscitada nesta Capitai, 
ap res 'il tar as cotações dos generos de primeira necessidade desde 1899 
para ;.lgull's delles e 1907 para outros. O confronto. dessas cotaçpe~ .• 
constrn tes das tabellas organizadas pela Junta vieram mostrar qµe S1'. 

os p<•'ÇOS actuaes estavam altos, em épocas an~eriores o foram · aind;1 
mais elevados, sendo as suas os~illaçõe,s devido a diversos factores co-
nheó.:i0s nos mercados. O trabalho da Junta, além dais cotações, apre-
senta ,·a á época das safras, existencias nos traRiches e as taxas alfande· 

· . garia; que os g~neros extrangeiros com similares nacionaes pagam na 
Alfandega. 

Propaganda no 
estrangeiro 

A Junta dos Corretores mantém com perfeita regularidade um;; 
Rev15ta dos Mercados em q,ue registrn o movimento dos generos e os 

1 seuci p.reç9s s·emanae~; . 

l > serviço da orgaui.zação official dos tyHoS das mercadorias va1 
· come.,:ando a ser or15fUJizado; nas duas ultimas safras de assucar de 
Camp)s e do Norte puderam as qualidades. registrndas servir para es· 
tabe'ecer a base das negociações e entreg,as. 

A Bolsa de Corretores de Mercadorias e de Navios, creada pelo 
decrt: '.O n. 8 .249, de 22 de Setembro de 1910, iniciou os seus trabalho~ 
a 18 d<> Julho . do ari.no proximo findo. 

As operações realiza;da.s e registFadas pelos corretores de mercado·· 
nas cles·de· essa data até 31 de Dezembro , proximo passado, representa 
o valor de· 21. 992 :817$920, sendo essa importancia relativa a assu· 
car, algodão, café e outros produotos industriaes e agric~las. 

Jnstalbdos definitivamente os escriptorios de informaçõe.s do Bra-
sü em Pairiz, Genebra, BruxelJas e S. Francisco da Caüfomi:a, têm el-
Jes pn:~tado. grande· \'lume:r.o de informações sob1'e o nosso paiz, em satis•. 

· f açfo aos pedidos ql)e a respeito das nossas industria!>) commercio, agri-
cultura, colonização e viação lh~ foram dirigidos. 

t\Lém. de varias• pu'!.llicações no idioma• írarrcez, feitas por iniciafora 
do, es• ~iptorio de infiormações em Pariz e CO!Il elementos por elle. colpi-
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,, dos, f rda>r1i vamente {L exportação· e importação de prodm;: t-0s, pub1ica·Ções 
essas do max.imt>. ihtere5se para- o desenvoh-imento· do commer.cio ··entre· 

' ... o· B.r:t>i1 e a Europa, publica o me&mo ·escripto:r.io , um Boletim Mensal, 
. tambe:ri em francez, : .como auxiliar • do , serv>iço . de informações . e divul~ 

gaçãt1. ,.,,, ', 

· ' ·< 1 ''···"E 'sse Boletim, em t)ue têm t:ollabo'i'ado distinétos · escriptores na-
., Cidnad: ê e:ktrarigeiros, 1: lúgamente <distribuído, não ·só na França . co~o 
'e1n'- 'outros pâizes, da' Europ'a, ás legações, consulaâos, ·vice-consulados, 
ca:mara·~ de commei-cio, jornaes, bibliótheeas, · gabi·n~tes de ldtura e ca-
sa's rn:11merciaes que n'egociarri com o' Era~il. 
. ldent·ÍCa· publicação '{ feita pelo És'cripto·rio i erÍ'I 'Genebra, no' qu'ai, 

. assim como no ·de Pariz, f~i1 i!l'stallado um rriostruario dos nossos prm· 
cipaes prociuctos. ·' 

' .\ p'ropaganda ' <lo ~a"té pelo E~r.riptor:io de Pariz :· visou ' principa '.-
mentt " d~ffusão ' de · um typo de appar~lho para preparo desse pro'liu-
~to pcic sysbema brasileiro, sem grande trabalho p~ra o operaClór. 

·;·,• ~ob os , ;~spicios áes~ escript~rio· ·foram inaugurados em · Túri1'.1 
·i <fous , 1>~.rs Brasile, e _'."_!;1 · .nrio; e~tab'elecimentos 'âa mesriia cidade foi 
. iatrod·..izido o preparo cio café pdo 'systema gen~inam~nt~ br'a~i l eiro e 
· ;:~~m · r7~~ ult~d·~ 'Sati-;{aê:~oriO. · ~ 

... , . ,;~ , proragand.a,, do_ matte ,,tem :ne:;ecido. \gu;_lme~.t~ desses ~scriptn
• ,_r,ios . e,spec~;:ií rcuiqa<ki . . .. 1 . 

· i'~ a I tal ia. foi feita uma tenta tiva para a ~i:i-troducção dess_e _pro -
ducto no' exercito, remettcndo o Escriptorio de Pariz ás f~rças italia-

.. ::nas un ,ope.r.<lçõ.es . 1!-·ª . Lybia cerca de, .. SOO kilograrnmas de _ rnª~te brasi-
.. leirp, cjo . q~al J()i .-ma_is t;:ir~e ep.v;iado igµ,!ll qtianti:d~de, . eI]J' vista ~a m-
. posta do Minis te rio da . Gne'r.ra Ita,li;mo, seguindo. nessa occ:;1sião. um en. 

• • , • . , • • , ·" , . 1 _ · , • ··-i· - r 
carrq!ado dq mesm~ e$C'riptorio p<!-ra_ dirig~r pesso~l.mente a,s expe rien-
cias q uc.: . alli s.criio fritas. 

• .• "' ~ , •. • . • ·, •• ' f • i,. ·- , .• . ~ . 

:• Ainda• por inkiati.va -êlo me&mo es-.criptor.io. est~ .. rr:n ~ias de . forrp.a-
. •ção a C omj,agnie . Fra12c(l~B.résilierme ;d'Al.iment.ation, .. que .. terrr.p~r. f_if!l o 

· ,c'lmrrwr·cio de importação: d~· f rucra,s . t.ir,asíleira~ ._na .. )i:u ropa _. ·., .:1:. ~, · 

Po11 intermedio. ·de The · P,aulista L u,._r(lpe,r. ,,Ç om,p ., _..fo~ , p;p,o;;ta.., na 
Lati?? British Exh.ibitic>n, de Loll<ires, uma _.,90Jlt;,~çli'g rde ina,deiras ,h.ra-

-' 'sileiras, •que pbtivér·a 1corilt> pn!tnio i.µn . -. diplo.!lla-, _de .h,o!lra.,_. e; . . 
· ~a: Suissa, .. sob a .. ir,iciativa.• do , re~pectivti -~~criptoi:i,q, , or·g~!:l~zo:~-s<> 

·. ·. 



'.Snviçe •ile Inf.or-
maçe~ ·e Divul-
:-.i• iãil 

a Sodàe Frat1co ltalo-BréJi/-i1:1in·e; t<>'m o fim d'e exportllr ÍI'U'ctâs - \Ío 
Bras1I, a qu·al prétende frhr a s:ità s~de ira cithl:d~ dâ · Bâihi'&, 

Aihn d~s· esc riptor'Ío'S rif.encionad'Os; ma.ntf.'i'n o Gove'rno ·óutri:'Js 
eomm;_rna:rios na Europa i11cnmbidos da J>TOJiª'ganda ecffifom'iG:t dos ipfcii· 
ducto3 brasileiros e defrsa dos nossos interesses. 

:\a Universidade-. de Berlimi por ~niciativa do nosso cornm.issa-r.i·) 
nos pa'izes em que se falfa a língua allemã, foi inaugqi;ado um étuso 
de . liPgua po'rtuguéza, do qual está 'encarregado um professor nomeado 
pelo Cjovç.rno da Alk;1ianha. 

C11mo r.esultado de con·ferencias effectúadas entre o 'referido com·. 
missarío e os conselheiros do Ministerio do · Exterior, em -Berlim, 'o Mi· 
nistro Prussiml.vr-'do Intnior bai:s:.ou impnrtante decreto contra a J'il-lsi-
ficaçao do•'ca:fé·'na ' Allernanha. 

O. periodico Re/;orter Brasileiro, redigido por aquelle colilliiissa· 
rio, pvr motivo ·da acção movida pelo Governo dos Estadós U n-idos con-
tra. a .,. alorização do. café, publicou um hi storico de~sa va'.loriiação, in~s-

• ' . t 

~rando q~e as . . vanragrns della _ ·prov e_nientc.~. não iedundam sómen~e 'em 
tavo r de Bras1!, mas rarnbem do e~t'ra)1ge1ro. 

:l~ &se p~riodico tem di::.smentido as asserções falsas e tendenciosas 
de aii.uns artigos inscrtós em jorn:tes a'liemães contra a emigração para 
o Es(.ido çle Santa C~tharina . 

. l·~orrespondendo ~, ·b ~iesf'jo 'do boverno ào 1Es~ado 'db Ta'ra'n.á, 'o Go-
vern•> · àa União mmY.tém na Europa um delegado inc'trrfibi'tlo 'esi1éCÍaÍ.~ 
m'e-me . da prop;lg:uída do n~ atte . 

. '\.farga-se, de ánlío para. ánno, a llr.çfto [leste 'd'.q_:fa"rtlit11errto ·ào 'l\f.j. 
.nistcrio da . AgricJfti.lra, b qú."t se \.ie·tífiea ·p-eib àYillta1ao múrl.e'rb' d'e ln-
'íõrín:tçôes, parece"re~ , J:iJbs est!Ítlstitos, (!fr . , 'etc., fránsmi'ttido·s dn 'sá-
ti~f..iç:i:o a ihn~mr.~os perlidos prõc~{ldtes do paiZ 'e do dt'ran'.gdra . 
No .:umprimento de s1.1a missão n5.o tem o Serviço pótlpa·tlb 'esforços par:1 
'tôm3:·· i-rf~i:s amp!a Pt;los intêtê.'sslílfo's '"a ·disr.ril:itii~ilo gratuifa 'e syste-
mati-:a: éle ,1a\iosos 'liivd)$, · te'visths1 opu'sáílos. rnat\p' as·, etc . , ré'ferent.:3 1· . . I:' 
·fÍ i:Íldmtria, CÓn1qlerr.io e J'a\roúr':l, 'ffüfleceódo-lhes '3.Íf!da v·arios eJ-emtTI · 
i:os de irifo~macõ~s rohdêr{~; da s no Boletim 'tÍo 1vtinifterio; cujà 'lfoblica-
ção ~t faz periO<liêat,ienti>. 

Embora recente a súa creação. a diStribuição dé' imp<re'SSOS por elle 
reafrwê:la ·elevou-se nq ' t>xercicio de f912 , 'de ·.Janeiro a Dezembrn, 'á con· 



~iàet.avel cifra de 105. 22~, ·o que repre~nta um.a méd-ia mensal .d'! 
-S . 64~ e· diaria ·de '288. De .T aneir<> .a Março do wrrente anno a -distú-
buição· de publicações j.<í ascendeu á cifra ·de 37. 08(] , _~o que -demoastr.a 
te.i .. n;;vido sobre a distribuição de J912, em igual . pe-T·iodo; -Um accres• 
ámo . ~!t' 25. 679 imprcss.os -e folhetos. 

A acção informante desta repartição salient.a-5\': ainda· na _:pablica-
ção e divulgação pelós agricultores de ·aiversos ' ·trahalhos origina~ 'C 

tr.a-ckct;ões de reputado.s auto.res nacionaes ~ extrangeiros, relativos · á 
.a:gric:11!tura·-e pecuâ.ria, m~~t~ndo correspo.nden:ciii" ,di~Feet-3. -e -cont-iµ\la· com 
-avuh1do numero de t"stahe1ecime11tos particulares ~ : offieia~ -do. ,paiz ·e do 
-extraugeil"o, com os ·q·uaes permuta nurnetosa·s publicações, com~ · sej.a·m : 
jom~,es, revístas, bol:ctih.s ;e çmtros. traba1hQ.s -(l~~·qie.IDJ.a..-~~t.~ieza: ~ 

~ odas as consultas q_ue lhe são dirigidas de varios pontos do ex-
tran~1to a respeito. do nosso tommercio, agricultura e mais · industrias 
têm sido promptamerite ~sponcfoias, · ein differentes línguas, conforme " 
ioTigem do . J'H:dido . 

.Ri-O deJanelro, 3 deMaio .de··1913. 

Hj.:RMES R. Dt\ :F'oNsEcA. 

Pr_cs'ident:· da· Hepublica .· 
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\fl' d~sempi:nba.r..me, pela ultim<i vez, i:lo d.eYer <'})le - lo7ile ·i!'Rpõ~ :,r 
·lti fop.d.amen.t.al ela lkpµbliq di: ew&r-vos o estai\if.) ~al dq paiz e- Í·~ 

dica r :;s m.e.did.as ne.cr.ssl!-ria.s a0s gran1ks intere:S<Ses da nação,. comei<f~ · 
por t:ongratular-me com ella pela Yossa reunião, semp,r,~ p.romissorn. de 
frcw..das iniciati:vas e df :i,certa:d4s solt~çiií.es de>s ·pubLices problemas . 

. Agora, ~ue ~r6s oppQrt.un:amentr d,e ' jtJ·lgar ee actQS .. extra@~Ína.
rios por l'Iilim pwaticad1)s, em o~(!lfi~enc.il!- .á l.ei fm1damental da Rep~
bl~ca. p<11ra assegl}.,rl!-r a . ordem e i:rnpr.pir a v~ct0áa ·<fa .. ana~d~i;t, niars 
se ac.'.entlia ;i importancía do inicie €los v0ssos t·r;,thaJhos, que y~- ,d,i-
minu•r. a re~pons<1-bilidade .que, ~o inter•regno cl-as vqs.sas sesa~_s, e.Jl:C'LlJ>-
si.vamtnte pes.oµ _ soQre o P.?<1er E:xecutiye. 

Doforo~o acontee~ment.@ commoiVeu· a nação e enlute>u a Nlarinh.t 
N 'ac1;mal. 

G naufragío do rebor.ador Guar1m_y, arrcb'}tarrdo. á nossa ÂFmada 
v~da3 prtciQsas .~ jq-".ens mar-inh~eiros, . ardo.~osoo no ,cumprimento do de-
·ver, r.e.;ve a _m:µs intensa. e tris·te repercussão no espírito do Governo e 
.do tJ•l\'-O brasileiro, e Í<;riti,me de profi,inda e indeltve:l magua . 

O bo;vefno <lesem_P,enhf.lu.-se · eJlltão com a maior so:licituee de' todoo º" 
deye.i:e,1, 41:1(' J:h.e ca~iam, e prestou ás sy.mpathica•s victimas da- catastro-
phe .1s m-an.ifestac;ões do 'luto naciona·l. 

/ HI apresentar-me aos suffragios da n\lçãó, bem ce>mo ao assumi~ 
' , . 

o Govc·rno, expuz os princ·ipios i!fspiradores da min?a acção politi'c'a r 
apon~ ri os problemas a que dedic'ari~ especial cuidado, durante o período 
em {jUe me 'incun;ibe· pr~sichr :i Republica. 
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Diz-me a consciencia, e corifio dirá tambem o imparcial j ulgamew·u 
da historia, que cumpri fielmente a promessa solemne feita á Rep11-
blin e á Patria. 

Nem me afastei dos princípios, nem descurei das medidas de pos·ii-
vel a;Jplicação neste período de governo. 

Se umas não chegaram a seu termo e outras não puderam ser eu-
saiad:ls, é que a escassez do tempo as limitou ou circumstancras inver1-
civei3 as impediram. 

De vós .dependem algumas, entre as quaes sobreleva a promulga-
ção do Coid1go Giv.it, . para cujo··.estnâo eon.vogue.i no anno p.assa<lo um.1 
reuníãci extraondinaria do Congresso Nacional. 

l!:ritre as de maior importancia está a construcção de habitações 
p:ira . operarios, q:ue ÍHÍciei e tenho a fortuna: de :ver . .d1egar. qµas i:·a se ., 
te:rmü .em . dous importan~es nudeos;. dando assim.· ás classes trabalnaGlct· 
ra:s da> nossa democr:,icia ·a demoNstração de sol ida ~re<lade so:l!: ial ·que foe3 
deve o podei; publico. 

' · C onstr:angido', p <;la s · comlições economicas e financeiras . 'P rodu zidais 
pela "dtmimúçãO'· de ·val 4r cl0s preponderantes .product!!JS da m>ssa .. ·expor· 
tação --o; o !café e a ·bqrra-ch.a, ~ . pda crise monetaria immdial, ;i , dc·· 
fic.i~nWi dos ·nossos a-ppardhos de circubção e os grandes comprpm:iss0s 
decorrentes ·de · antigos contractos e concessões, fôr-a impossi-v el; ~ er-:.1 

grave imprudencia, ' tentar maio·res" emprehendiment0s .. · 1 . •. 

fudo indica a po1j ti ca de .. retrahiment? .em que persiste o Gove.r .. 
Hll; ·p~ra chegar-se, pqr uma severa . economia, á normalizaç.ão da noss .~ 

vida foranceira e ao emprego de meios efficazes em pról do desenvol· 
v.imento eco~10mi.co .;do .. paiz. · ·., ; .· 

A . vida -poJ>iticm da nação . soffreu; sem .duvida, durante o · perioJu · 
d 11 ·meu ·.go'Yem0,. .. da:s. ·naturn<'..s agitf,lções •na grande 1e apalxona·da c:arn-
panha eleitor~Lque· .prec.r.nen1m á minha· eleição. · 
. . ,, .-. A .palitica._ feckral ~ . a dos Esta<l,os resentiram·se desse choque (; i;: 

opiv.l,óes . . e . i!e · !f1 rt fer.enc.iàs, - aggra vad0 P"el os proces,sos dissolventes ei;n-
pregadns como armas d~ combate .... Até ,agora áinda não . .de.sistiram 10-s 

Fl• ·r;i ~ nrns _ .então,, venç~dós,, , e,. de novo. d~?ampa.r;tdos , .do apoio IJ. ~cionai 

i:ia: :rece1,l~e el~ição <:le 1° de Març}J, de opp,ôr as prete~çqes da sua ' ou.~::l;d\,i' 
á .vo;i1ade i:i;~i~n~i da~:+mente ma.nife~ta. . , , ' . . . 
. ·. J}ahi t~n~~tivas. crin{in~~as de per.turbaçã~~_ da ; ,az publica, . c~~ ;, 

• • 1 •. • · '•· , • • • I . ) 

emp rego dos mais reprovaveis meios, pela Í)nprensa facciosa e por tu ;·-



butencuS:-wntumazes, para consegúir a·nedar ~:a·s "classes ·:popnl'~t:esHe as 
fdtça ~ àrinad.as d<:F nobre t<trrene rdo : eumprimen<to :·<lo ffi!;ver ,·dvico:'e .. ~ 
obedi.t'ncia-· ás·,leis. · ·· · ' · · .. ~ ·: ., : """ · - ·: -.-. ;.,. ":. , :c'-· ;i,-

.Essa·s teritativss .. se ··earacteriza rarri cotrr·'O · 1principit>·c ·de::. ~xecuÇãi\ • 
tra<l:u-zida•s nos "factos da l10ite de 4 de Mar~o, em,. que, agitia-ào-Fés. ·pci-t. 
pula rcs e alguns mifü:i res esquecidos dos·· seus grandes dev.ere-s "par.a. · eqpl"> 

a Patria e a Republica; ensaiaram um . golpe de audacta·:-que Jhes:{e-ntrr-
ga"Sse"<o Gove·r"no Federal·: ... · . .-.... ..... ·,: · 

··.-C:mheC'C'd'or ti-as 'amea:ças e dos manejas sediciosos; o GovernO"' agua ;·-. 
dou tn.nquillo o momento opport. tmo de agir · em ddesa .dà ·ordeni "t ' d>• 
decaio· das instituições, seguw como est1lva. do •apoio ·das .classes. =:civis 
i -rwr1utendi9 d~. paz · puh-li ca ··C dà ·cooperação da •qmrsi ·geneialidad~. 

dos elementos militares para· ·.a, .rep-ressã:o ~e .qualquer criminosa .,t~Hta'; 

tiva · ..:l.e desacato ao governo legal. ·A. r.nação quer trabalhar·.,e progr.c< 
dir, ·e~ as sua.s forças armadas, inspiradas no .:culro do amor -da J>atiiot 
ê das mstituiçõrs -•repnbli canas, repe1lein, ·pelm ·seus 'hr.iüsi . a < liypothe~ 
de u'11 ~ congraçamento com· a i. -desordem. ·· Essas ' trabalham . c0in ,' esforço, 
e c0in àprec iav el fruéto para uma q_1dhoría de · educação .- .profission.at; 
que é seguro penhor de- inr~uebranta:vd· . di-sr.iplina que :as ho_n-ra e -recom;; 
mencfa á gratidão nacional. ,,... ,. , . , . , ,,1.-, , , ,, , :, . ..-

E 5tes graves fac.~('.lfr"ºbri.ga.r,am - o Gçiv.e:rno ,a declara,r., o. . es,t~.qo . íl~: 
sitio pa ra esta Capjgl,,rH l.S\ C()ma,y;a,s de N"it:theroy . e· Fet_ropolis.", ·!lQ E."-
t ldo d,1, Rio •d..e .J.aneiri:i. ,.:q.J~m .. de - pod~r: .. u.sar das. faculdades. ,.a.-w~9ír.~~adas 

P<;?r .':!Sta .mt:dida 'para irop,i;d?r os ,a_,c;tps de rebelli-ã.0 ou -S'uffocal~;i., 9l.-§Y: 
se .c:-J_·: actenzas.se , .. ,. ) :. : .~ . 1 ·' 

·.Com ... o emprego d11. me.Jidas . d<" i .segµra_riça, ... ·, res.trictas ao . mi.rtio:l!: •·. 
nece:s?<!-·Úo, . o Governo c?"nsegµiu qefonder a .. erdem tão sériamente .- amq,. 
çada,,_.a·pezar· da, ,,continuiÇade .@e esf1UÇO$ ,dos elementos sed\ciosos, qw~ 

r,einF\líi t<m ·fo.i;ta r á i;i.açã(:J os dià ~ . de tranquillidade de ,que ella · pr-t-,.: 
cisa. . . . ..;.~ : 

. U0 c;,iµtel_oso . te~ ,údó o . Go_:.; <;·~~o n? empregp e.ias ,medi<!as autv· 
riza.d.a_s. Pf~º est,ado de sitio que, de.s_de o . di? da su'a . decr~t,a~ão atf hoj ~, 
a vida norm~l da cidade não foi i~terromp1da, ' em todas . as m_anif_es~n, : 
ções da sua actividade. " . . . . .•. 
• • ~ .· . ·- ,.. . . •. . . . . . ' • 1 . .. 

'· Xão forn o conherimefi.i:Ü da · eiié:eritia ' do decreto · que ·a dcdar0tt 
e ' a f'Opulação desta gra~d~ Capii:af "ritto p'etáberiâ . que se àchárri . su-; . 
pensas as garantias constitu.-:iona'es. 

,, ' : ' ~. ";' l J •. ·•• ~ 

1 • ,,.. 



" , t-j .. V"1>".~r,p?: í\Sosirn proçf:ld~qQ . i\füfmíi a n,~~~P n:il-0 q~ .. ~ . s~~IM.·~~i;;;i.· 
,,. ~:fiQtiÇíl C0W . lllJe. çumpFll_ f;,s .. s.~\J:S gf.aii~~.ff ~ev.~r.es~ Co/1)0, ta1'11~fh ~ ~~
, nei.ra ieal por que me ddi:ihri:go dos coi:ipromissos qve- t~e! .\lli1 q~s1;1· 

mh•;!l.t." o. ~gi>v.erf!A, p.11011let~~.~'!1'ó.~!\e M J?~~·üi~n·te .. ·~~ . f\ep~biiH p ma-., ~ _, , .. ,~ . . ... 
gistt.aito ~i:~d' .~ i'hi.P<l n;i.~). -qilfvoii,dp , ae s~ · ser1':iq,@, . ;il.heii;i .•. a ~~·ª·~~~~i~ 
,«':' pe·l'!i~gui~~s.t ~tnmhfl · :i. . ~i~ . . 

,<\pJtiar., pÓ~~m1. çl;i hr~mffi.ra . filo ,GevnnQ, nãco J!mom:eçer.a1:i;i P,~ _iQ.-
tuitos tk. sublevação; espreita~ momento fa~oray;el! em:pr.fga!TI ~prf~~fi
r~ ~ C!).f,@:ílm~dps pJOCf\SSps, q4e as a·qtorida.çles pr~cis~ vi~i~r inrnrr-

·~ªv~i.\l ~ pornl}a~r.f ·sem · i/1teq-µp.çiie .. 
.E~ . tites qse.s .f ntt:rfçli não p(i)i;ier a§~ug:iir p11ra11te a nª'g~p · ~ . ~'11t• 

. :pims,l!llJl~a!Çie qti des~n:1l .a'f · o f.oyerp.o das fa~~ld41ii:s de .que o inv·este 
e est;ido ·díi sitio .e p prnr-ognei p.d;l .~nnd~ iyez, CAffY~iici4g ft.e g~~ ~~m: 
o seJ:J fmprçg'o,, qµi! é um m.,l'io legal G<'!J'\'Sagr~d() p!'.'14 Const-ituiçãp., evito 
·dias . tri&tes · p·a-ra 4, !\t:{i> uhlica e a. m.e,cessiifa~ti qe !}&~r q.i: i::mp.rego qe 

. f~i;~ rtp.rei:;si-v<i coI)ll'fiJ. a r.e~l~ia trazida p..~ra as ro,as, fflll(l}tep.~p ~s~iw 

a. dig1'.idq.rdt ·cl@ po,~lcr puQJir.@ t; a. i,ntegfidªde Q,o íespei.to que lhe t <J. ~ 

vido pa.ra t•rnR~mit~ihq a 15. c;Je Novf:!m}iro .d.este ~nno ao illustr.e su~ce!!
'&M .q·~ a ;D-:J.<(ão hvre r ~ce •r.qi:\aJTien~e 111e -41lsig11ou. 

Oppo-rtun~mente vos dareí conta dos actos pratica'dos durante o 
si.tio r,a.ra Q exercici0 f.fa.s vossas att.r.ihuições consti.tuci~n;i.es . 

· - - ·- · 1 .:ra--ve'"cem.1Iloç1io fierturhou·· a · viela do Estado do ·CeaT~ . -
-:Írrflmmtes demen,tlil~ · pol·iticos, que .contestaram sempre a legitimi-

da.de d0S p~J:ieres dn Prt-s·idente · ria.que:He Esr,aido e da sua. Asse~blé~ 
Legislativa, d{;clarando esgotados todos os meios regular.es · cle assegu-
ra-rem ~eus idirútos poViti~@s e civi•s, . em vista da eoliilp.ressão que os 
con-s•:rang.ia, appell.ararn ·para o empreg'~ .da f.~rç a, reunindo e armando 
alguPs- milha.fes de .hi.qrner.is s·tm>S· rpartidarios, que aiHfrmaram .desc,@f>lhc·· 

. ccr r.: a-utariidade . de-. ·go~'e·rno .da capita~ do Estado, e apoiar ·o · que, fH~ 

dizentlo ::tisscmbléa leg.itima, .se installou em .Toazeiro. 

Trntoti o ·Presidente, cujos poi:leres. eram acoimados de usurp <tdt>~, 
rep-nnm o m0vii:nento do in1ieriof. Não o ~ou.seguiu, poTém,' com·· os eile-
'mmws de qtit · d'ispun:ha . 

. !'-olicitou, então, µor 1m1 tel~gramma que o Governo lhe conc;idésJ~ 
cont11igentes de _f~rÇ·a ~ : feckraes, que,, incorf1orados á p.oliciiJ, ~o Estad(l, 
dess;;n .combate aos . sr u s ' ad·versarios. 
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· , · ". ,l\~~p1ml:li-;:lh.e. <J:1~ce- não rne '. era: licitv· roncedCT. f,Q-rças· fied@l'a-es . ipa r~ 
.itocor!;>o~a-bas .. ,<i- polioiai:. ':fim: . d~·~ :uµ:it,í~:r lutas focaes.,. aão s.ó por ·não 

_poder ser· esse o papel rfSf'!rv.a<io a~ ~x~ito. na : f~der<1oçã1L, como. ta,m· 
" bem per .ckvtt ,a 17,nião' conserv;u-se n~t.r.a, nes.sas l:utaf;,. ;,ité c~racteri.-

,z~-~~ :~ , ~~<:~t~ ;da .. ~ntrrv~ã·o, ·q~e- só .p@de :p·ropu;tir :1le>5 tljl'UlOS <b· 
a·rt .. , 6" ~~ ü~nstituição, .e- de- cuja üp,po.rt~nidade e- alçai;ic.e sã.o , uni~Q.'l 

)uize;; ,º~· poder.e&- naóonaes. 

. l.npo~nte o · Governo de Fo-rta-le--ca p~ra .resistir ao mo.vi·rra.en·to ··qtU.: 
sç g::neta~i~ou ·' no . f,stado, este cqegou_ até· prox.imo,. á cap;i·taJ, . oode o· 
d~te~·~.t · sóme~tt. o 

1
resgeip:.1 ;Ís o.rde1µ P€1F .. miro transqij~iqas ao· ~wnrn~

.do da.~ , foiças .federae-s·. aUi desta.c~.idas. 

Ça ract<"rizo):l..-se, ~!ltão, 110 Ceará. um.a situação de aceph;iliA gflve-r-
llfl' ~'.: 1,1La.l 1 de v-t;rqadeirn . ~<lul.te.ração da f~l'l'lla repu.~Hcana de gc>v-emo ~ 
~ impqssibili;dade ·de- -execuç~o 1 !L'ts lei ~ fe<l~raes, sendo .Qhúgapo, para-
il·~seg:u1ar, e imp~rio da Cí)nstiroiçifo e .a ya~ pub-lic:h a ,intervir.., nos , Ht~
nws dei art. 6°, n. 2, afim de tornar effica-zes as garantias .q1,1i;· dá il ],Ili 

fondamentaf _<fa- . Jfeµublir.a · ~t0s habitantes . do Cea~á- de gozarem, pra·· . : . ' . ' :· .:' ~ . . . . ·~ ... ~ ,,. . . . 
tlC'ameate e não so theoru;amente, . i:ie uma forma •de gove.rnc republt-. . . '/ 

cano, cm qt1e poderes: p11hlicos legítimos presidam regularmente á vida 
pfltiuca do Estado . 

·. ~ . \ •. 

_ ·t ~ndo decretado parfl- alli o es.tado~ d·!'. . s;tio. nopieej o .repr{!Sentan ;c:: 
. do Gn ·Je m Õ' Federal no' ai:: to 'dê--intirveii:'Ç~o- e 'a[) me.sm@• fi7- e;q>.e:c;Ilr, ~ek 
Min!_~tt'. rio do Interior, as instrucções pata o desempenh,q ~ mi;;.~ão -q;ue-
lhc foi co1,11mettida. 

Cr.nsegui assim pôr termo á lu~a . sangrenta que infelicüav;i 4qudlt 
Est~du, onâe f<?r;Ím hh Idada s tod;s as' te.ntativas amistosas que fiz par'l-· 
a11':ançm ' tini éongraçaimnto util. , · · · 

Não ·· v'aállei êrn · ~mpregar a m.edida a1~torizada pelo art. 6° d-.t 
Carisi ·i'1 uiç~& ·: - não ·s1í

0 

o s.e11 cabi·;:nento "se me aff-igura e~.identl', com·} 
'indis·:uhv-ef ' a bompettlilCia p;ifa ·applí~;1l-:1 . " . . . 

. . 
CxaJ.á se "acaHnen1 as ra.i . .x:ões .e 5~ aperfeiçoem os Cl:>Stumes p.oliticos. 

'pífra. que ~ã@ ...;se ' rep1'i>clüzam- n0s ' 'fütados 0; a e tos de Çorripressijo ppr 
"pa·it! d'os 'governanfrs t os movimentos . d~ rebe!Tião. dos go~ernado5'. 
" " -Ôs que góverr.tam devem compre·f~ender . que, alt~ do . d~ver ~or:ú 

. . qui: '.o·:, compe-~le a o'!letittt:er :\o .texto e ao espirifo d,i.S . l ei~. ·ª tra;n,·&itoric--
adiife . de se~s p'oderés rn't>s' ens~n:a <~ ·cultivar~ o ~;ent'imerito dos illteresses 

: ; l · 



RELAÇÕES EXTE-
RIORES 

popu 1 -.u~s . enf qu~ -se· "inCfi'rporn rão· ·findo ú seu mandato .: i(}w'g©:v-érn·ado~, 
teado "C('rteza .que t~r.t·hii:i:arn,.· :bre-v,ci ;.êS .. poÉkl'es .(fo · gov!froant.e;~qfte "es· '.ai• 
fl~gt-, de .... em oésp.~--. con fiante·s . .q'-'seu-. tert'Jil© ',·;'·,"· "··\ "". . ;,,'.", "•f•'r ' 

"";' }fS'sím 'se evÍ:t~r'ão.'.. o~ · m:des;1 "qu~e rrão "sãd · stm.ple~ment~ · Ío~a~, cl':i~ . 
'H1tas •'Sta·duaÚ: .. * ih.Ç'ã.o ·:e' "iJ sêu cf'edit& sTh' 'g'rave.tt{e'n'te " ~tfÍngidÓs. 11i.h 
tddos esses attenradós ...o!:_ '-é·M~"i)&ii·a·- :Succe-éler ·&:': dü'u-;/'m.~ad;'pdí-s 4J~ 
ella ~ . (1 conjuncto de homens e ' de patrimonie- ::rl:iót:ü eSiisteÃt~ e1h todl:is 
·os. .. Es.taàos_.... .. , " ... ~ . , , i :: .. >.,« ' : ... .f : .. 1 ' ·(• :·. y:. :c.,:t 1 · 

~.:Regosij(Hi1é', áo J::filãr~~"Os', yreHf iultÍ'i'l'\à·' \'~i;--·b\ ''doéum'.erito' dd·h · 
ná:tui·eta, por podér ·a1·u'iunc!á·r~·vos qu€ 'córdiaés 'e ·:fillies 'éôntinuam ~-~ 
rdaçoe~ internacionaes da Rrpubli'ca~· .. e ' q1ié, ha" pnlidõs tdi·as· ái~d·a ,' "d s\ · 
circurr.:. stanci·a ·me •pcrrriir:i,ü offererer';· t'dn.fhirntarriente 'êü.fu. os .'gb~erno~ 
da · tt"'püblica Aí:ge.tÚina· e dcrühilé";' à·;rt16dià1_ião pãra'"dfriinif' a cont~nd'a 
abera entre os Estados 1Jn'i:'dos· e o' .Mexli::d, : pi'déu;rxn'J<iJe'V'ita1 ; que h 
sangue ~ de americanos, elli·. hÜà~ ffàtriéidâ', :·ba~h'i· .. ~ürrd it'>•ó 1sõló ;. be'riídítii , 

·da·'Anierica .. · ~-; .;.. . , ·-:-·1:»"" . '.'' t1 ... ._ -. . .. ... . ·. ~·: .' 1
:_: ..... , · 

Pdifr' i.n'forfüaÇõei"' 1 q~e'' seg'iiC" t~rih.ecáéis ·_dó' ~'st~do · da
1
s .. ~oq~a~ p~ ~-

bÜ2k nos''·d°ive'ts~os··1;Ji'7taa 'iât;i,Jád'i '.J,f'tfii'iã;L" ... : 1 
. . ... - , ·,: 

i... :,. ~ : ... ·- ~···~ .. ;-~:~·~.~i.t;.~ ·· 1 -·f.11.:: .. · ;: ~: -- · .. f_,r·:~1P:~5: ,.n· ... tl rlt.r' f ... :-:. .?· ·~/'' · ·.-~ :··jlJ =· 
" 1 1' 

Continuam, felizm i:nte, inalteraveis e cordiaes i~ ,, ~~laÇõe~ -de. ·ami·· 
zade ' 1~ttc ;o., ·Brasi ~ ... ll'ntl'et~1~ : cófr1' 'a~ °'ffehl'ài~· 'rhi.Ções :. (HdeitTh<l~ "1~az e de 
conco~ .dia-· 'tem ' sido ê· ~ohtinúa ·"s:endo' ' :f' ~dir'l!Cl:~í~"c6ri.'s;iTfÜ' 'Íák nó~sa ~tjli~ 
rica .intenfaciona-1. .' .. ,; .. ~":' .. . ._,n , -.. ' · · ,,,, . ,,,. N;~ ··· · · ·-' 

J:h~\·.: · :n ),,:.' l ... . : 

· . - ~· . ~ ·~ -.,· .·,.- . . :·:: i •L:- · . : • . ·- ~::~~ ·~·:~ ~~ i.· !t> .. ,~F ~tJ 
· - ~ Secl-etaria. de Estado ·das Rela~ões J<:'*rióres já_ foi . r_e<.>-r-ga.ru-

:iada·: ·<lenúô _d~ · p1a110 eStabfü'ci:<ló 
1 p~ r&".'~,~;l~?~ii?: ,~,~f:·l~is "4.ª . -~~~r.et~ . 

para os exerc1nos de 1912 e 1913, tendo sido exped1dó (} r,1;:,spect1yo rt· 
, . r : - • . • - • • .• • ' • . .. ' • -. '},...· · .-.. ; 'r ~·;. 'Ir"· t -. ·~ 1 >" - ., ".: •. .1 

g.ü~l.~_me~10to~.- a~~r~v.ado .fel~. ~7cret~ ~/. \ 1.0 ;.~?~~ ~~ -~L de _D~3e:i;ribr.o. ,dp , 
ànno pas·sâ:do. As riovas nomeaçõt:~. foram ; fett'.1s .. r,or, .qecret~9, } i . P.'Y ~.a,-
rias de 16 de "Maio do mesmo :ánr!o".'' .. . _. ,,, -~ . -
...... . . 1, · ' . ; •. . ', . ......, ','.'-, ) · -..• . • , ·1 ·- .\;.:'.' ~. i . 1 1··.!t~f _ .· :. ,., .•. ;.-,i 

... " O. eargo" de Minisfró de ~~t;u:lçi . <!as . }\e l,a~pe~ F:,xte~ior~s, por . W,ª~· .. 
ti\.o àl ii~'senci~ ab· ti.iui:i_r dfe~'dvo, , e~· '~o;;,:~·1k';ã~ ' ~º Go~erno ;m.. pai7, 

.J° • ' I' ~ .. . . . ~ •·,. •, • -~~ ' ·1 1 '• ', •.,; : · .. .- .tk • f ~ • ~ .·, .., ,'i : ' t , ~: 

extrange'i'ro, foi in'teriri:imente, e.xer<icl?·. ~e ~L . de Ma:ip :'.lté, 1,7..; ~e. (\.goow 
~~ 'fonÓ :i?~~saâo, - ~~ '.acç:?rdo coI~ · ~ 'd~_creto, 'n".: .- .~~ $6~·; , ~de 7:,M . .Jf~vere~rp, 

·p·- · •, •.. • ' , . . , . l ··- ·. · . . ,. - .... ~ . ~ ... !1·r~~"' , , - ·'· . r " 
Je 1912; 'peto·Sr . . :Dr. Trancisco Regis de O!iv({.~ra, Enviuio Extraor-

· ;.., ~~- ,· .. ' .;,._, _ _. . . •, . ·, -~-·-···: ,: · , .. ·.- ";· ,'·:°'.''.: . ·. - ~ ,,~ · l .- ·- · · ' .... 1 . • • • •• :.~ - ~ · ! ,•, •! . ·t ... .l' : 



··4i1J.arit'( t:\ Mínistw;.Bl'eriip.otreftciui:io do · B~a:s·il, que de~de 3 -de Mar'ço de 
.. 19J ,3~ ,- 1s,ervi'<» ejTld:o·mm:iS'são a: dê}$nb.=Secretario tl'e Estãdo. - . 

. . :~, • fü1aS$\1VJÍ:i:tde o :;~;: ; Dr ; 'Lauro "1\-lulleF· ó 'exerc"icio ·:élo car"go de Mi-
I/:~sto,, l)o~ dim Hh~~•Agó.st ; ·'f:OmiWli'ciri o > S~ \' Dr. Regis" & · Olivéira ·s~r~ 
~Y-~qd<>, coi~o ;;8i1l->i"$.e-<.:Mj1m>Í.a" ;tré: "'J:4'{-de Março' do cor-rente àti.no;i ('data' e\{, 
.. q,u,e 1~i. 1e.xroienr<.io<clts~. 'eo.m~m i1isão, · por.· ha.ve'r ·sido ·nomeado Enviado . . . . 

· · Extrai• rilmario; e.'-M .in "'itw~ Pkrúp·ote.fl eia rio em · Portugal; ·com a com"mii;-. • ... ' 1 . 

-sfí.o . üt,~mhãixadol' E~t:iot.cdimi:f.fo · e Pltüüpotenci:frio. · · 
. •. _,, l }ar; d{tc;r~twda"";!neismlfrdata;;- Í©Í'' nom~a.d·o Sub~S~ctela'r~d\ie 'Essa<:io, 

.et~ r,!)nimdssão, ."tJ _S,r;.'·'F'l!é"1edc'o· Affon:sb d~ Carvalho, ~ bc-Dírectcir Ge;a~ 
- .da 1 Sit retir,ia- ·:a~. ' : .E.~tado· ;e ülti'mamente Ditector ·Geral dos Negoc~os 

Politi.i::os e Diplornaticos da mesma Secretaria ·. 

E sses -dous funccionarios tomaram posse solemne dos seus noYo.> 
. carg?.~ perfi!W .o res:p ec.tiv:.0 _. l\1Ii~,i.stw, ,.i;io dia , 16 .do mesmo me~. 

_ H~ye;q?_<t: oc~orrjdq , 1m1 di~ .. l,3 . <lo mez. ·:findo:. um larnentavel acri-
de;ltf:, d~ q"ue- f~i ~ir.tima o Sr. Frf'derico Affonso <le Carvalho, · e· qu.i> 
o obnga a guardar absoluto repo11So durante algum tempo, foi design:•-
do, pn;· decreto de 22 desse mez, o Sr. Dr . Luiz Martins de Souza Dar'·. 

<t as, nosso 'En'Viadb · E xtradrd!"ri.ario ~ "l\;finis'Úo "Plerilp; tencia,rio na Re· 
· ~ publí.' i:- Argentina; p:ir'.:1,1' 'âubrite --º i~~edi~ehfo daquelle Sub-Secret,1· 
·i:rio (,k Es1tado/' fi~lit ~iH:-á·rr'egaao' d~ àpediente· 'da Sub-Se~n~taria d e Es-
- t':íàb' i:hs·'iteiâções ·i:xfe1íores'. :E 'sse fü"l~rcionario assÚÍTiiu o exerci~io n1 
' ítlesn'Íf:. datá _,do -ae'c'ret~. 1 · ,. - ·;·, 

. : i' 1 • ' • ~-1.l' ,,. · 

~ ~i} •• 
. ' ' ~ .~ .. . 

· Em relação á vida interna ·das 'povos ·do nosso Continent'e, sr11to 
· i p.r0~1rndamc-nte· nã.o"pciEler dedarar que. ·em todos reina a completa paz. 

· ·garantidora ... do.-:normal · ·ch~sen-volvímento· e da. prosperidade. das 'nações: 
porqHc. infeliz1.r.rnn t-eo;· :ü~ da: peTSistem a·, luta: civil nos ' Er.tados U nid.o.~ 

.. 'iVLex·ic:mos . e C(i)Tf.Secjuen.tes·• attritos com o seu vúin:ho,:·o"s . Estados :unidos 
>tia-, A'.:T1e.rica•: r· As· · reh~-ifl<'s ' entre os do;i1s Governos pe.roer.a '.D desde o· co· 
: 1<1w<;0_. de.sses. m dvi·mén'tns" rev-0luciú.narios · o· caracter de.· cor.di·alidaae qc~ 

· •.~runto ' e1npe1i1ho ' temo~ 1cr.rr• 1m1n1iÍ:e r·ientre 1os paizes ·do . Continente< Es:~ 
. . estad.o . "cfo cous<í~ aggt.{•\"'@n~se ultimamente com o inciderrrr.· ·dt: · Tainpkn, 

que ~r.sv·a'toti · pad · · O- c 't~rrérro ·da lura · armada entre as ·<iuàs bações'. ' Foi 
'' ·nessa ucaa-síão ·qui:; rrum" irhptrl-so commum de amizade 'p'elos 'dous P<'•.· 

zes; · rtr. zeló ·pe J ·;i, '~ta;1~(JiHida<le ·e ·c-a.nfrafrrnidade continen~al; f> Brasil; :~ 



Arg·~mirni.· e o· Chil;e_ offer~cera.m ·<JrS seus b<tm; ' off:i<fws' ~ : os 'vi'tam· -c0m 
pra..z·~r bem accútes pebs duas ,:R~flimlit:as -iniletdsa&i.s, com •applausds 
_das qütr.a·s n.ações arne..rjca~1as ~ eertmnmte .-de t-oda-s· ..as potenciàs :T Ess"l! 
obra .. d~ .ar:ni~de. ·em que n9S empenhamos, p:r-OCÚ"l:alldO "'CvÁ~r' .'.tlni. COO" 
1licto que, -~os fual:es ~ue lhe .sifo' :inher.ent:es; ac:i:rttt;ar'w/ aind:a· •b 'de 'm~ 
p!;cq :t. politÍ<;a de rehfoínl'e ·<lPJ'H'Oxiim:a:ç.in, !lifllt 't:tda ·~~ ·mms '·se acem~ 
túa C•Jt.re os paize~ amerÍt.;a•»Q&, sem. :dis'tiircção ;•tie"··-ra.ças ")U pt-oê~d:erki-as, 
vai .;cguindo o seu cur·Sll; ·d.t .-~i!i1Í ·tó d.if:fici:l, ·'é · ~rt<G, ·nla5 ltlâó. iifnpóss.ivt1L ' 

ns recentes .~1C~S50s re;voittcÍOMll'ÍOS. l(f\1e"se 1l*!f'«ttt .. ful. R~p-Y-blica do -
Perú . temiina:r.am .p.r1Hµ'f'Jt:lvne.~:i:e, sendo .-(k ~~..a.r. ·'qut a vid:\ ~licieà' 
daquc:;e paiz ~mi.go retom~ .O SC•t1 ··c.u'l'SO ' ik u:a.nquiHi<i~e lt> dé' p'l'0· 
gressJ. 

r . 

, ) Gover:no <lgs Esta·dos tJ 1•1'id~~s ·d-a 'América e ' o Ja. eo'l:br.AhTa, e ·~1 
receJltc 1ftatado, que 1lcabam ·de 'firm!lr; liqufda-ram;' ·felizinentt>. a clu-
nmd•t ques tão clo Pa:n:tiriúí. ." 

l 1 

... ' 
\ 1·_~ de NcwemT:,rn do annn ,pn &sadn, rm oca:sjãp J~ ,cor;nmc1;i;tGraF-S.e 

aqui o . 23° nnn.i,rersario .·da prncl.amaç;N da J,leplibllca . @? .. G~yern0s ,a;~ 

Impt: iu Alie.mão e ·da;; Repub.lic;is PMtugun..a, ~r.gen;it\lª ·-e ~C>:r.,i.mta:l -.Ôi'l 
llru;3.J-;'y tomaram ,parte .naq+1el las. solr.mnidades; faz•m.JD n;~pres1»nt~r-~ . 
nest~ porto, respectivamente, pelo navio-escola Vineta ' fl· pdos p 1:uzado,r_c,.s 
z1 damastor, Bumos Aires e j\![ ontevidéo. Renovo, nesta occasião, em 
nom~ do povo· brasileiro, a esses Governos os mais si'nceros v-0tos de n ·-
--0onhf··:imerito ... ror ·es·se :ílc~o ·de -co.rte!Ú«. · ·' . • ·, 

.J!>evo· recordair aq1~i .a :visi'ta:tl0 c·r1rzaclf)r .cu.ba.no ".if>a:t'nia, •que llJJ©'l'tOi1 

.ao ·Rio ·de. J ,a·n·eivo 'em 24 •de l.F~e:reito ·1d<'l ·- ltin:na .pasH'<lu. ::Es:ira 1 ~rsità . ;j.»í 
foi ·ohiêialmtnte 11etJ1i'l~ui<la l'lor· ·um . v.a-sl:l •tle; .gu'tl'rra 1b.r.a5°lléb:.o .' 

· .(\uhpre assi.gnial·ar-.a ·visita fo1ta :a.o 1p0-rtó 1do 1B:io ·de J waeinJ·'p'efo 
naviu-.es.cola ·de • cad'et~M"·q;ni,1ú 'kLaru, da ·mariinha ;me1mante -. do .,:Iapã,.,, 
·que, em sua Ni~em de Ín'SH-ucçã;o; . ~qui ·este:.ie <tm·.*1YriLd:o ·,anno .'Pi!o:>;S:a:rlo .. · 

N0 período ·.a .·que ·Se :Tefere "esta ··'Miensagem, · 1Feoehe.tn.0'swtaml~m~'ta 
visita ·do eneour.aqá<lo •N-ew ; 1seeland, .. da m-arfr1ha •de· .guwra; •.. tmit.~~:nic;;i , 
de . pa ',sagem !J"fff este . por.tfl,-1..)llt:k ·t .e-v'e a <mais ·co.f~'.fot] .aooU't·i·da. · · .. ·- , 1 . 

·Fm- Fevernifo· -dó corrente ,an:n-o• recebt'rnos ··.a ·, ·visit,.. , d~ ·'t1m:i: • div.isâ'.n 
·d. amari°nha de .guerra- a Hemii; e~rrrpest-a ..!:lo . '\direadnought'l __ ·iKai•s:<Jr; 



'capit~hh: dã diVis:â:õ; do "' tt'í'htdnougih" Ki:rnig A tiert,· ·'é do '~fo~adM 
rap'rêfo :S~astiurg, . !fób ú t'o'dtrn:tn·âo 'dó 'Cônfr:t:-5\lmha'nte 'vo.fr :R:t'beut-
Paschwitz. Recebi a offi ~iali<lade dessa · di'vts'ão, ~ Ós ''bdist-
eliros :he d<:ram, como á tripulação da-suelles vasos· de guerra, sm-
ceras provas da m:üs ·cnr<li.al :sympathia •. 

t=rn 4 de . M1lio -do "11Mln .p.~ssado partiu 1da,qu-i :o nay·Íq•esrnk1 , hrn1-

sileir1 Benjamin Consttmi; .::m \'.iagem de iàstrl\1<.:'<,;fw, incumbi.do ta,mbti(1 
de d~si:.mpenha:~ os seguhi.tes ."actôs . de cort<Yúa. inte rniteiofl·al: -, fl·a Ame-
ri1~a, rc:ui"i>ui; eri{ s~~ti:a.go de ·cuba~, -~ .·r6 a 21. de J-unht>, .a v:~si~~- ~.) 
c·ruz(l<for cuba1ho . Patriá,, e c11rril_:ú·im<;;~tar o ·,Gov,erno .dos , Ei;taJd~s l ni-
dos ·;(\:t, .. <Ameri~a>~ rfg . 1por'to ·de New-York, em, 4 de Julh'o, fül cl~tta àa ín-· 

. dep~rdenc.ia nacio11·i;1Jl;; -- n tt: Ei.i:rop:\\:, ..,·~~tril'iÍ1i!i, em Agos_tq, ,ém P.ly1nm1th , 
a vi.51ta do Gru~ád<Ú ;brrt:i:rn:1ic() «J lasgów: assisti'!'• em Amsreirda;~, f«; 
frsta., com,mfmorati\r;ts do anniversar.io ·da Rainha . 9-os 1P,:wir/.es-B,aix-0s, 
·em 31 de Agosto;. -- 1'êfrrhuir, -e m 'Brcst, em Setembro, a v4sita do cru-
zado~· francez Jeilnne d'Arc, e cumprimentar o n-0vo Presidente da R :-
puhli, :a Francez:t k- f.inalmenfe, assistir, em Li~bo·a, •ás .festas ·CÍ'>min ··-
mor.,_t~~as -do 3° an'niv'e.1'sa;rio Ja R ep·Jhlica Portugueza, 'em .5 de Ou . 
tuhro. 

A ,_pedido do Almiraótitdo Britannico, ~t visira officiat "lesse: navi ·1 
f<li t~ilil'sferida . de :Plyrrtotith vara Portsmcmth. 

·:r·or 'occasr!lo i:b.s 'fes~!1s úim(nemótativas da lnàepen{leífrh da ·._R ,, ~ 
'flúbll•:.t A.rg~ntirfa. ·f.et~lítalias ·e'm · Blt'eh0s '5\ire·s ·erri 2'.5 O-e Nfaíó •do ann ,~ 
fintló. o Governo . Rrasileiro se fez réfi'fe.<efita'r · pdr 'uina 'ài-Y°~ã<i ·nâva\ 
i'Oitíp<)Sta de 'tre's 'na'hbs: - ·-·o Úi.rzadõr !J3lirros<J 'e 1ds cruza:dores::torpedc·;. 
ros Tnm'oyó e T1tpy, ·qhe :p~rtirarn, a :i9 des~e inez, dir·ectàmen:ee,' -'~o lflt, 
fie :tl.l:nei'ro p·ara 1:8'tienns li\Trés; lhil!i tegressando a 27,: :tom 1f:sta'la ' p1:1i 
'MoriidiiléO . · 

. 'e) 'Gõvhrio e o .Po~o d:lqu~1te paiz ·correspórti:Ieram .a 'ésse ·acto ~!'e 
confrarer~fda.'de bfreri:iac:ilfa:1'l. 

O .Sr. D. Lucas L\y:u~agai-ay, : Envia:do Ext.raordinario e '.\1.inistro 
Plen; 1,oteücia rio qaquell a Re1~~1bLi1:a no Rio de Janeiro, reéebeu crc-
drncir1t ·s de 'Énvi:1do. l<:súltotdlüado ·'em 'Mis'sào º Espeéi~l pafa a g·radecc:· 
'ao IHlSSO Gbverno O "sen CGmpareCÍ.iriento . e 'CtJinpàfftêi°p\iÇão Í1'.a° · cofurri ~:;; 



... 

r;nor~.;3,o d? _pr!me_iro cen .te~ariç dlj. , I,~dt,:.pendencia - ~~ gpal}de e. P,IQS:ge;r;1 

Nll;Ç~<;> A,rg~Iltina, , e!. ~l_t·~.~~ ,~f r~ct,e~, .fo< r_ecebido f!.~. dia .27 -d~--~esz:no :_lµO:Z 

.: e.._nJ ·aud1enc.i3. sole~pe; .. i ""·· , - ; r.-; · ~ , ~ . 1·- · ~· ., '.: ;. 
·'.H . 

No de.cmso do anno passado e .ffó do actt1a1 vrsítaraln 'ó~ "ifosso' '1faâ; 
'e· est1vei'iim nesta C;:{pii:al diverso~ "exfrangfiros, ·de ·em-i·ne-nte pdslção so-

·. Cial· e·.n :'Sé<U~s ' tpaiZeS~ itlustf"e~ 1 'e disfinct.os por Vã Tios· titu1dS~·.\~· · ._ · d ··-: ; ' · 

- , 'Entre ~ssa's -ç-i'siras; técéb~mos ·a Ho' sr. 1'Côronel · Tn~&ibtó ' .Róos'e
'vdt; e?c-Presidente' aos 'Estidos -:unidos ·aa A'ínetka; ' qüe, v~hdo " ao füa-
'~if, 1 a (onAte<d9 Institutci Hisforico 'e Geogr"aphicó; êtm1vlfe' a qÜe -o Go .. 

<tálio : e'· :o •-povo 'brasilei rô~ éfnn ·pra-zeí-; ~e - a:ssocraram; ·ài:stlrlguiu com' a 
_ ,!suâ1' ri1 't:seiiÇa· esta · Capital ~·é ,-~s cí'iiad~s ae' Petropõl1rs; · · s. ·~ 1 Pauro, - ~aíito .~ · 

· ·· ~ Péfrtb '-A1egre, e; •d-epo!s ' de Yisitar ·':is ReplibUea'S 'tlo·'Prafa,' ~óÍtou ao 
' 'fHâ$1J'"ê· àinda" se. acha ':faúndo' 'úmà longa e profiC'tià ex·cursão d'e -sul 
' 'a . rib'!' ~e ,' ' pdo territorió ··dos nossds EStado:{ 'de>Matto· Gú~s~o - 'e" À~azG-

Üas·.: .. ·_:;-:. . ,..,. 1 · ~: -#' • • - ··11 · ·. 1 : · ' -\ r· - .. .:.i -: :-. ~' . - r. 

·,·:-.. c~ube::.nos; u1ti'rir~·~ente', o prazer d'e receber a visl.ta de Suas Alte-
Zás 'fü:íe s :o Priricipe }Jénr!que AI!Serto Gi:Iilherriié da · Prus'sia ;e ; · suã~ Au-
gusta Esposa Irene, Princeza de Hesse e do Rheno, Príncipes da Cas 1 

& ·;H,menzollern •da 'Frussia, ·que, ·a•: 26 de· MirÇo 'd.este arr1io;"'aqui esti-
veram de .passagem. Os. mesmos" 'Augüstos Priricipes' torniiram;·a ~i-s i
ta.r-nus nos dias 13 e 14 de Abril. Em ambas as occasiões foram troca-

- .•Fias ·r·~r. ip.rops. m.aHife~~açõ~s. de .. syrppa,t\üa, que certami;;nte . d.emonstraram 
, o. ,altl,), ap.reqo .q1;1e ·nos, me_r.ee;em , Sua~ AI tez:1:s é, a ' ,Uncern. e _con~taµte , ~,mi-

, .zasfe e!ÍStente _ ej'ltre O& dous povos. . : . ,_>jl , .P "' 

, - , ,tlo_nr..ai:.aiµ.pçis tainhem, com a. s.i:a presenç;t: 9 Sr. ,Qr;; ,Emiliano 
F:igµeuo_a, .,<:~;Presiden,te da . Repu~lica, do fhile ; Su:a Alteza.,o. ,SF . D u-

,,ql!Ç. ,c}i; prle:;ins ;. ·ª Senh.ora. fri1:1ceza de Ple.l?;s ; o, .Eml,>aix.fldor, Americano, 
Sr. Hobert Bacon; o Sr, . Page-Bryan, ex-Ministro Amerioan·o -nq J\io-i;le 

; ,J4p._e,:N; os Srs, _ Inte,nde,i;ites Argentino~ .de .B.uenps A,i. ri: ~, .fl\lffi,a .delega-
ção que teve por chefe o Presidente do Con~eJh~ ~'.{~qjcip,,al, :pr . ~Jbe rto 

Palal i.os, em retribuiç~o da visita recebida dos Intendentes Municipae< 
do Rir. de Janeiro, eti; . , etc . ... .. . ··'" i- ;', ; ~; I' , 

... ~, ~~:· i"' " - · l..: •.(· ·'1 h~ j "l~ ..... - . 

e... . .~:n :?8 dç .J u~ho u1 t,imo per,deq, o ~- 1.'.;;i.-~i_L-11.rn~g rai;i_de !e,s ta?.\sta. Oue1 ., 
~{er'.r"we a . r:nort~ : ~o eir:tinente bp.s1!eir.o,._Pr . - . Man~l • .F:~H~Z de C;i.m-
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·pos : Sa:Ües, en~ão Sehador· Federa'l 'pelo Estado . de S ." Paulh·. ''Deputado 
Ger ,L: no antigo regimeh, Senador no actual, MinisHo da j-~:stiçi no'' Go'-
verno Provisorio, Preside_nte da Republica, Enviaido Extraor1dina.rio e 
_M)nhVº· ,Plenil?9~e,ni;;ia6o ·qo _Bi;asil na Repub).ica · Arge,:nti~i_i, . em~todo3 
o_s Cdrgos r~".d.o.u a sµ_<l grand:e capaci·clade, .o seu . ind~feçtivi:l patriot•ism(J ... . /, . .. ' ' . . ' . .. ' ' ' 

_e an~? r ao ;e&i_rne.n _qt1e ui;edicara .e ao ,qual pre~toi,r o~. n~·* .al)~ign!-}ladg~ 
serv:_;os . .. N o-,.raiz e. np :e~~trangeiro _foram-lhe pre~tí!!da& :., as, mais signifi-
~~~!~:ts hoine,nage~s,, ~eu do _ a~ui deq·etado o ,luto offici-aL 1 ,-

I'<mws ·dias antes, no dia 23 do mesm"o mez, havia. falle·cido, em 
Li1m , o Sr. Nico~ás Pieróla, ex~Presidente da Republica do Perú. O 
Gové1nq Brasüeiro, aqui e .naquella ca-pitàl,, apre.sent~u as suas, .. mam-
f~st~<:ôt~ de ~ez;r -po~· ess·e !~fausto succ~sso . . ·_ . : '.: ' • 

'; • t'_ • ,·~ • '·, '... } 

A· 11 de' A ból ultímo o.cc.órr:e;u · ho J apã0,· no 'P ã.Ladio de Aoyama,. em 
.T.oki ;J, o ihfausto' fa1'1ecimen~o .de $ua Majestade'"a ~ .fmper\a.t:riz , . .,Yinv;,1!, 
Aug11sta Mãi do Sobemn.o reinªnte na<:Juelle pajz. ,Per , ~ss.a ocasião apre· 
sentei á Sua Majest::ide .o Imperador Ioshito os meus votos de ·cend:Olen~ 

,(ia e., i-'5 d.~ Nação . Brasileii;a •. lgmtl. sem_imento _d~. _p,qar· foi m1mif.es tad() 
4 LeGa5ão . J ap,()neza, . ~111 ., ~~t~op9lis, e_ ao l\1;ini~teriodos :,N,eg?ci()$, ~0f 

.~range:i ros, no Japão, por intermedio da n~_ssa ~ega'çã? _em T _okio. . . 
1 

· f) Gov-~rno Brasil~ .iro. fi~ou profundan~~te penhora·do, e ap·ro-\"e tto 
esta ·oppor.tl.'nid'ade·· para ·manifestai· solemhe é publicamente o- seu vivo 
-reconhecimento ao povo •e ao Governo <los Es.ta•dos· Üni•dos da Amàifo~ 
pdo !JlOdo: briihante ie Ca•rinhoso . por que foi receb~do e pela·s grandes mas 
nifestações d~ apreço ·e. an1i.zade _com que. foi, honra.do {) nosso Ministro d.i,s 
;aelaçõfs Exter-i ©Pes,· º ' Sr .. Dr. Lauro . Muller, -em sua visita áquelle 
grande- paiz, ern repr·esentação official do1 J)esso · Governo, .por convite 
0ffi ci<d ·do- N orte·.~mericano, e em ret~ibuição . á .visita que .o Sr.. Eli~n 
R got, quando Seçretai;io de Esta~-0 d@ seu pai_z, fizera ·ªº Brasil, erl'! 1906 : 

Levando .áqµella .~ açãp : e ao set~ Gov.erno as inais si~ceras p.r_ovJ•q 
da M5~a . conside;raçfto. e, ami.zade, elle no~ t:opxe ~s rp..ais. inequiv2F\l!1 ;~ 
posit: va s provas de reciprocidade daqueHes sentimentos. Essa visita of~. 
ficia l contribuiu certamente· para estreitar .ainda mais 'O~ laços quf unem 
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os d;mf> povqs, tanto quanto já o havia feito a an~eripr do notave l' esta-
dista Sr. · Eli:hn Root. 

O G°''erno- Bolivi;mo solicitou do nosso, por i-nterinedio da su a Le· 
gação nesta Capital, em · Nota de 20 de Maio do ánno pass'a'.do, a admis~ 
são de tres ' medicos do seu paiz, especiali stas em molestias da zona tr0-
pical, no Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos. ·Com o maior praze ~ 

o Go1· erno Brasileir~ re~pondeu á referida Legação qu~· taes facultativos 
pode!'iam ser admittidos nos c:ursos de 1913, que serram abertos em 1° 
de Ju:•ho . 

• \s Íloss·as relações com I'ortugal continuam sendo as mais estrei-
tas e intimas. Havendo o Governo da Republica Portugueza resolvido 
elievar á categoria de Embaixada a sua Legação no Rio de . Janeiro, foi 
acred1t<rdo como Embaixador o· Enviado Extraordinario e Ministro Ple· 
nipo~enciario no Brasit, o Exm . Sr. Dr. Bernar·dino Machado, havend•J 
sido .recebi:dG ilesse noyo caracter em audiencia solemne no dia 10 de· J a-
ne'iro ui timo. 

Por •S'lia vez o Congresso Naciol].al, em resolução de 31 de. Dezem· 
bro Cft anno passado, autoriz.ou. o Go:ve;no a elevar á categoria de Em·-
baíocada . a sua Legaçijo em Portugal. Sanccionada ess•a resolução por 
decr-eto .legislativo n. 2 . 843, de 7 de J aneíro ímme<liato, expediu-se o 
deereto complementar do Executivo, n. 10. 808, de 11 de Março · findo, 
fazendo a referida elevação' da categoria: da rross.a representação dipio .. 
a:p.âtit:a naquelle paíz. 

Por dccretó de lt <leste ultimo mez, foi nomrndo, como já tive oc· 
càsi1o ' dé <lízer, "o Sr . Dr : Fmncisco Regis ·de Oliveira .para o cargo de 
nosso· Envia.do Extraqrdinario e Ministro Plenipotenciario em Portugal, 
com a coinmis~ão de Em baixa.dor Extraordinario e Plenipotenciario. 
Tendo tomado posse 4esse cargo a 16, nesta cidade, daqui partiu a 6 de 
Abri~, para o desempenho das suas funcções. No dia 22 do mez ·pássa-
<lo,' foi .º nosso . Emba~xador recebido pelo · Presidente da Republica Por-
wgueza1 'em audiencia solemne, para a entrega da·s credenciaes, assigna-
<las a i 4 de Março. 
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S::gundo ccnnmnnicações recebidas, no decurso do anno ·.passado, a 
Repu:'Jlica Chineza vai nomear um Enviado Extraordinario e Ministro 
Pleni~otenciario junto ao Governo Brasileiro, creando, assim, definiti-
vam~nte, a sua Legação' no Rio de Janeiro. 

O Governo de Sua Majestade o Rei da Suecia, por Nota de 24 de 
Janeiro deste anno, acreditou, como seu representante, perante o nosso 
Mini~~ro das Rel;açÕes Exteriores, na qualidade de Encarregado de Ne-
gocio~ da Suecia no Rió de Janeiro, o Sr. J ohan Theodor Paues, que 
aqui chegou a 10 de Março e diri~iu a sua primeira Nota no dia se-
guin•:e, devidamente respondida pelo Ministerio competente no dia 16. 
A 21 do mesmo mez foi respondida a Nota do Governo Sueco. 

Cessou o estado de guerra no Oriente da Europa, na Península 
Balbnica. 

As grandes potencias da Europa, com seus conselhos e influencia, 
não ·~endo podido resolver as divergencias suscitadas entre os colligados 
balkanicos e impedir o rompimento de hostilidades contra a Bulgaria, 
procu:aram a:ttenuar o mais possivel os seus desastrosos effeitos. so:;, 
o sea .influxo celebraram-se os Trata;dos de paz, e da sua intervenção 
resu1rnu a creação de nova nacionalidade independente, - o Principado 
da AJ ban·ia, que acaba de comstituir-se recentemente. 

Para a Côrte Pennanente de Arbitragem, estabelecida na Ha.ya 
pela Convenção de 29 de Julho de 1899", concluida para a solução pa-
cifica dos conflictos internacionaes e assignaida na 1 ª Conferencia d:l 
P.az, Convenção a que o Brnsil adherii1 em 14 de Junho de 1907, haviam 
si.do n<>meados Arhitros do Brasil, em virttide dos arts. 20 .e 23 do mesm.'.) 
Acto, cs Srs. Dr. Joaquim Aurelio Nabuco de Araujo, então no·sso Em-
baixadcr nos Estados Unidos da Ametica, Conselheiro Senador Dr. ·Ruy 
Barb:•sa, Conselheiro Dr. Lafayette Rodrigues Pereira e Dr. Clovis 
Bevilaqua, Consultor J uridico do' Ministerio das Relações Exteriores. 

~endo de ·seis armos o período de dura·ção dessas nomeações, em Se-
tembrr• do anno passado findara o pr;i.zo daquellas·, e, por isso, por decre-
tos do ·corrente anno, foi renovado o mandato dos tres ultimos, por um 
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novo periodo de seis annos,. a terminar em 18 de Setembro de 1919, e no-
meado o Sr. Dr, . Ubaldino ,do Amaral :Fontoura para substituir o sa11·· 
d~so Embaixador brasileiro Joaquim N abuco ,; isso, porém, já de accôr-
do com os arts. 41 e 44 da 1 n Convenção da 2ª Conferen.cia da Paz, . d~ 
l 8 de Outubro de 1907, que fez a revisão da antiga Convenção, já ci-
tada, da l ª Conferencia. 

Em 23 ·de Julho do anno passado foi expedida a Carta de Ratifi-
caçãJ brns.Üeira da Convenção assigna<la em Buenos Aires, a 4 de Outu-
bro de 1910, complementar do Tratado de Limites de 6 ·cle Outubro . de 
1898, wncluido co~ a Republica Argentina. Es·sa Convenção, approvad~ 
pelo Cong.res~o Nacional, em resolução de 27 de Agosto de 1912, foi p.Ór 
mim sancciona•da em decreto n. 2 . 609, de 28 d.J mesmo mez e anno . 
Ainda não a pude, porfm, promulgar, por falta da formalidade indi~

J_;Jensa ·;e[ da troca das ratificações entre os dous Governos · interessados; 
o qu.~ ~ó poderei fazer depois que o Congresso Argent ino se manifestar 
f.avo:·avelmente sobre Tsse Acto complemnta r da frontira commum . 

.-\ refef<ida Couvençiio ·fixou a 1 inha divisoria <los dous paizes, no 
tredw do Rio U ruguay, comprehendi•rlo entre a fóz do Rio Quarahim e 
a ponta sudoéste da ilha chamada Brasileira ou do Quarahim. 

Pende ainda de deliberação do Congresso Brasileiro, ao qual foi sub-
metüdo ·em 17 de Outubro de 1912, com a mensagem de 16 do mesm•1 
mez, o Protocollo concluido entre o Brasil e a Republi ca Argentina, as-
signado no Rio d:e J a11eiro a 16 de Setembro do mesmo anno, modifican· 
do os arts . 4° e 6° do Accôrdo ·celebrado em Buenos Aires, entre os mes-
mos paizes, em 14 ·de Fevereiro de 1880, referente á execução de Cartas 
Roga~n.rias, tanto cive}s como criminaes, procedentes das autoridadt>s j tl-
diciMir.s de um e outro Estado. 

A 7 de Maio do anno passaodo, foi conclui-da e as·signada nesta· c1 
daode, entre o Brasil e a Republica Ori~nf.al do Uruguay, uma Conven-
ção relativa ao Arroio S. l\liguel , modificando a fronteira até então es-
taibel.ecida pelo Tratado de lS de lVIaio de 1852, pelo Accôrdo de 22 de 
Abril de 1853 e pela demarcação subsequente. 

No Brasil foi logo remettida ao Congres·so Nacional, no dia 17 .d ·~ 

.mesITi.o mez, com a m'-n 8agen1 . de 15, a(ompanhada de uma exposição di:: 
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motivos da ' i11esma" data; e, · havendo sido approvada, em resolução de 1) 
de Oi:tubi'o, ainda do . anno passado, foi essa resolução sanccionada pelo 
decr~i.o n. 2.812; de W do mesmo mez e anno. Em 25 de lVIarço do 
corrente anno foi assignada a Carta de Ratificação brasileira dessa Con-
venção, e só esperamos a troca desse Instrumento pelo equivalente do Go-
verno Oriental, para se poder 'expedir o 'respectivo decreto de promu; .• 
gaçã0. 

Na Republica Oriental do U rnguay, a ConvenÇão já f~ approva.:b. 
pela i'amara dos Dcputa·dos e pende do voto do Senado. 

Prc:enéhidas ag- ultimas formalidades Jegaes nos dous paizes, a sua 
execu çfLo, i'sto é, a de.marcação do pequeno tre::'.ho de fronteira a que dla 
se rdere, depe,nde da assign~tura, pelos dous governos, das respectivas 
In1strncções, addicionaes ás de 17 de Janeiro de 1913, em virtude da~ 
qua-:s a Commissão Mixta Brasileiro-Urugu·aya está executando os' tra-
balhos de demarcaçiio, relativos á fronteira, ·estabelecida pelo :Tratad•' 
de .30 .cle Outubro· de 1909. 

Com a mesma Republica foi tamberri assign:ido, ainda nesta cidade, 
a l S de Maio do anti.~ passado, um C_o~venio especial de trafego mutuo 
nas linha~ frrreas de Sant'Anna do Livramen~o a Rivera, com o intuit•l 
de facititar as relações comrnerciaes entre os dous paizes. . ' 

!"or esse Convenio, as linhas ferrea·s entre a estação de Sant' Ann:o 
do Li' ramento, no Brasil, e a de llívera, no Estado Oriental, assim com'l 
ais lin1'1as accessorias, estahelecidas nas duas estações, são declarada~ inter-
nacionaes, abertas pelos dous paizes á irnportação, exportação e transito, 
quer directo entre as mesmas estações, quer. indirecto para outras, sem 
pr·e.i ut7<;> da limitação qur a rnda uma dess.as ope11ações. imponham as leis 
ou r..".~ulamentos vigentes em cada nm delles, conforme o regulamente 
que · fôr expedido por accôrdo de ambos. As suas pres.cripçõe·s applicar-
.se-hão a qualquer .ontra combinação de estradas de .ferro . que, de accôrcb 
com ambo'S os governos, s<. estabeleça em .suas fronteira:s. 

No Brasil, esse A::to internaciona.1 -foi remettido ao Congresso em 29 
de Maio d0 anno passado, cCJm a mensagem de 28 do mesmo me'Z, e já 
foi approvado, em resolução legislativa de 22 dtt ·Dezembro do mtsmu 
an,no, s;1nccionada pd o dtcreto n 2. 838, de L4 do mesmo me2.. - No 
Urugu;;y, acaba de ser approvada pelo Senado no dia 29 do mez pair-
sado 
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.Já vos informei .circumsta~ciada;mente, . em a ultima :Mensagem an~ 
n~al, wbre o a~sumpto relativo aos diversrs traçaidos do ramal da Estra4;i. 
de F".1 ro Ma,deira-Mamoré, dando então noticia da assignatura de se·· 
gundo Proto.collo entr·e o Brasil e a Bolivi•a, conclui·do nesta cidade, em 
28 .de Dezembro de 1912, declara:ndo de nenhum effeito o .ProtocoOo de 
14 d~ Novembro de (910, ta:rnbem no Rio de.Janeiro, que por sua vez 
modificara o art. 7° do Tratado de Petropolis, de 17 de Novembro de 
.1901 na parte reforente. ao primiüvo traçado do ramal daquella Es-
trad~. 

O Gove·rn0 Boliviano ·insistiu pl'! ]o novo traçaido, e o Brasil o ac· 
ceito11 de bom grado, em consideração áquelle paiz amigo ê ás razõe~ 

de ord~in econornica e ttchtii·ca que recomme'ndam a nov:a linha . Eff.e-
ctivainente, o ultimo tr'.!çado é o que mais consulta os interesses dos 
dous paizcs . 

O primeiro PPJt0~ollo, o de 1 CJ.10, remettido ao Congresso N acia-
nal ~nm a mensagem de 20 rle Setembro de 1911, ·acompanhaido da ex~ 
posiç:o de motivos de 114 do , mesmo mez, já havia sido approvado, em 
, resoli'.~;io legislativa df 29 ·de Maio de 1912, ~anccionada em 1 c;!e Ju-
,nho e r ubl ic;1da pelo dcçr,et9 n. f. S79, de 7 do mesmo mez e anno. 

O segundo . Protocollo, d,e 28 de Dezembro de 1912, foi submettido 
.á vo~sa apreciação em 2 de Agosto do anno pa:ssa:do, com a mens~gem 
;de 30 do .rnez a11ter!or , . As;sim o Congresso, ,ao prpnun~iar-se sobre . este 
.ul,tin•;;,. dará tf!:mbem , q Se\.!- .voto ,sobre ,a_,n,ão :,execução do , anterior. 

Dous Prnrocri!hl~· fot~m "a'ssiiti.:.ido~ em Caracas erri 9 de Dezem· 
'bro ·de 1905, entre ? 'Bfasil e ·os Estadog Unidos de Venezuela:, relati-
'fos ,1 execução· do Trat<ido de limites e navegação fluvial, entre os 
~esn.;)~ pai.ies; áléhr:;i.do r,a me~ma cida{\e, em S de Maio de 1859., _.:_ 
na 0:1rtf' delle rd'erPnte a lirr.'i'tés. Submettúdos ao· exame do Congresso 
N ac ~ nn::i l e dtvida1lie1,~i::- 'ápp<rov .. ados, foram ' ambos sanccioriados pele 
'decreto n . . 1.768, de p ·de · Novembro <le 1907 .. / 
... n ' primeiro declaro11 approva<da e reconhecida ·a demarcaçãoi":feita 
"em commutT., · em. ·18.80, pela Comrnissão . J\ll ixta Brasileiro-Venezuelana, 
.. cksdt• ·a Pecha de Cuéu!iy até Cerro Cnpy; na direcção de léste. : O se•J 
·texto não exige a ·fonmalidade da ·.t.rcca <las ratificações entre · os · dou~ 

Gov•:rnos, e:xactamente pnr se trat'!.r de mera approvação de actos .e~-
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çutf.lrios de urp Tratado j.á ratifir:=ido ~ promulgado nos -dous patzes; 
sendt'• portanto, dispern;:ivel e desnecessa ria a sua promulgação por de-
.ereto . 

. O s.egundó determúlou que nma Commissão Mixta verifica>Sse a 
dcm<i rcaçãO feita, de· 1882 ·a 1884, ·pela Commissão Brasileira, . sem o 
concu1:-o da -Venezuelana, desde o Cerro Cupy até o ponto, no mont.e 
Rora:ma, àndre "se' encontrem as tres fronteirns do Brasil, :Y~nezuela e 
Guya~~ a Britannica, dando sempre rrderente attenção á linha divisori:i 
<fa.s aguas que vão para o Amazonas, Orenoco ·e Essequebe, e- proceden-
do .;Í demarcação conforme o disposto nos paragraphos 2° e 3° do a·rt. 2° 
da rtfuido· Tratado de limites . de 5 de Maio de 1859 ., 

fHe segundo Protocollo, no seu art'. Z0 , estabêlece qu~ os prazos 
·para a nomeaç'ão das duas Commissoes e inicio dos seus trabalhos se-
rão, '1rspectivamente, dr; tres" mezes e d~ ; seis mezes, d epois de ratificado 
o p,-,)tocoHo pelos dous Governos. 

Até o anno passa~lo , por nã.o terem ainda accor;dado os mesmo:; 
(;o.v•·rnos ·- na opportunidade <le se rffertuar~m aquella verificação e 
dema ;·cação, não se tinha tratádo da troca dessas ratificações, a par<tir 
·da qF•al ficavam estipula<io? prazos obrígatorios para aguellas qpj:r~
ç"Ões. H ayer.do, porém,. 0 Governo Venezuelano mostrado desejos de 
veiif>ar essa dema rr.ação sózinho, sem novas despezas para o Brasil, e 
tendo este declarado que estava pr~rr.pto a fazel~a em commÚm ~om 
a ou•:·a pàrtf· interessada, tornou-se necessario ·ultimar a execuÇão ' desse 
s·eguei:do Prütocol!o pela respe~tiva t~oca das ratificações e consecutiva 
·prom1<gação do rn'esmn Acto 'nos dous pai7.es. · ·' · ' 

Para esse effêito . foi expedid'a, em 23 de 
1

Julh'o Ao ·anno passado, 
i;-lo ~·\_-{.' e.;:.. ,. . ~ ~ . . . -·1 

a necessaria Carta de Ratifi,~:ição Brasileira, que· foi promptamente re-
mettid:i á nossa Legação em · Caratas, acompanhad~r ·â'lí' cõmp'etente 1Carta 
<l'e ;p· i:nos Poderes ao no·sso En.car regá<lo · ~e N egoêíos, afim ·de effe• 
ctua: a r'.eferi·da 'trr.1ca. 

',·1· : 1 -

À lei brasileira n. 49f, de 1° de Agosto de 1898, gue garantiu ~s 
direit..)S de ·autor aos nacionaes e extrangeiros residentes no Brasil, . foi 
r.ecen:emente ampliada pela !t:i d. 'z ."5]7;· de i"7 d~ . J~nei~o de 1917, 
que 1.:xtend eu o~ mrsmos dir~\tos a~1to;;m . á; ~b ra s .. sci~~-tifica s, litte-. . ··. .. ' . . _, ,. . 
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. i:arÍq.>.-, e ;a.rtÍstÍ0as editadas. CID paiÇ1eS extrangeiros., ·qJalquer que 'seja ·a 
.nacipn,,i.lidade, . d:!: . s~us . autores, . sob ·as :·ooll'diçõe·s . que . estabelece.:. 

A 15· de Dezembro do anuo passado foi concluída e assignada nesta 
cidade, ··entre o_ Brnsil e <'!. França, uma , Con:venção, pelai qual os · auto-
l· ' • . -· • 

. ~es fr:u~ceze? <lt o~ras: li~terarias, scientifiças ·.ou: artísticas, gozarão rn1 
.França e no Brasil ·de todp as garantias que são ou ÍOJ1eaL con.Qe,díd!ls 
pela lei ~·µ por c~nv~~ções espe~iacs ,em um e outro ,paiz papa P!'.Qtecç(ío 
das o1Jr;s ~de littera-t;ura, 

0

de ~ciencia .ou . de arte. . 
> 1 •• 

. . A· Com enção entrará em vigor 30 .dias depoi:s da. troca das i:atifi-
•c;aç,õts, por'um perio.do· .<ile .tres annos, .e .. findo esse .pmzo," continuar.:í 
únda a vigorar, ernqua-nto . uma · das Farte·s não· a de:n.unciar ":á• •oullra, 
com o avis~ ptévio :de .. um· anno . .. . - . , . 

Outi:o's paizçs marüfostaram ·desejo d~ .cdebrar comnosco . Conven-
.... . .; · ·.' . • "" ,; l J < •• l ) •. • . • 

·ções .da mesma, n:itureza, o que poder,á ser . feito logo .. que o Congresso 
·s~ .. teitha pro~1mc:iadÓ a respeito d·a ·q~e i anterion~<;titte , me. refori, l:nt(e .9 
Brasii e a Franca. 

Convém 'r~l;1~hfa1r que, no". regim~n pa's.sa(do, foi ceÍ~braJdo 11-0 füo 
' • J ' '". 1 ' >-_...j " ' 1 "'! ' 
de Jar:eiro, ' em ~ 9 de Setembro tle J889, uÍn AccÔJ1do entre o Brasil e 

_ • • 1 • . • • t ,._ . . .. r. ,.· ... , . · 1 : !. , · . ·· 
Portu ;-: ~il, . pàra a prqte'ç;ção ·das obras liti:erariás e artistica'S, que foi 

• ~ •. •• •· ' 1 ·r , • · · e • 1 ! · .1 ·' • ' • • • ~ '"'' 

pfóm-)g~do pelo decreto n. 10 )'S3.' de 14 de Setembro do . , mesmo 
' 1 • •, " ' • ' 1·1. i ' 0

} 4 • : • ") •· ~ • . . ' 

àimo. e, hav~n:do · ,entqldo cm vigor no 1° de N ç>vembro seguinte, ai111da 
s~bsi·;·:·~ · e~ ·.~.eu~ --~f~~if6s . para: ?s d ~u's p~ize~. i . ! " •. . 

. Por essa declaração ou acc:ôrdo, '.os autores r. de obras h~terarias, e&-
. . · r. •. . 1· •• I' • ' , • • · • , l ~ . - , • . , • , . . .. 

crÍ,ptas . em portug,l!~Z; e. das . artísticas , de :cada paiz, goi.arp., n<?,_.outrq, 
em rc1dç:io a taes ·obra.s,. qo j.Tle~.ll1,9 «1ir.ei:t;; de .ProprÍeçla.de que •ª ? ,'ieis 
ah,:~ v;gent:s, o~ ~s , ,Ti e fo~em p:omulg~d~s, c~mc:der:n, ?u con~erem 
a()S autores nacton.a~s. , 

J j ;, 

, :Qi+anto a . ~sse , a·~suinpto, ,:de : propri~da<le , li~terari~ e artistiq 1, .. ou 
de :Frei tos ·autoraes, ~~t·amos ai-nd:a . J iga·dos .. a yarios paiies ll;J1lerica.n,os 
por ill~i ·a Convenção da 3" Co.nferencia Pa·n-Ai:ier~ca~:i-1 ., do ;Rio de ja-
neiro, e é provavel q11e tambcm o estejamos· por outra da 4" Confe ren-
cioa, a de Buenos Aires, se e.lla merecer a approvação do Congresw 
N aci<11·aL 1" · .. -~ · • · > ... ·í 

A da 3ª · Conferep.tia é a segtiínte: 
CJnv~nção 1

( 4ª} ,:)hr·e Pate.nt~s de Invenção, 
·1nãu~:.1iaes, Márcas pe Fabrica· e ·Commercio; e 

; J . 

Desenhos · 'e JVfodelÓ'.' 
Proprieái dê Litte"ra-



J 

·ria .": .i\rtis'tica;. as&ignada .n'O' Rio de .Janeiro; a '23 · 'de "Agost0 de 1906 
.(161' .. .')i;to .. eütão assignado);» __... AdoptanÔ'o, eom tnodifítações; os Tra-
t<J,d_os,; ( a-liás: uma: .. Go1t:ver~ção :e um· 'frata<lo) :' sbbre esse'S .'ass1m:tptos, »as-
·sig!l'1'dos eó;l: 27 de. Janeim de -1902,. :na 3ª <0oiiferencia:' Internacio:ria'\ 
Amer.1cana,. H~1H1ida Jla cidade. do . -~fexico, e · constiruindo ·uma Urriãü 
das :Nações da America, para o fim de proteger,. po·r. meio de um regis-
tro ir:cen,i.acio.nal: aQ.cw1ado, ª ·· J?TOpriedade inteUectu~l e industrial, 
c.om '.d\lus. Cent,ros on Secretarias, , ui:1 ern: Ha varra, . outro no Rio .de. J a-
neiro. 

l\emettida ao . ·Congresso Nacio~rnl,. em. 18. de · Novembro .de .. 1909, 
.foi . pP.;: elle . a:~p;~~ada:' em. resoluç;i.o ~~~ foi , sanccionadfl. pe~o .. decreto 
J1. ~ :)93, .~e .31 Ae P,~úmhro i:le )9) O, - promulgad3: e_ ratificada pelo 

.~eqctQ ... n. ·9_ Em, @e 6 d~ Dez<tm~ro de 1911. 
~,!bscriJJta .por .. 5() DtJl.cgados ,da,s J9 rRepuplic.as. Americanas re· 

preswr;;cla.? · ~-~ .C,onfer_enc~a-, (V.eri.~zuieJ:;i. -e Haitti n~o · ~ompareceram), 
sói:r~;;;;1 e , .qua;tro ,pa.izes. dçpc~~t<tr'}!J1 as respec,üva Ca.rtas . de · Ratificação 
no .Üi.o de Janeiro: - Chile, Nic~ragl}a, Si!-lvado.r .e .Pasam.á. Tré? 

' • • t • ' • 

outros cffectuaram o simjJles deposito do decreto de ratifica~ii,o: Hon.-
dura:; , Cost;~ Rica e Ç-uaternala ._ Atê ago.ra, port.anto, obriga a esses 
. ' . ~ .' ' ' . : .. / '· \ ' . ' ' ' . . 
set~ paizes, e ail1da ao Brasil, que' a ''l-atif~cou por decreto ~ ·~ ' .- · 

. '. 'os''<lous'
1

AêtÓs 'de ' i9ó+,' ~~s· qu'~és 'se refe;~ esta CÓnve'nÇão, sãó: 
~ ~ con:ve~Çã'.J .i,:i~ra , a 1~ rçitçc</i'o das obras ; l ·iÚer;·ri~'s .e artistic~s~ · e o 
·tr.i1,t{{;.1ó s~bre · Pa~entes "~ie lnYenç:i:o, Ddenh~s' e· l\ÍIÓcl~lo's "In'õustriaes 
.e ~1I:t~ca~ d·e· Coi:n·nJ·ercio e· de 'Fabficà. fi,.'.'i,., ~ . ·. : '. ·· 

:\. da 4" Conferencia é a seguinte: • J1, '; · ... 
. ·Convenção · (1 h ~) sobre ·a: ·proprieda'éte ··littera·ria ·e artística, asst-

gnad':, t:!Jl :fü1'cin·os ;\'.ires, 'a 11 · <le ' .i\gostó ' tle"191!0 "(9"' Acto "e11tãoi ·assi-
gna·d• .. ). Paizes tontractantes todas as Republicas Ámerica-nas repre-
:sent'a1ias 1 naT Cónforer1cia, em numero -de 20 .. · (A Ba.hvia não tomo1J 
-pa>rt~ .. na. C0nferencia) .. .>1 

"Arnda não -. ob riga ao Brasil, v.isto estar ·peill'dente .. de approvação 
du Poder Legislativo. 

"' 
"·''Na Conferen'éi!i fotcrnacion~l de'' J)efesa Agrícola; que se reuniu em 

Mcmtcvidéo; ·a: ·.2 dé ~faio do a'nno' passaâo, fez-se 'o BraSil representar 
peln Sr. Dr. Euzebio de Qneiroz Cóüi'n'hó lVfattoso Ca~nara, 2° :Sécre-
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tario !ia nossa Legação naquella cida·de, então. servinde de Encarregado 
de N'•cgocios, _ e pelos .Srs. D..Fs. André Manblanc .. e Carlos Moreira, 
Chefes das Secçõ.es de Phyto-pathologia e de Entomologia do Museu 
N acir.!lal do Rio. de· J anelro; aquel.le ·na qualidade_ de Plenipotenciario, 
e_ este'l n a de Delegarlos technicos nomeados pelo JV!tnisterio da . Agricul-
-tu ra, Industria .e Commercio . 

. \. 10 de Maio. forarrr assigna<las nessa Conferen~ia as tres seguin- _ 
tes ConvençÕes, todas subscriptas ad referendum pelo ri osso Plenipotâl:-
ciano: 

Com enção Intern.acional de D efe sa Agricola, para estabelecer 
uma regulamentação internacional 'em defesa da agricultura contia · as 
pra:gas que a affe.ctam; concluída e assignada entre os Estad'os Uni-do~ ' 

do Brasil, a Republica Argentina, a' Bolivia, o' Chile, a Co!ombia, 1) 

Equador, o Paraguay, o Perú e a ' Repnhl'ica ' ori~ntal do Uruguay . 
-- - Convenção relativa á exploraçfo dos fócos de origem <los ga'-

farth·~~os (S histor:erca Paranensis), conclui1da e assign_ada entre º· Bra-
si'l, :i Republica Arg:npna, a Bolívia, o Pamguay ~ a Republica Orien'-
·ta l ilo U tuguay. . 

-- Com enção Internacional de Defesa Ágricola relativ~ _a pr~gas 
_dfsc~whecichts. c.om o tirr.i. de est_abelecer medidas de . previsão e111 .Çefesa 
_da ·t~ricultura contm. as pr~gas ·desconhecidas que a possam affec_tar, 
conckida e assignada entre os. Estados Unidos do Brasil, a Republic~ 
.\rgwLina, a B~livia, a Colombia, o Eqúad~r, o Parag~ay, o Perú e 

t • ' • ~ 

a Republica ·do U rug1py. -
~ . -~ 

. Os Prõtocollos d~ .. primeira Con~enção .. e da ultima - fica.rap:i. aber-
tos, pa-ra qu.r: gt ellas pude~sem acceder os p;iizes não represel).tados na-
que l ~a Conferençi.~. 

· Pe:e art. 8° da primeira foi indicada . a cidade de Buenos Aire<> 
par.t 5tde da 2" Conferencia Internacional de Defesa Agriéola,. compe'-
tindn . a.o GoV'tll10 .Ar15entino a convocaçãq e organização da m esma, 
na <lata que julgar npi s <:onveniente. E s•sa 2ª Conferencia à'caba ,d i: 
se r convocada por aq~el;e Go,:erno para o anno de 19_16. 

, . As tres Çon vençõ1s d~ primeira Cpnferencía foram ~qui re:mettl-
da~ .ao Cong!·e~s\l N ac i01~a l,, em 2 íl.e Agosto do anno passad~, com a 
1nen.:;;~~;em de $0 d9 me'l. ai::tnio.r . 
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O Bn,J.sil se fez representar por uma Delegação e.special na 2ª Con-

fe_renc;;:i Internacional da Paz, que se reuniu na Haya, de 15. de J unhl) 
.ª 18 de Outubro de 1907 na qual estiveram congrega:dos os Delega.dos 
de .+4- differentes paizes. 

Para a lª Conferencia da Paz já havia sido conv~daido o Governo 
Bras '..:e.iro po1 Nota r.:ircuJar do Governo. Russo, data<da de 12 .de Agost.J 
de 1808; mas não pôde a ella comparecer, pelos motivos const;mtes da 
Nota de 27 de .Janeiro de 1899, passada pela nossa Legação em · São 
l?etenbmgo áquelle Governo. 

Naquella 2" Conferencia foram assignad.os diversos . ~ctos, em nu-
m.erv de 15, sendo de notar que dous ddles (o II e o XII) não recebe-
ram as ass1gnaturas da Delegação Brasileira. Todos trazem" a data de 
18 ck O.utubro de 1907. 

,\s Convenções firmadas pelos Plenipotenciarios do Brasil ' ness'a · 
_Con f, :,·encia fo1::1m remettidas ao Congresso Nacional em· .23 de De-
zembro de 1910, e, havendo· sido por este approvadas em urrta unica 
resoltH.ão legislativa; . de 31 do mesmo mez e anno, esta recebeu a nc" 
c.essar!a sancção, por derreto n. 2.395, da mesma data da resolução. 
Effrciuado o deposito das Ratificações na Haya, no Ministerio da.; 
Rela;;aes E:i..teriores do Governo Neerlandez, em 2 de Janeiro de 1914, 
por inrermedio da nossa Legação na que! 1 a cidade, foram ellas aqui prn-
m11J~:'.da·s, po1 decreto n. 10 . 719, de 4 de Fevereiro do corrente. anno . 
A 1'é~fxctiva Carta da Ratificação brasileira tem a data de 30 de J u-
lho . 'J,J anno passado. 

Lq1 vir"tu<le da autorização co-ntida no art. 35 da lei n. 2. 84 !, 
de 3 l de Dezembro de ] 913, foi pelo l\'Iinisterio da Fazenda renovada? 
para o actual exercício, a reducção de. direitos de entrada a d.e~ermina: 
d~~ pr9ducto[) importados dos Estados Unidos da Ame,rica, anterior-
rr_ien t~ concedida para os ex~rc!Clos de 1904, 1906, 1910, 1911, 1911 
e. 191( . 

Em 31 .de Dezembro do corrente anno findará o prazo da setima 
pr.Qt;o~:aç.ão . do Accôrdo COfTlmercial provisorio entre o Brasil e a Italia, 
estabr;;ccido ,_!J1ediante a troca de Nota•s de 5 de .Tulho de. 1900, entre ::1 
noss•J Ministerio das· Rela~Õe$ Exteriores e a Legação daquelle Rein0 
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n0 . Rio de Janeiro, · tam hem successivamente revigorado até agora, a 
qual :foi feita, ·com · o mesmo caracter ternporario, por Notas de 25 de 
Nove.r.bro e 19 de 'Dezembro de 1912, trocadas entre o Governo Bra-
sileiro e a referida Legação. 

l>or esse Accôrdo terr. sido assegurado ao·s productos italianos o be-
nefic10 -da tarifa minim-,i brasil.eira, ernquanto . o ·direito d~ ·entrada do 
café bràsileir_o na Italia não exceder. de 130 liras por 100 kilogramrpas. 
O direito cobrado na ltalia sobre o nosso café, _antes do Accôrdo pr:-
miti 1·0 de 1900, era de JSO liras por 100 kil ogrammas. . 

F:-n 23 de .Julho do anno passado adheríu o Governo Bras ileiro 
definitivaimrnte á Convenção ·sanitaria Internacíonal de W,.shington, 
de M de· Outubro de ] 905, ~en-do a adhesão comrnunic-ada a0 G ovem •l 
Nor:f'.-Arnerirnno, por Nota da no~sa Embaíxad-a naquella cidad<> , da 
data acirna citad a, reilpon<lida pela de S de Agosto seguinte, do ·Depa;-
famento do Estado . 

Ji'.:;sa adhesão foi feita P. m virtude da 8" Resolução da 3" Confe-
renci~, lnternacíona l Americana, relativa á Policia Saniitaria, assignad.t 
no R~o de Janeiro, a 23 de Agosto de 1906, que constitue o 10° Act1l 

da m~sma. Confere'nr.iíl, e. que, entre outras medi.da·s sobre o assumpto. 
recom,1;endou aos Go yernos Americanos a adhesão áquella Convenção. 

. Tal Resolução da Conferencia -do Rio . de Janeiro foi submettida 
ao Co11gre;srn Nacional, em 2 ·de Agosto de 1907, e po·r elle ~pprova<la, 
em n: r,ol~tção de 31 de Dezembro desse anuo, sanccion<l!da pelo decreto nu-
mer:i l .864, de ~de iJa,neiro de 19©8 . O respectivo decreto de promul-
gação tem O· n. 8. 66(> e a data de 12 de· Abril de 1911. 

:\s-si'rn, o rerente Acto do Gove1'no não será subrnettido á voss .-1 
appr•wação, pór haver sido realizad'o em virtude de prévia autorização . 

!-.. Convenção S;initaria de 'Vashington foi ' primittvatnehte cele-
braida entre os segu inte~ paizes: -- Chile, Costa Rica, Cuba, Repu-
blica Dom.inicana, E9uador, E sta·dos Unidos da Arnerica, Guatemala. 
Mex:w, Nicaragua, Plerú e Venezuelâ; mas, poste-riormente, têm a ella 
ad.lu::rido outras N"açõ,es · Americanas . A Resoluç·ão da Terceira Confe· 
rencia Internacional Americana foi suhscripta pelos Delegrudos de to-
das as Republicas Americanas, excepç:'ío :feita - dos Estados U nldos de 
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Venez:.iela e da Republica do Haiti, que se não fizeram representilr 
na C:mferencia . 

A .mencionada Convenção de 'Vashington foi celebrada na 2ª Con-
fer.en,'ia Sanitaria Iµternacional das Republica\5 Aµiericanas, reunid;i. 
.na refrrida ci.dade, em Outnbro de 1905, e na qual o B.r;isil não se fez 
.repre•;rntar. Em Deze.rpbro de 1907 reuniu-se a 3ª Conferencia ·dessa 
natureza, na cidade do iVIcxico, tendo o Governo Brasileiro riomeado 
como : rn Delega<lo o Sr. Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz, que compare-
ceu. Nesta não i10uve Con vençiio assignada. A 4" ·Conferencia Sanita-
ria J::is mesmas Republicas Pealizou-se na cidade de S. José de Costa 
Rica, ele 2S de Dezembro de 1909 a 2 de Janeiro de 1910, não hav.endo 

. . 
o B.:-asii comparecido ·a essa reunião. 

. " 
. _!'.:sta adoptou varias . Resoluções, que .foram .presentes á Commis-

são c.le Polici:a Sanita ria da 4ª Conferencia Internacional Amer~icana, 

reali z;1da ~m Buenos Aires, em 1910. Entre essas resoluções ou recom-
mendayões da de S. José da Costa Rica, a 6ª estabelece uma interpre-
~ação para o a rt .. 9° daqll'ella Convenção de Washington; e dessa· in-
terpre;:ação tratou a referida Commissão de Policia Sanitaria da 4" C9n-
feren ja Pan-Americana de Buenos A:irns, e a e1la se. refel'e a disposição 
III l<t 13ª Resolução, de 18 ~e Agosto .de 1910, sobre Pol'iéia Sanita-
ria, rnta,da na mesma Conferencia de Buenos Aires, · .determinando que 
o art . 9'0 da Convenção de '?V"ashi.ngton fique redigi.do · d e certo modo, 
differen te do primitivo. 

;-\ p rimeira interpretação não nos obriga,, por não havermos to-
mado parte rnt Conferencia que a estipulou; a segunda só nos obrigar·~ 
se a 13° Resolução da Conferencia de Buenos Aires, actuatmente em es-
tudo no Congresso Brasileiro, fôr por ·este approvarla e, em seguida, 
sanccinnada e ratificada pelo Poder Executivo. 

E' de suppor. que, em breve, esteja em vigor a nova Convenç:i0 
Sani•a.ria Internaciom.l, 'que acaba de ser assigna·da na Conferencia de 
Monrevidéo. 

E' destinada a substituir a de 12 ,de Junho de 1904, ce lebrada '.'\O 

Rio de Janeiro, · entre o Brasil e as Republicas Argentína, Oriental do 
Uruguay e do Paraguay, e que, havendo siclo denunciada em 21 d~ 

Junhn de J91 2 ·pelo Governo Argentino, cessou de produzir effeito• 
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para ~odos os pa.izes signata.rios desde 31 de Outubro do mesmo anno, 
confo rme consta do decreto n. 9. 846 A, desta ultima data. 

O Governo Oriental, tendo em vista -o proposito manifesta.do· pelo 
Governo Argentino, a.o fazer aquella denuncia, - de fixar em uma 
nova Convenção os progressos realizados ness·a materia. depois da data 
da C<>nvenção denunciada, tomou a iniciativa da convocaçã:o da· nova 
Conft::rencia ·de Delegados dos mesmos paizes interessa.dos, para o fim 
de e3tuda.rem e formularem a nova Convenção. 

Ma.rca:da. a principio para Novenibro do anno passa:do, essa Cqn· 
ferenci'a reuniu-se em Montevidéo, em 15 dê Abril do co~rente- anno. 
Foram nomeados Delegàdos brasileiros os Srs. Drs.. Oswa.ldo Gon-
çalves Cruz, Director do Instituto Oswa.ldo ·Cruz, em Ma.nguinhos; e 
Afü~ rm Baez Conrado, nosso Consul Geral de 1 ª classe naquella mesm:. 
cidade . · 

Os Delega.dos dos outros pa.lzes intr.rcssados na Conferencia foram: 
- ·da Republica Oriental do Urugua.y, os Srs. Drs. Alfredo Vi:dal 
y Fw~ntes, Ernesto Frrnández Espiro e ,Jayme H. Oliver; da <lo Pa-
raguav, ·os Srs. Drs . Benigno Escobar e Manuel Pérez; e da Repu~ 

blica Argentina, os Srs. D rs . W enceslau Acevedo e Nicolau Lozano , 
l{em)i.da. a Conferrencia. em 15 de Abril ultimo, foi honrado o nos50 

Delegado Dr. Oswalpo Gonçalves .cruz com eleva.da. prova . de con-
sideração dos seus collegas, sendo escolhido para dirigir os tral;>alhos 
da mesma, na categoria. do seu Presidente. No dÍa 2l do mesmo mez 

-encerraram-se esses trabalhos, havendo sido assignada a nova Con-
venção. 

A:rnda não pôcfe se r submettida ao exame do Poder Legislativo 
a Con·:enção Sanita ri~ Internacional, a9signada em Pariz, a 17 de J a.-
neiro de · 1912, em que foram Partes Contractanoos 40 dive·rsos. gover-
nos, entre os quaes se acha comprehendido o do Brasil. O cumprimento 
desse preceito constitucional depende do estudv, no Mi·nÍstefio da Jus-
tiça e Negocios Interiores, sobre a conveniencia. ou inconveniencia de 
ser :1doptada essa Corvenção no nosso paiz. 

Conforme já declarei, na anterior Mensagem a,nnual, a Convenção 
de 19 1 2 modificot1 a precedente, de 3 de Dezembro de 1913, que. fôra 
concln:.da na mesma cidade, por 20 governos diffei-entes, entre os quaes 
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já se achava o brasileiro," que a approvara pelo dec'teto legislativo nu~ 
mero .i. 308, de' 28 de Dezembro de · 1904, e ratificara em Carta, ·de 
20 ·de· Junho de· 1905, depositada em Pariz em 11 de Setembro do mes-
mo · anno, havend0 depois assignado .ª Acta · geral do deposito das Ra-
tificac:ões, lavrada ainda em Pariz, a 6 de Abril de 1907. 

Devendo a Convenção de 1912 substituir todas as anteriores Con-
vençõe$ Sa,nitarias Internacionaes de 1892, 1893, 1894, 1897 e 1903. 
dispôz, entretanto, que eRtas continuariam a vigorar para a.s potencias 
interesBadas, emquanto nií.o houverem ratificado a de 1912, se della fo-
rem úgnatari-:ts, ou emquanto a esta nã.o accederem, se a não tiverem 
fi.rma<lo. f\ssim, para o Brasil, continúa. ainda em vigor a · dç 3 de 
Deze-m bro de 1903.. 

Por esta'r rdependendo do exame· do Ministerio. da Agricultura, In-
dustria e Commercio não pôde ainda ser remettida ao Congresso N11-

oional a Convenção Internacional de Policia Veterinari3;, concluída en· 
tre o Brasil e as Republicas Argentina, do Chile, do Paraguay e Orien-
tal do U ruguay, com o fim de prevenir o contagio das enfermidade6 
dos :mitnaes, por meio ·de uma 'regulamentação sanitaria internacional, 

. e assignada em .Montevidéo, ~m . 8 de .l\faio de 1912, por occasião da 
Conferencia pàra esse · fim· ini'ciada naquella cidade no dia· 2 dó mesrwJ 
mez. 

J\o mesmo caso estão os Actos assignados pelo Brasil e muitas 
oufr:is potencias,· em 5 de Julho de 1912, na Conferencia lnternacionai 
Radio-telegraphica, reunida ein I,ondres, de 4 de Junho .ª 5 de J ulh•) 
do mesmo anno, a saber: 

,_~ .. Convenção . Radio-telegraphica Internacional. 
- Prot@collo final da Convenção. 
-- Regulamento de serviço annexo á. mesma Con·venção. 
Todos foram sujeitos ao estudo. technico do Ministerio da Viação 

e Obra& Publicas,· para que elle se pronuncÍ'e sobre a convenienoia ou 
inconvmiencia de serem adoptados no Brasil, afim de ser cumprido o 
preceit') constitucional da remessa ao Congresso. 

;'1" a 2ª Gonferencia Internacional ".da Hora; que se reuniu em Pa-
riz, de 20 a 2S de ·Outubro de 1913, esteve o Brasil representado pel•) 



npsso Eny~~flº. , f.x.t:rflcp·<li~a;rf~ e;:~~I.iajsp.;pc· ~le1)jpgtiep.ciario . naqudla 
: idade, o Sr. Dr ; .Olynt):i.o , ~1axi.i;rao ., de. Magalhij.es ,. Çony)<1>1'e.ceram a 
.essa re1,mião os repr_esentan~es -<:Je 28 pai~es;,; a~ir:i ,cJqs' '.DeJeg1;1.dos .· dó·Go".-
vern•) das índia~, da .Colonia do Congo ~.elga,. e ·::d~ Colonia All~mã . de 
Kiaor:::heou. 

• 1 • •)' ·: - t' : ·• - ~ ' •• • : l 
: } . .'· . .... 

Jfoi. concluida ~uina Convenção . Dipl'l>maticã, c'onten.db, às disposi-
Ções essenciaes dd·~ accôrdo para a '·creaç'ão dar .As1s·ociâ!çlio foterriadi'o'il'ãl 
<la . H•na, .S:e·rido, a ella annexa,dos. GlS' .Estatutos or:ganicô's'. patll' o '"'Íü1\'C1• • 

. cion,a:nentcr dã1 nova · creação ... ,, ::•, · "'"''·" . . 
·A Convençao foi assignada a 2'.5 de', Outubro pelos' :b~leg~cfoi ' \ir 

18 E5tados: ·- Allemanha, Esta:c!o~ Uni'dos ' dá Amerit i, · A~stri~·; Bel-
• • I,. ' ~ · 1 ,.. . • 1 ' 

gica, Chile, Dinamarca, Equador, Hespanha, França, · Grã-Bretá1iha. 
Guat,.mala, Italia, Liberia, M onaco, 'Paizes-Baixo•s; Russia, Servia e · 
.S1ússa. Os Representantes .da RepulJlica A,rg,en-ti.na··.e· da·, do . Ul'tfguay, 
qo .Bíilsil e de Portugal,, .o de Cu~a, e.-o pa . Çrççia .subsÇreverà111-n à.-, 
:r·espectivamente, em- 30 e 31 .de.-:- Outubrn, · ds.1 d.ou~ pr;i~eirqs- e .osr doi~s 

. outro:.;, o quinto em _41 de N ovemhro, e o sexto .em ).2 . d.e ~D<:ieml;n:~} 

'desse. ;;.np .. o . 1 
. Dos presentes á Çon.f~ renc ia, sii. \1ão a assignaram os Ddegàdps -cl.61 
Mexico, de Nicaragua1 d.a Suecia .e da T.urquia : · ' · "'·• 
.. Lavrou-se uma Acta de assignatu~a- cJ.a Coavep.ção_ cpnt~·d_o ,· âllc.J. ai
rações dos Delegados fia Russia, <la Suecia e dos Estados Unidos . . , ... ,. 

A refer\da Convepção, os F1statnt0s e a Acta de assig1utura forrt '.Tt 

p~l-0 Miniosterio das . Jlela.ções. Exte,riores .remettidos ao da .Agricuüura, 
Indu~tria e Commercio, para q11e1 este informas~e sob.re .a· .c-on.ve:n~nci~; 

ou não, de s.erem adoptad9s J,ielo, J?ras~l,. afim :de que eu: 0 s .. possa sub~ 

me.tte r ao estÚ·do e approvação do Congresso ~ ac~onaL . '·· :; 

Na primeira Conferencia da Hora, celebrada irn mesma ci·da<le, a 
15 d~ Outubro de 1912, o nosso Delega,do, • Dr. Frtlneisco "Behring, 
havi.i assignado, c'om os das . outras pot~ncias, um Projecto de Estatu-
tos !MI a a organiiação · do serviço interna:ciona.l de . signaes hora rios e 
sua rransmissão radio-telegraphica, que sen1 iu de base para o's ActGs."dá 
2ª Conferencia, e que não foi . remettido ao Poder Legislativó pn.\' ·se<f 
um :iimples projecto . · · 

Sobre esse a-ssumr to de ra<lio-telégraphia o 'Brasil continúa; ·: por-
tanto;. liga-do, apenas, por emquanto.; · :r~s ActO's: as s·ignãdos"na 'Co~hreri:: 

1 
. { 



eia !nterna~ional de Berlim, realizadá etn 1906, dos quaes foi uma dJs 
Partr.s Conüactantes: - Convenção Internacivllttl Radio-Tdegraphica; 
- Ac;:Ôr·do Addicion.al. ·á mesma Convenção; - Prolocollo final da 
Confertncia, - e Regulamento de s.erviço para á execução da Con· 
venç:i.o.· 

·.rodos trazem a data de 3 de Novembro de 1906 e foram. conjun-
. tamente s.ubrnettidos, com a . i:n-ensagem de 15 de Maio de l-907, a0 
exame do Congresso N.acio~al, que os arprovou em resoluçãGJ de 6 de 
Novembro, sanctionada pelo ·decreto n. 1.175, de 8 desse mez domes-
no :mno. Depositadas em Berlim, a 2 de Julho ide 1908, as Ratific",, , 

ções :nasileiras, foram todos promulgados pelo decreto n. 7. 387, Je 
24 de Abril de 1909. 

1 • 

.Em relação á ma:teria de Unificação do Direito Privado, pouco 
posso accrescentar ao que foi dito na Mensagem . anterior, por isso que 
os Gvvernos .dos Paizes-Baixos· e da Belgica ainda nfo fizeram, respe· 
ctivarr-.t:nte, as convocações das novas Conferencias Internicionáés ." dt . 
Dirúto Cambiál, para· a Haya,' e de Direito Marítimo, para Bruxet.Ls ... 

J\ primeira dessas Conferencias dev'erá occupar-se ·do Proj êctÜ dt: 
Lei uniforme relativo ao Cheque, que foi preparado pela anterior Con-
feren,·ia 'de ' 1912, ni l;Iaya, e que 'já foi . submetti<do a0 exame dos .-Es-. 
ta<los . mteressados. Sua ta i·efa s·erá discutil-o• novame'nte, tomando em 
consiili:ração as observações que tiverem sido formuladas pdos diversos-
Goveraos, e procurar ufrimar a respecti Vá Convenção. e actos cotrefa-
tivos. 

A segunda tomará como base, para os seus trabalhos sobre D ?. 
reito Maritinio, o estudo do relatorio explicativo redigido pela Com-
mis3à•> Central Permanente dessa Conferencia, que trabalhou em Bru-
xella,; . de 25 de M3:rço a 2 de JÚril d~ 1913, por accôrdo entre o G-0· 
vern:i Belga e os de outras nações, quando foi verificada a impossibi-
lidad~ de reuntr-se a Confer~ncia plena, que havia sido convocada para 
;t me,;ma cidade e para a mesma época. N es,se· relato rio foram .estu· 
dados os projectos redigido~ pela Conferencia ante.!"ior, ·dtJ 1~10; · ~ · as 

ob5ena~ões sobre , el les ap.rrsent~da·~ · por .alguns E.stados. 
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.'\inda não puderam ser submettidos ·á vossa apreciação os Acto5 
definit1~amente cdncluidos na Conferen.cia Internacional . sob>e o D ;:-
reito Cambial, reunida na Haya, em Junho e J u)ho de 191 2, na qual o . 
Brasii foi representado pelo Sr . Dr. Rodrigo , Octavio de Langga,1d 
Menezes, no caracter de Delegado. 

,Já tive occasião de informar, anteriormente, d~ modo wccinto, qu~ 

havi".am ·então sido concluídos dous Actos internacionaes geraes, a ~J

ber: ··- uma Convenção. Internacional sobre a unificação do Dir.eito r> 
lativo á Letra de Cambio e á Nota Prnmissoria, e o respectivo Reguh~ 
ment•J uniforme, annexo a essa Convenção, ·destinados a servirem de Lei· 
univt:-rsal na especic. .. 

A Convenção foi assignada em 23 de Julho de 1912 pelos Dele-
gados Plen)potenciarios dos srgnintes paizes: - Állema•nha, R~publica 
Argentina, Austria-Hungria, Belgica, Brasil, Bulgaria~ Chile, Costa 
Rica, Dinamarca, França, Guatemala, Italia, Luxemburgo, Mexi.cu, 
Montenegro, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay," Paizes-Ba;xo:-, . 
Russi:t, ·Salvador, Seryia, Suecia, Suissa e Tu.rquia -- ao todo em nu· 
mero de 26. 

O Regulamento e;;rÍí annexo á Convenção e não traz data nem a3· 
signaturas. 

Jí forn~n aq11i promulgadas as duas Convenções que o Brasil ha-
via ass1gnado na Conferencia de Direito Marítimo Internacional, . rea--
lizada em Brnxellas, no anno de 1910, nas quaes sã@ Partes Contra·· 

· ctantc~ 25 paizes, a saher: - Allemanha, Republica Argentina, Afü-
triR, Hungria, BeÍgica, Estados Unidos do Brasil, Chile, Cuba, Di- . 
narn:~r1.a, Hrspanha, ~stados Unidos da America, .França, Grã-Breta-
nha; Grecia, Italia, J c+pão, E&tados ·Unidos Mexican~s, Nica~agua, N o-
ruega. Paizes-Baixos, Portugal, Rumania, Rus-sia~ ·sueci.a e U ruguay . 

Ü5 «dous actós agpra promulgados são: . 
· -: Co.nvenção r"élfltÍva á abalroação, para unificação de certas re-

grã"s ·em maftria ·de <1.hal roamento, ~ssignada em Bruxellas, a 23 de 
Setemf•1b .de 1910 . 

::.e._ ·Convenção relativa { assistencia· e saI\Í-"amento maritimos, par.t 
uni:fil:;~ção dr certas · r~grns nessa especie. Da mesma data <la an-
terior. 

•. i ·1 
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;\í a mesma occasiã.o foi assignado um Protcicollo de encerramento 
da ª ';sigua..tura das duas Convenções, que tem a me;ma data de ambas. 

Submettidas ao exame do Congresso Nacional, ·com a mensagem 
de 2 ~ de · Outubro de 1911, foram approvadas ri.a ultima sessão legish-
tiva, t~m resolução de ·22 de Setembro de 1913, que sanccionei pelo dê-
creto n. 2. 799, de 30. do mesmo mez. Expedida, em 23 de Outubrb 
·seguinte a Carta de Ratificação brasil.eira, foi o respectivb Instrnmento 
depóú~ado em Bruxellas, em 31 de Dezembro do anno p:is·sàd'O: Pro-
mulgµei essas _Convenções pelo decretq n . 10. 7.73, de 18 de Fevereiro 
id0> corrente anno. a . 

Em 8 de Agosto do anno findo; acompanhad~s da men.sagem ·de '6 
do mesmo mez, remetti á Camara dos · Srs: Deputados os quatro ulti-
mas Ac.tos relativos á União Internacional para a Protecção da Prnprie-
dade Industrial, os quaes o Brasil, na qualidade de Membro da referida 
União, havia assignado ad ref e-rendum do· C0ngres'so N aeional, na . Con-
fereneia Internacional para esse fim reunida em Washington, de .. 15 . de 
Maio a 2 de Junho de 1911, pelo seu Delegado, Sr. Rinaldo de Lima 
e 'Silvá, então, Encarregado de Negocios do Brasil naquelle paiz . A es-
ses actos j a me referi na ~1ensagem annual de 3. de J\!Iaio do annu 

pa:ss.ido. 
Os actos assignados em 1911 são os seguinte: 
- Convenção da União de Pariz de 20 de Março de 1883 para 

a Piorecção da PropPiedade Industrial, revista em Bruxellas a 14 de 
Dezembro de 1900, e em 'Vashington a 2 de Junho de 1911, e subscri-
pta pelos Delegados de 22 paizês, a saber: - Allemanha, Austria, 
Hungria, Belgica, EstaJos Unidos . do Brasil, Cuba, Dinamarca, Re-
p,ubli, a Dominicana, 1-Iespanha, Estados U~idos da Ame~i~a; FranÇa, 
Grã-Bretanha, ItaÜa, .Tapão, Estados Unrdos do Mexico, Noruega, Paí-
zes-Ba1xos, Republica Portugueza, Servia, Suecia, Suis·sa e Tunísia. 

- ·- Protocollo de 'encerramento da Çonvenção assignada erii Was· 
hington á 2 de Junho de 1911. Da mesma data da Conv·enção; da 
qual faz parte integrante, e subscripto pelos mesm?s 22 paizes . .. 

-- Accôrdo de Madrid de 14 de Abril de 1891 para. o registro in-

ternacional das marcas de fabrica ' ou de commercio, r,evisto em Bruxel .. 
1as a 14 de Dezembro de 1900 e em Wasl).ington a 2 de Junho de.1911, 
concluido entre a Austria, a· Hungria, a Belgica, .º Brasil, Cupa, a He~· . ' . , ' . . . ·' ' •. . ~ 



panha, a França, a Italia, o Mexico, os Paizes-Baixos, Portugal, a 
Suissa e a Tunísia. 

Accôrdo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, concernente á re-
pressio das falsas indicações de procedencia sobre as mercadorias, rt·· 
visto c:m Washington a 2 de Junho de 1911, concluído entre o Bra-
sit, Cuba, a Hespanha, a França, a Grã-Bretanha, Portugal, a Suissa 
e a .i unisia. 

Em l 0 de Abril de 1913 expirou o prazo marcado para o deposw1 
das Ratificações desses Actos ..relativos á Propriedade lndustrial, ass,-
gnado~ em Washington, e que deveria ser etfectuado nessa mesma ct·· 
dade, perante o. Governo N arte-Americano. Daquella data em diante 
as qu'.:: ~tões relativ as a esse!! actos deverão .ser tratadas em l$erna, p<:-
rante o Conselho .federal .,uisso, por :t unccionar na capital hel v euq 
o bun au da União 1nrtrnacional para ~ Protecção da Propriedade· ln·· 
dustriaL. . 

- ·-· -- - · - -- -·-- ·-- :-~-...J .·_· -· _..J.~ 

--~--· · --·-.-· ! 
. .\. 25 de J ulnu <lo anuo passado, com a mensagem de 2:5 do mesrnu 

mcz, iemetti igualment.e á Camara dos Srs . Deputados ci~ dous Actos 
assignaclo~ na Coníercr1cia Internacional contra o abuso do opio, reunid.t 
na rnLde de Ha)'a, de 1° de Dezembro de J9ll a 23 de Janeiro de lYU. . 

Como já tive occai;ião de informar, o Brasil mio tomara parte ness;.t 
Contcrencia, mas, a q:i°nvite do Governo Necrlandez, annuiu em ass1-
gnar posteriormente o "J:'rotocollo supplementar de as signatura das 1'0-
te11l:ia~ não re.presenr.apas na Conferencia" , que, para ser attingido o 
fim humanitario da Conferencia, se achava aberto na Haya, no Nlinis-
terio das Relações Exteriores. A a·ssignaitura foi effectuada em 16 d~ 

Outubro de 1912 pclq nosso Enviado Extrao11dinario e .Ministro Plc-
nipote;iciario na Hol.landa, Sr. José Pereira <la Graça Aranha, com ,, 
clausula de ficar esse ;:teto ad· ref erendurn ·do Congresso Nacional. 

.L~ses dous Actos são os seguintes: 
·-- Convenção· lP,.ternacional do Opio, assigna:da, na Haya, a 23 

de Janeiro de 1912. 
- ·· Protocollo de encerramento cla Confernncia,, a:ssigna.do na me~

mà d.lta ~a Convenção . .. 



. --:-:" 341 . __;,, 

T aes Actos foram suhscripto5 naquella data por 12 paízes, a sa· 
ber: · - Allemanha, Estados Uni<dos da America, ·China, Fra.n.ça, Grá-
Bretanha, ltalia, .Tapão, Paius-lhixos, Persia, Portugal, Russia e Sião 

Posreriormente, a Grã-Bretanha, em 17 ,de· Dezembro de 1912, 27 
de Fe~·ereiro, 2·2 de Abri\ 25 de Junho, e 14 de Novembro de 1913., in-

. teressnu nella a maior parte dos seus Dominios, Colonias, Deperidencias 
e Prntectorados. 

() Protocollo snpolementar, até 31 de Dezembro de 1913, . já fo1 
assigm .. d? por mais 28 naizes: sfi não havendo si.do obtidas ainda as 

, aMigi.::atura~ da Austria-Hnngria, do Uruguay, da Servi-a, da Bulgaria, 
·da Grccia r da Turquia . 

. \ Convencão já. foi ratificada. por sete paizes: - Dinamarca, 
Sião, Guatemala, Honclmas, Venezuela. Estados Unidos da America 
e Porrngal . 

··----- ·-····-----~--- - i 

ne 1° a 9 de Julho de 1913, esteve reunida na Ha,ya a :z~ Confe-
rencia lnrernacional do Opio, pa.ra a aual o Governo Brasileiro foi 
rnnvidado pelo dos Pains~Bitixos, em Nota da sua Legação no Rio d~ 

.Tane! tc, n. 18619, de 10 de Fevere.iro de 1913. O fim dessa reuniã•1 
p1·:i. '~xr.minar a possihilidade ele se effectuar o deposito dos Actos de R~.

tificad.io d::t Convendio de 1912. 
'Fssa Confr rencia, a Que este,; e presente o nosso l\Íinistro na Hay;i . 

C'elebrnu cinco sessões e assignou um Protocollo de encerramento, con-
sÍ!!nando: - 1°) qne fôra decidido ~nr o deposito das Ratificacões po-
rlia effrctuar-se drsde entfo; --· 2°') que fôra adaptada, unanimementi' , 
11ma Resolução relati,;a aos Pa izes que ainda não haviam assignado a 
C<>nvrn(ão; -- 3°) que, se toda s as Potencias convidadas ainda nfo 
houve~se.m ass1gn~do a mesma Convenc::?í.<i até 31 de Dezembro de 191 3. 
0 G0·;1·rno 'dos Paizes-Baixo·s convid<iria immediatamente as Potencia"~ 
signauuias, afim de d!.'signarem Delef.!ados púa examinarem, na Hava. 
a po&:iiJ:.iJ.idade de faze r entrar ern vigor aquella Convenção. de 1912 

r > nos,so l\1inistro riã.o firmou esse Protocollo. 

Havendo sido approvado pelo Senado Federal, na sessão legislativ2 
'd" an_;íO passado, o Proiec:to aue autorizava o . Governo a .abrir o crr.· 
çlito r~pecial ·9ç 500 :OCO$ pari! a acqui~i~ão Ça: bi-lJiioth~ca f! objectos 
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de arte que pertenceram ào Grande Brasileiro Barão do Rio Branco e 
para o pagamento. das despezas feitas com o seu. funeral, i:om honra:, 
de Chefe de Estado, sanccionei a respectiva ;eso'luç~o legisÍativa de 1 
de Dezembro de 19l3 pelo decreto n. 7. .. '8.27, de 3 do mesmo 'riiez e 
anno. e, no dia 5; fiz eipe

0

dir o decret~ n. 10 . 590, abrindo o refe
0

rid0 
cróditó. 

•• 1 

1 

:Tfi cessaram de vigorar todo·s os Trat.a1dos e Convenções de E:xitra-
dicção .. a que o Brasil s·c achava ainda ligado, ao ser publicada a. lei. 
n. 2.416, de 2Õ de Junho de 1911, que· regulou a extradicção de na-
cionaes e , extrangeiros e o processo e julgamento dos mesmos, quando, 
~óra d? p~iz, p,.erp.etrare;n algum dos crimes nell; mencionado.s . . 

. Nc periodo a que se referiu a precedente Mensagem annual, foram 
todos denunci~do5 , como tive occasião de entfo informar. Tres dell fs 
perder,un a sua vigcncia naqnell e mesmo pcri.odo, e todcs cs outr0s ca-.. .[ . . , 
hiram no peri.odo suhs

1
eq11ente, isto é, no actual. ,.... ' . 

Atê 3 de M;io dp anno passado hav!arn· cessado os segu'intes Actor. 
sobre essa mate.ria, em virtude das denuncia,s do . Governo Brasileiro: 

l '') ~ Com a Republica do Chile: T.rataido de 4 de Maie> de 1897. 
Denunciado em 21 de Janeiro de 1913 por Nota da nos~a Legação 

em S.:mtiago, ce~sou de vigorar na mesma data, por accôrdo entre o~ 

dous Governos. Publicada a denuncia peló decreto n. 10.127, dç 19 
de Março de 1913 _. 

2·1) - Com a R r,publica do Paragua,y: Tratado -de 16 de J aneH'' 
de 18?2. 

Dtntinciado ·ein l4 de Fevereiro de 1913, por Nota da nossa Le· 
gação cm Asundón, ·cessaram os se1Js effeitos em 1° de Abril de 1.9LJ, 
p~r a<"côrdo entre os clbus Governos. Publicada a denuncia pelo dccrew 
h, 10 . 151, de 2 do rµesmo mez e a·nno. 

3°) - Com Portugal: Convenção de 12 de Janeiro dr ·1855, con; 
Declaiações annexas de . 13 de Outubro. dei mesmo annu. 

Denunciada em 13 de Março de 1913 por Nota da nossa Legação 
em Lisboa, cessou immediat.amente, por não . ter . duração determinad ot 
~m prazo para dem1ncia . Publicada esta pelo . <lecreto · n. 10 . 209, de 
30 d·;; Abril dQ, i11t:~q10 \lnn.o, , .. 
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:~o · periodo relativti á presente . i\!Iensagem cessaram os seguinte:~ , 
ainda c:m virtude das denuncias feitas pelo Governo Bra~ile:iro: 

! '') - Com os Estados Unidos da Amrrica: Tratado de l4 cL' 
Mai::i de 1897 e Protocollos annexos de 28 de Maio de 1898 e 29 de 
Maio de 1901. 

Denunciados em 23 de Janeiro de , 1913 por Nota ?a nossa Em-
baixad. ~L em vVashington, ce~s::iram de vigorar . simultan,eamente seis 
meze> depois, a 23 de Jnlho do me·smo anno. Publicada a de1~u· eia 
pelo ;.icc reto n . 10 :3.55, dessa mesma data. 

' ' 
~'. " ) - Com a Grã-Rretanha: Tratado de 13 de Novembro de 187.;; 

e Pntocollo .annexo da me8ni.a data . 

.Denunciado o .primeiro em .14 de Março de 1913 por Nota <:fa 
nossa Legação em Londres, cessaram os effeitos de ambos a 14 <le t:i e-
tembro do mesmo anno : Publicada a denuncia pelo decreto n. 10. 44~, 
de 18 desse mes~o mez . 

3°) Com o lmperio Allemão: Trata-do . de 17 de · Setembro de 
1877. 

Dmunciado em 14 de Março de 1913, por :Nota da nossa Lega-
ção l ' m Berlim, cessou seis ~ezes ·depois, a 14 de Setembro do mesm .1 
anno. Publica·da :?. denuncia p'elo d~creto n . . 10. 449, de 18 desse mez . 

.'.!'') - Com os Paizes-Baixos: Convenção · de 21 de Dezemb~o 
de 1395. 

Drnunciada .em 26 de Março de 1913 por Nota da nossa Legaç:l 'J 
na Raya, <leixou de vigorar seis mez~s dt;pois, a 26 de Setembro de 
rnesmfl · arino. Pu blicad~ .ª denuncia pelo decreto n. 10 , 520, de 23 d·~ 
Outu1.11 o seguintt. 

S0
) - Com a Hespanha: Tratado de 16 de · Março de 18n. 

Drnunciado pela nossa Legação em Madrid em Nota de 24 d,e 
J°anei.ro . de 1913, ce~sou a sua vigencia um . anno depois, em igual dati1 
do cprrenre · anno. Publicada a denuncia pelo decreto n. 10. 7 58, dp 
U d-~ Fever·eiro deste anno. 

6") - Co!Il Portugal: Tratado de , JO de Jllnho de 1872 . 
Denunciado em 1° de Fe\'ereiro de 1913, em Lisboa, por Nota .da 

_ noss:l Legação, findou um ànno .depois . Publicada a denuncia pelo de-
creto n , 10. 759, de 11 d~· Fevereiro qt; 1914, 
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7'•) Com a Be1gir,;t~ Tratado de. 21 de ·Juriho d.e 187;3; co'ftl . . 
Prot'.JcoHo annexo da mesma d:nà,' e Tratado addicional de 12 de D.e· 
z_embrn de 1~77. 

Denuncia·do o primeiro Tratado em 14 de Março de 1913, cessaram 
todos . um fjnno depois. Publicada a denuncia pelo decreto n. 10. 820; 
de 18 ele Março de 1914 . 

8") - Com a' Austria-Hungria: Convenção de 21 . de Maio ce 
1883. 

1 Drnunciada em 2 de Abril de 1913 por Nota da nossa Legação em 
Vienr1a, deixou de vigorar um anno depois, smdo a denuncia publicad:t 
pelo dPcreto n. 10 .847, de 15' de Abril deste anno. 

!)·) ~ Com a Italia: Trata·do de 13 de Novembro de 1872 e Termo 
declarativo de 29 de Abril de 1873. . 

Drnuncia,do o Tratado em 15 de Abril de 1913 por Nota da noss:·t 
Lega.~io irn Italia, cessaram ambos um anno após a denuncia, isto é, em 
I5 dt · Abril do corrente anno; sendo a mesma publicada pelo decreto 
n. 10. 846, da rnesrna ·1 data. · 

:\.o seretn feitas pelo Brasil as denuncias desses Trata'dos de extra-
dicção, em obediencia ao art. l.2 da rec~nt:e lei. sobre _a materia, foi o 
seu texto tommunicado a todas as nações que com elle mantêm · rela-
ções, de acc6rdo com o di"posto naquelle mesmo artigo. 

Por essa occasiã-q, havendo .varias governos manifestado ·desejo 
de ce.' ebraien: irnr:riedi;ltamente com o nos·so novos Trata-dos sobr~ esse 
f)arti2ular, baseados 11as disposições da mesma 'lei, o Governo Brasí• 
leira, accedendo a esses desejos, porque, . embora a assignatura desses 
Acto3 não seja hoje indispensavel para nós, em face da nova le~, pód•: 
ser :1ecessari~ para oi;tros paizes, em vista da respectiva legislação, fez 
preparnr um prniect0 de Tratado de ex'tradicçã:o, calcado naquellas dis-
posiç·~r-: s , que tambein foi distribuido entre todos os. Governos, para ser-
vi·r J~ normà dos que poderiam ser celebrado.s pelo Bra-sil com cada um 
dos nutros Governos, uniformemente, para evitar que criminosos pr-0fu· 
.gos transitem ou se asy1ern impunemente no territorio de cádã urria das 

1 Part.~3 Contractantes . 
.fnteiramente de ~ccôrclo com esse -projeçtó, foi assigna:do nesta ci-

cta çl~ , a 1:2 de A~os~o çlo il!ln~. pas~ãqo ; \in;· Trat~do .cte e~t~a:dicção coin ' 
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a Republica .da Bolívia, em que foram Plenipotendar_ios, pelo Brasil, 
o Sr. Dr. Francisco Regis de Oliveira, Sub-Secretario das Relações Ex-
teriore&, então Ministro de Estado interino da mesma pasta, e, pela Bo-
livia, o Sr. Dr. Moisés Ascarunz, Enviado Extraordinario e Ministro 
Plen~1x>tenciario desse paiz no Brasil. 

:\1.sim, o texto da T.ei regulará sempre a materia da ext.radicção, 
tanto para esse paiz e para outros que concluírem comnosco Tratado~ 
cong,:neres, como ainda para os que os não tiverem negocia•do; pois, 
como _iá disse, ·para nós niio é indispensavel ·a existencia desses · Trata-
dos, aliás prevista 113. propria L'ei, ao determinar, no paragrapho 1° 
do art 1°, que a ext1:aclicção de nacionaes será concedida quando, por 
le·i ()U tratado, o paiz reqner_ente assegurar ao Brasil a reciprocidade 
de tr.i.tamento. 

Em satisfação :10s nossos compromissos internacionaes e attcnden .. 
do a) interesse que nos deve -merecer a demarcação das nossas frontei-
ras, qi.iatro Com missões estão encarregadas da determinação das linhas 
divisorias com as Rr.publicas da Bolívia, Oriental do Uruguay, da Ve·. 
nezuda e do Perú. Se duas estão a concluir os _seus traba'1hos, temos 
ainda outras quatro fronteiras absolutamente não demarcadas: - com a• 
Guyanas Francezas, Hollandeza e Inglcza e com a Republica da Cc 
lombia; e, nas fronteiras já demarcadas, ha linhas de grande extensão, 
insufficientemente assignaladas. Isso sem fallar nos quatro trechos d:; 

limite·i ainda não liquidados, a que .iá me referi no anno \)assado, e na 
demarcação de ontros d0us, já combinados, mas que pendem da appro-
prova<;ão do~ olitros pai-zes interessados. 

Na fronteira com :1 Republica da Bolívia, a Commissão Brasileir."< 
tem tncontraid0 .difficuldades, umas oriundas de falta · de pe~soal, que 
ficou muito reduzido por motivos de força maior, outms resultantes de 
demoras da Commissão Boliviana, que só tardiamente pôde seguir par~, 
os tratrn.lhos. 

Fm 1912, a nossa Commissão partiu de Manáos a 30 de Març". 
rneg,1:1do á bocca do Igarapé Bahia, com 54 dias ·de viagem. A Roli-
viana ~ó Sef'-"uiu para o mesm.o destino a 10 de Abril. 
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l1'e,:-se rntão o rev:.ntamento do Hio Acre," desde Capatara até a 
sua ,~mifluencia corn o Arro:o Yaverija, . ponto . extremo .occidental . da 
fronteira cGmmum; o do braço Florrsta, ramo principal do lgaraP'~ 

Bahia, e das suas r:1mificações; o dos rios Ina e Chipamanu, desde as 
suas nascentes até as respectivas hoccas; o ·do Rio Abunan, entre a sua 
conflvrncia com o Chipamam1 e Illimani; e, finalmente, o do Rio Ra-
pirnn, desde o ponto em que haviam sido suspensos ns trabalhos em 
191 l até a sua tonfluencia com o Abrman; o que dá um total de 1. 028 
kilo!Hetros de levantamentos. 

F:>ram determi1iadas · as r.oorde~adas .gcographicas de 54 ponto; 
diversos dessa região, e levantados quatro marcos divisorios permanen:· 
tes, :i saber .; o primeiro, no angu lo formado pela margem direita d.) 
Arroi r. Yaverija com :i. margem direita do H.io Acre, boliviano; - o 
segundo, na margem esquerda do Rio _Acre, diante •da fóz do Arroio 
Yavtiija, brasiieiro, fronteiro ao ·anterior; -- o terceiro, no angulo · 
form;.,do pela margenr direita do ·H.io Acre · com a margem esquerd::; 
do Igarapé Bahia, boljviano; - o quarto, na margem esquerda do Rio 
Acre, · diante da fóz qo Igarapé ou An;oio Bahia, brasileiro, fronteiro 
ao marco anterior. 

Com esse tr;tba~ho, ficou levantada a região cu o terreno, a ql\ ~ 

se refere o § 2° do art. 1° do Accôrdo de .. 10 de Fevereíro de 1911 . 
Em 1913, a Comp1issão Mixt::i só pôde partir para o Rio Madein 

em S·~tembro, porque a Boliviana nã.o tinha . instrucções para prnseguir 
no serviço. F·ez-se o levantamento .do Rio Abunan, desde -Illimani . a.té 
a cnnfluencia do mesmo Ahunan ... no Ma<deira, na extensão de 400 .ki .. 
lomeros, teI!do sido petcrminadas as coor·denadas geographicas de cli-
vemos pontos dos Rios ·Rapirran e Ah11nan, sendo as longitudes deter-
minadas pela telegraph!a sem fio, calculada préviamente a da esta .. 
ção ;·;~dio-telegraphica de Porto V clho, que transmittia os signaes ho· 
rario:,, recolhidos por 11m receptor porta til. 

Foram levantados sete marcos divisorios permanentes, sendo dous 
na bnc.ca do Rio Rétpirrnn, dous na confluencia do Rio Ablinan com 
o Ri.i Madeira, dous na bocca do Rio · Beni, e o setimo no p~mto da 
marg'-m di1eita do }\io Madeira, fr0nteiro . ao meio da bocca. do Rio 
Beni. 



A Cornmiss:io lVIíxta celebrou as conferencias 6ª e· 7", cm 16 de 
Setembro ·e 27. de Dezembro desse anno,. e confrontou os mappas da 
região a que se refere o A~côrdo de 10 de F evereiro de 1911. O éxem-
plar brasileiro desse m:i.ppa já está em mãos do Governo. 

X este anno de 1914, far-se-ha o levantamento do Rio Madeira; 
serão cotejados os resultados das observações ·effectuadas nos Rios Ra-
pirran e Abunan e as que se fizerem no Rio M adeira; e construir-3e· 
hão os mappas dos Rios .Madeira e Abunan e a carta geral da fron-
teira Il'Orte do · Brasil com a Bolívia, desde a confluencia do Arroio Ya-
verij a ·com o Rio Acre, até a bocca do Rio Beni, no Rio Madeira. 

'! :l-# .. : ~~ ~: 1' ;- -- . ~ ; ··
1 

·1' ·.~· . -1 ... _, 1 . ' . .i:.11. 
• I j • 

N2. fronteira com a Republica Oriental do Uruguay, a Corn1n issãri 
Brasileira constituiu-se em Commissão Mixta com a Oriental, em 14 
de Fevereiro do anno passado; em JS de Abril, .combinou a data offi-
cial da inauguraÇ:io dos trabalhos e fixou as normas e regras que de-
viám ser seguidas no correr das operações; e, a 21 do mesmo mez, 
inaug.J1ou officialmrnte aquelles trabalhos, sendo nas re:ieridas datas 
lavradas as Actas das tres primeira s Conferen,cias. · 

Em 1913, de Abril a Junho e de Novembro a pezembro, occupou 
quatro vertices da triangulada geodesi.ca, tendo anteriormente proce-
dido ao reconhecimento de toda zona; construiu e inaugurou o marco 
brasileiro .da bocca do Rio Jaguarão (21 de Abril); fez a topographia 
de . .::erca de 30 .kilometros do curso do J aguarao, dis~riminando. cinco 
il<has; construiu e inaugurou os · marco.s dessas cinco ilhas (9 de Maio. 
10 de Agosto e 31 de Dezembro), . todas brasileiras; construiu e in.a·u-
guron o marco do Arroio Lagoões, em territorio. brasileiro (8 de Ou-
tubro ) ; e construiu o marco do Aceguá, que será posteriormeilte i'nau. 
gura.lk,. Referem-se a esses trabalhos as Actas das Conferencias 4ª, 
Sª, 6' e 7", lavradas em 9 de Maio, 10 de·Agosto, 8 de ' Outubro e 31 
de Dezembro. 

E:'TI 1914, occupou 10 signaes da rêde geod~sica e levantou cerc.:1 
de 120 kilometros da Lagôa Mirim ;· concluiu a topographia de todo o 
Rio J aguarão, cerca de .110 kilornetros; di sc riminou as cinco ilhas res-
tante~, sendo que tres -ficaram pertencdi'do ao Urugn'l.y (2 de Janeiro), 
e as outras duas ao Brasil (27 de Fevereiro) ; e, finalmente, fez o k· 
vain:t<tmento hydrograpi1ico do ramal da Lagôa Mirim, na pa:rte compre· 
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hend;rla entre as ilhas Taquary e ·a bocca do J aguarão, por onde tem 
de COJ'.J u a linha de limites. A. acta da 8° Conferencia, de 2 de Janeiro 
do ;::0rrente anno, refere-se á discriminação das ilhas uruguayas do Di-
niz, dos J arinthos e do Socrorro. 

As ilhas brasileiras discriminadas em 1913 são as da Barra, d;i~ 

Ovel:rns, da Areia, do Braulio e de Santa Rita ou Neves; as verificad.1 s 
em f 914 são a do Braz e a do Moinho. 

J\ré esta d.ata estão concluidos todos os trabalhüs tópogra.phicos é 

os dt ..;onstrucção dos novos marcos e reparação dos antigos, faltando 
apen:\S occupar um verti ce da triangnla·da geodesica, proceder á repa-
raçfü .. do antigo marco da hocca do Arroio São Miguel, hoje em ruínas, 

e ina :·:gurar o . marco do Aceguá . 
. Com mais alguns dias de trabalho, ficarào terminadas todas as 

oper11,.óes de campo. Em seguida, a Commissão occupa r-se-ha com os 
traba1)JOs de escriptorio, construcção das plantas e da carta geral da 
f.ronr~ira, reda.cção da Acta desqiptiva da mesma fronteira e organiza-
ção LJn R.elatorio gera) dos trabalhos. 

Da 'demarcac;ão' 4a nova fronteira no Arroio S. Miguel não po-
deremos tratar emquarto não fôr promulgada a respectiva Convenção, 
rnja trnca de ratificaçpes depende ainda da sua approvação pelo Senado 
Oriental. Ultimado este Acto, teremos de assignar as respectivas Instru-
cções txecutorias, a que já me referi anteriormente. 

:\ Commissão Brasileir::t , nomeada p~ra dar execução ao Proto-
collo dP 29 de Fevf.rl'!iro de 1912, assignado em Caracas, demarcando , 
de no,•o, a linha geodesira Rio Negro-Maturacá, estabelecida pelo Tra-
tado d<> 5 de .Maio de 1859, começou os seu s trabalhos em Curnhy . 
onde chegou a . 31 àc Julho, tendo enrnntrado grandes difficuldades 
ness -1 viagem, rio acÍ!J1a, por ser época de enchente. 

Ainda estava coberto por espessa camada de agua o marco col-
locad0 na margem direita do Rio Negro, em frente da Pedra de Cucuh:-
e da ilha de S. José, ele onde pa_ rte a J.inha geodesica que, no rumo 
ver.d~.Jeiro de 51°-6'-23" Suéste-Noroéste, liga esse ponto ao Sar~.1 

Huá. no Canal de 1\1:.tturac~. 

Emquanto esperava que a~ . aguas baixassem, foram feitos levan· 
tam~ ;; · os topographicqs de importanci:>.. para o reconhecimento cios ig:l-
r:ipés da margem esque.rda do Rio Ne~ro , 



Os serviços executados pela Cornmissão foram : - levantamento 
do Ída·rapé D. Antonia ou Vundé; do Igarapé Alfredo, e de outr11 
que flla pouco abaixo da casa de J oaguim Pereira da Silva; - veri-
ficaçãc das coordenadas do marco da margem direita do Rio Negro: 
- .trai,.ado da linha geodesica Rio N egro-Maturacá , com o rumo ver-
dadétrt) de 51°-6'-23"" Suéste-Noroéste, como o fizera, em 1880, a 
Commissão P arima, a brindo nessa direcção uma picada de seis kilo~ 

metro->; . - assigrialamen·ro do p onto da margem esquerda do Rio Ne-
gro, intersecção daquella linha geodesira; - levantamento da ilh.1 
de S José . 

A ilha hem l kilornetro, em sua mawr dimens.ão, e 145 metros, 
segunao a linha Rio Negro-Maturacá, que a co rta no seu terço inferio,r; 
sendc ~eparada da margeni esquerda do Rio Negro por um cam~l, com 
a laq;ura média de l. ! 00 metros e a maior pro.fundidade de lOm,60-. 
O can al da direi.ta tem a la rgura média de 200 metros e. a maior p ro-
fundidade é de sete metros. 

Em seguida, a Comrnissão levantou uma parte do Rio Negro, para 
1'euni :· em planta os anteriores levantamentos; sendo nesse t rabalho in-
cluído um trecho desde o ponto chamado Santa Helena até . proximo 
da e'.:l.1bocadura do 1-Iacacnny, em Venezuela. 

Depois desses trabalhos, o Sub-Chefe da Commissãu seguiu com 
uma turma para assignalar a direcção da linha Rio Negro-Maturacá, 
a parur do Salto Hu?., em direcção ao Rio Negro, tendo verificado 
as coordenadas desse Salto. 

A Cornmissão Brasileira, nom eada para effectuar a demarcação da 
fr~ntl'.ira com a Republica do Perú, Gperando em commum com a Com-
mi ss:io Peruana,, chegou a :Manáos a 2S de Maio, dentro do prazo 
mar.;;:do pelo Proto.col.lo de Instrncçôes de 19 de Abri:l de 1913, que 
o havia fixado até 3J d.aquelle mez; mas a Peruana só pôde all i com-
parecer no dia 2 de .Julho, por atrazos de viagem, de modo que a Com-
mi ssfo Mixta se constituiu em 3 de Julho. 

· '-' rndo de 60 dias a ·du.ração da viagem até a zona da fronteira , 
não. podendo a. Commissão Peruana parti.r antes de 25 de J .ulhq e t~ r- · 
.minando em .fim de Setembro a época da secci[, - unica em · qu.e se 
podem effectuar os trabalhos de campo, a Commissão M ixta resolveu, 
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em 5 de Julho, adiar a partida para os Rios ~anta · l\osa e Chambuyaco 
para fins de Fevereiro ou principias de Março de 1914, e empregar o 
tempo restante daquelle anrio ·em fixar a posição geographica de Senna 
Mad:mira em relação a Manáos e a de lVfanáos. em relação a Belém 
do Para, por meio do telegrapho sem fio. 

· ·isso tratam as Actas das duas primeiras Conferenci;;s, realiza-
das ·~n1 Manáos, em 3 e S de Julho daquelle anno. 

Effectuaidos aqu:elles trabalhos, quanto á longitude, parte pelo 
telegrz.pho sem fio, parte pelo cabo sub-fluvial, entre Ma:náos e Be-
lém, e verificada a concordancia dos resultado~ obtidos pela·s duas Coµt· 
missou, a Commissão Mixta celebrou a 311 Conferencia, ainda em Ma-
náos, a 11 de Outubro do mesmo anno, consignando a trnnsferenci:l 
d.a s~êlt: para Belém, suspend·endo os trabalhos do anno por causa da 
estaç:.in das aguas e fixando a data de 15 de Março de 1914 para a 
sua reunião em Belém. · 

Não podendo, no corrente anno, a Commissão Peruana comparecer 
em t·empo, a Commi ~;sãci Brasileira, por accôrdo entre os dous Gover-
nos, partiu sózinha para a fronteira, para trabalhar em explorações . i: 
levantamentos, que s~rão mais tarde verificados pela Perua1~a, quandi:i 
tiver d1egado á zona dos trabalhos. 

Deve celebrar-se em Madrid, em 10 de Setembro do cprrente 
anno, o 7° Congresso Po~tal Universal, isto é, uma nova reunião da 
União Postal Univej"sal, da 'qual o Brasil faz parte, def!de 1° de Ju-
lho de 1877, em virtilde do Acto Diplomatico de 17 de Março desse 
ann0, assignado em µerna, entre ··o nosso Encarregado de Negocios In-
terino e o Conselho Federal Suisso, relativo á adhesão do Brasil ao 
Tratado de 9 de Outubro de 1874, celebrado na mesma cidade, que 
cr·eou :'! primitiva U ;nião Geral d?s Cor~eios. 

De accôrdo com o precedente desde então es.tabelecid·o; · o Governu 
far-sc-ha representar nesse Congresso, que tem por fim proceder á re· 
v·isão geral dos Actps Postaes a:ssignados em Roma, em 26 de Maio 

. de 1906, por occasião do 6° Congresso dessa nature.za, 'então. alli re· 
unido; - nove dos quaes foram subscriptos pelq nosso Délegado e 

·estão ainda em -y:igor, havendo sido promulgados pelo decreto nu• 
·, 
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mero 6. 896, 1de 19 cte Ma r.ço de 1908, .aquelles que, em 
cinco, careciam de approvação legislativ:a . 

numero de 

. Para esse novo Congresso Postal recebev o Governo Brasileirn 
o co :1petente convite do Góverno Hespanhol. 

'N"ada ténho a accrescentar ao que foi dit-0 em a. ultima M ensagem 
annual sobre o Ar~ôrdo e Convenções especiaes, celebrados singular-
ment-: pelo Brasil com algumas outras Nações, a pedido cestas para 
a· permutação de encommendas postaes, · 9·em va:lor declarado. E sses 
Actos amda .se acham no mesmo estado <"tlli descripto, por perdurarer:1 
as diificul<la..,des de origem interna, que a Administração .dos nossos 
Correws . encontra, para qne_ esse serviço seja ber:n desempenhado . 

Continuaram a ter andamento alguns dos · Tratados e Convenções 
de Arhtramento permanente, ainda 'não ultimados, assignados singular~· 

ment~ pelo Brasil com outros paizes. No periodo desta Mensagem, fo. 
ram adiantaJdos 10 desses Actos, sendo que cinco ficaram ultimados e 
os outros cinco mais proximos . da sua conclusfo. 

Dos cinco ultimados, isto é, que foram promulgados no ·Brasil e 
entrarnm em ~·igor aqui e nos outros Paizes Contractantes, tres já ti-
nham as respectivas Ratificações trocadas em época a.nteriúr; para 
os ·dom restantes, essa formal1dade foi effectuada em J uilho e em No-
vem IJ1·0 do anno passado. 

bio os seguintes: 
-- Convenção com . a Republica Dominicana, assignada em 'Vas-

hingr::m, a 29 de Ahril de 191 O. Approvada pelo Congresso N acio-
nal, (.m Resolução de 31. de Dezembro do mesmo anno, sanccionada 
pelo decreto n. 2. 399, da mesma data. Ratificada pelo Brasil, em 1) 
de Março de 1911, e pela Republica Dominicana, em 24 de Fevereiro 
de l913. Foram trocadas as Ratif.icações na cidade de Washington, a. 
31 de Marçc de 1913. Pro\nulga1da Vilo decreto n. 10.. 244, çle 28 de 
Maio de 1913. Duração: - periodos successivos de cinw a·nnos (23° 
Acto assigna:do e l8° promulgado). 

-- Convenção com a Republica . do Haiti, assignada em Washin .. 
gton, ·: a 25 de Abril d.e 1910.. ·Approvada pelo Congre?so Nacional? em 
resol •1çãq de 31 de Dezern bro . do . n:_esmq anno, ~anccionada pelo de" 
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ereto n. 2. 399, da mesma da ta. Ratificada pelo Brasil, em .15 de .Fe-
vereirr: de 1911, e pela Republica do Haiti, em 14 de Junho do mesmo 
anno; sendo, porém, sanccionada pelo Corpo Legislativo dessa Repu-
blica sómente a 17 de Agosto de 1912. Foram trocaidas a!S Ratific,1-
ções mt cidaide de \Vashington, a 21 de Novembro de 1912. Promul-
gada pelo decreto n. 10.24.5, de 28 de Maio de 1913. Duração: -
periodo~ successivos de cinco annos. (22° Acto assignado e 19° pFOmul-
gado). 

1' 

Tratado com a Republica da Bolivia, as·signado em Petropolis, 
a 25 de Junho de 1909. Approvado pelo Congresso Nacional, em Re-
solução de 31 de Dezembro de 1910, sanccionada pelo .decreto n. 2.396, 
da iet-ma data. Ratificado pelo Brasil, em 3 de Fev'ereiro de .1911. 
Fonur: trocadas as Ratificações na 6dade ·de La Paz; em 10 de Maio 
de J 912. Promulgada pelo decreto n. J O. 37 1, de 30 de Julho de 
1913. Duração: - periodos successivos de 10 annos. ( 15° Acto assi-
gnado e 2or promulgado) . 

- Convenção co~1 o Reino da ltalia, . assigna'da no Rio de J a· 
neiro, a 22 de Setembro de 19 l l . Appr@vada pelo Congresso N acio-
nal, c-111 resolução de 7 de .Tulho de 1912, sanccionada pelo decreto nu· 
mero 2 . 581, de 17 ·do me«mo mez e anno. Ratificada pelo Brasil, em 
7 de Agosto de 1912, e pelo H.eino da Italia, e:m 19 de Junho de 19)3 . 
Foram t rqcadas ,as Hatificaç0es na cidade · do H.io de Janeiro, a 28 de 
Julho d.e 1913. Promulgada pelo decreto n. 10.372, de 30 de Julho 
do me&mo anno. Duração : - por um periodo de 10 annos, e, se não 
fôr dtnwnciada seis mezes antes do vencimento desse prazo, continuar;í 
(Jbriga•oúa até que, h~ v endo denuncia, finde um anno, depois do re· 
cebiw,·nto dessa denuncia <.30° Acto assignado e 21° promulgado) . . 

. ·- Convenção com a Tlepublica do Salvador, . assigna<la em San 
Salvador, a 3 de Setembro de 1909. Approvada pelo Congresso Na-
cional, em resolução d,e 31 de Dezempro de 1910, sancci<mada pelo ' 
decrt>:.o n. 2. 397, da mesma ,data . Ratificada pelo Brasil, em 2 ·d·~ 

Man;o de 1911, e pela Hepnbli<.:a do Sahador, em 13 de Outubro de 
J 913. foram trocaidas ª 'S H.atificaç0es na crdade de Washington, a 12 
de 'Novembro de 1913. Promulgada pelo decreto n. 10 .611, de 17 de 
üezercbr'o de 1913. Duração: -- periodos ·success1vos de cinco arinos .. ' 
( 1_9° Acto assignado e 22° promulgado) . 
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,Passo. a occnpa r-me dos outros cinco Actos ainda não ultimado3, 
tres do& quaes foram aqui ratificados, e os outros dous remettidos a\1 
CongH·sso Nacional. . 

Em 23 de Julho do anno passado foram por mim assígnaidas ag 

TtS.[ílec~ivas Cartas de llatificaçfto dos seguintes Actos dessa especie: 
-· Tratado com a Republica Oriental do U ruguay, assignado ern 

. Petropolis a 6 de Janeiro de J 911. Approvado pelo Congresso N acio~ 
nal ~P1 resolução de 7 de Julho de 1912, sanccionada pelo decreto m~· 
mer0 L.. 581, de .17 do mesmo mez e anno. Duração: - períodos sur-
ccssi vos de 1 O annos. ( 28° Acto assigna!do) . 

- -·· Com enção cAm a Republica do Paraguay, assignada em Asur..-
ción, a 24 de Fevereiro de 1911 . Apprbvada pelo Congresso Nacional, 
~m n ·::;olução de 7 de Julho de 1912, sançciona1da pelo decreto n. 2.58!, 
de 17 do mesmo mez e anno. Duração: - por um período de 10 at1· 
11os, e, se não fôr denunciada seis · mezes antes do .vencimento desee 
prazo, vigorará por mais um anno, e assim successivamente. (29° Acto 
assignado) . 

. ~inda em 6 de Agosto, tambem do anno passad0, foi assignada a 
Carta de Ratificação brasil eira de outra Cçmvenção de Arbitramento. 
Quero referir-me á 

- Convenção ;,om o Heino da Grecia, assignada em Berlim, a 28 
~e Jn'ho de 1910. Approvada pelo Congresso Nacional, em resoluçãv 
<le 7 de J dho de 1912, sanccionada pelo decreto n. 2. 5Hl, de 17 àn 
mesmo mez e anno. Duração : - por um período de 1 O annos, e, se 
11ão t"ór denunciada seis mezes antes do fim cleS8e período, o~rigará até 
um a1,no, a partir do dia em que houver sido denunciada. (25° Acto 
~.ssi151Hcdo) .. 

Ern 25 de J ui ho do aRno passado, vos remetti, acompanhadas da 
me1:n:1gem de 23 do mesmo mez, com um officio do Ministro de Estado 
interino das Relações Ext.eriores, os dous ultimos Actos de Arbi tra· 
mente, para os guaes ainda não havia sido preenchida essa formalí· 
.d.ade .. 

S~o os seguintr..s : 
- Convenção com o Reino da Suecia, assignada em Stockholmo, 

a 14 de D<::zetiJi!bro de ] 909. Duração : - por um período de 10 an-
·ncs, e, se não fôr denunciada seis mezes a.t'Úes do vencimento dessP. 
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prazo, por mais um anno, a partir do dia em que houver sido denun-
ciada . (21° Acto assignado) . 

·-- Convenção com o P.eino da Dinamarca, assignada em Copenha-
gue, a 27 de Novembro de 1911. Duração: - por um periodo de 10' 
ann0s, e, se não fôr d enunciada seis mezes antes do fim desse periodo, 
ficará obrigatoria até seis rnezes, a partir dq dia em que houver sido 
denunciada (31° e ultimo Acto assi.gnado). 

E~ses Actos de arbitramento permanente·, a que o Brasil se acha 
ligado, são ·em numero de 31. Em 3 de Maio do · anno passado, eram 
17 os promulgados e em vigor, isto é, já ulti1mtdos, e 14 vs ainda não 
u ltimaàos. Destes incompletos, 12 já estavam app rovados pelo Con-
gresso Nacional e dous :iinda não haviam sido a .elle apresentados; ,-
e, dn s 12 approvados, 0ito já estavam ratificados pelo Governo.· Bra-
sileiw e os outros quatro ainda não haviam passado por· essa forma· 
lidadt~. 

:-\c.tualmente, o numero dos ultimados, promulga.dos e em vigor, 
sóbe a 22, tendo ficado reduzido a nove o dos nãü ul timados; e, des-
tes incompletos, sete H se acham . approvados pelo nosso Congresso e 
todos ratificados pelo Poder Executivo, e os dous restantes já estão 
sendu t:xaminados pelo Poder Legislativo. 

O:J seguintes Actos da 3° Conferencia Internacional American.,, 
reunida na cidade do R ío de Janeiro, entre 23 de. Julho e 27 de Agosto 
de FYJ6, ainda pendern da deli11eraçfto do Congresso Nacional Brasi-
leiro. a(I qual foram submettidos em 18 de Novembro de 1909 : 

-- Resolução (2ª) relativa á reorganização da Secreta.ria Interna-
cional das Republicas Americanas, assignada a 7 de Agosto de 1906. 
(2° Acto da Conferencia). Nessa P.esolução está incluido o Regula-
m·entn da mesma SecreGuia. 

·-· Resolução (3ª), rer.ommendando a creação de Secções espe-
ciRes, depei1dentes da s ~. ecrcta rias das Relações Exteriores, e especifi.· 
cánd(1 as suas funcçõe~; assignada a 13 de Agosto de 1906 . (5° Acto) ·. 

- Resolução (10"), re.commendando aos Governos a celebração 
de uma . Confepencia Intern2.cional Americana, que adopte efficazes me-
-dida5 em benefido <los productores de café, tendentes a combaterem ::t 

.ic rise cm que ha atino5 se vê tão importante ramo da riqueza de muitas 



das H.epubiicas " do Continente;· e designando a cidade de S. Pauln, 
no Brasil, para séde da mesma Conferencia. Assignada em · 23 de 
Ag9sto. de )906 .. (12° Actg) . . 

' . 

Dtpois .de haver mandado. examin.ar det.idàmente a obra da 4" 
. Confertncia Internacional Americana, reunida em Buenos Aires, entre 
-12 ele- JulhÓ ~ ·30 de 'Agosto de 19JQ, comparando-a com a realizada 
pela Conferencia anterior, de 1906, no Rio de Janeiro, resolvi suh-
métte1 á apreciaç~o do Congr.esso Nacional JS dos 25 Actos nella sub-
scriptr:s, por envolverem t,9d,os esses corr,ipro1nisso internacional. 

Effectirnmente, ern. 2 de .Agosto do anno passado, acompanhados 
da mensagem ·de 30 do mez anterior, remetti á Camara dos Srs. Depu-
tadoJ .as segµi.!ltes q,u,atoro Convenções e 11 Resoluções: 

-·- Convençã.o (lª); de 11 de Agosto, sobre propried.ade litterari:i. 
e ar:i:;tica, (9° Acto da Conferencia) . 

--- Convenção (2"), de 11 de Agosto, sobr,.. Reclamações pecunía-
' riás . ( 10° A'cto) , 

_··--- CcinveuÇão (3°), de 2C de , Agosto, sobre Patentes de Invençã:J,. 
Desenhos e Modelos J ndust~iaes. ( l 7° Acto'). 

· .·-- Començão (4"), •de· '20 ·de Agosto, sobre Marcas de Fabrica e. 
de Commett io, (23° Ar.te) . 1 ·' 

.:i.. Resclução (6ª), de a .I' de Agosto, ·relati vá :l reorganização da• 
"Un'iat• das ·Republic'as Americanas". (6° Aéto). 

-'Resolução ( 7" ), de 'll ' de · Agós~o; relativa a u~ Projecto de· 
Con ·r·::ução sob1e a ' re<irganização da . "Ú niiio Pan~Americana". (7·>· 
AotoJ, oom d · ' ' · 1 

• ' " · ' • . · " n • · 
P,·oj'e'Cto"·de · Com•enÇ:io · entre : os G9vernÓs ·dos Paizes Ame~ica

nos, para o fim de .esltahe11'e·cere1h soh're 11Jase· permanente a "Uriião Pan:· 
Americana''; creada piela 1 ª Cfonferenr:'ia · Interriaciona l dos Estad11s· 
Americanos, realizada em \Váshington, em 1890, e confirmada pei:,r,· 
2ª, effectuada na cidade do Mexico de 1901-1902, pela 3'1, concluída.-
no R: ·J de ~aneiro ., em 1906, e yela ~" .. de Bueno~ Aires, em 1910. 

H1:solução (811
), dr- 11 de Agosto, relativa á Estrada de Ferro. 

• , •I J ' t ! • • I t 

Pan .. Americana. (8° Acto) . 
,~ R9soluç~o {li~), de 12 'de 1~go~to; ~obre cp mmunicações entre 

as N :içóes Ameri.canas, por meio de . linhas de vapores. ( 13° Actn \. ., 
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. ,;, , · ~ Re~olução (13ª), de 18 de J\:gosto, sobre Policia S~nitaria:, 

05º ~ -\cto). 

-~ Resolução ( 14"), de 18 de Ago~to,' 'sob're o interc::imbi~· de pr~
fess,11'Cs e alumnos. ( 16° Acto) . 
. , - Resolução (.15"),, de 2G de Ago.sto, .sobte documentos consu-
far.es. -.( 18° Act-0) ~ · • .. 

-- Resolução. (16ª), de 20. de Agosto, sobre. regulamerutação al!-
Jap.degaria. 09° Acto). 

- Resol uçãn ( 17•"), de 20 de Agost:o; sobre a Secção de · Com· 
mercio. Alfandegas e Estatisticas. (20°. 'A'ctó). 

'~- Resdução (18ª), de 20 de Agosto, sob'fe Estatísticas Commer-
-Cia:és. ( 21° Acto) . 

-- Resolução (19"),. de 20 de Agosto, sobue Recthseamentos·: 
.(122° · Acto) . .' 

• 11 \ ' 

De 18 de Setemhro a 10 de Novembro deste anno, peve ·reunir-.;e 
na f'i.-lade de Santiag~ çlo Chile ª : _s'n Conferencia , Internacional Amt-
rican,1, a que o Brasil romparecei·á. 

lJe accôrdo com o disposto , na ;Resolwção 10ª, · de 11 de Agost:> 
de 1')10, da 4" Conferencia, sobre futuras conferéncias, .analoga á 9" 
Resoi.ução da 3" Conf~renc~a, dé 23 de Agosto de 1906, o •Cen]le1ho Di-
rector ·da União Pan-Ameriean,a, n:unido em Washington, em sess'áo 
.de l ~ de Maio do armo pass.ado, designou .a c1dade de Sa:nüago para 
s~de da nova Conferencia e índicol:l o 2° semestre do corrente ano.o para 
a su;1 reunião, !1ª data determinada pelo Governo Chileno; . e,.· em ses•sà,<~ 

de -3 de Dezembro sçgu!nte, appro;vÓu o respectivo P.roga;ammai e p Re-
gul•amcilto, préviaime.qte , approV'ados pelas dHas Com.miss~es especiaes, 
em 28 ·e 24 de Novembro anteri9r, .O Governo Chileno fixou .,() mez 
de 3dembi:o para o m1r.10 dos tr.abalhos. . . , ,. 

:\ segunda reunião da Commissã-0 Internacionál de Jurisco.nsultos; 
que 5f: devi·a 1'ealizar nesta cida·de, no mez d.e Junho do. c'on:ente an.p.o, 
no -:lla que o Gove rpo Brasileiro fixasse, foi a<i•iàda para Junho d·) 
anno proxim-0, por• wnposta do Governo Brasile.iro, de 3 de Janeiro 
ultimo. 
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O moüvo ·desse ad·iamento foi porque a Comrr'Üssão, ernr sUaiJp;r i~. 

meir .t reunião, aqui eff e:::tuada em .Junho de 1912,· tendo-se .div.idicfo· 
erimf ~eis Sub~Commissões; qHe estão funcc~on.ancdo regularmente, · com 
sédes em diversas cidades, es tucda!ildo os assumptos que lhes fora1n i dis· 
tribu1 1ios, o trabalho .. desrns Sub-Commissõcis' não ficauia condu-ido a 
temtlll d e ~·r ·permutado entre . e] las , e cJle tomarem delle conhecimtíntí) 
os 1 Guveni.os Americanos, icomo.- se espiei'av.a. 
i'' l !;. • 

F'm 1915, devia celcbrar-~e na H~vl a 3" Conferencia Int~rna
ciona 1 da Paz. Em alguns .paizes ·já s~ .te ri-i trat~·do da organi~açã0 
do~ tiabalhos prepar~tori~S para 'a 

0

SUa ' Fl.lU~Íã~; mas parece que ' es~a 
não pc·derá effectuar-se antes do anno de 1917', por" issq.' que a r~~pe
ctiva Commissã~ do. Prog~amn'ia, qu~ dev~ co1n eça·r 'os 

0

seus tr a,,b~lfio3 
• ( • • • • -r4 _•, 

dous ~nnos antes da reuni.ão da Conferençia, ainda não foi nomeada 
.\ e~se t ~speito ~ Govern~ Ameri~ano p ropôz ao qo~ Paiz~s,~'.B~ i: 

xos i.rut fosse comrnettida a uma corporação já existente e que, ~ tenh~ 

.caracm inte'rnacionf) l a tarefa de ~eunir todos os programmas ~ l~bo· 
radn3 .pelas ' diffe~ente s Commissões narionae's para a proxima , ,Cori·. 
fereri· ia, e q~e fossen1 convidados alguns homens competéntes · ria,s1 rri~~ 

• f 1 1 ' ... . -

· teri011 'do di1 eito internaci'pnal, .afim de darem o. seu par.ecer ·s~bre o 
progr;,,mma geral · organizado. - - - .:; 

• ,- _- l 1 • ' 

1, A corporação, a ~ue se refere aquelle , Gov:erpq, é o Conselho . .Ad-
mini8tratiyo qa Côrte Pen;nfi-,I).e~te . de .. Arbitramento, composto d,os :Ghe· 
fes das Legações ef'trang;eiq':s açredit<1dos na Haya. ,, ' 

Esse alvitre tem a vantagem de cone.entrar @s trabalhos de pre-
pwrat;ao .da Con:ferenüia, cfa.nd@•lhes , mais homogeneidaide ·e faeilitan· 

Depois de estudado o ·assumptó; . 'fesdlvi' acceitar ' a p rópos~a â'o 
Go v~rno Americano . ., 

11 ' .. ,., ç 
\[andei p:ublicar, p

1
or dccre_to, as . seguintes Adhesões d.e Governçi-; 

ext,rangeiro,s a Ac~os intern a~ionaes geraes, de 
0

q11e . o Braú l faz' _p~rte; 
, 'na ; q ualidad~ de _ signat~r,io: , ' ·· · ' .' .. -' .. ... 

. '._ · Do Prin.cipa'do de . Monaco (dec reto n '. 10 . 231,, dCl j 28 dô-. fyfo.P.'> 
de 191.3), a'O Accôrdo assignado em Roma, em 9 . cle .Dezembro de .. 1997, 
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. estabe!ccendo em Pariz uma Repartição Internacional àe Hygiehe 
Puhlit.á. 

-- Do Reino da Dinamarca (decreto n, 10.461, de 24 de Setembro 
-de 1913), ao 1-nes\no Acoôrdo de }{orna. 

- Da Republica ·Oriental do Uruguay (decreto' n .' 10·.S91, de 
3 .de Dezembro. de 1913), ainda ao mesmo Accô.rdo àe Jloma. 

-- Da Republica dos .Estaê:ios Unidos ' de Venezuela ( ©°ecreto nu· · 
mero JO. 720, de 4 de Fe1·ereirn de 1914), ào Accôrdo assignado em 
Roma em 26 de Maio de 1906, relativo ao serviço de vales postae~. 

- Da Grã-Bretanha, pe~a sua possessão da Ter;·a Nova, á Con-
vençã<> If;.ternacional Radio-Te1egraphica, assign;da em Berlim, ~m 
·3 _de :Novembro de 1906, men;s o Ac;b~do Addicional da m~~ma data 
{decreto n. 10. 460, de 24 de Setembro de 19 )3) ; deve.ndo por isso · 
-t:orn:i f-~e extensivo · tambem ao Protocol!o 'Final e ao Regulamento d

0

c 
:Serviç·J, naquella · cida;de; assignados na mesma data da Convenção. 

. . ' 

C:-..be-mc pedir a ' íós,sa att~n_ção _para a lei que regula actualmentc 
a con(cssão de ajudas de custo· aos membros do Corpo lJiplomatico e . [ . 
<lo Coasular. 

E5tâo ainda em vigor a esse respeito as tab'ellai fixada; pel~s ' de-
~retos ns. 99i A e 997. B, de 11 de Novembro . de 189Ó," que constituem 
. um ohJce a0 Governo, diffi.cultando as neéessidades, que tem elle por 
, .:onvcniencía do serviço publico e pela existencfa de vagas nos quadro3 
dipbmatico e consuiar, 'de · fazer as remoções que1

' se tornem necessa· 
rias, e de . preencher as: vagas, pela grande despezá J qu~ aca / reta ' qua~-
ciuer movimtnto, p@r menor que seja : . 

Seria, P?Ís, no mo111ento actual, da, ma-i'or 'conveniencia -ficar o Go-
"(erno &utorizado a fazer uma revisão nessas tabellas, o que diminuir'ia 
.sensin.lmente a despeza na . maior parte dos c;asos , e nã.o n'a aggrava-
ria em ·caso a] gum. ,, , 

Por outro lado, teria o Governo meios de elevar a renda dó Mi~ 
nister;o das Relações JCx.teriorcs, se 1.he fosse dada tambem autorização 
pára rever as . tabellas de emolúmentos congu'Jares em vigor nos Consu· 
bdo1 realizando um apgincnto justo e eqüital:i{-o em alguns ·.dos actos 
n ella espe_çifirndos, atfrnclrnclo assim ao cri'terib que deve presidir á 
bba aTJecadação da rendá consular, e á melh@r distribuição da ·mesma 
na' resvectiva tabella. ' 1 , 



.- 359 -

Da rei agora noticia de um Congresso e de uma Exposição, reali-· 
zaidos em nosso paiz, ourante o anno passado, e .da reunião . de outro 
Congr~sso, que se effectuará no Rio de J anei'ro, em .Mai9 do ann;J 
vindouro. 

l ° Congresso Pan-A mericano de Odontologia·, a realizar-se no Ri•> 
de Janeiro, em Outubro de 1913; havendo sido depois fixado o dia 12. 
-desse mez para a sua inauguração, no Palacio Monroe. Organizado 
por uma Commissão Central Brasileira, eleita em .Assembléa de 28 d·e 
.Novembro de 1912, e collocado sob a protecção do Ministro das Rela-
·ções Exteriores, s·eu presidente honorario, dos da Fazenda, da Justiç:t 
e da Viação, e do . Dr. Azevedo Sodré, então Vicé-Director da Facul-
dade rie Medicina do Rio ·de Janeiro. 

Quatro Governos designaram Delegados que compareceram. Fo-
ram o:< das Republicas do Equador, do Perú, Oriental do U ruguay ~ 

<los Estados Unidos Mexicanos. 

1':.b Delegações extrangeiras foram . as seguintes: 
-·- Pela Republica · do Equa.dor, o Dr. Si! vestre Moreira, Len:.e 

da Escola de Odontologia . do Rio · de .Janeiro e Capitão :Pentista do 
Exercito Brasileiro; pela Republica do Perú, o Dr. Frederico Eyer, 
Profe~sor de Clinica Odontologica da Faculda•de de Medicina do Rio 
de J arJtiro, e Presidente da Sociedade de Odontologia da mesma cidade; 
pela Hepublica Oriental do U ruguay, os Drs. Antonio Sierra, Profes-
sor de Odontologia, e Emilio Ferrari, Chefe da Clinica Odontologica 
da Faculdade de Medicina de Montevidéo; pelos Estados Unidos Me-
xican0s, o Sr. Dr. D. Ron,rnlo Castafíeda, J<~ncarregado dos Negocios 
-desse paiz no Brasil . 

.Exposição de Arte Franceza, promovida pelo "Comité Frarice-
Amérique" 1de .S. Paulo, correspondente do "Comité France-Améri-
·que" de Pariz, com o auxilio e amparo dos Governos Brasileiro, Fran-
~ez e Paulista, inaugurada na cida·de de S. Paulo, no edificio do Ly-
~eu de Artes e Officios, no dia 7 de Setembro de l 913. 

( 1 Gov·erno Francez ~e ftz representa r pfficialmente . na maugur;J.• 
-ç1h dessa Exposição pelo Sr. Laurence de Lalande, seu Enviado Ex:-
traordinario e Ministro P! enipotenciario no Brasil. 
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Devia effoctuar-se, nesta aida·de, no corrente ann0, a 2·~ reuniã.) 
·do <.'ongr-ess0 Ferro Viario Sul-Americano e foi adiadá ·para Maio 
de 10l.5, por proposta do Governo Brasüeiro. 

A primeira reunião desse Congresso 'foi convocada pelo· Governe> 
Argentino, por decreto de 11 de Outubro de' 190'iJ, e effectuou-se em 
Buenos Aires, em Outubro de 1910, por occasião das festas do éente· 
nario desse paiz, junta111ente com uma Exposição Internacional de 
Ferro-Carris e Transportes. EstiYeram presentes 19 Delegados de c-inco 
Gov~rnos (do Brasíl, da Argentina, do Chile, do P.erú e do U ruguay), 
e 103 Representantes de 22 Estradas de Ferro (do Brasil, da Argenti· 
na, elo Chile, do Perú, do Paragnay, do U ruguay e da Venezuela) . 

Foi então resolvido dar a esse Congresso o caracter de "Associa-
ção Internacional Permanente'', e essa instituição foi officialmente re-
conh~::ida pelo Governo :\rgentino, por decreto de 2;1- de Maio de ' 1911 . 
~a ir>ts·ma occasião, foi designada a cidade do Rio de Janeiro. para :t 
sé de à o 2° Congresso, e fixado o anrio de 1914 para a sua r·eumao . 

A pedido do c'om-ité Ex·ecutivo daquella Associação, o Governo 
Arg~ntino solicitou dos das demais Republicas Americanas a sua · adhr-
sâo e o wncurso fim+nceiro para a obra do Ce>ngresso. 

() Ministerio da Viação e Obras Publicas communicou ao das R~

laçõe> Exteriores que o Brasil adheria á obra do mesmo Congresso e 
acquif:scia ã resolução de se effectuar aqui ·a zn reunião. Disso se .d.eu 
conhrcimento áquelle Governo; e, pedindo elle qU"e se fixasse · a dan 
da f'.·un1ão, respondeu-se-lhe propondo o adiamento para Máio de 1915 ; 
o que a Com missão Permanente acceitou. 

Tem sido muito avultado o numero de convites recebidos peh 
Governo Brasileiro para tomar parte em Congressos, Conferencias e 
Expc•>ições, que se effectua ram ou se realizarão no decurso dos annos 
de 1913 até 1916. 

:)rndo impossível por falta de votação orçamentaria comparec ~r 

.. a toil;is essas. reunipes internacionaes, não obstante as vantagens que 
da hi rtsultariam para o nosso pajz, o Governo só pôde fazer-se repre-
_sentar nos seguintes: 

- ·· Cortgresso f lorestai Internacional, celebrado em Pariz, de l ó 
q 20 de Junho de 1913, por iniciativa do Touring Clztb de França, sob 
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. o alto patFvcinio do Presi·dente da Republica e sob a preú~enéia ho· 
nora ria de membros do Governo ·Francez. Delegado do Governe) Brà-
sileiro o Dr.· Lucien Lecointe, fun ccionario do Minis te rio da Agricu: · 
tura, Industria e Commercio. Delegados do Estado · do Paraná os Srs. 
Com,.nmdaclor Eduardo Ferreira· Cardoso; Dr. · José ' Maria Piriheir·J 
Lima r · Coronel João Eugenia Marques. Convite do Governo' Fran. 
cez, it..ito em Nota da sua Legação, de 4 de Dezembro de 1912. ' 

.. _ 10° Congresso Internacional de Agricultura, ·_ 2° Congress·) 
Internacional de Ensino Caseiro, e -:- 3° ·Congresso Internacional do!; 
Circulnr de fermiér~.c ' '.J.Ue se reuniram ein . Gand, por occasião da Ex· 
posiçãc Universal e Internacional de 1913, alli celebrada de Abril a 
Outui,;ro ·desse anno, sob o alto patrocinio de Sua Majestade o R_ei dos 
Belgas .. Delegados officiaes ·do Brasil, o Dr. Affonso Bandeira dr 
.Mello, Dekgado tlo Ministerio da Agricultura, Industria .e 'Commef-
·cio 2m· Bruxellas, e o Dr. Theodiiret.0 Leite de Almeida Camargo, 
lnspe,:tor do 14·º Districto do Serviço· de Inspecção e Defesa Agri~ola3. 
Dele1!1do do Estado de S. Paulo o Sr. Frederico Schumacker, lnspe-
ctor· rl<. Agricultura . Delegado d'l Sociedade Nacional de Agricultura 

. o Dr. Eduardo Cotrim. :N omeaodos todos parn os Congressos· Agrico-
las dt Gand, em 1913. Convite unic.o do Governo Belga para esses 
tres Congre~sos feito em Nata: da sua Legação, de 12 de Setemb1"<) 
de 1')12. 

-.- Reunião· da Commissão IntP.rnacional de Zootechnia, convocad:t 
para ~e realizar no· dia 9 de Junho · de 1913, no Palacio das Festas da 
Expos!'~ão Uninrsal e Internacional de Gand, por occasião da cele-
bração do 10° Congresso lnt~rnacio-nal de Agricultura, com o fim e ~;

pecia' de tratar-se da organização do 2° Congresso Internacional d ~ 

Zootechnia . Delegado official do Brasil o mesmo Dr. Affonso Ban-
2.eira de Mello, acomp<mhaclo de s mesmos Drs . Eduardo Cotrim e 
Frede1ic.o Schumàcke1', Delega·dos da Sociedade Nacional de Agr~cu i 

tura o primeiro, e o segundo do Estad_o de S. Paulo . Convite da r,..-
. f ~ rida · Commissão fo;tGrnacional, transmittido pela Legação ' da Bd-
,gica. ·~m Nottl de 29 de Maio de 1913. 

- Reunião da Cornmissão InteriiacionaI P ermanente do Ensinrl 
· Agri•:ola', cT·eada pelo 2° Congresso Internacional do Ensino AgricoL•, 
n:afü;i'd'o em Liége. de 28 a 29 de Julho de 190S. 
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Convocada pela referida Commissão Internacional, ·c0m séde em 
l3ruxe1las, que convidou os Delegados de todas as Poten'CÍas µara essa 
n .uniJ.0, no dia 10 de Junho de 1913, no Palacio dos Congressos da. 
Exp'.lsição de Gand, por oceasião da celebração do 10° Congresso in-
ternac:01rnl de Agricultura, com o fim especial de examinarem as. ques-
tões rc.lativas á organização ·da 3ª Sessão do Congresso Internacional 
do Em mo Agrícola. Delega"dos officiaes do Governo Brasileiro os 
mesm0s Drs. Affomo Bandeira de Mello e Theodureto de Almeida 
Cama. rgo . Delegado do Estado de S. Paulo o Dr. Frederico Schu-
mack('r. Delega.do da Sociedade Nacional de · Agricultura o Dr. Eduar-
do Cotrim. Convite da mesma Commissão Internacional, transmittido 
pela Legaçao da Bclgica, em Nota de 2 de Abril de 1913. 

:..._ 5° Congresso lnternacion:;il para a repressão do trafego .rk 
mulheres b1 ancas, aberto em ' I~ond'res, no .dia 30 de Junho de 191.3. 
Delegado do Governo Br.asileiro o Dr. Adalberto Guerra Duval, Con-
~elhei:o de Legação, q~e. ent1.io servia de nosso Encarregado de N e-
gocios na mesrría ódac\e. Convite do Governo Britannico, feito . em 
Nota de sua Legaçã<i, r1 .' 32, de 16 de Maio de 1913. Aquelle Dele-
gado apresentou ao JVfinisterio da Justiça e Negocios Interiores, em 
10 :le Agostó do anno ' passado, um relatorio succinto, indicando JS 

prin~;paes ass11mptos trata.dos e discutidos no mesmo Congresso. 

- - í7·' Congresso Internacional· de Medicina, reunido em Lon-
dres, de 6 a 12 de Agosto de 1913, sob o patrocínio de Sua Majesta.Je 

. . 
o RC'i Jorge V. Delegados ·do Governo J3rasileiro os Drs . Marc0s 
Bezerra Cavalcanti e Ernesto de Freitas Crissiuma, professores orJi-
narios da Faculdade de .Medicina do Rio .: de Janeiro; Clementino Ro-

. cha Fr'aga Junior, prof~ssor extraordinario effertivo da Faculdade de 
Medicina <la .Bahia, e l uliano Moreira, Director do Hospital N acio-
nal de Alienados; sendo o· primeiro o presidente da Delegação-. C1Jn-
vite do Govuno Britannic:o, feito em Nota da sua Leg:1ção, n. 33, de 
27 de Junho de 1912 . 

-- 6° Congresso Inrernaci~nal da Pesca, celebrado em Ostende, n.1 
mez ·le Agosto de 1913, sob o alto patrocinio de Sua Majestade o Rei 
dos Belg'.'ls. Representarite do Governo Brasileiro o Dr. Affonso Ean-
deir:1 de Mello, Cnmm\ssario do Serviço de Expansão Economic:a e 
Prop.agand.i dos Productos Brasileiros na Belgir:a e na Hollanca. Con-
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.vite do Governo Belga, feito em Nota da sua Legação, de 2 de Ju-
lho .de 1913 . 

. -- 3° Congresso Tn.tcrnacional de Neurologia e Psychiatria, rea·-
liza,do em Gand, de 20 a 26 de Agosto . de ] 913, por occasião da Ex·· 
.posiç:'io Universal e Tnt<'.rnacional da mesma cidade. Riipresentante dn 
. Br::isi~ , o Dr.. J ulianc l\.'fo~eira, Director Geral da Assistencia a Alie~ 
nada5 Convite do Governo Belga, feito em Nota da sua Legação, de 

·12 de Junho de 1913. 
- 8° Congresso Internacional de Estudantes, convocado pela As-

sociar,ã.o Internacio!ílal c~:rda Fratres, para se reunir em Ithaca, New-
York, no qt:adrangulo da Universidade " 'Cornell", nos dias 29 d·!! 
Agosto de 1913 e seguintes. Delegados RrasÍleiros: - Fernando La-
bouri.au, pela Escola Polytechnica do Rio de Janeiro; Armando Costa, 
pela Fqculdade· Livre de . Sçiencias Juridicas e Sociaes do Rio -de Ja .. 
neirJ; Albuto Viriato de Medeii:os, pela Faculdade Livre de · Direito do 
Rio de Janeiro; .'\.dolpho Castro Paes Barreto, pela Faculdade de Me·· 
dicina do Ri·o de Janeiro, e Alvaro de Campo-s Carvalho e Francisc" 
Fre·ire d.e C:o.rvalho, pela Faculdade de Medicina da Bahia . .Sóment<' 
os. d0us ultímos chegaram a tomar parte no Congresso . · Convite feito 
peh Embaixada Americana. n_o Brasil, em Carta de 23 de · Julh'> 
.de Ll!J. 

·--·- 10° Congrnsso Internacional do Ensino Comrnercial, que se 
reruuu em Budapést, de Jl de Agosto a 5 de Seterl?.bro de 1913, - e 

. 7° ·Curso Internacional de Expansão · Comnrnrcial, que precedeu esse 
. C0ngre;;s0 e foi feito na mesma cidade, de 11 a 30 de AgfJsto do mesm 1 

· anno. Representante do Brasil o nosso C.onsul GeFal em Budapest, Sr. 
Emilio Kuranda. Convite do Governo ;\ustro~Hungaro, frito em Not:-t 
da sua Legação, n ... 385, ~le 10 de Junho de 1913. 

:,_ 4° Con,gresso Internacional de Saneamento e Salubridade 'das 
· Habitações, que se reuniu em Antu.erpia,· de 31 de Agosto a 7 de Se-

tembro de 1913. Repr('sentantes offiriae.s do Brasil os D rs. Juli-1 
· Afra:<io _Peixoto, professor extraQrdinario effectivo da F aculdade . de 

Medicina · do Rio · de .Janeiro;· AI fredo da Graça · Co11to, J 1spector dos 
Serviços' de Prophylaxia da Directoria Geral de ·Saude · Pul;>lica: e Fa-

- bio cfo Azevedo ·SodFé, Assistente do Hospital · Nacional de Alienados 
Corrvire· <:lo Governo Belga, , feito em Nota da sua Legaçãõ, · de 4 d~ 

Deze:nbro de 1912. 
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-- 2" Congresso lntnnational para· o serviço de safvamento ·e pre-
videnna contra os accidentes, celebrado em Vienna, de 9 a I3 'de ·Setéru~ 
bro de . 1913, so.b o alto patronato de Sim lmperial e Real Alteza o Sr . 
. Archiduque Leopold Salvat0r. RepreseutaRte do- Governo Brasileirà' o 
.Sr. Dr. Cy.ro de Azevedo; Enviado Extraordinario 'e Mi~i~tro .:Plehi-
p oten · ia rio do Brasil f.m Vi'enn·a d; Austria. Convite d~ GÓverno Aus-
·tro-H1mgaro, feito em ~ota da sua Legação, n. 235, de N de Al:ínl 
de 10 l:). . :. '. 

-- 3" rrnnifo do Congresso Inter~acional Frigorifico, effectuadl) 
em C>1icago, em Setembro ele 1913. D elegado dn 'Brasil ·o nosso Gonsul 
Gera'• em New-York, Sr. 1'Ianoel Jacinth.o Ferreira ·aa Gunha. "Con· 
viLe .fo Governo dos Escadas U n·idos da· Ame rica, feito em Nota da ·su-1. 
Ernbaixa·da, n. 50, de 22 de N 0Yemb1~0 de 19 i 2. ·· · r. · ; • 

-- Congresso Internacional da Lavoura Secca e Exposição Inter-
. nacil)nal de Productos do Solo, reunidos em' 'Fulsa, Estado ·de,' -OlfüÍho-
. nia, l«stados U ni<los da Ame rica, de 23, de Ülitubro : a 1° de · N ovembrv 
dc. 19\3. Delegados ~o Rrasi.1 os Drs. Eduardo Braga e V. T '. CoÜ'ke 

· Ccnv•ce ·do Governaqor daquelle Estado, Sr. Lee Cruce, traRsmíttido 
pela Em'baixada do 1~ra~il em \Vashington, , em officio dei 8. "dé Ji;-
lha t!1; 1913. 

- 5~ Conferencia annnal do . Congresso ·Commercial Méiidiorral, 
c;0m séde em .Was'hington, que se devia reunir em Mobilé1,' Ala:bama, 
n .1 ·J.ilomno· ·de 1913, por orcasião da abertur\]. · do Canal ·de Pana:1nác', e 
se realizou effecti vamen te nos di·as 27 a 29 de Ül!ltu'bro· 'dess·e·•"àinrto. 
Delegado do Brasil o nosso Consul Geral em New-York, Sll'. ' ·Manoel 

. Jacin; ho Ferreira da Cunha" Convite . feito -pela Brnbaixada. AmeTi-ca-
n ~1, em Nota p.. 17, de 10 de Agosto de 1912. , .. 

--- Reunião conj uncta do 6° . Congress0 M·eêlico P an;.Anfericano; P. 

elo 5" Congresso ~'liedico Latino-Americano, com umai Expçisição ln-
t.<:ruaci.cnal de Hygiene, annexa a est.e ultimo Corrgresso .. Deviam' reali-
zar-5e na cidade de Lim:>, no Perú, na primeira semaira . do méz de 
Ago3t0 de 1913; havendo sido adiados :para a segunda. semana ' de No· 
vembro do mesmo anno, época em que funécionaram, nos 1·(fü1s · 8.i á. c'l2 . 
Rt'prt.,entantes do Brasil os Drs : Luiz do Nascimento Grrr'g l ,. j&Tot é's-
so·r o·úlnario da Faq 1ldade de. Medicina do ffw O.e J aneiiro, e "J O>~é PH• -
cido Barbosa, Delegado de Saude da · DirectoHa Geral; de .' Sauaer 1~u-
bEca. " .r, '•" · ""; _r; 
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-- ,Congresso ·Internacional )para a· regu1amentação al"fandegar-i:.q 
qui:, devia reunir-se e.m Pa.i;iz, em Maio de. 1913, e foi depois adrnci.0 
p;tra J ,unho de 1914, ,sendo posteriormente convcc.c:ado para 18 de .Nu· 
vembro 1d_e 1.913; por accô.rd.o t',f>itre •OS Gove·rnos· Francez e Belga, . c::i.11 

época apprcximada da em que .se ,devia r,eunir a 21 ª Sessão da Confr· 
rencia Internacional de Estatística Comi.nercial, · então conv;ocada d·~ 

novo para Bruxellas, pa.ra o dia. 11' .de Novembro do mesmo anno de 
19113. F"oi designado para De1ega40 Brasileiro no. Congresso de Par1·r. 
o .Sr. Mano~l J~nsen l\lnller, . <:onferente ,da Alf,and!!ga .do Rio de Ja-
netro. 

·13° Congn)sso . .Internacional !'!e Navegação, a reunii;-se em Stc-
ckho:mo, em í 915, .. em data que será posteriormente fixada. Patroci-
·nado pela Associação Internarional Permanente des Congressos de 'Na-
vega~~io, c~ja Commissão I11>ternacional }>ermanente, rnm séde em _Bru-
l1.dla~, em "essao de· 19 de ,Junho de 1913, aceeitou o convite do .Go-
verno) Sueco, . par,1 qi1e aqnelle Congresso , se cel.ebrasse em Stockholm<> 
e appruvou o Programina das questões e C0mm.unicações. O Burea~ da 
Commissão Executiva desse Congresso tem sua séde em Philadelphia. 
Ç.on v1te •mo . Governo $t1eco, feito . di.rectamente em Nota de Governo a 
Governo, de 28 de Setembro de 1913. São · Membros Representante; 
dp Rrasil, n~ .Commissií.o PermaneMe d0s Co.µgressos de N avegaçã,1, 
os 'S:s. Dr. Manoel C. de Souza Band~ira e José Fortunato da Sil· 
veira Bulcão, Comul Geral do Brasil cm Antuerpia; aquelle em sub-
stitui1.Jw do Ministro OliveiFa Lima, actualmente aposentado. 

- Conferencia lntemaciolíl;Ü de Defesa Agrícola, reunida em Mo1;;• 
tcvidéo, de 2 a 10 de Maio de 1913. Delçgados do Brasil os já indica-· 
dos · C'rn outra parte desta Mensagtm. 

2ª Reunião 'da Conferencia Internacional da Hora, que devii:t 
reu11i:-,se em Pariz; no . clecurso de . mez de Julho de 1913, e foi depois 
adiada para 20 de Outubro .do mesmo ·armo; haven.do se realizado ei-
fectivamente, na . mesma cidade, de 20 a 25 desse mez e anno, com ~ 

fim de constituir-se, de modo definitivo, a Associação lnternàciona1 d.l 
Hora, assignando-se, para esse effei~o, uma Convenção Internacional 
para a .sua creação e 05 respectivos Estatutos para o seu funccion .1-
ment.o. Delegado do 'Governo Brasileiro o Sr. Dr. Olyntho Ma.xÍrn10 
de ,.Yfagalhiies, ' E~viad~ Extraordin:irio e ·Ministro Plenipoteaci"ario d'.' 
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Brasú em Pariz. Convite do Governo l<'rancez; te1to em Nota da sua 
legasao, de 2 de Maio de 1913, a pedi<fo do Presidente e do Secretari1) · 
Geral do Comité provisorio da · Commissão foternaci'ona l da Hora, por 
intermf:dio do Director do Bureau [ntérnaciorral da Hora, M. Baii-
laud, Director do Observatorio de Pariz. 

- 11" Conférencia Internacional co1~tra a Tuberculose, organiza-da 
pela ,, ssociação Internacional contra a Tuberculose, com. sé'de e~ Ber-
lim, e realizada na mesma cidade, de 22 a 25 de Outubro de 1913 
Delegados •do Governo Brasileiro os Drs. Juliano Moreira · ·e Jul;,> 
Afranio Peixoto; sendo que o ultimo não compareceu, por motivo tfo 
forp maior. Convite da mesma Associação, datado de 23 de Maio d•· 
1913. trnnsmittido pela nossa Legação em Berlim, em officio de 22 d'. ~ 

J unh(· do mesmo anno. 

- Conferencia Sanitaria de Montevidéo, que devia reunir-se eu. 
Novembro de 1913 e foi adiada para IS de Abrii de 1914, ' para á nY 

gociai;ão de uma nova Convenção Sanitaria In~ernacional, entre o Bra-
sil, '.l Republica Argentina, ª · do Paraguay e a Oriental do ' Urugua•r, 
-- destinada a su bstituh a de f'2 de Junho de 1904, do Rio de J aneir,1, 
cujo3 effeitos cessaram em 31 de Outubro de 1912, em virtude de de-
nunc;J. do Governo Argentino, de 21 de Junho do mesmo anno de 1912. 

Delegados do Governo Brasileiro: ·os '1nteriormeni:e indicado:;, 
quan·:io me referi á Co1wenção nella assignada . 

--· 2ª Sessão da Çonferencia Internacional de Ass1stcncia Public;.i 
aos Lxtrangeiros, que revia reunir-se em Pariz, pr·imitivamente, em l)' 
de Abril de 1913, e fqi depois adiada para época não determinada; e, 
havendo sido esta marcada- para 23 de Junho do meSffiQ anno, foi nova-· 
mente adiada para époç:a ulterior, não designada então; e agora o G rJ-. 
verno :Francez acaba de consultar se póde ser em Outubro de 1914. 
DesdL 1913 foi desigr,iado como Delegado do Bra ~ il o Dr. Radrig·J 
Octa vio de Langgaard Menez.::s. 

-· Exposição· lnt.ernarional Urbana de Lyon, com Exyos iç_ão . C1:.-
lonia·1 Franceza, colloc;,ida sob o alto patroci)lio do Presidente ,da R:-
publirn Franceza e do (..;ovem-o Francez,, a realizar-se n aquella cidad,:, 
de 1 ele Maio a 1° de ~iovembro de 1914. Deleg~do do Governo Hra-
sileiro o Dr. · Carlos finto Seidl, Director Geral de 8au<le PubJ~ca,. 

Delet?;;idos honorarios os Drs. José Thomaz N abuco de Gouvê~ t Hen-
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rique de Toledo Dodsworth, e os Srs . Lanrenre de Lalande e Léu· 
pold :-,'labileau. 

-Exposição Internacional Panama-Pácif1co, a realizar-se em S<w 
Francisco ·da Califo.rnia, n~i anno de 1915, para commemorar a abertura 
do Canal de Panam:í.; devendo abrir-st em 20 de Fevereií·o t ence::· 
rar-se <>m 4 de Dezembro do mesmo anno. O Governo do Brasi l promo.'. t· 
teu tomar parte nesta Exposição, de. caractt:r oficial, e pedm credito ao 
Cungn:sso pa-ra essa representação; mas ainda não r.omeou a r-espectiva. 
Dele;~aç1w. Convite do Presidente dos Estados Unidos da Amem:J, 
por n1tio ·-,d,· uma Proclamação, dúigida, em nome do Governo e d•J 
Povo ·do mesmo pa.i:z, a. todas as Nações do mundo, para tomarem pane 
na me;ma Exposição, - transmittido em Nota da Embaixada _Am1: .. 
ricana no B:rasil, n. 4l:?, ele J l de Março de 1912. 

J-fouve, além desst, outrl• r,onvtte off1cial do meómo f'resident<, 
transmitti::lo em Nota da mesma Embaixada, n . 117, de 24 de Outubr.1 
de 1913, para uma Representação naval de Officiaes e ·de uma esqu-a-
dra <k quatro navio·s, em uma Revista· navill ur,iversal em Hampto_tl 
Roads, e em solemnidades e111 'Vashmgton e em S. Yrancisco, na oc-
casiãc da abertura da Exposição, naquelle anno; - e ain·da um con 
vite da Directoria da mesma Exposição, transmittido em Nota da rc·· 
fe rida J<,mhaix~,çla, 1 • . 1.27, de 30 dt Dezembro de 1913, para ºqut o G-, 
vemo Brasileiro no;neie um Representante do Yachting, para fazer 
part~ no Comité de Yoch.ting da· Exposição Geral, que pretende . realizar, 
cm \.Onuexão· com a mem1a Exposição, uma Regata. Internacional :"e 
barcos a véla, no mez de Ahril, e outra regata de barcos automovel-;, 
no mr:z .de Outubro do mesmo anno de 1915. 

·- Exposição Pauatuá-Califorrna, a realizar-se em b:i.n Diego, n.t 
Calif.nnia, no anno de 1.9l 5, para commemorar a abertur.a do Canal d1: 
Panamá; devendo estar aberta desde 1° de Janeiro até 31 de Dezem-
bro desse mesmo anno, n5o tendo relação official wm o Governo dn::. 
Ef:tadus Un~dos da Amerir.a, e sendo inteiramente distincta e separada 
da anterior, que se eff ectuará tl!TI S. Fran cisco. Convites da Corpor<1·· 
ção Organizadora da Exposição, tr ~rnsmittido s .tant.o pela no~sa Embai-
xada em Washington como pela Americ<ina no Brasil; agindo esta se-
gundo instn:;cçõcs do Secretario de Estado do seu paiz . E stes foram di-
rigid<>s, não sómente ao Governo Federal Brnsileirv, ma:, ainda aos dos 
respel-tivos Estados. 
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Têm-se mantido nos termo~ con:;Ütucionaes a~ rdaçôes entre ·a 
Un ião e os Estados. Apenas, corno já tive a honra dt vos dizer, o Go-
vern'l Federal foi . forçado -a lançar mão dt medidas excepcio:naes com 
relaçio ao Estado do Ceará, affl·igido po r uma luta intestina e em con-
diçõc3 de acephalia de governo, que ex1g1am o recurso da intervençã'.) 
dentr·) das normas do art. 6°, n. 2, da Constituição. 

'f'enho a grata satisfação de commumcar-vos que se realizou em 
todo· 0 paiz na data legal, na mais perfeita ordem e abso luta liberdade, 
a elrn;i10 geral para o provimento dos cargos de Presidente e Vice-Pr~

dente da Republica. 

Oc. successos do Cead, como .os de~ta Capital, de que já vos fallei, 
consttluuam uma excepção á habitnal inalterabi\i,dade ' da ordem pu-
blica ·~m todo o territorio da ·nação. Renovo a affirmação de que er;, 
brev.:: recebereis minuciosos· informes sobre os alludidos acontecimen-
tçis e éJ papel que se viu obrigado a· assumir em face delles o Govern·) 
FedéraL 

1 • ban<litifmo exet cirlo em terras do sul do Paiz, por grup.os de 
fa~aticos armados, te111 constituido .uma preoccupação do meu Govern .. ,, 
assás entristecido por ~acrifi c io s repetidos de preciosas vidas immoh-
das 11a defesa da ordem e da disciplina. Medidas ultimamente postaG 
em fli'ãtica ·asseguram um prompto e completo restabelecimento da pa·T. 
naqudlas regiões . 

.Justiça local do f) decrtto n. 9.463, . de 28 de Dezembro de 1911, tem 'influicb 
Di-stricto Federal grandemente para 111el)10rar a marcha ,dos processos, favorecendo a C:" · 

leridade dos julgamento~, sem prejuízo de attento exame das questõe :: . 
Por esse ·decreto o trabalho da Côrte de Appellação ficou muito an-

gmentado, rorque, pelas Camaras respectivas, são decididas as appel-
l ~çõe~ e aggravos das pretorias, conhecendo as Camaras Reunidas dn:' 
emb:irgos o~pos~os tambem nos dÍtos processos das pretorias; esse au·· 
grnent· ~, porém, era incvitanl, porque t; systema do mencionado decret·) 
poderem terminar pelo julgamento da Côrt.e de Appellação todas ;i~ 

demandas, de grande e pequeno valor, agitadas em qualquer dos juí-
zos d:i Justiça deste Districto. 
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Foi feita, proficuamente, pelo Governo Federa:l, á requlSlçao do 

Governador do Estado do AmazoRa·s, a prophylaxia especifica da fr-
bre a,nardla, em Manáos. 

'-~on virú1. extender essa providencia a outros portos, ainda infe-
ctados, taes como os de S . Salvador e do Naval, nos Esta,dos da Bahia 
e do Hio Grande do N arte. 

Apparelhados, como se aC'ham, os hospitaes de S. Sebas tifo e Paula 
Candido, nao podem funccionar, como fôra previsto e se torna neces-
sario, dev~do á falta de verba para: a respectiva manutenção. O pri-
mein. desses estabelecimentos destina-se aos doentes ·de terra e a 200 
tuberculosos, homenR; o segundo, a ma ritimos, portadores 1de mol·estias 
infect<>· contagiosa,s. 

Está se procedendo ao apparelhamento dos portos, de accôrdo com 
o dc.:reto n. 10.369, de 30 de Julho de 1913, terndo fioaido a·diada a 
~.cqui~ü~ão de navio~-Lazaretos, por depender de estudos a que, sobre este 
assumpto, vai proceder, na Europa, o Director Geral de Saude Publica. 
Dr. Carlos Pinto Seidl, aproveitando o ensejo da commissão em qUt: 
alli :>e acha, como Delegado do Governo Brasileiro na Exposição Inter-
na·cional Urbana de Lyon, da qual tambem fazem parte, na qualidade 
de deitgados honorarios, os Drs, José Thomaz N abuco de Gouvêa e 
Henriy_ue de Toledo Dodsworth, e os Srs. Laurence de' Lala.nde e Lfo-
pold lviabileau. 

Pelo decreto n, 10. 821, de .18 de Março ultimo, foi dado novo 
regulamentq á Directoria Geral de Saude Publica, na confo1m ida:d.~ 

da autorização confeúda pelo art. 3°, n. III, da lei n. 2, 842, de 3 de 
Janeiro ido corrente anno. 

· Na qualidade de delegados do Governo Brasileiro, e juntamenle 
com <JS representantes das H.epublicas Argentina, Oriental do U ruguay 
e do Paraguay, foram nomea1dos os Dr.s, Oswald.o Gonçalves Cruz e 
Albeno Baez Conrado, afim de estudarem e formularem uma nova 
Convenção Sanitaria, em a reunião que se reahzou, na cidade de Monte-
v·rdéo, a 15 de Abril ultimo, 

Na execução da lei n. ·l .860, de 4 de Janeiro de 1908, que reorga-
niza o Exercito, tem o Governo encontrado obstaetilos cuja remoção 
só póde ser levada a effeito mediant·e autorização 'expressa do Congtesso 

• • 1 i 
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Nacional. E porque esses obstaculos digam respeito a disposições fu;t-
dam.entaes, o Exercito ainda não corresponde ás exigencia s palpitan-
tes da actualidade, não se achando ainda convenientemente apparelhado 
para o desempenho das suas funcções cons titucionaes. 

U 1ge que o Congresso, revendo essa lei, nella introduza modifica-
ções r1ue favoreçam a constituição efficiente dos meios garantido re,s da 
noss.1 autonomia e integridacle. 

Surgem em primeiro plano, pela sua irnportancia, os d ispositiv·js 
relati<;os ao alistamento e so rteio, cuja execução entende directamence 
com a proipria ex istencia do Exercito, referentes que ellas são á mate ri .·l 
primcJ., que trabalha·da na caserna, se transforma no elemento fund J.· 
ment:il. da wa organizaç:i.o. 

üs a rts. J 1, 12, )!, S2 e 5'3 dessa lei, que dispõem sobre a fixa-
ção do contingente de eada f~stado e determinação dos dias de sortei·i 
e <;la incorporaçã.o dos sorteados, precisam ser mdificado~, pois é sabicb 
que e~ses actos decorrem da fixação do effecti vo orçamenta rio das forças 
de terra, vota·da annuali

1
nente pelo Congresso, geralmente em época pl's-

terior i estabelecida na referida lei . 

.Julgo que as oper;i._.ões que precedem ao sorteio poderão ter lugar 
no 1 J trimestre de cada anno, de modo que se possa realiza t a inco •-
poraç:io dos sorteados no começo do mez de Maio. 

Feitas essas mo<l ific:ações, poderá o Governo executar a lei d0 sor· 
tei

1
0, <;ue condensa uma j nsta aspiração nacional, corporizaida em texto;; 

lcgaes desde l 874. 
A primeira leva de sorteados, ent regues ao dignificante e nob: ~ 

serviço da patria, marcaní o inicio da constituição das nossas reser · 
vas, que serão a base d ;1 nossa futura gran·deza militar; a cuja son1b1·:1 
se desenvol 1'e rão tranquillamente todas as forças vivas da nação. 

fambem o art. 118 da mencionada lei precisa ser alterado. A cii.-
visão do territorio naciqnal em 13 regiões de inspecção deve ater-se si-
multaneamrnte á situaçfi.o .geographica de ca-da Estado, sua superficir , 
população e vias de communicação. 

Será talvez conveniente diminuir o numero das reg10es militare.;, 
o que facilitará a execur;flo do se rvi ço regional . e dará ensejo a uma di -~

tribuição mais perfeita do que a actual das forças disseminadas pel• ' 
vasto territorio da Rerublica. 



Tem o meu Governo ded~cado cuidados especiaes aos arsenaes e ±à-
brica1, de polvora e de artefactos de guerra. 

i-:· mistér, porém, para que esses estabelecimentos correspondam 
amplamente aos intuitos determinantes de sua fundação, que o Co,11-
gresso Nacional estabeleça dotações orçamentarias compativeis com :.1s 
suas ntcessidades. Assim, é de toda convenienoia que sejam augmenta· 
das f!.S verbas destinadas ás fabricas de Piquete e da Estrella, a·quella 
para attender aos crescente's reclamos de seu constanté aperfeiçoameilto, 
e est::. para ser sujeita a raidicaes transformaçõs, quer quanto á edifica· 
ção, quer quanto aos seus machinismos, que, sem embargo os cuidados 
de sua administração, precisam ser reformados alguns, e substituídos 
outrn ~; as destinadas aos arsenaes de guerra, notadamente o desta Ca-
pital, para a construcção de depositos e edifícios proprios para a instal-
lação das macbinas de fabricação de projectis de artilharia; e, bem as-
sim, as distribuidas á Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Gue;ra do 
Real~ngo, cujas condições actuaes merecem se r modificadas. 

,..\ lém do credito destinado á manutenção deste ultimo estabelec'.-
mentc em seus multiplos aspectos, é de urgente necessid~de que se des~ 
tine o de l .444 :000$ á acquisição de rnachinismos para o fabrico de 
muni·.,'Ões para fuzis. de motores e transmissões, de ferramenta e m;t-
tena'. para. estojos de artilharia, material para caps ulas e .Para · man i-
ção d<. revólver e de pistolas. 

Entregue a direcção technica desse estabelecimento ~t um profission·.!J 
de .notavd competencia, que já exercitou sua actividade nas melhor~ s 

e ma is conceituadas fa brir.as da Europa, convém que . sejam forneci-
dos ,,s rec ursos materiaes necessarios á transformação completa da F.t·· 
bl'ica de Cartuchos, de modo que possamos, dentro em breve, attingii, 
neste particular, o g r:í.o de perfei'ção da.s insta Ilações modelares do an · 
tigo Continente e adquirir assim a independencia, de que precisamos·, 
em as5umpto que tão de perto se .relaciona com a nossa seguran ça. 

( ' reou a lei n . ] . P.60, de 4 de Janeiro de 1908, pela a 1 inea e) d.1 
art. 120, cinco esquadrões de trem, um para cada brigada est ratçgica. 
E' necessa ri c para isso que seja consignada a verba destinada á acqu~

:;ição da equipagem de cada uma dessas unidades, ·afim de que possa111 
ellas prestar ao Exe.rcito os ~erviços de sua especialidade. 



i 
._ 37~ 

(Js batalhões e pelotões de engenharia, creados pela eid-lineam d) 
do refrrido artigo, estio no mesmo caso e reclamam identica medida: -
não possuem instrumentos de sapa, rnateriai de minas, de telegraphia, 
de pl)J1tes, de estradas, etc. 

O crescente desenvolvimento do Departamento de Administraçall, 
encarre.gado do pro:vimento ao Exercito 'de todos os artigos necessarios 
á su"- subsistencia, fardamento, aquartellamento, remonta, etc., exige 
que elle seja dotado de ari1plos e numerosos armazens, maximé agora 
que estão sendo satisfeitas pelas fabricas européas as encommendas de 
armamento para a infantaria e artilharia, machinismos para fabricas 
e arsena~s e <le varios outros artigos de.stinados aos estabelecimentos mi-
litares. cujo recebimento, em virtude de dispositivos regulamentares, 
cabe a es·se Departamento . 

I'rf.cisa ser augmentado o seu material fluctuante e respectivo pes-
soal, o que trará economias aos cofres nacionaes, porque deixarão de 
ser alugada~ embarcaç~e.s para o transporte de material que deve ser 
recebido no costado do& navios procedentes de portos extrangeiros. 

Em mensagem de 13 de Agosto do anno findo sohcitei do Con-
gresso Nacional o credito de 350 :000$ para a desapropriação dos pre-
dios coiltiguos ao e·difi i;io do Departamento de Administração. Subsis.: 
tem, com maior inten sidade, os motivos que determinaram esse me; 1 
acto. Renovo, por isso, a solicitação, objecto daquella mensagem. 

A pratica tem demonstrado que o regulamento approvado pelo c!e-
creto n. 8.816, de S qe .Julho de 1911, em virtude do art . 25 da lti 
n , 2 .556, de 31 de D€zembro do anno anterior, precisa ter modificado 
em a:guns de seus pontos, notadame.nte na .parte relativa ao Departa-

.ment1. de Administração. E' necessario ' tambe.m que haj a alteração no 
quadro de oficiaes de tpdas as suas divisões, principalmente da l ª, cujo 
chefe precisa ter junto de si um aux'iliar, official superior, que o possa 
subs:;mir nos seus impedimentos. 

Será de .toda coriveniencia que o Congresso autorize o Governo a 
altenr esse. regufamento. 

For deficie.ncia da verba foram suspensos 0s .trabalhos <le cohstru· 
eção de quarteis, j,á iniciadus, e de fortalezas, com ~ra~issimo prejuízo 
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para o Exercito, porque essas construcções attendem a exigencias qli\! 
.intfmamtmte .dizem respeito ao bem-estar e conforto material do sol-
dado e ás exígencias da nossa defesa permanente, e porque essa me· 
dida causou perturbação na vida economica de centenas de operados 
que, ·àesse laboi:, auferiam o necessario para a sua subsistencia. 

A prop11ia conservação dos edifícios já construidos e dos que esta-
vam em via de construcção muito se . res·ente da exiguidade da verba 
consi~nada para esse fim na l~i n . 2. 842, de 3 de Janeiro do corrente 
anno \ • r'l l !l iT ~'111[ 

Consoante o ajuste estabelecirdo entre. o Ministerio ·da Guerra e a 
firma Gino, Bucelli & Com., foi inaugurada em 1° de Fevereiro ultimo 
a Esrola Brasiléira de A viação, sendo nessa data matriculados 35 offi-
ciaes, aspirantes e .inferiores do Exercito. 

A verba especificada no n. 28 da 13ª consignação do art. 20 des~a 
lei é ~obremodo insufficiente par:a o serviço de aviação no Exercito, pois 
que, além da•s obrigações que tem o Governo em virtude do ajuste re· 
ferido. ha necessi•da·de de adquirir já apparelhos para treinamento e ou-
tros de larga envergadura para constituírem as equipagens de aeropla- ' 
nos, ·1 proporçl;ío que se forem habilitando na escola os alumnos mili-
tares matriculados em cad·a anno. 

O quadro de auditores, rreado em virtude do disposto no art . 130 
da lei de organ1ização do Exercito, não satisfaz absolutamente ás exi-
gencia& •do ·Serviço de justiça militar. 

O art. 131 estabelece que os "auditores são amovíveis", disposiçã:J 
perturbada, no proprio momento da sancção dessa lei, por dispositivos 
anteriores, que desde 1890 vêm creando uma situação especial para es-
ses funccionarios, e, posteriormente, a 4 de Janeiro, por diversas res·1-
l uções. entre as quaes a estabelecida no art. 20 ·da lei n . 2. 842, de 3 
de Janeiro ultimo, que veio mais embaraçar a acçã:o do Executiv'> 
quanto aos membros da magi.stratura militar. 

O Exercito não possue . um codigo criminal, nem um codigo de pro-
cess<'. 

A~sim, o problema da ji1stiça militar está por ter solução nos tres 
aspectos, se!?undp os quaes p(>g~ ser ença raqo , No propo§ito qe 9olu" 
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donar simultaneamente a qrn:stão em todos os seus prismas, parece con-
veniente que o Congresso antorize o Governo a confiar o estudo deste 
importante assumptq a um jurisconsulto de ·reconhecida competencia, 
que, mediante contracto, est.abel.ecerá o p rojecto de reforma da JUS· 
tiça :niiitar, á lu~ dos m~>dernos ens inamentos, que opportunamente ser:.í 
pr·escnte ao Poder l,egish tivo, para, ·sobre elle, se prommciar como jul-
ga r acertado . 

Nada se tem feito até ago ra em pról desta magna questão. As di.s· 
posiçêes que existem a respeito, a começar de 1890, attendem mais os 
intere~ ses indiYiduaes do que os insistentes reclamos da justi ça e do 
direito. 

Em virtude de autorizaçi'ío legal foi :~ reado no Hospital Central 
do Exercito um curso de applicação medico-cirurgico mi litar, onde os 
medicos, candidatos á inclusão no Corpo de Saude do Exercito, aper· 
feiçoa.rao os conhecimentos no estudo das molestias mai s frequente s 
nos climas · tropicaes, e pos exercitos, e daquellas que, pela sua gravida· 
de, demandam d e especjalização só adqui.ri,da por longa pratica hospita· 

. lar . N esse curso serão ministrados aos medicos estagiar ias conhecimen· 
tos que:, de perto, se relacionam com a conservação da saude nos exe r-
citos, taes como os referen tes á hygiene na <:aserna , em marcha e nos 
estacionamentos, e uma instrucção technica indispensa ,rCl a todos os que 
se destinam ao a rduo si:rvic;o das armas. 

' í 

E' uma creação destinada a prestar ao Exerci.to valios íssimo~ ser· 
v iços, quer em tempo d~ paz, como no de guerra . 

O i\1iniste rio da Geurra não di spõe, porém, de recursos necessa· 
nos ao funccionamento desse curso e do de enfermeiros e padioleiros 
que ~ annexo áqúelle. 

E' de toda opportljnidade. que o Congresso, tendo em vis.ta o_s pa· 
triioticr,g fins dessa instituição, conceda ao Governo os creditos neces· 
sano> ao seu regular fun~cionamento . 

'.~a minha l\:fens;i.gem, submettida á consideração do Congresso, ;10 

serem iniciados os trnb~ lhos da '.?.ª sessão da 8ª legislatura, mostrei " 
nece.;siàade, então ;:xistrntr. , da creação de unidades de arti lharia e!~ 

ço~ta , destinada~ ás nossas fortale;;:as; a corvenie11ci.~ da reunião das 
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corpp:rnhias isoladas em batalhões de caçadores e dos pelotões de esta-
fetas e regimentos de dous esquadrões em regimentos de quatro, assim 
como a razões que tornam de inadiavel opportunidade a ampliação eh 
quadro de intendentrs e a creação de tropas de administ~ação. 

SubsisTem, com igual intens1idade, esses motivos, parecendo-me, 
.ror H•SO, de toda conveniencia que o Poder Legislativo se digne dar so-
lução que· julgar acertada a essas impovtantes questões. 

Cs esforços por todos empregados para o seu reerguimento , graças 
ao grande poder de recuperação, têm sido coroados de exito. 

O estado de efficiencia da esquadra é assás lisonjeiro. As suas 
guarnições estão quasi completas e o Batalhão Naval attin.giu o effe-
ctivc determinado por · lei. 

'.\Minas Geraes con-duziu aos Estados Unidos da America do Norte 
o Sr Ministro do Exterior, que foi retribuir a visita feito pelo Sr . 
Elihu Root. São dignos de referencia o bom acolhimento e as prov~s 
de syrnpathia que nos dispensaram por essa occasião os americanos. 

Duas vezes a esquadra sahiu para o sul em exercicios. Da primeir::t 
dellas, tivemos, infelizmente, a famentar a terrível catastrophe do Gua-
rany que enlutou a nação . Para auxiliar as forças do Exercito no resta-
belecimento da ordem no EEtado do Ceará, parn lá seguiu uma divisão 
comp::ista do B arraso, Tuf1y e T y mbira . 

De accôrdo com os constructores foi rej eitado o couraçado Rio 
de .Janeiro, o gue nos trouxe vantagens de ordem technica e financeira . 
Em cumprimento do programma naval de 1906 estão em estudos os 
planos do terceiro couraçado, que deverá ser em breve contracta·do. 

Os monitores e submc:rsiveis, encommendados respectivamente as 
casas Vickers e Fiat, não corresponderam bem aos seus fins . 

Continuam em construcção o tender Ceará e o monitor M aranlzrio. 

O preparo do pessoal, sendo um dos nossos pnnc1paes objectivos, 
além da movimentação da esquadni - o ensino technico naval - 1rn:-
receu particular attenção. A Escola N a vai, de accô rdo com a vossa a·~

torização, foi reformada, tomando-se o curso verdadeiramente prati;;•J 
e opt>rnndo-se f1 fus~o do~ officiacs çie j.\-L~rin)ia e ~l}achinistas. A sua 
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séde foi transferida para a enseada Baptista das Neves, devendo ell.1 
ser imtallada em um espaçoso predio alli construido. 

Foi creada a E scola Naval de Guerra, destinaida a prepa rar os of-
ficiaes para o alto com mando . As escolas profi.ssionaes foram reabertas 
e funccionaram regularmente. Urge que os ~·eus regulamentos, promu[-
gados em 1909, sejam revistos, de modo a aproveitar as lições da expc-
n enc1a e dar-se um cunho mais pratico ainda ao ensino nellas miniJ-
tratdo . 

O actual regulamento das escolas de aprendizes marinheiros neces-
sita de retoques determinados pela experiencia ne.ste período de exe-
cução. Tres officiaes de .Marinha forani mandados se rvir na Marinha 
Amer:cana, de onde procuro trazer dous lentes para a Esco la Naval .k 
Guena. F-0ram creados os lugares de addidos navaes em Portugal, 
Hespanha e Chile. 

Na Escola de Aviação foram matriculados officiaes e praças. 

Não tendo a refor
1
ma administrativa leva•da a effeitu em Janeir" 

de 101 j dado o resultapo que se esperava, de accôrdo com a vossa d> 
liberação, voltou-se ao systema de inspectorias e repartições autonomas 
e independentes en tre ~ i , mas directamente subordinadas ao Minis~ro. 

O Corpo de Engenheiros N avaes foi reorganizado de conformidJ.-
de c0n1 as bases que e&tabelecestes. 

O proj ecto sobre a organização . da justiça militar, pendente do Se-
nado Federal, necessita sem maior delonga ser convertido em lei. Ou-
tras questões capitaes para a vida e efficiencia da :Marinha se apresen-
tam dignas de vosso acurado estudo, taes como: o rejuvenescimento dos 
qnadrr.s, uma nova lei de promoções, a definitiva regularização da con-
tage1r do tempo de en1ba rque e a dete rminação precisa dos direitos ~ 

dever~~ inherentes aos officiaes que estiverem no qua:dro da reserva. 

f~ •>bre porto militar, a installação do nosso Arsenal de Marinha 
de primeira ordem e bases de operações, em documentos anteriores dei-
xei e·-1:arada ·a minha opinião. Actua lmente, attenden-do-se á crise eco-
nomi·~a e financeira que a nação atravessa, a solução destes problemas 
é inopportuna. Urge que terminemo~ o mai~ breve possível o dique 



da ilíiot das Cobras e moderni7.emos gradativamente os apparelhos e uten· 
silios das officinas dos arsenacs de Marinh~ do Rio de · Janeiro, Pará 
e Ma tto Grosso . 

Coúforme a minha orient:::.ção administrativa, o titular desta pasta 
tem ~; rncura<do reduzir o quanto possível a despeza publica . 

:\ attitUJde da officialidade da Marinha, entregue aos labores d:i. 
sua profissão e tudo fa ze ndo pelo reerguimento da sua classe, é dign ;1 
de ~er assignala com louvor . 

1\ viação-ferre·a foi durante o anno proximo findo augmentada dé 
2. 303 kms. d e estrndas, fican:do elevado a 24. 589km,905 o compu•o 
total cm trafego das linhas ferreas da Republica, sendo 3. 52lkms,J 24 
de administração do Governo Federal; 9. 218 kms,453 arrendadas a 
parti·~'t.ilar; 5 .558 kms,267 concedidas pela União a varias emprezas, 
e 6. ::82kms,06 I concedidas pelos Estados . 

. \ <"Xtensão em trafego inauguraida durante o anno de 1913, per· 
tenceMt ás differentes rêdies fiscalizadas pela Inspectoria Federal da ~ 

Estradas, attin giu a J . 011 kms,026, ou mais 223kms,660 sobre o total 
inaUf?T1rado em 1912 . 

)i as referidas rêdes acham-se em ti'afego 14 . 776kms,720, em con· 
st rur•:"w 2. 903kms,3l 2, e com estudos approv:ados 6. 943kms,795, ou 
seja um total de 24 . 1 ??kms,827. 

Depois de inaugurado, em 1912, o ultimo trecho da Estrada de 
Fe;-r,. ~fadeira-Marnoré, tem proseguido regularmente o seu trafego 
na ·~'S'tensão de 364kms,28l . 

'.\.a Estrada <le Ferro do Toc~ntin s acham-se em trafego provisorio 
45 ktl0metros, nilo ten<lo ainda ficado eoncluido o trecho de 13 kilo· 
1'.1etrc:; em co11strucção. Os estudos approvados correspondem a 
434kms, 111 até S. João de Araguaya.. 

J>rosegue a . construcção da Estrada de Ferro S . Luiz a Caxias, 
com .'-:'í4kms,63S, não estando ainda em condiçõ~s de ser trafegados os 
trech''5 de Caxias-Cndó e Rosario-Itapicurú. 

~a rêde da Sc>ut/z Ainerirnn Railway Cor1struction Comf;any es-
tão em trafego 758 kms,S64, em construcção ISS kilometros, e com es-
tudos approvados 1. l 43kms, 129. o~ ·trabalhos de construcção acham-se 

VIAÇÃO 
H.êdes ferreas 
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locali:t.ados nos seguintes trechos: 47 kilometros na linha de Fortaleza 
a Macapá i 5 kilometros no ramal de Tcó; 50 kilometros de Fortaleza · 
a ltapípoca; 34 kilometros ~a linha de Camocim a Therezina, e 19 ki-
lomerrns, de Amarração a Campo Maior. 

/-, Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte conservou 
a me~:ma extensão de 100 kms,944 em trafego, estando em construcçã0 
89h:is,891 e com estudos approvados 7lkms,833. 

:\ rêde arrenda.da á Great Western of Brazil Railway Cornpanv 
conta já em trafego l . 618kms,402, tendo sido entregues em 1913 mais 
9kms}W3 no prolongamento para Picuhy, do kilometro lS á Boa Vista, 
e achando-se em construcção 12kms,S71 na Estrada de Ferro Canele 
d'Eu e prolongamento para Picuhy. Estão com estudos ;i,pprovados 
113kir:s,651 no referi·do prolongamento, 30 kilometros na Estrada de 
Ferro Central de Pernambuco e 32kms,881 no ramal de Viçosa e pro-
lgngamento .da Estrada de Ferro Central de Alagôas. 

A Rêde de Viação Ferre::i. da Bahia foi accrescida de l 70kms, l 09 
na linha de Timbó a Propriá, elevan<lo-se a 1 . 57 5kms,648 o total em 
trafego. Acham-se em ~onstrucção 520kms,047 em varios trechos da 
rêde e wm estudos approv::idos para construcção 1. 858kms,549 . 

Foi entregue ao trafego um trecho de 5lkms,404 na Estrada de 
Fern de Victoria a :Minas, entre Riacho das Varas e Guinda, o qu~ 

eleva a 579kms,1S9 o total em: trafego, estando em construcção 52 
kms, 111 e com estudos ap:provados 244kms,872 . 

O desenvolvimento total da linha ferr-ea entre Baurú e Corumb:i 
é de ] .402kms,106. 

Continúa em trafego a mesma extensão de 499 kilometros da Es-
! rada de Ferro N o.roéste do Bra·sil. 

Os trabalhos de construcção na lii1ha de Itapura a Corumb<i estão. 
sendo executados administrativamente, ·e proseguem na extensão de 
467krns,046. 

,\ Estraida de :Ferro de GoY.az acha-se com 417kms,639 em tra-
fego a partir de Formiga, tendo o trecho, em construcção, 522kms,379. 
e o trecho com estudos ~pprovados 5'54kms,240. A extensão total da 
F:strad;; eleva-se a ·1 . 524~ms,5 5'8 . 

Na linha tronco, entre U rubú e S . Pedro de Alcanta ra e entre 
Goyandira e Ipamery, foram entregues ao trafego 127km.s,773, e no 
ramal dl! Araguary a Catal~o 63kms,980 . 

~ 
1 

r 
1 
1 
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Foram concluidos e entregues mais 72kms,058 da Rêde Sul-Mi-
neira, o que eleva o total em trafego . a l. 154kms,897. Acham-se rn~ 

const ;.ucção 2JSkms,l97 e com estudos approvados 2 10kms,668. 
N" a linh;i de Cachoeira do ltapemirim a Espera J<'eliz, pertú 1cente 

á rêJe. da L eopold1:nfl R aiiway, foram entregues ao trafego mais 
8Sk1m,137. 

Na Estrada de .Ferro de :Maricá, a extensão em trafego augmen-
tou de 50kms,421 até i\ r:uuam_a, restando 13kms,67.5' em adiantada 
construcção, até Iguaba Grande, trecho que foi inaugurado es te anno . 

.. ·\ rêde da Companhia S. Paul.o-Rio Grande foi acc rescida de 
228kms,93J entregues ao trafego na 'linha de S . Francisco ao rio Pa-
raná. entre as est.açêies de Hansa e Canoinhas, send.o que o total em tra-
fego a ca rgo da refe rida companhia , incluindo as linhas da Estrada 
de Ferro do Paraná e de Santa Catharina, attingiu a 1. 856kms,480, es-
tando em con strucção 245kms,220, e com estudos approvados 
1 . 028kms,903 . 

Acham-se em trafego na R êde. ·de Viação · Ferrea do Rio Grande 
do S r.i 2.348km s,054, incluindo o t recho ·de . 123kms,870 entre Itaqui 
e S. ~o rja, inaugurado no anno ·proximo findo. As linhas em. con stru- -
cção <lttingem a 808kms,317, sendo as seguintes : S. P edro a S. Luiz", 
com um ramal para S. Borja ; ·Bazilio a Jaguarão, S. Sebastião a 
Sant'Anna do Livramento e Alegrete a S. Thiago, que subst ituiu n 
trecho de Alegrete a Qu-arahy. 

Das linhas estrategicas complementares dessa rêde de viação apeml3 
f icou compl~tamente estudada a linha de Pel.otas a S. Pedro, ·com 450 
kilorr.etros approximadamente, dos quaes já foram approvado~ 

.104kms,495, dependendo os 346 kilomet ros restantes de trabalhos a ef-
fectwir no escriptorio .. 

. •\rham-se approvaclos os estudos da Estrada de Ferro U beraba a 
Villa Platina, na extensão de 27 5kms,423; os da Estrnda de Ferro de 
Santa Catharina, medindo 83kms,l 69 e os da Estrada de Ferro Recife 
a lta1nbé, com 130kms,900. 

A extensão con~ractada das estradas de ferro nas differentes rêctcs 
de vi:H,ã0 a cargo da Inspec tori.a Federal das Estradas é de l O. l 67 ki · 
lom~tros, dos quaes se ;i cham em t rafego provisorio l. 802 kilometros . 

P i1S estradas de ferro de con:cessão . estadual, denomina,das colo-
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niae~. cujos prolongamentos gozam de subvenção federal, foi inaugu-
rado um trecho ·de 7 kilometros na Estrada de Feri·o Fluminense, á mar· 
gem do rio lVIogy-Guassú, e outro, de 21 kilometros, na Estrada de 
Ferro do Dourado, ramal de Ayrosa Galvão. 

A responsabilidade _actual do era rio peÍos juros das a polices· e em· 
prestimos para as construcções, encampações e serviços de juros por 
garamia de vias-ferreas não custeadas rela União, attinge a réi s 
38 .3~8 :864$457, que se discriminam da maneira seguinte : 

Importancia em ouro converti·da em pape1 ao cambio 
dt 16 d. . . . .. . . .. ..... ........ . ...... . 

Importancia em papel ... . . ... . . .... ...... . .. . . . . 

Ou .>eja um total de .. .. .... . .. . . .... .. .. " . . ... . 

33.072:740$129 
10.989:735$866 

44. 062 :47 5$995 

do qual deduzindo-se 1. 045' :826$998 dos saldos de garantia de juros de 
1917, e 4. 657 :784$5401 das quotas de arrendamento do mesmo anno, 
obte '.IM:e a importancia indic~da de 38. 35'8 :'864$4 57 . . 

O s.aldo de deposito para as linhas em construcção é de ré; s 
78.056:142$202, papel, equivalente a 46.255:491$674, ouro. 

N0 anno de 1914, a responsabilidade será, no maximo, augrnen" 
tada 6e 1 .400:000$, correspondentes aos juros de 24.000:000$, desde 
que ª" linhas das rêdes do Ceará, Bahia, Santa Catharina e Goyaz não 
vão ter augmento de deposito, em virtude de serem os saldos dos de-
positos existentes superiores ás importancias a despender nesse exer-
cício . 

<)uanto ás linhas que gozam de garantia de juros, a responsabi · 
lida•de não será augmerrtada por serem os depositos superiores á des-
peza possível. 

~) custo total das estradas de ferro construidas e encampadas, sob 
a fiscalização da ln8pectoria, ascende a S95. 291 :555$668. 

Computados os anT\os anterior·es até 31 de Dezembro de 1913·, os 
certifi,:a·~os expedidos para pagamento em a:polices nas estraidas em 
construcção, sob o · regi111en <la lei n. l . J 26, attingiram a importancia 
de 129. 649 :242$619, e as apolices emittidas P"'""' "ncampação . Qaê ~ ~ 

trada~ de ferro a de 51 . 869 :874$413 . 



Durante v anno de ] 913 foram expedidos certificados para paga-
mentu das seguintes importancias: 

A polices de 5 ºJº ........ ............ . ..... . . .. . 
Dinheito, papel. . ........ . ...... , .. ....... . 
Dinheiro, ouro. 

37 .041 :841$393 
7.822:049$602 

12 . 510 :681$763 

A Estrada de Ferro ltapura a Corumbá, cuja construcção foi con· E. de F. Itapur:i 

tractada com a Companhia Estradas de Ferro N oroéste do Brasil, em a Corumbá 
virtude do decreto n. 6. 899, de 24 de Março de 1908, devia estar cort· 
cluid;1• em 30 de Setemhro de 1910, segundo determinava a clausula 
XV 1í do referido decre to. Esse prazo foi, pelo decreto n . 8. 355, de S 
de NoYembro <laquelle anno, prorogadc até 30 de Março de 1912, e no-
vam~ate proroga<lo até 30 de Setembro de 1913, pelo decreto n. 9 . 970, 
de 30 de Dezembro de 191 2. 

Não obstante taes prorogações, a companhia não cumpriu o con-
tracto, e o estado da construcção, em 30 de Setembro de 1913, era tal, 
que exigia ainda cerca d.e tres annos para a conclusão das obras contra-
ctad;i .' . firnndo estas· cvmpletamente para:ysadas, em virtude da gréve 
dos r· abalh~1dore-s, motiv::ida pelo atrazo dos respectivos pagamentos por 
parte da companhia. ·Em vista desta situação e da insolvabilidade da 
companhia constructora, foi expedido, em 23 ·de Outubro de 1913, o· de-
creto JJ . 1O.523, do teilr seguinte: 

!J Presidente da Republi ca dos Estados U ni·dos do Brasil: 
Considerando que " construcção da Estra-da de Ferro Itapura a. Cú· 

ru!n!iá, a que se refere a claúsula I do ~ontracto approvado ·pelo decreto 
n. 6.899, de 24 de Março de 1908, n:to ficou terminada nos prazos. fi-
xa,do, na cla usula XVII Jo mesmo contracto, nem dentro das proroga-
ções concedi-das pelos decretos ns. 8.3.5'S, de 8 de Novembro de 1910, 
e 9.)70, de 30 de Deze~1bro. de 1912 ; · 

Cunsiderando que no intuito de evitar quaesquer dificuldades a 
const<l!cção da referida Estrada, á qual estão ligados relevantes in-
tere;scs de ordem publica , o Gov•ern:J ·deixou de tornar effectivas as pe· 
nalidades ccnstautes da clausula XX do mencionado contracto; 

Çonsideraudo que sua clausula XIX determina a perda da cauçã:i 
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de qu~ trata a clausula XVIII, salvo caso de força ma10r, a J uizo do 
Gover 110 e sórr1ente deUe, se as obras de construcção dos trechos alli 
indicados não ficassem concluídas em prazo que, em virtude das proru-
gaçõ ::s ronct.didas, se esgotou em 30 de Setembro ultimo; 

Consideiando, outro5im, que a não terminação das obras dentro dos 
prazos estabeleci·dos dá lugar á decla.ração da caducidade de pleno m-
reito do con tracto, independenterneme de int:erpellação ou acção judicia-
ria, ~ rn1 que a companhia concessionaria tenha direito a indemnizaçao 
alg11%t, segui1do estipula a clausula XLIX; · 

Considerando que, r:onforme resulta de um modo preciso do ofticiJ 
n. ~ . 266, dt 21 de Outubro do corrente, da Inspectoria Federal das 
Estr;;.rh s, verificaritm-se as duas hypotheses previstas nas cititdas cla11-
sula·; XIX e XLIX, não se havendo, por outro lado, caracterizado ne-
nhum caso de força maior, como determinante dos factos apontados; 

Considerando a convcniencia d1.: levar a eiteito as obras encetacta~ 

direc~ainente pela administraçao publica; 

fü:so'lve. 
·1 . Declarar caduco Je pleno direito o contracto approvado pelo 

decrete> n . 6. 899, de :Z4 de Março de 1908, de conformidade com as 
suas r. 1ausulas XTX e XLJX, sem çlireito a indemnização alguma para 
a re .>~:ectiva conçessionaria, Companhia Estradas de :Ferro Noroéste d') 
Brasi~ . e com. perda dq caução de que trata a clausula XVIII, em pro-
veit~ dos cofres publicos. · 

li. :Mandar que ~ e pros1gam as obras de construcção, adm in1stt"· 
tivamente. 

111. Determinar qne essas ohras sejam custeadas por conLa do 
saldo existente do producto da emi~são de 100. 000. 000 de francos, feiL1 
no p:H, de acrôrdo com o decreto n. (). 944, de 7 de Maio de 1908, e de-
posit;ido em estabelecimentos bancarios, em nome e inteira disposição 
do G·werno. 

01 gani-zaclas em Outubro ultimo as instrucções para se r coHStruida 
::i.drni;1istrativamente a F.strada de ]<'erro ltapura a Corumbá, foi nu -
mead" o engenheiro-cher·e dos tra balhos, a quem entregaram os dire .. 
crn rc11 da companhia q mtractantr, na cidade de Baurú, a.- referida J<:s-
t:rada. 
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X a occasião do rece bimenro acha:vam-se em trafe~o provisorw: 
.l) o u ccho de Itapura ao llio Verde (221 kilometros), sendo a 

trave~:, ia do rio Paraná, em Jupiá, feita por meio de chalanas e rebo-
cadc ,-u, por não estar a.inda inicia.da a construcção da ponte ne<:essa ria 
á tr ,(: : ~po8ição desse. rio; 

.'.) o trecho de Porto Esperança, no rio Paraguay, até Jacaré, n:t 
exten~io de 306 kilometros . 

Estava em construcção o trecho entre Rio Verde e Jacaré (310 
Jálo1m tros) . 

0 estado da linha em trafego, do lado do Paraná, é regular, com 
excep1;fo .do trechp de I ta pura ao j upiá, que precisa ser levantado, d~

vido a ficar inundado em grande parte por occasião das grandes en-
chen t1, ~ am-; uaes. 

E' máo o estado das linhas nos pnmetros 40 kilometros do lado 
do r;0 Paraguay, tm atef!'(1 que auavessa o respectivo pantanal, não 
poder; do se r regula rmentr trafegado rsse trecho. Essa situação decorre 
do facto de não ter sido el!e constru ido na altura conveniente, para qne 
a lil1ha ficasse acima do nivel da enchente mainr, observada em ] 905, e 
de nâv ter sido feita obra algum.a de arte para escoamento das agua ·., 
do qut resultou :oichar-se esse extenso aterro funccionando como barragem 
e tor:rnr-sc in dispensavP.l suspcndel-o acima da cóta da enchente, dl"tr. :-
mimu,do e s~a providencia 11m movimento de terras de ce rca de 200. 000 
rnetrr-5 cu bicos. 

:'-.:fio é satisfacto rio o estado da liaha entre o ·kilometro 40 ·e Mi-
randa, estando a parte c.omprehendida entre essa cida1de e Aquidauan.i 
em · 1'. ondiçõe~ regularrs, sendo que o trecho de Aquirdauana a J ~tca1 c 
é o PH"lhor conservado . 

J\o trecho entre Rio Verde e Jacaré acham-se ainda dependentt'.:, 
de c1;nHrucção urn grnndc numero de obras de arte especiaeJ, entr :~ 

tanto os trnbalhos de terraplen,agem estão ahi bastante adirultados e 
prestes a tenninar. 

Entre as pontas dos trilhos ( lado do Paraguay e lado do Parap.á1 
ined1,:vam 217 kilometros, que estão agora reduzidos a 140, com o avan-
ço ela ~. obrns, devmdo ser feita dentro de poucos mezes a ligação . 

Do lado do Paraná os serviços de construcção proseguem com re· 
~ula1·idaide, por ser ahi facil Q abastecimento dos materiaes necessarios, 
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o que não acontece do lado do Paraguay, onde ha deficiencia de me10s 
de · transportt. 

Em Aquidauana estão sendo montadas as officinas com o malc-
rirrl ciue estava abandonado de~de 19Ü. 

:\ linha telegraphica deve ficar ligada até o fim de Maio, o que 
muito virá facilitar o serviço. 

Entre as obras a executar avulta em primeiro lugar a ponte ~o

bre o rio Paraná, que ficará com 1 kilometro de extensão total. 
u~ pagamento:; a tazcr, por differente~ titulús, a01i fornecedore J 

dos ~ .~1preiteiros, e que por occasião da caducida:de ·do contracto, com um 
atrazo de cerca de um anno, montavam a 3. 000 :000$ approxima,da-
mgcn te, estão sendo effectua.dos, achando-se já saldados quasi t0dos o:; 
compomisso~ referentes ao anno de 1913. 

:'\a Est1 <i da de Ferro Central do Brasil tem sido posta em pratica 
uma ~i:rie dt providelfcias tendentes nao só a melhorar as suas condi-
ções financeiras, como · tambem a tornar eff.ectivas as vantagens deco 1'-
r e nt~ ~; da regularizaçãp do seu funccionamento. 

A modificação das tarifas constantes do decreto n. 10.286, de 23 
de Junho ele 1913, d~terminou sensível accrescimo da receita annual. 

A diminuição obtfda d(: cerca de 3$ por tonel ada, no preço do ca r-
vão para o consumo p.o 1° . semestre do corrente anno, concorrerá púa 
redmir a respectiva despeza, que attingiu a quasi 9.000:000$ em 1913 . 

( ··utras medidas, 110 senti>do de diminuir as . despezas do custe!U, fa .. 
zem prever que no corrente anno ficará eliminado o deficit desta via 
ferrea, o qual, tendo-&e elevado em 1911 a cerca de 12. 000 :000$, de ~. 

ccu a l G. 000 :000$ em 1912, e baixou a menos. de 6. 000 :000$ em 191'3 . 
'J erminado em grande parte, no 1° semestre ·do anno passado, r~ 

rec:eb1rnento das locor:potivas e carros encommendados, quer de bitoh 
larga , quer de bitola estreita, ficou a partir de Julho normal•izado o se;·. 
viço do trafego de merradori:ls e de gado em · toda a exten8[[o da es-
t rnda . 

.i en<lo ficado cori.cluida a remodelação por que passaram, as offí-
cinas do Engenho de Dentro acham-se presentemente a·pparelhadas pa n 
.a ner~ssaria reparaçao do material rodante. 

Os príncipaes . deposites foram já ou estão sendo con"enii.entemenr1: 
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preparados' e transformados, de modo a permittir que corre~p·ondam po:' 
complrto ao seu objectivo. , 

Na estação Maritima foram construida~ novas linhas, e a estaçao 
Centra'!, com · a construcc;ão da nova cabina, vai ter fa,cilita·do o acces -; •J .. J' 
ás snas plataformas, evitando-se o incommo·cio da parada dos trens junt cJ 
á cabina intermediaria_. ' · 

11 

' 

1 ' 
}'oi inaugurado o novo armazem da estação :Cjlo Norte, tendo· sifüi 

desde logo destinado ao serviço de bagagens e el}commen'das , 
Toma-s·e indispensavd a construcção de abrigos para locomoÚ• 

vas 1• carros em S. Dwgo, porquanto, sendo a accommodaçau insuffi-
ciente, a maior parte desse material fica actualmeI\te desabr;gado, coir. 
gra v.: prej uizo para a sua conservaçáo-. 

A substituição d0~ trilhos na bitola larga ficou concluida ate La-
fayette, e na bitola estreita esse serviço foi levado a effieito até Bello 
Horizonte, e iniciado entre ·Gene1Fal Carneiro e Sete Legôas. 

O lastramento d'e pedra britada e cascalho continuou com activida· 
de, ;:ipezar de varios fornecedores não terem entregue as quantidade:; 
cont.·ae;taidas, faltando apenas lastrar, em 31 de Dezembro de 1913, 24 
kilometros na linha do Centro de bitola larga e 30 no ramal de São 
Pau]o. 

N rnhuma resoluçao_ foi ain-da tomada pelo Congresso · N a,cion:il 
quanto á incontestavel conveniencia da electrificação dos trens de sub-
urbio~. 

' . Proseguiu, com r.egularidade, ainda que vagaros-~mente, devido ás 
diffi~uldades decorrentes do trafego, a construcção de mais dua's linhas 
entre as estações Marítima e Deodoro, estand'o terminado o trecho de 
Deodnro d M a·dureira. 

1 

Concluida essa construcção ficará regularizado o trafego entre Cen-
tral e Deodoro, onde oa trens ·de p;i.ssageiros do interior sofj rem con-
stantes atrazos pela insufficiencia de linhas, sendo que nesta ultima 
estaçiio foi . augmentada ~ respectiva á,rea e terminada a construcção cle 
varias desvios; no int~üto de constituil-a ulteriormente em estação de 
triagi w. 

Tendo em vista a ·autorização constante dó decreto n. 2. 406, de 
11 dr. .J an~iro de 1911,' está senció · realizada a duplicação da linha na 
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Serl'll do Mar, entre Belém '.! Barra do Pirahy, na extensão de 46 kilo· 
metros. 

O projecto adaptado e em execução faz correr a nova linha late-
ralmente á ac:tual, passando á direita ou á esquerda, do mo:do mais eco-
nomiro, de accôrdo com as condições do terreno, e ligar em seguida os 
novos trechos aos antigos, obtendo . assim duas linhas constituídas res-
pectivamente de trechos novos e de trechos da linha actual. 

Nas pontes a duplicação foi feita pela construcção, em 6mento 
armado, de nova ponte justaposta á existente; e nos tunneis o proces ';o 
em gi'ral u~ado foi o do alargamento. 

•'Js trabalhos estão sendo executados com activi'dade, sendo de e~

perar que estejam terminados até fins do corrente anno. 
Conduida a duplicação da · linha na Serra do Mar, de Belém r.t 

Barra do Pirahy, onde se separa a Estrada de Ferro Central nos seu~ 

dous rnmos principaes, linha do Centro e ramal de S. Paulo, ter-se-h1 
consegui•do a solução de um importante problema, que, reclamado ha 
cerca dt" 40 annos, tem sido objecto de successivos e varia,dos projecto ~ 

:Em 31 de Dezemhrb de J 913 estavam em construcção os seguintes 
proli)ngamentos e ramae~: 

1 ° Prolongamento da linha do Centro, de Piropra a Belém '-t• 

Pará: :__ pr-occdendo-se ~ revisão dos estudos dos primeiros 100 kilome-
tros deste pmlongamento, com um encurtamento de cerca de sete. 

A nova estação de f'iropra já está concluída, bem assim o ieito , 
o asst>ntamento de trilhos até a margem direita do rio S. Francisco. 

· A ponte sobre esse \·io tem prompto o encontro da margem esquer· 
·da, e~•:mdo iniciada a constrncção do da marge~ direita e dos pilares; 

2. e Prolongamento por Montes Claros até a ligação em Tre~edal 
com a Rêde ·de Viação ~ahiana: -- já se achando os trilhos assent~$ 

até 2 ponte sobre o rio Çnrimatahy, na extensão de 60 kilometros, e a 
construcção atacada até ::i. cidade de Bocayuva (km. 192) ; 

~. 0 Ramal de Sabará a Sant' Anna dos Ferros : - tendo ficado 
concl.uida a ponte sobre o rio Santa Barbara e a estação definitiva desa 
cildade, e iniciada a construcÇão de Santa Barbara a Itabira do Matto d'.~ 
Dentro, ond1· estão prorpptos 4 kiiometros de leito, medindo a , linha 
pelo,; estudos definitivos 5'4 kitometros; 

4. 0 Alargamento da hitola até Bello Horizonte pelo vatle do I'a-
raop(ba: - estando pro1npt0s · 135' kilometros de leito, em 162 kilomr:_:-



fros, que é a extensã.o entre. Congonhas e Bello Horizonte, e proseguÍn-
do o .~~sentamento da via permanente além da estação do Sanctuario; 

S. º R amal de Itacurns :>á a Angra dos Reis : -'- estando atacada a 
const: Hção em toda a extensão do ramal, e. o leito quasi concl uido até 
Mangai atiba ; 

6. 0 Rêdc· Fluminense: - entre Valença e Rio Preto, a bitola d~ 

,lm, 10 foi redtzida a 1 metro, na rxtensão de 38 kílornetros. 
<) leito da linha de Rio Preto a Santa Rita de J acutinga está prom-

pto, e o asse.ntamento da via perrminente concluído até S . Fernando, 
no k;:omet ro 18, continuando com actividade a construcção dos 20 ki-
lometrns re~;tan t es. O t recho de Governador Portella a Barão de Vas-
soura" está concluido, inclusive o assentamento de trilhos, faltando ªP"-
nas a rnnstrucção de ài.rns estações para ser aberto ao trafego . 

?-.:Os 50 kil.ometros comprehendido~ entre Bemfica e Lima Duarêc, 
faltam apenas tres para ultimar o leito da linha, tendo já sido in iciadv 
o as·Jl'ntamento da via permanente.; 

7. ~ Ramal de Palmyra a Piranga: - a construcção attingiu M er-
cês do Pomba (km . 32) , estando o leito p rompto até o kilometro 12, es·· 
tação de S:rnta Rosa, quasi concluido até o kilometro 20, e faltando 
apenas 7 kilometros não ligados até Mercês do Pomba; 

~L 0 Ramal de Ouro Preto a P onte Nova: - a abertura do tra-
fego. no trecho de Ouro Preto a Marianna, com 18 kilometros, depende 
apenas da conclusão de uin aterro e do assentamento de ties kilometros 
de via. perrr:~nente. 

U trecho de Marianna a .Ponte Nova, cuja construcção foi ata-
cada em toda a sua extem.ão, tem cerca de 20 kilometros de leito prc-
paradr.. 

Sem computar o prolongamento de -Pírapora a Belém do Pará, e;· 
tava1n em construcção, em 31 de Dezembro de 1913, 705 kilometros d<' 
prolongamentos e ramaes, dos quaes mais de 500 poderiam ficar con · 
cluida::. e abertos ao trafego até fins do· co rrente anno, se não· tivessem 
oi; r ~spectivos trabalhos sido suspensos, devido a não ter sido votado 
pel.:i Congre~so o credito necessario . para o seu proseguimento em 1914. 

A de.~p<n com as cohstrucções em 1913 montou a 18.500:000$000. 
senâo <.J.Ue a importancia das mediçõe3 -dos trabalhos executados no 2° 
semestre, e cu.e devia sei feita em ,Taneiro do rorrente anno, não est:í 
computada naquélla quantia. 



.._ 388 -

l) mattrÍal rodante recebido t cujo pagamento não foi ainda effe-
étu::id.o attinge a importancia de J 4 . 649 :695$000. 

A receita total d a Estrada no anno de 1913 elevou-se a réis 
43.8?? :381$76í, superior em 6 . 65'2'.:115$094 á do anno de 1912, e ex-
cedendo em .9 .703 :758$435 á de 1898, que foi a mais avultada até 1912 .. 

.t\ despeza de custeio relativa ao anno de 1913 importou em réis 
49. li83 621$447, sujeita a algumas rectificações . 

Cqmparada a despcza ·de custeio com a receita, verifica-se um defici. l 
ele 5 . ~61 :239$680, inferior em m~is ele 4. 000 :000$ ao do a·nno antc-
nor . 

Para os trabalhos de duplicação na linha da Serra do Mar foi 
aber:o o credito de 8. 000 :000$ pelo decreto n. 10 . 693, de 14 de J aneit•) 
de E·'l4. 

E. F. Oéste de .A extemão das linhas trafegadas, a cargo da Estiada de Ferro 
Minas Oéstc de Minas, era, em 31 de Dezembro de 191.3, de 1 .507 kilometros, 

seu.do 208 kilornetros de navegação fluvial e l . 299 kilometros de linhas 
1 

ferr~as, das quaes 721 kilometros com bitola de Om,76, e 578 kilome-
tros com a bitola de 1 metro. . 

:\. receiui e despeza em 1913, dependentes ainda de algun.s dados a 
apur:,r com referencia ao mez de Dezembro, podem ser calculadas resp ··-
ctivai:wnte em 5 .079 :61 7$222 e 4.414:183$5'62, resultando um saldo de 
S65 : 1~3 3$66C. . 

E' sobremaneira notavel o movimento sempre crescente da receit .í 
desta E strada, nestes ulúmos cinc0 annos", tendo ella produzido: 

Em 
Em 
Em 
Em 
Em 

1909. 
1910 . 
: ~l J l . 
1912 . 
1913. 

' ... . . ' . .. .. . ........ . ....... . . . 
. . . . , . . , .... . ... .... ....... .. .. . 

2 . 831 :336$460 
3 . 249 : 196$058 
3.820:885$870 
4. 277:317$26:i 
s. 079 :617$222 

:\ renda, .propriammte do trafego, elevou-se · a 4. 9.59 :305$509. 
N ~\s lin,ha~ ferreas fornm transportados · 336. 276 passageiros; 

69 . 264 animaes; 6 . 314 trmeladas - de .encommendas; 139. 448 tone-
lada; de n1erradorias e transmittidos 136.. 302 tdegrammas. 
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Na linha fluv·ial foram transporta,dos 508 passageiros, 108 animaes 
e 5 . 615 toneladas de merc:idorias. 

Durante o anno de 1913 estiveram em coristrucção as seguintes 
linhas: 

.H :imal de Abaeté, bitola de Om,76, extensão de 31. 520 metros; 
Hamal de Itapecerii:a a Formiga, bitola de Om,76, extensão de 49 

kilometros; 

Trecho de 36 kilometros, de Passa Vinte a Arantes; 
'l.'recho ·de Cedro a Passa Vinte, numa· extensão de 22 kilometros e 

com oitola de um metro, tendo sido concluida a reconstrucção do leito 
por rneio de tarefas, iniciado o âssentamento de trilhos por administra-
çã•), ~ devencio dentro em breve chegar os trilhos a Passa Vinte, no alo 
da serra da Mantiqu~ira, µa altitude de l . 260 metros ·sobre o nivd 
do rr.ar; 

1 :echo ·d.e S. Vicente Ferrer a Bo;n Jardim, com 65 kilometros de 
exter.Eão e bitola de 1 metro, contractado em 1909 com a Comp<1,nhh 
Viaçl:: Fenea Sapucahv, hoje Companhia de E~tradas de Ferro Fe· 
deraes Brasileiras (Rêde Sul~Mineira) e iniciado em: 1910, actu<~lmente 
quasi concluiào ; · 

Linha de Divinopolis a Porto Real, no kilometro 59 da Estracl:; 
de Ft>rro de Goyaz, com 138 kilometros e bitola de 1 metro, contractada 
em Cutubro de 1910 e começada em 1911, estando terminados o mo-
vimento de urra e a construcção das obras de ·arte, devendo, em , hrevc, 
came•:ar o ;•ssentamento dos trilhos; 

P.:?mal de Bello Horizonte, de bito:Ja de 1 metro, com 155 kilomc" 
tros, c0nstruidos pelo empreiteiro Emilio Schnoor e inaugurado em J 9 
ele J:Jlho de 191 l, proseguindo a construcÇão de estações, casas .de tnr--
rna s. abrigos pra mat'7rial e outras depenrdencias da linha. e sendo ini· 
cia,do -.i lastramento do leito com pedra britada ; " . -

T~avras ; concluidas :a, estação do mesmo nome e a · esplanada onde se 
prete•1dia ccnstruir uma officina para repa.ração e cou-stiuc~ão de car-
ros, sen,do tambem augmentado o edifício da uzi:na geradora. 

Em outras linhas ~ ra.inaes foram executados trabalhos de mennr 
relevan:ía, que serão opportunamente relata:dos . 

\io correr do anno findo procedeu•Se ain:da á determinação das CD·· 

orqenadas 'ge.ographicas de 28 pontos .das lii:has da Estrada , de~p<:.nden· 

çl iHe )'ies;;~ ·m viÇo a quanii~ · dE> 35 :l9'S~~f: .. 
. •. ... ... .. ~ 
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Poi' trabalhos effectuados em 1~13 nas linhas em construcç.ão foi 
p~ga a importancia de 9. 329 :870$135, sendo 5. 855 : 164$530 em di-
n'.hei ··o. e 3.474:705$605' em apolioes, restando a satisfazer despezas av ~ · 
liadas em cerca de 4. 000 :000$, que comprehendem importancias de tr:1-
balhc-:; executados até 31 de .· Deieinbr.o, med.iar.ite . contractos feitos se-
gundo a respectiva autorização legi.slativa, e cuja· apuração exacta de-
pende de medições finaes a que se está procedendo . 

.Ernes trabalhos foram . susperf.~cis a partír . de Janeiro do corren• r: 
anno, tm virtude de não terem sido vntados pelo. C::ongresso. Nacional 
os . p'.·cc,isos creditas pa!·a o seu proseguimento. 

· '· ?s trabalhos executados em 1913 na Estrada de Ferro de Craz 
Alta Ijuhy, cuja consti:ucção está a cargo do 3° Batalhão de Engenhei-
ros, íoiam effectuados no trecho do rio Ijuhy a Santo Angelo, com a ex: 
tensão de 45 kilometros·, sendo que a plataforma se acha, por assim di-
zer, prornpta para receber a via permanente, excepção feita das al ve-
nari~.s · das pontes dos rios Santo Antonio, Santa Thereza, Santa Ba1-
bara e Itaiquaranchim. 1 · · 

Além de outros tr1balhos procedeu-se ao assentimento de 13 kilo-
metros ·de linha, da margem direita do rio Ijuhy á esquerda do n a 
Santo Antonio, de dua~ pontes metallicas de 40 e 80 metros, e . ao r,> 
conhe,·itnent(, e exploração de 18 kilometros . do trecho de Santo Age lo .i 

Guarany, fícan•do orgaryizado o respectivo projecto . 

Cr•m referencia á 1par!nha mercante nacional , q,ue, segundo a Co :~. 
stitui1,:.fo da Republica, tem a seu cargo a nav.egação de cabotagem entr.~ 

os Estados da Repubfo:;:i, cabe salientar a expedição do decreto nu-
·mero 10. 524, de 23 dei Outuhro de 1913; <ipprovando o novo re,gula-
ment,1 para O •Serviço da marinha mercante. e da navegação de c'abota-
g em,' nos termos da <tutorização· constante· da a rt .· .7 ~· da .lei n. 2. 543 A. 
de 5 de Janeiro de 1912. 

E~se regulamento,· referendad~ pelos Ministros da Viação e Obras 
Publicas, da ÍVI~rinha, da Fazenda, da J ústiça e: ·Negocios JntéFiores e 
da Agricultura, Industria e Commercio, obedeceu em suas linha.s ge· 
raes ao prejectó de lei ·n . . 81 F, de 1909, d~ Carnara dos··Srs . bepu· 
ta:d.o :~ . . e foi orga~izado p'or iim·a c'ornmis~ão· cohip~Bta · de representa.n-

. tes <11~ cada um 'desses :Mi~i;te~i~s •. que' na· f' ctu"ra· desse' tra•ball'io tiv r .. 
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ram em mira simplificar e reduzir, tanto quanto possível, os onus at,; 
enfio estabelecidos pelos regulamentos vigentes da . marinha mercante 
de calJOtagem, êem prejuízo das convenientes obrigações technicas e ad · 
mini:stracivas. 

A a<lopção desta medida vem attender a antigos reclamos de em-
prezas, companhias e particulares, que se occupam da industria de ca-
botagem, e ~orresponder a uma necessidade reconhecida e manifestada 
cm mensagens ;dirigidas ao Congresso N acional . 

Entre as providencias de maior monta adopt;~das e cujas falta:-; 
de h,L muito se faziam sentir, cumpre rn enrionar as disposições do nov'1 
regu:amento , que entendem com o sserviços de telegra:phia sem fio, e 
de salvamento em casos de incendio ou naufragio, que estabelecem con-
dições especiaes p~ra o transporte de passageiros, principalmente ~s de 

. 3ª éla~se, e outras p ara a exportação de mercadorias nacionaes ou in-
cionaiizadas, merecendo ainda especial. destaque a parte referente ao 
servir,o sanita rio a bordo dos navios mercantes, que devidamente orga-
niz1do, passou a ficar sob a j urisdicção directa da Dir,ectoria de Saude 
Publi·~a Fecleral, tornando possível exercer-se uma syste'tnatica, com· 
petente e· profícua acção defensiva, contra a invasão ·de molestias tran.s· 
mis< 11eis, a bordo de navios proc~d entes de portos infecc ionados. 

Para o gozo das regalias conferidas aos navios com privilegio <l ~ 

paquetes, foram estabelecidas condições que permittem exigir o cumpri-
men!"J das obrigações assumidas pelos seus p'roprietarios, entre as qua•':'l 
figurn a de fornecer as estatí sticas de movimento de transportes feitJ 
pqr cabotagem . 

F ste eonjuncto ·de p·rovidencias ·do novo regulamento da mariríh:t 
. mer'•;;111te e· navegação de cabotagem, a par das facilidades que anre-
sentil e d:as diminuiçq·es <Je ··onus _ pa-ra .a,5 c0m:1-1a·ilhias; e. empreza:s· de n1i-
vegaç1ío, imp orta em valioso auxilio de ordem· a}iministrativa por· faci-
litar a fiscalização . d~sse ini.portan.te serviço nacion al. 

· Entre os div.ersos actos · expedi,dos 'pelo Governo, em relaç.f!o :Í.s 

c01npa11hias .e emprezas de navegação por elle ·fif.calizadas. solfresahem 
· os 5eguintes ; 

a) · inno,•ação do contracto com a Empreza Viação de S. Francisco, 
. POl' d•:.treto n . 9 .963; ·de 26 de Dezembro de 1912, ·em virtude da au-

: tlri z:açãb Ç.nmitanté -do !1. . . )CT..'.'IlI , ·do · !!- rf. ·. 32' qa. lei' ~Í. · 1 ) .-$561 d.\'. ' 9·1 eh; 
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Dezembro dt 1910, revigorada pelo art. 28 da iei n. · 2. 544, ·de 4 di; 
Jaiwro de. 1912. 

1 
Ea; virtude dessa innovação foi elev,ado a quatro o numero de via-• , . 

gens redondas mensaes entre J oazeiro e Pirapora, e creada à linha en· 
tre l'iraponi e Januaria, com uma viagem .redi}!1da mensal, sendo au-
gmer.:ada de 300':000$ a respectiva 'subvenção an·nual e abolido o pri· 
_vilegio da empreza referente á. navegação a vapor do rio S. Francisco, 
privilegio este que era unico existente, tendo sido approva;das novas 
tabellas de frete e passagens, s·ensivelrncnte .di.ninuidas, e inaugurado 

para a navegação fluvial o systema <lifferencial que tão grandes bene-
ficio~ offrrcce ; · 

ó) reforma do (;Ontracto cclebrndo com a Companhia Nacional de 
:Nawgação Costeira, por decreto n. 10.176, de A,b_ril de 1913, ficando 
sem effeito o que f ôra celebrado por força do dec~eto n. 6. 923, de 9 & 
Ab;i! de 1008, e que devia .vigorar até 1918. 

Essa 'reforma foi autoriza.da pela ~ disposição constante do n . X d~1 
art. 52 d~ lei n .. . 2 . .544, de 4 de Janeiro de 1912, revigorada pelo ar-
tÍgo . .92 da lei n. 2. Ti8 de 4 de .Taneiro de 1913. 

Em vi1tude do no·rn contracto foi .concedida á companhia a subven· 
_ção de 40 :CC.0$, por v;~tgem redo_nda semanal rapida entre Porto Ab 
gre e Manáos, ficando obrigada a executár, sem subvenção alguma, 0 

serviço de \.ma linha de passageir·os e cargas entre o Rio de Janeiro e 
. P9r~o Aleg1e, com escalas por diversos portos dos Estados do Rio, São 
Paulo. Paraná", Santa Catharina e Rio Grande do Sul, e outros exclu· 
sivan~ente de cargas entre Recife e Porto1 Alegre; 

r:. substituição e posterior revisão do contra;cto celebrado com a 
Companhia de Navegaç;io a Vapor do Maranhão, por decretos nume· 
ros D .295, ·de 25 de Ji.mho de 1913, e 10.377, ele 6 de Agosto domes· 
mo ;;nno, nos tt:rmos da autorização coiltida. no art . 52 dá lei n ~ 2. 7B8, 
de 4 de .Jandro de 1913 . 

Com esse acto, o serviço ' de navcgáçã~· a cargo dessa companhia, 
que~ pPrtence ao · Estado do Mara'nhão, ficou consolidado, tendo sido sup· 
primidas algumas viagepR, que não prejudicam o m0vimento do inter· 
ca.mb10 comrnercial da zona desservida e mantida a mesma subvén:ção 
de 0,:Jo :000$ anriuaes ; 

· :·JJ · rescisão do contracto, que com o Governo tinha a Empreza de 
Na:v~g!l.Ção · Espi.r~to Santo·C!ltayella.s, 'eJÍl'\ ' vlttu,d~ do decreto n ·. 7 :369, · 
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de ?1t de Março de 1~09, motivada por constantes impos1çoes. de mul-
tas, nos termos da clausula XVIII, . expedindo-se, para esse fim, o d··.· 
ereto n. 10.659, de 3i ele Dezemh.ro de 1913; 

·' ) transferencia por decreto n .' 10.584, de 26 de Novembro . d·~ 
1913 para a firma Nio:olaus & Comp., do contracto . que com o Gove;r:n0 
:Fedem 1 tink a firma Mello & Comp., por força do decreto n .. 8. 079, 
de 2\ de Jdho de 191.0, mediante o abatimento de . .10 ºIº nas proceilta· 
gen; addicionaes das tarifas que estavam. em vigor. 

Fm aswnhléa ,geral extraordinaria, realizada em 2 de Juiho àe 
1913, iesolveu a Socieda,de Anonyína l.loyd Brasileiro ' dissolver-se, e 
pror;r:dcr a uma lÍ<íJ.IÍda«j;ãO amigave] sendo votada e approvada a S~
guinle proposta : 

1) a directoria propõe ào Governo usar da autorização, 'que lhe fo: 
con.fel'ida pelo art. 97 da lei n. 2.738, de 4 de Janeiro de 1913, para 
o fim de . incorporar a Sociedade Ano.nyma Üoyd Brasiieiro ao patrimo· 
riio nacional, liquidando outrosim as dividas da mesma ; 

b) caso ·seja .acceita essa prop'Osta, . a diT'ectoria entregar-lh.e-ha 
todo o activo e passivo. 

O Governo, homologando esse acto, expediu o decreto • n. 10. 387, 
de 13 de Agosto de 1913, que autoriza o Ministro da Fazenda a emit6:· 
apolí•:es ate a quantia de 32. 000 :OOG$, papel, ·para 1iqui,dar a divida 
da S·.;crndade Anonyma Llayd Brasilei ro, e dá outras pvovidencias .. 

l~m virtuàe do art. 3° desse decreto, ficou incorporado ao paHi· 
monio nacic.nal, sob a administração do Ministerio da Fazenda, o acervo 
daqud ht sociedade anonyma, a té se r dado ao mesmo o. destino de qm: 
t rat:,i. ·'.l citlrào dispositivo., continuando o respectivo serviço a se-r1 fei t.o 
quasi que segundo as mesmás linhas do antigo contracto, e te;1,do sido 
aber~. a concurrencia pµblica pa ra a venda do respectiv,o acervo, ava1iado 
em 4:3 . 913 :630$000 . 

Perdura irffelizmente grande n·umero de diffi~uldàdes naturaes 
para a navegaçãó de càbôtagem, ria entrada de ' certas barras ' de !rios, que 
desaguam naB costas e· nos· canaes de· accesso de alguns portos,'. difficul·" 
d:cde ' rssas, que attenta ·a importartcia de deS1peza a effectuà r, não po · 
<lerão ta-1 vez ser sa:nardas com a des:j a vel urge~c:_ia . , I • 

N o correr do anno foram revrstas as tantas que esta.var.n em :vi· 
gor ;;a ra as compánhiaF- e emprez;ls Lloyd Brasileir.d, Comp;mhi,a N .1· 
cjqM 1. de Faveg:i~ãt'.i Céstoi.rà1 · coi'ljp!~ttjia .. & · Naveg~ii.o a V.q,p~r.rd:q -
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l\trnranhão, Empreza Viação <lo S. Francisco .e Companhia Com:nerci1i 
e Na1'egação, tendo sido todas ellas sensivelmente diminuidas, princi-
palmente err.. relação aos fretes dos generos de producção nacional, 
·quando exportados dos . centros productores; e adoptando-se para as 
li'riha~ fluv1aes o .systcma differencial, á semelhança do que vigora par:l 
a~ ~ma das de feri:o. 

Durante 'o anno de 1913, as companhias e emprezas de navegaçao · 
fiscalizadas , realizaram 2. 092 viagens redondas, elevando-se o total 
de milhas navegadas a 3. 476 .168: e sendo transportados 104. 524 pas-
sageiros de 1 • Classe !' 116. 909 de 311 classe, que produziram a receita 
de IG.273:741$701;· - 24.114.221 volumes, com o peso de 1 .342 . 74 ) 
tone1adas, cujo tramporte rendeu 31.834:512$441; - e 27 . lSl am-
maes, ·cujo frete "importou em 250 :749$510, correspondendo a esse3. 
transpo'rtes a · renda' bruta tota.l de 42. 3S9 :003$652. 

Está aill!da dependente de ·decisão do Congr·esso Nacional a reforma 
do rl'gnl arn(·nto da lnspectoria Geral de Navegação, de que. tratou a 
mensagem de 7 de Dezembro de 1912, e cujas bases constam do pr.i-
jectu n. 5í'2, de 191;2, da Commissão de Agricultura e Industria da 
Caman:• dos Srs. DeButados, e que consulta á necessi:da,de de attender 
a lacunas existentes no actual regulamento daquelÍa repartição e · de 
adapt3i-o convenientemente ao novo ' regulamento. da marinha mercante 
e na,•cgação de cabota~em, que baixou com o decreto n. 10. 524, . de 23 
de Outubro de 1913. 

Não tendo o passivei andamento . na parte affecta ao Ministerio 
da Vúção e Obras P~blicas os serviços de portos, rios e canaes da· Re-
publi"a, aos quaes, co.rn os meíos actualinente disponíveis para · exeêuÇão 
apenas de determinadas obras, não foi possi-vel ·dar o mesmo desenvolvi-
mentc de annos anteriores. ' .. • . . . 

(-)!' ·trabalhos ' <:xecutados durante o· armo· no . pcirtô : de .- Marníõs lilni· 
· taram-~e · quasi · quC" ·exç1usivamente ':Í conservação das , obras · existentes. 

· . Acham-se já apprpvado.s os projectos 'ªº edificio . para a .administra· 
· . ção e fiS'calização do f10rto de Belém ,do ·Pari, db deposito para infla·m· 

mavei~: e ·da installaç~o para carga e rdescarga do carvão; tendo sid ' 
regulo.mentado o :setviço da emissão de conhecimentos e ·warrants d i 
com:p.irthia. P"vrt of · Pq,ra, - · .resta.bel'eçidà a arrecadação . da ta:x;a' dr: 

'""2 :"J"',. áµro, ·s~li(e':" ~; rtiwó'rtaÇfü\~'--!!''. ~lito"ri~a;qbs 0$: trabalhos .pará 'aprÓ-
• ; • " 1 . • • 
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veitamento do cães fluvial velho, - ·e prorogado o prazo para ternu· 
nação: .. das obras complemtmtares do primeiro trecho da 1 ª sec_ção. · 

A commissão de estudos do porto ·de S. Luiz do Maranhão foi dr:.-
sol via;;.; e a commissão do porto de Amarração, tendo concluido a c'on· 
strucção ido cães da Parnahyba, e iniciado os serviços de dragagem n.::1 
rio I<!uassú e de fixação idas ·dunas em Amarração, continuou coin a 1 

sond.{gens hydrographicas e estudo de ventos, correntes e mar-és, ·.p'ara 
a organização do projecto geral de melhoramentos .. 

No Ceará os tràbalhos do porto de Fortaleza estão actual,mentt 
para1y :~ a·dos, procedendo-se, apenas, aos de fixação das <dunas, dragagem 
na kt<.ia interna e obeervaçõeB 'de marés, serviços estes que continuam 
·tambem no porto de Camocim e· no ·de Aracaty, onde- se está effectuando 
·o· Iev a atamento- ·do rio .J aguaribe e da respecti;va- bana. 

Nu porto de Natal foi dissolvida a commissão. de melhoramentos, 
contiuuando, porém, os serviços de dbservações me~0rologicas· e hydrn-
graphii:as, dragagem e conservação de dunas, e levantamento do rio 
Potengy·. 

J!.:rn Cabedello, na Parahyba do Norte, proseguem os serviços de 
drag;:: gem, en rocamento, a •erro, calçamento e- construcção de arrriazen3 
alfan,lPgarios, sendo iniciado o serviço de illuminação Hectrica aci 
lorig;, :do cíies, organizado nm ante-projecto de desobstrucç'i::l 
do ; io M2manguape, e continuando-se os trabalhos de levantamenn 
da ;)!:rnta hydrographica do rio Parahyba. 

Em Recife estão sendo ··activamente executados, com. excepção rfa 
dragasem, os ·diversas serviços do perto, principalmente as obras de 
const"ucção dos cáes . de 8 e l_O metros de agua t appar~Ihamen~o dos 
mesm•:s; as dos armazens e uúna elcctrogcnea, as do quebra-mar e do 
molhe do isthmo de Olinda, e as do_s cáes do rio Beberibe ·e, d~ protecçã') 
ao. re{erido i~thino. 

ll~u~s~ comeÇo .aos trabalhos. d~ . cnnstrucção da· pon~ê . ~ob;e 'o rh 
,·' Capiberibe . · 

: \· e~tudo~ do J?.Nto de Aracaj_ú, no Éstado de Sérgipe~ aJhàm-se 
já inida:dos. s · 

J\.8 Bahia violento.s tempora:es determinaram a rec~nstr1:1c_ção da mn-
r~lh :1 dos c;áes de .saneamento,_ e os reP.aros ·no cáes de cabotagem. Com 
a . terrnina,ç_~o ,-dq . cá~s d~ 8 inetr~s· ·~~ : i'e ti priméirq_ ' t;ecilo, · e:.' do •àterro 
d-a 'ã're·a ~orresp~ndente, c!cu-st: 111ai.-6'r' ª';~~Ço~ ;í ~~n ;trtlcção ·;fã:: n-iu'ra'l~a <là 
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seg•!~cdo trt:< ho, _ pro~cguiu-se na execução d;:is obras do cáes de 10 metro!' 
àt agn~, .e na construcção <lo que.bra-mar sul, sendo que a do quebra-
rrnr .norte, já está e,m andamento. Os trabalhos de dragagem têm sido 
~:!gulannent.: feitos, bem ~orno o serviço p-rovisorio do trnfego. As obras 
.da avenida · J eq ui ta ia foram suspensas, e cone] ui das as do 11ovo edi fict > 
ào .~krca:do, que foi entregue á Munic)palidade, estando em via de con-
c!_ttsão as do· edifício dos Cor;r~io~. 

A Fiscalização do Porto da Bahia, encarregada dos estud@s do rio 
Paraguassú, terminou os respectivos trabalhos. Está já conclu~·do o cáes 
na ciçiade de Cachoeira, e e1~commendada a draga destina,da ao serviço 
do -eferido rio. 

A.cha-se ·te;rminada a dragagem do banco da ·Barra, no povto da 
Virtoria, continuando a do banco .. do mesmo nome, e ' proseguindo com 
aeti,··idade as"obras do·,des. Concluido º ' dique de concentraçã0 de vasão 
entre a ponte de· Sua e as ilhas do PaJJagio e Sururú, e verífioa:ndo-se não 
prorl11.?i1 o effeito esperado, foi a Companhia Porto de Victoria autori-· 
zada a alargar 0 ran1al da Barra, de accôrdo com as estipulações previs-
tas no seu contracto, estando actu.lmente dependente de estudos um re-
queri•nento, em que ~ connpanhia .solicita mo~ificações no proj cic to e nos 
on;:amen"tos · anteriorínentf. approvados. 

A comlnissão no porto de 8. João na Barra, dissolvida em Deze111-
-br6, ~nanteve até essq. data o serviço de dragagem _no port'o, e completoa 
o- e ~tudos para orgap.ização <le um proj ecto de melhoramentos, exercen-
dó '1;.Sualmente a fi sc;tl fa ação do ' contracto ' de limpeza e conservação do; 
rrn5 da baixada Mrofs te do Es tádo ªº Rio de Janeiro . 

No port(l) .do Rio me Janeiro r.ontfouaram ·os trabalhos de. a rru r:· 
tr:. C'n•c, calçamento. r: de~arcaçf;~ ele' lotes· na ,zo'.la ·do c:í~s , estando cm 
andarv.cnto a construç:ção de armazens internos e externos, iniciadas . as 
obras do edifício destinado á Insp~ct.oria J<"edetal de Portos, Rios e Ca-
naes, acc,resc:ida a rêde de linhas ferreas, auginent:l!do o numero. de ,boia~ 
il::uminativas ;io can3rl .de ~ccesso~ e locq.do& os quàrteirões na área pro· 
venic>nte do arrazamt\1to do morro do Senado . J untó á bocca do canal .d-1 
l\fongue . fo~ constrni~o um pee_r .ou ponte p~.ra de~cilrga de éa rvão r 
carg:i de < !11angane;z ·e outros P.-iinerios. . 

A e~P:loraçãq_·. do& ser:viços. do. porto continuou serido feita pefa C~m , 
. f.'!1!J~I~ du P"Pr_t r~ f\?~ de, .( ~.'.'.!rii.Yo:, ~ tfl.. ",~;~d'e do $ey c~n't raeto. Qua'nt• i 
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ac• prolongameRto da coristrucção do poxto,' foram ' postas ' em coi._arrencia 
as obras complementare~ na direcção dd ponta do Calabouço. 

A Companhia D0cas de Santos 'inan'teve o 3erviço de dragagein _con-
tractual., construiu novos armazens, refez um trecho ; da muralha 1 do 
cáe.~, cori~irmou a construcção da inortona, e executou trabalhqs _de cal-
çamentJ e e~goto de agbs p'luviaes : achando-se a mes~·a já autorizada' 
a organizai: · as projectos e orçamentos de tanques para petrole~, sÚos' 
para ccr~aes, armazein frigorífico e élup!icação da lÍnha de trânsmissií:> 
de energia r!cctrica. 11 

' 

Ah<"rta concurrencia para a execução das obras do por't'o de Parin:t-
gu:í, de 1:11 córdo com o editai' de l '7 de Outubro dé 191.l, apresen.tou-se 
trn melhorP~ condições 1a p'rdposta da Companhia Estrada de 'Ferro São' 
Paulo-Hio G randb, não te.rido sido, porém, celebraido o respectivo con· 
tracto até ~'I de Dezembro. Continuaram os · estudos é observações nas 
bahia5 de Paranaguá e Antonina e rio rio ltiberê, e bem asSilT). o estudo 
ha p::mco i'niciado de um r.anal no isthmo do Vara:douro, para ·a ligaçãd· 
da cidade àe Paranaguá aós portos p'aulistas de Cananéa e Igu3'.pe . ' 

No Estado de Santa Catharina' ~stão em . andamento · os 'serviços· no 
porto de ~florian•.;polis, na bana de Laguna, na barra e porto de Itajahy, 

ld. L '' A . , ' ,1, •. e no cana e aguna ao · rarangua. • · · 
Froúguifon. no ' porto do Rio Grande' do Sul os trábalhos de dra-

gagem na bacia interna, J construcção não só dos 'molhes de léste e o·ést~ 
na en:rada da tJarra, como da mut:a1ha .do cáes no porto novo cbm o re~
pectivo aterro e rnrcicamento ' ir1terno, a montage ·n de . armazens e' o as-' 
scntamenrn de lu\li~~ : ferrea·s ao l~ngo do cáes ;iov~'. Deli~se c.omeço á 
constrn((;iio do -:'!'!'osito frigbrifico e ao serviço de esgotos de aguas plu· 
viaes, e toncluiram-~.e as obra's da tizina' 'de _gaz e oleo, e da ~ziha eleJ 
ctrica central. 

F'oi constituid::t uma commissão para estud l r a navegabilidade "d0 
rio Paracatú, 'no E·'ltado de 'Minas Gerae's,' desde a ~ira confluencia com 
o rio S. l'ranrisco att 11m ponto acima do porto de Buri.ty '. 0 - ' 

Quanto aos relursos financeiros referentes aos serv.iÇos dos· portoq, 
tornam-se dí?nos de n(ita os seguintes d~dos: · . . 

F:m 31 de ' l) l'ze1nbr.0 ' de 1913 a receíta-ouro provavel ~ra 'de 'réi'!' 
2l .'82G j 6'.)$830; t~ndo r.iaó a .:despeza ·de 17. 036 :212$61•9·. Ficou,' ·porJ 
tanto, o saldo provavel de ' 10. 789 :948$2Ü; que está suj'eita ao pag1l• 
mento doi; JUros ga rar: tido0: c'?i-respdnderifei ao an1no ' de 1913, os quaes · 

'· ! ·.(. 
) ~ : 
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c.on. o au§?:!llt'Jlt<J r!o ~ capjLaes -determinado pelo andamento das obi;as, nâo 
podem ser cakulados cm . P<enos de S.000:000$000. Em um unico anno 
de existencia fic·.m fl fonJo · em ouro evidentemente desfalcado em mais 
de 1 o. oco como:;o . 

A receita approximada em papel era, em 31 de Dezembro ·de 1913, 
de 14.544:223$49.7, e como as despezas foram de 10.021 :184$916, pas-
sou rara, o e;.:erci, 10 corrente .o saldo-papel de 4. 523 :038$S81. 

A situação da Caixa Especial de Portos apresenta-se, assim, carece-
dora <le exame ·e resolução por parte do Congre~s0 Nacional, a quem 
compet irá estudar a conveniencia de se tornar extensiva, a todo~ os por-
tos e fronteiras da Republica, a co.brança dos 2 °j 0 , ouro, sobre a impor-
tação extrangeira, ou de ter a Caixa · Especial de Portos de volt.ar çk 
novo á~ suas primití"a~ funcções determinadas pelo decreto n. 6. 398, 
de H de Fevereiro de 1907, passando as commissões e fiscalizações do.-; 
porto<, assim como a administração central da Inspectoria Federal d ·~ 
Portos, Rios e Canaes, a ser custeadas pelo Thesouro N a.:ional, e nã'o 
mais por aquella C~ixa , cujos recursqs, como se . vê, são insufficientes 
para atrender a. todos os geus corp.pr'?missos. 

Trabalhos da La- ( J~ trabalhos a cargo da Commissão das Obras da Lagôa Mirim. 
gôa Merim execu•:{·dos ~urante q anno de 1913, consi~tirarn em levantamentos hy .. 

drog1aphicos, obse1v~~ções <lc correnteza•s na barra e no rio S. Gonçalo, 
S;m~r:idour::i ·e no rin J aguarão, ·- installação de escalas e observaçõe:, 
de aituras de ~gua na barra do S. Gonçalo, porto de Pelotas, Santa Isa-
bel? ~ai:gradouro, J ~guar\io e Santa Victoria, - inicio do nivelamento 
para 1 ef~rir essas esqalas ·ao me:;1110 plano de comparação horizontal, ----
e ap1oveítamento do~ dados existentes e relativos á frequencia dos ven-
tos r ·ás alturas pluviometricas, e de outros trabalhos uteis para a orga 
nizaçã,o do projecto ~efinitivo das obras. 

f:ss.e serviço ,foi suspenso em 1° de Janeiro do corrnte anno, visto 
não ter sido c.onsig,n::1da no orçamento vigente a n.ecessaria verba para ,l 

sua CQ!J.tinuação .' 
A comm:issão pôde, todavia, apres~ntar o projecto dos trechos do 

canal ,da barra do $. Gonçalo e do Sangradouro, onde se .. encontram 
os obHacule>S, qu!". al:ém do baixio .da .Setia soh~e a lipha geral de nav ~
gaçic para a.s lagôas dos Patos ,e ~:Iirim, se oppõem ao qccesso dest;1 

· ultii:na lagôa para os barcos de 14 pés de calado. 



Os trabalhos de s::iaeamento da haixada fluminense, contractados 
em N oveml>ro de 1911, proseguiram com regularidade, obedecendo ao 
duplo intuito, de s~nea:rnento de uma zona, da vizinhança desta Caoital, 
de cerca de 4. 000 kilometros qua·drados, cortada de rios de curso pe-
re1m·~ e ainda, ao ai11·oyeitamento de terrenos de rara feracidade muito 
apropri::vdos á industria agricola e pastoril, e que mais valiosos se tornam 
p.ela f::tcfüdade de communicações com a Capital da União . 

' ·. r·esultado obüdo com as o·bras realizadas, de algumas das quat3 
vos dei noticia em. anteriores mensagens, demonstra que o melhoramento 
das ba:ias d-0s rios Magé, Suruhy, Suruhy-Mirim, Ir.iry e parte da do ri'l 
Estrella é já uma. realidade, pois com a abertura dos canaes das barra '> 
e de 0utros interi<'Hes, lÍmpeza e desohstrucção desses rios, e com a drena-
gem cios pantanos· por vallas de escoamento, todos os terrenos circun1-
vizini1cis se acharri descccados e aptos para ser cultivados . Conta o Go-
verne que a conclusão do saneamento da bacia do rio Estrella e das d•.JS 
·pequenos rios l\lauá, Guia e Pi.ranga, permitta no conente ann'o ser 
offerecida ·á colonização uma- área completamente .saneada de 56. 085 
hectares, ou sejam cerca de 560 kilometros quadrados . 

• \o Congresso Nacional, ao qual têm sido presta·das todas as infor-
mações sobre esses trabalhos, compete proporcionar ao Governo os meios 
necessarios rara o irnmcdiato aproveitamento dos terrenos saneados, evi .. 
tando se assim urna ·conservação onerosa para os cofres .-publicas, ou :t 

ped'.l possivel da j2. consideravel somrna despendida. 

Entre os diversos serviços exec).lta·dos em 1913 e até a presente data, 
contam-se a conclus:ío ,da dragagem cio canal da barra do rio Iguassíi. 
com· a extem;ão ele 2. 7 50 metros, a dragagem dos n@vos canaes, a re<itifi-
caçã•i elos rios Saracuruna, lmbarié e Suruhy;, a . abertura do canal d .:! 
Magf., com· um::i extensão ,de 3 kilometros ~m tangente até a cidáde' do 
mesmo n()me, a limpeza e des<'ibstrucção das bacias dos rios Estrella .. 
Miefrv, Suruhy, Suruhy-Miri:n, Iriry e Magé, a fachinagem, <lestoca-
me.nte e roçadas para o traçailo cios nov.os canaes e, finalmente, a· dr'e· 
nage:n por meio de valbs dos terrenos inundados. 

/ despeza realizada com ·estes trabalhos, e certificada pela FiscaE· 
zação durante o anno, Ímport0u em f 120. 7 59-3-07 5 ou l. Sl 1 :387$296, 
calculada ao cambio da Caixa de Conversão, e foi pàga por ~anta dl? 

Baixada do ÉstadQ 
do Rio de Ja-
neiro 
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credi~.1 de 5. 000 :Oô0$ em apoiices de juros de 5 ºJº, aberto peÍo de• 
creto n. 10.282, dr 13 de Junho de 1913 . 

• ·\.õ,im eia fiscalizaÇão dos trabalhos contractados, a Commissão pro-
seguiu no levantamento hydro-topographico dos rios Merity, Sarapuhy <'. 

Igua~sú· e dos respectivos affluentes, rontinu~nrdo a.inda o . traçado _ da li-
nha d" cont(•rno na ·cóta de 30 metros acima das maiores marés da ba· 
hia do Rio de Janeiro, lin!Ía esta determinada para limit~ da zona d10 
Sa.J).eamen:to, sendo prolongada da Raiz da Serra de Petropolis pela ab'l 
da Serra do Mar até a estação da Cachoei1ra a Est!'ada de Ferro de Fri-
burgo , 

O seFviço de conservação dos canaes das barras dos rios, que o Go-
verno resolveu e:irecutar por administração, foi inicia.do pela c.onserva-
ção do c'anal da barra do Estrella. 

i>or conta do credito qe 100 :000$, aberto pelo decreto n. 10. 274. 
de . 18 de Jullw de 1913, procedeu,-se á limpeza e desobstrucção dos rios 
Posse. Cayoába e Itaypú até a lig~.ção com o Iguassú, de que são - tribu ~ 

tario,;, em uma zona coberta por extensns . pantanaes, . sem franca . sahida 
da·s aguas para o principal emissario. 

A renida do Correio, conhecida até o dia 31 de Dezembro, attingi :1 
à impo1 tancia de 9. J35 :096$396, que, addicionaida á de 700 :000$, ainda 
a apvr ::.. r no exercício addicional, perfaz o total de 10 . 235 :096$396, que 
excede de 235 :096$396 a· previsão orçam~nrari~ calculada e~ . réis 
10. OOú :000$, e de 592 :401$714 a renda do a.ri.no anterior, que importo..1 
em 9. 642 :694$682 . 

. ~O' refrrido eornput0 não se acha incluida a receita proveniente da 
metade da taxa dmpda, que é escripturada como "Applica~ãn especial" . 
na importancia qe 4'.0 :253$390, nem a do·s sellos officiaes fornecidos a 
eredito, na irriportancia de 777 :139$380, convindo notar ~esde' já adiar-se 
a franquia ófficial, 9ue . todos os annos augmenta va. de uma maneira. as· 
sombrosa, sensivelmçnte reduzida em 1913; p.odendo-se calcular em cerca 
qe ·200 :000$ sua diminuição; o que demon~tra a efficacia das medi~as 

suggu idas pela Directoria Geral dos Correios1 e. aidoptadas pelo Con· 
gres;>(•. conctrnentes· á compr~, á bocca do cofre, pelas diffrrep.tes J."epar· 
tições i:;ublic;as, dos sellos neressarios á franquia de sua corresponden· 
eia, e á cassação d\l regalias de que gozavam indevidamel).te algumas 
institttições. 
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Essas providencias, entretanto, não surtiram effeito raodical devido 
á falta de verba para occorrer a taes despezas nos diversos Ministerio5, 
o que · obrigou aquella Directoria a fornecer a credito os sellos officiae5, 
por rneio -dos modelos ns. 64 e 65. 

Suppridas, porém, as repartições do credito sufficiente para o fran-
queamento de sua correspondencia, é de esperar que o abuso fique de vê·z 
elimi!-~ado. 

Em 1913 foram postas em execução as novas instrucções para o 
serv(.;o de Yales posta~s nacionaes, importando esta medida em notavel. 
simplificaçac 'do respectivo expediente, e dando ao mesmo tempo em re-
sulta:-:.) uma economia de material de. l 50 :000$, . approximadamente, e 
um oensivel accrescimo do seu movimento em relação ao anno an" 
terior. 

() serviço de Vl)-les pnstaes telegraphicos, iniciado no dia l 0 de Maio 
do anno pa t· ~ado, tem tido extraordinario desenvolvimento e veio bene-
fi~iax .muitas localidades da Hepublica, principalmente as s,ituadas em 
pont,í;'< longínquos. 

·\o pas_~o que em . 1912 haviam sido emittidos 213.320 vales, rio va· 
lor de 3I.6C7 :115$65'1, e pagos 209.422, no valor de 30. 647 :354$68Ç, 
eqi .] < 113 verif~çou-se uma emissão de 25' 5. l l O vales, na importancia d~ 
36. 378 :421 i690; sen<lo pagos 252 .. 258, no valor -de 37 . 303 :504$441. 

1 )urante o anno de 1913, foram organizadas !nstrucções para o ser• 
viço c!e permuta de fundos, por meio de v·ales postaes internacionaes; ten- . 
do sul.o postas ~m vigor no dia 1° de .Janeiro do corrente anno. 

A.cha-se prompta, . para ser dev1damente encaminhada, a contra-pr.J- · 
post ,~ au açcêrdo apres:entaçlo pelos Estados Unidos da .Ame rica do Norte, 
para ·- ~ execução do serviç0 de vales c-0m o Bras;l. 

F0ram ernittidos em 1913, contra os correios extrangeiros, 84. 311 
v~des, correspondentes ·ª - francos 10:414.493,65, ou sejam réig 
6. 18C :733$360, em moe<;] a brasileira. 

CPi11parn:ndo-se ·estes algarismos · _cem ·os'· referentes· 'ao anno ant<-
rior, eni que foram emitti·dos 79. 587 vales; representandó as i-mpõrtancia~ 
em forncos de 9.437 .179;5'-5 e ·5.-526:066$990 em moeda 'brasileira; · re-
sulta a difftrença p'ara mais, em 1913, de 4. 724 vales, eorresponden-
tes a írancos·967.314,rn, <1u:, em 'moecl:a 'brasileha, 654:666$370-, 

VJ va.les ôriundmi -dos paizes da Uniãõ Posfal, 'p~gos pelo'·Cí>freió 
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brasiieiro, foram no anno findo em numero de 4 .108, no valor de ré:s 
472.r~l90$603, equiv~ltntes a francos 799.612,74 . 

. E.J.istiam em 19 J 3 em toda a Republica, 3. 502 agencias postaes, 
fica 11.do, entretanto, aquelle numero elevado a 3. 587, com a approvação 
da n•wa t<1beila a vigorar no triennio de 1914 a 1916. 

Quasi todos os correio~ da Republica reoen~em-se da .deficiencia de 
pess•Ú 1, o que não permittiu ainda que o serviço postal attingisse .a 

0

de-
sejavel perfc-ição entre n..ís, sendo que na propría Directoria Geral e na 
AdmiJ11stração dos Corr.cios de S. Paulo, as quaes tiveram augmenta· 
dos 11Hima111i(nte os seus respect'i.vo-s quadros, o numero de empregados 
não f: ~ufficieni:e para a tten;der ás multiplas necessidades do se rviço. 

A Dircctoria Geral continúa irrstalla·da no edificio 'em que funcciona 
·desde 1877, · impondo-se a necessidade da construcção de um novo pre-
dío, q1~t melhor satisfaça as exigencias do serviço. 

·\ extensào e o desenvolvimento da rêde tel egraphica federal, que 
em '.-1! de Dezembro

1
de 1912 ' eram, respectivam{;nte, de 33.997.8.88 e 

61.68] . 683 metros, elevaram-se até 31 de Dezembr9 · de 1913 a 
34.4'.~G. 7 58 e 63. 881 . 150 metros, havendo, portanto, uma. differenç:i 
para mais dc . 432.870 e 2.335:467 metros . 

!'"oi feita a renovação da linha tronco en tre es_ta ' Capital e a Bahilt, 
na e"~tnsão de niais ·âe 1 . .350 kilometros, tendo sido melhorada a insta1.-
laçã0 d:i.s est«c;ões intercal acfas, de modo a augmenta r a respectiva capa-
éida<l~ de · trafego. 

A cortsi:rucçií'o de ·u'ma linha t.elegraJl'hica . in:depen;den.te entre esta 
Capital e a do ·Estãdo de :S. Paulo, iniciada em 1913, acha-sr quasi ter-
mfoa'âa, permi'ttindo de foturo evit::ir os inconvenientes de um trafego 
feít0 por conductores ex'tendi-dos sobre ' os postes 'da Estrada «1e ºFerr•J 
Cent::i: do Brasil. 

O districto radio-telegraphico do Amazonas, creado desde 1'913, 
ficou constituído pelqs estações encampadas · á fafadezra-i'rf amoré · R,ailwa;· 
e á i'r zreless -Tele,gr-_(lp/1 and Telef11zo11e Co., e pelas ·que o Mi·1listerio 
do INe1·ior man.dou mon"tar, resolvendü-se assim com o emprego do te>le-
graphv ~em fio o problema da·s · communícaçiíes · na<Jm:lle 1Estmfo e ·l'l'a 
regiãv acreána. 

O numero d:_1:s çstaçõe!'; da Repartição Geral dos Telegrap-hos ·e'J .. _ 
v:ou-sr de 717 a 7401 havendo, portànto, um augmento .de 23. 
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T'ransita ram pelas linhas .federaes 3 . 809. 583 telegran'lmas, com 
107 . 717 ,,i f.li) palavras, <'Oll\tTa 3.680.026, -<!Om 78.·8 J8 , 749 palav ras ·n6 
i1IlJ10 "<interior, verificando•se deste . modo um acc resci mo de 'I 59 . S 57 te· 
lc;gr;a;:nmas e .de 28. 898. 356 pala v>as. 

~:to oli~,rnntc esse :mgmerrto ile ·trafego, a rçceita de 1.'91.3 foi de réis 
ll..-174: U4~1IS.9, contra 12.257:687$055 no a1i'no anter iúr, ou sejam me-
no.s 1. 083 :512$896, rle vi.do á reducr;ão da tarifa con signada em di.sposi-
ção d :1 lei da receita para 1913. · 

l\ ·desp.·za no mesmo periodo elevou-se á cifra de 22.267:545$ 1 5~ 
cont ra .19 :8"17:471$975' ,em l 9·12, w m um augmento ~l e 2.420:073$177 . 

( \~ importantes ser"ÍÇOS ·commettidos á In:> pectoria . de . Obras contra 
as Secr·as proseguiram em 1913 coin a possível regularidade, tendo-se em 
yista <J·Ue a lei orçamentaria <lo ~espr:ctivo ·exe réicio deixou de con s i gna~ 
;t ne:·c~sa ria aurnrÍ z;;_qão, ·para Df'rem contr:r<:tadas obras jlor mais de Ulll 

:mno . a que obstou fossem assig nados contrnctos para a construcção de 
diffr1ontes ;1 çu.<iles publicas, jul.g;rdos convenientes, mas que não podertarn 
ficar tc1minados ·dentro do -rcfeTido p razo. 

r .~ta circ.umstancia e as difficuld~de·s deco.rrentes da propria natu~ 

reza desses serviços, reali zados em senão ainda muito mal provi-do de 
meios focei·s ·de · commmiicaÇão, não impedem tea'ham sido cons i·deradns 
uteis ·: valiosos os se rviços já prestados pela In spectoria de Obras contr.1 
as ·srl'ras, cuj a install:1ção corrcspnndeu a um ::i in a<lia ve l neccssi ,~ade 

'naci'omd . 
() Conbtes·so ~focional. consignou para os serviços da .Inspectoria, 

nos ·eserêicim de: 1909 e 19 1 O, a dotação de 1 . 000 :000$, que fo i em 19 1 l 
elevada para 3. 3.10 :000$000 . 

T>n 191 2, toma n:do f l11 cousideração os esforços reaes e eff.icazes des-
envoividos, a boa appli cação ·dos creditos votados e :ª profietüda:de dos 
r~sliltados . alcançados, o Congresso ele.vou .á cifra de 7. ClOO :GOO$, a 
verha orça1r.01ta ria .de-stinada áq1~d.le. exerc.icio, · 171anteri:do·a airad'a para 
o . de 19 13, em 1914, ra?.ões, porém, .de .ordem finance.ira de,te11mi.na rnm 
uma rt:ducção , para 4 . 300 :000$000. 

fodependentcmente dos dous g randes açudes publicos, ,q.ue ~n(:on· 
trou já .comtruidos no -f:eará - . 9 d,o .Quixa·dá, .d ~stioado a. rf:.p.11ez.ar 
J 25'. '1!:0. 00(! metros c11bicos df' agua, e o ;de Acar:ihú-.iVIir.im, que r eprez;1 

Obtas contra ati 
Seccas 
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61. GuO. 000 de metros cnhicos - a Inspectoria construiu 10 açudes pu~ 
blic.os r seis particulares, estando actualmente em construcção mais 18 
publicos e 19 particulares, e estudados, projectados e orçados 16 outro.i 
açude3 publicos, que tendo já merecido a approvação dó Governo, agu·ar~ 

dam para ser adj_udirndos a empreiteiros em concurrencias publicas, que 
·o Cvr.gresso N_acional habilite aqueila repa rtição com os recursos neces.-
sanos. 

Mas, nem só da açudagem se tem occupado a In-spectoria, porquan~.o 

não. se tem descurad,o ~a viação destinada a facilitar os tra11sportes C· 

attenu<ir, nas e.rises, os effeitos desastrosos das emigrações . desordenadas 
e infructiferas. E, nesse empenho, já foram estudaidas e em parte proje-
cta<las e orçadas algu\Ilas importantes estradas de ·rodagem nos· E stttdo& 
da P::irahyb&, Ceará, .Piauhy, Alagôas e Bahia, 
. . Dous outr~s ser~iços ÍOraf)1 inicia.dos pela Inspecto ria e prosegu.em 

coin muito empenho: ~ leva ntamento das bacias ·d e irriga~ão, que ttm 
a importán~i_a intuitiYa rle, completando o serviço de- gPande .açudagem. 
mostrar desde logo i u~ilidade agricola dos reservatorios,. - e os estu-
dos gcologicos da região semi-a rida,: que permittem evitar o abuso de ten.:. 
tativa de pe1furação de poços nas z?nas .em cujo sub-sqlo a agua, é in-
Ct"rta. 

A Inspectoria .tem ainda continuado a desen_vol ver os _seus trabalhes 
de pr:riurãção ' ôe poços, q~e .convê~ se_r espalh~dos ás centenas, pelos 
a"ridu~ sertõê~ da regi1i.o f!agellada_ J?ela secca, sendo que de 263 poços 
perfu~·ados, 175 publicos e 88 particulares, 208 estão já pres~~ndo b~M 
serviços. . . 

!\o coner- do anno de 1913, além de duas barragens supmer sas no 
Rio Grande do .Norte, foram estudados em qifferen.tes Estad~~ .. 396 açu-
des, jJUblicos e particulares, e projectados í9, dos quaes 18 publicos e 
61 particulares, . senqo ainda rierfurados 120 poços .·. 

bstão ecnéluidos os estudos de · estradas cariôÇaveis: na Parahyb:·i: 
de Abgôa Grande a Areia, já projectada; ~ Pernambu'co~ ' de Rio Branc~ 
a B;1;que, com 33 kjlometros; de Ôa ranhuns a éo'rm:it~s , com 37 kil~
metro&; e de Ga·raril~uns até Aguas B~llas·, onde <leve-;i~ . ir ter, . mas. que-
á vis~a da topographia do terreno, Rttingiú ~penas ' Bc'>rri · Conselh~". com 
S5 kjj_,1metros de extensào; no éeai·á, de Senador ' Po~peu. a-.-.Cachoeir:i. 
( 66kMs,573'), e ~ os"2S6kms,í85 da <le Iguatú, · n~"sse 'Estado, : a· Qe.iras, fi'o 
Piatfr_\·, pasrnn"·d~ por S . Matheus. Campo-s Salfes, Jáicó~, quf> compõe 
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. o trecho de lguatú-.T aicós; em Alagôas, .de S. Miguel á cidade de Ala-
gôas ·. 00 ki:ometr.os}·; e na Bahia, de Queimad:is a Monte Santo ·(70 
kilometros) .. .. ·: 

' A estrada de Se~ador 'PomJ!ell 'a 'Cachoeira, e o trecho de s. Má-
theus-.Talcós da de J guatú a Oeiras, nos Estados do Ceará e Piauhy j ,;_ 

"estão ·projectados, e terão,' respectivamente, a 'exten~ão de 68kms,007 e 
240krns",836. · 1 

Foram uHimados com um 'caminhamento de l. 300 kilometros, os 
levai; iamentos topograplticos do nordéste da Bahia e centro de ·Pernar:i-
buco, ~endo elaborados o rnappa· completo da Parahyba, o do nordéste 
da BahÍa e o do l_evantament? . de uma linha tache~met.rica liga_ndo a 
margtm do rio S. Franrisco, em Pern:imbuco, ao riachó dos ·Porcos, no 
Cea--:í', todos já impresso~, hem como o de duas terças partes de ·pernam-
buco. 

- Tem especial imp<Jrtancia o maópa do levantamento tai:tieo1hetrico 
do S' . 'Frnncisco ao riarh:o dos Pbrcos, porque veiu' demo.nstra·r ·cal}~l
mentc a impraticabilidade de conduzirem-se para o valle do ·Jagua1~·ibe 
as aguas do S . Francisco, evidenciando-se, assim, a acertada orien.tação 
·da In>pectoria de resolver a· parte mais co·nsideravel do pr-oblema d:H 
·sPccas no Ceará; pel::t con,trucção 'de grandes açudes no Jaguaribe e seu~ 
afflurntes . . . . ' 

.-\1ém desse·s mappa.s, foram feitas tres publicações: uma, relativ.1 
'á àçudagem particnl;ir no Rio Grande do Norte, e duas tratando da geo~ 
logia ~ suppimento de agu:i •subterranea, respectivamente, nc) Ceará ~ 
par.te do Píauhy, no Rio Grnnde do Norte e Parahyba. 

1~ <·1ativa:mente ao levantamento das bacias de ' irrigação, ser°ViÇo 
ta:mbcrn destinado a permittir a construcção da rêde de canaeºs . ne~éssa: 
r]a á conve~iente distrihnição da agua, foram estudados · cerêa dé 29. 60~ 
hectares no Ceará, os guaes, sommados ao s·erviço ànteiiormente· feiÍ:o, 
elevam a 30.300 hectari>s o total da área .iá estudada ·no referido Es~ 
tado 'J."oram levantados tambem ~erca de 1. 000 hectares no Rio Grande 
do Norte. 

l'ro$eguiram os serviços . de pluviometria e f1 uviometria, destina·d_o,S 
a fornecer c!a<los para o c.akulo da capacida·de com que se devem proje_-
ctar <i~ . re_sc1 vatorios, já. existindo .'306 postos pluviometriços e 43 _ flu. 
viom h·rícü"s, localizados estt>s em 35· rios. 
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~Jmmto ao serviço · de f!orestamento, além dos trabalhos feitos. no 
horto r junto ao . açude do· Q11icimdá1 no Ceará; e no do J roazeiro; na:. Ba-
hia, ")trto d::i cidade de8se nome, que funiccionaram normalmente; jár ei!l:-
perim1mtando a cultura de plantas exoticas e cui•dando do desenvolvi-
mento da de essenrias indigenas, .. já distTibuindo entre os agriçultores das 
circumvizinhanças . espeoimens das v;aúedades apropriadas á. região, . . e 
ensin.mdo-lhes os bons processos agrícolas e o uso dos modernos instru-
menteis agraf1ios, foi feito o reronhecimento botanico ·de uma par.te do se .. - , 
tão da .Sahia, ·do sudoéste do· Piauhy e suéste do Ma.ranhão, cujo res.ul-
ta,do ~trá publicado opportnnamente .. 

A extensão das cazyalizações da . rêde distribuidura do; g;t.z, para <l 

serv1~0 de illum;nação a ca rgo da Société Anonyme du Gaz de Rio de 
] aneir·c. attingiu em l 913 a 745 kilometros, e a uzina de fabricação do 
gaz, sue ha,via sid·o r.onstruida, alíás em desaccôrdo. com o _cbntractQ, para 
uma fabricação dia ria de 100 a 120 . 000 metr.os cubicos, está sendo do-
tada dr nov.as ba teri ~1s ·de fornos e retoi:tas, capaozes de elevar ao dobro 
a producção .. 

_\. lnsprctoria Geral de Illuminacão providenciou. 3ºunto á compa-, 1 . 
nhia tontractante, no sentido de se rem adoptadas as convenientes provi-

·dencia~ techniras, de modo a assegurar melhores qualidades a'O gaz, sq~ 

b11etucio quanto á. accumulaçã9 da llllphralina nos encanamentos, o. que, 
princinalmente, nas. épocas de . frio, motiva sérias e mais q\le j\lstificada>S 
r·eclamações. 

•J gaz acrnalmente prodnzido é de deficiente ,poJer iU.uminativ9. 
devicio ao limite de ~4 velas fixado pelo contraeto vigente, circumstan· 
~ia ~s~a que não affecta a illumirtação publica tçida feita por incaade,5- . 
çencia mas que dá lugar _a h ,mdadas qné·ixas da parte dos consumidore.~ 
part•cul·ares, queaind<J- - usa:n os antigos bicos de cham,ma. 

l',ta .. interioridade .do gaz e o seu alto preço, que em 1913 orçou por 
}261, papel, exp_l ,~carp ;i grande arceitaçfo alcançada pela illuminai;;â,:o 
electri ·a, mesmo entr~ os peqnenl'ls coRsmnidor-es, determinando sensivel 
declinio no consumo po gaz para illuminação domiciliar, mm augmento 
~e c~mumo para fin s de aquecimento graça·s ao abatimento de 20 º\º, do· 
que rernltou ser o ga·srn total do gaz por particulares,, em 1913, supe·rio :· 
ao de 1912, isto é, 17.087 .978 metros cubicos .contra 16.291.915 dis-
tri.bui-Oos respectivamente pnr 23.55'8 e 23. 562 . con.sumidor~s. 
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'J9 serviç_o ?a illuminaçfo publica, consumiram-se no ultimo anno 
8. 15'4 :354 irietros cu bicos, contra 7. 938. 666 no anno precedente, haven·· 
i:lo, pi:rtanto, apenas um ai::crescimo de 235.694 metros _cubicos, apezar ··de 
augmento de 739 luzes na illuminação dos suburbios, econcnnia essa resul-
tant .; da .suppres·são de 1. C37 bicos de ga?:, nas ruas que· passaram a 5t:r 

illu!Jl'u>ada·s. a electricidade, medid.a adoptaqa como meio de restringir o 
excessty~ -dü.pen:dio que· a ge.nerafrllação mixta determnaria. 

\) .. pre.ço do gaz, que é o mesmo para a illuminaçio particular ou pu-
blii::;i, oscillov. no anno findo conforme o cambio, entre $259,3 e $261,6 por 
metr.) r.ubico. Comparndo rom o da electricidade, que no mes_mo period1l 
v;ariot:; pam a illuminação particular, entre $379 e $382,3, e para a illumi-
naçãv publica, entre $195 e $214, S', :verifica-se que a electri<:i:dade leva s<i-
bre iJ seu concurrente uma vantagem de '30 ºIº para a illuminação parti-
cular f do dcbro para a ilh1minaÇão publica . 

;\ illúminação electrica, particular e publica, continúa a desenvolve'r-se 
ro-ns;,1eravelmc:nte, existindo em 31 de Dez{'.mbro 28.S60 installações ele. 
ctric:i s p>uticul arts, rontrn 20 . 024 em igual data do anno anterior. 

O consumo de energia que em 1912· - tres amws apenas depois· da 
iiltr.)riucção ·desses systenrns de il luminação - era de 11. 653. 03fi' kilo-
wanr~1iora, subiu em 1913 a l S. Ol 6. 322, sómente quanto á illuminaçã' 
partirnlar. 

( .' preço da unidade de consumo, que pelo contracto é de $285 para 
us p:nt iculares, metade ouro, metade papei, variou durante o anno entre 
$3,70 :· $38:~;3, em conseq)lencia das fll"! ctuaçõP.s da _ t;ixa cambial. 

·\ i!luminação p~1blica por electricidade teve em 1913 um accrescim~ 
de 1 731 lampa<d~s de arco e 232 incandt>scente, ficando assim constitui1fa 
por ~ 713 foc os de arcos e 616 de incandescencia no ssuburbios de Ola-
ria, Fa,mos; Bomsuccesso e Penha, cum uma economia de 36 ºI º s1

obre o . ) 

cust~ .. da illuminação a gaz. , . 
. \ pe.z°a r 'qo empenho :;insto em fa~er o mais .economicamente pos_sjvel, .o 

se n ri·:<l . rle ill.uminacão da cid::td t: , nã.o foi possivel m~nter . integr_almen~~ 
a d ~3oeza dentro da re5pect,i.' 'ª' qptação orçamtntaria, que ~ra de réis 
3. 8JC .000$, metac_ie ouro, mt;tape papel, tendo havid~ um deficit de r.Çi~ 
242 :604$263. . . 

. A _1 epa.rtição fiscªiin.dn ra calcula, que para :ittender aos s~rviç.os . j':i 
insta:!:;dos, e serem fritas novas installações em outras ruas se rá preciso 
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uma dotação orçamentaria de 4. 500 :000$, e isso mesmo deixa·ndo-~e de at· 
tendtr a numerosas soli r.itações, de particulares e da Pref.eitu_ra ~unici
pal, para vias publicas mais longinqua s, onde aliás as edificações recen-
tes, p:i_ciem justificar a necessidade de illuminação. 

Considerando tudo que ainda resta por fazer para se completar a re-
forma da illuminação <la cidade, chega-se á conclusão de que, empregan-
do~se a maior pan:im011ia, não será possivel conseguil-o com dispendio an- . 
nual inferior a 6. 000 :000$, metade ouro, metaide papel, ou sej<1-m, á taxa 
camb:al 1de 16 dinheiros, ce rca de 8. 000 :000$, papel, dadas as condições 
do a·~ t,ial contracto, cujo prnw só expirará daqui a 31 ann_os na parte 
referente ·á illuminação publica, condições que muito contribuem para ag-
gravar sobremaneira os encargos da iiluminação, principalmente .a que 
prescreve a obrigatoriedade, evidentemente onerosa, do accendimento tk 
todos os fócos de illuminação durante l l horas por noite .. Essa etbriga-
ção, que se justificava, até certo ponto, quando a illuminaçã'O electrica 
era apenas incipiente, como uma garantia da,da á empreza contractante do 
serviço, de que haverja um «:onsum.o· certo para a sua i11stallação, ass.egu-
rando·se-lhe, por con ~equenr.ia, uma justa retribuiçfo ao capital emprega-
do, não tem mais r-azào de ser, quando essa garantia lhe está mais do qut.: 
asse,'o'. •ll aida por um cpmurno de 18. 000. 000 de kilo-watts annuaes . 

.!\-l~is favoravel ap;·esenta-se a situação quanto á parte do contract•>. 
que eh respeito ao p1·ivilegio de fornecimento de energia electrica para a 
illuJ.T1inação particul:u, por terminar este em Setembro de 1915, o qm'. 

··permittirá est;.;hdecer então o regímen da livre .concurrencia . J~nfro . de 
um Er'lite de · preço rp.aximo, facultando aos habitantes •do ' Di~t~icto Fc-
.dera 1: . insta] 1 ações eleçtricas em con,dições menos onerosas. 

Y The Rio de J(l.neirn Tramway, Light and Power Company, Lim1-
ted,' terminadas as respectivas obras, pôde inaugurar o grande t~-nnel de 
9. 300 metros ·de extep.são, feito no intuito de ligar o rio Pirahy ao Ribei-
rão ·das Lages, reµnirido as.Sim um volume de agua que poderá vir a des-
envolver uma potencia de energia electrica superior a 100 . 000 kilo~wattr, 
que excede tres veze!l o ma:ximo de 32. 000 lúlo-watts, accu~ado durante 
alguns instantes, no correr do anno de 1913, e que foi suffici~nte j:>an 
attender a todos os serviços dessa empreza nesta Capital. O nível da agu:1 
já tenào attingido rÓ\:a inferior apenas de lm,8 á da soleira •da repreza, é 
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de crer que no peri.odo decorrido até apresente data, .se tenha dado o en-
chimento to.tal~ e mesmo. o transhord;mento prev:ist0 par.a fins de Abril 

' Cc,nc! u ~das as differentes obras .de constn~cção do tunne1, linha de tu-
bos, ;izina gerndora e outras, dispõe act.ualmente a empreza de uma forç:t 
nomt•j] de 44.000 kilo-wott.r, podendo com sobrecarga fornecer até 
60 .0!:'0 . 

. \ companhia mandnu . ultimamente proceder a estudos que visam ::i 

intuiro de augmentar ainda mais a actual uzin:a geradora pela utilização 
de partt d-0 excesso de agua recebido na repreza. 

·.&.~ obras de construcçií.o da linha trausmissora de energia electrica 
para (1 Dis~ricto Fede1:8. l, concernent~s á ('('lllCC S[)ão feita a Guinle & com:p '., 
conti •rnaram durante todo o anno paralysadas em virtude de mandados .\e 
manutenção de posse expedidos çontra esta companhia . . , 

l~m N ovembro de 1912, a Companhi·a Brasileira foi autorizada pelo 
Mini~· ltrio da Viação e Obras Publicas a lançar um cabo submarino, con-
duct'j~ de energia electrica, para as obras de fortificação do morro de Sáo 
JLuiz, ;>àrtindo do ponto mai·s conveniente no _Sacco de S. Francisco, em 
'.Nicth1·1 oy, indo aterrar no cáes da Va rzea, em J urujuba. A companhia 
não ~e utilizou, entreran.to, dessa autorização, contornando .com o cabo con-
duc~or a ense;i da de .Juruj1,1b'a . 

A uzm a geradora de ·Parnahyba, pertencente á S. Paulo Tramwa ;; , 
Light a.nd P c. wer Compan y, produziu 72. 783. 440 kilo-watts-hora, e a 
.u zina a vapor 12.75'7.ISO, ou s~ja um total de 85.540.590 kilo-watts-
. hora, .sendo de 227. 539 metros .a .extensão das linhas em trafego. 

Pda companhia está sendo installada uma estação terminal na ci-<l<1.de 
de S. Paulo, destinada a receber a energia electrica gerada nas uzinas 
da S . Paulo ElecÚic Co., em Soro~aha, tendocse já começa·do a construir 
U.l)Ja l inh~ . de ligação entre as uzinas desta cidade e as âe Pamahyba . 

. . Os trabalhos da Companhia Brasileira de Ene,rgia Electrica, em Sã., 
Paulo, continuaram interr~mpidos em vírt;de de ter sido contra ella mo-
,vi·da. nma acção ordínaria, que corre pelo· Juízo Federal da lª Vara, cor'! 
o intuito de rnnullar os ·decretos das conr.essões que lhe. foram feita s . 
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.'\.lém dtsta; existem ou.tr-;1s acções- intentadas contra ··a mesrna compa-
nhia e das quaes resultaram mandados ·de inanutchção, que muito a tem 
embar.1çado, . e mtSffiO impedido, na execução dos COl~promtSSOS contrahí-
dos rom o Governo . 

Tem sido objecto de especial ruidado o S'erviço de abastecimento de 
agua, do Districto F,edcral, envidando-se todos os esforços dentro dos re-1 
curso~ orçamentarios para melhorar a serventia da área já abastecida. t: 

dar maior desenvolvimento á rêde de fornecimento . . 
. '\q linhas ~ ·ddn1: t0,·a:;; de gninde diametro foram cu id:i-dosarnente con-

servadas, sendo os ar.cidt>ntes reparados com a ma!or presteza. Cabe, en-
Úetan~u, notar que as relativas aos rios X erém e Mantiguira, . atravessan~1 > 
cerca de 16 ki_lometros de pantanos, precisam para segurança e regulari-
dade d" abastecimento, se r consolidadas, o que. irnporta em qes-pe4a5 orç<i~ 

das f·m 872 :130$834, que não podem ser custeadas pelas ·verb.as ordina-
nas. 

0 "ºlume de agua lfornecido duranre o anno de 1913, pelas cin.co linha~ 
addLtctoras, foi de 64 . 837 .132 . 000 litros," :lttingindo a 44. 862. 997 litros 
a i:nédia ·dia ria de fornecimentos dos mananciaes, que se encontram nas re ~

c-anias da cidade. 
i.'.timpan.·da ~ssam~dia cóm a obtida em 1912, que foi de 47.033 .337 

litros uota-sc um deqescimo de 2 . 170 .340 litros, -devido principalmente 
á dirrinuicão de forn eciment0 dos mananciaes, que se acham situados 11 ·1.s 
serra<; da·Tijuca, Andarahy.e Carioca. 

C:s rios, que pertti ncem á bacia hydrographica de Jacarépaguá, poucJ. 
alter:t1,:âo apresentaram em súas descargas, sendo sensivel o augmento dos 
rios Cabeça: e Macaco~, que co rri:in na ve·rtente sul da serra do Córco-
vado 

~ tm continuado ;i. decrescer o volume de agua recebi,do ·pdo reserva-
torio do Ped·regulho, como cnnsequencia do augmento de novos c9nsumi-
dores óe rv.idos pelas linhas distribuidoras, dir.ectamente deriv.adas dos 
grandes encanamenrns ar~ ·ductores daquelle reservatorio. 

O volume dt> agua a.Ili c.i~wejado em 1'913 foi d~ · 100.: 761. 114 litros 
diarios contFa IOS .019.000 et11 1912 e 107.757.544 em 1911. 

};1.11 vista d.t>ssa diminuição não foi possivd mapter.-se · cem toqa· a 
carga a rêde servida pelo P,,edreg.u.lh.o, . nas 24 h0fas do· ·dia, tendo s·ido 
gradu.;ida a szhida, a partir de meia noite até a madrugada. 
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1) resen,toJÍo do rnorro da \ {iuva recebeu· lim valu'me díar-io de 'litros 
16.298 : 623 contra 17.S8S.932 em .1912, ·deve.ndo esse decrescimo 
de 1 2Bi. 30~ - litros- ser at.trib11ido ao maior numero . de.· ihtrrrupções havi-
das" que.r na terce.ira linha. aàdu'ctora, quer· no e-ncanámentn de Om,60 da-
guel!a deriva.da e que é' o,fornece<l'or dó rese.rvafor-io·. 

·A caixa nova da 1lijuca continuou a receber agua por intermedio d,;.t 
uzin~: 't·levatc .. ria da praça do i\iI'::ir~canã, tendo sido o fornecimento assim 
obtid0 ci e 9. 44.S-. 205 litr0s, em 24· horas, sendo que além do ser~iço que 
'fatia essa caÍxa1 lhe coube ainda o abastecimént.J dos morros .do Livra· ... ' 

mento; Pinto e Conreiçfo. 

'J . reservatorio de Santo~ Rodrigues, alimentado por meio de bomba 
eleva üir;a, reéebeu diari.amentee, rm 1913, o volume de 6.457 .449 litros, 
o que não é extranha,:cl attendendo a que elle abastece o mo;ro em 

0

qur. 
se acLa e os de Pal.ila l\'ll'«ittos, Castello, Santo Antonio, Gloria, Guaratiba, 
e pari:e do de Santa Thf:reza, pontos onde a edificação tem crescido d .:-
modo uotavtl. 

b . 're~en atorio do_ morro do Liv.ramento,, servido .hoje pe'1a nova linha 
de .Or::.40, que pa.rte da caixa nova· da Tijuca, recebeu . em média o volum:: 
de Y ~~ ·006 litros dia rios. 

O serviço .de ass.entamento de novas pennas de agu.a tev,e 1rn:cepcional 
dese11yt:.ivimcnto em 19.13, sendo o augmento d,e novos concession:uios 8U~ 
peri~r ~; o do anno antl':rior . 

J\s .conctssões a.ttingiram ao. numi:ro de 5. 797 contra 3.875 ele 1912 
No dt·correr do :rnn~i d('ram-se l . .350 . baixa·s de penrias, as quaes l .182 

• foran1 su.bstituida~ pqr hydrometros, sendo, portanto, o augmento ·ré:il J~ 
ncnn 1f> de 4.444 . 

. -1'.:a ilha •d(' Paqt:1·etá fez-se a dist·r·lbnição diaria de 400.000 lítros. O 
serviçc,, ·de abastecimento de agua á ilha d·o Governador, por meio de bar~· 

cas, fni effectuado com regulari·dade, sendo' installad':l mais uma :_aixa rJ .-: 
10. OhC litros na praia da Freg uezia, a ma-is importante da ilha . 

. . A despeza. ann,ual r.om a t: Xt;lCução_ desse stt-rviÇ'©'; Índui·ndo o ·trii nspo-r(r: 
da . ag ua · . e -. pagame11't~ d0 pessQa 1 · enc~ n ;egado d'e vigiiar. as caiilCas; im!)ort.011 
t il) 61 :950$COC . 

.Foram a·ssentadas 91 . 780rn,010 de novas canalizài;ões, tendo sido Jt. -
va.nunia ~ as plamtàs .de divei··sas·, sitnad'a8 nos 4° e 5° «:listrictos, e pro~'ede n-
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,,cJo~se ainda ap . levantamento .. topographico da bacia da oachoefoa Grande 
, çl,a Tiju_ca, e á medição desse manancial. 

· ,-t;·h:un-sc .. até . ag0ra .inst:!)lados na ·cilda<le e .subu.rbios 152 novos 
hydr~nt,e s , .sencl.o. àe 3 ))97 .o numern ex~s.tente desses . registros para ".> 
serviç·., de incendio, em roÇ·o .. 0 . District0 federal . 

. A~ flo1tstas ::i cargo dos 1°, 4° e 6° districtos foram n1antidas em 
bom estado de co~s~ i:y:;ç.io, t~~d~ sirlo limpos e ~·1,1id~dos os caminhos, e 
r.e-phmtadas ;,rvo.res dê lei, ~m siibstituição ás que desappareceram .. 

A renda de cori·certos e afer.ições a~-recad~da . imP.ortou em ·réis 
34 :38.i $905, é do . confronto desse resultado com o . dr 1912, cc.nclue- ~e 
que houve o augmento de 1 :708$90.5 . 

O tot;:i.~ da renda do s·erviço de hydrom~tr~s, comprehell'.dendo o 
'c~nsum~ e ~s mult~s, em num.era de 128, i~poot~s '.por infracção dq re-
gular:! ento, attingiu a 1.422 :250$548, · accusqndo um accresc,imo d.e 
167: t 60ÚOõ sobre : a mesma renda no ~nno ?-nte ~ior. · . 

Con~inú-a a produzir e~celfen~es resultados ~ inspe<>ção das caixa"s 
de a~lla e d;is instalbç0es rlomiciliaria s, providencia . adoptada no in-
·tuito de evitar os clesperdiCios de agua, que constitúeITi o maior empec,ilho 
que «Úconfra a admiúistiação á reguiar e equitativa distribuiç'ãó'. d'esse 
liqui<i<• . 

. ... ,, , 

. · · · A:' obrigatoriedade de collocação de depositos " ~ e d~ve consideravci 
diminuiçãn do ·numérq · das reclamações, q1ie se · ~riginh.v~in do facto de 
S·er. 1!á1a grnnde parte d~ ci·dade abasteci·da coin . distribuição Íntermit-
~ente. e da ,.circurnstani:Ía de não haver ·nos predios caixas que pude-; -
•s,em ':1.rcumu:ar .a·gua · na s horas ·em que r. ·distriburda. 

~1Je.ssa crdem de ·tdéas, a Repartição ·não tem permittido, nas nov.\s 
inst::illações, depositos com capaciida-de inferior a 1. 200 litros . 

_Em 1913, _foram vistoriados 3 l. 259 predios, senrdo expedidas 3. 487 
prim1·iras . intimações i: 451 segundas . com multas de l 00$, pa ra con· 
certos nas . canal.izac;<'íes .intern<1.s. 

Em 9 · cte· Setembro foi lavrado , com. a Directoria de Obras e Via-
ção ,;,L Prefeitura iVÍl}nicipal, um accôrdo- para · o fornecimento de agua 
ás co~'T; panhias de Carris Urbanos, S. Christovão, Villá Isabel e · Ja~ ·~ 
dim Botanico, afim de serem irrigadas as ruas onde trafegam os carros 
das .referid.;j s .companhias . 

Por esse accôrdo, a Pref~itur:a se ob~igou a pagar o pessoal que 
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fiscaJ,.;rn o serviço, e a · t\gua·. que fôr fornecida., á razão de $150 po;-
rri,~tro cu bico . . ,, 

.\s companfu.ias c!tardas utilizam-se <los h ydrantes · ex.istente.s na1> 
ruas '-' afeg3!das por seus carros, sendo os registros manobrados por pes . 
soa] ;ia RqJartição de Agua~. e Obras Publicas. 

E:ssc serviço foi inlêüí.id0 ·cm l 0 de Outubro, sendo ' 'consumidos 
43 . l()j metros cu bicos de· agua, que na razão de $150, importaram eró.l 
6:46,$150. '·' 

A e:Xterisão total em "traf~go da Estrnda de Ferro. :iiio d'Óu~o, a 
cai·g·~ da Repartição de Aguas e Obras Publicas, de via singela e bitoL1 
de l n•etro, era, .atê" 3i de D~'l. e~bro de 1913, de 142 .009 m~tros. . 

,)s se r.vi.ços de tra~1 s portç , ~ni g~ral, correr;m com ~egularidade; 
nac trndo havido, por _parte do pubÚco, reclamação. alg'<lma relativa"'. 
mentc. a perdas, exi:rnvir)s ~t{ avarias de v.o'-iumes. . 

Pelas linhas . da E strada circularam -7. 009 trens de diversas espe-
c_i·es, _. om o perLi'irso t~_t::i~ , de ]99.43~ ki}ometros, e correspoqdente a uma 
médi:i diaria de 19,20 t rrns. 

l~ <..ses trens se C0'.11. fl' ~'!'. '~nirn de 26 .. 720 vehicul-os que perco rreram 
696. 425 kilometr.os. 

CJ ,rn,aterial · roda•nt.:. disponiyel além de &er quasi todo muitq velho, 
é diminuto e insufficien t.e para attender aos se rviços · de - tq.nsporte, o .. 
qu.e não . pe1.mitte un1a .conveniente - conservaçã9 .. 

· · . Continu·a ràm ainda en1 Yigo r nesta iEstra<la· .as tarifas da ·"Estrada 
de F.-;·ro Ctntral do Bra r, il, · approv.a•das pelo decreto n- ." 6. 747; de 21 

. de N ::nembro de 1907, e mandadas nella a!doptar por· aviso ff : 394, de 
3 J·· de Dezembro de 1909, no que lhe fosse applic:w eL ·.- ·• · 

o" leito dà i"inlia qt;:e se achava em rnás . cóúdiÇões deº· estabilid::t'de, 
devi.do á falta de lastro em quantid~·de s~Üi~iente ,' e . á eseoassú de dor: 
rrÍehtá . . melhorou considera vei'me~te '" ern J 913, com as . p"ro{>-~dendas to• 
m:i.da .'. . 

1\ despeza ~a){cpa rti :;ão de Agu_as e Obras P~~licas poderia .sr r 
computa<la em. 5. S'.11 :S99$949, sendo 5'. 160 :708$717 a importancia d.: 
re!ldas proprias çla .R epa rtiç,ão - . 1~a parte re_ferente a~ . se rviço. de agu.1 

ç 4 y,alor . da agua fo rne -.: icla ~ e '373 : 191 $232 de rec.eita da E~tra <l a 
<l:. f , 1 ;:o d~ R io d 'On;·o . . .. . . . 1 
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C<..n1 os . sttrvi.;os. P.r0pri1:nneJ1te .dit0s de .:agu:a ·e ·de ·ób-tas publ·icas 
despe,1deu-se a importancia de S. 017 :924$142, e com os '<i!ra '.Estraeb 
de Fe1 ro lhe d'Ouw a de 764 :J 83~5313, tendo sido, portanto, feita a 
de~p?~·a total de 5. 782 _:J07$C7 S'. . · 

Ü!? s.erviços dos esgotos des~a .Capital . c.ontinuam a ser effect;l!lados 
pela rompanhia centrnctante T!ze Rio de Janeiro City lmp.rovem'ents 
Comf!l<ny, Limited. 

Com o desenvC>lvimento que vão tendo os differentes dlstrictos d.1 
c!.da ,le, e, s< bretlldo, le1·arnfo-se em conta os novos trabalhos de esgota· 
mento <::xecutados na área ganha ao mar, em consequencia das obras do 
porto. a e.xtensã·0 da rêde de esgotos, qur era de 495. '522 metros no an11n 
:1nt~ri1 1 r, · attingiu a 526 .139 metrns em ·31 de Dezemb1:0 ·do anno pro-
xi~o fmdo, montand~ a 2. 5 !3. 000 o n.nmero de metros de ramaes do-
micil1ares até então as srntes. 

Sóbe a 3.845 nc~1 a cidaêle e a ·33_) na ilha de Paquetá o nume.w 
de imrallações de esg•l' tos em predios novos, tendo-se assim ddado n 
computo de ,63.317 pT\:dios esgotados ~m 1912 a 67.557 eI\1 1913. 

fJ Serviço de esgoto <las ·aguas pluv1iaes · pel.as respectivas galerias, ~ 

o da constrncção das qhras neces·sarias ao augmento .. da rede ·e á devi'd;Í 
conservação, acham~se · ai1icla a cargo da compm1hia, .de conformidd.' 
oom e contr.acto : · 

.\ttendendo á convtnienr·ia 'de ser '.da:.Ja .uma .soJuçã:o ao .ptoblem:i 
da · remoddação dos · ('sgoto~, para obv·Ía·r os .graves inconvenientes dos 
l·ançamelit0s feiMs na ·hii·hia, foi o.rgan·Ízada :uma commissã-o de !'l1edico5 
e en.;c>nhe.iros, , para ·dar parecer sohre o ·projecto e orçame.f<l to aprnsen· 
ta dos pela companlii.a pa rn a referi'© a remodelação; e ·sendo fa voravel 
o pan-cer dat]uelles .. technicos, conforme o relato.rio puhlicaido, foram ap-
prnva<los por decreto n. l O. 378, de 6 de Agosto de 1913, o . ai lu<!lido 
proj•·rto e respectivo qrçamento, dependendo, entretanto, a execução das 
nt:ces .• ~.i ias obras J e antorização legislativ:1, e . cabendo; assim, ain<l:i 
ao Congresso deliber:ir snbre esse assumpto, de magno interesse e re-
levanc!a, por ·enten:der com a hygiene e salubridade urbana . 

\ cri sé ecnnomir:;i-, qne 'l paiz atravess·a, não "podia deixar 'de re~ 

flecti.r-se na sua i ituaçãn fin:mceÍ ra, n1ais aggra:vada com a cnse que, 
neste momento, ~1ffligt gu;isi todas as nações . 
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Sem ;duvida que .ai:\ des,pt'zas exaggerad11s q,1e, em annos consecuti-
vos, a naçãc . tem support<!!do entram ,por muito nas difficuldades fi-
nanceí 1'as qu<. ora so.ff remos . 

Mas, st· a situação <lo Thesouro tem sido diffic.i1, .e, por vezes, 
angu;;tiósa, não é ella todavia iáemediave]; bem ao co'ntrario, uma 
polit:. ;: prudente, que t1Jnha por unico objectivo- um real e ·positivo 
equilibrio orçarnentario, dentro em pouco collocará o credito do paiz em 
situ ~; ;·ão li5onjeira, desafog:rndo-o das necessidades i:m que agora se vê. · 

-.E'· uma tâl oríentação que hoje, mús do que nunca, ·após . esta se-
gunda dura liç:ão que estamos prmiandn, se impõe_ a todos os responsa · 
-vels pr!os negnc-ios :publicos, afim de que se evitem dias mais amargos 
para a nação. 

A renda do exercício ele 1913, já escripturada no Thesouro, e a co-
nhec;da por •demonstraçã.o e c0mm11nicaçíks rias repartições fiscaes, em-
bora dependentt: de apuração definitiva, importou em J 35. 7 50 :056$393, 
ouro. e 407 . 671 :5'89$666, papel; gllantias estas que, comparadas com 
as orçadas pela lei :n. ~.719, de 31 de Dezembro de 1912, isto é: réis 
132 . .i 12 :884$8'88, ouro, e 371 . 087 :OÓÔ$, papel, offerecem os saldos 
de '3.(,37 :171$S05, ouro, .e 36.584:5"89$666, papc;l. 

.\ despeza escr.iptnra,l::i., e a conhecida por informações . das repai·-
tíçõ.: o. fiscaes, importou em 98. 145 :062$666, ouro, e 527. 928 :946$349, 
papel. que, confront~.da com a orçada pela lei n . 2. 738, de 4 de Janeiro 
de 19l3 - 86.544.:720$.9ll, ouro,' e 482 . .313:812$478, papel. apresen ' :i 
um t>;~cesso de ll.60Ó:,l11$7S5', ouro, e 4S.615:J33$871, papel. 

D,\ comparação, entre a receita arrecada·da e a despeza apurada. 
verif:.:a· se o seguinte r emi taJ.o: 

Rt ce~ '. :l. 

D• Sp "7a. 

13S :7 rn :056$393 
98. i 4 5:062$666 

Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 604 :993$727 
B eficit . . . . . . . . . ..... . . 

Ded11 ·1i11do o saldo em nuro ·con vertido ao cariibic 
d<' 16 d ........ . .. . .. . ...... . .....•..... 

O d- 1tcit accnsado será de ........ . ... : . .... . . .. 

f'.apel 

407 . 071 :5'89$€>66 
S27.928-;946$349 

120 :857 :35'6$683 

63 . 4 58 :426$91'14 

57 ;398:929$769 
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Foi cor.trahido um emp1estimo de f 11.000 .000. Est~ operação 
foi real izad~: por inrer_rnedio de N. M. Rotschild & . Sons, ao· typo de 
97 ºi" juros de 5 ºI ' ' ari ~o rtização de 1 ºIº ao anno. A commissão dos . 
banq ueiros foi de 4 314 ºIº, sobre o capital nominal, para o pagamento 
de tJ<.1as as cespezas, i•1clusive o sello e a impressão dos titulos. o res-
gate dPste crr.prc5timo começará em Setembro do corrente anno . 

. .\. divid;;. externa da União, em 31 de Dezembro de 19;13, era dé. 
f 103. 772. 780, , assim .decomposta : em f 91. 857 . 360; em francos 
297.885.500 . . que, convertidos em f a 2S francos por f, correspondem . 
a .f'. JJ .915. 420. O augmento de f 10 .333 .980, em comparação com 
191 ~ . provém. das. seguin t~s operações: 

Errip!estimo autorizadp pelo de<;.reto n. 10.197, de 29 de 
Abril de 1913 . .. _.: . .... _ ... . . . . . . .' . . .......... . 

D ivirla do Lhyd Br;isilei ro ... . ..... . .. . ..... . ... . .. . 

Dt>dm.indo o resga_t,e .qe títulos de diversos emprestimüs 

o augmento. f.. ·a~ ..... . . .. '. . . ... . ... . . . .. .. . .. .. . 

Lil;ras 

11.000. 000 
1.276.3•)0 

12.276.300 
1. 942 .3~~6 

10.333.980 

'. 
Bilhetes do The- Foram. emittidos bilhetes do Thesouro no valor nominal de libras 

souro 1 .400 .000, produzindo o liquido de l .291.500 . A differença de 
l 08: _soe representa os_ Juros de um . anno; as- commissões, sello e corre: 
tager.~. · Esta emiss5o 'dev~r:\ ser resgatada em Agosto vindouro. 

- : 
Rescision bonds . ·'\! divida, proveniente do Rescision bonds, é de f 13. 142. 580. tend· 

sido 1 1-~g:itac.os titul0s _pn ,:valox dr. f 394.160. 

Divida interna A divid;; interna da União elevou-se á quantia de 726. 746 :-óOOi, 
ou ·r.;<i.:.;'· 41':457 :000$ qué '.\ do anno de 1912 ... 
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Este augmento p.r0u~de : 

Da :·missão de aJpolir.::e~ para a construcção de estra-
das de ferro . .......... ..... ...... .... . . . 

Da c:ni•ssão de ·apolices pHa pag:11nm1to rle despe-
z:is de' div·ersos Ministerios . ... ........ . .. . 

D;t emissão de :ipolices para obras de saneamento 
da baixada do Eslrtdo do Ri.o de Janeiro . . . . 

Somma .. . .... .. ............ ..... . ... . . 
Ded1 :z:n<lo o resgate àe 86 apolices da emissão para 

pagamento da s r~clamações bolivianas .. . . ... . 

perfaz a quanti a de . .... . .. ... ... ..... . . . . 

' . ~ 1 ~. •' 1' r 1 

3S. 791 :000$000· 

780:000$000 

1 .972 :000$000 

41. 543 :000$000· 

86:000$000 

41.457 :000$000 

··.Foram adquiridas, em 1913, ma\s 1.015 apolices, elevando a im-_ Tundo de amorci-
port~•ncia total a 31. 630 :000$000 . zação áos . em-

prestimos inter-

Em 31 de Dcz~mbro de _1912, existiam em circulação 607 . 025 :525$ 
e drduzidos S. S37 :221 $500, resgatados em 1913 por troco de prata, 
nickel e bronze, ficou a circulação, em Pezembro do anno fin•do, redu-
zi.da " 601. 488 :303$500 . 

nos 
Papel-moeda 

n movimento deste instituto foi o seguinte no an.no passado, a sa- Caixa de Coo.·· 
ber :· versão 

Exis•cncia err. Dezembre de 1912 ... . . .... . . - ... 
Entr::das em 1913 ... . .. . . . . .. . ..... . ........ . 

Total. ....... - . · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · ' · · 
Sahi,b ~ em 191 3 ... . . . · .. .. ..... , . . . .... : ··' . . 

386 .706:031$77-.'., 
"36 . 336 :543$61ü 

423.042:575$409 
J 47 . 034 :945$304 

Saldo que passou pa ra . 1914 .. . . ., .... . . ...... -. . . 2,7(1. 007 :630$105 
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A importaçãc e exi.•ortação reunidas, "exduindo tnetallico", im· 
port:iram em ' l.980.22):916$, equivalentes a .f 132.015 .061. 

.!-:~tas cifras são inferiores ás do anno anterior em 90 :880 :822$ ;. 
ou f . 6.058.719. 

,\ diminuição foi ~xclusivamente no. valor da exportação, que bai-
xou de 1.119.737:180$, em 1912, a 972.730:516$ em 1913; ou me-
nos 13,1 ºJr·. 

Este forte decrescimo Ja exportação foi quasi exclusivamente d·~

vido ;', baixa ·simultanea dos preços do café e da borracha durante todo 
o ant1c. 

( 1 valor médio,. a hordo, por sacca de caf~ exportado, que, no ann::< 
anteriof, fôra de 5'7$311, ba-ixou, no anno passado, a 46$103, o que 
corrc~ponde a uma <liffrrença de 20,2 ºIº. 

_\ quantidade de caí~ exportada, em 1913, foi _de 13. 267. 449- sac-
~os, que exoodeu em 1. 187 .146 saccos á de 1912, ao passo que o respe-
ctivo Yalor attingiu apemrn a üll. 669 :673$, ou, menos, 86 . 794 :466$000 . 

A diminuiçãc no valor de exportação .destes dons grarides prodü-
ctos "('presentà a enon

1

nc quantia de 172. 405. 976$, equivalente a libras 
11 . 4</:;·. 732. 

F::lizmente, esta depressão consideravel foi, até certo ponto, atte· 
nuaJda pelo angmento de ex;portação, ou pela inelhoria de preços df' 
outro!: productos importantes. 

:\ccusar.'l!m augmfnto: 
A herva-matte, d~ 2.534.i32 kilos, ou mais 3.917:654$; o algo-

dão, de 20. 649. 674 kilos, ou mais 19 . 054 :266$; os couros, menor ex-
portaçfo, mas, pela ml'.lhoria de preços, mais 3. 212 :539$; o fumo, mais 
4.68:::.251 ki los, no valor :de 3.054:265$; o cacáo, mer{os 733.818 ki-
Ios, 11:és mais, no valor de 938:02S$, e as pelles, mais 192:218$000. 

A importação cre~cen em va.lor, elevando-se a l. 007. 495 :400$000, 
equivdente a f 'p7.116.360; ou mais 56.125:842$, equivalen~e a libras 
3. 74; .725. 

O decrescimo de valor ae exportação começou a accentuar-se em 
Mai'). 

,.\ import:1.ção, porl.m, continuou o seu movimento ascensiona), e só. 
nos ultimos mezcs do anno principi<Yu o declínio. 

Em especies metallicas e notas de bãncos 'extrangeiros, foram im-
portados 18. 726 :915$, ou f l. 248 .461, contra 7 5. 051 :703$, ou libras 



5. 00'~ .447 em 1912, o que rlemonstra u decrescimo de 56. 324 :788$, ou 
f 3.754.986. 

;\ exportaçi\o destas mesmas especies attingiu a 87. 986 :980$, ou 
f 5.gb5.799, contra 21.627:873$, ou f 1.441:858 em 1912; do que 
result:l um augmento de 66.359l:l07$, ou f 4.423.941; 

,\ estatistica banw ria organiz~da pela Directoria de Estatistica 
Com·i1ercial, em 31 de Dezembro do anno findo, abrangia 70 bancos 
dos mais importantes gue funccionam na Republica . 

.Esta esta tistica demonstra niti dament~ a retracção do movimento 
ba.ri.carÍ'O, que, sendo em 31 de Dezembro ,de 1912 de 406.035 :800$, 
passov a ser de 295. 347 :4·00$, em igual data dü anno findo. 

Urna comminsão de altos funccionarios de Fazenâa, presidida pelo 
resptctivo Ministro, estndou o projecto elaborado e as 1-eclamações qu~, 

à con-•ite do Ministro da Fazenda, furam apresenta,das pelos .commer · 
ciantes, índustriaes e repartições fiscaes interessadas no a:ssumpto . 

. ~~este trabalho, já concluído, que, em breve, será submettido ao 
vossJ exa;me, procurou-se ·attender, tanto quanto o permittirum os in-
teress~s econürnicos e financeiros do paiz, aos justos reclamos do com-
mercw, no sentido de abrandar as taxas alfanidegarias. 

Revisão da tarifa 
aduar.eira 

'11~ando ·da auto1'izar,.ão constante do art. 97 da lei n. 2 .738, i:J.,,. ·i · Lloyd Bras1 e1ro . 
4 de Janeiro de 1913, o GoYerno, pelo decreto n. 10 . 387, de 13 de 
Agosto da;quelle ann0, incorrorou ao patrimonio nacional o acervo da 
Sociedad'e Anonyma Lloyd Brasikiro, assumindo a responsabilidade de 
todo o pa,ssivo e ficando com a propriedade de todo o activo. 

Para este fim foram emittidas 32. 000 apolices do valor nominal 
de l :000$, juro de S º!ºe amortização de 1[2 ºIº ao anno. 

E~ta operaçã() foi realizada com o Banco da Repu-Mica, que fico:1 
com a obrigação de sal dar todas as dividas daquella empreza contra; 
hrdas no paiz, inclusive a do proprio Banco. · 

.E oi aberta concu aencia para a venda do acervo do Lloyd Bra<S-Í-
l eiro~ mas não ~e apresentaram . concurrentes. 

:F Hão ~endo publicados novos e<litaes para a segunda concurren-
eia. 
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.Este importante instituto de credito, á cuja frente se acha o vene-
rnndo Con·sdheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, continúa em situa~ 
ção prospera, <: ha ·aguda crise que tem affligido esta, como outras pra-
ças da Republica, tem prestado grandes serviços, amparando o commer-
óo e a mrdustria, . e ajudando-os a ''ericer as e:xtraordirrarias difficulda-
·des do momento. 

De accôrdo com o disposto no art. S3 da lei n. 2. 842, de 3 de 
~ane;ro. de 1914, foram smpensos no corrente anno v•ários estabeleci-
mentos de ensino agronornico, sendo mantidos os que já estav·am func-
cion:u1do rgularmente e aquelles cuja installação já se achava em es: 
ta·do adiantado. 

A Escola Superior de Agricultura e :Medicina Veterinaria, creada 
pelo de~reto n. 8.319, de 30 de .Outubro de 1910, foi definitiv.ameme 
insta~lada a 4 de Julho de 1913, no antigo palacete do Duque de Saxe, 
,adaptado especialmente f ªra esse fim, tendo sido iniciadas as aulas do 
seu .::ufS'o fundamental çom 64 alumnos. . 

Actualmente a Escola •Conta, além d~ 32 ouvintes, 97 alumnos ma-
tricui ''dos n0 curso fundamental e no ] 0 anno dos cursos especiaes de 
engenl1eiros agronomos e medicos veteriharios. 

Tornrando-sf'. necess:i-ria a remodelação do regulamento da Escola, 
prin.:1palment;e para diminuir o avultado pessoal docente, que concorre 
para tornrar grnndemrn~e dispend~osa a manutenção deste estabdeci-
ment», resolv·eu o Governo prover interinamente os ·cargos de lentes 
do 1' anno dos referidos cursos até qne lhe concedaes a precis•a auton-
zação para que seja levada a effeito a alludrda rtforma. 

Ccntini.:;arn fonccionando regularmentr as escolas médias ou theo-
rico-r.,raticas •do Rio Gra~de do Su1 e de Pinheiro. · 

Quanto á Escola da Bahia, viu-se o Governo obrigado a suspender 
os . seus trabalhos até ultnior deliberação, pelos mot ivos expostos no de-
creto n. 10 855, de H de Abril proxirno findo. 

Sr, por um lado, nã.o firararn privados de continuar os seus cursos 
os respectivos alumnos, y~sto como poderão se r transferidos para a :es'· 
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cola annexa ao Posto Zo0technico de Pinheiro, por outro· lado essa me.-
di<la. acarreta :ião pequena economia para os cofres da União, uma vez 
que o Gov·c:rno só será obrigado a despender annualmente, com o pes-
soal CL} mesma Esrola, a importafl.cia de .14 :8_00$, correspond.ente ao 
paga Y1tnto de dous l ente~ e um professo r, unicos funccionarios que, d_':: 
.accôrdo oorn o respectivo regulamento, goz:i,m de vitaliciedade, accre$-
cendo ainida que essa despeza poderá desapparecer logo que elles sejam 
aproveitados em cargos equivalentes. 

nos aprendizados agrícolas creados e mantidos pela União já se 
achan. installados em boas condições o de Barbacena, em lVIinas Ge-
raes, .:om 118 alumnos; o de S. Luiz d::i. s Missões, no Rlo Grande do 
Sul, c:orn 34 a iurr.nos; o de S. Bento das Lages, na Bahia, com 32, e 
·o de Satuba, em Alagôas, com 31. O de Tubarão, em Santa Catharin:i., 
·o ·de Igarapé-Assií, no P;uá, o de Guim::i.rães, no Maranhão e de S. Si-
mão, em S. Paulo, continuam em installação, de accô rdo com as plan-

-tas e Mçamrn.tos approvados. 

Acha-se quasi concluída a montagem da Estação Experimental d~ 

Campos, ·da qual muito depende o desenvolvimento da industria assuca-
.reir;t daquella região. o seu edifício principal foi inaugurado a J 9 de 
Nove,11bro do anno proxmo findo. 

','fo em bom andamento os trabalhos de insta i.lação da F azend .1 
Exper:m~ntal de Angra, que se destina especialmente á cultura da cainna 
de aésucar, para cujo estudo se fundaram 'dous campos de experiencia, 
que funccior,am com bons resultados. 

A Estação Experimental da Escada, em P ernambuco, começa a 
_prestar á lavoura do Esta(lo relevantes serviços. .Publica men·salmente 
um boletim em que fornece aos interessa·dos os resultados de suas pes-
.quizas e observações scientificas, relativas á molestia 'das cannas. esco-
lha dt: sementes e qunlidades, tempo de plantio e colheit:i.. 

\:nada em Coroatá, no Estado do Marànhão, pelo decreto nn· 
mero 9. 8b3, de Outubro de 1913, de aécôrdo com o disposto na lettra 
m) de art. 92 da lei n. 2.6S4, de 4 de J aneiro de 1912, a Es tação Ex-
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perimental de · Algodão iniciou os seus trabalhos no sentido de apressar 
·as .exiieriencias e investiga ções necessarias ao aperfeiçoamentC'l dessa va-
liosa cultura. 

;~o · intuito de prerarar a selecção, verificando as qualidades supe-
riores e a,s que maiis se prestam, entre nós, a uma cultura remunera-
dora. já foram plantacos, com sementes escolhidais, seis hectares · dos 
melhores tenenos da Estação, contando-se, entre as variedades preL-
r~da-;. as do Egypto e da A me rica. 

E' de ei;.perar que, com a selecção e bom tratamento, o typo do 
algodão "Mocó", pla nni.do hoj·e por processos primjtivos e alheios á3 
regras da agricultura moderna, nos sertões do Rio Grande do Norte e 
da Parahyba, venha, assim i:omo os outros typos do algodão nacion::tl . 
a igualar ao "Sea-Islan<l '' , um dos mais afama.dos do mundo . 

.'\; ;;i,nimaidoras. experiencias, já realizadas, e as condições especiaes 
que o ?\llaranJ-~ão e outrns Esta<los, especialmente do Norte, proporcionam 
a es>a cultura, . fazem Píever o seu lis,onjeiro futuro e rapido prn.gress.;, 
com ~:mto mais intensid'fde quanto é certo que ao commercio ·de algodão 
se abrem actualment·e V(lStor. mercados, tanto na Europa corno nos Es: 
ta<lo3 Unidos . 

.F'unccionam com regularidade os campos de demonstração de La-
vras, nn Minas; de Espirit.o Santo, em Parahyba; de . Itaocara, no Rio 
de Janeiro; de l\1acahyl1a, no Rio .Grande do Norte, e de Itajahy; em 
Santa Catharina. 

\om uma despeza relíttivamr.nte pequena, muitas dezenas de h~

. ct·ares têm sido aprov•eitadas na cultura de cereaes, plantas forrageiras, 
horta.i ças, arvores fruct.iferas e ornamentaes, etc. 

Acham-s<: installa<los nesses cítmpos modernos apparelhos agranos 
para o <desenvolvimento dos terrenos, tornando-se assim aptos a tod.1 
a so,·te de culturas. 

C0rrespondendo aos fins que justificaram a sua creação, o Hor~o 
FlorcHal, que é o unico estabelr.ci.mento de silvicultura mantido pelo 
Ministerio, distribuiu durante o anno pass•ado, com destino a esta Ca· 
pital e a varios Esta~os da Republica, 1 .506.155 mudas file especies 
.flore>.taes, ornarnentae~ e fructiferas. Dnrante os .dous 'primeiros me21:~ 
deste anno tssa distribui ção já se elevou a 71 : 126 mudas. 
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Está sendo orga1~!'Gada no Horto uma .collecção viva de nossas es· 
pecies íiorest.aes, de que já existem vanos bosques que apresentam no· 
tavel des0nvolvirnento. 

Proseguem as obras dos' edificios ptecisos á installação da Escola 
Perm '.rnente de Lacticinios de Barbacena, que, situada na ~~na leiteira 
por rxccllencia, promette grandes beneficios aos criadores de Minas, de-
vendo em breve ter fogar a sua ina.uguração. Apparelh<tda com · os m,1is 
mode,rnos machinismos, p0derá ella então ministrar, com proveito1 P 

e.D.sino pra.tice do fabrico do queijo e da manteiga, desenvolvendo as-
sim tirna iR•diistria ·de que 11ão remos t:iràdo os resultatlo·s que · eram de 
prev er, por falta de instrúcçfw ~echnic'a daqnelles que a e1la se dedi-
cam . 

. \ Estação Sericicola de Barbacena apresenta animador desenvoi-
vimen.to, pod~ndo aHirmar-se· qne essa industria está destinada a con· 
stitun um . immenso e pro;veitoso campo de· actividade do trabalho na-
ciona1. 

A fabrÍca de seda da colonia Rodrigo Silva emprega nos seus te<::Í· 
dos os fios ' obtido~ · na Estação. 

· l'.:mbora' p~ecise augmentar a sua apparelhagem, já dispõe o esta-
belec;mento dos recursós necessanos ·a encaminhar suas expei"iencias, 

' obsen·ações e estudos. 

Distribuiram-se, durante o anno passado, pelos int'eressados 109 .120 
mÚda s de anioreira e 1 .'SOO · grammas de ovulos de '"bombyxrriori '. '. o 
que rr:p'resenta milhares de ovulos. 

A Estação de Bento Gonçalves, np Rio Grande elo Su1, àch.a-; e com 
a sua inst:illação quas1 completa, d~vendo, e~ breve, imctar os seus 
frabà'lhos. 

Os cursos ai,nbulantes, ruJa importancia não desconhecús, exigem, 
· para que possam dar resultados convenientes, não só um pessoal muito 
esc,ol:1id0 eritre .1»s profis,siomies de competencia' (!Speci-al para o ensino 

,que _ se tem em--vista,. com.o recursos que · facilitem ó tuansporte· do· mate-
rial 3gricola correspondentr e a montagem e ·a desmontagem das ma-
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chinas e apparelhos modernos applicaveis ao serviço das nossos lavra-
dores. 

Na impossibilidade de serem contemplados esses rec:ur1sos no futurn 
orçaflltnto, será prefrrive! a suppressão completa da verba destinada 
ao ensino ambulante a manter-se o. pessoal ,sem os elementos essenc1aes 
ao bom desempenho çle sua missão. 

lJ sando da antorizâção que lhe foi dada pelo art. 62 da lei nu-
merei L.. 842, de 3 de l aneiro deste anno, expediu o 'Governo o decreto 
n. 10. 854, de IS de Abril rproximo findo, reorganizando o Posto Zoote-
.chnico Federal de Pinheiro. Conforme se verifica do regulamento que 
baixou com o referido decreto, foz o Go.verri:o, com es-sa rer'orma, a eco-
nOIIIlia aíl'nual de· 29 :600$, sem prejudicar, entretanto, o regular fun c-
cionament0, não só do referido Posto, como da Escola que lhe é an-
nexa r 

' 1 

Com o intuito de rnri'quecer o rebanho · do Posto, como se faz mts-
tér as expeáencias de · ar::climação e subsequente propagação, entre os 
criadores -do paiz, ·de productos das melhores raças, importaram-se no 
anno pas·sa:do S3 cabeças entre as1ninos; bovinos, ovinos\ caprinos .e aves, . - . 
orçando em 700 os anirnaes ck raça fina existentes ·no estabelecimento, 
avaliados em 2.rn :000$ appr?ximadamente. Foram cedidos a diversos 
estabelecimentos do Mipisterio varios anüm;1es no V'alor qe 46 :118$660, 
e arrernd;i,da a renda di:: 31 :169$360, proveniente da venda de animaes, 
leite, ovos e outros prqductos. 
' .J • ' .• , 

O ser~içg _de e ~ta~qes. de monta, iniciado em 1.911, de accôrdo com 
o decre~o n. 9. 217, de lS ele Dezembro do mesi:no anno, teve em 1913 
ma1or• desenvolvimento, h~vendo funccionadq 10 estações com reaes 
vantageh-; . ·p~ara ' a 

0

p.ecuaria nacional. 

O Posto de Ribeirão Preto, eín S. Paulo, inaugur;i,do a 19 ·de No-
vembio do anno passadçi, e o de Lage, em Santa Catharina, continuam 
a appnelqa1 -se cios meios necessarios ao seu bom funccionamento. 

Continuam em ancl:pnento 0s trabalhos de installação das fazençlas-
mod<:!o de criação de Plonta 'GFossa, Pberaha e Caxias, est!a•n<lo quasi 
conc~;,ida ;r m-0ntagein <'/a · primeira dellas . 



A fazenda de Santa :Monica, já installada, está prestando os ma1s 
animadorns resultados. 

Em 31 de Dezembro ultimo possuía 840 anunaes de raça, sendo 
578 bc.winos,' 63 equino~, oito asininos, 167 ovinos e quatro suínos, ava·· 
li:a<lo <; em 171 :643$800 . 

·\.J.ém dos anima<:s nndidÓs cm varias occ'asiões na séde do esta·· 
bele~1mento, foram ultirnarnente postos em leilão nesta Capital dous 

·"Herdords" de tres annos, . um "Hereford" de um anno, um "Polled 
Ang<•~" de um anno, quatro '' Polled Angus" de seis mezes a um anno, 
um "Norimando" de oito mezes, oito "Caracús" de um anno, um "Ca-
racú" de tres annos, 2::! ovelhas "Romney March", dous carneiros 
"Ro11.:ney l\!Iarch", um carneiro ''.Cara Negra" e 10 ovelhas "Cara Ne-
gra". · 4ue foram arrematados por alguns dos nossos mais adiantados 
criado1 es pela jmportancia total de 8 :321 $000. 

I\egular desenvolvimento tiveram em 1913, no Districto Federal e 
nos E~tados, os trabalhos do serviço de inspecção e defesa agric.olas, 
ultim:m<lo quasi ~odas as inspectorias os que.stionarios relaúvos ás coa-
dições <la agricultura em cada um dos l. 218 municipio·s d.o Brasil. 
Desse~ questionarios j:í.. estão puhlicados os de 15 Estados, relativos 
a 71: municípios, achando-se no prélo os do Maranhão e Matto Grosso, 
aos qu<ees se seguirão os da Bahia, Pernambuco e Rio Grarude. do Sul. 

A propag:mda ele .agri·~ultura pratica, feita de município em mu-
nicípio, tem produz1dó resultados animadores, havendo sido instrui-
dos j>elo pnrnal 1d~s inspectnrias mais de .1 • 000 aradores em diversos . 
Estados. Dispõe o Serviço actualmente, em different:es pontos do pai.z, 
de l.'O . depositos com ?erca de 4. 000 machinas ag,ricolas, destin.aJda's a 
serem emprt'stadas, gratuitamente, aos agricultores que as soücitarem. 

levanta, por outro la.do, o pessoal da·s . inspectoria·s, nos •Estados, a 
estatística ·da& no,~sas principaes culturas, já tendo verificado, quanto 
á do ;:oqueiro, a existencia de 3, 82 'i. 716 pés, na região em que essa 
plant~1 é explorada indnst.rialmente, produzindo, em mé<lia, 153 . 028. 640 
fructo;; no valor approximado de 20. OCO :000$, e quanto á do cacáoeiro, 
que sé no Estado do Pará excede de 8. 000. 000 o numero de pés. · 

Cresce, no Rio Grnnde do Sul, o interesse pela cultura do trigo, 
cuj~s plantações em ]913 se. fiz~ram com sementes colhidas ~os tri-
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gaes do propno Estado. Augmenta, tamhem, al1i o numero de moinhos 
para a fabricação da {a rinha. 

Distribuiram-se, no :orno, 12 J tons. 297, 735 de sement~s diver5as,. 
avultando as de capim gordura roxo, j aragu;l, . cereaes, , hortalíças e al-
godão, bem como 148 . 732 hacellos de videiras das rr1elhores varieda-
des e .13. 807 mudas de arvores fructifera•s de 109 especies differentes 
Para attende1 aos constantes pedidos de sement:es e plantas, fornecendo 

1aos agricultores sementes srleccionadas, creou-s~, pelo decreto I).U-

mero 10.82L, de 18 <le M:uçó de 1914, uma fazenda de serpentes no 
mun~ ··'.ipio de Rezende. 

Continúa o Serviço a fazer distribuiÇão gratuita de formicida, en· 
sinancfo-s•e praticamente aos int~ressados o modo de applical-o, be1i 1 

' 1 • 
como a desinfecção de plantas de estabelecimentos publi•cos e particula-
res, n:io só no Distácto Federal como nos Estado.s. · 

Durante o anno de 19 J 3 continuou o Serviço de Veterinaria a pres· 
'tar os mais relevantes! serviços á industria pastoril, ten•do sido in~ tall~
das af duas novas inf;pecrorias, creadas p·e!o ·congresso, no Estado do 
Rio e no do Paraná. No combate ás ' epizootias que aHectam o gado fo. 
ram d1stribui;das aos criadores, aqui e nos Estaçlos, mais de 580. 000 dó-
ses .ie vaccinas qiveq;as, especialmen te contra o carbunculo ou peste 
da nia'ngueüa, além d~ grande qmmt.idade de sôros differentes . 

;J serviço de fis ~alização de ani'maes importados, principalmente 
no p('rto do Rio de J' ~inei.ro, avulta •sobremodo, tendo sido examinados 
403 l~OV ·inos, J 89 eqll Í\'lOS, 240 ovinos,' q suinos, 21 Caninos, seis asini-
rlüS e 309 aHs. A Inspectoria Veterinari'a de Porto Aleg11e inspeccionó'u 
4. 363 anima•es vindos da Europa e ·do Esta·do Orien'tal ·do U rugu~y, e 
a de U ruguayaná 18. 4l4 animaes importados da Republica Argentina 
e do Estaido Oriental. . . 

Realizou-·se com grande successo· a vaccinação contra a 'tristeza de 
nurrie1 osos reproductoq:s das raças· "Hereford", "'Polled Angu:s", "~i~
me-nr.l:al.", "Schwiz:'. "Hollandeza'', "Flameng.a'.', etc. ~, sem 'que se te-
nha \"(·rifica·do a mortj': de nenhum delles, não opstante s~ · encont~arem 
em plmo C'ampo, no regimen de criação adoptado pela rriatoria e.los. no:;· 
sos criadores . ' 

Está · extincta em Santa Cathài·ina a raiv'a, epizootía qye vinha 
lavrando ha annos; t)\:Ístindo actualrri ente a.penas urh pequ·eno fóco ho 
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·municp10 de Blumcnau, que se acha sob a yigilancia da inspectoti :i. 
loeal. 01:1tros peqüenos f0cos de raiva que irromperam · nos Estados de 
Minas· Geraes, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram promptamente 
abafados pelo pessoal do Serviço. 

O carbunculo hematiro, assignalado em pequenas epizootias, nos , 
Estad(I ~ de Minas Geraes, Rio de Janeiro e Rio G~arude do Sul, · fcii 
energ.:camente com batido por meio da intensa vaccinação effectuada. 
Em t11dos os Est::idos da Republica . prost'.gniu a campanha contra o car-
bnnc11~(' symptomatico, ou peste da manqueira, com admiraveis ·resul-
tados 

1 

'1 orna-se urgente approvar a Convenção de Veterinaria que foi 
assig11ada pelos delegados do Brasil, no Convenio de Montevidéo, o qu~ 
virá facilitar enormemente as medidas de policia sanitaria animal a sc;-
rnm appli·caidas na·s fronteiras do paiz e nos portos por onde se realiza 
a irnportaçãc. de animar.~ . 

~ntraram no paiz durante o anno findo 192 . 683 immigrantes, o 
•1ue representa um augn,ento de l 2. 501 sobre o anno anterior . 

Desses immigrant1'S desembarcaram no porto do . Rio . de Janeiro 
78.208 e no de Santos 110.976 . 

V1ernm a expensas proprias 63. 025 e encaminhados pela União e 
pelos Estados 129. 660. São agricultores e jornaleiros ruraes 142. 54 7. 
e se ·dedicam a diffrrentes prnfissões 50 . 136 . 

:Na Hospedaria da .Ilha das .Flôres t iv·eram alojamento 20.59) 
immifTantes , os qu:ies foram devi1damente encaminhados aos Esta·do~ , 

de al'1 Ôl'dO COITI -as suas aptidões e desejos. 

Fm D ezembro de ] 913. a população dos nucleos coloniaes era · de 
7 S. 5 .20 pessoas constituindo l 3 . 600 familias, ao passo que no mesmo 
mez do a·nno anterio1' existiam ·apenas 5 ! . 642 pessoas representando 
12. 522 familias. 

Povoamento do 
Só lo 

E:>tão quasi terminadas as obras de re:modelação por · que tem pa>'·· Museu Nacional 
s:rdo este estabekcimr~nto. A secção anthropologica e ethnographica, 
bem ·cnmo a de z,)ologia e anatomia· comparaida, com as sua.s .installa-
çõe3 q1iasi concluídas, offerecem um aspecto ger"al dos mais attrahentes, 
compa ravel com os dns bons museu s· da Europa. A ·sala destinada ao 



Jardim Bota nico 

Serv,iço de Pro-
tecção aos In-
dios e Localiza-
ção de Trabalha-
d ores Nacionaes 

musFU escolar, munida de bons mostruarios apropriados aos pequenos 
musç: · ~' de in strucção coll egial, será um excellente repositorio de obje.· 
ctos de historia natural, poderoso elemento de ensino para os alumnos 
das noesas e5col as publicas e particulares. 

Hecommendave.i s são os se rviços prestaidos á agricultura nacional 
pelm laboratorios da entomologia ag rícola, phytopathologia e chimica 
vegt'.tu i do Niuseu, já rei<pondendo a numerosas consultas que de todos 
os pcntos do paiz lh~ são dirigidas por intermedio ,da Defesa Agrícola 
e relaiiYas a assumptos agra rios, já procedendo a exames e pesquiza;: 
wbre doenças de varias especies vegetaes, especialmente no que diz res-
peito ao ~a fé , matte, arvores fructiferas e plantas forrageiras. 

Não só na secção de anthropologia, CO!l)O a de zoologia e botanica 
forarn tnriqueçidas, durante o anno findo, com numeros'Os especimen,s, 

·uns offe.recidos por partiruiares, outros comprados a colleccionadores. 
A bibliotheca do museu, accrescida de muitos volumes, brochur.H 

e revi~tas, tem tomado consi:deravel incremento, permutando com estabe-
lecimentos scientifico? n ac10naes e extrangeiros as obras de que póde 
dispô r. 

!'em sido enriquecida com um grarnde numero de esp ecies exoti-
c.as a tlora bra~il e ira do Jardim Botanico, que conta actualmente ce rca 
·de 30 000 c~ptcie s . 

E ;, tão sendo exe.c11tados vanos m~lhoramentos no museu e nos 
herb;i r ios deste estabelecimento. 

(1 laborato rio de physiologia vege tal , além de estudos e pesqu;-
zas, e.;tá orE,aninndo nma lista ·da flora do Brasil e outra das p lantas 
do J:ndim, as quae,s muito devem facilitar aos interessados o -conhe-
cimento de nossa natureza vegetal. 

' .'orreram rei;ular:~ente durante o anno proximo findo os .. traba-
lhos a cargo deste Serviço, achando-se já pacificamente l'Ocalizados em 
povo\l<'Ões indígenas quasi todos os Guaranys, em S. Paulo, "OS Cain-
gang1 c, no Paraná, e os Bororós, em · Matto Grosso. 

Xo proposito de auxiliar · a acção do' Se rviço, estão creados " varios 
p0sto~ de a ttr:-icção e pacificação de tribus, aind a bravias, nos Estados 
d-0 Ar.ia.zonas, Pará, ~,1aranhão, Espírito Santo, ·Minas Geraes, · Sfo 
Paulv, Goyaz, Paran ,~, Santa Catharina e Matto Grosso. 
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;, localizacão de trabalhadores nacionaes começará a realizar-se 
com .1egula1idade quando estiverem estabelecidos convenientemente os 
centros agrícolas nos diversos Estados da Republica. 

:\e ham-se em fundar}ío 0s centros agrícolas do :Maranhão, Piauhy, 
· Pan,l;yba do Norte, Pernamlrnco, Alagôas, S.ergipe, Bahia e Rio Gran· 
de do Sul, e paralysar!os, por falta de verba, O·? trabalhos do Ceará e 
Hio Gninde do Nor~e. 

Thduúda por deliberação vossa, e para .attender ás difficuldades 
·:i1rn11c eiras do momento, a verba destinada á manutenção dos serv iços 
ueadü< pela lei n. 2. )43 A, de 5 de Janeiro de 1912, ao que se faz1a 
e:·trictamen te preciso pa rn o custeio das estações experimenfaes de se·· 
rinr;a nos Estados do Amazonas e Pará e satisfação de ·contractos e 
comprt.mis·sos já toma·dos, providenciou o GoYerno no sentido de s·er re-

. cofoido a esta Capital todo o material pertencente aos estabelecimentos 
e .snYiços St.:f1Jrimidos e n'.ío aproveitados em outras repartições do 
;\·Ii11;' lt.!; o. 

1\s esta.:ões da Inspectoria de Pesca no Districto Federal e Ri.'J 
Gr:i.nJc do Sul começam a funccionar com regularidade, já tendo sido 
inicia,1.a5 as an las de que trata o regulamento e estando bem adianta; 
deis "~ servi'<''< rcl ::;fr;os !Í matricula e es·tatistica do pessoal e mate-
rial dr ptsca. Os assrntamentos feitos na estação deste Districto accusarn 
a matr!cul~- de 4. 5C5 pescadores, 5. 6')7 apparelhos de pesca . e 1. fr+8. 
emhar .. t\:Õtes. 

Os f'ª h; . 1et~ s dr r!1!n~ira e :wolcgia, bem como o do perito de bar~ 

co3 e 1p1:are lhos de pesca, já dispõem dr avultado material, convenien-
ternl"nte Ja~~ific::vdo, podendo, em breve, ser inaugurado o museu da 
Inspectoria. 

O navio José. !Jr.nifacio, .destinado ao ensino pratico e manejo 
dos rn11dern•·" apparelhos de pesca e eEturlos sc ientificos, precisa ainda, 
para bem pr:·~nchrr esses fin si de varios instrumentos indispensaveis aJs 
trab~. lhos de oceanographia , levantamento da carta hydrographica, son· 
dagens, etc . 

A titui0 de <'xvr > ·1c. ia , r .. r.Jizoou o José Bonifacio a sua primeira 
via;::e1n :: 11 rJ.::1 6 de rl.h:i : r ·0xirn0 p ,issado e voltou, tres dias depois, 
r0 n.iuzindo 1·t>rca de d1.' · " nelada·s de peixe. 

t ., ..• r. 
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For decreto. n. 10.775, de 18 de Fevereiro deste anno,_ o Governo 
.reso l n ' u vau ~u considerar r.em effeito .a concessão outorgada a Fran-
cisco Pin ~•J Bíandão para o aprove ifamento da força hydraulica d.t1.s 
co rr('J.ei ras ci.o Alto S. Francisco, entre outros fundamentos, por ser du-
údos;, o dúlliinio da U nião sobre os rios que banham dous ou mais 
E:itados ou se- extendem a territorios extrangeiros, como nã0 fazer mais 
nen lmrna outra concessão de~sa natureza antes que vos manifestassei,; 
novamente sobre tão magna questão . 

_Stndo de toda conveniencia que não fique inerte a importan te ca-
pacidade productora de .energia electrica dos nossos rios, indispensavel 
se11t <hivida ao progresso Je nossas ' in'dustrias, é d e esperar que a esse 
momentuso a:ssumpto dedi'C'areis a ·vossa esclarecida attenção no sen-
tido de lhe se r dada ainda nesta sessão a conveni·ente solução, ·tendri 
!'ffi vista os nossos princ1p10s constitucionaes e os altos interesses d.J 
Pª'L . 

!\' ão obstante a 1 conhecida nqneza do nosso sub-sólo, forçoso é re-
conhece r que a mineração entre nós se acha ainda em estado incip iente 
devido, sobretudo, á fa1 ta ele uma lei reguladora ·do assumpto. 

Em Setembro de 191 l tive occasião de remette r-vos um projecto, 
Cttj ,l wnver~ão em }ei viria concorrer poderosamente para o surto de 
tão prometteidora inçlustri::i. 

;·)bviada esta primeira difficuldade e resolvida, por outro lado, ::i 

que st?.<: ·relEtiva ao r.egular aprovritamen,to de energia electrica, tanto 
mais imprescindível á exploração dos nossos minerios quanto é ce rto 
riue :1~0 possuímos a hulha negra t>m larga e~cala , teremos conquistad1 
noYOS horizontes pa ra uma industria que está destinada a constituir 
uma das mais segu rq.s bases de nosso desenvol.:imento economi20 . 

. Continuam funcóonando regularmente as escolas tle aprendizes 
a rtifi ces; aigumas df!S qua<;s, com matricula sup erior a 300 alu mnos, 
se arham em estado de franco desenvohimento . 

Embora muitas dellas n ão estejam ainda bem installadas, porqu ~ 

doF d ificios para t4l fim .cedidos pelos Estados á União raros são os 
que preenchem as cpndições necessa rias a estabelecimentos dessa natu-
reZ'i. a verd·ade f. que os resultados já são de molde a demonstrar á 
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evidencia .as grandes Ya!iltagens da diffusão do ensino profissional en· 
tre n(·~. 

Dtvem neste anho terminar o seu curso muitos aprendizes das di-
vers~:; escolas, os quaes, familiarizado·s com o desenho e o manej o das 
macn[,,1as, iniciarão a sua vida de trabalho com todas as probabilida:d~s 

de e1.:ito . 

~,eria de toda a conveniencia que hahilitasseis o Governo com oi; 
recurn0s ·necessarios para a manutenção em algumas officinas e escolas 
europ~as e americanas de um ce rto numero de aJumnos, esco lhidos entre 
os que tivessem revelado maior aptidão no seu tirocinio escolar . Desta 
rnán•:Íra teriàm.os c.-m pouco tempo pessoal idoneo que, aprove itando na 
di:recç~:u das officin:as, pode ri a min·istrar com maior vantagem aos· 
apr•:nJizes os · conhecimentos 1ix.>cessarios ao exerc1c10 de suas profissões . 

I'em augmentado · sensi\ elmente ó movimento de patentes de in-
ver.ç;•o, cujo serviço se a·cha a cargo .da Directoria Geral de Industria 
e . C-xtmercio, por não ter sido ainda creada a repartição de proprie-
dade jndu.strial, não ob!itante o compromisso assumido pelo paiz 11a 

Cflnv·~nção International de 20 ·de .Março tfe 1883. Assim é que no 'anno 
prnximo findo ~ numero de patentes elevou-se a 646, ao passo que em 
1909' 'oram apen;is expedidas 319. 

~ 'onsi<leravel aµgmento verifica-se tambem no serviço de marcds 
ele fabrica e de comnierc10, executado pela .Junta Commercial do Dis~ 

trictn Federá! . 

. ~ p;opaganda dos tecmso·s nat.uraes e riquezas do nosso paiz est:í 
.prese~ 1 te.mnte a· ca1·go dos escriptorios de informações do Brasil ein 
Pari;:, em Genebr'a ~ em Bru.xell as, t"fn virtude da reducção feita na 
-•er1);1~ destii .. ada a este mis t.ér. 

F:in Pariz, o nosso cscriptorio inaugurou, a 15 de .Novembro d::i 
anno proximo . passado, sob a presidencia do Dr. Olyntho de Maga· 
~hães . nosso .Ministro na França, a Exposição Permanente dos Productos 
Brasi'.(Ír,os . A 10 de Janeiro do corrente anno foi essa Exposição hon-
rada c0m a Yisita do Sr.· Poincaré, actual Pres~dente da Republica Fran-
oeza. que, em pequena allocução, exprimiu ~ sua sympathia e a <la 
Fran\.:J pelo Brasi l , felicitandc ao mesmo tempo a iniciativa que tivera 
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o Go,·Lrno Brasil.eiro com a obra realizll!da cm proveito do maior de~
envoi vimento das rel ac;ões dos dons pa1:Ges. 

:J escriptorio de Genebra installou, a 7 de Janeiro de 1913, novos 
arm1;er.s para importação directa dos productos brasileiros destinados 
ao c0r>merrio em grosso e a retalho, tendo annexos para café e esp~

cialid,;des do Brasil . A l] de Abril do mesmo anno teve lugar a mau-
guraçac em Genebra do l\.fuseu Commercial, com a presença do. Con-
selhei1 o de Estado, Dr. A·drien Lachenal, ex-Presiidente da Confedera-
ção H el vetica . 

i'-·a Belgica, o nosso · escriptorio iniciou o seu serviço de propaganda 
com 'onferencias economicas nos principaes centros de producção· do 
paiz. A primeira dessas conf.erencias teve lugar na sala academica de 
LiégP no dia 24 de Fevereiro . A Camara de Commercio Belga-Brasi-
leira . fundada ha tres annos em Bruxella·s, tem sido um poderoso au-
xiliar para a efficacia da nossa propaganda na Belgica, . I 

Os trhalhos da T~irer;toria do Serviço de Estatística proseguiram 
com regularid.ade, duqnt.e o anno findo,. tendo sido dado á luz . da 
pi.iblici<laid.e o Estud(J f-statistico do Movimento do Registro Geral de 
Propriedade . lmmovel nc Districto Federal, a Synopse do Censo Pe· 
cuan. da Republirn, ~ Força Policial Militar - 1908 a 1912 e a D1:-
visão Administ.ratirn d, · 1911 e achando-sie já com a impressão qua~i 
conc '. uida a estatistir.a financeira que analysa, neste particular, a situa-
ção dí, Br~~sil desde 1822 até 101 l, com a especificação dos empresri~ 

mos r>.ternos federaes e a receita e despeza ·da União e dos Estados, 
assirr- como a estatist.ica eleitoral, no perio.do de 1905. a 1912. Breve-
me.ntt~ dev-não ser pnb)icados outros trahal hos desta y.epartição. 

A falta de verba nece-ssaria á maf)utenção das delegacias nos Es-
tados acarrttará grandes prejuizos ao sierviço, que fica, desta maneira, 
priv.tdo d .. ~ UJTI. po<lero~ o elemento auxiliar para as suas investig,açÕP', 
e obtrnção ·de dados estati~ticcs. 

Augmn;ta, de an!\o nara anno, o movimen'to deste Ser'viço, CUJa 
acçãs informante e diyuL~~,dora de assumptos agriéolas e índustriaes, 
no pnL e nc> extrangeiro, tem sido de incontestave] efficacia. 

Além ·do Boletim, j<í no seu 3° an~.o de existencia . e que reune 
grande numero de trabalhos uteis e informes interessantes'; o Servip 



está fazendo largas edições ·de monggraphias relativas a assumptos 
agricr,ras. 

A bibliotheca do Ministerio, annexa ao Serviço, tem augmentado 
a col.lecção de suas publicações, o que muito auxilia o expediente das 
consuita:s e informações, cada vez mais numerosas. 

A distribuição de publicações, em 1913, quer para o interior, quer 
para o exterior, elevou-se ·a 256. 336 exemplares. 

Em igual período de 1912 a distribuição foi apen:;i,s de 105.229, o 
que .epresenta uma differença para mais de 151 .107. 

De Janeiro a Março do corrente ann-0 a distribuição gratuita de 
pubkações já se elevou a 78.386 exemplares, o que demonstra ter ha-
vide sobre a distribuição de 1913, em igual período, um accrescimo 
de 41 . 299 impressos e folhetos. 

1 
Rio de Janeiro, 3 de Maio de 1914. 

FIM 

HERMES R. DA FONSECA, 

Presidente da Republica. 
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Povoamento do solo . ... . .... .. ..... .... .. . ........ . .. .. ... . . ..... . . . .. . 
Museu Nacional. . . . . ..... . . . . . ...... . ..... . . . . .. . . ..... . 
Jardim Botanico . . ..... · ... . .... . ............ . ........ ... . . ........ . 
Serviço de protecção dos indios ... . . . .. . . .. : ... . ......... . .. .... ... . 
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Pesca. . . . . . . .... . .. · · .................. . ... . ...... : . ...... . ... . 
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