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No momento em que ides iniciar os trabalhos da presente Sessão
Legislativa, venho, cumprindo o preceito do art. 48 u. 9 da Constituição da Republica, dar-vos conta da situação do Paiz e indicar-vos
as providencias que se me afiguram mais urgentes e cuja adopção
depende de vossas luzes e autoridade.
Foi, como sabeis, em período difflcil da vida nacional que, obedecendo á determinação de meus compatriotas, assumi a suprema
direcção dos negócios públicos e, do que tenho feito, na orbita administrativa, vos informarão minuciosa e circumstanciadamente os
relatórios que me foram apresentados pelos Ministros de Estado e
que em breves dias serão submettidos á vossa apreciação.
E'-me agradável assignalar que estamos em paz com todas as Nações
e com ellas cultivamos relações de amizade que me empenho em manter
e desenvolver.
O importante papel que, no aperfeiçoamento da civilisação e do bem
estar social, n America do Sul terá de representar por suas condições
econômicas, é simples questão de tempo, que. muito se abreviará si nas
relações intcrnacimmes se accentuar indefectível cordialidade e desejo
sincero de pá/ e de união, o que sob a fôrma republicana, lealmente respeitada, assegurará a todos os direitos a mais ampla expansão e real
effectiv idade.
•.

Com Portugal foram restabelecidas as relações diplomáticas, mediante os lions offlcios do governo de S. M, Britannica, E' um acontecimento feliz que todos já conhecem,, mas que tculio o grato dever de
communicar-vos,
A questão de limites com a Republica Argentina, entregue ao julgamento do illustre Presidente dos Estados Unidos da America,' teve, como'
era de justiça, decisão favorável ao Brasil e que foi acatada pelo Governo
Argentino como acto que remove todo receio de alterações das relações
de amizade que ambos os Governos com a maior solicitude teem sempre
procurado manter.
Congratulo-me comvosco por esse notável successo, que despertou
em todos os corações brasileiros expansões de júbilo patriótico.
Servindo-me do credito que concedestes ao .Governo para concluir a
demarcação de. limites com a Bolívia, dei as providencias necessárias
para que esse trabalho seja feito com brevidade.
A Gommissão Brasileira já está cm caminho para reunir-se ú
Boliviana, que deve encontrar na fronteira.
De accordo com o Governo Francês esta resolvida a exploração do
território litigioso no extremo norte da Republica e para isso foi aberto
o credito necessário. Já se declarou áquelle Governo, por meio da sua
Legação, que o do Brasil está prompto para satisfazer o compromisso
que contrahiu.
E' necessário que com brevidade se resolva esta questão de limites.
Julguei conveniente suspender as disposições tomadas para a negociação de trataclo de amizade e conunercio com a China e destinada
principalmente a facilitar a emigração para o Brasil.e resolvi ao mesmo
tempo procurar um accordo para igual fim com o Japão, esperando
realizal-o sem enviar áquelle Pai/ uma custosa embaixada.
No relatório do Ministério das Relações Exteriores, encontrareis
noticia de acontecimentos na fronteira com a Republica Oriental, que,
comquanto sejam de alguma gravidade, não teem influído nas nossas
relações com áquelle Paiz. Os dons Governos, satisfazendo-se mutuamente no que for de justiça, saberão evitar, como até agora, todo o
risco de desinteligência.

Para decidir de accordo com os princípios do direito internacional, lenho subinettido a apurado estudo uma grande quantidade
de reclamações amparadas por bons ofíicios diplomáticos. Em
muitas dellas a regra de direito a applicar é certa c está recebida na
doutrina e na pratica, mas os 1'actos que a invocam nem sempre são
precisos ou característicos, tornando-se difficil liquidal-os sem transacção ou mutuas concessões. Para conseguir conveniente resultado
não vejo necessidade de meios extraordinários de julgamento. O direito
publico interno os fornece perfeitamente seguros. A boa vontade do
Governo c o desejo sincero de não offender o direito ou a justiça dos
reclamantes teem contribuído para que se torne menos irritante a
demora na solução desses assumptos aos quaes liga toda, a consideração.
A adopção de medidas sanitárias no sentido de impedir a importação cie moléstias epidêmicas tem sido motivo de reclamações por via
diplomática, que o Governo procura attender conciliando o mais possível as exigências da saúde publica com os interesses do conunercio
internacional. Com esse intuito já se tem feito bastante paru tranquillizal-os, tal a comprehensâo que tem o Governo de sua relevância.
Essas estreitas e múltiplas relações, quando haja o Brasil de premunir-se contra invasão de moléstias transmissíveis, acaso existentes cm
paizes estrangeiros que freqüentemente se communicam com o nosso,,
trouxeram ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores notável augmento de expediente, pela constante correspondência directamente mantida com os nossos agentes diplomáticos e consulares na Europa e na
America, e polo estudo e solução de reiteradas reclamações encaminhadas, em sua maior parte, pelo Ministério das Relações Exteriores.
Estas ligeiras considerações bastam, pelo seu alcance, para aconselhar a transferencia do serviço federal de que trato para a competência
exclusiva dnquellc Ministério, onde as questões, como o exige a sua
natureza, poderão ser tratadas e decididas com muito mais facilidade e
promptidão.
A não sarem casos isolados da moléstia com caracter choleriforme
<|ue, cm novembro ultimo, manifestou-se Ho vallc do Parahyba, accom-

mcttendo varias localidades dos Estados d > Rio de Janeiro, S. Paulo,
Minas e ulteriormente do Espirito Santo, não teve felizmente a Capital
Federal, onde ella não constituiu íbco epidêmico, que luctar com as
enfermidades próprias da estação calmosa.
Entretanto, o lisonjeiro estado da saúde publica, devido talvez ao
excepcional verão ultimo, de par com as medidas occasionaes tomadas
pelos Governos da União e do Município, não deve dar motivo a que os
altos poderesdo Estado, despreocctipados momentaneamente do assumpto, deixem de sobre elle providenciar por modo efficaz e definitivo, no
intuito de ficar a Municipalidade do Districto Federal apparelhaiia com
os meios indispensáveis afim de iniciar, como lhe compete, a realização
já tão adiada dos grandes melhoramentos sanitários reclamados para
a Capital da Republica, cuja população augmenta consideravelmente
de dia para dia.
Si por um lado o problema é complexo e sua solução exige o dispendio de avultados capitães, por outro os elementos de estudo accumulados
ha longos annos facilitarão uma decisão justa, e o emprego dos alludidos
capitães, obtidos por operações de credito, é despeza que será compensada, em futuro não remoto, pelo maior incremento de riqueza e prosperidade que do saneamento do Rio de Janeiro advirá a esta já tão importante cidade, por onde se affere, em geral, no estrangeiro, a situação das
demais localidades do vastíssimo território nacional.
A matéria merece, pois, vossa attenção, visto que a Municipalidade, com os seus recursos ordinários, não pode occorrer ao grande
dispendio reclamado por esse importante serviço, que interessa a toda
a Republica.'
No que respeita á hygiene interna, seria também conveniente -rever
a organização do Instituto Sanitário Federal, de modo que elle possa
preencher cabalmente os fins para que foi destinado. Além de outros
trabalhos, compete-lhe o que se relaciona com o exercício da medicina
e da pharmacia; mas, neste particular, faz-se necessária a interpretação
do art. 72 § 24 da Constituição no que diz respeito àYjuelle exercício,
visto que em alguns Estados da União tem sido entendido o preceito da
liberdade industrial e profissional no sentido de que nenhuma habili-

tação legal deva ser exigida para o desempenho das respectivas funcções
prolissionaes.
São do domínio publico os successos políticos, de feição diversa,
que se verificaram em alguns Estados, quer durante o período governamental transacto, quer já em minha administração. Assim, em Alagoas,
deram-se os factos relativos á terminação do mandato do antigo Governador ; em Sergipe, occorreu a dualidade da Câmara Legislativa e do
Governador; em Pernambuco houve séria divergência quanto á apuração
dos Senadores do Estado, e ultimamente na Bahia deu-se a duplicata
das casas do Congresso.
Abstive-me de intervir naquellas questões, por entender que nenhuma
se podia capitular nos'casos em que, por excepção, a Constituição autoriza
a intervenção do Governo Federal nos negócios peculiares aos Estados.
A gravidade destes factos, que infelizmente se estão reproduzindo,
impõe ao Congresso Nacional o dever de, com a máxima urgência, prover
a respeito, por meio de lei que regule a solução das collisões como as
que vos apontei, e que teem grandemente prejudicado o bom andamento
das administrações de alguns Estados.
E' do mesmo modo urgente que regulamenteis os preceitos do
art. 6° da Constituição, não só quanto á interpretação positiva e clara
do texto constitucional, como estabelecendo o meio pratico da intervenção federal, nos casos em que é ella permittida.
Essas leis, estou certo, contribuirão eficazmente para o funccionamerito regular do nosso regimen federativo.
Quanto aos successos do Rio Grande do Sul, conheceis sua importância e gravidade.
A mensagem, lida por occasiSo da abertura da ultima SessSo Legislativa do Congresso Nacional, a 7 de maio do anno passado, referiu
os graves acontecimentos motivados por essa revolução e pela revolta
de 6 de setembro de 1893 e concluiu a exposição nestes termos:
« Pode-se, pois, considerar vencida-a revolta, visto restarem apenas
pequenos grupos, dispersos e fugitivos, que facilmente podem ser
batidos.»
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Esta previsão, infelizmente, não se realizou; —a. lucta, iniciada em
fevereiro de 1893 no Rio Grande do Sul, ainda perdura, causando áquclle
Estado os graves damnos inhereutes á guerra, civil e influindo do modo
sensivelmente prejudicial sobre toda a Republica, notavelmente sobre a
sua vida financeira.
Os elementos que se salvaram da vencida revolta de 6 de setembro
foram reunir-se aos revolucionários do Sul, com os quaes fizeram causa
commum.
Si os intuitos daquelles revolucionários já eram suspeitos á Republica pelas idéas manifestadas por seu chefe político, que põem em
duvida a legitimidade das instituições consagradas na Constituição de
24 de fevereiro, mais suspeitos tornaram-se taes intuitos pela intervenção na lucta, como um dos chefes militares, do contra-almirantc que
adherira á revolta publicando mani festo reslaurador da moiiarchia.
Nesta situação, que encontrei ao assumir o Governo, tratei de tomar
as providencias que me pareceram convenientes à defesa da Republica
e efficazes para abreviar a terminação da revolução.
Assini, com o intento de estabelecer unidade de direcção, de subordinar as operações a um plano geral e harmônico, de melhor occorrer
aos fornecimentos necessários e de fiscalizar as respectivas despezas,
nomeei commandante em chefe de todas as forcas em operações no Rio
Grande do Sul o general de divisão Francisco Antônio de Moura, que
recebeu instrucções precisas para o desempenho da commissão importante que lhe foi confiada, tendo-lhe sido fornecidos os recursos julgados necessários, além de ser reforçada a esquadrilha do Rio Grande
com duas torpedeiras. Esse general acaba de pedir dispensa de sua
commissão.
Gomo meio de reduzir as forças dos revolucionários, a l de janeiro
concedi indulto das penas de 1a e 2a deserção ás praças do exercito, da
marinha, da guarda nacional e da policia desta Capital, que se apresentassem no prazo de 60 dias ás autoridades indicadas no respectivo
decreto.
A revolução está bastante enfraquecida, não dispõe de forças que
possam enfrentar com as tropas legaes, por isso só mantém as hostili-

da dês por meio de guerrilhas, passando para além da fronteira quando
perseguidas pelas nossas forças.
Apezar de reiteradas reclamações e da boa vontade manifestada
pelos Governos vizinhos, muitas das autoridades da fronteira da
Republica Oriental do Uruguay continuam umas a tolerar, a permanência de revolucionários brazileiros em territórios de sua jurisdicção
e outras a protegel-os facilitando-lhes a reunião de elementos com que
repetem invasões no Rio Grande.
A terminação da lucta intestina c o conseqüente congraçamento da
família brazileira é a aspiração de todos os patriotas. A revolução do
Sul, que serviu de ponto de apoio á revolta de O de setembro, continua
a ser a fonte inexgotavel de explorações políticas e financeiras contra a
Republica. Mas essa lucta não pôde terminar sem a submissão dos seus
promotores ás instituições adoptadas e aos poderes constituídos
pela Nação.
Estou certo de que o Congresso Nacional, na orbita de suas attribnições, cooperará com o Governo para a realização desse desideratum.
Além dessa profunda alteração da tranquillidade publica, não ha
mais 'que registrar, no periodo que vos relato, si não desordens de
natureza meramente local, corno a que occorreu a l" do corrente no
listado das Alagoas, onde a força policial do Estado intimou o Governador a abandonar o cargo, no Estado da Bahia, e na Capital
do de Pernambuco, onde, por excessiva exaltação dos ânimos,
suscitou-se o lastimável conflicto, em que succumbiu um dos chefes
do partido opposicionista ao actual Governador.
A propósito deste luctuoso acontecimento, cabe aqui consignar
que o Governador, de accordo com a Constituição do Estado, commetteu a tarefa do inquérito criminal a um juiz alheio á jurisdicção
local do districto em que se deu o triste successo, já se achando,
por effeito desse inquérito, os dons commandantes da forca policial
licenciados e fora das respectivas funcções para se defenderem da
accusação que sobre elles pesa.
Alludindo com profunda magna a estes factos, conforta-me o
espirito o espcctaculo de pá/, e prosperidade que apresentam aquelle
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e outros Estados da UniSo, onde o augmento das rendas publicas,
o florescimento da lavoura, do commcrcio e da industria, a crescente
immigração européa e o desenvolvimento dos meios de communicação demonstram quão fundadas eram as esperanças de melhor
futuro com que foi saudado o advento do novo regimen político.
Em execução da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que
completou a organização da Justiça Federal, o Governo nomeou
commissões para proceder á consolidação systematica de todas as
disposições vigentes relativas ao processo e organização do Juizo
Federal e para formular o regimento das custas, emolumentos e
porcentagens de que trata o art. 87, ns. l e 2, da mesma lei; e, mediante
proposta dos juizes seccionaes, tem procedido á nomeação dos
supplentes dos respectivos juizes substitutos nos diversos Estados da
União.
Algumas providencias complementares que ainda se tornam
necessárias para definitiva regularização da Justiça Federal constam
minuciosamente do relatório da, Repartição competente.
Peço a vossa solicitude para a decretação da reforma de que
carece a Justiça do Districto Federal, da qual vos occupastes na
ultima Sessão.
Seria de grande conveniência para facilitar o funccionamento dos
tribunaes, taes como foram estatuídos pelo decreto n. 1.030 de 1890, que
determinasseis algumas reformas que, sem alterar em suas linhas
geraes a organização actual, concorressem para melhorar o serviço
confiado aos juizes locaes deste Districto.
Com esse intuito, entre outras medidas que vossa sabedoria e experiência aconselharem, penso que seria de real vantagem fazer desapparecer a diversidade de competência das Câmaras da Corte de
Appellações, passando as turmas em que se divide o Tribunal a conhecer de todos os feitos para distribuição, desfazendo-se assim a desproporcionalidade que se observa entre os trabalhos de uma Câmara e de
outra. No'Tribunal .Civil e Criminal conviria concentrar nos Juizes da
Gamara Criminal todo o serviço do Jury e das pronúncias, entregando-se
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desse modo os membros das outras Câmaras aos trabalhos das suas
respectivas varas, supprimindo-seos dois vice-presidentes, como que
a Gamara Commorcial poderá ganhar mais dous Juízos de que precisa
e desapparecendo o Conselho do Tribunal, cujas attribuições deverüo
passar umas para as Câmaras, outras para a Corte de Appellações.
Nos termos do Decreto Legislativo n. 225, de 30 de novembro do
anno passado, foram reduzidas u 15 as prctorius desta Qipitid, tend<> sido
estas novamente classificadas e respeitados os direitos adquiridos pelos
escrivães que serviam perante as que foram annexadas.
A execução dessa lei veiu demonstrar a necessidade de medidas
complementares, para as quaes chamo vossa uttenção. A suppressão
das pretorias em antigas freguezias, como Paquetú, ilha do Governador
e Santa Cruz, deixa estas localidades, afastadas das sedes dos respectivos
pretores, sem um cartório de registro civil e sem o funccionario encarregado da celebração dos casamentos. No decreto n. 1.978, de 25 de fevereiro do corrente anno, dando cumprimento áquella vossa resolução,
procurei sanar o primeiro inconveniente, mas nada foi possível fazer
quanto ao segundo. Esses inconvenientes, porém, desapparecerão desde
que estabeleçais um cartório para os actos do registro civil em cada
circumseripção de pretoria extincta, com o competente official e creeis
um snb-pretor especial em cada uma dessas circumscripções para as
funcções administrativas do casamento civil.
Acham-se em elaboração os regulamentos concernentes ao decreto
n. 1.030 de 1890 e á arrecadação e fiscalização do sello especial para a
taxa judiciaria instituída pelo art. 3u do citado decreto n. 225; e pende
de estudos o prqjecto, organizado pela Commissão que o Governo nomeara, do novo regimento de custas.
Por igual, precisa ser organizado o systema penitenciário da Republica, afim de que se possa dar o devido cumprimento ás prescripçOes
do Código Penal.
Não existe ainda edifício cellular especial, nem foi tampouco installada uma penitenciaria agrícola, para effectividade das penas comminadas naquelle Código. E esta providencia é tanto mais necessária
quanto é certo não haver anualmente uma única colônia penal, visto
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que cessou, por força do decreto legislativo n. 226 de dezembro próximo findo, a existência do presidio de Fernando de Noronha.
A própria Colônia Correccional de Dons Rios, fundada pelo Governo
transacto, nos termos do decreto n. 1.794 de 11 de setembro de 1894 e
em observância do decreto legislativo n. 145 de 11 de julho de 1893, não
foi convenientemente installada, attenta não só a impropriedade do
local em razão da difficuldade das communicações, como também os
grandes ônus que desse facto resultam para os cofres públicos, tornando
elevadíssimo o respectivo custeio. Terei ensejo de sujeitar á vossa apreciação as medidas que reputo adequadas para sanar os inconvenientes
a que acabo de a Iludir.
No que diz respeito à instrucção publica, acham-se a cargo do
Governo da União, como sabeis, os institutos de ensino superior c de
bellas-artes, o Gymnasio Nacional e o Pedagogium, destinado a constituir-se o centro impulsor da instrucção primaria.
Dos melhoramentos de que carecem esses estabelecimentos, alguns
pertencem á alçada do Poder Executivo, que procurará attendel-os nos
limites dos recursos orçamentários; outros, porém, só poderão ser
levados a effeito mediante prévia autorização do Congresso Nacional.
Entre estes últimos, mencionarei os que se referem aos estatutos da
Escola Polytechnica, os quaes estão sendo elaborados pela respectiva
congregação, e á transferencia da Escola de Minas de Ouro Preto para
outra localidade.
Dentre ^outras reformas que se tornam precisas em alguns dos
assumptos incumbidos ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores e
que só poderão ser realizadas por actos emanados do Congresso Nacional, cabe-me indicar as seguintes de notória- conveniência: revisão da
/
lei eleitoral na parte concernente ao alistamento geral da Republica, que
tem sido effectuado, com raras excepções, de modo irregular, onde o tem
podido ser feito.; — uniformi/ação das regras o preceitos relativos á
naturalização; — estabelecimento do processo para a perda e reacquisição dos direitos políticos; — interpretação do preceito constitucional
que veda as accumulações remuneradas; — indicação dos casos e do

13

modo por que deva tornar-se effectiva a concessão de auxílios pecuniários aos Estados quando reclamados durante o intervallo das sessões
legislativas; — regulamentação do estado de sitio, declarando a exclusiva
competência da União para sua decretação ; — e reorganização da
guarda nacional de accordo com o principio descentralizador que domina
em nossa estructura institucional.
Deve também occupar vossa attenção a elaboração do Código Civil
e do Código de Justiça Militar, que se acha submettido ao vosso
estudo.
Na Escola Militar desta Capital deram-se graves occurrencias que
determinaram por parte do Governo promptas e enérgicas providencias
para manter a ordem e a disciplina naquelle estabelecimento de
instrucção militar. Alumnos dessa Escola tomaram parte saliente nas
arruaças que, em noutes successivas, tiveram logar, na parte mais
freqüentada desta cidade, nos últimos dias de janeiro; em fevereiro, por
occasião do carnaval, provocaram desordens em dous theatros, não
obstante achar-se presente o commandante do respectivo corpo ; publicaram pela imprensa um manifesto collectivo em que se constituíram
censores de actos do Governo.
Por essas irregularidades de conducta, por essas violações da
disciplina, foram os alumnos reprehendidos em ordem do dia do commando da Escola. Os factos vieram provar que a reprehensão foi uma
pena não só inefflcaz como contraproducente.
A 13 de março, obtida a permissão para commemorar na Escola
o anniversario da rendição da esquadra revoltada, os alumnos entrelaçaram aos applausos aos vencedores da esquadra manifestações
de desagrado ao general commandante do estabelecimento e ao Governo.
Por excessos praticados na tarde desse dia viu-se o commandante
na contingência de desligar no dia seguinte sessenta alumnos que
verificou serem os principaes autores das assuadas.
O desligamento desses alumnos, porém, em vez de ser pena exemplar,
foi ainda contraproducente; porquanto, ao retirar-se da Escola, o ge-
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neral commandante foi surpreliendido por uma verdadeira e insultuosti
vaia, que lhe davam os alumnos-praças collocados nas janellas e baluarte do edifício ; retrocedendo, o general reuniu os alumnos e reprehendeu-os paternalmente.
Isso, porém, de nada valeu, pois, ao salrir da Escola, em seguida,
foi novamente o commandante victima de mais estrepitosa vaia e ainda
no dia seguinte, 15 de marco, ao entrar na Escola, encontrou os alumnos,
então offlciaes e praças, em estado de completa insubordinação, dando
gritos offensivos a elle e ao Governo, executando um plano previamente combinado. O com mandante, assim desconsiderado e insultado
pelos alumnos, retirou-se e veiu communicar ao Governo tão graves
occurrencias; e, voltando logo depois á Escola acompanhado de força
necessária e devidamente autorizado, deu baixa aos alurnnos-praças
que alli se achavam e desligou os offlciaes, que foram distribuídos pelos
corpos do exercito, trancadas as respectivas matrículas.
Essas providencias foram exigidas pela gravidade das circumstancias, a bem da ordem e tranquillidade publica e em desaflronta da
disciplina militar e do prestigio da legitima autoridade.
Referindo estas graves occurrencias, satisfaço o dever de salientar o
procedimento correcto das forças que concorreram, com louvável promptidão, para a restauração da ordem e da disciplina na Escola Militar,
cumprindo as ordens e instrucções recebidas com firmeza, subordinação
e severidade exemplares, que contrastaram com os actos de turbulência
e insubordinação de que ainda foram testemunhas, e anniquilaram as
suggestões com que foi posta em prova a sua lealdade e obediência, por
parte dos alumnos mal inspirados e esquecidos das honrosas tradições,
que deviam zelar e realçar.
E'-me muito grato dar publico c solemne testemunho da fidelidade
unanimemente mantida pelos corpos da guarnição desta Capital, que
meus uma vez, corno representantes do nosso patriótico exercito, deram
provas de sua lealdade e dedicação á Republica e aos seus legítimos
representantes.
Estes successos da Escola Militar determinaram o adiamento da
abertura das aulas para o l» do corrente mez,

As reformas feitas nas Escolas Militares nãoteem correspondido aos
intuitos dos seus autores. A revisão dos respectivos regulamentos é,
pois, medida aconselhada pela experiência.
A Constituição obriga todo o brazileiro ao serviço militar em defesa
da Pátria e de suas instituições; mas aboliu o recrutamento forçado e
determinou que o exercito e a armada se constituam pelo voluntariado,
sem prêmio, e, em falta deste, pelo sorteio previamente organizado; isso
por meio de contingentes que os Estados e o Districto Federal são obrigados a fornecer annualmente, de conformidade com a lei de fixação de
forças.
Está verificado pela experiência que o voluntariado sem prêmio não
fornece os contingentes necessários para completar o effectivo do exercito e da armada fixado por lei e preencher os seus claros.
Actualmente muitos corpos estão com o numero de suas praças
reduzido á metade e ainda a menos, sendo que o batalhão de infantaria
de marinha apenas tem 71.
Isto demonstra a urgência da lei regulando o sorteio de modo a ser
praticamente efficaz para satisfazer a previsão do legislador constituinte
e estabelecendo providencias que habilitem o Governo a elevar, com
a necessária rapidez, o effectivo dos corpos do exercito e da armada, nos
casos em que para isso estiver devidamente autorizado.
Cumpre completar as reformas iniciadas cm 1889, afim de regularizar a administração militar de accordo com os progressos da sciencia
e com o actual regimen democrático.
A' reorganização do exercito, à creação dos districtos militares
devem seguir-se outras reformas necessárias, taes corno a da Repartição do Ajudante General, que deve ser convertida em Repartição do
Chefe do Estado-Maior General do Exercito, com attribuições bem definidas, a do Quartel-Mestre General, a da Interidencia e da Secretaria
da Guerra.
Diversos serviços foram iniciados pelo Ministério da Guerra, íaes
como a reconstrücção o armamento das nossas fortalezas, a construcção de diversos edifícios para hospital, quartel e depósitos de
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munições. Os créditos concedidos para alguns desses serviços ficaram
encerrados com o exercício de 1894, por isso novos créditos são necessários para a continuação dessas obras, que são indispensáveis e.
urgentes.
A revolta que começou em 6 de setembro de 1893, no porto do Rio
de Janeiro, si trouxe funestas conseqüências para a Nação em geral,
mais do que a tudo prejudicou os serviços dependentes do Ministério da
Marinha, cujas repartições ficaram desorganizadas, cujos corpos foram
dissolvidos e cujo material foi consumido ou estragado, ora pelos revoltosos, ora pelas necessidades da defesa.
O que é preciso, pois, fazer em favor deste importante ramo do
serviço nacional consiste em nada menos do que na reorganização total
da marinha, para a qual será necessário grande dispendio, como em
detalhe podereis examinar no respectivo relatório.
Si antes dos acontecimentos de setembro nosso material fluctuante
era insufficiente para a defesa do extenso littoral marítimo da União,
actualmente pode-se affirmar que nosso poder naval diminuiu consideravelmente: dos nossos vasos de guerra alguns perderam-se de todo,
outros carecem de concertos radicaes, sendo que os navios comprados
em 1893 e 1894 não possuem as qualidades necessárias para vasos de
guerra. Em novembro do anno passado, contractou o Governo do meu
antecessor a construcção de três cruzadores com a casa Armstrong,
Mitchell & C°, de dous encouraçados guarda-costas com a companhia
Forges et Chantiers de Ia Mediterranée, e de três caça-torpedeiras
com o estabelecimento denominado Germania, navios estes que devem
estar promptos em 1898. Além destes será necessário ainda fazer
acquisição de outros, de modo que nossa Pátria fique dotada de uma
esquadra que corresponda ás tradicções gloriosas de nossa marinha.
Igualmente, no que se refere á artilharia e armamento de mão a
marinha de guerra reclama melhoramentos.
As fortalezas das ilhas de Villegaignon e das Cobras, como sabeis,
passaram de novo a pertencer á marinha, para cujo serviço -ellas eram
absolutamente necessárias, porque nellas existem dependências necessárias da armada.

Os grandes estragos que soffreram essas fortalezas exigem obras
cuja-construcção importará em avultada quantia.
A transferencia do Arsenal de Marinha desta capital, para outro
qualquer pynto, é hoje providencia reconhecida como de absoluta conveniência. A limitadíssima área de que dispõe e que impede dar-se o preciso
desenvolvimento a algumas das suas officinas e sua posição tão pouco estratégica, que permitte ser facilmente bombardeado, impõe essa medida,
havendo apenas divergência de opiniões quanto á escolha do novo local.
Não tendo sido por vós approvada a proposta do Poder Executivo,
que mandava reunir em um só estabelecimento as Escolas Naval e Militar, e havendo cessado os motivos que determinaram o decreto de 13 de
dezembro de 1893, foi a Escola Naval reaberta pelo decreto n. 1.926 de 27
de dezembro do anno passado, e logo que estiverem terminados os reparos que estão sendo feitos nos edifícios da ilha das Enxadas, começarão a funcoionar as aulas. Os prejuízos materiaes soffridos pela Escola foram avultadissimos, de sorte que, para restaurar o estabelecimento
ás suas condições anteriores, será necessário grande esforço e ainda
maior dispendio de dinheiro.
Attendendo á necessidade de preencher os claros existentes na
classe dos segundos-tenentes, acredito ser de conveniência reduzir, por
emquanto, o curso dando-lhe um cunho mais pratico.
E' conveniente subrnetter á vossa consideração a necessidade de
alterar-se o decreto n. 108 A de 30 de dezembro de 1889, na parte que se
refere ás quotas de soldo por anno de serviço que, além de 25 ou 30, contarem os officiaes da armada, na occasião de se reformarem. Gomprehende-se que semelhante favor tivesse sido concedido áquelles que
são obrigados a se reformar, ou por terem attingido a idade limite ou
por incapacidade physica verificada em inspecção de saúde; nunca,
porém, áquelles que, ainda fortes, em condições de poderem continuar a
prestar serviços á Pátria, buscam voluntariamente na reforma um repouso de que ainda não carecem.
Essas vantagens teem tido como resultado o crescimento extraordinário dos quadros dos reformados da armada.
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Igual alteração deve ser feita também no decreto n. 336 A de 16 de
abril de 1890, que estabeleceu a reforma compulsória dos offlciaes dos
corpos de saúde, de machinas e de commissarios.
A execução das leis ns. 247 e 240 de 15 e 13 de dezembro do anuo
passado, aquella que mandou equiparar as gratificações dos offlciaes da
armada c classes annexas ás que percebem os offlciaes do exercito e esta que augmentou e cquiparou os vencimentos dos operários e empregados civis dos Arsenaes de Guerra e Marinha, apresentou,
como vercis na detalhada exposição feita no relatório do Ministério da
Marinha, grandes difficuldades na pratica, pela diversidade de funceões
e commissões cujas gratificações a lei mandou equiparar. Chamo para
esses pontos vossa esclarecida attenc.no.
As ultimas reformas que soffreram as Repartições de Marinha, si em
parte sanaram alguns dos inconvenientes que apresentavam os regulamentos anteriores, nem sempre obedeceram ao pensamento de tornar
menos moroso o expediente, centralizando quanto possível o serviço.
Conviria que fosse o Governo autorizado, pois, a reorganizar, sem
augmento de despeza, a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha.
e as Repartições annexas, de accordo com o plano exposto no relatório
do respectivo Ministério.
O decreto n. 109 de 14 de outubro de 1892, fixando os casos de competência dos poderes federaes e estaduaes para resolverem sobre o
estabelecimento das vias de communicação fluviaes e terrestres, necessita ser completado com -a adopção do plano geral de viação da
Republica. Essa medida vae se tornando urgente em vista da expansão
que toma nos Estados a respectiva viação férrea e para mie possam
ser harmônicos os planos adoptados.
Para boa execução do que for deliberado, torna-se igualmente necessário que seja também votada a lei fixando as normas que
devem reger as concessões a fazer e os convênios de que cogita a
citada lei de lide outubro.
O serviço de construcção das estradas de ferro custeadas pelo Governo
Federal vae correspondendo aos sacrifícios pecuniários que impõem.
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Apezar d > grande e patriótico impulso que ás emprezas particulares
deu o Governo Provisório, liberalizando favores avultados e excepcionaes
que permittiamo seu completo desenvolvimento, poucas foram as que não
incorreram "em caducidade, de accordo com os respectivos contractos.
O Congresso Nacional cspaç >uos pra/os de algumas, ficando outras
caducas.
A necessidade de augmentar aá vias de communicação e de transporte e de estimular o povoamento e utilizaçã.) do solo nos aconselha
a desenvolver a rede de viação férrea da Republica, bem como a
attender ao serviço de immigraçào, que durante o anno passado teve
pequeno movimento.
A Estrada de Ferro Central do Bra/il, que tem sido objecto de particular attenção do Governo, precisa de grandes melhoramentos, que vos
fierão expostos em mensagem especial.
A navegação de cabotagem continua a ser feita regularmente pelas
companhias nacionaes, e o Governo tem procurado auxilial-as para debeilação da crise causada pelos effeitos da revolta da armada.
As obras de melhoramento dos portos da Republica tiveram diminuto impulso, pelos motivos que encontrareis especificados no
relatório do respectivo Ministério.
E' conveniente que por lei especial sejam definitivamente regulados
esses serviços e firmada a competência exclusiva da União para superintendel-os.
Os compromissos contrahidos pela Republica no Congresso Postal
de Vienna, realizado em 4 de julho de 1891, os accordos a que adheriu
para serviços especules e o desenvolvimento de nossas relações sociaes e
econômicas determinaram a reforma postal de 10 de abril de 189-í, autorizada pela lei de 11 de outubro de 1893. Esse regulamento, entretanto,
resente-se de lacunas, que a experiência já demonstrou, e o Governo,
para corrigil-us, aguarda a lei autorizando a revisão daquelle regulamento, que pende da vossa deliberação.
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Foram reorganizados os serviços a cargo da Repartição Geral dos
Telegraphos de accordo com as disposições da. lei u. 193 de 9 de outubro
de 1893.
Prosegucm com actividade os trabalhos- de construccão das novas
linhas telegraphicas pelo interior da Republica, obedecendo ao plano de
fazer a ligação dos Estados por urna rede interior, que possa garantir a
livro communicação entre elles ncs casos de interrupção das linhas ao
longo do littoral.
A esse desenvolvimento das linhas acompanha o augmento do
trafego telegraphico e da respectiva renda, bern resguardada pelas disposições do regulamento em vigor.
Sendo de grande alcance político e estratégico que as linhas telegraphicas aítinjam as nossas fronteiras, onde não se puder com facilidade
lançar os ramaes das linhas férreas actualmente em construccão, espero que habilitareis o Governo com os necessários meios para levar
avante com presteza essas construcções, algumas das quaes já se acham
encaminhadas.
Havendo o Congresso se conformado com as razões de não sancção
ao decreto em que se converteu a proposição da Câmara dos Deputados
n. 59 de 1893, que dava organização definitiva ao Tribunal de Contas,
continua este Tribunal a reger-se provisoriamente pelo decreto n. 1.166
de 17 de dezembro de 1892, expedido pelo Poder Executivo.
Creação constitucional da mais elevada importância para o regular
funccionamento do regimen financeiro, comprehendeis quanto convém '
que essa instituição se funde em lei orgânica permanente para que possa
desempenhar com vantagem para a administração e para o credito do
paiz o utilissirno encargo de fiscalizar as leis da receita e o emprego dos
dinheiros do contribuinte. Em mensagem especial submetterei ao
vosso critério as idéas que tenho a respeito deste importante assumpto.
A tendência dos Estados para invadir a zona dos impostos reservados á União reclama de vossa parte a mais attenta vigilância para que
não seja desfalcada a arrecadação de sua renda, que, como sabeis, foi
privada por disposição constitucional de fontes abundantes.

Com relação aos impostos de importação vários Estados tecm procurado, sob a denominação — de imposto de gyro, do estatística ou de
patente commercial, crear recursos para os seus orçamentos com prejuízo da receita federal, pretendendo mesmo a intervenção das Alfândegas para facilitar a execução de suas leis. Muito embora o Supremo
Tribunal Federal tenha, cm virtude de provocação das partes interessadas, affirmado a inconstitucional idade de algumas dessas contribuições e haja o Governo ordenado ás repartições de arrecadação que não
devem concorrer, directa ou indirectamente, para que seja a União prejudicada em sua renda, acredito que o Congresso bem procederá regulando a matéria por lei especial.
O imposto do sello, cuja área aliás carece de desenvolvimento, vão
sendo igualmente explorado cm detrimento da nossa receita, não
sendo sufficientes as regras que estabelecestes na lei do orçamento
para o exercício de 1894. Algumas Câmaras Municipaes teem-se julgado
com o direito de crear taxas dessa natureza para os serviços a seu
cargo, em desaccordo com o preceito constitucional, que não consagrou essa ordem de contribuição.
O imposto de exportação, que é a fonte mais abundante da renda
de alguns Estados, tem recentemente dado logar a uma seria divergência, que pode, si não for, como é de esperar, resolvida de commum accôrdõ entre os interessados, aííectar de alguma fôrma os
grandes interesses que se prendem ao commercio do café realizado no
mercado desta capital.
A lei n. 25 de 30 de dezembro de 189 L perniUtiu aos Estados do Rio
de Janeiro, Mhias-Geraes, São Paulo e Espirito-Santo a arrecadação
de seus impostos de exportação no Districto Federal, procedendo
cada um de harmonia com a sua legislação fiscal. O legislador não
previu que a divergência de legislação pudesse occasionar as perturbações de que tendes conhecimento.
Os Estados do Rio de Janeiro e Minas-Geraes cobram 11 % de
direitos de exportação do café á entrada do proclucto nesta Capital.
Effectuada a cobrança, pretende o primeiro que a exportação .seja
livre ; o do Minas-Geraes exige que o exportador seja obrigado a ex-
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hibir o conhecimento dó pagamento do imposto, que dess'arte reverterá em beneficio do productor. A questão não teria surgido si,
como no mercado de Santos, o imposto do caie fosse pelos dons
Estados cobrado directamento do exportador. Este alvitre, porém,
parece não ter sido acceito, afim de poder ficar sujeita ao pagamento
do imposto de exportação a grande quantidade de café que se consome
nesta Capital.
E' de toda a conveniência e opportunidade que o Congresso dofina
de modo claro e explicito a natureza deste impcsto, ficando de uma vez.
assentado :
a ) si o imposto de exportação deve ser pngo pelo exportador, ou si é
lícito aos Estados cobrai-:) do productor dentro ou fora de seus respectivos territórios ;
ò j si está sujeito a essa contribuição o producto, que, em vez de ser
exportado, é consumido no paiz.
A nossa situação financeira, aggravada por causas que conheceis,
continua a preoccupar muito seriamente a attenção do Governo.
Os grandes encargos creados pela revolta de uma parte da armada
e os que proveem dos créditos extraordinários e supplementares que approvastes, despertando vossa patriótica solicitude pelo bem publico, impelliram-vos a autorizar as operações de credito -de que trata a lei n. 265
de 24 de dezembro de 189-í, que orçou a receita para o exercício corrente.
Tive desde logo necessidade de procurar recursos no Exterior para
acudir aos encargos da nossa divida, alliviandj o mercado cambial
de uma concurrencia que seria de conseqüências muito graves no
estado actual -de nossa praça, trabalhada pjr niáos elementos de
perturbação.
Parecia-me que, emquanto não fosse bem apreciada no Exterior a
política de economia, de moderação e de severo respeito á lei, que constitue a base de meu programma de Governo, não de veria aventurar-me
á experiência de uma grande operação financeira.
Nestas condições, contractai com a respeitável casa dos Srs. N. M.
Rothschüd & Sons a emissão de bilhetes do Thesouro na importância de dons milhões esterlinos, ao preço de 97 e juro de 5 °/0, com o

pagamento em três prestações de curto prazo, e resolvi fazer um appello
aos capitães do paiz, de cuja confiança eu não podia absolutamente
duvidar.
Por decreto n. 1.976 de 25 de fevereiro deste armo autorizei o Ministro da Fazenda a contrahir um empréstimo de cem mil contos, emittindo para esse fim apólices do valor nominal de 1:000,$ e juros de
5°/0, determinando que o preço da emissão seria de 95°/o no rninimo e
que metade do producto do empréstimo seria destinado c,.o resgate do
papel moeda emittido em virtude do decreto n. 1.616 A de 23 de
dezembro de 1893.
Tenho a sa.tisfação de communicar-vos que a subscripção foi coberta
duas vezes, obtendo assim o mais lisonjeiro successo.
Conhecido o êxito do empréstimo, expedi o decreto n. 1.987 de 14 de
março, providenciando sobre o resgate do papel-moeda, deconformida.de
com as clisposiçõe? do decreto anterior e dos votos do Congresso, e determinei ao Ministro da Fazenda que retirasse immediatamente da circulação em notas de qualquer espécie a quantia de vinte mil contos, fazendo-a
recolher á Caixa da Amortização, onde se conservará em deposito até
serem as notas bancarias trocadas por papel-moeda do Thesouro, que
será incinerado, e que de 30 de abril em deante fosse applicando ao
resgate a quantia que entendesse razoável, tendo em vista as necessidades da circulação.
O Ministro da Fazenda, dando execução ao decreto, fez recolher sem
demora á Caixa da Amortização a quantia de vinte mil contos para
ter aqueíle destino. Comprehendeis que os efieitos destas providencias
não podem ser immediatos; elles hão de ser, porém, salutares desde
que tudo se subordine ao pensamento do Governo de se manter invariavelmente dentro dos limites da lei orçamentaria.
A receita para o exercício de 1894 foi orçada em 233.521:890$743.
Pelos dados constantes da Synopse organizada para ser presente ao
Congresso, com exclusão dos balanços que não foram remettidos ao
Thesouro, por algumas Repartições da Capital Federal e Alfândegas de
diversos Estados, verifica-se a renda escripturada e classificada de
199.901:781$431, que será elevada á somma de 278.877:263$047 pela
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addiçSo de78.985:481$616 correspondente à ronda arrecadada durante
o exercício e ainda não escripturada.
A despeza foi fixada para o mesmo periodo em 250.457:998$652.
Tendo sido abertos créditos supplementarcs 'e extraordinários na
importância de 120.717:210$230, elevar-se-ha aquella sornma a
371.t7õ:208,$882, que deverá ficar reduzida a 342.975:203$882 pela
deducção da importância de 28.200:000$, correspondente a créditos que somente serão despendidos no corrente exercício e no immediato.
Não será, portanto, inferior a 45.365:372$30í o augmento da renda
do exercício de 1894 com relação á orçada, devendo-se accrescentar a .
essa importância a de 7.705:932$470 proveniente do liquido dos depósitos.
Comparada ainda a renda de 278.887:263$047 com a despeza de
342.975:208$882, o déficit do exercício de. 1834 será de 6i.087:945$835,
que ficará reduzido a 56.382:013$365 pelo accrescimo aquella renda do
liquido dos depósitos.
Pelo movimento da arrecadação, já conhecido, do primeiro trimestre
deste exercício, na importância de 52.032:5í3$110, pode-se concluir que
a renda attingirá á somma de 277.076:655$205, que, augmentada de
17.511:193$328, correspondente á importância calculada para o semestre
addicional, elevar-se-ha ao total de 294.587:848$533.
São grandes os compromissos da Nação, cujos recursos financeiros
teem sido submettidos a duras provas nestes últimos tempos.
Não ha, porém, difficuldades que não sejam dominadas por uma
administração'econômica e adstricta ao rigor da lei, amparada pelo
patriotismo dos legisladores.
A receita publica apresenta, como vistes, notável desenvolvimento.
Si não podemos contar ainda este anuo com producção superior á do
anno findo, tudo presagia que as colheitas do anno próximo serão
abundantíssimas.
Desde que, portanto, tenhamos conseguido imprimir ordem á
administração, regularizar os serviços, estimular as fontes de receita,
fiscalizar o seu emprego e reduzir quanto for possível a despeza publico,
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a situação financeira ha de melhorar e a confiança em nosso credito se
restabelecerá definitivamente.
Podeis contar de minha parte com todas as informações de que
precisardes para o desempenho de vossa árdua missão e com o mais
franco concurso para tudo quanto possa interessar á prosperidade e
engrandecimeiito da Republica.
Capital Federal, 3 de maio de 1895.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA,
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Em cumprimento do que preceitua o art. 48 n. 9 da Constituição, venho dar-vos conta da situação do Paiz e indicar-vos as providencias e reformas que, por serem urgentes, devem occupar a
vossa esclarecida attcnção durante a presente sessão legislativa.
A revolução do Sul, que serviu de ponto de apoio á revolta de
G de setembro, foi, durante dois annos e meio, uma fonte inexgotavel de macliinações políticas e de explorações financeiras contra a
Republica.
Felizmente cessou essa revolução, que causou ao Estado do Pão
Grande do Sul os graves males inherentes á guerra civil e influiu de
modo sensivelmente prejudicial sobre toda a Republica, que, por isso,
justamente anciã vá pelo restabelecimento da paz.
A 23 de agosto do anno passado, os revolucionários, confiando
na palavra do Governo Federal, de que faria effectivas em seu favor
as garantias constitucionaes desde que voltassem ao regimen legal,
depuzeram as armas, reconhecendo as instituições adoptadas e os
poderes constituídos pela Nação.
Em tempo vos communiquei esse facto auspicioso, transmittindo-vos cópia da acta assignada pelos generaes Galvão de Queiroz e
Silva Tavares, além de outros documentos.

A pacificação do Rio Grande do Sul foi festejada com verdadeira
expansão patriótica em todo o Paiz; e o Congresso Nacional, completando o acto do Governo, concedeu amnistia a todos os que, clirecta
ou indirectamente, se tinham envolvido em movimentos revolucionários até 23 de agosto de 1895.
Tenho me esforçado por tornar effectivas as garantias constitucionaes em favor de todos, sem distincção de partidos, para conseguir
a consolidação e estabilidade da paz. O esquecimento dos ódios e o
arrefecimento das paixões partidárias, extremamente excitadas pela
guerra civil, serSo obra principalmente da -acção lenta do tempo o
das inspirações benéficas do patriotismo, que conseguirão afinal levar
a calma a todos os espíritos de onde advirá o congraçamento da família
rio-grandense, tão preciso para a prosperidade do futuroso Estado.
A terminação da guerra civil assignalou o inicio de um periodo de
paz, de que necessitávamos para reparar os grandes damnos causados
pelas agitações e revoluções que perturbaram a vida nacional no
periodo anterior e para applicar e desenvolver as instituições sabiamente compendiadas na Constituição de 24 de fevereiro.
Não obstante a vida perturbada que tem tido a Republica em sua
curta existência de seis annos, é notável o progresso material e morai
que se observa nos Estados da União, especialmente naquelles. onde
foram menos sensíveis os effeitos perniciosos das agitações e luctas
intestinas.
A prosperidade crescente desses Estados, apezar das perturbações '
da vida nacional, constitue prova pratica e irrecusável da influencia
poderosa e benéfica da autonomia, que lhes deu o novoregimen.
Saibamos conservar e utilisarmo-nos da paz de que, felizmente,
gosamos, e a experiência em breve virá juntar-se á theoria para convencer aos incrédulos, que ainda existem, de que a fôrma republicana,
tal como a Nação adoptou e consagrou na Constituição de 24 de fevereiro, ó a que tem de reger definitivamente os seus destinos, porque
no seu admirável mecanismo está a mais solida garantia da harmonia permanente entre a unidade nacional e a vitalidade e ex- .
pansão das-forças loçaes,

Os Estados, que estão experimentando, em sua crescente prosperidade, a influencia efficaz e benéfica da autonomia politica e administrativa do regimen da federação; os Estados, que actualmente estão
exercendo, de modo normal e calmo, o direito de substituir periodicamente os respectivos governos, por eleição exclusivamente sua,
jamais se sugeitarão a retrogradar á condição de províncias governadas pelo centro, sem vida própria, sem poder utilisar-se dos
próprios recursos, manietadas em seu desenvolvimento pelas péas
atrophiantes da centralisação.
A Republica está firmada na consciência nacional, manifestada pelo
consenso unanime dos Estados; ella será mantida pela federação,
ancora poderosíssima, que resistirá a todas as tempestades que contra
ella desencadeiem os seus adversários.
Pouco depois de vos ter annunciado, ao iniciardes os trabalhos
da passada sessão, que estávamos em paz com todas as Nações e
com ellas cultivávamos relações de amizade, no firme empenho de
mantel-as e desenvolvel-as, foi a Republica sorprehendida por acontecimentos que fizeram patrioticarnente vibrar o sentimento nacional,
ameaçando modificar de modo profundo a situação da politica externa.
Em fins de maio ultimo propalou-se a noticia de grande conflicto
entre brasileiros e forças regulares da França, na povoação do
Amapá, no território litigioso aquém do Oyapock; no mez de julho
soube-se que a Grã-Bretanha occupava desde janeiro a ilha da Trindade.
Não se fez demorar a acção diplomática e aos Governos da França
e da Inglaterra apresentou o do Brasil suas reclamações com o apoio
unanime da Nação.
O conflicto do Amapá emergio do estado anômalo em que se acha
o território litigioso, desde a neutralisação de 1841, que se aeguio á
desoccupação franceza. No intuito de remover as causas de repetição
de successos desagradáveis, os dous Governos, o do Brasil e o da
Franca, accordaram em submetter a questão de limites á decisão de,

um arbitro, modificando, na pendência do julgamento, o statu-quo de
1841 e de 1862.
A legação brasileira em Pariz recebeu instrucções para negociar os dois actos internacionaes, e está igualmente incumbida de
proseguir na discussão diplomática da justa reclamação relativa aos
graves acontecimentos de 15 de maio, em Amapá.
Quanto ao acto da occupação da ilha da Trindade, effectuada sob
o gabinete presidido por Lord Rosebery, o actual gabinete inglez entendeu que o não podia desfazer e, em despacho, ordenou ao representante britânico entre nós acreditado que propuzesse o arbitramento
para solução do caso. Havendo, porém, esse representante, logo que
foi conhecida a occupação, proposto o arrendamento da Ilha e mais
tarde insistido para obter do Governo do Brasil a declaração de que,
uma vez restituida ella, não teria duvida em consentir, resguardados
os direitos flscaes e as obrigações resultantes de contractos, em
seu aproveitamento para um serviço telegraphico,— facíos esses que
importavam na confissão dos direitos soberanos do Brasil, a proposta
de arbitramento, contradizendo essa confissão, não podia ser acceiía.
Em longa exposição deu o Governo Brasileiro, em 7 de janeiro
ultimo, as razões da rejeição da proposta tendo, comtudo, fundados
motivos para suppor que este incidente nas relações entre o Brasil e
a Inglaterra se resolverá dignamente.
Com espirito de justiça e de equidade, procurou o Governo liquidar uma grande massa de reclamações de estrangeiros, em favor
das quaes, por vezes, a acção officiosa da diplomacia quasi se confundira com a offlcial. E' de crer, porém, que as normas e as tradições
do Direito Internacional terão inteira applicação também na America
do Sul. No protocollo firmado em 12 de fevereiro ultimo para a' solução das reclamações Italianas abriu-se caminho para uma outra
phase das relações entre o Brasil e a Europa.
Animado pelo desejo de concorrer para estreitar os laços de
amisade.entre as Republicas Sul-Americanas, tem o Governo manifestado essas disposições sempre que se lhe offerece occasião.

Nesse sentido firmou-se um protocollo com o representante diplomático do Chile para a celebração de um tratado de navegação e commercio, e incluio-se a cláusula de associar a esse emprehendimento a
Republica Argentina, com quem igualmente se poderá celebrar algum
ajuste commercial.
A' Republica da Bolivia o Governo assegurou a navegação do Rio
Paraguay, concedendo uma servidão internacional; e, iniciando com
ella a demarcação da fronteira na linha do Madeira ao Javary e negociando um tratado de comrnercio e outros ajustes, tornou evidente a
comprehensão da necessidade de conciliar seus recíprocos interesses,
que cm futuro próximo poderão ter ampla expansão, aperfeiçoadas
as vias de communicação com o Atlântico.
Com a terminação da lucta civil no Rio Grande do Sul, desappareceram as causas de attritos, aliás insignificantes, com a Republica
Oriental do Uruguay, por acontecimentos occorridos na fronteira. Si
não poude contribuir com seus bons officios, como manifestou desejo,
para a cessação dessa calamidade, o Governo da Republica Oriental
do Uruguay, por medidas tendentes a impedir que em seu território
continuasse a revolução a encontrar meios de acção, robusteceu as
sympathias que já lhe votava o Governo Brasileiro.
A idêa de um Congresso das Republicas Americanas está se impondo como meio de estabelecer normas e regras para a solução das
principaes questões que a todas interessam, instituindo-se um Tribunal
Internacional, consultivo e deliberativo, que por seus conselhos e julgamentos remova as causas de confiictos e perturbações entre Nações
que precisam de paz: e de ordem, elementos essenciaes á sua prosperidade e ao desenvolvimento de sua influencia internacional.
O desejo de solução pacifica para as questões internacionaes vai-se
accentuando na orientação dos governos. Dominados por esse desejo
os governos da Bolivia e do Peru escolheram-me para arbitro em um
caso de invasão do território daquella Republica por forças legaes
peruanas por occasião da ultima revolução triumphante. Acceitei esse
melindrosa encargo.* cuja honra assignalada reflecte em proveito dos
créditos üo nosso Paiz.

Com o Império do Japão foi assignado em Pariz um tratado de
arnisade, commercio e navegação, bem como com a Hollanda eoncluiose novo tratado de extradicção, pendendo ambos de vossa approvação.
Não tendo ainda sido approvados o protocollo final da Conferência de Madrid de 15 de abril de 1890, para a protecção da propriedade
industrial, e o tratado com a Bolívia, concedendo-lhe o uso da estrada
de ferro á margem do Madeira e Mamoré, continuam os interesses
que se relacionam com esses actos internacionaes fora de sua natural
e benéfica influencia.
Foi prorogada por mais um anno o prazo para a troca das ratificações do tratado de commercio celebrado com o Reino de Portugal
em 14 de janeiro de 1892. Tão complexos são os interesses em jogo em
tratados de commercio com as Nações europêas que não tenho considerado opportuno iniciar negociações sobre esse objecto, não obstante
haver sido consultado por vários Governos.
Outras negociações estão pendentes, com o mesmo propósito de
cultivar e desenvolver as relações de amizade, felizmente existentes entre
o Brasil e as demais Nações.
Como sabeis, diversas Uniões Internacionaes teem crcado despoxas
que são contempladas nos orçamentos dos Ministérios da Fazenda e
da Industria, Viação e Obras Publicas. Seria conveniente pol-as a cargo
do Ministério das Relações Exteriores. Refiro-me ás despezas para a
manutenção da Secretaria Internacional da Convenção Postal, da Secretaria Internacional de Berna (União Telegraphica), da Secretaria
da União Internacional para a protecção da propriedade industrial, da
Secretaria das Republicas Americanas, e para a publicação das tarifas
aduaneiras.
Não foi lisongeiro, infelizmente, o estado sanitário desta capital
e de alguns outros pontos do território da Republica durante a recente estação calmosa. A epidemia da febre amarella, endêmica no
Districto Federal e que se manifestara desde alguns annos-em certas
localidades dos Estados mais próximos, irradiou-se e attingíü diversos

centros de população, apezar dos cuidados e providencias solicitamente
empregados pelas autoridades federaes e locaes.
Para obviar a essa calamidade, que tanto prejudica o Paiz sob
todos os aspectos, impõe-se como indeclinável a necessidade de sanear-se a capital da União, foco primordial da moléstia.
Como medida complementar, devo indicar igualmente a reorganisacão do serviço sanitário terrestre, no sentido de ampliar-se a
acção das autoridades federaes, dada uma emergência grave, a todos
os pontos ameaçados ou em que tenha apparecido erupção epidêmica.
Sobre este assumpto, para o qual não será demasiado solicitar
instantemente os vossos cuidados, como o fiz o anno passado,
reporto-me á exposição detalhada feita pelo respectivo Ministro no
relatório que me apresentou.
Em abril do anno passado realizaram-se, nesta capital, varias
conferências entre o Governo, autoridades sanitárias brasileiras e representantes de Nações amigas para o cfieito de se combinarem as
medidas de hygiene marítima que conviria fossem postas em pratica
no interesse reciproco da saúde publica c do desenvolvimento das relações commercia.es entre os respectivos paizes.
De accôrdo com as resoluções abi adoptadas e nos limites das
attribuições do Poder Executivo, foram feitas no decurso do anno
as obras complementares de que carecia o Lazareto da Ilha Grande,
afim de tornal-o, quanto possível, apparelhado para quaesquer eventualidades; activou-se a construcção do de Tamandaré, no littoral do
Estado de Pernambuco, infelizmente ainda não ultimada por motivos
de força maior e que ao Governo não fora dado prever ; e foram approvados os planos e orçamento do da Ilha de Tinbaré, no Estado da
Bahia, cujas obras serão iniciadas depois que concederdes o credito
necessário.
Sobre o local para o Lazareto projectado no littoral do Estado do
Pará proseguem os estudos, sem que se tenha podido até agora deli
berar acerca da escolha definitiva.
A violência da epidemia que dizimou a tripolacão do Cruzador
Italiano Lombardia induziu o Governo a utilisar o Lazareto da
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Ilha Grande, em cujo porto já se achava ancorado aquelle vaso de
guerra, para tratamento dos enfermos e agasalho dos outros;] tripolantes.

todos os paizes, onde a insírucção tem merecido particular cuidado,
o ensino objectivo ou intuitivo e pratico, com exclusão, tanto quanto
possível, de theorias sem applicação immediata á vida social, e a substituição dos exames finaes parcellados pelo exame integral ou de
conjuncto no fim dos cursos, no qual se trata unicamente de verificar de modo lógico e exacto o estado de desenvolvimento intellcctual
do candidato e a sua aptidão para freqüentar os cursos superiores.
O rebaixamento do nível da instrucção secundaria, devido principalmente ao actual processo de exames, exige remédio urgente.
Ern virtude das disposições em vigor, a exigência dos attestados
de exame de madureza, instituído pelo decreto n. 981 de 8 de novembro
de 1890, só no anuo de 1898 se tornará effectiva para a admissão á
matricula nos cursos superiores. O systema, porém, adoptado nesse
decreto encontra na pratica resistências que é preciso eliminar. As
modificações a realizar no sentido de tornar viável o exame de madureza são intuitivas e já foram indicadas em projecto submettido o
anno passado á vossa consideração. Rcsla, pois, que doteis os estabelecimentos de inatruccão secundaria da União com esse melhoramento,
de cuja vantagem para o ensino publico não é licilo duvidar.

São intuitivas as razões que determinaram esse procedimento
para com os representantes de uma Nação amiga em transe tão affiictivo, mormente attendendo-se á circumstancia de que o navio iníiccionado já estava alli fundeado quando recrudesceu a moléstia
com extraordinária intensidade.
Convenientemente preparado, aquelle estabelecimento está restituido actualmente ao seu destino, como estação quarentenaria e base
do nosso serviço de sanidade marítima.
O desenvolvimento da Instrucçâo Publica deve merecer vossa especial attençüo.
Votastes o armo passado duas leis autorisando o Poder 'Executivo
a reformar os estatutos das Faculdades de Direito e os da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, os primeiros de accôrdo com um novo
plano cm que os três cursos foram convertidos em um só de sciencias jurídicas e sociaes, restabelecida a freqüência obrigatória, e os
últimos calcados sobre projecto elaborado pela respectiva Congregação . Estas reformas, convertidas nos decretos ns • 2221 de 23 de janeiro e 2226 de l de fevereiro deste armo, satisfazem necessidades que
ha muito tempo se accentuavam no regimen do ensino desses cursos
superiores.
Como, porém, em grande parte, os estatutos das Faculdades de
Direito alteraram o systema adoptado pelo Código do ensino superior,
conviria, para manter a uniformidade daquclles cursos, que se fizessem
no referido Código as necessárias alterações, afim de evitar-se a anormalidade da conservação de systemas oppostos' em instituições que
devem obedecer á mesma orientação escolar e administrativa.
A instrucçüo secundaria reclama providencias efficazes-. Sobre dous
pontos essenciaes convém íixar-se a attencfio dos poderes públicos:
. a simplificação dos programmas de estudo c dos methodos de ensino
e a exequibilidade do exame de madureza. São idèas triumphantes em

Em observância da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que
completou a organisação da Justiça Federal, o Governo tem procedido
mediante as competentes propostas, á divisão dos Estados em circumscripcões federaes e á nomeação dos Supplentes dos Juizes
Substitutos respectivos, bem como dos Adjuntos dos Procuradores
Seccionacs.
Em breve serão expedidas instrucções adequadas sobre a posse e
exercício de taes supplentes, para obviar a reproducção de duvidas,
como as que se suscitaram ultimamente.
De vulto c de difflcil elaboração, como é, a consolidação systematica de todas as disposições vigentes sobre organisação da Justiça
e Processo Federal ainda não ponde ser concluída; tão proveitoso trabalho, porém, será ern curto prazo apresentado ao Governo pela commissão incumbida delle.
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Acham-se igualmente em elaboração o regimento das custas, emolumentos e porcentagens, o dos advogados, procuradores, soliciíadores
e secretários da Justiça Federal, bern como a tabeliã das fianças em
conformidade do art. 408 do Código Penal — aos quaes todos se refere
o art. 87 da citada lei n. 221.
Devo pedir a vossa attenção para a conveniência de ser interpretado authenticamente o art. 65 do decreto n. 848 de 14 de outubro
de 1890.
Dispondo em sua primeira parte que o recurso do despacho de
pronuncia terá effeito suspensivo, preceitúa esse artigo na parte final
que tal despacho produzirá, em todo o caso e desde logo, todos os
effcitos de direito. Para harmonisar essa antinomia, a jurisprudência
tem firmado a regra de que o recurso suspende apenas o julgamento
.mas não impede a prisão, combinada assim aquella disposição com
•as do art. 72 In fine da lei de 3 de dezembro de 1841 e do art. 18
§ 2° da de n. 2033 de 2J de setembro de 1871.
Elevados interesses de ordem publica aconselham porém, que, ao
menos em relação aos crimes de responsabilidade, sejam attribuidos
plenos effeitos jurídicos aos recursos interpostos dos despachos de
pronuncia.
Evitar-se-hão deste modo possíveis attritos e perturbações entre
os poderes institucionaes da Republica e nas relações reciprocas entre
as autoridades da União e dos Estados.
Acerca da Justiça Local do Districto Federal subsistem os motivos determinantes de uma reforma na actual organisacão, mantida
porém esta em seus linearnentos geraes.
Na Mensagem do anno findo já indiquei os assurnptos em que
devem incidir essas alterações; additareis as que- aconselharem a
vossa illustração e proficiência.
Ern cumprimento do decreto legislativo n. 225 de 25 de novembro de 1894, foram promulgados e estão em vigor o regulamento
da taxa judiciaria e o regimento das custas judiciarias da Justiça
local do Districto Federal.

Na referida Mensagem alludi igualmente á organisaçfio do systema penitenciário entre nós.
A's considerações que submetti então ao vosso esclarecido critério,
accrescentarei que não existe ainda o serviço de anthropometria criminal ou de identificação de criminosos, hoje reputado elemento primordial de todo systema penal bem organisado.
E' sensível a falta da lei que regulamente os preceitos do art. 6o
da Constituição, nSo só quanto á intelligencia a dar-se aos preceitos
constitucionaes, como quanto aos meios práticos da intervenção federal
nos Estados, nos casos em que é cila permittida.
Essa lei contribuirá efficazmente para o funccionamento regular
do regirnen federativo; cila é tanto mais necessária, quando é certo
que ficaram sem solução as collisões de assembléas legislativas e de
governadores que se deram em alguns Estados, sendo possível que
oocorram novos factos da mesma espécie.
Deve também continuar a occupar a vossa attenção a elaboração
dos Códigos Civil e de Justiça Militar, e a revisão do Código Penal.
Dentre outras reformas reclamadas por diversos serviços, destacarei as seguintes cuja necessidade é notória: uniformisação das
regras e preceitos relativos a naturalisação; — estabelecimento do
processo para a perda e reacquisição dos direitos políticos; — revisão
da lei eleitoral, principalmente na parte concernente ao processo do
alistamento dos eleitores; — regulamentação do estado de sitio e
dos seus effeitos, declarando a exclusiva competência da União para
a decretação dessa medida extraordinária; — fixação dos casos e
fôrma por que devem ser prestados aos Estados os auxílios de que
trata o art. 5° da Constituição;—e reorganisação da guarda nacional, actualmente regida por disposições differentes e sem a conveniente homogeneidade.
Já vos disse, em outra Mensagem, que a Constituição obriga a todo
o brasileiro ao serviço militar em defesa da Pátria e de suas instituições; ella, porém aboliu o recrutamento forçado, determinando que o
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Exercito e a Armada se constituam pelo voluntariado sem prêmio e,
em falta deste, pelo sorteio previamente organisado, e isso por meio
de contingentes que os Estados e o Districto Federal devem fornecer
annualmente, de conformidade com a lei de fixação de forças.
Está verificado pela experiência que o voluntariado sem prêmio
não fornece os contingentes necessários para completar o effectivo do
Exercito e da Armada. Actualmente muitos corpos do Exercito estão
com o numero de suas praças reduzido á metade, e ainda a menos,
e não tem sido possível completar os corpos de Marinheiros Nacionaes e de Infantaria de Marinha.
Foram dadas as providencias necessárias para effectuar-se no corrente ]anno o alistamento e o sorteio militar, de accordo com a lei
n. 2556 de 26 de setembro de 1874, modificada pela de n. 39 A de
30 de janeiro de 1892.
Mas, a fôrma por que está organisado o alistamento e o sorteio
para o serviço militar não garante o resultado desejado; por isso insisto pela urgência de uma lei que regule o sorteio de modo a ser
efficaz para satisfazer a previsão do legislador constituinte, estabelecendo providencias que habilitem ò Governo a elevar, com a necessária rapidez, o effectivo dos corpos do Exercito e da Armada, nos
casos extraordinários em que para isso estiver autorisado.
Cumpre além disso, que a mesma lei estabeleça o processo mediante o qual deve ser praticado o preceito da Constituição que determina que a marinha mercante concorra para o pessoal da Armada,
mediante sorteio.
.Devo também chamar a vossa attenção para a organisação do
Exercito que convém ser completada pela creaçãp de uma reserva
em condições de prestar serviços efficazes em casos extraordinários.
As repartições do Ajudante General e do Quartel Mestre General,
constituídas como estão, não correspondem és necessidades das organisações f militares modernas.
Tendo em attenção as condições peculiares do nosso Exercito,
é necessário converter a repartição do Ajudante General em repartição
do chefe do Estado-maior General com attribuições bem definidas,
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e refundir as repartições do Quartel Mestre General e da Intendencia
em Intendencia Geral da Guerra, incumbida da acquisição, conservação
e distribuição do respectivo material.
A reforma dessas repartições deve ser o ponto de partida para a
reorganisação dos outros serviços a cargo do Ministério da Guerra.
As reformas feitas nas Escolas Militares não têm correspondido
aos intuitos dos seus autores. A revisão dos respectivos regulamentos, especialmente para tornar mais práticos os cursos, é medida
urgente aconselhada pela experiência e que já occupou a vossa'
attençõo na ultima sessão legislativa.
Reverteram á Escola Militar desta Capital os alumnos que, a bem
da ordem e da disciplina, haviam sido desligados daquelle estabelecimento de instrucção militar a 15 de março do anuo passado, em
conseqüência das graves occurrencias que ali se deram.
Prpseguem regularmente os estudos para organisação de um plano
de defesa dos portos da Republica e estão sendo executadas as obras
de reconstrucção das actuaes fortalezas e do seu artilhamento.
Das construcções iniciadas para hospitaes, escolas, quartéis, paióes,
cie., algumas teem progredido com regularidade, outras caminham
muito lentamente e diversas foram suspensas pela insufflciencia dos respectivos créditos. A paralysacão de taes obras importa sempre em
prejuízo pela deterioração dos trabalhos executados.
O Arsenal de Guerra desta capital está mal collocado sob todos
os pontos de vista; a sua mudança para logar apropriado é necessidade geralmente reconhecida. No Realengo, ondo está funccionando
a Escola Pratica do Exercito, existem os alicerces de uni grande
edifício destinado ao Arsenal de Guerra. Convém continuar, opportunamente, essa obra abandonada ha cerca |de 20 annos, e em que
centenas de contos de réis já furam dispendidas.
Em virtude do disposto no urt. 5° § 1° da lei n. 149 de 18 de
julho de 1893, o Supremo Tribunal Militar, expediu regulamento para
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o processo militar, o qual será observado emquanto a matéria não
for regulada em lei, nos termos daquella autorisáção.
Por decretos de 31 de outubro, de . 14, 21, 22 e 23 de novembro
e de 12 de dezembro de 1895, pelos motivos constantes dos respectivos actos, foram revogados os decretos de 7 e 12 de abril de
1892, de 11, 12, 14, 19, 22, 26 28 e 31 de maio e de 25 de agosto de
1894 — que reformaram officiaes do Exercito e da Armada e demittiram lentes e professores vitalícios da Faculdade de Medicina desta
Capital, da de Direito do Recife, das Escolas Militares desta cidade
e de Porto-Alegre, da Escola Naval, do Gymnasio Nacional e do
Collegio Militar.
O Governo tem empregado todos os esforços para regularisar os
serviços dependentes do Ministério da Marinha, profundamente perturbados pelos acontecimentos que todos deploramos. Si muito tem sido
feito, ainda muito Testa afazer não só no que respeita aos elementos
materiaes como,em relação ao pessoal da Armada.
Continua a construcção na Europa dos oito navios de guerra mandados fazer pelo meu antecessor.
Para o augmento conveniente da nossa esquadra, será ainda preciso fazer acquisição de outros navios quando as circumstancias financeiras da União forem mais lisongeiras.
E' de necessidade a mudança do Arsenal de Marinha do centro
da cidade, onde actualmente se acha situado, para ponto mais conveniente em que tenha outras condições de segurança e possa tomar
as proporções que o crescente desenvolvimento dos serviços vai diariamente exigindo. Para esse importante assumpto, do mais vital interesse para a administração naval, pende de vossa decisão a concessão
de um credito, já solicitado.
A necessidade de se reformar a Secretaria de Estado da Marinha
cada dia. mais se accentua. E' urgente dar-lhe uma organisação mais
de harmonia com os serviços que deve prestar; mesmo quando todos
Os empregados se esforçassem por bem servir, é impossível concentrar
nessa repartíçüo, da fórrna porque esta constituída, iodas as attribuí-

cões da administração. O grande numero de repartições que tem sido
creadas, todas dirigidas por chefes independentes, avolumou consideravelmente o serviço que não pôde ser feito com o diminuto pessoal
que possue; falta-lhe, por outro lado, o elemento militar, competente para o estudo das diversas questões technicas e proflssionaes
sobre que ella tem de informar. E' de grande conveniência a reoro-anisação do serviço de modo que, desapparecendo todas essas repartições em que hoje se fragmenta o trabalho, constitua-se a Secretaria
de Estado em condições de imprimir a todos os serviços uma orientação mais prompta e homogênea.
•Nessa reorganisação deve se comprehender o Quartel General,
constituindo uma repartição especialmente encarregada da administração do pessoal e á qual deverão ficar subordinados não só o
Corpo da Armada, como os Corpos de Saúde Naval, de Engenheiros
Navaes e de Commissarios, que hoje teem organisações independentes
com seus respectivos chefes.
Ligeiro exame da classe activa dos differentes corpos de officiaes
da Armada e da classe dos reformados demonstra a necessidade
de ser alterado o disposto nos decretos n. 108 A de 30 de dezembro de
1889 e n. 336 A de 16 de abril de 1890, que estabeleceram a reforma
compulsória por limite de idade e concederam aos officiaes reformados
certas vantagens pecuniárias. Semelhante favor que somente deveria
ser concedido áquelles que fossem obrigados a se reformar, ou por
haverem attingido a idade limite, ou por incapacidade physica comprovada em inspecção de saúde, tornou-se extensivo a todos, inclusive
áquelles que em condições de ainda poderem prestar serviços á Pátria
vão buscar na reforma um descanço remunerado a que realmente
ainda não fizeram jus. Recommendo á vossa attenção as ponderações
feitas pelo Ministro da Marinha, em seu relatório, sobre a necessidade
da revisão das leis relativas á reforma compulsória. Razões de ordem
econômica e o interesse da defesa nacional aconselham essa revisão.
Outro assumpto para o qual chamo a attenção do Congresso Nacional é a situação dos officiaes da Armada cujos direitos n&o foram
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attendidos pelas promoções de 9 e 30 de agosto de 1894. Os accessos
de posto concedidos nessa época não somente não respeitaram as
prescripções da lei, que terminantemente dispõe que sejam as vagas
preenchidas por antigüidade e por merecimento, em determinada
proporção, como também fizeram reviver o quadro extraordinário
creado pele art. 8° § 4° da lei n. 1523 de 28 de setembro de 1867 para
recompensar serviços relevantes prestados na Campanha do Paraguay. Essas promoções deram causa a muitas reclamações que teem
sido sujeitas a consulta do Conselho Naval e Supremo Tribunal Militar. Os offlciaes prejudicados podem ser classificados em dois
grupos; um, constituído por aquelles que por sua classificação na
escala tinham direito a ser promovidos por antigüidade; outro, por
aquelles que foram preteridos por collegas que não tinham satisfeito
as condições exigidas pela lei para obterem promoção. Aos primeiros
tem o Governo attendido, promovendo-os e os mandando aggregar á
classe; quanto aos segundos porém, para os attender, teria, ou de declarar sem effeito algumas das promoções de 1891, facto sem precedente nos annaes de nossa marinha de guerra, ou de conceder-lhes
também accesso augmentando ainda o quadro extraordinário.
Entretanto, obrigar esses officiaes a esperar, no mesmo posto, que
se dêem tantas vagas quantas são as necessárias para que o Corpo da
Armada volte ás proporções legaes é, além de clamorosa injustiça,
tolher-lhes todas as aspirações legitimas, destruindo nelles o incentivo
mais essencial na existência das classes militares.
Para dirimir ou attenuar tal situação é preciso, pois, que o Congresso Nacional tome alguma deliberação, parecendo que o mais conveniente seria autorisar-se a extincção do quadro' extraordinário pela
transferencia dos offlciaes desse quadro na razão de um terço das
vagas que se forem dando no quadro ordinário, sendo os outros dois
terços preenchidos pelos offlciaes deste quadro na fôrma da vigente
lei de promoção. A extincção do quadro extraordinária seria assim
menos rápida, porém feita de modo mais justo, sanando quanto
possível o prejuízo dos officiacs não promovidos.

Como subsidio para o estudo da commissao mixta do Congresso
encarregada da revisão das tarifas aduaneiras, inaugurou-se nesta
Capital a 15 de novembro uma exposição de productos da industria
nacional.
Esse certamen, devido á iniciativa particular, sob a direoçao
daquella commissão do Congresso, veio revelar o grão de adiantamento
de muitas de nossas industrias, cujos productos rival isam, em perfeição,
com os seus similares importados. O Governo, a quem não podia
deixar de interessar tão útil e patriótico commettimento, fez-se representar por um delegado especial que acompanhou em todo o seu curso
os trabalhos dessa exposição.
O serviço de introducçSo de immigrantes continua a ser feito pela
Companhia Metropolitana, em virtude do contracto de 2 de agosto de

1892.
O Governo se esforça por tornar effectiva a autorização que lhe
foi concedida na lei do orçamento vigente para transferir aos Estados
por ajuste, ou rescindir, mediante accôrdo, o contracto celebrado com
aquella companhia.
Durante o anno findo entraram nos diversos portos da Republica
164.371 immigrantes.
Transferidas, como foram, para os Estados as terras devolutas,
não ficou á União terrenos a colonisar; teve por isso de passar
também o serviço de localisação dos immigrantes aos Estados, alguns
dos quaes não se achavam para isso sufflcientemente preparados.
A' União ficou unicamente reservada a incumbência de transportar
os immigrantes, alojal-os na chegada e dar-lhes o destino escolhido
por elles.
Desse systema, creado pela legislação em vigor, já vão apparecendo sérios inconvenientes e maiores ainda poderão surgir.
Levas de immigrantes chegam ás vezes com destino a Estado que
os não pôde receber; e o Governo federal, que não possue colônias
para onde os possa encaminhar, vê-se forçado a conserval-os nas
hospedadas, excedendo por vezes a lotação destas, até que mudem
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os immigrantes de resolução, ou sejam atropeladamente medidos
lotes, no Estado preferido, para nelles serem localisados. Outros Estados que não teem corrente hnmigratoria, ou que não a teem suficiente para as necessidades de sua lavoura, começam a mandar agentes
seus aos centros de emigração na Europa, sem que sobre esse serviço possa o Governo Federal ter acção, quando a elle cabe velar pelos
interesses internacionaes que serviços dessa ordem naturalmente
cream,
E' mister, pois, reorganisar todos esses serviços de modo que desappareçam taes inconvenientes.
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A revisão, mediante accordo, dos estudos definitivos, já approvados,
das estradas de ferro que gozam do garantia de juros, autorisada na
lei n. 360 de 30 de dezembro ultimo, não pôde ser effectuada sinão depois que for adoptado definitivamente o plano geral de viação da Republica, a que se refere o decreto legislativo n. 109 de 14 de outubro
de 1892.
A falta do plano geral de viação ou de leis compleinentares que
bem definam a competência dós poderes da Uniõo e dos Estados, muito
vagamente traçada no decreto de 14 de outubro de 1892, tem susci-

tado alguns conflictos, oriundos de concessões feitas pelos Estados e
municipalidades, que o Governo tem affectado á justiça federal, de

De accordo com a Convenção Postal Universal e nos termos do
regulamento ultimamente expedido, continuam a ser executados os
serviços dos correios da Republica. O regulamento de 10 de abril
de 1894, em varias disposições substanciaes, afastava-se do decreto
n. 194 de 11 de outubro do anno anterior, que autorisara a sua expedição. No intuito de descentralisar e melhorar o serviço postal, a lei
n. 272 de 10 de junho de 1895, autorisou o Governo a rever aquelle
regulamento, observando as bases nella estatuídas.
Em virtude dessa autorisação expediu-se o decreto n. 2230 de
10 de fevereiro ultimo que approvou o novo regulamento dos correios
federa es.
Esse serviço, cujo desenvolvimento acompanha de perto os progressos do Paiz, se resente de faltas originadas principalmente da carência de material adequado; assim é que as repartições postaes, em
geral, a começar por esta Capital, se acham mal installadas em edifícios não apropriados ao serviço, que requer prestbza, segurança e
flscalisaçSo severa.
A viação férrea subvencionada pela União vai tendo seu desenvolvimento natural pela abertura ao trafego de trechos de suas linhas e
pela construcção de outras, sendo que, pela applicação do systema
de tarifas moveis, os encargos do Thesouro, pela garantia de juros,
teem decrescido na razão do augmento das receitas.

conformidade com o art. 59 da Constituição.
Os serviços das estradas de ferro da Uuião se limitaram aos recursos
consignados na lei do orçamento, a algumas unicamente para o
trafego e a outras para o trafego e construcção.
Apezar de não terem sido muito amplos esses recursos, foi digno
de nota e desenvolvimento operado em quasi todas. As linhas que
demandam o Rio S. Franscisco avançaram sua construcção, sendo
que, a 24 de fevereiro ultimo, foi inaugurada a Estação do Joazeiro,
pondo em communicação directa com o littoral, pelo porto da Bahia,
a parte francamente navegável do grande estuário que fertilisa o interior de vários Estados de UniSo.
Os serviços da Estrada de Ferro Central do Brasil resentem-se
ainda de defeitos, provenientes de causas diversas, que o Governo tem
procurado remover.
Por conta de credito de 8.000:000$, consignado em o n. 16 do
art. 6° da lei do orçamento, foram autorisadas os obras de um ramal
ligando a Estação Marítima da Gamboa ás linhas geraes da Estrada
de Ferro Central, sendo os respectivos estudos approvados pelo decreto n. 2239 de 9 de março.
Esta e outras obras—de substituição da via permanente, construcção de novos desvios, ampliação de officinas e estações, cuja
urgência é de ha muito reconhecida, virão trazer considerável melhoramento á regularidade dos serviços daquella importante ierro-via.
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Usando da autorisação contida noart. 6° § 11 n. 10 da lei n. 360
de 30 de dezembro de 1895, deu o governo novo regulamento á Estrada
de Ferro Central pelo decreto n. 2247 de 26 de março, no qual procurou attender, tanto quanto possível, ás actuaes exigências do
serviço, assentando igualmente bases para a melhor organisação
dos diversos ramos da administração e tendo cm vista redir/ir as
despe/as do custeio pela applicação de medidas efficazes, quer na fiscalisação da acquisição do material, sua. conservação e seu emprego,
quer na utilisação do pessoal.
A' vista do que dispoz o n. 19 do art. 6° da rnesma lei, a construcção da Estrada de Ferro de SanfAnna do Livramento ao Saycan
ficou a cargo do pessoal incumbido do prolongamento da Estrada de
Ferro de Porto Alegre a. Uruguayanna. Nesse sentido foram dadas, em
tempo opporluno, as necessárias providencias.
Em Mensagem de 3 de janeiro findo, o Senado remetteu ao Governo
vários documentos relativos ao arrendamento da Estrada-de Ferro Central do Brasil, para que este instituísse sobre a matéria os exames administrativos, econômicos e teclmicos necessários a babilitar aquella casa
do Congresso a estudar e deliberar sobre o assumpto na actual sessão.
E como entre os alludidos documentos figurasse também o projecto n. 70 de 16 de dezembro de 1895, que trata não só da cessão aos
Estados das diversas estradas nelles existentes e actualmente custeadas pela União, como também de sua venda em hasta publica, o
respectivo Ministro, cm data de 17 de fevereiro, requisitou os precisos
esclarecimentos dos directores das differentes Estradas de Ferro, e
submetteu o assumpto ao estudo do Club de Engenharia. Reunidos
e organisados taes esclarecimentos, o Governo satisfará o pedido constante da referida Mensagem.
O Telegrapho continuou a estender suas linhas para o interior dos
Estados, pondo-se ao serviço de avultado numero de centros de população.
Com a recente Inauguração do cabo sul>fluvial do Amazonas,
acham-se ligadas entro si todas as capitães dos Estados da União.

Tão rápido tem sido o desenvolvimento das linhas telegraphicas
brasileiras nos últimos annos que a média annual do prolongamento
da sua rode, a partir.de 1890, é de 1.250 kilometros e o augmento
da canalisação electrica ou desenvolvimento dos fios conductores é
representado por uma média superior a 3.000 kilometros. Ainda no anno
passado 36 novas estações foram entregues ao uso publico e, pelo incremento que vai tomando ense serviço, no corrente anno certamente
se effectuará a inauguração de maior -numero de estações.
Em correspondência com o desenvolvimento da extensão das linhas
tem sido rápido o augmento da renda que, no exercício passado, elevou-se a cerca de 4.000:000$000.
No intuito de tirar o máximo proveito dos elementos actuaes, cogita
o Governo de sugeitar a regulamentação do trafego telegraphico feito
pelas linhas férreas da União, ou por ella subvencionadas, ás mesmas
disposições que regem o serviço da Repartição dos Tclegraphos, de
modo a obter-se trafego mutuo, não só para a correspondência dentro do
Paiz como para o estrangeiro. Essa medida trará augmento do trafego
ao lado de maior facilidade para as communicacões telegrapliicas.
Rcaliza-se neste anno, na capital da Hungria, uma conferência
internacional para a revisão do regulamento executivo das disposições
da Convenção de S. Petersbourg, da qual o Brasil fez parte; o Governo
julgou conveniente que o nosso Paiz fosse representado nessa conferência por um profissional da administração dos telegraphos, tendo
em attenção a importância dos assumptos que lá vão ser agitados,
alguns'dos quaes nos interessam de perto.
' O melhoramento dos portos da Republica, é assumpto que deve
attrahir a vossa attenção.
Para se adaptarem ás múltiplas necessidades do commercio internacional, importam, é certo, essas obras em avultado dispendio, que
é compensado entretanto, no futuro, pelo desenvolvimento commercial
que animam, pelas relações internacionaes que estreitam, pelo accrescimo da fortuna publica que operam e pela facilidade que offcrecem a
uma melhor fiscalisação e arrecadação das rendas aduaneiras.
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Estabelecida, por disposição constitucional, a competência dos poderes federaes para o alfandegamento dos portos, aos mesmos poderes,
como medida complementar, deve caber exclusivamente a faculdade
de melhoral-os por si ou mediante concessões.
Para evitar conflictos é conveniente que essa competência exclusiva da União seja esclarecida em lei.
O systema de abastecimento de água a esta capital, apezar de
consideravelmente augmentado, resente-se de defeitos determinados
pela insufflciencia da canalisação, que, com o desperdício de água, diminue o supprimento de cerca de 20 °/0.
Encontrareis no relatório do respectivo Ministro a indicação das
providencias a tomar para sanar taes inconvenientes.
Continuam com regularidade os serviços concernentes á estatística
da Republica, sendo empregados esforços para serem em breve concluídos os trabalhos de apuração do ultimo censo.
E' necessário desde já providenciar-se para o recenseamento geral
que deverá ser feito em 1900, afim de dar cumprimento á determinação
do art. 28 § 2° da Constituição que manda fazer a revisão decennalmente.
Os serviços da Commissão incumbida de escolher o local para a
futura Capital da União, na área, já demarcada, no planalto central da
Republica, segundo o disposto no art. 3° da Constituição, não puderam
ter grande desenvolvimento no anno findo pela deficiência da verba
votada, o que determinou a suspensão dos trabalhos de campo nos
últimos mezes do exercício.
Taes serviços devem ser feitos com a máxima ponderação, attentos
os altos interesses ligados a essa escolha.
O orçamento actual não consignou verba para o custeio desse serviço de iniciativa do Congresso. Suspensos como já se achavam os
trabalhos de campo, foi dispensado o pessoal civil da commissão, continuando os militares com os de escriptorio, sem outra remuneração
além da de suas patentes.
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O Congresso transferio do Ministério da Guerra para o da Industria, Viação a Obras Publicas a Fabrica de Ferro de S. João de
Ipanema.
Fazendo essa transferencia, o Congresso Nacional supprimio a
consignação orçamentaria destinada ao custeio da Fabrica, autorisando o Governo a alienal-a ou arrendal-a. Achando-se em actividade
os trabalhos dos fornos e das uzinas e estando em execução diversos
trabalhos anteriormente contractados, não foi possivel dar inteiro
cumprimento á disposição legislativa, tomada no ultimo dia do
exercício financeiro, attendendo a que a cessação brusca dos serviços,
além de romper contractos feitos, importaria na inutilisação dos
fornos altos e na deterioração de considerável porção do material da
Fabrica, que ficaria assim grandemente desvalorisada, justamente na
epocha em que se trata de fazer a sua venda ou arrendamento.
Está correndo o prazo, a findar-se a 15 de junho, para a concurrencia afim de ser cumprida a determinação legislativa; continuando entretanto a funccionar a Fabrica, com as reducções possíveis
na despeza, para serem ultimadas as encommendas contractadas e
evitar a deterioração dos fornos e do material mecânico, que representam valor considerável.
Impressionados com a considerável expansão que tem tido a cultura do café, que constitue a grande riqueza do Paiz, sem um augmento correspondente no consumo, os governadores dos Estados de
S. Paulo e do Espirito-Santo dirigiram uma circular aos dos principaes
Estados productores daquelle gênero, convidando-os para uma conferência que teria por fim a organisação de uma propaganda systematica
e continua, para a conquista de novos mercados consumidores.
A reunião teve logar em Petropolis no começo deste anno e os
representantes dos differentes Estados accordaram ahi nas providencias
necessárias para levar por diante aquella utilissima e patriótica idéa,
que o Governo está disposto a auxiliar por todos os meios a seu alcance.
A lei do orçamento para o exercício vigente foi, como sábeis, publicada no penúltimo dia do exercício anterior. Urgido pelo tempo
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teve o Governo necessidade de tornal-a conhecida das repartições
flscaes da Republica, por meio de telcgramma até poder providenciar
sobre a distribuição regular dos créditos dos differeníes minis-

cruantia quando entrarem em movimento diversas concessões que teem
estado paralysadas, aguardando os concessionários opportunidade
nara dar impulso aos seus trabalhos.
Com o fim de se esclarecer e poder habilitar-vos a tomar conhecimento da procedência das reclamações contra as taxas da lei actual
do orçamento, procurou o Governo ouvir a opinião do commercio
importador desta capital c serão opportunamcnle submettidos ao vosso
exame todas as informações que houver colhido sobre assurnpto de
tanto interesse para o Paiz.
Foram expedidos para execução do orçamento os regulamentos
precisos para a cobrança do imposto do fumo c de bebidas alcoólicas
e estão sendo ultimados os que se referem a operações da bolsa e
á navegação de cabotagem.
Continua o Tribunal de Contas a regcr-se provisoriamente pelo
decreto, n. 1166 de 17 de dezembro de 1892, convindo que decreteis a
lei cm que se deve fundar definitivamente, para poder prestar os
serviços inhcrcnlcs a urna instituição tão importante.

térios .
Consignando profundas alterações nas tarifas, a lei do orçamento
suscitou desde logo numerosas reclamações por parto dos interessados. Procurou o Governo dar ás suas disposições a intelligencia
que lhe pareceu mais acertada, menos vexatória ao commcrcio e mais
de accordo com as Arossas vistas.
Estando ainda cm começo o exercício, não tenho elementos se-*
guros para ajuizar da influencia das taxas da lei n. 359 de 30 de
dezembro de 1895 sobre a arrecadação. ^0 commercio importador,
para escapar ás aggravações das novas tarifas, avolumou as suas
encommendas e a renda denotou no 1° trimestre na Alfândega desta
capital uma. elevação, comparada com a do 1° trimestre do anno anterior, mantendo-se agora enfraquecida. Presumo que esto esmoreci mento será temporário e que com a entrada da nova safra a importação terá maior desenvolvimento.
Constituindo o imposto de importação a fonte principal da nossa
renda, comprehendeis quanto é preciso, acautelar a sua arrecadação,
nem permittindo que os Estados continuem a invadir a zona tributaria
federal, nem compromettendo o imposto por uma elevação exaggerada de taxas, com o intuito, embora louvável, de protecção ás nossas
fabricas, a maior parte das quaes deve a causas conhecidas o torpor
do seu funccionamento.
Também em proveito da renda convém evitar, salvo casos excepcionaes, novas concessões de isenção de direitos e restringir os favores
já concedidos pela declaração terminante do que deve ser considerado matéria prima para ccmstrucção e custeio dos serviços, tornandose bem definido, por disposição expressa na lei, que em todos os casos
a isenção é limitada aos artigos que não possam ser encontrados ou
que não tenham similares em nosso mercado.
O desfalque na renda proveniente das isenções de direitos pôde
ser computado em 20.000:000$ por exercício e ascenderá a maior

Autorisado pela lei n. 265 de 24 de dezembro de 1894 contrahiu
o Governo, por intermédio dos seus agentes em Londres, os Srs. N. M.
Rothschild & Sons, um empréstimo de £ 6.000.000 ao preço de 85 e
juro de 5 °/0. No relatório do Ministro da Fazenda cncontrareis as
condições desta operação, que foi realizada para o fim de acudirmos
ao pagamento do empréstimo anterior de £ 2.000.000 e ficarmos .habilitados para satisfazer os nossos compromissos no exterior.
A situação financeira do Paiz continua a preoccupar a attenção do
Governo.
Tenho perseverado-no plano que tracei de executar a lei com
lealdade, reduzindo a despeza publica tanto quanto tem sido possível
e me esforçando por bem fiscalisar a arrecadação da renda.
Não obstante este programma de administração, efficaz em toda
a parte para a restauração das finanças de um Paiz; não obstante a
tranquillidade interna, assegurada pela pacificação do Rio Grande do
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Sul, estancando-se uma fonte enorme de despezas para o Thesouro e
de perturbações para a Nação; apezar de ter o governo levantado no
exterior um grande empréstimo, que lhe permittia afastar-se do mercado, livre assim da concurrencia de um grande tomador de cambiaes;
a despeito de haver o Governo iniciado o seu pensamento do resgate
do papel-moeda, retirando da circulação 30.000:000$ — o cambio
desceu, com geral sorpreza, a uma taxa que perturba aos que conhecem os grandes recursos do Paiz.
Si é certo que, nos ulimos mezes, o commercio importador, augmentando as suas encommendas, constituiu-se maior tomador de letras
no mercado, si a safra do café não foi abundante e as entradas teem sido
realmente escassas, é incontestável que o valor da nossa exportação,
dadas aquellas circumstancias, não autorisa uma tão grande depressão
na taxa cambial.
Durante o anno de 1895 embarcaram nesta capital para o exterior 2.763.727 saccas de café e no porto de Santos 4.194.588, representando somente estas parcellas o valor official de 279.177:016$790.
No mesmo anno o Estado do Pará exportou 15.398.256 kilogrammas
de borracha. Estes dados isolados mostram bem que para um período
de não avultado movimento commercial e talvez de esmorecimento
como foi o anno de 1895, a taxa cambial desceu muito abaixo do seu
nível natural, deixando de ser um reflexo fiel do estado econômico
do Paiz.
Comprehendeis, entretanto, quanto perturba a vida da Nação uma
taxa tão pobre e a quantos sacrifícios obriga o Thesouro para poder
solver os seus compromissos no exterior.
Esta situação revela que ainda não ha completa confiança no crêi
dito do Paiz e que é preciso combater as causas que a produziram
e que a tem alimentado.
A renda ordinária não basta para cobrir a nossa despeza, augmentada sempre pela que provém de créditos votados para differentes
serviços e o déficit se tem accumulado, provocando a necessidade de
serem cobertos por meio de empréstimos que representam ônus de
natureza diversa e maiores responsabilidades para o Thesouro.

Um bom orçamento, opportunamente decretado e profundamente
econômico, é a grande necessidade do momento, como o equilíbrio
da receita com a despeza deve ser a constante aspiração dos brasileiros .
Sabeis que entre as causas que mais teeni concorrido para perturbar a nossa situação financeira, provocando grandes prejuízos á
Naç&o, abrindo margens a criticas acerbas e prejudiciaes ao novo
reginien pelo influxo que exerce no animo popular, a mais grave
e a que mais tem concorrido para a depressão da taxa cambial, é a
que provem das desordens na circulação em conseqüência do excesso
das emissões bancarias.
A's medidas já decretadas para a retirada do palpel-moeda cumpre
addicionar outras que constituam um plano capaz de produzir o grande
effeito de normalisar a circulação.
Dispondo a União de um forte direito creditorio sobre o Banco da
Republica, que não poderá sem comprometter a sua própria existência, solver rapidamente a sua divida, estou certo de que ahi se
encontrará recursos sufflcientes para serem applicados no resgate
gradual do papel-moeda, sem augmentar as responsabilidades do Thesouro e sem trazer bruscos abalos á circulação.
Assumindo ao mesmo tempo o Governo a responsabilidade das
emissões bancarias pela transferencia ao Thesouro dos respectivos
lastros, ficará também habilitado para accelerar o resgate, em momento
opportuno, por meio das apólices retiradas da circulação.
Ha, como vedes, nesta indicação um recurso certo, que funcciona
independentemente das votações do Congresso em suas leis annuas — a
divida do Banco da Republica e seus juros de um lado, e de outro a
somma de apólices representativas dos lastros que garantem as emissões.
Acceitas estas bases ou outras que forem suggeridas por vossa'
experiência e sabedoria, e reforçados aquelles elementos com os que
puderem ser consignados no orçamento, quando se tiver conseguido
° seu equilíbrio, dentro de um prazo relativamente curió ter-se-ha
reduzido a circulação a condições regulares.

31

30

TSo grande é a importância que, dentro e fora do Paiz, se liga
com justa razão, a tudo quanto se prende á circulação monetária, que
um plano de resgate, affiraiando o poder publico o propósito de voltar
á circulação metallica, desidemtum de todos os governos bem constituídos, ha de concorrer para melhorar as condições do nosso credito
e foríifical-o.
Pelos dados constantes da Synopse do exercício de 1895 deve
elevar-se a 257.887:647$563 a arrecadação conhecida desse exercício,
a qual, addicionando-se a importância calculada, proporcionalmente,
para os balanços ainda não recebidos no Thesouro, na somma de
32.663:249$61S, subirá a 290.550:897$181.
Si a este total augmentar-se a renda do semestre addícional, calculada pela arrecadação em igual período do exercício anterior
(10.174:399$878), teremos 300.725:297$059, ou 319.998:494$942, incluindo o liquido dos depósitos, computado em 19.273:197$S83.
Tendo sido a receita orçada em 270.198:000$, a arrecadação presumível ser-lhe-ha superior em 49.800:494$942.
A despeza do mesmo exercício foi fixada em 275.691:670$588, sendo
augmentada de créditos extra-orçamentarios, abertos durante os dois
primeiros semestres, no total de 69.503:682$225, o que a fará subir a
345.195:352$813.
Considerando-se, porém, que da importância desses créditos somente a de 60.339:915$144 é destinada ao exercício de 1895, por pertencerem 1.007:200$835 ao de 1893 e 8.156:5661246 ao de 1894, deve a
referida despeza de 345.195:352$813 ficar reduzida a 3,36.031: 5S5$732.
Ora, sendo a receita calculada em 319.998:494$942 e a despeza
em 336.031:585$732, seria o déficit do exercício de 16.033:090$790, si
\ não estivesse incluído o recurso dos depósitos líquidos, avaliado em
19.273:197$S83.
.Deduzida esta importância o déficit será de 35.30G:288s673.
E' porem de presumir que diminua, por não serem despendidas
em total as quantias fixadas na lei do orçamento c nos créditos
especiaes, suppíementares e extraordinários, a que me lenho referido.

Com relação ao exercicio de 1896 não é possível determinar precisamente qual a arrecadação.
Para evitar as aggravações de impostos, estabelecidas pela lei
n. 359 de 30 de dezembro de 1895, avultaram os despachos de importação no 1° trimestre. Verificou-se, entretanto, que a arrecadação
da Alfândega do Rio de Janeiro no mez de abril ultimo foi inferior, em
cerca de 2.000:000$, á de mez igual do anno anterior.
E' certo que essa differença pode ser compensada, pela cobrança
dos impostos já augmentados, que deixou de ser effectuada no referido trimestre com relação ás mercadorias embarcadas nos portos
de sabida até 31 de dezembro de 1895.
Tomando, portanto, como base para o calculo a arrecadação conhecida no trimestre de janeiro a março últimos, na importância de
80:250:000$, e avaliando proporcionalmente a dos outros três trimestres em 240.750:000$, será de 321.000:000$, a renda de todo o
exercicio.
Addicionando-se a esta somma a arrecadação provável do semestre addicional, calculada pela de igual período do exercicio de
1894 (10.174:399$878) ter-se-ha 331.174:399$878, importância inferior
em 18.459.600$122 á de 349.634:000$, orçada pela lei do orçamento vigente, deduzida a do 5.000:000$ em que foi calculado o liquido dos
depósitos.
Estas previsões podem ser excedidas si considerarmos que a safra
de café deste anno ó abundante, e lia de reflectir favoravelmente no
movimento commercial e na taxa do cambio.
Não obstante o desenvolvimento que tern tido a receita e os recursos que provieram do empréstimo externo, tudo aconselha a maior
prudência na decretação da despeza e o máximo cuidado em sua
applicação.
Nos relatórios dos differentcs Ministérios, que vos serão apresentados, encontrareis informações mais amplas sobre os diversos
ramos do serviço publico.
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Ser-vos-hSo ministrados, com a maior solicitude, os demais esclarecimentos que vos forem necessários, e ficai certos de que continuarei a dedicar todos os meus esforços para desempenhar a elevada
missão que me foi confiada, assegurando o respeito á lei e ás instituições da Republica.
Capital Federal, 3 de maio de 1896.
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Cumprindo o preceito da Constituição, venho dar-vos conta da Presidência
da
situação do Paiz e indicar-vos as providencias e reformas que, por sua Republica
urgência, devem occupar, de preferencia, a vossa illustrada e criteriosa attenção.
Por achar-me gravemente enfermo, fui forçado, a 10 de novembro
próximo passado, a deixar o exercício da Presidência da Republica,
que reassumi a 4 de março, havendo então cessado aquelle motivo.
Durante o meu impedimento, que foi de cerca de quatro mezes,
fui substituído pelo illustre Sr. Vice-Presidente da Republica.
A 15 de novembro de 1894, ao tomar posse do elevado cargo que
me foi confiado pelo suffragio espontâneo de meus concidadãos,
afflrmei, em manifesto dirigido á Nação, que, no desempenho da tão
honrosa quanto difflcil missão que me fora imposta, obedeceria aos
princípios e normas seguintes:
— Execução fiel do regimen livre e democrático adoptado pela
Constituição de 24 de fevereiro, firmando e mantendo escrupulosamente
a autonomia dos Estados, harmônica com a soberania da União, e a
independência e o mutuo respeito dos poderes instituídos como órgãos
dessa soberania;
— Respeito ao exercício de todas as liberdades e garantias constitucionaes, mantendo concurrente e energicamente a obediência á
lfi
i e o prestigio da autoridade, condições indispensáveis para assegurar a ordem e o progresso;

— Administração da Fazenda Publica com a máxima fiscalisação
na arrecadação e no emprego da renda e com a mais severa e perseverante economia, reduzindo a despeza de modo a equilibral-a com
a receita, extinguindo-se assim o déficit do orçamento, convertido
este em realidade;
— Pontualidade na satisfação dos compromissos successivos, que
desde passado remoto se têm accumulado em ônus pesadíssimos a
transmittirem-se de geração a geração;
— Resgate gradual da moeda flduciaria para elevar o seu valor
depreciado;
— Animação á iniciativa particular para a exploração e desenvolvimento da agricultura e das industrias e attracção de immigrantes
que, povoando o nosso vasto território, fecundem com o trabalho as
suas riquezas;
- Garantia efflcaz á plena liberdade do suffragio, base fundamental da democracia representativa;
— Manutenção da ordem e da tranquillidade no interior e da
paz com as Nações estrangeiras, sem sacrificio de nossa dignidade e
de nossos direitos, cultivando e desenvolvendo as relações com as
Nações amigas.
Reassumindo o exercício da Presidência da Republica, mantenho o
mesmo programma, a cuja observância tenho-me dedicado com esforço
e perseverança e que tem sido executado em seus pontos capitães.
A situação financeira do Paiz continua a preoccupar a attenção
do Governo, que persevera no plano de cumprir a lei com lealdade,
reduzindo a despeza publica tanto quanto possível e esforçando-se
por bem liscalisar a arrecadação da renda. Relações
Exteriores

Tenho verdadeira satisfação em poder affirmar-vos que estamos
em paz com todas as Nações, cultivando com ellas relações de amisade que empenho-me em manter c desenvolver.
A 5 de agosto do anuo próximo passado, vos -communiquei que,
mediante os bons officios offerecidos pelo Governo de Portugal, a
Inglaterra reconheceu a plena soberania do Brazil sobre a ilha da

Trindade, ficando assim solvida essa questão de modo digno e honroso para ambas as Nações.
Poucos dias depois a Legação Ingleza participou, ao Ministério
das Relações Exteriores que o navio de guerra Barracouta tinha recebido ordem para ir á ilha da Trindade afim de proceder á remoção
dos signaes de occupação alli deixados, por esse mesmo navio, em
janeiro de 1895.
Removidos esses signaes, o Governo resolveu collocar naquella
ilha um padrão com a inscripção — Brasil — para assignalar a nossa
soberania. Foi incumbido desse serviço o cruzador Benjamin Constant,
que o desempenhou em 24 de-janeiro deste anno, conforme consta
do termo assignado pelo commandante e officiaes daquelle cruzador.
Sinto que a ordem publica tenha sido perturbada na Republica
Oriental do Uruguay por guerra civil que tantas victimas já tem causado e faço sinceros votos para que em breve se restabeleça a paz
e a harmonia no seio dessa Nação amiga. Em cumprimento de ordens
reiteradas, têm as autoridades brazileiras exercido a maior vigilância
possível para que o nosso território não sirva aos revolucionários em
suas hostilidades ao Governo Oriental; os que passam a fronteira são
desarmados e internados.
As condições peculiares da linha divisória nem sempre permittem
vigilância completa e efflcaz, mas as autoridades hão de perseverar
na execução das instrucções do Governo Federal a esse respeito.
A demarcação dos nossos limites tem merecido a particular
attenção do Governo.
Brevemente serão promovidos os ajustes necessários com a. Republica Argentina para a demarcação do território das Missões, de
conformidade com o laudo arbitrai proferido a nosso favor.
A demarcação com a Bolívia, suspensa temporariamente pelos
motivos constantes do Relatório do Ministério das Relações Exteriores, continuará na época própria. No entretanto, aproveitando o
tempo, se procederá â verificação da latitude da nascente do Javary.
Com muita satisfação, vos dou a grata noticia de haver-se concluído e asaignado, nesta cidade, em 10 de abril ultimo, um tratado,

que será submettido á vossa apreciação, mediante o qual a secular
questão de limites com a Guyana Franceza será resolvida por arbitramento, sendo arbitro o Presidente da Suissa.
Prosegue a discussão diplomática, relativa á nossa justa reclamação motivada pelo grave conflicto occorrido em Amapá a 15 de
maio de 1895.
O Governo promove a negociação de ajustes com a Inglaterra e
a Hollanda para a determinação dos nossos limites com as respectivas
colônias.
Em execução do accôrdo de 19 de novembro, approvado pela Lei
n. 425 de 5 de dezembro do anno próximo passado, foi paga á Legação Italiana a quantia de 4.000:000$, destinada á liquidação das
respectivas reclamações.
Successos da
Bahia

Durante o intervallo das vossas sessões, o facto de maior gravidade quanto á ordem publica, pela repercussão que teve em todo
o Paiz, foi sem duvida o revez soffrido a 3 e 4 de março próximo
findo pelas forças que formavam a brigada expedida contra os fanáticos e bandidos acastellados na povoação de Canudos, Estado da
Bahia.

Lamentável pelas victimas que fez, entre as quaes avulta a
figura denodada e patriótica de Moreira César, que succumbiu honrando o posto que lhe foi confiado, o desastre de Canudos tornou-se
notável pela sensação que a sua noticia produziu nesta Capital e nos
Estados, sensação aggravada pela supposição de que os revoltosos
dos sertões da Bahia não são simplesmente impulsionados pelo fanatismo religioso, mas .também instrumentos dos que ainda sonham
i
com a restauração da monarchia, apezar de estar.esta definitivamente
condemnada pela Nação.
*

A alma nacional, assim ferida, vibrou forte, e de toda parte
foram enviadas ao Governo innumeras manifestações, affirmando a
solidariedade patriótica na defesa da Republica.
. Essas manifestações valem um verdadeiro plebiscito a favor das
instituições vigentes, tão espontâneas e sinceras foram ellas.

Batalhões de patriotas, da Guarda Nacional e de Policia dos
Estados collocaram-se ás ordens do Governo da União ; e, já em collectividades, já isoladamente, os cidadãos se offereciam pressurosamente,
para ir combater os revoltosos.
Nesta Capital foi onde a inesperada noticia daquelle insuccesso se
fez sentir com maior intensidade.
A exaltação própria desses momentos, em que a angustia parece
dominar a sociedade inteira, deu em resultado a pratica de excessos
lamentáveis, tendo a autoridade de intervir para restabelecimento da
ordem publica alterada e para protecção dos direitos individuaes
violados ou ameaçados.
Graças ás providencias então tomadas e á Índole ordeira da
nossa população, restabeleceu-se a tranquillidade e â calma habitual
voltou aos espíritos.
O exame reflectido dos factos produz a crença de que o insuccesso
de Canudos deu-se, não porque os revoltosos dispuzessem de elementos capazes de resistir e repellir o ataque, mas porque as forças
legaes, quando já se achavam dentro da povoação, que seria tomada
e vencida, tiveram a infelicidade de perder o valente chefe que as
dirigia e que, com o exemplo, mais do que com as vozes do commando, transmittia-lhes a sua coragem, que attingia as raias da
temeridade.
O bravo coronel Moreira César não teve quem o substituísse com
igual prestigio, apezar do valor militar dos seus auxiliares immediatos : — dahi o desanimo que apoderou-se das forças legaes e a
retirada desordenada e desastrosa.
O desastre augmentou a força moral dos revoltosos e os recursos
materiaes para a luta.
Não obstante, a causa da legalidade e da civilisação, em breve,
vencerá a ignorância e o banditismo.
Canudos vai ser atacado em condições de não ser possível novo
insuccesso : dentro em pouco a divisão do Exercito, ao mando do general Arthur Oscar, destroçará os que alli estão envergonhando a
nossa civilisação.
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Folgo em affirmar-vos que, para consecução desse resultado, que é
um desideratum de toda a Nação, estão collaborando com o Governo
Federal, principalmente, os Governos dos Estados limitrophes da Bahia
e o Governador deste Estado, cujo procedimento tem sido correcto e
patriótico.
Nos outros pontos do território nacional é geral a tranquillidade
publica, não tendo havido occurrencias dignas de menção.
Saúde publica

As condições sanitárias, tanto nesta cidade, como nos Estados,
em geral, têm sido felizmente lisongeiras.
Esse facto, entretanto, não é commum nesta Capital, a despeito
das medidas de hygiene constantemente postas em pratica, quer pelo
Governo, quer pela Municipalidade; e a perspectiva dos prejuízos de
toda a sorte, que acarretam as plíases epidêmicas entre nós,
impõe-me o dever de solicitar novamente a vossa attenção para a
questão do saneamento do Rio de Janeiro, na qual, a meu ver, cabe á
União auxiliar a iniciativa da Municipalidade.
Em vista da autorisação contida na lei do orçamento vigente,
_ foram unificados os serviços de hygiene marítima e terrestre, que se
achavam a cargo da Inspectoria Geral de Saúde dos Portos e do Instituto Sanitário Federal, passando ambos a ser executados pela Directoria Geral de Saúde Publica, em conformidade do regulamento
promulgado pelo Decreto n. 2458 de 10 de fevereiro.
Já tive ensejo de lembrar, em anteriores Mensagens, a necessidade
de fixarem-se definitivamente os casos e a fôrma por que devem ser
prestados aos Estados os auxílios de que trata o art. 5° da Constituição.
Na. falta de acto legislativo a esse respeito, para regulamentar
a intervenção da autoridade sanitária, ainda que provisoriamente,
o Governo, em circular recente aofe Governos dos Estados, procurou
definir o que seja — calamidade publica em um Estado — para justificar a requisição e prestação de soccorros por parte da União.

Entretanto, melhor decidireis sobre este assumpto, que é da vossa
competência.
Estão concluídos os trabalhos de construcção da estação quarentenaría de Tamandaré, no littoral de Pernambuco, destinada a servir de
Lazareto provisório. Proseguem com a possível regularidade as obras
de construcção do edifício definitivo e suas dependências, ás quaes
não se tem imprimido a rapidez desejada por motivos de força maior.
Foi reorganisado o serviço da Assistência medico-legal a alienados, de accôrdo com a autorisação que concedestes.
De grande conveniência são também as providencias complementares, não só garantidoras da liberdade individual, mas também
acerca dos alienados perigosos, dos alienados-criminosos e dos
criminosos-alienados, como tive a honra de vos expor em as Mensagens de 11 de julho e 10 de agosto do anno próximo passado.
Duas questões de ensino publico reclamam primordialmente o
vosso solicito cuidado.
Sobre as bases que formulastes em a Lei n. 314 de 30 de outubro de 1895, foram calcados os actuaes estatutos das faculdades
de direito, unificando-se os cursos jurídicos então existentes e restabelecendo-se o regimen da freqüência obrigatória.
Será de incontestável utilidade que se ampliem aos outros estabelecimentos de ensino superior as salutares disposições daquelles
estatutos, na parte que lhes é applicavel.
Para modificar nesta conformidade o Código de 3 de dezembro
de 1892, carece o Governo de autorisação legislativa, que solicito.
A outra questão refere-se aos títulos de habilitação para a matricula nos cursos superiores da Republica.
A partir do anno lectivo de 1898, deverão os candidatos apresentar o certificado de approvação em exame de madureza; mas, o
processo instituído para os exames dessa natureza pelo Decreto
n- 1652 de 15 de janeiro de 1894, sobre ser inexequivel na pratica,
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desvirtua inteiramente o caracter dessas provas, nas quaes, comoj
sabeis, cogita-se de constatar o desenvolvimento intellectual dos estu-j
dantes e a sua aptidfio para iniciar os estudos de ordem mais elevada.
Deste assumpto já vos occupastes em sessão recente; confio que ;
não deixareis de habilitar o Poder Executivo a prover a esse respeito.
Nos termos do art. 2° § 3° da lei do orçamento vigente, extinctosos cursos annexos ás faculdades de direito, foram considerados em
disponibilidade os respectivos lentes. Conviria que vos pronunciasseis sobre o modo por que deverão ser aproveitados os serviços
desses funccionarios.
O Pedagogium, em virtude do § 1° do artigo citado, foi entregue
ao Governo do Districto Federal, que assumiu a sua administração.
Eleições

-. ,

A 30 de dezembro, dia marcado pela Lei n. 411 de 12 de novembro de 1896, realisaram-se em toda a Republica as eleições para
renovação de um terço do Senado e para Deputados Federaes da terceira legislatura, correndo o processo sem perturbação.
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Em fins ,de janeiro, p mesmo Juiz de SecçSo requisitou novamente
a força federal para garantir execução de ordens de habeas-corpus
nor elle expedidas em favor de membros da junta apuradora do 2°
districto do Estado.
Tal requisição, porém, deixou de ser attendida porque o Presidente
do RLo de Janeiro, ao ter conhecimento delia, declarou que, nos termos
do art. 60 § 2° da Constituição, as autoridades locaes prestariam o
auxilio necessário para a execução das ordens da Justiça Federal.
Devem ficar em breve concluidos os trabalhos, incumbidos pelo
Governo a algumas commissoes de profissionaes de notória competência, relativos á consolidação systematica de todas as disposições
vigentes sobre organisação da Justiça e Processo Federal; ao regimento das custas, emolumentos e porcentagens e ao .dos advogados,
procuradores, solicitadores e secretários do mesmo Juizo ; e á tabeliã
das fianças que têm de ser organisadas em conformidade do art. 406

J uFederal
stiça

do Código Penal.
Terá assim inteiro cumprimento o disposto no art. 87 da Lei

Para garantir a -execução de uma ordem de habeas-corpus preventivo, que, com referencia aos trabalhos dessa eleição, havia concedido em favor dos antigos Conselhos Municipaes do Estado de Sergipe,
o Juiz Federal da respectiva Secção requisitou do Governo o auxilio
da força, visto receiar que não seria obedecida aquella ordem.
Effecti vãmente foi posta á sua disposição a força federal para o
fim indicado.

pletou as disposições regulamentares do de n. 1030 de 11 de novembro de 1890, na parte relativa ao pessoal da Justiça do Districto

Com igual fundamento foi feita requisição idêntica pelo Juiz de
Secção do Estado do Rio de Janeiro, afim de. garantir o cumprimento de ordens de habeas-corpus preventivos em favor de mesarios eleitoraes dos municípios de Campos e S. João da Barra.
Foi também attendida esta requisição, seguindo no dia 29 de
dezembro uma força de 30 praças para aquella cidade; infelizmente,
porém, iia manhã de 31, na estação de Mineiros, deurse um conflicto
entre praças dessa força e da Policia do Estado, do qual resultaram
a morte de duas daquellas e de uma destas e ferimentos de outras...

local.
Ficara oassim removidos os embaraços que entorpecem a acção
do apparelho judiciário, cujas bases foram lançadas com tanta
proficiência pelo Governo Provisório da Republica.
E a essas providencias poderão ser additadas, si as julgardes de
utilidade, as ligeiras modificações que indiquei nas Mensagens de 1895 e
^''o, entre as quaes sobreleva a transferencia de todo o serviço criminal
P a ra a Gamara Criminal do Tribunal Civil e Criminal exclusivamente —
•augmentado o numero de juizes dessa Gamara, si tanto for preciso.

n. 221 de 20 de novembro de 1894.
O Decreto n. '2464 de 17 de fevereiro ultimo consolidou e com- Justiça Locs

Federal.
Dentro em breve serão publicados os denlais actos complementares
da consolidação e regulamentação do decreto orgânico da magistratura
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De conformidade com o disposto no art. 177 do mencionado
Decreto n. 1030, foi organisada no Districto Federal a Assistência
Judiciaria, pelo Decreto n. 2457 de 8 de fevereiro.
Guarda

O Decreto n. 431 de 14 de dezembro de 1896 determina que, emquanto não for votada a lei orgânica da Guarda Nacional, seja esta
constitiaida e regida nos Estados de conformidade com o Decreto
n. 1121 de 5 de dezembro de 1890, que deu nova organisação á do
Districto Federal.
A Guarda Nacional da Capital Federal constitue uma divisão,
composta de quatro brigadas de infantaria, uma de cavallaria e uma
de artilharia, sob o commando de um offícial general do Exercito.
Esta organisação apparatosa não se adapta á Guarda Nacional
dos Estados, offerecendo, além de outros inconvenientes, que são
intuitivos, o de ficarem as divisões da Guarda Nacional dos Estados
sob o commando dos coronéis commandantcs superiores das respectivas capitães, que em muitos casos são mais modernos que os
de outras comarcas, o que é contrario á hierarchia militar.
Urge, pois, que seja votada a lei dando organisação definitiva á
Guarda Nacional da Republica, collocando-a em condições que a habilitem a bem desempenhar sua patriótica missão.

*

Leis
tares

•'esnílamen-

Subsistem os embaraços e duvidas no tocante á applicação do
- 7:^ da Constituição, que veda as accumulações remuneradas. A
Lei n. 44 B, de 2 de junho de 1892, não offerece um critério seguro
para a discriminação dos casos de accumulações, por isso que as suas
disposições não se acham revestidas da indispensável clareza e precisão.
São notórios os inconvenientes que semelhante incerteza acarreta á
publica administração. Urgem providencias legislativas a respeito.
art

Solicito a vossa illustrada attenção para a necessidade de uma
lei que uniformise as regras e preceitos relativos á naturalisação —e
de outras que regulamentem os preceitos dos arts. G» e 89 da Constituição.
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As reformas feitas nas Escolas Militares não têm correspondido
Escolas
aos intuitos de seus autores.
Militares
A revisão dos respectivos regulamentos, especialmente para tornar
mais práticos os cursos, é medida aconselhada pela experiência e urgente. O projecto de iniciativa do Senado, que ainda pende de deliberação do Congresso, satisfaz a essa necessidade.
A Constituição, abolindo o recrutamento forçado, determinou que
o Exercito e a Armada se constituam pelo voluntariado sem prêmio
e, em falta deste, pelo sorteio previamente organisado. Mas, está
verificado que o voluntariado sem prêmio não fornece os contingentes
necessários para completar o effectivo do Exercito e da Armada, e
bem assim que também não produz esse resultado o sorteio, como
está organisado pela Lei n. 2556 de 26 de setembro de 1874, modificada pela de n. 39 de 39 de janeiro de 1892; por isso insisto pela
urgência á& uma lei que regule o sorteio militar de modo efficaz
para satisfazer o preceito constitucional, estabelecendo providencias
que habilitem o Governo a completar o effectivo dos corpos do Exercito e da Armada e a augmental-o nos casos extraordinários, quando
estiver para isso autorisado.
Cumpre que a mesma lei prescreva o processo para ser praticada a disposição da Constituição que impõe á marinha mercante a
obrigação de contribuir para o pessoal da Armada mediante sorteio.
Não está ainda concluída a elaboração dos regulamentos necessários para execução da Lei n. 403 de 24 de outubro de 1896, que
creou o Estado-Maior do Exercito e a Intendencia Geral da Guerra.

Sorteio

Em virtude do disposto no art. 5° § 1° da Lei n. 149 de 18 de
julho de 1893, o Supremo Tribunal Militar expediu, em 16 de julho
de 1895, o regulamento para o processo militar, o qual será observado,
emquanto a matéria não for regulada em lei, conforme os termos
daquella autorisaçSo.
E' de toda a urgência a decretação da lei que regule deíinitivamente assumpto tão importante como é o processo militar.

Processo
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Proseguem os estudos para a orgaaisação de um plano de defesa
dos nossos portos e estão sendo executadas as obras de reconstrucção
das actuaes fortalezas.

Obras
militares

De accôrdo com os reduzidos recursos orçamentários, têm progredido lentamente as construcções para quartéis e hospitaes nesta
Capital.
Guarnição da
fronteira

No interesse do policiamento e defesa da fronteira do Sul e da
disciplina e instrucção pratica, a guarnição militar do Estado do Rio
Grande do Sul deve ser distribuída e conservada nas povoações que
margeam as divisas das Republicas Oriental do Uruguay e Argentina,
sendo, porém, necessário para isso a construcçSo de quartéis nos
pontos mais apropriados.
Para facilitar as communicações e a mobilisação das forças é de
toda a conveniência o prolongamento da vía-ferrea de Porto-Alegre
a Uruguayana com os necessários ramaes.
Chamo a vossa solicita attenção.para este importante assumpto.

Reformas na
Marinha

O relatório do Ministério da Marinha, que vai ser distribuído,
6Xpõe um vasto e detalhado plano, abrangendo a reforma de todas
as repartições e serviços dependentes daquelle Ministério e a creação
de prefeituras marítimas.
Resolvereis a respeito com o vosso esclarecido critério, tendo em
consideração a nossa situação financeira.
Subsiste a necessidade da revisão dos Decretos n. 108 A de 30 de
dezembro de 1889 e n. 336 A de 16 de abril de 1890, que estabeleceram a reforma compulsória por limite de idade; devem elles ser
alterados no sentido indicado em minhas Mensagens anteriores.
A situação anômala dos offlciaes da Armada, cujos direitos não
foram attendidos nas promoções de 9 e 30 de agosto de 1894, reclama providencia legislativa que repare ou aítenúe, ao menos, o
prejuízo que soffreram.
Chamo a vossa attenção para as ponderações que vos fiz a respeito na Mensagem do anno passado.
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Ainda não estão concluídos os exames e estudos autorisados pelo
Decreto n. 378 de 8 de agosto de 1896, para escolha do local apropriado á installação do Arsenal de Marinha, que tem de ser transferido desta Capital.
A vigência dos créditos especiaes e extraordinários pelo limitado
prazo fixado na Lei n. 2348 de 25 de agosto de 1873, reputada ainda
em vigor, quando os respectivos serviços exigem prazos maiores para
que possam ser executados, crêa embaraços de não pequena monta
á publica administração.
Occorre-me suggerir o alvitre de estabelecer-se, em disposição
especial, que taes créditos perdurarão até á conclusão dos serviços a
que forem destinados.
Por iguaes fundamentos e no mesmo sentido, deve ser modificada
a Lei n. 3018 de 5 de outubro de 1880, na parte relativa ao período
de duração dos contractos.
O orçamento vigente consigna verba para o estabelecimento de
um dique fluctuante no Arsenal do Ladario, em Matto Grosso; mas,
attendendo a que esse apparèlho será de difficil manobra e conservação em rio de muita correnteza e pouca água, como é ordinariamente o Paraguay, parece que a referida verba terá mais útil
applicação si for empregada na conclusão da mortona daquelle Arsenal, cujas obras estão suspensas.
Em recente viagem da divisão naval, de Santa Catharina para Occurrencias
navaes
esta Capital, soffreram avarias mais ou menos consideráveis: o
couraçado Riachuelo, por ter batido em um baixio de pedra, e
as torpedeiras Gustavo Sampaio e Silvado, por se haverem abalroado.
Os estragos do Riachuelo, por sua importância, exigem reparação demorada, que está sendo feita pelo pessoal do Arsenal de
Marinha.
Os commandantes da divisão e dos navios avariados respondem
a conselho, para verificação das respectivas responsabilidades.
Dos oito navios de guerra, cuja construcção foi contractada pelo
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governo do meu antecessor, estão promptos dons: um caça-torpe-J
deira, que já se acha em águas brazileiras, e um cruzador.
Immigração

A Lei n. 360 de 30 de dezembro dê 1895 autorisou o Poder Executivo a transferir aos Estados por ajuste ou a rescindir medianta
accôrdo o contracto, celebrado em 2 de agosto de 1892, com a Gompanhia|
Metropolitana para a introducção de um milhão de immigrnntes.
Não tendo conseguido a transferencia porque os Estados, consultados, reputaram muito onerosas as condicções daquelle contractojj
o Governo promoveu a sua rescisão por accôrdo com a Companhia, o •
que realisou por termo lavrado a 5 de setembro ultimo, mediante a
indemnisação de S.500:000$003. Ficou assim o Thesouro Federal ex-*l
onerado da pesada responsabilidade proveniente desse contracto, que|
devia vigorar ainda por 16 annos, importando uma despeza animal]
superior a 10.000:000$000.
Em cumprimento do disposto na Lei n. 429 de 10 de dezembro J
de 1896, foi extincta a Inspectoria Geral de Terras e Colonisação, i
passando os respectivos serviços a ser executados pela Directoria :
Geral da Industria.

Correio

Os serviços do Correio tiveram regular execução em toda a Republica, sem que factos anormaes os perturbassem.
Não obstante terem sido reduzidas algumas despezas e supprimidas outras, a desproporção constante e de longa data entre a receita
e a despeza do Correio não tem permittido os melhoramentos ré- i
clamados pela sua natural expansão.
Sendo a receita exclusivamente representada, até agora, pelas
taxas arrecadadas com a correspondência particular, e não pouco
defraudada pelo contrabando, indispensável é que se cogite nos meios
de amplial-a convenientemente.
Dada a discriminação das rendas e dos impostos federaes e estadoaes, não parece justo que os Estados deixem de pagar o serviço
postal, que lhes ô prestado pela União, a qual só tem em vista, com
a receita que arrecada, dar maior impulso ao mesmo serviço em

todo o território nacional, em beneficio commum e com o menor
encargo possível para o Thesouro Federal. Além desta, a mais importante de todas, ainda • outras fontes de receita podem ser creadas,
com muita vantagem e sern vexame para o contribuinte, pela decretação de medidas tendentes á repressão efficaz do contrabando, pela
creacão de novas formulas para uso do publico e pelo augmento
razoável de algumas contribuições.
Reunir-se-ha em Washington, na primeira quarta-feira deste mez,
o Congresso Postal, para o fim de rever a Convenção Geral e seu
Regulamento, as Convenções e Accordos particulares para execução
de serviços especiaes c para resolver sobre questões da mais alta importância, que muito interessam aos paizes que constituem a União
Postal.
Ao representante do Brazil nessa Conferência internacional recommendou o Governo especialmente os assumptos que se referem
aos interesses econômicos da Republica, taes como a reducção dos
direitos de transito marítimo e terrestre das correspondências e malas
para paizes estrangeiros, as tarifas postaes, a questão do sello universal e a equivalência variável de nossa moeda com a do padrão
monetário adoptado, segundo as oscillações do cambio, em vista dos
prejuízos que nos tem acarretado a actual equivalência fixa.
Mais notável que nos annos anteriores foi o desenvolvimento da Telegraplios
rede do telegrapho, elevando-se a 1.873 kilometros a extensão das
linhas construídas e a 43 o numero de estações abertas ao uso publico.
A correspondência telegraphica excedeu de muito á media dos
annos anteriores. Comparado com o de 1890, o trafego se acha triplicado, sendo a principal razão desse augmento do serviço as successivas reducções da tarifa.
Apezar do augmento das linhas, a administração tem difflculdade
em imprimir a devida celeridade ao serviço, mormente na parte da
rode geral ao longo do littoral, onde a população é mais densa e o
commercio mais activo. Taes embaraços provém de que nestes últimos
se tem cuidado de estender, de preferencia, o telegrapho para
nsagem — 3
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o interior do Paiz, com abandono relativo das linhas da .rêde-tronc
e sem augmentar o numero de seus conductores. Aliás, si é incon
testa vcl a vantagem de ',dotar
as localidades do interior com tfio útil j
-'
melhoramento, não- é menos certo que; antes de tudo deve merecer]
especial cuidado a conservação.c aperfeiçoamento do que já se acha;
creado.
As ultimas reducções da tarifa, determinadas pelas Leis n. 391 de
9 de outubro e n. 429 de 10 de dezembro, art. 22, ambas do anno;
passado, uma beneficiando com o abatimento de 50 % as taxas dos \
íelegrammas offlciaes das autoridades estadoaes, e a outra elevando :
a 75 °/o a reducção de 50 Vo de que já gosavam os telegrammas da
imprensa, têm occasionado notável accrescimo no trafego e vieram
aggravar a exiguidade da renda arrecadada, a qual, sendo já insufficiente para o custeio do serviço normal, representa apenas cerca de
um terço da despeza annua.
Indicarei succintamente as providencias que julgo de utilidade j
para obviar a esta situação, tanto no que diz respeito á transmissão
dos telegrammas, como no tocante á receita da Repartição.
Conviria habilitar o Governo com os meios de multiplicar os conductores existentes na parte das linhas mais sobrecarregada de serviço
e adoptar apparelhos de transmissão rápida que parmittam obter-se
maior rendimento dos actuaes conductores.
E' também necessário que, mantida a tarifa actual, sejam as. taxas
cobradas a typos determinados de cambio.
A taxa elementar por palavra, que era uniformemente de 100 réis
até 1890, acha-se presentemente reduzida a 60 réis para os telegrammas
ordinários, a 30 réis para os de autoridades estadoaes e a 15 réis para
os da imprensa.
Essa reducção coincidia com a prolongada e crescente .depreciação da moeda nacional, de modo que o abatimento da. actual tarifa em relação á daquella época é de 300 °/o approximadamente.
A providência, a que acabo de alludir, permittirá equilibrar-se a
receita com a despeza, a qual, cumpre observar ainda, ô também
aggravada de modo sensível pela acquisiçfio do material no estran-

o-eiro. As verbas decretadas pelo Poder Legislativo serão nesse caso
empregadas no desenvolvimento das linhas telegraphicas.
A 10 de junho do anno passado "realizou-se em Buda-Pesth a
Conferência Telegraphica para revisão do Regulamento Internacional
executiva das disposições da Convenção de S. Petersburgo, á qual o
Brazil adheriu por Decreto n. 6701 de l de outubro de 1877. Convidado o Governo Brazileiro pelo Austro-Hungaro para fazer-se representar na referida Conferência, foi commissionado um Tunccionario
da Repartição dos Tclegraphos, que sobre as deliberações alli adoptadas apresentou detalhado relatório. As modificações introduzidas no
Regulamento Internacional entrarão cm vigora partir de l de junho
do corrente anuo.
Os serviços relativos ao melhoramento dos portos da Republica
tiveram o impulso compatível com a exiguidade das verbas votadas
e as difficuldades do período que atravessamos.
As obras, contractadas, nos portos do Ceará e da Bahia nada
adiantaram para a solução do problema do melhoramento neste ultimo
e a creação do porto artificial naquelle.
No de Santos, foi o cáés augmentado na extensão de 2.700 metros
do linha de atracação, com evidente vantagem 'para o movimento
sempre crescente das mercadorias no Estado de S. Paulo.
Adquiridos os apparelhos de dragagem para o porto do Recife,
com os recursos que concedestes, tomaram incremento os respectivos
trabalhos, com especialidade os de conservarão dos ancoradouros,
atteildendo-sc assim ás instantes reclamações do commercio local e
aos próprios interesses das Repartições'fiscaos que alli funccionain.
Proseguem com regularidade os da barra do Rio Grande do Sul,
que continua a dar entrada a navios de calado próximo a seis
metros.
De accôrdo com a vossa autorisação, fizeram-se no porto de Belém
estudos para a organisação de um projecto, que servirá de base á
Joncurrencia publica, que em tempo será .aberta, para execução das
obras d.e melhoramento do mesmo porto.

Portos
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Vão em estado de grande adiantamento e approximam-se da conclusão as obras do açude de Quixadá, no Estado do Ceará.
Foram dadas as providencias necessárias para cessação dos serviços i
ou obras de portos e rios, cujas verbas supprimistes do orçamento
votado para o vigente exercicio.
Por igual motivo foi extincta a Commissão de estudos da nova
Capital.
E' prejudicial a situação da Fabrica de ferro do Ypànema, sem
verba no orçamento vigente para a conservação siquer dos seus
machinismos, edifícios e mattas, não se tendo apresentado concurrentes
á sua acquisição na época em que a venda desse próprio nacional foi
annunciada, de conformidade-com as vossas deliberações.
,Para executar o § 23 do art. 6° da Lei do orçamento, procurou
o Governo estudar os contractos em vigor para construcção das estradas de ferro da União.
Desse estudo resultou a convicção de ,que não só razões de ordem
econômica, como de ordem política e administrativa, aconselhavam a
rescisão daquelles contractos.
Celebrados sem prazo nem valor fixos, empenharam a responsabilidade do Thesouro Federal por tempo e sommas indeterminadas,
embaraçando assim o livre exercicio da attribuição legislativa da fixação annual da despeza publica.
Feitos sem concurrencia publica, os preços eram arbitrários; sem
estudos, a mudança da direcção das linhas dava origem a indemni- '
sações. Não foram suficientemente salvaguardadas as responsabilidades do Governo ante os compromissos excepcionaes que assumia. .
Dahi as dificuldades creadas para este ramo de serviço publico, cuja só- j
lução era muitas vezes onerosissima e que provinham de reclamações, j
ora por motivo da suspensão de obras durante a guerra civil, por ordem
do Governo, ora em virtude de grandes oscillações nos preços dos
salários e dos materiaes, ora ainda por falta de pagamento em razão j
da exiguidade de verbas orçamentarias e de muitas .outras causas.
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Das linhas contractadas n5o poucas eram absolutamente improductivas, outras de caracter puramente estadoal, outras, finalmente,
devido á sua pequena extensão, não podiam ser trafegadas pela União.
Alguns desses contractos haviam sido celebrados por directores das
estradas de ferro, sem consentimento do Governo; e, em sua conformidade, executaram-se obras na importância de centenares de contos
de réis, fazendo-se outrosim grandes encommendas sem a indispensável autorisação. Estes actos abusivos deram em resultado uma despeza superior a 15.000:000$, feita sem verba e sem lei por agentes
d) Poder Executivo, no Ministério da Viação.
As obras foram suspensas, c procurou-se reduzir os prejuízos ao
mínimo, já pela venda de parte dos materiaes existentes, já utilisandose a outra parte em obras publicas federa es.
Rescindiram-se os contractos, nas melhores condições, que foi
possível conseguir, para os cofres públicos: a sua importância total
foi de 2.777:884$, para obras no valor de 35.912:000$, o que dá uma
proporção de menos de 8°/o. Ainda mais: si daquella quantia for deduzida a de 800:000$, valor de reclamações já aceitas anteriormente
pelo Governo, a taxa de rescisões' paga realmente é de menos de 6 °/0
— quasi metade da de 10 %>, que, como se sabe, é a geralmente
aceita pelo Poder Judiciário e pela administração em operações desta
ordem.
Os compromisssos do Thesouro estão sendo reduzidos pela economia que se está effectuando e que deve continuar nos annos vindouros,
por ser ella o agente mais directo e positivo para melhorar as nossas
condições financeiras.
O Governo do Estado da Bahia pedio a entrega das obras dos
ramaes da Estrada de ferro de S. Francisco, com o fim de concluil-os.
E' de esperar que os outros Estados imitem esse patriótico exemplo
em relação ás linhas meramente estadoaes.
O arrendamento das estradas de ferro da União, autorizado no Estradas de
art. 4» da Lei n. 427 de 9 do dezembro de 1896, foi regulado pelo
Decreto n. 2413 de 28 de dezembro, que estabeleceu as condições
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básicas da concurreneia. Esta foi aberta em 9 de janeiro no Brazil,
nos Estados Unidos da America e na Europa e terminará em Í5 do j
corrente mez.
As condições da concurreneia foram as determinadas em os ns. l
a 7 do citado art. 4° da Lei n. 427, e mais complementos que essa lei;
deixou ao critério do Governo fixar..
No relatório do respectivo Ministro encontrareis informações minuciosas sobre este importante assumpto.
A viação férrea subvencionada continua a desenvolver-se consideravelmente.
Decretada," como foi na Lei do orjgaxaento, a extincção da Inspectoria Geral das estradas de ferro e da Commissõo de compras de
materiaes na Europa, o Governo providenciou no sentido de acautelar
a boa execução dos serviços a cargo dos mnccionarios assim dispensados ; e determinou não só que os engenheiros flscacs passassem a entender-se directamente com a Secretaria da Industria, Viação e Obras
Publicas, como também- que a liquidação das contas das companhias
com sede na Europa íicassc affecta á Delegacia do Thesouro cm
Londres.
l

ua
e esgoto
i Capital

Os serviços de esgoto e de abastecimento d'agua á Capital Federal estão sendo feitos em péssimas condições.
A Companhia City Improvements, encarregada do primeiro, está
em condições financeiras que não lhe permittem alargar c aperfeiçoar esse serviço, como torna-se necessário á hygiene desta cidade .
Tendo celebrado seu contracto em condições cambiaes muito favoráveis, a taxa que recebe diminuiu consideravelmente de- valor
com a depreciação do papel-moeda.
O serviço de abastecimento d'agua, embora executado direciamentc pelo Governo, está nas mesmas condições desfavoráveis,
De um lado, com a devastação das maltas, os " rnananciacs
têm soÊfrido uma reducção extraordinária no volume de suas águas.
De outro lado, a cidade tendo-se desenvolvido de um modo notável,

as necessidades da população, debaixo deste ponto de visto., têm
crescido sensivelmente.
E' necessário pôr um termo a esta situação, melhorando aquelles
serviços tão importantes para a salubridade publica.
Para isso são precisos milhares de contos de réis, que nas
nossas condições financeiras não" podem ser obtidos sinão pelo augmento das taxas pagas directamente para esses serviços.
Attendendo a que as taxas actuaes são mesquinhas e a que não
ha cidade importante do mundo em que se retribua tão mal taes
benefícios, espero que não negareis ao Governo o meio que vos proponho ou outro que vossa sabedoria possa indicar, para resolver
esse problema, que tanto interessa á Capital da Republica.
A Repartição de Estatística prosegue na execução dos serviços
respectivos, de tanto interesse para todos os ramos da administração
publica.
Acham-se em via de publicação, alguns prestes a sahirem do
prelo, vários trabalhos do registro civil, annuario e a conclusão do
recenseamento do Estado de Alagoas.
Confio que facultareis ao Governo os meios de prover sobre os
actos preliminares do recenseamento que tem de realizar-se em 1900,
conforme o preceito constitucional.

Estatística

Para a execução da Lei n. 428 de 10 de dezembro de 1893, que orçou
a receita do octual exercício, foram expedidos os seguintes decretos :
N. 2418 de 29 de dezembro de 1896, que modificou o regulamento
sobre a venda de bilhetes das loterias estadoaes no Districto Federal,
mandado observar pelo Decreto n. 1941 de 17 de janeiro de 1895 e
providencia sobre as loterias federaes;
N. 2420 de 31 de dezembro, que approvou o regulamento para
a cobrança do importo de consumo de fumo;
N. 2421 da mesma data, que approvou o regulamento para a
cobrança do imposto do consumo de bebidas alcoólicas, e
N. 2469 de 4 de março do corrente anno, mandando executar

Fazenda
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em todas as Alfândegas e mesas de rendas habilitadas da Republica a]
nova Tarifa e suas disposições preliminares.
Em cumprimento á disposição contida no art. 7° da mesma lei i
foi nomeada uma commissão para o fim de proceder á revisão deta-1
lhada e completa da actual Tarifa das Alfândegas. Opportunamente
dar-vos-hei conhecimento de seus trabalhos.
A Lei n. 392 de 8 de outubro de 1896, que reorgauisou o Tribunal de Contas, precisava também de regulamento para sua execuçSo. Foi este expedido com o Decreto n. 2409 de 23 de dezembro,
entrando o Tribunal em funcções normaes, rogulares e definitivas.
Tendo cessado com a publicação da Lei do orçamento para o
corrente exercício as razões que haviam determinado a não expedição do Regulamento sobre Corretores de Fundos Públicos da Capital Federal, foi o dito regulamento approvado pelo Decreto n. 2475
de 13 de março deste armo.
A revisão do regulamento do sello, autorizada pelo Congresso
para o fim de desenvolver a renda e assegurar a sua arrecadação,
está sendo ultimada, não devendo demorar a sua publicação.
Sobre todos estes actos encontrareis completas informações no
relatório do Ministro da Fazenda.
Situação
financeira

O anuo que findou foi de sobresaltos e de inquietação para o com-j
mercio e para a lavoura do Paiz e de grande agitação nos movimentos]
da praça, sempre irregulares e ás vezes incomprehensiveis.
Nos primeiros mezes daquelle armo, em conseqüência da elevação'
das tarifas, houve um grande crescimento de importação, sendo fracas j
as entradas de café que deviam fornecer dinheiro para os pagamentos j
no exterior.
Esperava-se com a maior confiança que no segundo semestre!
affluiriam aos mercados desta Capital e de Santos valiosos recursos
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-com a venda dos productos da nova safra e que a situação da praça
tornar-se-hia, portanto, mais folgada e melhores as taxas cambiaes.
Infelizmente, uma parte da safra do café tinha sido vendida antecipadamente, de sorte que o valor das primeiras entradas não pôde
exercer desde logo grande influencia nas transacções da praça e o
preço do producto baixou tanto que um forte abalo produzio-se rio
mercado, revelando-se aliás o commercio animado de notável firmeza,
sem que, entretanto, deixasse de soffrer alguns revezes.
Exactamente quando no mez de outubro mais melindrosa se
desenhava a situação e não só o Governo como os estabelecimentos
de credito se esforçavam por debellar, sinão uma crise grave, pelo
menos uma perturbação commercial muito seria, um telegramma
cheio de inverdades sobre a situação do Brazil, remettido malevolamente desta cidade para o Times de Londres e do qual tivestes em
tempo conhecimento, produzio a maior depressão nos nossos títulos
no exterior e uma dolorosa repercussão nas praças da Republica..
Foi em taes condicções que, nos últimos dias da sessão do anno
findo, decretastes um conjuncto de providencias tendentes a melhorar
a situação financeira do Paiz e cujos effeitos não podem ser ainda
apreciados.
Restituida a tranquillidade aos negócios, o anno corrente começou
• com bons auspícios, parecendo que ia cessar de vez a desconfiança
contra o nosso credito e os grandes recursos do Paiz.
A baixa do café foi, porém, se accentuando cada vez mais, sem
que as taxas do cambio procurassem melhor nível e aliás foram
cahindo também.
Não tem sido indifferente ao Governo a sorte da lavoura, assim
opprimida pela reducção enorme dos preços e sujeita ainda aos salários elevados e á carestia dos gêneros de primeira necessidade, que
começam, graças a uma melhor comprehensão das nossas condições
-econômicas, a ser cultivados em maior escala em varias zonas cio
vasto território.
No accordo recentemente combinado com o Banco da Republica
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do Brazil compromette-se este estabelecimento de credito a empregar dentro do prazo de 10 annos a somma de 25.000:000$, árazãc
de 2.509:000$ por anno, em auxílios á lavoura; e, dominado de
mesmo pensamento, expedi o Decreto n. 2502 de 24 de abril
próximo findo com o regulamento sobre a emissão de warrantm
creando facilidades para a aceitação e circulação deste utilissimoj
instrumento de credito.
Comprehendeis quão desastrosa seria para o Paiz uma crise na< ;
sua lavoura, constituindo principalmente o café a nossa principal ri—j
queza e fornecendo os melhores elementos no jogo das transa cções com'
o exterior. Alentar, pois, a industria agrícola, animando-a com auxílios
e medidas efficazes e promover por toda a fôrma a variação das]
culturas, :dc modo a augmentar a producção, baratearem os gêneros
de primeira necessidade e libertarmo-nos dos ônus com a importaçãodesses prbductos — deve ser uma das nossas mais serias preoccupaçõeS'
no actual momento.
De conformidade com o pensamento manifestado na Mensagem
de 3 de maio do anno findo, foi o Governo autorizado pela Lei n. 427'
de 9 de dezembro de 1896 a assumir a responsabilidade _ exclusiva j
dos bilhetes bancários em circulação e a proceder ao resgate gra--;
dual do papel-moeda, tendo sido destinados para esse fim vários •
recursos.
Ao mesmo tempo, ordenou o legislador a substituição dos bilhetes•.
bancários por notas do Thesouro, assim como os bônus do Banco da
Republica do Brazil, e determinou que, realizada a encampação/;
ficaria extincta a faculdade emissora concedida á instituições bancarias •
por leis anteriores e extincto também o direito exclusivo de emissão1
de notas ao portador, conferido ao mesmo Banco pelo art. 15 da lei
n. 183 C, de 23 de setembro de 1893.
Estas providencias, que hão de em breve tempo concorrer para omelhoramento de nossa circulação monetário, foram" acompanhadas- <
de outras tendentes a fortalecer a situação do Bonco da Republica e- ;
o credito do Paiz.
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Em execução daquella lei foram expedidos os decretos :
N. 2406.de 16 de dezembro de 1898, declarando assumir a União
responsabilidade das emissões bancarias e extincta a faculdade
-emissora concentrada no Banco da Republica do Brazil;
N. 2412 de 28 de dezembro, providenciando sobre o resgate do
papel-moeda em circulação e sobre o serviço dos juros e amorti•zação da divida externa, e
N. 2405 de 16 do mesmo mez, regulando a substituição dos
bônus do Banco da Republica do Brazil por notas do Thesouro Nacional.
Sendo o Banco devedor de avultadissima somma ao Thesouro e
tendo grande parte de sua carteira empregada em valores irnmobi' Ha rios, só muito lentamente poderia solver a sua divida si não fosse
o Governo autorizado a receber em pagamento bens e propriedades
úteis ao serviço publico. Essa autorisação foi consignada na Lei
ai. 427, art. 2°, e, para sua execução, expediu o Governo o Decreto
n. 2-408 de 22 de dezembro, instituindo uma com missão de cinco
membros, sob a direcção do presidente do Banco da Republica, para
•apresentar um plano de revisão dos estatutos do mesmo Banco e
-colligir esclarecimentos acerca dos bens que pudessem ter aquella
applicação.
A commissão desempenhou essa incumbência, apresentando o
•seu trabalho sobre a reforma dos estatutos e fazendo indicações genéricas quanto, aos bens offerecidos para amortização da divida para
•eom o Thesouro.
Embora por virtude da Lei de 9 de dezembro perdesse o Banco o
seu caracter de instituto de emissão, entendeu o Governo conveniente
manter a sua intervenção na administração, o que se justifica pelo
facto de não estar ainda resgatada a emissão de bônus, hoje substituída por notas do Thesouro em virtude de prescripção legislativa.
Nem fora conveniente mesmo para o credito desse estabelecimento uma transformação súbita no seu regimen, perdurando ainda
algumas das causas que o determinaram.
Depois de repetidas conferências com o presidente do Banco e
•obtidas as necessárias informações dos differentes ministérios, ficou
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assentado o accôrdo a que se refere o art. 2° da citada Lei n. 427 J
de cujos termos tereis conhecimento logo que seja firmado.
Foi o Governo, para chegar a esse ajuste, animado sempre do
pensamento de fortalecer o Banco da Republica sem prejuízo dos interesses do Thesouro.
Tratando-se de liquidação de uma divida tão avultada, era indis-'
pensavel que se fizessem concessões aconselhadas por bem entendida
equidade e previdente espirito governamental.
Desafogado o Banco de uma importante parte de seu debito, poderá agir com maior efflcacia e energia no intuito de auxiliar os
múltiplos interesses nacionaes que se concentram em sua esphera de
acção e prestar ao Paiz os serviços que incumbem á mais importante
instituição de credito da Republica.
As difficuldades financeiras de um Paiz quando provém, comoentre nos, de uma crise gravíssima que surgiu após uma transformação política radical, não podem ser removidas de chofre, mas
devem ser combatidas por um trabalho demorado e incessante.
Não são justas nem inspiradas em um perfeito conhecimento dos
factos as impaciencias dos que pretendem ver concertada de um<
golpe uma situação que um conjuncto de causas de naturezas diversas perturbou profundamente.
As medidas que decretastes com base no arrendamento das estradas de ferro da União, uma vez realizadas, hão de concorrer sem
duvida para o restabelecimento completo da confiança no credito do
Paiz.
O Governo mantém-se no propósito firme de-*-promover a arrecadação exacta da renda e realizar a maior somma possível de economias na despeza — o que tem constituído em todos os tempos os
mais seguros elementos da prosperidade das nações. E' desfarte que
havemos de chegar ao equilíbrio do orçamento, que, como já tive a>
honra de dizer-vos, deve ser a constante aspiração dos-brazileiros.
Não obstante a taxa cambial conservar-se extremamente baixa e
os productos da nossa exportação se resentirem fortemente da grande'

depressão dos preços, é licito asseverar-vos que a situação vai melhorando, embora lentamente.
A exportação somente do café da safra de 1896-1897, a partir de
l de julho de 1898 até 31 de março deste anno, nas praças do
Rio de Janeiro e de Santos, elevou-se a 6.809.177 saccas, sendo o valor
do producto exportado, pela média das cotações, de 416.000:000$,
no mínimo, segundo informações obtidas no Ministério da Fazenda.
Afim de bem accentuar a affirmação de que melhora o estado do
Paiz, cumpre-me informar-vos que o Thesouro tem solvido os maiores
compromissos que sobre elle pesavam, de sorte que tendem a desapparecer completamente os encargos de caracter extraordinário, que
teem sido até agora o maior embaraço para o equilíbrio da receita
com a despeza da Republica.
A indemnisação á Companhia Metropolitana, o pagamento ao
Estado de S. Paulo da divida originada de impostos que lhe pertenciam e foram arrecadados pela União, a liquidação com os Bancos
Regionaes e a proveniente das reclamações italianas, a grande massa
das dividas de exercícios findos que teem sido solvidas, a extincção
dos encargos derivados dos contractos para acquisição do material
de guerra e a reducção nos contractos para construcções navaes
- representam a somma de muitos milhares de contos de réis que
não mais pesarão sobre o Thesouro.
Este trabalho penoso de liquidação dos grandes compromissos
que nos foram transmittidos, fatigante para a administração, arguida
não raras vezes de estéril, vai produzindo o effeito valiosissimo de
alliviar os orçamentos da União dos maiores encargos que os teem
onerado e ha de fatalmente concorrer para o seu desejado equilíbrio.
A synopse do exercício de 1896 accusa a arrecadação já conhecida Receita e
de s p e z s
e escnpturada de 295.78l:876$472, que ascenderá a 333.243:332$629,
com a dos balanços ainda não recebidos pelo Thesouro e calculada
em 37.461:456$157.
Aquelle total, si se augmentar a renda do semestre addicional,
calculada pela arrecadação em igual período do anno anterior em
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11.746:03S$õ33, elevar-se-ha á somma de 344.989:371$167. Tendo sido]
a receita orçada em 349.634:000$, verifica-se na arrecadação n mal
differença para menos de cerca de 5.000:000$, que, acredito, desaj
parecerá na liquidação do exercício.
A despeza do exercício conhecida no Tliesouro é de273.860:68S$927J|
; incluídas as grandes retiradas de depósitos que se derão no anuo]
.findo, na importância de 13.613:166$544.
Foi fixada a despeza pela Lei do orçamento em 343.536:210$236.
' Tendo sido abertos dentro do dito anno créditos extraorçamentarios
na importância de 50.506:646$285, para se attender em parte aos
.grandes compromissos a que já me referi, elevar-se-ha aquella
.somma a 394.042:856$521, que ficará reduzida a 393.403:914$273 pela;
eliminação de 63S:942$248 relativos a créditos pertencentes a outros
• exercícios.
Comparando a receita de 344.089:371$167 com a despeza d e i
•393.403:914$273 se verificaria o déficit de 4S.414:543$106, si não contássemos com grandes saldos nas verbas orçamentarias e créditos
abertos, que não terão completa applicação.
Os elementos que possue o Tliesouro sobre a arrecadação effe• ctuada no primeiro trimestre do anno corrente, consistentes em sua
totalidade em telegrammas expedidos pelas diversas estações da Republica, são muito incompletos para se poder ajuizar da renda do exercício.
Por esses dados verifica-se que a renda do primeiro trimestre do
-•anno foi de 73.268:748$488.
Calculando-se a mesma renda para os trimestres seguintes, será
a do anno de 293.074:993$952. Si a esta somma se accrescentar a renda
do semestre addicional, adoptando-se a arrecadação de 1895 para base .
•do calculo, ou 11.746:033$538, ter-se-ha para o corrente exercício a j
arrecadação total de 304.821:032$490.
Nota-se, é certo, um forte declínio na arrecadação da renda, .1
.attribuido não só á elevação das tarifas como á depressão extraor- ]
•dinaria do cambio.
O Governo está persuadido de que a renda se desenvolverá com
mais actividade nos trimestres subsequentes do exercício e se esforça

quanto é possível para que a arrecadação attinja á somma fixada na
lei tendo motivos para acreditar que a renda do fumo, do álcool e
do sello excederão muito ás previsões do legislador.
Na ultima sessão do Congresso, apprehendendo com a maior elevação de vistas as grandes necessidades do Paiz, imprimistes á Lei do
orçamento para o presente exercício o cunho de rigorosa economia.
Orçando a receita em 339.307:000$ fixastes, entretanto, a. despeza
em 313.169:790$136, fazendo cortes profundos em verbas numerosas,,
principalmente no orçamento do Ministério da Industria e Viação.
Confio que haveis de perseverar no empenho patriótico de reduzir a despeza publica aos mais rigorosos limites, não se devendoesperar da renda aduaneira, já comprimida por uma tarifa elevada,
recursos para acudir a despezas que não sejam imprescindíveis ao
serviço publico.
Senhores Membros do Congresso Nacional:
São estas as informações que me cumpre ministrar-vos sobre os
variados ramos da administração e que serão completadas pelas que
encontrareis nos relatórios dos differentes ministérios.
Congratulando-me comvosco pela vossa reunião, ficai certos de
que encontrareis da parte do Governo a mais franca e leal cooperação para o completo desempenho de vossas elevadas funcções.
Capital Federal, 3 de maio de 1897.
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