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eMo pela 3.a e uliima vez cumprir o preceito constitucional de dar-vos conta
dos negócios eda situação do Estado, dos quaes colligireis elementos para asegurar-lhe a evolução moral e material que sempre mereceu a vossa reflectida ponderação no sentido não só de favoreci-a como no de evitar futuros obstáculos á sua
marcha ascencional para o progresso.
De bem pouco valerão as grande] e variadas riquezas naturaes que possuímos no
seio e na superfície do nosso solo e das quaes nos podemos com razão ufanar, se não
nos mostrarmos capazes de esforços intèiligentes e perseverantes para valorisal-a=,
aproveitando-as e tornmdoas poderosos factores da prosperidade futura e crescente
do Estado.
A minha acção administrativa quasi se esgotara em reparar os erros da situação
decahidá, que, a par do abysino ora que precipitara as finanças, paralysando & expansão econômica nascente, contraído compromissos que vamos solvendo com grandes
prejirzos e saTÍtkios cia collectividadc.
São exemplos vivos desses erros a facilidade com que se fizeram concessões para
industria extractiva da borracha e outras, sem se consultarem magnos interesses do
Estado, nem compensação aos favores outorgados; a revogação illegal de privilégios
onerosas de contractos ainda
rescisões
e
indemnisaoõos
provocando pleitos judiciaes,
mais onerosos.
Devido ás suas forças naturaes, não estacionou de todo o Estado, no septenmo
vencido em 1906; mas 6 incontestável e está na consciência de todos que elle ficou
profundamente estragado.
O Thesouro e o Palácio, em perfeita confusão, tanto arrecadavam simultaneamente
as rendas, como pagavam as despezas publicas e até particulares, para as quaes eram
criminosamente desviados os dinheiros do Estado, creando-se assim um passivo superior a 4 mi! contos, calculadamente, visto que a escriptuiação do Thesouro, cheia de
defeitos e lacunas, anarchisada mesmo, não permittio até hoje conhecer ao certo a
somma dos compromissos contrahidos naquclle período de sete annos, sendo verdade
de vez em quando appacontas
que
até
se
o
ainda
particulares,
que
pagam
presente
_
recém e de cuja veracidade não se pócle duvidar.
E, por outro lado, nada, absolutamente nada se fazia de serio em benoficio do E,b>
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tado, a tal ponto que os seus prédios, tanto os daqui da capital, como os de fora estavam cahindo em ruínas, sob a acção do tempo, como aconteceu com o da escola'
publica da villa do Rosário, que abateu-se totalmente, apezar de novo, por ter-se èstragado todo o telhado, de modo a não poder resistir ás chuvas; nao se cuidando de fazel-o reparar convenientemente.
E assim tudo o mais.
As estradas e pontes em completo abandono, arruinaram-se e desabaram; a instruoção publica, com os professores sem receberem seus vencimentos por longos mezes e
até mais de anno, chegou ao mais deplorável estado de alatimento; o poder judiciário
tendo perdido a súa independência, deixou de ser a garantia dos direitos individuaes
e mesmo dos de propriedade,- porque as suas decisões eram muitas vezes inspiradas
senão impostas, pelo governo.
Evocando esse triste passado, ainda bem recente e que não vos é desconhecido, não
tenho outro intuito senão dispertar a vossa attenção para o exame e estudo medkado
das solicitações que vos forem dirigidas, e para a melhor solução possivel dos assuinptos da vossa exclusiva competência
A crise está, felizmente dominada, a custa de grandes e perseverantes esforços das
administrações que se têm suecedido de 1906 para cá; muito outra ó a situação actual,
em que o Estado se acha com o seu credito restaurado, e, digo-o sem vangloria, a
maior altura do que nunca chegou, graças sobretudo ao desenvolvimento dos seus recursos naturaes.
Cumpre agora evitar, por todos os meios possíveis, a sua reproducção,
para que nonhum dos meus suecessores tenha de lamentar comigo o dispendio inútil do seu esforço, de sua dedicação e actividade na reconstrucção das bases do nosso progresso e
bem estar, impossibilitado o mesmo de promover a felicidade do
povo pela carência
em que se verá de elementos para esse fim.
Convicto, porem, do vosso patriotismo, acredito
que pioscguireis firmes na rota
traçada e seguida pela política ora dominante,
que vai se desempenhando, com applauso geral da população, das responsabilidades do
poder.

Governo da Republica

A

15 do Novembro ultimo assumiram
de Vice-Presidente da Republica os
da 1'onseca e Dr, Wenccdáo Braz Pereira
Eleitos poi grande maioria, após renhida
to confia nelles o paiz, para dirigir os seus
justiça.

o exercício descargos de Presidente e
Ex.™ Srs. Marechal Hermes Rodrigues
Gomes.
luta eleitoral, e assim prestigiados,'muidestinos dentro da paz, da ordem,
7 c da
L

Logo após este advento tão auspicioso a nação, foi
ella enlutada suecessivamente pe a revolta da mar.nhagem dos
principaes navios de guerra surtos no porto do
Kio de Janeiro e pelo batalhão naval.
Tentando dominal-a á bordo do couraçado Minas
Geraes, onde primeiro explodira,
o.sacritH^obariaramente, com outros officiaes,
o seu glorioso commandante o lieioico Capitão de Mar e Guerra João Baptista das
Neves, nosso illustre raricio c um
d£|ripaesi ornamentos da marinha nacional
illuspela sua competência technica,
tração e bravura.
'
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Submettidos os marinheiros mediante amnistia que lhes fora concedida
Conpelo
grosso Nacional, imitou-os o Batalhão Naval insubordinando-se no seu quartel da Ilha
das Cobras, onde foram submettidos os revoltosos a descrição do governo após algumas horas de nutrido bombardeio por forças legaes de terra e mar. Salvo estes lamutáveis acontecimentos nenhum outro incidente tem perturbado a ordem
geral da
Republica.

Visita illustre
!epois de
prolongada ausência da terra natal, honrou-a com sua visita o illüstre Senador Antônio Francisco de Azeredo, recebendo S. Exc. em Corumbá
o nesta Capital, significativas provas de apreço que lhe votam a população eas autoridades do Estado pelos serviços que vem S. Exc. prestando ao
paiz e especialmente
a Matto-Grosso, desde a instituição do actuai regimen.
Aquilatando de visu a def-cieneia da administração federal nesta
parte da Repufica, nos assumptos que se prendem aos serviços que lhe são privativos como os da
defeza nacional, e principalmente no que diz respeito á sua acção de
protecção ao
eommercio, ás industrias, á viação e ao povoamento do solo, S. Exc. levará ao seio do
Congresso e do Governo as informações as mais exactas da nossa situação, convencendo a esses poderes da conveniência de ampararem as aspirações do Estadn
são
que
cie acompanhar a evolução dos outros aos quaes não tem faltado
para tal desideratum nem favores, nem recursos da União.

Eleições
kocsídec-se em todo o Estado, no dia 1/ de Março do corrente anno á eleição de
Presidente e Vice-Presidentes pira o quatrienuio de 1911 a 1915. Foram eleitos por grande maioria, os Exm.os Srs Dr. Joaquun Augusto dá Costa Marques,
douto; Coronel Joaquim Caracciolo Peixoto do Azevedo, Drs. José Carmo da SilvapresiPereirae Eduardo Olympio Machalo —1/, 2/ e 3.* vice-presidentes, nao conseguindo
no pleito nem a sexta parte da votação os candidatos opposionistas.
No dia 2 do mesmo mez teve logar também a eleição
para o preenchimento de quatro vagas nesta Assembléa; sendo eleitos os Srs. Coronéis José Theodoro de Paula e
Felicíssimo José da Silva, Jocão Cunha e Di. Estevão Alves Corrêa.
JN estas, como em todas as outras eleições a
quo tenho presidido, a liberdade no exercicio do direito do voto tein sido mantida em toda a sua
não se registrando
plenitude,
a mais leve perturbação da ordem
publica, nem protestos ponderáveis da opposição.

Limite s
ao tendo sido approvada
pelo Congresso do Amazonas a convenção de limites com aquelle Estado celebrada em 29 de Outubro de 1904, terão estes de
wr fixados spgundo o accordam de 11 de Novembro de 1899, do Supremo Tribunal,
que os determinou pelo parallelo de S° 48' e
para cuja execução entraiam em accòr0 os dois governos, firmando
previamente bases que asseguram a solução prompta

V
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dessa questão, e de modo a dirimir quaesquer duvidas que a respeito
possam surV^l
como vereis pelos termos do seguinte accôrdo
;b
-<Acta do accôrdo entre os Governadores dos Estados do Amazonas e
Matto-Grosso
para a execução da sentença do Supremo Tribunal Federal sobre limites dos dois
Estados. Aos quatorze d;as do mez de Setembro de mil novecentos e dez, vigessim;ó
primeiro da proclamarão da Republica dos Estados Unidos do Brazil, presentes rio
edifício doTalacio do Governo em Manáos, por parte do Estado do Amazonas oExcellentissimo Senhor Coronel Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt, Governador
dó
mesmo Estado, e por parte do Estado de Matto-Grosso, o seu presidente Coronel Pedro
Celestino Corrêa da Costa, representado pelo Doutor Antônio Corrêa da Costa, Dele
gado do Governo do mesmo Estado competentemente habÜitado com poderes reconhecidos para esta representação, e com a assistência dos Senhores Doutores Tenente
Coronel Felinto Alcino Braga Cavalcanti e Major Alipio Gama, Ch)fes das commissjos
que por parte de ambos os Estados têm de proceder a demarcação da respectiva linli.i
divisória, mandada observar pelo accordam do Supremo Tribunal Federal de onze
de Novembro de mil oitocentos e noventa e nove, ficou assentado
que pira a execiição amigável do mesmo accordam e fixação definitiva dos limites entre os dois E-tados, fossem observadas as instrucções adiante escriptas, com as
quaes se declaram do
pleno accôrdo os governos dos dois Estados, pelos seus representantes legaes, compromettendo-se a não as alterar durante os trabalhos techn.cos, e a acceitar como d |nitivo o traçado do parallelo feito pelos demarcadores, sem direito a empregar
;r
quil
pi
recurso que importe na suspensão da demarcação executada de coníormidate com as
referidas instrucções salvo deligencias ordenadas
peo Supremo Tribuual Federal, ciso
en que as duas partes empregarão os meios
que as leis lhes facultarem para íxtf
valer os seus direitos atoa homologação da demarcação ou decisão finil do mesmo
Tribunal.
As instrucções a que se refere este accôrdo são as seguintes:
1. a
A linha divisória a demarcar os Estados do Amazonas e Matto-Grosso,
será o ov
radelo de oito gráos e
quarenta e oito minutos, de latitude meridimnl, a partir di
margem direita do rio Madeira
para Leste, de conformidade com o accordam de onze
(Io Aovembro de mil oitocentos e noven'a e nove
do Supremo Tribunal.
9 a

Não estando ainda demarcados os limites de Amazonas
com Pará, resolvem os dons
governos que os trabalhos de demarcação desse
não prosigam
do rio
leste
a
parallelo
t>
lapajóz.
i
3.'

Se fará Canelo, por Sllas latitudes
os
geographicas,
»âÁrVCmra,'aliel°
SUa IDtersoc<>'ão e(m os »°S Jamaiy, Machado,
seu* principaes affluentes,
///tf
outros quaesquer que
por ventura sejam por elle interceptados, ate o Tapajóz inclusive.

CORONEL PEDRO CELESTINO CORRÊA DA COSTA

7

y
A latitude definitiva a adoptaivse para a fixação de cada um dos
pontos de interecjH.ão do parallelo será a media ponderada dos resultados obtidos
cada uma das
por
comn isSões> na° concorrendo para essa media senão os valores cujas differencas foicm de dez segundos no máximo.
5.!l
Combinada e assentada a latitude de cada ponto, se lavrará uma acta registrando
os resultados finaes que concorram para seu valor definitivo.

6.a
Assim_ fixado, cada ponto da linha divisória, deverá ficar esta assignalada, nospontos principaes, por um marco de alvenaria, e nos secundários,
marcos de madeira
por
de lei, incumbindo-se alternativamente cada commissao da construcçao dos
mesmos,
devendo o marco inicial, a margem direita do rio Madeira ser construído
compela
raissão de Matto Grosso.
7.a
Junto a cada marco principal serão collados
outros conduetores, dois a Losquatro
1c e dois a Oeste, indiciando o azimuth do
parallelo, afim de facilitar o traçado contimio deste, quando isto se tornar necessário.
8.a
Se por ventura o ponto a assignalar cair cm terreno impróprio á fixação do marco,
deverá ser este levantado nas circuinvisirjlianças em logar conveniente,
fazendo-se as
precisas ligações.
Os marcos conduetores serão sempre coüocados conforme o item
(7.°) sétimo.
9.a
a inauguração de cada marco se lavrará um termo assignado
membros^das
pelos
PGmrmssões e mais pessoas
presentes o qual será registrado em livro especial que seW o mesmo das actas devendo no mesmo termo fazer a descripção do alludido marco mencionando tudo
quanto lhes for relativo e possa concorrer para bem definil o e
caiacterisal-o.
IO.1'
e duvidas houver
quanto aos trabalhos technicos, serão ellas resolvidas por um
bitro
que será o Observatório Astronômico do Cafctello no Rio de Janeiro ou outro
f
qualquer instituto scientifico congênere.
1 a o achada conforme esta
acta, feita em duplicata, vae a mesma, para que pro-

«»
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dosa todos os effeitos jurídicos competentemente assigxada
pelos rep. escntantess dos
E para constar eu Coronel Francisco Publio Ribeiro Bittencourt,
Secretario do Go "
verno do Estado do Amazonas, servindo também conforme
prévio accordo de Secr
tano teesta conferência a fiz escrever e subscrevo.
Palácio do Governo em Manaos, 14 de Setembro do
1910.
Antônio Clemente Bittencourt. Antônio Corrêa da
Costa. Felinto Aleino Braaa
Cavalcanti. Ahpio Gama. Francisco Publio Ribeiro Bittencourt».
'
Em conseqüência desta deliberação.foram nomeadas duas
eommissões de profissionais
por paite de cada Estado litigante, competentemente apparelhadas,
para procedei
a respectiva demarcação, sendo Chefe da do nosso
Estedo o Sr. Major Xio G
e da do Amazonas o Sr. Tenente Coronel Felinto Aleino
Braga Cavalcanti
A commissao do nosso Estado foi organisada com
o auxilio do ex-Ministro da Guerra, o Exm. Sr. General Borman,
que com a melhor vontade poz a minha disposHo
os o üeiaes que deviam compol-a, forneccndodhe,
alem disso, L contingente de S
ta pra as -tendo de operar em zona insalubre,
pouco l.abi.ada e falta de recu
teve ella de ser numerosa e de exigir
dispendios, para cujo custeio à
o
re dito extraordinário de 150 contos de grandes
reis, ainda insufficiente
da
para oceorr r a toaas
as despezas ate ultimarem-se os trabalhos
uuumtr
^ ^ ^ ° d° ^«^ de ™ »Í™^
»™ xil,0arTmCdTcoCumPnrSP'
P^Meuüct) e um commandante do contingente.
¥, Z ! , \
°S
d° Camp0' -"ocandotse o l.» marco a
maSm
mai
em dne.
dteet°
^T^T
a do
rio Madeira, a y™
um Mometro mais ou menos abaixo da vilh X
'asnn
An temo; cujo dominiofica ao Estado. Infelizmente
a demarcação
tatotCra ei
I
caminhada,
•
teve de ser loco inlerrnm™da rW;^
i
t
'
d° a0 m,Pal«dlsmo, queaccomettendo
oua-i toda a romm^J
?
,
° "*t08° ^^ R^,iaeI ArchanÍ° d;l
sqeu ajudante oue Z17 reg'a0
^
Pra,aVa a° MS!» estado eaPatria i„Kli.
Z¥PpAZly*

°
"*r
Ali|
,
Í°
Gama
retiro""»
•
apitai
piSlCtt
»S°rS'"V°a''
'I^IIp
dÍ9S dep°ÍS disP<^ada
da com-

parte
Itel
° fÜUC0S
quando a estação permitisse o pros.guimentoo dos
doT trabalhos
trabalho, de
dí campo, reo^.sada,
o que será provavelmente no mez corrente
Pam nrosidir
° Matt°S- 1Ue COm ° Seu cscriv^ °
JoÍquim M ls da Silv^'
^
lra' '"^
SeglU° ^ Maná°S< SeQd>-llies aboaada
cmiamenio
antaZ.o cias
fr ãddas despezas
detezl 1
de ttransporte e esta lia a
quantia de dez contos do rri«
rll

*

ma/°naS' e da affirma^° d0 ^so

dominio jurídico naquella

eGm°mkoS ^ alli a',cins
cm inicio delestnvoSlnto ZT
T™*™
e^an(lu'-se> ^ vez mais, favorecido
via férrea Madéiri tem '
^ '^ men08 de d°ÍS ann0S terá co^^ado pela
as cachociJd o te X-f tornf; f
t>'(lo. os tnbutanos desse no,
cujas nascentes se originam noin-
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tenor do Estado. Inaugurada essa via interna
(a estrada Madeira Mannré) de valor
táo transcendente sob todos os pontos de vista, subirá de importância
a acnuiSão
do porto de S. Antônio, situado dentro do nosso território, como verificou
a commissâo
(ie i miteb.

A posse davilla daquelle nome nos proporciona, no Norte, um
porto, o único nos
,,vel, que será o receptaoulo, o empório dos produetos de exportação
da immensa
zona ,a re enda,como da de grande parte do Estado,
que por alli se derivarão para os
Ufc>
y
mercados de consumo.
Como complemento desta conquista, realisada atravez resistências
de espíritos irreflectidoa e de mal entendido amor próprio dos
que defendiam o convênio de 1904

'
"
unidpi0
de
s-Aütmi0
d0 Mdra- -d°s tf
7L Vu^TtfSrtfãot

E' com pezar que vos confesso a difficuldade em
que se ve o governo para realisar
este desideratum Collocado, como já o foi, o
primeiro marco, á margem esquerda do
Madeira, no parallelo 8» 48', eliminou-se o
principal obstáculo, por ter ficado virtualmente traçada a hnha de limites com o Amazonas até o Tapajoz.
A insalubridade, porom, de S. Antônio e de toda a região do Madeira apresenta
óbices de outra natureza
mas removíveis para a organisaçâo dcfiniiiva do municipio
e da comarca
Nao existe alli pessoal idôneo para o desempenho de todos
os cargos públicos mie
devem ser providos, e a acquisição de funecionarios estranhos
á região, ainda não acchmatalos so será possível depois do saneamento local,
ou mediante farta remuneração
Diante deltas considerações, resolvi determinar
o planalto que domina a cachodra
de Santo Antônio para a sede da futura villa,
no presupposto de que seja elle mais
saudável e apropriado a servir de núcleo á
nova povoaçâo. Ordenei por isso ao Deleguio 1 iscai que providenciasse a construcçãc alli dos edifícios necessários
para as primeiras rej.art.coes, sendo
que elle já projectava os destinados á Intendencia Municipal
a cadeia c a escola publicas. Não obstante
estarem medidos o demarcados o rocio e os
lutes urbanos daquella localidade, muitos dos
quaes foram já adquiridos por oartieulai os, nao puderam ter andamento as construeções
referidas, devido não só a escassez
ae operários e a preferencia de outros serviços
mais urgentes, como principalmente
as condições climatericas,
que não corresponderam a espectativa, porquanto todo o
pessoal empregado no de,bravamente «Io local escolhido foi atacado
pelo impaludismo.
A meu ver, torna-se imprescindivol o
saneamento prévio da antiga villa de Santo
Antônio e do dovo local escolhido
para a *édc da comarca o qual é contíguo á in-sma
Miu, paraao depois ser elia instailada
com garantia de feliz êxito.
A ao será de pouca monta a despeza
exigida para este mister; mas não obstante
tou certo que não deixareis de habilitar
o governo com a autorisaçâo necessária para
e ciesempenhar-se deste dever ara com
a população daquella região, que contrihue
j
:-n
v a maior parte da nossa receita sem ter auferido
até aqui nenhum beneficio que
proporcione conforto, bem estar e mellioics condições
para conservarem a própria
|

0

Governo do Estado

descnvolvimcnlo do Estada nestes três últimos annos c a tendência
pronunCmda d° maÍOr exPansão em todos os ramos do actividade
nos municipios.
unir
loem nina orgímisação adminisb-ativa monos ccntralisada do
que a actuai, visando

.
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proporcionar ao Chc o do poder oxe -utivo auxiliares de immediala responsabilidade
ae idoneidade comprovada, qi e podendo resolver assump'os de expediente
dos dive.r
sos departamentos e estudar outros de certa relevância, lhe reserve o
indispensivll
tempo para estudar os problemas mais transcendentes: do
governo.
A divisão da administração do Estado em duas Secretarias, uma do
Interior e outm
da Fav.enda, superintendendo todos os negócios do Estado e um
regulamento mal o
harmônico, systematisando o seu funccionamento, merecerá
por certo a vossa solicita
attcnçao.
Será objeto de mensagem especial um
projecto nesse sentido, o qual, convertido
em le. e roguamenfado opportunaniente,
preencherá uma das mais sensíveis lacunas
ora prejudica, a eíficac.a da acção do
governo nos múltiplos deveres que lhe são
Estados de recursos mais exíguos, de administração menos
complicada, de menos
elementos de expansão possuem essas Secretarias
são por assim dizer ,o vehicu
onde se transformam em realidade pratica as idéas que
do governo.

Administração da Justiça
S°yjÍPf^^^
Ferreira
Mondes, o
Un™0n0U r«»'™^
J^ando 73 feitos d„ra„tc
o *n„„ pSadô ?a°
^Tf °
**> Martms França e nomoadoparatZuil óeÍnfn0Í
?esemb^'^
abe"a' ° *"" "e Direit° * *>«" *>
"ioao, fe J*
BeS £SS utf*
Em execuão das leis n - 532 e 549 expedi
os decretos n - 276 e tóí mandando

Grande'
M
la
™°,mmytf^7t
m%£ eTr:lCa"'po

f'Cand0 amda va*as as de Miranda
e Rosário.
O Dr S^ííí
JUÍZ deDireito^ SanfAnnadoParanaloba,
^0ÍW-Wmfy'
«*££ ^ atJtSní TT Efflu ta
* ° "*
lidade dos maTist ados defe to? g
rto se evitar F^^SZ ^ Preeisa"\s<*
do-se desses de ehoT da Ltlt"^ C°mmettÍdos
judiciarias aba:de£ t^^T"***""
"""
da loi o do próprio deoorót
Ztf,7-?°

s°«* nestes últimos annos sérios
V,'8'°r' relati™»^ * responsabicorrigidos de qualquer forma, afim
Por "!*uai delles que, preva ecenda -sponsabilidade das iuneções
""i"™9 da3 P" ta' <"> a°""'itel«
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Até ha pouco havia, nesses casos, o recurso da lei da avulsão. Agora,
porem que a
do
Tribunal
da
Relação
tachou-a de inconstitucional, o uaico remédio
jurisprudência
queas leis facultam éo processo pelo crime de abandono de emprego,cuja pena não vae
alem da suspensão temporária, e esse remédio é bem de vêr
que não cura satisfactoriamriito dos interesses da justiça, pois ainda mesmo que se repitam indefinidamente
os processos contra o magistrado, ainda assim o Executivo nunca ficará habilitado a
prover de novo o cargo, continuando a justiça ou a perecer nas comarcas ou a se exercer defectivãmente no Tribunal da Relação, como ainda agora acontece com a ausencia do Desembargador Modesto Perestrello de Carvalhosa
que se retirou desta cipital
sem licença no período das férias, deixando procurador
que sob fundamento de enconmodo de saúde do seu constituinte apresentou-me posteriormente
petição de licença
que lhe foi negada por havel-a instruído com attestado fora dos termos da lei.
A legislação em vigor interpretada como é, crea, portanto,
para o magistrado uma
situação espeeialissima, dá-lhe o direito de afastar-se do seu cargo no momento epelo
tempo que qoizer, sem que os poderes públicos possam siquer substituil-o,
mais
quanto
prival-o do seu cargo.
E si qualquer dos desembargadores, como o Dr. Carvalhosa,
pode au^entar-se, ô logiép concluir que todos o podem a um dado tempo, fazendo assim desapparecer um
dos poderes constitucionaes do Estado, sem meios legaes de o substituir.
Felizmente no caso que vos refiro houve um meio de se fazer a substituição
do
Desembargador Carvalhosa no Tribunal da Rela-,ão.
Achava-se em disponibilidade por parentesco com elle o desembargador Terencio
Gomes Ferreira Velloso, a quem entendi do meu dever convocar
o Tribunal
para
que
não cmtmue funecionando sem o numero legal de desembargadores.
Entretanto, que neste caso, houve tal recurso, nos futuros não haverá certamente,
sondo por isso necessário que da vossa deliberação surja a
capaz de pôr
providencia
termo a reproducção de ta< s anomalias
que podem perturbar o regular funccionainento
da justiça.
Paivce que ao Poder legislativo do Estado não tellece competência
regulara
responsabilidade de todos os funecionarios do mesmo Estado, dentre os para
quaes os maimpondo-lhes
gistrados,
penas que poderão ir até a perda do cargo e que applicadas
mediante processo regular
perante o l'odcr judiciário darão solução ao caso de que
me oecupo dentro dos textos Constitucionaes do Estado e da Republica.

A

Ministério publico

tezar das providencias tomadas no sentido da normalisa;ao do registro civil,
estatística criminal e outros serviços subordinados ao ministério
publico, pouco
resultado se tem obtido
para habilitar o governo a conhecer desse assumpto, o que
em grande parto é devido á falta de habilitação de
alguns promotores e adjunetos,
cuja substituição exigiria
pesso.il mais idôneo, que não se encontra no interior, para
o exercício desse cai 20.
v seu provimento
por bacharéis formados seria uma medida de grande convenieneu e de fácil realisação, desde
se augmentassem rasoavelmente os vencimentos
que
desses funecionaries.
Na capital, além do
publico, ha necessidade de um consultor jurídico do
estado que accumule aspromotor
funeções de seu advogado na defeza de causas importantes.
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Os pleitos freqüentes contra a fazenda estadoal, visando indemnisações
ou reivter
caçoes de direitos contestáveis, aconselham a creacão desse cargo
com remunera
correspondente á competência jurídica, á idoneidade do funccionario
que possa pÍ
cel-o com proveito para o Estado, que ficará assim salvaguardado
de decahir dasT
çoes contra elle intentadas por dificiencia de defeza. Será uma despeza
que ,1 n
dará em economia, provendo ao mesmo tempo o
governo de mais um imlhr í!"
aummistrativo.
«-"Amar

Repartição da Policia
Abril ultimo esteve este departamento sob a direcção do
J\ie
Dr
Costa Marques, que bons serviços prestou a miuh i administração Octavio ch
Exonerado a seu pedido não foi ainda
esse cargo de cujo expediente
acha-se incumbido o activo Delegado da preenchido
capital.
expediente
A actual organisação polictel,
ainda é a mesma de 1891 já não ««tii
que
faz as exigências do serviço
que naturalmente tem-se desenvolvido de mtão tóí
Faz-se mister, portanto, uma reforma nesse ramo
administrativo, em ordem a
apparelhal-o convenientemente
para o cabal desempenho da sua elevada missão social
creando-se, por exemplo, um logar, ao menos, de
medico Jegista e um g bL te
dactyloscopia, como existem em outras capitães.
e
No anno passado decretastes acertadamente a remuneração
do cargo de de!e<ndo
nesta Capital em Corumbá e Bella-Vista; mas
a experiência tem mosíado a n c°es
dade de igual medida em relação a outras localidades,
onde o se™ ç poli aía^,
ve grande parte do tempo aos cidadãos nomeados
para os respectivos J.o
Isto, entretanto, poderá ser feito
por oceasião de remodelar-se o serviço ffcral do

Ordem Publica
Í a minha SSof ^° W ^ T™*0 *T se conservado inalterada, desde
a °1rdei11 Publica- tanto aqui na capital, como nó
interior o ^^1?."^
P1'!r Palm°nte á ind0le ordeira d0 -osso povo, que é
^mJtoZ^T
Clãye
Ser bem P°liciada> Pela escassez da
P°de
SS Sue nl1 ^ !
f°
^^ &° ÍDterÍOr ^tacamentos maiores do
qlS^toahnenP nT
X**™
" CTmstancÍa dfi se>™ os nossos soldados, em
mW^^A^W^0 q"e Se façaM
Para habilitel-os.
E' SSS
Ç°S "'
d'°ra Gm dÍa"te' recratar rael1**
o augmento dl vencWnT ®
^nte, com
T^
a no a cadl publL8'^0

"P^' ^
^ * 71 de 3 de JalH a transformar

° tesouro tobilitado
para oceorrer , despeza com a exeeuâo tosaTl*;í
t:ata--d^eassumpto no
folga, tenl Í'Shderte IP"
pouco tempo que teve do
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Na minha mensagem do anno nassarlr, Vna **¦*„
colônia oorreooional era Salto AnguZtfXZ SEta0""""'"" * "**> * UU"
A progressão do vicio da embriaguez e davadiaeem' entro ü* < «• •
* **
esta providencia, quando ella não viesse tam em Istoa
Z'"'^
mfer?sse de SUí™*
importância, qual o do estabelecimento alli de um tf/M
trãctivae á navegação d'aquelle rio, vehiculo ôutrtSdo oT ^ & r"8'™ ^

craicacao oora o Par,. Sobe de ponto a ta^^SSií
rolíl'
rarmos também a progressão da industria

extractiva nas fronteira,, SJ EZ
a
d,ff.culdade presente de communicaçâo com a Agencia de
S. Ifartnlwtel
teresses, emftm, do Estado, que naquella zona riquíssima
encapam á fi Xoío dos
nossos exactores desviando-se para outros destinos. Empreendimento
inadaveíe du
Piamente vantajoso, quando realisado, compensará amplamente, em
ltinP°? o"°
Vu-*ky temIo
pouco
ônus da sua creacão.
'

Força publica

G

(Ompõe-se a força publica de um batalhão com 373 homens da mmmni,i, •
lado do sol, cora 73, e da de SanfAnna do Paranah^a
Ôorá* cTtot0°7
homens, alem da companhia do No- te, com 53 homens,
e que não foi aindao -mi si
e de alguns conectados civis para o
policiamento de alguma^ das toe dàdes dS o '
Embora insuffic.ente para atender ao
policiamento da nossa população espait oor
dilatadas zonas eu não aconselharia o augmento
do
lecoao e da instrucção disciplinar da força existente seu estado completo\ante"da se
Compenetrado desdo o inicio do meu
governo, da necessidade de uma milícia bem
rgamsada e disciplinada, como devesel-oo
dem o do prestigio daautoridade, tenho-me principal elemento da manutó! da or
esforçado, por conseguüf loldd^do"
porem uia,s feliz que meus antecessores, diante dos impecilhos
oriundos da fonte alue
sevao buscar seus elementos constitutivos.
W dado entretanto ^teÈ-ão!W

d7'
e
vaç3°
dos
venciMntos
»ra
y^
«IZZ7^7S"
S1V° daS SUaS C0ndi^es actuaes- mo obstante tf77Z
os defeitos e
ir
°
í

,UaS suscePtivei^ ^ correcção, vae ella ihnegavelmente
prestando
n ll°n,ad0S'
" '^Willidade

TsanXri' p"?

T
onde

pubta, sobco.odo no Sn!

não mais se tem repecido as perturbações
l/y/
Paranahyba,
que ate bem pouco tempo eram alli freqüentes.
teroavoe3

E

Instrucção Publica

m execução das leis ns. 508 e 533, de 1908
e 1910, dei começo á reorganienSmo°nfy n° Eátad0> A ÍÜStrUCçã0
Primaria foi tnoIda^ Pelos
methodos?raí e-\S;, PaUl°'
^eontcstavelmente, no no.so paiz, oecupa a vanqU°
Zraina formação
ff
guaida
intellectual e na educação cívica da infância e da mocidade
*" ^H™ °S pi'0CeSS0S Peda8°gieos
nos paizes mais
adiantado?!
da ^
Eui'OI>a, o nos Estados-Unidos da America do prefcrido3
Norte
ptd7s
or decreto ntf 508, de 20 de Agosto
ultimo, foram ceados dois grupos escolares,
dosta
caPltaI' cuÍa direcção foi confiada ** Srs
Professo
?/ákhir°
1 ottssoies;,TGrtrtf™
Leowigüdo Martins de Mello e Gustavo Kuhlmann, normalistas
previamente

%

.

••¦¦•¦:* —yyyuy y.yy-é *. y^^yyyy
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contractados para este fim naquelle Estado, com annuencia do
respecüvo «,,«
Nesses grupos, constituídos com sete escolas do l.o e
do 2° diterietn¥í°'
quatro
matriculados para mais de 600 alumnos de ambos os sexos.
O regulamento remo ?"
lando o ensino primário foi expedido com o Decreto n. 265, de
accordo com os pite
pios básicos da mesma lei n. 533, em virtule da qual foram desmembrados
da S"
etoria gera! da instrucção as directorias do Lyceu e da Escola
Normal,
mais eificiente a fiscahsação do ensino em cada um desses institutos, de modo a ,
cujos directo
tomam-se responsáveis immediatos pela bôa ordem e r.gular
funeciònamento rcsPeA direcção do Lyceu foi confiada ao Sr.
Victorino da Silva Miranda e a d,
professor
Escola Normal mandada mstallar pelo decreto n. 266 e inaugurada
a l.o
w
ao
Sr
Leowigildo
P passado
Martins de Mello. Abrio-se o
primeiro anno deste cul
com as cadeiras de francez portuguez,
mathematica e pedagogia A raa"
geographia,
ma
tncula foi de 16 alumnos de ambos os sexos.
XX? PJ7
Tendo noticia da reforma, que o Governo Federal
projetei, do programma de onVino
do Gymnasio Nacional, ao qual é a do Lyceu subordinado,
4uspm|
â^borlT do
?a
regulamento da nossa instrucção secundaria,
fazel-o de ccô do com Tn ^
bases ministradas pela mesma reforma, s-ndo opara
Lyceu como ê ãZ ÍX
' Prm°Pal~
mente, ao preparo dos candidatos aos cursos superiores
ejíTcadldas
Entretanto, qualquer que seja a reforma
porque passe o Lvcen nãn mo ™
tisfazer ella as necessidades do ensino technico
Jl d^ cuia falta ter oT profissto
sente o nosso Estado, reduzido a esse único curso
sondado omte n!
™"
"
sobrecarregados com estudos de matérias inúteis
a v d pcafa com
cot prejuízo
PZZde conhecunentos mais proveitosos.
P'auca,
> A Escola Normal veio
já sanar uma das mais sensíveis dessas hr-nn^ Wn n
do pessoal doceu.e diuduuto „a «^ e
ml|o u„ „S* Ou ™ cuCse'
quasi
cundanos, eminentemente práticos e
profissionaes, devem ser 'u^teteos
instituiu- s nas
naTddados
cidades
e villas mais populosas. Corumbá Cacor^
P.vRi.i'k w
te
Estado precisam ser dotados com
taes benefícios, decretando-se a creacã S 1"
de h,in™nid»de nas duas
ras cidades e a subve oãn 1oi ?
C,1Í'S°
"" "" i"terMt° ""'"^ » primei« *
gove c cp e fôr esS do u u^f
Pr°gramma ° ^ulameilto N™
subordinados aos dos curiós XiaÍ
'
?
Só a multiplicação dos tucIpoq ria ^¥^y
•
* V™k°> ^° M™Gr
do Estado, nos centros de popuhcão n 1^
Vr°ml
! ^ ã hbertaÇao d* ignorância lastimavel em que vae crescendo a nnt,' \ P
°§ nossos succ^ores de amanhã,
tem outros munido os ^a da
que habi> rem'

totalidade, P^S^tZ^^.to^i*"

* 'f™' ^ ^

5

q ^ de S"ia a° homfm r0
caminho da existência. O
profes orado nZ• í*
J
mumciPios> ^si todo interino,
precisa ser quanto antes bKS/
^ ^^ **°^ P°r ,he falta™
e conhecimentos pedagote
P*Par0
No P^Ü 6 C°mJ°S veECÍrae^
verno não encontra pesS Lte „ .'
qne percebem, o goP para re?edlf'r ° ™l, que não é devido tento á
exiguidade da emur^cãò
n
de candidatos ao^llJfo' P™e,Pal'^nte á deficiência de conhecimentos

s^SiSícs^y vit,e^- k>,"*:'° «-*-*«——

Eecoia Notem, o ££ í^*
°" ¦*»*' *» "
b »pos, os E^!"
Toineçam daqui a T™'
alguns annos.

tv.
...*. *»-

vi*?'..
*^>
—• —

jÊt )

'.? %

S

¦

-Cl

¦

¦>.-

,

•

^«i^J«;..^:ijaUrfj„._
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ii:tf ainda poí algnra torapo 0^1* as i,a 1' "" ' "^ *¦*"" » Mte
PuiKCionarani durante o anno 90 escolas, inclusive
onzo da tW.i
d. ,s
oora 3.211 aluranos raateiouWok sera
contar os. de dra£tZ£ J
f„p,s, mappas mensaes a Directoria.
receitaram
escolas que nao
Aos exames do 2.° grau apresentaram-se 55 alumnos
sendo ao ™ v
' ^
legios pardoulaces, o 6 a escolas
nao
publicas,
TZTtftf ^777
°S examas
nos grupos e nas escolas do interior,
d,'UbU,,diam
apresentaram
„,,,!!
que
Uli>
total de 140° approvações
nas disciplinas do l.o grau (Reg. antigo).
A matricula no Lyceu foi de 10Q alnmnna ri™ ,

deS di;r an»„s, Ld„ tftfl7tf7tftfZ777ZZ:7tfZT
seu
bem elaborado relatório, cuja leitura

desse resultado,
dade da maioria
cora p,,jra,o do
também motivos

e oíra taoot

vos recommendo ,tofn
í pa!5mo
revelador d„ pouco aproveil nto i,S1 TI I T'1'?"'''8'
^
dos professores trazendo como consequen
•?
k fr ou
f
„,e,l,odo soBnid„ por cada u„, 2~
'¦ °
a aeeroscentar á opinião do referido I írector ora I ^In^T
Com ///

U"Í''0S' " m,"° * rai,"rie"Cb' ™Hei

*

*0» -¦«-as dupla,

"

adClUÍrida' faZ Se mÍSto ° P^'«ento, cm
maio^êtairf 2Gf
t ,qUantÍdfG
?*^
d° °Utr°S *dif ensaveis ás exigências do ensino
moderno.

T9
maÍS deta,,,ad°S encont™« no relatório da directoria
da instruoéSC1011'08

Hygiene
** "on

s*-e« d«rante o anno nenhuma invasão epidêmica,
nútt13U,fPfnao
««» i^l^los de diphteria, pròmptàmehté
Parecer
comi atidoTrnt' eD'retant0'a
fh^
G
^dü Cl» te'"P° M^ado pelos médicos. Nas
frontZdo Zl 7r 4Mán^.
n0taram-se ta,nl ei» ^sos esporádicos de varíola,
** extinetos si ,
que fo,
te»do a «êõÉfeià de hygiene
aquellí
provido
i
localidades
k2111/*/
TS^Uenclas>
de lympha
vaccmica.
ja>
rto tod0?o?oflde.H^'Íene eStá aÍnda' eDtre DÓS' na Sua P,iase primitiva, carecendo
WPrescindiveis á defesa sanitária, desde a fiscalisacão dos alimentes
os (lue
o£ f,™'^03
""gerimos alô a purificação do ar
que respiramos.
O
a conZccTol?^"^0 da CapÍtal C01" ° abasteci,»ento d'ag„a do Coxipó e com
moção á/Zr eSg°t0S' SCrá a ba'se essencial deste melhoramento, pela reagu*d0 cZ/^T/T^ PeI° rafn0S ™ Mm Parte PrinciPal- A substituição da
eSt°U convencido> e-xtiDguirá muitas das molesta
^ologieTorLwi
?°X,P<'
da^el]a' á cP'al I»S«n tributo, annualmcnte,
muitas vidas
v das ™5n
preciosas. A1dB™Çu,flE.B
abundância desse liquido de superior
qualidade e a rede de

—»«a*--*--- ^•-.¦¦¦ •¦ . ^^.B*dii^;*l^'
y..>;íf fcÉa&íT : ^wy
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esgotos exüngiurao os focos mais perigosos de infecção atrnospherica.
Sem «<« d.
melhoramentos, nunca poderemos contar com um serviço
regular de hy«dene
Da leitura dos relatórios do Inspe,tor de hygiene edo
Chefe de Poteia se'con,],
a necessidade da creação do cargo de um medico auxiliar
da Inspectorte de hw
incumbido da verificação de óbitos occorridos sem assistência
mecíiea dos corpo T
dehcto ede outros serviços do Estado concernentes
a hygiene publio,' ' TíJ,de
med'Clna
le"
e
a
salubridade
da população do interior.
gal,
P

Assistência publica

. *~x£sz í=ííss yí
hospital da Santa Casa de Misericórdia, subvencionado
U
pelo Estado e o de S

wí—
e
,
u
<i
°
• ™¥ euteuirtr: sr £
r^rdos
Não

°m™«°«£
&*&£&&
:¥i
msym>
podem esses estabelecimentos prescindir fie irmn« d* nnr;j *

videncias sobre os ditos estabiecimentos

' ^ft0auto^ou a tomarPr<>-

a<4„s.ar íí&b^í±&éíS& exisem "^
' a^exo á Santa
Casa, em local ap.opnalo
da vastaárea qu^SeotenHl¥dte
^T^ 'd° FM° whr
lüdílS
as Casses sociaes, nTo^S
^
Z"LT
qí clecretareis verba, especial para esse fim, de
modo a poderem ser sooPnrS
de e a socleS ZZZ °S d°enteS de e^™id* mentles, como a canda-

^^XttolrcrâSl^8 ™^y> - ^cidade publio, e
Ai», educa* i»,*^^^

-f «** *™*
^Z"*"*1»

Repartição de Terras, Minas,
Colonisação e Obras Publicas
^^J^^o^^r^^^ RePartÍ^ão ° GDS^heico civil

comractad° para a Seccao de Obras
Publicas da mesma Repartição ™ "
Comuto e dedicado,
m,fe teln e!le ,, ^^
^ ^^ q ^ g ^

'«*•'-•*
«,< tí. ..YJ0f,. .

"#>**..
A3&.

4. A «»:

tf
? ¥¦

¦'7?-

««Jau,

*»

*'Mc. .<

i3E£aittui -íiatei
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cargo, que, não obstante, ainda serpqpnfp rio d^u
^fsVopneWter,^

. tfTTZ SE^Í£££d: j& rrí^r

0bras Publ,cas
e creando uma Delegacia de Terras
¦^SÍ^S^tST.-ít^t
e
no Sul rio S? w*
<* ,„, « oabiafei, ,,Md0
passados garantindo melhor os interesses e os d.reitos das
partes e do Etad0nda
nao me to. poss.vel pol-a em pratica,
por falta absoluta de pessoal teSISIe WÊ
íaoneo,
exigido para sua organisa^ào.
mímico
As terras publicas e as particulares não
continuar a ser medidas e demarca
podem
das por agnmeusores sem responsa bi lida le eííe tiva
-, f"
/l '^
,
c immediat,'
°
,»« gnranbaa perfeição do eeus Uaball,,,, de raodo a nS oW^ 0
go™„
"Z
lal-os, com grave prejuízo dos demarcante.s e das
rendas publicas
e rito"
°'
deve quanto antes entrar em vigor uma vez vencidas
P
as d.ffleuldades rlridl
Merecem vossa acurada attenção as vigentes disposições
reativas ao! preços das
terras devolutas, situadas nas diversas regiões do
Estado
* ^
* ^
» ™™'»« *• P°™nran,o, nora as
renda»""6
Assim é que a taxa de 800 reis
por hectare, tanto para os lotes pretendidos no Sul
u em outra zona servida por estradas, navegação,
ou próximos me ados omo
ara os situados nos sertões ainda râo desbravados
, elo trabalho SSTZ
d seqmhbno de povoamento, assim como facilitará
esp. ilações de aVenteTos em
tnimento da subdivisão do solo, da sua mais
proveitosa cultura, a menos oue não"
oste dt que ja tratei em anteriores mensagens
e que pende de vosso pronunciamento
pó» posse, como a titulo oneroso, ao preço legal de 2:880*000
ror légua quadrada
" WdÍaS'a mSÍS de dra »"'os ^
^f'0
**" onidad Ext
raTraM-' T°
tGrra deV0,Uta' é bem factiveI <lne as adquiram em
elenrof k""1^
grandes
X° PreÇ°, SyndÍ,'at°S ,JUe " f°rmem C°" ° fi™ de especular
com
e 4 ro Tn
^ detrmieut0 d;tò r<ndas f,ltu™ e do
povoamento daquellas
regiões g°C1°'
a deVa<;'ã0 ''aZOaV"1 ^P^s actuaes das terras nas zonas
em
.n,eLpllr0J°\P0ÍS'
an
valorisadas e que abrangem todos os municipios
do bul
«o
S»I oe n5
^Wiwadamrtte
o de Cacores.
Corumbá, Coxim e SaufAnna d j Paranahybi .

areas
al
i
e
nav'
i
s
a uin ~ ^T»
T72tf77:7T-as

do
Es,adM,é
h"
*****
*¦* - tf"7Z
*ma>
po,p*:r titftftfsai

°S defeÍt0S e 0rniss8-s da estatística territorial,
que é a base para a
(•olíanlCTÍgÍr
'anca do respectivo imposto, mandei
reorganisal-a de modo a poder-se proceder
^* °laSSe de ÍmP0sto' hoje insi*ni ficante> Por escapar á cobraneTrent° y*
Parte dos contribuintes; devendo ser, entretanto, uma das
principaes e
mais nh,S
fontes de receita, desde que seja effectivamente arrecadada,
ad instar
do f,abUQ(Ttes
acontece
fue
em outros Estados como o do Rio Grande do Sul, onde esta rubrica
-à receita excede de
1570 contos.
V0?S* deIiteração uma consulta feita pelo Thesouro, sobre a
cobranlíS- fl/611/6uo retendo?& imposto em dois exercícios, suspensa
pelo governo.

w> ¦
yy-
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Tenho expedido diversos decretos mandando
reservar áreas de terr. < .1 ,
ondeja existem núcleos de população, e cujas
° "^
geoTranhts
P1U(-as fodtn
fodicam serem
ellas apropriadas á formação de futuias o^-aL* posições
XX. i, ¥
ros do Estado. Teodo couheteS de
™2 de h ™t S?dl3*^í ***
occupam terras devolutas, mandei intimahos
^ mm
por fotennX do7 A
T8 de todas
as comarcas, a virem legalisar taes
posses perlnte TreZrtl
oorigará
pcocidoucia
a acquMcão iegiLa Zíj S r**"^- ES,a
hibira a reproducção de abusos dessa natureza
coe
MiE
«ecupacão,
^ Pr°p,Ícdades ruraes, bem como a receita dellas decantesT
^

'
Em garantia dos mananciaes do Coxipó
¦
e
dos
rio*
te™
ni
.
abasteeem
?
á população de
serra-abaixo, mandei reservar,
utüidade
para
™mí,
P"aS nasce«^
são
as
que
que fraldeiam a serr1 Énada ' dSf
T™,^
d° a SUblda de 3anta T^reza
cabeceiras do Coxipó-assú P
ato as

rio cny:,bí •****• w*
pia!i,pzd:t * ^;yyx^do
^ "«Ua8' CUJa á»™«¥™, alterna
prejudicial á navegação veT

e cSl
a eBta ^ «**
do para isso, inccnfeLennente
as re tete £ T^''?0
desordenada dos campos adotes devast^ daquellas mattas e a queima

't'""8 """"'^ "Pefcl"-Se
aos oojapradoros IkuAPZlZ
*°r'm a',enas treze os tintes
definitivos passados, comprehendPnrlnT5S^
I diversas
v
15.325 hectares. °mPre!ieadeado terras de
naturezas, com a arca de
^m^^^^M^^^0^mB
A quantidade extraordinam Si

rP

havidas naquello anno, foi in-

Kel)artiçao referente ás medições.
!

retard^ a arrecadação da
desta origem! a
ser uma
jcceita
ul T^.
lutur°s.
x qUal xp™umewee ^
das mais avultadas dos orçamentos
*** * ÍndusWa e^ractiva
n»ineracToCeSSÕeS
da borracha
"uneiaçao.
a u*
ooiracíia, seguem
«
panpassu as de
tifundios, que
d° arread^ento desses verdadeiros la^^SS^^^S
Para transferii-os por boa s,
,na o, í17r°d,lctlV0s> fardando opportunidade
recursos oara
Parca'»ente até Reencontrem
promoverem a^^^"*0^
°S1Seus
A hbeialidade e, direi
neS°«os.
¦
mJS
™S^° °°m
c
favores
S*»
a quem quer Z^
qUe temos co"<*dido privilesem o exame detido das
coumMlíw ^ «P'01**** de diversas industrias,
P^ud,c,alissimas ao erario £r?^
tem produzido conseqüências
Ü
bélico,
1
alem do pengos remotos
que d]as ^^ sem

¦¦y^i&r-?

"<&¦¦•(.y,

,

".tf-ítf.i

.

i^,^-.-»„

•¦•¦

',*;#*
'y/r
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"

ronbí cora o entorpoolraento da e.prara* da nossa'industrra
oxt.rao.iva, „„o e.ks
Estado novo -ujas riquezas naturaes só agora" começam
a ser debandadas y
forte
razão
a
cobiça
dos capitalistas e especuladores
perta^com
ind^trit lt"
deve
salvaguardar-nos
per.eneia, porem,
de compromissos novos, attendndto4
Ho"
.omente as pretençoes rasoaveis que consultem interesses
recíprocos da
ua nossa
no? c\jlul-te
econômica.
i'uuuo
cão
Nao ao desconhecidas as minhas idéas sobre a inconveniência
da alineãção de áreas
bnntadas
de
terras
devolutas,
quasi
por consideral-as um patiimoni t„
Z
que todos tom direito de haver eq.uita ti vãmente um pedaço de accÉo
Cüm aa& nc
ne~
cessidades da su-i apphcação.
u coin
Não é razoável que os aigentarios de hoje as adquiram
por baixo nreco conseicensor
vemmas incultas com preuizo do Estado
nan
vp^rlli
n,
.Pioço,
°' pa,a vendel-as amanha
por preços exorbifcHteSi L
A nova phase auspiciosa em
quo entrou o Estado com a via férrea Noroeste e a
Madeira-Mamore, deixa prever com
precisão este gênero de exploraçãoIsSL
que os Jactos ,a vão confirmando, nos pequenos monopólios territorial
em via de
Ttfde
formação, sooretudo no Sul do Estado.
^'luouaeb
Não obstante pensar a-sim
per principio reaiisei, com tudo, uma operação de vend,
le um milhão d hectares de terras devolutas
á companhia temeilISrIo
"
<*
onana do arrendamento por trinta annos de
uma á rea 3 a 4 vezes ml denfm
a qua, pelo seu contracto, tinha ella
pr,ferencia decompra depôs d^meo 0
visu. Lmp noeno logar
por ter a Empreza se sujeitado a desistir do arrenda
ento do excedeote de um milhão de hectares,
que revertidos ao Estai poderão ser"
Lmpreza habilitada a fundar nos terrenos
adquiridos fazendas modernas de criação
e gado de raça seleccionada,
que, servindo de modelo aos nossos fazillo^ls

"ztftftf
°,iz
im™a<
d°
E*d«
-b t,a„\"; t„
77
yyos

qUe,IeS 2amp0S' d° CapÍtal all] in^d«^do, de industrias no•
vTc^í
as romo «
f ;
as 1
de lactieinios
e outras visadas pela empreza, aceresce
™s
que o governo
ant™''"'™,c ™" » »»"«* emp-a, nao tinta In
7Z7777 ,""*
' Sm P1'e,encíl0; e d'™cido
qualquer escrúpulo que eu
Didoíl
fe

frCai d° Kxm- Snr> MÍnÍStl'° d° Exterior a V™ ee^tei
X o assumpe
asSlP t°Pmia0
encarado sob o ponto de vista da defeza nacional,
,9;

diz-me ainda
onsciencia ter agido de accôrdo com magnos
interesses do Estado, e exerci!
com discernimento uma das
minhas attribuiçõcs.

""?!!? C°ntin'la ahlda a,millafIa> e,n conseqüência do fracasso
das emPreza, !I ? ™
°
concc8s0es Para exploração de jazidas auriferas e de outros
mineral
r ,
^ ' ^^endencia do governo em amparadas, relevando as
faltas- em Z $
que tem incorrido muitas dellas, pela inobservância de cláusulas de seus

ti"

t ,.;,
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contractos. Nenhuma funeciona; algumas se organisam,
e outras se íor^,, n
do
Estado, porem, reclamam uma nova lei
°S ÍDt°1resses
e regulamento que In
iradeiro aos abusos por ellas commettidos
e que muito aífectam os Sf,1lm ^
riqueza minera], incontestavelmente uma das maiores
ri
do Brazil e 11' ü°SSa
"V08
centros atractivos do povoamento expontâneo do
nosso solo efector aPreciavel
M
nossi prosperjclade.
da
ür

Colonisação
ao possuo ainda o Estado serviço de colonisação
offieial
Entretanto vae chegando a época de se
organisal-o com o ann,,„n
necessário para habilitar-nos á fundação do
^
primeiro núcleo cotei, ?í
i
de
modo a assegurar-nos a estabilidade da corrente mm^tor,i
immtaratoria ep aS
,q vanta^
C0l0lnaJ,
que ella offerece,
quando bem dirigida e methodisada.
Destinei ao primeiro estabelecimento de colonos
estr™™™* n ¥ a Matto-granir
de, no districto da Chapada,
que reúne todos
^JHde prosperidade
d«
futuros povoadores.
aos seus
requisitos
A salubridade do clima, a fertilidade do
solo a foro-, hvrWl;
a11' remi^¥'mamum conjuneto favorável ao bom êxito
dbSS^íS™^
^^ Da^,la
localidade, distante apenas 17 legoas
deste capiSl
"^
Para facilitar a communicação dos imniternriífte
m™,ta;
, •
"S"*j£TAr
ua, cujos tabalhos, encetado^ aun
^^
T?
°
ora proseguem com rapidez, devendo
^ ^
estar concludodent
1 P°UC:,S
?
vindo essa estrada também á
raezes; ser,
população d»mi*ll« ™
CUJa deüftdenda aCtnal co"^ta dolorosamente com a flore scenc
a de outte! ^
nedd° ^
isolada dos mercados da ca,, tal S
de ^
e^S d^ín^''1 ^ ^?"f a
entre este e aquelle ponto.
que chegou a viação
"npraticabdidade
Visando o mesmo objectivo, mandei
reconstruir a chácara do fW
¦
daçoes espaçosas se
P '• ^ aCC°m°prestam ao alojamento de gÉdl Zlí..
Dividido em lotes o Matto-grande
8 P de mmS^tes.
construirálu
nelles c^as para o scolonos,
em condições de
estaremos
promover e de%aM 1
custeio oBlBÜdoeJttlJS^^^.0:^0 P*™?o núcleo colonial cujo
f\

Se carecemos, porém de mlrmioa^

^r • i

cao, no Sul e í4tò?^^^^*W^.te^W opera em compensalay ooas e oS seus oiaifcoSp
^ qn° ™ <>es«>rti-* <W
J do o™
-Sucção, em alta escala, de
--^nt^S
da
to e de prosperidade, afim
^^^ °S eleraeatos de confo>'Taf a d o" Í""te**
grande ônus para o ThesouroemIr 7 talieamente para ° n*sso estado, sem
judicado outros Estados. Os nossos ™«
- .qUeÍXas e acc^ações que tem pror
'
Ção desse importante factor ecTomico
já permittera a èstematla1
T™
bertoso quanto inculto,
Vastidào d° ™»o solo, tão upeta S^f^ fla
dade deacquisição ^iS^fô^^^^*
e Robretudo Pela »e^sidefinha a lavoura,
que introduzi iStas"^ ^transformera a rotina em que
conC01'™ para o nosso
Essa systematisação,
progresso.
?!
tmr as vigentes, mutilada'porém denonrll,
de Uma lei ^ venha substid,Gtonas> e possa offerecer ao
ses seguras para contractar^1^^^°
hagoverno
esse Uli,?
emprezas ou
nham á creação de núcleos
Particulares que se propocoloniaes
X
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Catech ese
Governo Federa] chamou a si o Q*riri™¦ a'L
± ~
w
™8 indios. commettendo^f^
o ao Ministério u*
da
Agricultora
ÈtfÊ/
^escurada no paiz a catechose do* qplvWOn. „
• tf ¦ ~
¦ ¦
.^utumuanovi instituição vira modificar as relações tfvtftftf*
setvicolas, a
teS ent,re «s\abe«genes
e os civilisados, apressando a sua incorporação á socierl^
"*

do,SeV" bleraa promovida oora eX"edStr''Sde 4™

» **&>

« Cadioéos. Terènae, BaoabiriL" 7tf77-7^27 "**?* "«"
mettldas> maS amda n'jmades
como as dos Bororós, o a maior parte comnlóT,^T
6 h°3tÜ' d°D,Ínando os
sertões do norte da bacia do Amazonas Tt
^T
mostrado tendências pacificai eu ando 11IT*' ^^ ^mmhammn

»r^y>^ 7Z% 777^S7ZZos seri"8uairos •

Emprehendimento eomp exo°77Zll77
e fliVnpnríinan ™ % ^
™,n„do Estado, nato s6 tf
TtfttftfLT^Z £ f
raoos one d-ahi poderaos obter
para . lavoara .»" £££££*tse tentos
1?
Ihares de indivíduos se converterem á civilisação.

Obra s Public as

A

: =£ 5P -?- s -s:rs^irr
aSPeCt° dSS repartÍ'*S
Publicas' exceP^o feita do Thesouro Ida
Ganía O Í i P
* a Derp]dad° dG

lJI'0Ve,-aS de edificiüs aProP™d-> decen-

teTli^lZ

^enf^ 4 **»"«¦*> de Terras, o Tribunal da Relação, a Directoria da W,
• «Í™P- rolares fonccionara
e I euio
cuios particulares.
,: iS; tf*™'
,,EsC*»"í»1
A Assembléa
e o Palácio do Governo, oue são próprios esta
'CoZ^^//l0V[? e deCenda', á Ímp0I'tanCÍa d0S fins a ito se destilam.
hy8'ene eSC°lar' a Sua iüflnencia «ica sobre
a infan(ia e a moolT'
s
,
n°S
eStabelee''»entos
'
de instrucção, não hesitei em
aicv oi nt
preterir a co »«£^^/™T/ãUy? nCSta CapÍtal ?eI° ^lie está de^a*o a reunir
*
°, ^ * EsCOk N°rmaI e a Direct°™ «a
Inst, eç^Xas esl
y* ^

Btfl"Z
«**?£

?ZoZ™

co,a ° provec,° MS3n"dro A1M° *

edifici0 d0 ^ isentaiJSI^I^^
d0
PPS' mas tlVC de aQnullar a concurrencia, não só
por terem as
Propõe mesmo a mais barata,
Propostas,
excedido de muito o orçamento official, com
po qu

I
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resolvi alterar o projecto
que lhe servira de base, no banuuV
sentido ue
de romaí-o
tornai o mais
m
P
ao fim proposto.
adquad
'
O
Convencendo-me de que a concurrencia
publica embora «pío n
as ooastrucçoes d„ Oovocuo, uontaua vauuàgslf£oTaZ
»™
lAZ^P
'
carência absoluta de empreiteiros idôneos
' PG'a
obras de certa importelte
para
mandam conhecimentos technicos e
qUG de~
profissicnaes, resolvi pr^scindte di^n
do pela proposta que me fizera o referido engenheiro
°ptaa%
-''
WÊÊ V fx f
do estudados cuidadosa^
***
pela Reparte ti^^TàZT!
acompanharam.
p^jecio e orçainenfo que a
Não foi exclusivamente a necessidade de dotar
a instrucção de prédio .,
,
custo e do necessário conforto
°
PleVacl°
que demoveu me a mandal-o co teria
>
ras obras serv.rão de ponto departida
outros ^l^fS^ Prifflei"
para
za, e concorrerão poderosamente
a diminuição do |re co loí Fv ^
para
construcçao do nosso mercado,
de
para a iteroducção de operarte hábeis
h,,
ite™68
as novas no Estado.
e de industriopeiaços
™ ^ta **
*o c^^ZaScueS
Zl SZ^Z& ¥
cios ornados deste com,„eWl„ento,
^?nfe^^^«*

Viação

p

,

ROsegüe a construoção das duas
vias-ferreas de teteínfi
•
i
tt
roeste e a do Madeira-Mamoré.
> ^ ^
Aqu
1
ta
atac
cte
Üü,ã°'
pelas
inaugurou, pelo lado do rio
suafl extremidades,
•
Para-uav 'a\;T
, ,„i^
^^ ™ *"* de Mi™^
boje tetingindo a ponta de seus
il
FT™*
'1^7^ *>
do Paraná avança
r«s«o qne pelo lado
para CampT Q
de
aoú
n
também inaugurada outra
^emente será
estão*711
J1'68^8'011*
Campo Grande, talvez, a comirun
, oão do Po; to VA^^ ^ d° dnis ** em
^'" a capital da Republica.
A Mamoré Raihvav terá no
l,w ° ^P^^
mesl
tra.nsPosl° as cachoeiras d0
ateindo o valle do Guaporé
Madeira,
ánáve^lif
alli uova via de co,,™,,^
«. «*»*«*>
pr„p„„,nuMdc
Zi;-*'.«
«das por ambas, dá a conhecer
o valor econômico o,!?' T^^ daS ^'ÍÕeS **»*
volvimento do Estado sob
rePresPntarão no desentodos os aspectos
*
íavoreeidos pelo Estado,
foram con cedidos miv.i* ¦
buqueique para a construcçao
J
gI°S a° enSenheiro Severo do Alde
„1
Z
,
V
ao Dr. Octavio da Costa
de «* a Ca^ e
Mal! ZL^fr
T™°*™°Ídadeá
cujos contractos
de Matto-Grosso,
-^
já foram aéÍm^&^^
"'" COneespõescomplemento da Mamoré
..M£ a effeito, ser?o o
Raihvav tactet nrl
zonas, com o Pará, com
** ^ <> Ama Europa
TÊÊ^y^^0
-m^mc
* ¦
^menca.
«AJeni destas está
i
'
*
Ivinheima, concedida
de
fe™
d« Porto-Murtinho ao
n<al WÊyA h
te^
automóveis, de Cuyahá
P, Gnd° de ÍnÍCÍ0 de construcçao a de
ao Juiuena eb"
e S%L
Ma™el, concedida ao Coronel
pos Borges. JmWm
Arthur de Cate
in,OTa' C"**"*s
^P^icoa, con.iuda a
doVvS.
«
„s cidade,
ASS""' """* '^ rcC0"St™*
* *»* P- o
piauaUo da «,apada, a ,uo ju
|

<s)
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me referi,
trafego as
,,„,:,e r,.
do Am,:j

trabalho dispendioso, mas de mil u.n.r.0.^
ir °
mirc®"* ao
pontes construídas d ÊyM^ÊÈtftffm{ ^
*",1
' F°rna ectroda de braconb; „ doe BaL
SoraTSohllo
raX
*
feita pelo districto telegraphico com auxilio
do
iS
r?^
l' br- »» -o-ipio d» Nraee; rando oido repiadas n'a d
0
^
tf
tf tf ora,v
Ao mesmo tempo lenho auxiliado as municipalidades
rin« n!ní
melhoramentos e abertora do suas estradas, como a de Coxim Sf?
"
"
á ^
rondado Turro, „ de' Bolla.Vistl, iT 1
d Serí, ^7"
,'^
d.oBtroc* d, ,„boeba do Aooáoaoa,
itftf^ltf^tftf™'

Melhoramento do rio Cuyabá.
SCl'V[Ç0 ' Ca,'g° d° engenheÍr°

AmaraQte' coa«ade
K2E^J
para
W
Infelizmente não poude elle ter ainda o andamento
desolado por denendov "T
rio mn
ditado estudo que sirva de base ao
plano que convonha se^adopldo
Interrompidos os estuetos preliminares
pela cheia do mez do Outubro ,wv «u
oorapte. U, na presente eraiage,,,. EotretaL,
os ravaraaraei fe
2 Sí

y^y7777717i777tf:^ryiS
Dn A,Tlrante aIVÍtr°U-mR a Ídé;l de Submetter «" assumpto
á
ap^^^lloi
iaçao de distinctos engenheiros
um acaso

feliz aqui reuuio Do concerto ââ
que
pe_
P;mo,s desses profeionaes pende a resolução de enfrentar-se
com vigor ess
brl
u.g,nc,a vem de longa data, e cada vez mais
se impondo como uma ntcessiS
;palpitante do commercio e do desenvolvimento
geral do Estado asilado

Saneamento da capital
euseverante na solução do
problema de abastecimento dágua á capital

nroC°nSí.tuÍdo
: miui«traeiran!!r
u,na *» -r[™-^ P'eoccupações da minha ad^61 os'nd,SPensaveis c«t'Klos
preliminares com o engenheiro Alfr do de^c£8? S'
8
qUe ha temp0S 0S iniciou' l°S° aI'ósa saa legada a esta capiI l!
aPrTtar' ã/fr0

Sentou

de CÍnC° 'nezeS' °S pr0JCCt0S defiaitivos eom os com-

e ?]TãSl d°S reservatorios de captação e derivação das
águas
WÊ^y*y8
C;k?Vad° d° bahT° d° LaVa"Pés' P°r declive natural ou
P°
ISSo d f
por
i T1S
^
de
SUa
distribui^ da usina electr ca;
da 1 u„-naotrÇa
í?
^^7'^
Ç ° PUbhCa G da rede de eS8"otos; trabalhos estes contractados
tia
l'a ae
dò noventa contos de reis.
í w
* pela quanabS°Iuta de dar execução á lei n. 525, de 22 de Julho de 1909
OueAaÍZ<?!SÍbÍJÍdade
° 8TrD° a. C°nCeder pn'VÍle'Í0 á tmpreza
-ne se Zumbisse de ex-'
Plomi eT?a
se conhecer o oi?'' & 7' ^ ^f*"* * l™ p!a°° Pre™"*nte traçado, nem
rm daS °braS pn,C,SaS' lev™-me. antes de tudo, a apieuar
2 o governo
, dessas bazes imprescindíveis
lparei
ao fim almejado.
so depois desses trabalhos
preparatórios é que estaremos habilitados a resolver
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definitivamente sobre esse melhoramento, do molo que for mais conveniente aos interesses do Estulo, ou commettendo-o a terceiro, de accordo com os dados colhidos
pelos estudos, ou chamando a si o governo a sua execuçãoMormado pelo ex-director da Repartição de Terras, engenheiro Gastão de Cárva]ho. de que a caldeira, a bomba a vapor e o encanamento mestre da actual hydraulica
nenhuma garantia ofereciam de continuidade do actual abastecimento d'agua, pelo
seu mão estado de conservação, e, considerando que só dentro de três a quatro annos será possível a installação definitiva do abastecimento pelo Coxipó, lealisei a
compra de todo o material preciso para a substituição completa do actual, e com força suffioiente para eievar a água até o bairro do Lava-pés, onde pretendo fazer censtruir logo um reservatório.
; Esta despeza extraordinária, não seria justificável, si não se tratasse do pôr a população a salvo de um aecidente possível no machinismo que lhe fornece o precioso
liquido, cuja falta tomaria as proporções de uma calamidade publica.
Demais, o rovo material, quando não ütilisado immediatamente, sel-o-a pelo futuro abastecimento; representando a caldeira ea bomba, que então Dão teiao mais a/p-'
plieação, valores de fácil conversão em dinheiro,
Esta encommenda, cuja maior parte já se acha neste porto, bastaria ao fornecimento de água abundante rio po Ciiyaba, sem os ônus aviltados inherentes aos serviços projectados em relação as águas do Coxipó.
Neste assumpto, porém, de capital interesse publico, não devemos deixar-nos levar
por mal entendida economia,.por quanto trata-se da;hygiene e saúde publica, que
desde muito tempo está sendo compromettida pela qualidade inferior da agu:i do Guyaba. Além disso, do Coxipó nos vira também aluze a força electrica para as industrias
e a eliminação dos gastos sempre crescentes com o custeio da hvchaulica á mu oi.
Impressionado com o mau estado de conservação de algumas das ruas mais afastadas do centro da cidade, cujo calçamento, embora despendioso nunca seria r a ti si; i to ri o
devido á impropriedadedas pedras que nelle podem ser em
pregadas, o J Ilustre Si':'. íntendente Municipal suggcrio-meoalvitre de adquirir, por conta do Estado, umamaehina
compressora, do peso de 15 toneladas, para a máchadámisação das mesiiias ruas, a
qual serviria também para os melhoramentos das estradas de rodagem que communicam a capital com os municipios visinhos. ,
.
Ánnuindo a essa lembrança mandei entregar-lhe a
quantia de 20 contos de reis,
importância do apparelho que já se acha montado e
protnpto para funecionar, no uicrcado do vf.° Districto.
Os bons resultado?; obtidos com taes apparelhos na:cidade de Corumbá, asseguram
o feliz êxito dos reparos projectados nas principais ruas dos subúrbios, as-quaes
transformadas pela ínachàdániisação poderão facilitar o transito aos automóveis, cairos e bycicletas de que nos vemos privados
pelo. péssimo calçamento das ruas que ligam os dois disírietos da capital.

Typo^rapíiia Official
ü.n-cciox.v regularmente este Repartição sob a direcção dedicada do Sr. Ovidio
de Paula Corrêa.
Além das publicações officiaes, ella confecciona impressos necessários ás demais Re-
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partições, de modo a trazer grande economia caos cofres públicos. Entretanto com o accumulo de trabalhos que lhe são incumbidos, não satisfaz ella
plenamente'a todas as
actoaes
exigidas
de um estabelecimento desse
necessidades
gênero. A sua reorranisação opportuna a collocará em condições de melhor preencher os seus fins.

Thesouro
;ta Repartição precisa de reforma do seu regulamento, principalmente na
part e
concernente a escripturacão.
Com o progressivo augmento das rendas, do numero das estações fiseaes, do seu
movimento, einfim, ella não preenche satisfatoriamente as exigências dos complexos
serviços a seu cargo, apezar dos esforços dos seus funccionarios.
Dentre as necessidades mais urgentes, o inspector reclama a creàção do cargo de
archivista-cartoiario; sobre o que espero resolvereis de modo favorável.
A remodelação, já lembrada, dos departamentos administrativos subordinados ás
Secretarias que forem c.eadas, collocará o Tliesouro ®m condições de auxiliar mais
efficazmente a acção econômica e financeira do governo.
Em 4 de Janeiro ultimo foi installada a secção de estatística creada pela lei n. 539
de 12 de Julho de 1910, regendo-se pelo regulamento n. 267, que abrange todos os
ramos desse serviço de real utilidade, synthese annual da prosperidade moral e material do Estado, è repositório de ciados para corrigir as causas do entorpecimento da
marcha da sua evolução. Ainda na sua primeira phase, do esforço e da competência
dos funccionarios incumbidos da estatística dependem os resultados positivos
que ella
deve fornecer ao estudo da nossa capacidade productiva e da nossa entidade como
Estado.

Delegacia do Norte
rxcciONAainda este departamento na capital do Amazonas, até que, descriminados
os nossos limites definitivamente e installada a comarca e o municipio do Madeira,
eHa possa ser transferida para a sede da; nova cireumsçripçao administrativa. Os resultados alli obtidos com a direcção do Dr. Antônio Corrêa da Costa na fiscalisação e
arrecadação das rendas me exiinem de apreciações sobre o cumprimento dos seus
devores. Superintendendo,
por delegação do governo, os assumptos referentes a descriimnação dos nossos limites com o Amazonas, a sua dedicação em
prol dos inferesses-de Matto-Grosso não
pode ser excedida. Dirimida esta, antiga questão dentro de
poucos mezes, devemos persistir naquella zena com a nossa melhor attenção para que,
dilatando ainda mais as fontes cie receita com
que tem alimentado o Thesouro, possamos curar dos interesses da sua população e imprimir-lhe sempre a acção benéfica
do governo em prol da sua prosperidade moral e material.
Os relatórios do anno findo dessa Delegacia são documentos que merecem ser lidos,
como fontes de esclarecimentos do movimento daquelle departamento no exercicio de
1010, e dos quaes constam os seguintes dados: Borracha das
quatro espécies—seriab'ueira, sernamby, caucho e sernamby de eaucho, provenientes das agencias do Jarnary, Machado, S. Manoel, Salto Theotonio e Mamoré 1.545.500 kilogrammase
que
proclu-dram de direitos a quantia de 2.058:9783018.
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O balanço a seguir demonstra o movimento de receita e despeja da Delegai ia no
referido exereicio de 1910.

1910

Saldo do ateiio passado
Dito vindo do 1.° semestre
Arrecadação geral do imposto
£
de exportação
Vendas de terras
Idem de lot s em Villa-Nova
Imposto de industria e profissão
Emolumentos, selios e passes
Vendas de estampilhas
Extorno de verbas indevidamente
1 n ca clãs

193:430$977
255:992$334

PASSIVO

52:950$000

Dinheiro remetlido ao governo 2.• t;)¦):938$300
Veneimento dos íunecionarios
;;i.)8:551 ^837
Commissao de limites.
U3:489$Ü00
Commissao a b.uiqueiros
2S:'294$492
Expediente e alugueis de casa
15:1821875
Força policial
23:702$ü94
Transporte e ajuda de custo
8:9771000
Reparos do quartel
9:371^474
Locação e fundação de Villa-Nova 17:213.^02)
Resgate de letras
98:4O0$0o;0
Pagamento a advogado
3:000$ü00
Compr.i de sementes de guarai á
l:ooü$ooq
Dinheiro no Banco do Brazil em
Man aos
lol:216#73í>
Idem no Banco do Brazil em
Belém
191:938,n>U
Idem na Eecebedoria cio Amazonas
129:7174647
Idem em caixa nu Delegada
3:779^424
Extorno de receita laneadv
em
*
duplicata
15:05 ^U.

3.350:01ü#149

3.35o:ol8SNí)

.658:978$018
14n:960$ 00
ü:300$000

30:72(5$500
3:673$320
50'ò$2u0

n-

Divida Adiva

A

deficiência c irregubiridale da óáeriptura.jâc da maior parte das collectorias
nào têm habilitido oTIusouro a apreciar exact tmeiite a somma desta divida
Entretanto as que se acham aili es'ripturadas montai* á somma de 210:51G$4üG
descriminadas nas seguintes pueellas:
Imposto de Industria e profissão
bl:77bf>013
Territorial
37:715$57Í
» Pennas d'áteia
>
24:754$te>Ü
»
» Décimas prediaes
66:37ü$ül^
Em 1909 nrrocadou-se
Rs. 12:343.$500.

deste imposto

2l0:616|4te
Rs. 10:021 $249 e no exercício passado

Divida passiva consolidada
31 de Dezembro ultimo montava esta divida a l.G9G:300§000, representaj.M
da per 2.1-17 apoliees.de diversos valores, á
pagamento de terras foram resgatadas mais de 200 contos representados por esses títulos, ficando reduzida a dt-
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vida a cerca do 1450 contos. Existindo no Thesouro saldo sufficiente,
deliberei autonsado pelo ar. 23 §4
da lei do orçamento vigente, resgatar
Fpelo e valor
nominal, as apólices restantes.
O Thesouro publicou edital convidando o, possuidores
acceitar essa opeque
quizessem
mao
dos juros vencidos, a favor do Estado, até a
ração, abrindo
data do referido edital
Essa medida, de grande vantagem tanto para os credores, como
o Estado vaepara
i-ealisandoreguarmente,
se
o que aliás não é de estranhar, visto
taes apò toes
~y^™
que
*
legal
de
8 ol« ao anno, não representam
1™
um emprespropriamente
íeito
ao
Estado,
tono
mas sim títulos expedidos a
pagamentos de dividas phantasticas
na sua maior parte, e que foram transferidos a terceiros
metade e menos de mepor
tade do seu valor nominal. A lei n. 297 de 25 de Novembro de
1901 no seu art 2o
"a
apenas autonsou o governo
realisar operações de credito, comprehendendo
eminterno
ou
externo,
inclusive
prestimo
emissão de apólices, para pagamento de despesas feitas e por fazer com a pacificação do Estado, até a impor-ancia de 3.000 contos de reis, mas a referida lei não cogitou dos juros
que foram estabelecidos pelos decretos ns. 120, 132 e 165 do Poder Executivo,
que para isso não estava autorisado
o que torna contestável o direito dos possuidores desses títulos á
percepção do exorl
bitante juro de 8 0[°.
Quando, este favor do Governo não seja aproveitado pe.os interessados,
permanecera a valonsação das apólices que paulatinamente serão amortísadas
a pagamento de
terras, como o eram até a data da decretação do resgate.

Divida fluctuante
representada esta divida pela quantia de 1:380.726$000
proveniente de juros das apólices acHa referidas, desde a sua emissão, em 1902, até 31 de
Dezembro ultimo, cuja legalidade é contestável; por 350 contos de dividas liquidadas
e por liquidar, comprehendendo a de cerca de 200 contos de taxas telegraphicas anterrores a 1906, pertencendo ao exercicio. a encerrar-se apenas a
parcella de Es.. ..
8:329$710 e o rosto a exercícios já encerrados.
Como a divida aotiva, a fluctuante não pôde ainda ser exactamente determinada
pelo Thesouro, por deficiência da ejcript iração, originada do descalabro em que permaneeeu aquella repartição até 1906.

Créditos
Extraordinários—Foram abertos os seguintes :
150:u00$000 — para occorrer ás despezas com a demarcação de limites com o
Amazonas;
40.000$000 — para auxilio á Sociedade Matto-grossense de Agricultura;
6:000$v)00 — para pagamento de João José Nunes (lei n. 551);
554$838 — para pagamento da pensão a Manoel José Moreira da Silva (lei
n. 543).
140:909^000 — para resgate das lettras n. 4/9 acceitas pelo Tliesouro
por ord em do governo.
300:000$000 — para resgate das apólices da divida publica fundada
(§ 4o do
art. 23, úa lei n. 554
637:463$838

•y
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Embora não tivesse autorisação expressa para abrir o primeiro desses créditos eiIa se acha em disposições anteriores referentes á demarcação de limites.
Quanto ao destinado a pagamento de lettras emittidas pelo Thesouro, justifica-o a
natureza dessa divida, de cujo pagamento o Estado não podia eximir-se sem prejuízo
do seu credito.
Supplemen tares. — Para o exercício de 1909 foram abertos diversos para
supprimento de verbas esgotadas no oiçamento, na importância total de 47:894$37(i.
Para o de 1910 foram na importância de 75:338$>5S3; e para o actual na de Rs.
2C>:000$000, cuja approvação vos solicto.

Situação econômica
incalculável a capacidade de expansão econômica, que pessue o nosso Estádo. Apenas uma pequena parcella de suas variadas riquezas naturaes vae
entrando como factor da producçâo e da fortuna publica. Acham-se, porém, ainda virgens, pode-se dizer, as prodigiosas fontes do nosso progresso agro-pecuaiio e indus1rial,cujo desenvolvimento depende de viação fácil, rápida e barata. Já <xplanei, em
ligeira synthese, a influencia que exercerá a cstiada de ferio Madeira-Mamoié, no
vallé dos tributários dos rios desses mesmos nomes cujas cabeceiias ]enetram no inteiior do Norte do Justado, onde se acham condensados os mais } ossantes seiingaes,
tradicionaes minas de ouro, e exuberantes jastagens. Kão é optimismo vatuínar áquella região, depois de franqueada pela via férrea á immigração, ao trabalho remiinerador, uma progressão extraordinária dos seus prediletos de exportação, Çs qi;a<s,
si agora já concorrem com mais de metade da nessa leceita total, «a ubra] assarão
miitas vezes, dentro de poucos annos, pondo-se-lheao alcance dos industriaes e dos
capitalistas. Uma propaganda conseiendosa, no estrangeiro, de tão prom^sor campo
de actividade, apressará a conveisão daquella zona em um dos mais florescentes centros de industria extractiva e de commercio. Em relação á industria pecuária e ao
joveamento do solo, nào são inferioies os effeites notórios, cada dia mais accentnados no Sul do Estado, pelos trilhos da Noiceste, desde antes de terem elles transpôsto o Paraná em demanda do valle do Paraguay. Quando a immensa planicie for avassallada pela locomotiva, hgando-a ao littoral, estará grande parte da sua superfície
subdividida em pequenos / centros produetores, accionados pelo trabalho moderno,
que tanto tem elevado o conceito do nosso visinho Estado de S. Paulo na cultura
scientifica da terra, como na iutellectual de seus filhos.
Anasthomosados os dois pela grande artéria, d'alli pai tira
para o sul a corrente vivificante das suas conquistas no campo da ospeiidade nacional, e caminhará do sul
pi
para o norte, sempre descortinando elementos novos de progresso, attrahindo capitães,
immigrantes, povoadores, ao planalto que separa a bacia do Paraguay das do Paraná o
Araguaya, no qual já surgem isolados, marcos assignalados do seu futuro, nos multipios povoadores expontaneamente para alli attrahidos de Minas e Goyaz, pela fertilídade de seus campos e mattas, como pela salubridade do clima. Ao encontro desses
factores econômicos, favorecendo-os, fementando-os, deve ir o Estado, apparelhado
como se acha, pela solidez dos seus recursos financeiros.
As industrias extractivas da borracha, do matte, de mineraes e a
sao as
pecuária
fontes immediatas da nossa receita.
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Elias se desenvolvem expontaneamente, quasi independente de
protecção dos nodelucros
res públicos, pelos grandes
que oftereeem; não assim a industria agrícola a fabrile o commercio^cuja válvula é o transporte rápido e barato, cuja base é o
ensino
itnmigraçao,
a
a
iniciativa,
o
agrícola,
estimulo por parte do
governo
União
tenha
a
creado
Embora
no Estado urna inspectoria agrícola, ha mais
de anno
a
nossa
benefícios
Ia/oura
seus
tem
os
sido até hoje quasi nullos e só é dado esiie'
rar delia alguma utilidade quando fòr convenientemente apparelliala
para a deinonstraçãp experimental das vantagens da agricultura moderna, com os instrumentos
multiplicadores üo trabalho e da produção. A iniciativa
particular ensaia os seuprimeiros e vacillant.es passos na soeielade matto-grossense de a^rieuRura a qua' do
tast.es no orçamento vigente com a verba de 40:()00$000 de reis
a' inslàtlação
para
de um campo de demonstração agrícola e posto zootechnico, na chácara do ísolamento,ronsignando-lhe também, para o respi ctivo custeio, a subvenção annual de 30-000W00
de reis. Ao seu presidente foi já entregue a quantia de 25:000*000 d i reis
ocpara
correr ás despezas com a construcção dos indispensáveis edifícios.
Composta a sua directoria de homens de reputação firmada
pelo critério, competencia e patriotismo, não se pode duvidar do êxito completo dessa útil instituirão
que
tão de p"rto interessa a modernisação da nossa rotineira e anniquilada lavoura
como
o melhoramento de nossas raças pecuárias.
?
Embota não costumem medrar as nossas associações, nutre--.:ie a esperança de
próscila,
auxiliad.i,
como
é
Estado
e pela dedicação de seus sócios, o
porar
pelo
conque
r-titue garantia de vida pr.pria eexclue a possibilidade do seu difinliamento.
•Ia vos rebri ao estabelecimento do um núcleo colonial na Chapada, cujo
objectivo
determinou a reeonstrucoão da estrada da Bocaina e do edifício da chácara do Coxipó
para servir de hospedaria de immigrantes.
1?« ali ado e.-se primeiro passo na senda do povoamento do solo, outros em seguida advirão nucleandu em logares adquados fecundos
germes de futuras cidades.
Viauò, povoamento, ensino agrícola, taes são os
principies agentes exigidos para o
desenvolvimento das inexgotaveis e vaiiadas fontes econômicas do Estado. Impulsonmdo-asos poieres públicos, ao augmento de exportação dos
extractiproduetos
vos o do gado adclicionaremos os cereaes, o álcool, o assuear, a madeira, a farinha
de
mnnliocíi que hoje importamos devido a falta de braços, de caminhos, e de indusH-íges, pois íjue nenhum so^o do paiz se approxima da capacidade prolucriva do nosSQ, no qual os eannaviaos
permanecem viçosos por dezena de annos, o arroz se muitiphca por oitocentos.
por tresentos, o milho o raizas de mandioca se pezam por kilos.

Finanças

N

minha primeira mensagem, lida 7 mezes depois de haver assumido as rédeas
do govçrno, pela renuncia do meu illustre antecessor, assoberbando ainda o
tliesouro pesadíssimos compromissos, vos declarei não ter a velleidade, em tal situaVao, de apresentar um programma administrativo; os meus esforços convergiriam
para
a restaumção das finanças e do credito do Estado,
profundamente abalados.
Abôa estrella,
que começa a illuminar os nossos destinos, secundou as minhas asPiraçoes de matto-grossense, proporcionando-me hoje a immensa satisfação de annunciai"Vus ílue o Estado tem solvido
grande parte dos seus compromissos e está em condi-
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ções de solvel-os todos, a par de importantes e dispendiosas obras já executa Ias e em
execução, sem necessidade de contrahir empréstimo.
Não pode ser mais lisonjeira a nossa situação financeira, nem melhor iniciada e mais
promissora a nossa situação econômica, attendendo-se ás nossas condições ele tresannos atraz.

EXERCÍCIO DE 1909
A receUa orçada para este exercício foi de Rs.
e a eífectivamente arrecadada

2.542:50<'$893
3.006:146^269

apresentanelo o excesso de

1.063:045^37(3

que, addicionando a 73:000$000 de movimento de fundo e a 41:022^888 de operações de credito, perfaz a somma de 1.178:073$264.
O quadro comparativo annexo, demonstra quaes os produetos que contribuiram para tão accentuado augmento da receita de exportação e da renda interna, esta pequena relativamente áquella, não deixando, entretanto de revelar acerescimos nas prineipães rubricas.
A diminuição em algumas dellas é mais apparcnle do que real, pois representaimpostos arrecadaveis ainda, como quotas de loterias, cobrança da divida activa, etc.
A differença real para menos foi nos impostos sobre ipeca, sellos o emolumentos.
O imposto de industria e profissão contribuio com a quantia de 98:699$S16, isto
é. mais4:400$000 que a orçada, rendendo só a Delegacia do Norte 51:747$56Ò e as
demais estações a somma de 49:952$000.
Solicito a vossa attenção para a necessidade da revisão da tabeliã desta classe de
impostos, organisada ainda em 1892, a qual constitue em todos os Estados uma clm
principaes fontes de receita. E' realmente anômala eincomprehensivel a sua exiguidade em relação ao nosso desenvolvimento commercial e industrial e á totalidade da receita geral do Estado; anomalia que se torna mais saliente, comparando-se a arrecadação feita pela Delegacia do Norte com a de outras estações fiscaes.
Um augmento razoável das taxas actuaes; a inclusão de novos contribuintes, cuja
profissão e industria tem escapado á incidência d» ste imposto e a reforma porque devem passar os processos do lançamento e arrecadação desta renda, contribuirão, sem
vexar os contribuintes, para a equiparação razoável do ônus com que as classes sociaes
concorrem para o beneficio cornmum
Esta rubrica do orçamento, convenientemente regulada, produzirá talvez mais do
quádruplo da renda actual.

Despeza

F

íxada em 2.532:002*877, foi effectuacla na importância de Rs. 2.611:09GÜ?G03.

O quadro annexo demonstra ter havido differença para mais apenas nas despezas
das estações fiscaes, no valor de Rs. 96:67S$515, em conseqüência das
porcentagens
percebidas pel >s exactores terem se elevado; e no capitulo das despezas geraes, no valor de Rs. 427:042^479.
Em compensação houve diminuição de despezas em todas as outras rubricas, attiiigindo a differença para menos a 493:474|097.'

'
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Esta economia de despezas determinada em grande parte pelas condições
precárias
até
Outubro
de
1909,
do Thesouro
permittio ao governo não somente saldar todas as
despezas orçamentarias do exercicio anterior, encerrado em Junho de 1909 como
tapem effectuar despezas extra-orçamentarias superiores a 400 contos, dentro do
exercicio, entre as quaes mencionarei as parcellas de:
398 contos de resgate de lettras da emisscão Jaraary; 20 contos despendidos com a
iniciação da fundação da Yilla-nova do Madeira; 17 contos de material
para a hydraulica; 10 contos para pagamento do Almirante Pinheiro Guedes; etc.
O exame do balanço definitivo do exercicio de que me venho occupando, evidencia
que só com o augmento de 79:096$693 da despeza fixada, realizou-se a àmortisação
de dividas avultadas contrahidas anteriormente, e pagaram-se todas as despezasdo
exercicio, oceorridas com obras de utilidade publica, como
pontes, estradas, reparos e
construcções de edifícios na capitai e no interior, passando ainda
para o exercicio seguinte o excesso quasi integral da receita nelle arrecadada, na importância de
iU 796:349$06l.

Exercício de 1910
elo balanço provisório deste exercicio não se pode avaliar ainda
precisamente a
somma total cia receita arrecadada, mas pelos dados já obtidos pelo Thesouro
se deduz que ella não pode ser inferior a 5.000 contos, pois
que só a Delegacia do Norte
rendeu mais de 2.848 contos, excedendo em 80 contos a importância orçada
para a
receita geral do Estado que foi de Rs. 2.767:3301000.
O confronto da renda interna orçada com a já arrecadada, consignadas nesse balanço, manifesta, mais accentuadamente, que houve, no anno anterior, notável augmento
'
(Ia receita em quasi todas as rubricas.
Si devemos contar com a progressão da renda interna para a confecção doorçamento vindouro, seriamos imponderados si o fizéssemos em relação ao extraordinário augmento da renda de exportação da borracha, a qual foi orçada em 1.452 contos e atting'io a 3.149:382^721; não sendo provável, entretanto, que no vigente exercicio essa
lenda ultrapasse o respectivo orçamento, visto
que, depois da alta do preço desse produeto nos mercados de consumo, a
qual determinou tão grande e favorável salto na
riossa receita, veio a depressão
que se tem mantido desde o segundo semestre do anno
findo. A cotação da borracha no ultimo semestre de 1909 e no
primeiro de 1910 excedeu a toda expectativa,
para cahir nos dois seguintes, na cotação média normal que
devemos tomar
para a base orçamentaria futura.
^ompulsanclo os balanços definitivos do Thesouro, relativos á minha administração,
eneontrareis a applicação conscienciosa dos saldos oiçamentarios, os
quaes, se não
aparecem em melhoramentos materiaes de grande vulto, concorreram para o levantainento moral do Estado, restabelecendo e consolidando-lhe o credito, alluido
pelos
grandes e numerosos compromissos accumulados pela situação passada, em que o go5 (1nio parecia ter tomado
systema não pagar a nenhum credor do Estado, por mepor
Hior que fosse o seu direito.
Assim é que as dividas toram-se accumulando sempre, não recebendo ninguém o
pe lhe pertencia, porque o Thesouro estava sempre exhausto, apezar de nada se fazer,
a^olutamente, de melhoramentos
públicos de qualquer natureza. »
Alem de contas de diversas origens, e dos vencimentos atrazados do funecionalis-
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mo publico, as quaes foram todas pagas, depois de verificada a sua legitimidade nao
existem hoje no Thesouro contas desta espécie por pagar, as quaes montavam a cerca
de 800 contos e hâbilitoa-se o Estado a resgatar o resto de apólices existentes em
1909, amortisando mais 2.000 contos de dividas, das quaes mencionarei as seguiutes parcellas, mais avultadas, que são:
Indemmsaçâo das despezas do Exercito libertador
Rescisão dos contractos Jamary e Jacy-Paraaá
Expedição ao Sul do Estado
Resgate de letras de J. Kichmond
Demarcação de limites
Amortização ele apólices
Total

828:876^200
640:000$000
159;000f()00
140:9O9$000
150:000^000
631:000|000

2:549:785$200

De maneira que dir se-ia reservado á minha administração, o ajuste de contas final
de uma época que a Providencia não hade permittir que jamais volte, como nos concedeu a graça da nossa emancipação financeira.
Assim desafogado o Estado, encaminhada a sua evolução normal com os seus graueles recursos naturaes bem aproveitados, podemos confiar no futuro que se ãntóllia
magnífico, ainda aos menos optimistas.
Não obstante a amortisação daquellas parcellas ás quaes se poderia acrescentar
outras representando elevada somma, o Thesouro, na data de hontem encerrava em
seus cofres a quantia de 1:780:843$299. sem contar os saldos existentes na Delegacia
do Norte e em outras estações fiscaes, superiores a 30U contos
No mesmo dia a divida consolidada acliava-se reduzida a 1:198:000|000 em apolices a cujo resgate se está procedendo.
O saldo existente permitte a liquidação não só desta divida como a amortisação dos
compromissos contrahidos com os contractos de estudos de saneamento da capital, e da
construcçao do edifício elo Lyceu, na importância actual de 810 contos, por ter-se
pago já por conta a parcella de 20 contos de réis.
Estes pagamentos porem serão effectuados por prestações, a
proporção que os trabalhos forem se adiantando de modo que elles poderão ser distribuídos
por dois ou
três exercidos offerecendo folga ao Thesouro
para occorrer ás despezas ordinárias como a outras de caracter urgente e necessárias.

Proposta para o orçamento de 1912
\J Thesouro, baseado na media das receitas dos exercícios de 1907 a 190!». já
liqurdados, apresentou a proposta do orçamento
1912 computando a rcpara
coita em 2.963:508$640 e fixando a despeza em 2.935:621^974.
Dadas as condições actuaes do real incremento da receita em
tod;is as rubi iquasi
cas orçamentarias e as oscillações freqüentes e
grandes do preço da borracha, torna-se
necessário minucioso estudo comparativo das arrecadações daqueiles
exercícios e do
de 1910, para se confeccionar um orçamento
que offereça a segurança indispensável
ao seu equilíbrio.
*eNo caso presente aquelles dados nos
permittem nutrir a convicção de que a i
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VÍDd0Ur0 nã0 seró ÍQ?eri°<' a do vigente exercicio
calculada em

f*;Sffo
Penso entretanto devermos manter a importância calculada neste
a exportação
para
da borracha cujo preço variável tanto pode ser a determinante de
saldos
grandes
tem
acontecido
nos dois últimos annos, como também a de déficit
como
orçamentário
'
que evitaremos procedendo com prudente critério.
A renda interna e a de exportação do gado e de alguns dos seus
produetos comrasoavel
augmento,
mas
seria temeroso ultrapassar a orçada no
portam
ex
presente
a
ercicio para exportação da borracha, embora no anterior ella tenha apresentado'o
excesso de 1.697 contos sobre a quantia orçada para aquelle exercicio.
A situação do Thesouro desafogado de despezas avultadas,
que até lia pouco tempo
o oneravam, pela eliminação das pareellas provenientes de
pagamentos de coupons
resgates de apólices, rescisões de contractos e de outras dividas, nos
põe a salvo da
crise perturbadora que pode advir com a continuação da baixa daquelle
desde que a este principal factor da nossa receita seja dado o valor médio, produeto
dedusidò
cio estudo das variações ultimamente observadas.
Não nos mudamos com a cifra de 4.758:251^518
representa a importância
que
real ja arrecadada no exercício passado. O vigente orçamento da receita
não apresentara excesso apreciável, salvo se a cotação da borracha elevar-se.
Confiemos entretanto no futuro,
que nos garante o augmento progressivo da producçao, compensador da depreciação,
qumdo mesmo esta permaneça por largo período.
Aguardemos a effectividãde deste desideratum
para decretarmos com absoluta segurança a lei de meios com
qúu devemos continuar a impulsionar os melhoramentos moraes e materiaes do Estado.

Conclusão
estas, Senhores Deputados, as informações
que me cabia prestar-vos sobre os
QAO
negócios do Estado, depois cia minha mensagem do anno
passado. Não me foi
possível clal-as mais completas e desenv< lviclas, como desejaria, no interesse mesmo
de tornar mais bem conhecida de todos a nossa situação lisongeira, apezardas
tristes
vicissitudes por
que passamos até 1906; o que attesta quanto é elle rico de dons da
natureza, pois que, se assimilai fosse, certamente
não teria podido, em tão pouco
que
tempo, reerguer-se do
profundo e geral abatimento em que cahio, e apresentar-se
hoje nas condições de
prosperidade em que se acha.
A deficiência, porem d^s
informações será supprida pelo conhecimento
presentes
riue tendes das nossas (ousas e necessidades,
e pelo vivo interesse que sempre tomastos pelo progresso moial e material deste abençoado torrão. Mo
posso nem devo
^'minar sem expressar-vos, cemo ora faço, a minha intensa
e reconhecimengratidão
0 pelo efficaz concurso
que prestastes á minha administração, que sem elle de pouco
Proveito teria t ido para o listado.
Acceitai, pois, com os meus sinceros agradecimentos, os votos
faço pela felicique
dade pessoal de cada um de vós.
Cuyató, 1.3 de Maio de 1911.
Pedro C. Corria cia Costa.
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Quadro demonstrativo da receita e despeza do Estado de Matto Grosso no exercício de 1909.
(Annexo a mensagem presidencial)
___________ _—————i
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RECEITA
UuimiCAs da lei

!

DESPEZA

Rubricas

Okçada

Aurecadaoa

Para mais

Para menos

da lei

ab>k^_d_r

Fixada

süpi^|1|kES

|
__

Effectuada
»

t—

Para mais

Para menos
'¦*

30:639*9.20
9:937*580.
Reprc:en taça o do Estado 40:550*000 27$500
1:8<3:475$050 2.691:570*246 858:095*190
Exportação
•
1:165$030
62:927$070
152$100
Ordinária
Administração
63:940*000
.
9:993$542
45:000*000
35:006*458
31:5«>3*648 28:7471598 Thesouro
631:9301691
603:367*043
jntenia
'
6:915$291
Fslações de arrecadação 117:350*000 124.265$291
30:008*800 230:370*925 200:362*125 5:113*241
Extraordinária
89:763^224
27:800$000 Delegacia Fiscal do Norte 199:00Ô*u00 288:7631224
47:850*000
75:650*000
Com applk ação especial
2:595*348
.
Peesoàl'nativo
57:3621833
54:766*485
'
1:424*407
Ronda a classificar
26:449*064
1:759*040
Segurança publica 28:045$544 162$560
Força
863:8.041500
12:775^998
550:643*180
325:937$318
27:162*670
170:9201758
Instrucção
193:250*000
4:833$428
14:564*480
32:138*200
do Estado 45:370$000 1:332|680
Typograpnia
Repartição
84:571*240
211:158*470
de terras 292:9301000 2:799$290
\
2:202$800
Hygiene publra
12:790*000
10:587*200
127:1101000 183$270
\
9:592$987
117:7001283
da justiça
Administração
3:991*062
25:288*938
publico 28:3201000 960$000
Ministério
869:8451029 427:042$479
Despezas
diversas
418:180*000
24:622$550
|
2.611:0991570
V
20:917$720
de fundos
Movimento
|l

Movimento de fundos

3.000:146*269
2.632:017*290
73:4771000
Operação de credito
292:.'84*803

Operação de credito

3.679:623*269
2.924:302*093
41:027*385
Saldo
796:349*061

•

2.542:500*893 3.720:651*154 1.090:020*969 27:800*000 33:860*839
-

.

.-.

¦¦....-

2.533:002*877

¦———

47:849$376

3.720:651*154 523:720$994 493:474*097
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