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0ewÍores cffltembros do t>ongresso do lds!a.do 

de cJ!l1ws r!lertJes. 

Ao abrir a quarta e a ultima sesstio ordinaria da 
primeira legislatura do Congresso Mineiro , sinto-me 
juhiloso por m~is ess~ t·rova do modo regular, calmo e 
normal porr1ue vão as insti ~uiçõos repu1)licanas func
cionando no !i\;tado de lVlinas. 

Quando el!l outros l~stados da Repuhlica as paix.ões 
pol iticas, ladcaJ.as de ambições desmarcadas, agitam a 
sua vida pubJir;a, fazmLdo explosões violentas que se 
traduzem na lucta armada, Min a::. entreg:t-se ao i•l"aba
lho, à explorac).ío regular dos elemcn tos naturao:, de 
riqueza, de que é dotada, gozando de paz e tranquillí
dade , pelo quo devemos render grar;as ao Todo l>o~ 
deroso. 

Sim ! e no sentimento religioso do povo mme1r0, 
nas suas tradir;ões denwcraticas, nos seus habito:-. in
-veterados de ordem, de amor á liberdÇ~,de ~ de re;:;peito 
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ú le i, I [ UI~ encon tmnH>.; :t expl icar;ao da ~n;t J' -liciüadc, 
110 , )r; i(J da :; :l ;~·it;v:,ic. ' '~li ') l.r;1 n C'Jilt ~~- ~ ~ a:lo : ~ ' !d; t pu
hl il;<t Olll 'Jl '<tllÜ I ~ JJ.lil JII:l ' I J ([.; l~st adrJ . i 1Lt J:• J.!i l lli Í<:: t . 

~· ·o ·ii :~Jocu to us u J.,,i JJl(J .; snccc:· <1 ~; 'lll " ::c d'J.·f!,,J,, ., ,l'it lll 
na i;alti<!. 1l·· í '.•n 'h J ·, :: ,.;iJ ' IJ o no.; K; l. •:<h::; d'1: :ul , nos 
prc ~:a ~·i arn a pt'u.ci ~ l J:t ! az pOi' l• ·'h P. 1.n 1 Lc , ' : ~ ·li• ·H ' O 
de uma no a Ól'a r:ur J J.lO l'll li l t:t ;to .. '' •'h _i ; t ·;~ : :ik i m ca
minlt:u · dcs : t ~; :;olu ln·ad (J 1 :t l'<t <L c o! t•['IÍSI.a cl " se <l .> ;~· ra n

des Jcs Li nt ·.' pelo t!'a i;al!J ',_ J:Cla orcl,; t•:. p:·h Lbct·,l:tdo. 
A oleir:ãrJ de J.' t· ··:;; irlc\1 Lt) 1; Y:co- [' rc:; iÜ•·JJ I.c d 1. : ~ epll 

blica pDbs urna·,, 1'o;t!i ":1.'.h e m 1." ,[!; w at":o, ó a cull

sagraçi.\o popubt· do regünen us t :t bclw: ido na Con~t i

tuição J0 .'~ ,j, do l'e\- ('l'<.:ir-u . 

l\l dia 7 tle mn.t·,;o t;wo t --mb•nJ, ,gal' 110 n •s;'> E::
tado a oleic:ão de s u Jll.;JIJU Ü'o mH:;·is trar!o p · ~ t· ~ o pe
ríodo prusid:•nci:d qt n comer·;,, ( m 'I d•) :-;ctombt·n pro
xtmo. 

Ambos os pleitos, c t~j a impor tancÍit ú c: c1CII ~;ac.lo enca
recer, corrm·am li vt·eHwn to, o pu r Jeli ,~idaüo ~ · t;m pel'
turbar;ão da onlom l'll blica, norn mesmo <·onllictos em 
parte alguma. 

E' pelas ur nas CJ_nc o povo mani[os ta a ~:~ua vrmL;ul o 
influo direetamen te no:; :-;cus <los tino: , Jli)S t cJgim cos de
mocr-at icos, como 6 o nosso. 

A agitar:Jo politica r1uo so no tou em Mi n: t;-; n.t r-loie ito 
de 7 <l C\ m:11 · '", rl on tru d"s l imi (c).: ch Jni ··, i ·,, ' ll J•lO
ma agt' <.l.dahilis:;into d:t no ~;sa vich puidi ,·"· .. r1110 vem 
dem on : Lr :1.1' ' J.Ii '(Jt i.r> r1 ll ' J. ;:;o ]HJ \ c; ,-:: 1; .', 1,.,_ :.al'.td· · i·at·,l. o 
l'Og' llnl :!t ! 'IJ[< 1LIJ]i1;;11J r1• , -

() l• )t/,!t \J ;i ·u; J< \'1 1_: d fJJl •Ji[ ll l' l)ll) I[ oi " ; ·, f<;} ' ,o; ; 1 ~ j LJ -

1<1.1'()<; d:t J :ejl'tlJli•"• , · lJ' \ 1· 1]1, - .. ' , - " • 1· ; ., ·. , .. "1>··· ,. 1 
1 ' ' 1 1_: ,, I' • I · f i , • •I .J I / ' 

os batalhou.-.. p:t!. r ifJ tico::, c,ndo :-;o n · >~ . :c~·: 1..-11 , · ' p "r;"') Jit.nll

tos de i.(Jda:: as d :v;st: ; Sld : i ar~·; , ,.1, 1·1 r:t<>.1 u <t ,i;·l'<,: ,I .·· a 
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Constituição amear;acla pela revolta que acaba de :;;er 
vencida nos campos de bat:J.lha, é a demonsteação clara, 
palpitante, inconcussa ele quo a Rcpubli r.a é a forma 
definitiva de govemo ·aÜ<;.ptalla pch tiar;ão Brasileira, 
om co:nmunhão de idéas com todos os povos ameri
canos. 

Para todos que desejam a fdieidaclo da Patria, aos 
olhos dos mais prevenidos mesmo, os ultimas successos 
devem indicar a verdade política que acabo de 
alnrmar. 

A instituicão monarchica t eve sou cyclo historico 
encerrado em 15 de novembro de 1889; sua missão 
torminocl na Arnerica. 

O exemplo da Mexic0 ahi oslit para mostrar qual o 
destino das restanrar;ões no terri torio elo 1ovo Mundo. 

E'-me agradavel annunciar-vos <1ue no decurso do 
anno findo a salubridade publica foi bôa em todo o t er
ri to rio mineiro, não se dando epidemia alguma mor~ 

tifera. 
As nJ unicipalirladcs, (Whanrl<H:e <lotadas tle recursos 

a lllplos em vir!.ndc d: t lJ0ssa (n · ~~ulis:teuo <:on: l;itGcional, 
comcr;a.m a Guíüa. r· seriamente Ll c 111 1~ <1id as altincntes a 
f'a l v agu:ml:u· a salnhl'irlade dos cen tt·o. po puloso:s , já 
por mf'io de canali. ar:uo do agna. pul'a pa1'a consumo 
rlr>s h.ab~!'antr.s, j<'t pch ~tdopçil.n <k rnnvoniente systcma 
rl e cx:gotto ~ . 

Um racto fj UO demonstra fll l i~() \1I'Of illldamente ostà en·· 
raizutlo no povo mineit'O o sentimont'> democeatico e 
osf:t\ apticlüo para o scll' goce;·"n/ttwnt, <Í a i'acil idade com 
r1un \'fi.o ftm •;eionamlo :t i:i lihot'l'im as instituir:ücs locaes, 
<r :o a no ; ~a UuH':l tlLui r::to lho gaJ ·; tn til~. 

E1·am do J'eeoiat·-so <l.ifJ iculcLvks, en·os c mesmo com
plicações no peimeieo pJrioüo de uxec uç:l.o de leis que 
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da vão ás auc to1 i<.laüos r~l ectivas dos municípios e conse
lhos tlistricbes a r,1 )!las attribuiçües . 

Entrotanto ,n , ~ tn g1·anelc maioria, as camaras o con
selhos di's trictn"f; ' ío encaminhando convenientemente 
o~J nogocios loc <~l:~ n d ntro ele breves annos o resultado 
benefico da vida ,•,u tonornica dessas collulas vivas do 
organismo esta:!oal, ha ele se fazer sentir de modo 
sorprehonden te. 

O melhoramento das condições sanitarias e commo
didarJes dos povo<HlrJs, a abertura ele estradas, constru
cção de p)ntes e outros serviços semelhantes hão de 
trazer o bom esLar do todos e o progresso ela lavoura e 
do commerci•) . 

AinJ.a uma VI;/ vos lembro a necessidade de decreta
ção da lei do pri. ihgios, promeltida no art. 11 das dis
posi1;õos transitarias ela Constituição, para ficar defini
da a esphcra den tro da qua l podem agir as municipa
lidades, aflm ele poderem prover para seo serviço de 
viaç<.to como mcllwr convo nlla a seus interesses . 

A just :1;;t publ ic;t, pr·.i ncipal garantia dos direi tos do 
cittadão, tom funccíon<tl lo em todo o Est<Jdo com toda 
regu laridade. 

O sou pr inr· ipal 1'0proscntanto, o Trihunal da 1 ~0la
ção, quo so :teha na. c um inda do nossa or·g<misação j ll·· 
di ciaria , tom cocrospondido aos intuitos tlo legislador 
o à confiança o rt' speito do quo o cerca o povo mi
ncit'<). 

O gl'nndo dcs.mvulvimonto q.uo vão lendo a riqueza, 
o commerch, intlns vri a e lavou ra no Es tado, multipli
cando as 11Uestõos f( LlC tem do ser decididas em pleitoR 
judieiarios, acon .;rJha a elevação do numero do juizes elo 
Tribunal da 1\olação , que se acha mui to sobrecarrega· 
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do de trabalhos, obrigando us seus lligno8 membros a 
esforc;o supeeior ao que se deve exigil' de homens jit 
idosos c a quem o repouso, durar te e(;\'1.>ts horas do dia, 
é necessidade indeclinavol par a a e~nseevaçilo :las fot' 
ças o o não comp1·omettimento lh ~- tt 1lo . 

Nos rl'latorios do integro e prov0ctv magistrado que 
se acha à feente elo Tribunal da l ;,ebção c do illus
trado e laborioso desembargador .Sar iüva, que com 
t anto brilho exerceu o cargo de procm·ador geral do 
Estado durante dois annos, encoutrareis abundante 
mésse de dados estatísticos e imliC'\ÇÕc:s valiosas, para 
guiar o vosso espiri t o. 

A estatística judiciaria organisa..l.", pelo clcsemhar
n·ador Saraiva é trabalho que honra o E>s tado e recom-
o 
monda seu distinc to auto r ao apro<;o J.e toJ.os qu e se 
interessam pelo bom andamento do::: n•;gocios publicos , 
em um de seus r amos do maior impor taneia. 

Pela primeiea vez no Brazil se organiza trabalho 
igual, ali ~ts recommemln.do desde lon~~. os annos, como 
se võ pela anLiga logislar;ã.v do Im~JCJ ~o e em seguida 
pola da Republica . 

Nos centros populosos têm~sc noLtÜ0 difficuld,~dcs 
no peovimento dos car gos de juiz üo pa.z. Soheecane 
gad.os estes juizes dos tt·abalhos de alistamento militar, 
eleitoral e criminal, alêm dos de oedom civil que lhes 
ahsonem muito t empo, c constituindo magistratura 
popular não r emunerada, compreh0nÜ•3-se que não ó 
facil encontrar cidadão. bastante l'icos c quo dispo
nham de habilitações, para se ccnsa;;r':k:·em quasi quo 
exclusivamente a esse ramo do servir~.o publ:co., 

Accresce que sendo livre a acccittv;ão dos C1H't;os, 
não raro 'o darem-se renuncias üe tor.l os os juizes dr~ 
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paz de um mesmo rlistr icto, trazencl o perturbação ú ad
ministração da jus tiça e o incommoclo do r epetidas 

eleições . 
Aó menos para os ccntt>os mai s populosos e movi

mentados elo nosso 1 1~ s tado, alguma pt>ovidencia legis
lativa devo ser tomada. 

Em t erl'itorio vast íssimo o do população desigual
mente distribuída, como o elo Minas, impossível e to
mar medidas uniformes , par a attonuer a certos servi
ços. cujo bom desempenho depende de circumstanci as 
qtoe se prendem ao num 0ro elo habitantes, facilidaclé 
de communica1,;ão e outras semelhantes. 

Iguaes considerações se applicarn ao policiamento . 
A aclminí strar;ão lncta com sol'ios embaraços, para 

prover os cargos de delegados e subdelegado'> ele muitas 
localidades elo Estado, e nêl:c- r aro vê- se obrigada a no
mear oHlciaes elos corpos Lle polícia, para que não fique 
acephalo servir;o tão importante . 

Atterrt<L a alta do saLtrios pagos na lavoura e inclus
tria do Es tarlo, torn -so uncon tra<lo ser ias dilfi culdados 
para completar o num 'rO do pl'aças da Bl'ig-acla Policial. 

Para wio deixar as a udot·idades polic iaes de muitos 
municípios sem força qut) guaerle as cad0as, para a prisão 
de crimi nosos e o polici;tmento das povoações, tive elo 
auctorizaro engajamento de paisanos, que muitas vezes 
se prestam a osso serviço, mas que não C[uer om assentar 
praça. 

Accresco que os acontecimentos det erminados pela 
revolta rle G de setembro, na hahia do Rio '1o Janeiro, 
aconsolhal'am ao gover nr> a max: ma cautolla e impu
zeram a r e Lmião ele fo rças em Jogares, donde com mais 
facilidade podossem occorrer á defesa e garantia 1la 
().uctoriclade do Estado o elas instituições. 
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Por essn, rar.U:o, tivD de 1 etü'ar os dest acamentos de 
forr~:t 'lolicí:t l rlo muitos munir~ipios , a uctorisando, como . i 

<lisst~ , o cng·ajamento de paisanos, o c1ue determinou 
algum au~mc nto rh fon;a., para cuj l) lmgamento, bem 
como p:u·:t n.cr 1uí sir;itrl <1c <rl'm<lmon to , Li vc de utilisar
mc rk l''l l'i.u, rch tiv:cmente mrJcl i :~:l , do credito votado 
na ki n . !fí} Ü\ l ~) <ir ~ tlezcmbro nltimo. 

S;'to mm~m·o sas a.: r c, ·hmar:õos qu o r ecebo dos juízes 
de di rr· i !; r, c auc!:or i dadr~s loc:1 es srJhro o Jr1cio r' stado das 
cad<Jas c c ::t~: ;ts OIH.h funceion:1. o jury , ex íq·i nrln muitas 
coneedos dispendiosi ' ·imos o me,,:mo comploht recon
stnlCçào. 

Tenho-a': o·' •' ti cmliclo na meil.icb que eomi·Ol·b a v'' r 
ba con si~uada •JO Ol'r;an:l'~ nio p:tra ol)l·a s ~mb li cas . 

Lemlwo-·vos rlo nov r) <1- conveniencü da CüílStrucção 
de <llgmn,rs p ri ~·õc: com as <.:nndiçõr ); ltys-icnicas c exi
gcncias rl. rJ J10V '. r:r,digo penal pat·:l. OXCr; IJ c:[o rbs penas, 
nas 11 1:a• s ~:r:j;l 11 1 r eco lhidv~ os cruninosos, attendendo 
na e::c<; lll ''i. rh~ : locétlid<\lk s it convcnionr·ia r.l ets diversas 
zonas rlo :1:st<tÜn. 
Cu ~s Litn Í I' icO tele ~; ]'l'LSiies Y et·cl:.t clo i l'a ~; i'étÜcias r:entracs, 

nas qu<W; sr;r;i rJ 1'ccoll1i r: o·; m; CL'imino ~;n ;; conüomnados 
ao cumpl' in lCll10 do !·CJW.s Ü1; cet• ta. g 1 a virhJe. · 

Pn.t·a a ttenclc.r aos reebmJ~ dos j llit.O; c aucto l'ida
rles locae'> sol)l·e o mim O~· lH d 'J das sn.lal-i de jury, que 
são dujti tuirla<; r~m sua: comarc<ts da inclis11em:avel mo·
bii ia rara o . ot vi(;o ,i udicial'io , é preciso ser votada 
verba 11'' r; l' •;atnento . 

Don lr e os :-ervi(;ns que mt1iio intere~:snm <10 Estado 
est<'t so;~·m·awcnte o ele est atis!iea, eomo elemento rle 
grande lJOnr.l t't'ac:ão, para. guiar a ac<;ão dos JHideres 

~ 1. ·- -
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puhlicos na decretação e cxocuç~o das leis,. fornecen.do• 
lhos base scgurJ. paea a apecCla~~lo <.los bctos soctaos 
e s1rt adeq :.: alia ecgularoentaç<1c· . 

Ccmo sabeis, a e:) t atistica le vantada em 1890 foi 
inco1npleta e deflciontissima, tlo.i. \:anuo de ::;or feita om 
num·>rosas localidades . 

Entendo que se devo iniciar o serviço do modo o mais 
simples possível e que seja adequado ú comprehensão 
dos agentes encarregados do executai-o. 

A exigencia de doclarações numero:>as o complexas, 
embora se trate de arrolar circumstancias que soja util 
conhecer, , torna mui difficil o trabalho de estatís tica, 
trazc·ndo numerosas confusões nos róes apresentados 
pelos ('hefes de família, em sua enorme generalidade 
desti tu idos de iustrucção par a com prehender essas 
exígencias de uma estatística completa e desenvolvida. 

Na decretação das medidas para um s·;rvir;o de sua 
natm·eza diffiell em pc.tizes de população esparsa em 
exteuso territorio, t cm-so de crmt ar a té com a igno
rancia e prevenr;ões do povo, por mais inexplicaveis 
que pareçam. 

Para espíritos simples e ignoran tes a cxigencia de 
declarações, aliás usuacs em paize. jã afYcitos a esses 
trabalhos, é interpret ada como pouendo servir de base 
á decrotaçJ:o <.lo impostos e outros onus imaginarios . 

E' preciso, pois, começar pelas declaraçiies essenciacB 
a uma estatística regular, deixando os a 1erfeiçoamen
tos p:.1ra futuros recenseamentos. 

Para execução da lei n. 41 e :;.pedí os J"egulamentos 
ns. 600, de 2 de janeiro, 607, de '27 do fe;ereiro, 611 , 
de 6 de março, G40, do 19· do setembro, e 655, de 17 
de outubro, t odos do anuo passado, ja em via de exe
cução. 
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Não se achando o professorado, em s .:.a grande maio
ria, preparado par a exccuçio do prog l'amma extenso 
da lei citada, só depois de alguns annos se poder a 
tirar illações da conveniencia ou desnecessidade de mo
dificar-se o systcma adoptado. 

A incumbencia da fi scalização elas cadeiras a aucto
ridades electívas locaes não poderá ser effeetuada sinão 
do anno de 1805 em diant e, pois é no fim do cor rente 
anno que terão logar as eleições municipaes e distr i
ctaes. 

Na mensagem que vos dir igi na sessão do anno findo, 
fiz as ponderar;Des que me pareceram acertadas sobre 
as exigencias da instr ucção primari a no Est ado, e 
quanto coube em minhas attribuiçõcs procurei sanar 
os defeítos r<>cünhecidos. 

Para facili tar aos al Llmnos pobres os meios de apren
der, fiz acquisição de numerosos livros, ad:)ptados pelo 
Conselho Superior de Ensino, para serem distri buidos 
nas esco las. 

Igualm~.mte audr)rizei a compra rle mobilia modest a 
para as escolas urbanas, em sua ~ uas i t otalidade des
t it uídas de q ualqucr material eseo lar. 

A' vis ta da grande carestia da vida e emquan Lo não 
se dà completa execu(;ão ú lei n . L1l, na parte que au
ctorizou a construcção de casas par a escolas, o que 
depende do concurso das municipalidades, pal'ece ser 
de justiça votar-se algnm auxilio para os profess01·es 
alugarem essas cas;ts. 

E' u meio mais prompto do fazer-se a lgum melhora
wento no que tocJ. á installaçúo material dos alumnos . 

Par a levantamento da est atística minuciosa das ma
triculas e frequencia do alumnos nas escolas públicas 
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e parti culaees, torna-se peeciso dotar <t l'ospectiva se
cçclo ela scceohria do IntoriOJ.' do mai s a lg un<; empre

gados. 
A E seola ele Ph rt t'mar·ia, a Escolas Noemaos e Gy

mnasio tôm Ju ncc ionado com regu laridade c o ensino 
vai sendo trausmi ttido 0111 eonll ições do prog· t·essivo 
acliantamenLo . Foram ins blladas asBscola.s noi'maes do 
Juiz do Fora e Arass uahy. 

Providenciei para quo aos estabelecimentos <lo en
sino super ior e secund:nio fossem fornecidos a mobilia 
índispensavel e appardhos recla mados pelos ga bine tes 
de sciencias pllyi-ii r:;as qtw ahí funccionam . 

Para montngem de um gazometro, jú adquir ido, e de 
alguns apparelhos <los gabinete:; cb Escola do P harma• 
cia torna-se necoss:u·i a a elo crdação ele vel'ba no orça-· 
roento. 

Suscitando-se du vidas quanto à v,Jidacle em toda a 
RepuiJlica dos <l iplom ns crml'ori d os por os ta E scola, 
em data rlc 5 de a bril el o :mno P'tssad o diri g i-me ao 
Govo;•no Fctlcn 1l , solicitando a expedição tlc um acto 
que puz usso fim a tacs duvidns , r econhecendo tl ofiniti
vam on Lo ~uruo lle os La bclocimonto na frirma do cocligo 
das disposir;r'íe~: eomwun.· á~; ins ti tuições elo ensino su
per:ol'. Consoante com o m:m a ppello, baixou o Gover
no Fotloral o üce. n. 1417, tle 2 do jtE~ho do anno 
fin do, pelo C[Ual f~J ram ú l•:scoln de Pharmacía conce
didas as v ao tn.gcn.-; de q uD ;;ozam os os tabolecimen tos 
con geHOI'OS tla Uniüo. 

AH munic ipal idwlcs do Trcs Pontas e llarbacena crca
ram eseolas Not·m~:w s, sendo por nque Jl a !' ~ r1u erid o o re
conhecimento do es labol<~c.im ento pe lo Es tado para o fim 
de expedir· diplomas com e!l'eitos eguaes aos dos confe
ridos pelos es tabelecimento officiaes. Verillcantlo-se que 
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o progt'i mma <t~loptado é o mesmo rhs Escolas Nor
maes o que o pt·ol'cssorado r~ idoneo o estilo montados os 
gahinc tr}. · o:~ i giüos ll!) H.og·ulamen to no G07 de 27 de fe
vcroil'O üe l ~/):3 , expedi o decreto no 67!) ele 8 dr) feverei
ro ulti mo, r·onfceinüo a Escola Normal <lo Ter~s P ontas 
as regalia,; dos e:.; tn.lJc locimcntos r;r ,ngenere:· do gs tado o 

j J guma: municipalid:J.Lles tfim creado institutos de 
ensino secumhwio o o:;colas de ensino primm:ioo A.crerlito 
quo bre vemente a ac tivirhde elos poderes locMs se e .·
erceeú no sentido rk i nic1al' e cl es;~nvolvc l' o ensino 
profissional . oh o ponto <ie vista pra. tico pri ncipal monte, 
facilitando assim o prcprtro 'lo arti flces c opPrarios 
para as inclustrias o 

Oomm unicandr;-me o digno ]Wi:lsirlcn te da Compa
nhia Academ ia de Cnmmercio dl~ Jui;, do Fót·a, o cirl adão 
Franciseo Baptis ta do Oliveira, que o Instituto es
tará em te r mos de se t' inaugurado om junho c pedin
clo--me pa.en comp<lrccer a cssrl acto, dcsignr)i 0 dia 21 
do · di to mcz o 

E' unt h r:.tn " n ~ pi r : i o so para ~. [in u.s t er em seu terri
torio um c:-;tabcioci Hicnto cl r~ cm;ino commur1;ial , 0 pei
mcit·o qno vao t '' l ' o Brazil , c llcviüo a. '' ~> l'oJ'ÇO s da ini
ciativa p;J, l'ti r;uia t' , ]J<t tl'iotieamcnto au ·iliach pelos po
der es pui J li co ~'o 1\~J rlü,;no peesiclento da associal_.: i.lo quo 
tomou a si essa cmpreza e que não recuou perante 
diffi cnlcln.dos de toda a sorte, .folgo 1lc dae publico tes
temunho de app1auso à sua nobre inicia tiva . 

Votados na ,:ossã0 cxtraorclinal'ia do Cong- l'esso os 
l' ecursos p:t t'<J. e.'eCU(j iiO da lei 11. 41 1m p;trte que 
auct ol'ÍSfJ \l a funch r:ü:o ele rl~ is Institu tos ageonomi os e 
dois In<;t i.tu tos w uteehnicos, tt'8. ici do o1·ganisar os d o
mentos para sua installar;ão e t enho j;\ prepaea<lo o r e
gul amon to para os primcil·os. 
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Para reger um dos Institutos zootechnicos convidei 
conceituado profissional que accedou ao convite, as
segurando-me que virá dentro de breve prazo ence
tar os teabalhos. E' meu propcsito dar largo desen
volvimento nesses estabelecimentos a parte pratica do 
ensino, o que muito faci litara o preparo de bons 
agricultores. E' sabido que na Europa e E ::; tados Unidos 
beneficos resultados se tem colhido da fundação de 
estações agronom icas, campos do experiencias e ou. 
tros estabeleci1:1entos destmados ao est::do pratico dos 
melhoramentos ~que convenha adoptar e introduzir na 
agricultura. 

A' proporção que vão sendo nes bastados os nossos 
terrenos virgens é forçoso cuidar de processos mais 
adiantados de cultura, para tirar do solo a maior 
somma de productos, apt'oveitando as descobertas sci
entificas nas suas applicações à industria e poupando 
as forças do homem ou multiplicando-as pelo uso de 
machinas e instrumentos aperfeiçoados. 

Para este desideratum, deve contribuir muito ofiL 
cazmente a lei n. 42, de 1:' do Maio de 1893, a quo dei 
regulamento com o decreto n. G85, de 1G elo fever eiro 
do corrente anno. Sinão em relar;ão ús novas culturas 
o industrias quo essa l<:i procura patrioticamente crcar 
o desenvo lver, co m certeza relativamente áqucllas já 
adaptadas ao nosso sólo e costumes, como o algodão 
o a vinha, acredilo no s beneficos resultados da solici 
tu de legisla ti v a . 

Eneerram, sem duvida, os nossos ser tões virgens 
in calcula v eis r iq um-: as HUe só esperam a mão do ho
mem para virem engrossar a somma da nossa fortu
na realizada ; se o passado, porém, nol-a accumulou 
mediante processos mais simples e, üilve;r,, mais em 
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harmonia com as condições geraes de um paiz novo o 
populações primitivas, com tudo, as mudadas circum ~ 
stancias do nosso paiz já exigem imperiosamente outros 
meios e processos, qu e não nos deixem ficar aquem, com 
sacrificio evidente elo nosso esforço, das nações que nos 
hão tomado a dianteira e podem guiar-nos no labor das 
industrias , a que alludo. 

Demais, abandonar os campos já desbravados por 
culturas anteriores, para ir eternamente em demanda 
elas t 8rras virgens, afastando -nos assim e progressi
vamente dos grandes centros consumidores, como se 
aquelles campos nada elevam ou possam produzir, 6 
pra t ica que as condições economicas do passado po
deriam aconselhar, mas que ate certo ponto 6 con
trariada pelas circumstancias do presente, pelas mul
ti plas exigencias ele uma população crescente, pelas 
justas esperanças das immigrações occorridas ao nosso 
appello e a suprerr:a solicitude dos poderes governa
mcntaes, a quem uwumbc velar, para que se não 
porca nrn :-; ri elemento entra todo~ os factores da ri
r1 ueza pnhliea. 

Eis , pol'C[UC, além üe outras consíderaçôes, segui n
do 0 pt•cccito legal, acccntuei esLe pensamento no 
J'ognlamenLc n. G85, pro ferindo entre os productos em 
c:oncurso os que fossem o resultado da applicação cla
quellas descobertas e instnunentos, procurando d'esta 
arte levar por suave meio indirec:to os nossos lavrado
res e inclustriaes á adopção dos methodos racionaes da 
cultura intensi va, ele que dependem dieectamente as 
vas tas zonas do nosso Estado, alg umas já aliâs servi
das ele ferro- vias, aonde o abandono é os estragos do 
t~m1p0 fazem o mais triste contraste corn as opulentas 
lavouras, que a lli outr'ora fl0resceram. 
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I ;!>ando da a uc tor isaçào da lei n. :)2, elo 18 rk j u · 
lw do 1 8~);~ ec lebrni CL'lltracto com um a companlri:t <lo 
navcg·ação p:~L'<t inteoduc,:üo no Estado rle algn n ~; J. ' l
llw rcs de l'amilias ouropcas c trabalil at!ore: a!·;;ll.i,·os . 

InfelizmCJ Hte, a epidemia uo cholera <lUC n.s.~ ol(! ll a l
guns paizes da E uropa que nos podem fomcccJ' i.mm i. 
gran tes 0 1mra cuja FOCcdoncia foram Iecharlos os 
nossos portos, impeclio que o contt acto procl ur.i sse 
sem; eJTeitos, alem da revolta da esqu:1dra (lUC por tão 
lon gos mer.cs perturbou p~·ofunclamente a vida nacio
nal , a !Iastanrlo tk nossas p!agas a immigração e:dran
geirFI,. 

A v in da rlc asiaüco<; em condir;ões de poder ser fi sca
lisaclos .. para evib.tr -sc a in ',roducçãode homens viciosos 
c vagabun1 lo ~: em vez rle trabalhadores, está depeu
denl c da assignat ul':t do trat ado entre o Jlr'nzil e a 
Clrin a. 

~ 1
0 reh tol'io do zdo':lo c in tclligcntc cllofo üa rc

part ir;ão de 'l'ol'eas o Gol ouizar;ão vem 111inuciosa
ment 1 e: posto tudo rtuanto 1liz respeito a esse impor
tante l'<tmo de Sl't·vir;o, lrem r;omo ao <lo ten as pu blicas . 

O ]Jl'azo ttla!'ca dl) na lei 11 . :27 pm'<t arlJJ1it tiJ' as k
gitimaçi>es rlo posses, r1ue a lei do l.':lO nr <uHh rcspei -· 
ta1: , p;u ·cee dnmnsiado r·.ur·l.o, rp1:tr Hh se all.ondr1 
ú ~ ~x b;n . ·<iiJ rlo JiiJ.; so LOJ'riL rJ J· i rJ , ao pcr[U CllO lílllll 0 1'0 

de COl\1lllÍ SSII C.; rln l()Orli r;[to ÜC l.< ~ rt·a ~; et'r::JÜO il al o;' !lO

r anr:. i;t do.; jl')s,; r)it·os . _\ k i de J. ' :)í) VJ~rt. inl l;t JW:::.:r) 

ponLr> pt·ovider11;ia rlignn (lo sQl' rcst.al>r~l0cida, qual a 
tk v~rmitt it• ;\1) WlVCI'lll) a peor ogai'Ü0 rlo: ]Wazo ~ :, al.
tendnndr) ú (; Íl'l:lr m-;tancia.s loc·v)s. () pcor~0 mio.imo 
llas tr:rl'as_, m:m:ad() Jr·t noss· t hi, ú sogll t';tmrmL" r.d e
vad l) OJJ J lll 11 i t:ts da: zonas onde lw LOJ.' L'C!lv..:l r.levo
l uw~. r> quo imp r) clil'it a suo. procura em l1asta pnhliC<i 

I 
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A Jg unms providen<.:ias adeq mvhs tlov0m SE: i' tmmv1as, 
l' il l': t s:t\lal' taos uiHiculdaths. o povo::mento üo nosso 
:-;q ] 1> ·~ sem 1l uv itb. um dos fnctoros m:us poclol'osos da 
!'u t Lll' .. gl'~wdei::t o prospt;t·idn.llo 1\o Est~ulo ; eumpre, 
ptri:;, faeil ib r o não cre~tt' 01n:><n·:vjos ;\ il.(jlJÚür;.ão de 
Jol:i;:-: , a tlUt:m protem1a estabcle_cor~:;·) Jias zonas, onde 
existem t orl' ::t'' devoluta :; . 

o J)m· anl:í' r' anno flndo foi. in "' i [jni lintnl:o o mov i
mento do constnH;~~le_ ostrCl:_Üa:". _ _(lo __ Icr1~0, L~cto_ ~le
tê-rn ti nado po't.1s - -m its C!)ndiç7ios Jl!w nee':ras l' ln tple 
s;;-aclíãY\1- {Õdn s _as oml_J t csa:: rl o_ Y.iil.LãO _do_ ll; :oi:i~, 

11 u<tsi sem c~:~yr;üo.!_ g r ar:as ú ~~r iso or:ginarla da~ 

om \s.soe:_; bancarias em e'~aggero o colossaes esp. cu la
r:tes ·a e pnl.r:a ij'lle tivàam lognr r;m 18\JO G 18!) l,: 

Colloca(las ns companhias concessional'i.a: otn tão 
tri ste siluaçüo, t ínhamos do opLal' on1 r·o a suspensão 
completa das cons tru cc:õos rlo nos. as linhas fenem; , 
inclusive a,· quo se des tin <em a satisfa1.e1' imperio, as 
o;( igo ncias r lo nnssa lavoura o commorcin, ou aux.i 1 ia l
as erricai:mOntc, J'r)ra rlos molr1es ate então adopkt,los 
em nosso p·<u z. 

() primeiro alvitre impot'tctt'ia a pa1·:tlií::ar::u> llo 
nosso progressivo mrJvinton to oconr)tlli co 0 Jina nceit ·o, 
ontorpcee ndo o croscimon t.o cla i.'irp.1 n;·::1. p11hlien n osl.e -
1- i li ~a n Jt) os exJrwr:os do nossa lavt)U1'<1, r:ommPt·t·io o 
inrln ~d. J· ia 0111 impt>rlantr;s ~onas clr> K;L<J. tlr>. Inqmnh:t-so, 
po·,s, de mo(l1> ini lhulivd :1. arlopr:i\') do :-;e:;unrlo alvit re . 

L'el:t c·,ah i:t () J'ocunda loi ll. I)! i]r; :~ l Üc.' ,.inllln tlo él.lll\ 0 

lln tlo, q o In d r~ li é;'l l l\tl' na lti ,_ LrJ ri :t n<.:OPrJm i r~ : t do 
~s l;auo eomo 1Lill pad t•;io 1\e 2,·lot•i:1 ·i•) ~;r 1 u 1n 'ÍPIOÍt'o 

<;üilÇ I'esso rqmldiea nn, fui armarlo dn auetrn'Íi:tV(ih) 
::tmpL1. p <H'a t' ntnu· om il.GC()l'd t) com :dgum:t:; CGlr. -
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panhia:, auxiliando-as para levarem. avante as li· 
nhas a seu cargo, cuja consteucr,;fio achava-se pa
ralisada. 

Tratando da concessão do favores novos, de com
binações financeiras ainda não experimentadas, com
prehende-se que o Congresso sô as auctorizasse em re
lação a linha s, cuja construcção fosse julgada 
inadiavel ou que tivessem já ü·abalbos iniciados 
cujo abandono importaria em grandes prejuízos. ' 

Dentro dos limites estatuídos na citada lei, isto e, 
de não excederem o prazo das garantias e as t axas de 
juro destas as combinar;ões fin anceiras quo o governo 
houvesse de praticar, tenho por emquanto fornecido 
aux.Jl ios ú companhia Sapucahy e r esolvido prestal-os ú. 
.Muzambinho, que pe1·correm requissima zona mineira, 
jà em grande desenvolvimento no que toca ú lavoura 0 
industria pastoril. 

A combinação filianceira, de que lancei mão, foi uti
lisar o credito de que gon o Estado, para levantamenLo 
do capi tal de que precisam as companhias para conclu
são de suas linhas princi paes. Si. não fúra. o tliscn
dito em que cahiram todas as empl'esas elJ1 nosso paiz, 
gra(;as aos colossaos abusos quo praticaram em 181)0 
e 18\J l, faeil lhes fora o levantamento de capitaes por 
meio do dehontures, ::dfcctanuo ao custeio des tes titulas 
os privi legio:; e garanLias Je juros quo o Estado lhes 
concede. 

rro f undo, seria sempre o credito publico a baile da 
con lJ ança dos creu ores. Tendo·sc, porém, verificado que 
a administra(;M desastrada ou culposa das empresas 
podia .levar o desbarato de e api taes ao ponto do com
prometter os interesses do~ proprios credores preferen-
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ciaes , foi ferido de mot·te o credito de llas, mesmo no 
caso de emissão de ti tu los cercados do todas as garan
ti as , como são os debentures . 

Esse mal.!-~_l:'iun,io ~~ ~rJ~e fin_ªnc~ra tl_e_ l890::-
1 89l~ode-:_s~considerar superior a todo o prejyizo c!~ 
capitaes que o jogo da bolsa sacrificou, comprom~t..:
tendo por tempo inde terminado o credito, a mais po~ 
derosa alavanca de que podem lançai' mão as empre
sas de obras publicas em paizcs novo s e de recursos 
naturaes , como o Bt·~zil p;1 ra leva r avante emprehCl'!: 
dimentos capazes de propulsionar vi gorosamente o pro
gresso geral. 
· Gozando o nosso Estado de grande cr edito, como se 

vê pela cotação de seus títulos na praça, a combinação 
fin anceira que fiz, consistiu mn sub ~ tituie a das compa~ 

nhias a r esponsabilidade clirecta do 'l'hesouro mmeiro 
quando se tenha de levantar capitaes , o que nos per. 
rn itte até reduzir os encargos j ú assumidos para com 
as companhias, quan to à taxa de juros garantidos nos 
seus contractos . 

Assim é qu e, em relação a Companhia Sapucahy, a 
inx.a de jlll'OS garantidos era de 7 % o ~ó foi conser~ 
Yada em r elação a pl'imeira secção que estava afl'ecta a 
um ernpres timo em Londre~ , sendo reduzida a 6 X 
quanto ao r esto da linha e ramaes . 

Podendo u Est ado levantar ca pi taes a 5 %, vê- se 
que ninda mais favor avel se to rna a combinação que 
adopteí no caso de serem fo rnecidos os auxílios em 
apolices, corno ficou estipulado nos cont ractos, pois 
em vez de 6 % de garantia ter á o E stado de despen~ 
der o necessa.rio para o custeio das di tas apolices. 

Providenciado, como fui nos contPactos, svbre a 
amortisação da divida das companhias dent!'o do prazo 
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da concessão de juros de que gozam e estipuladas ga
rantias serias e efficazes para reembolso da divida. v1). 

se que a operação redunda em eeonomia para os co. 
l'res estadoaes , pela reducção da taxa de juros, obten
do-se o eífeito ele evitar a paralysar;üo de obras j<'t em 
andamento e destinadas a serv-ir importantes zonas 
mineiraR . 

Comprehende- se entretanto, que o sys tema ado ptad<J 
Jl" r 0x igencia das apertadas circumstancias fi na nceira~ 
que cercam as emprezas, não deve s0r appl icado se-
1H1o nos limites razoav<Üs indicados na lei n. 64, e não 
a t.o<lac; as estradas projectarlas e concedidas. 

Se começassemos a emítti1' apolices de modo muito 
l:1rgo, o credito do Est ado poderia fel' aiTectarl o, obri 
gnnrlo-uos a pezados sact·iHcioq, pat'ct levantar capitaes, 
.eventualidade qu e cumpre evitar com cuidado. 

Segundo as es l:ipulaçõcs qu e fi ~ , os empr es limos ás 
r.o mpanhws são g·radn~ tlos tk modo :.t não excetlet• cel'to 
I ími I. e an n ua lmeu to, rl ovo nd o sm· parte a ttendida com os 
~:a le! os r! a renda n a q llt) p0t"vcn lu r a s ·.i a. l ·~van taüa pot'
omi ssfio cl ~1 apolil'es. pod endo s•~t· amp l.amcnte custeada 
r·om o angmento ~n. a t' t't~cada(" < o tln impos tos, q nc se nota 
do nnnn p:u•:t mtn ), quando m os m1) nada S•) rceel.Jos'lc 

.da rend a liqniil a do tra l'cgl) das 1 •s tt·ada~, o que não é 
;le espel'al', desde tlue es ta.· to uli am c•; eto de~onvol vi-

mnnto. • 

Ten do fi cado e!". tipul n.tlll, que n ronda das linhas até 
a taxa dn 4 uu r, %, eo nforme as circnmslaneias, 1,0 p_ 

tenf'8l'i ;;o Eslado n qn e 0 execsso, a lém dessa ta xa, .st•ja 
l'npa"L id o c~ nt.J ·e P~ l n o :1s t·ompauil ias , ó chu•o qne, LI"ct

ta nclo-~· ~ ri o es tt ·adas qu e pc eeo t' t '<~t n :t.• •n as em progres
sivo doso lt vlll vimrmto, dentt-0 ele po ncos armos us cmpres 
timo.:> começarã·l a ser ruLr íbuíd o:-> . 
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Nos contractos celebrados foram estabelecidas clau
sulas garantidoras, ficando as linhas hypotheeadas para 
segurança dos emprestimos. 

Tomando por base as taxas est ipuladas , os titulos 
dados pelas companhias em garantia ,e a reversão pat•a os 
cofres publicos do saldo liquido resultante do trafego 
das linhas além de certa ·porcentagem, poder~se-a mais 
tarde coustituit' uma r:<J ixa especiar de emissão de tí
tulos para auxilio a const rucção de (:}s t radas de ferro , 
media nte a taxa de 4% , mas interessando os credot·es no 
ex.cesso de renda que o trafego das linhas produzir 
além desta t ax.a · 

Gara nt ido o capital e juros dos t ítulos de 4% pela 
intervençãO do Estado, é claro que os capitalistas 
procurariam taes títulos que lhes abrir iam a perspé
etiva de gozarem de maior remuneração futura do ca
pital emprestado, quando o trafego das linhas deixas
se saldo liquido correspondente a mais de 4"/o elo capi
t.n.l despeud~do, como ha de acontecer em relaça:.o à 
maior parte elas concessões existentes no Estado. 

E' idéa que lombr0 para sel' estudada é:rtue podera 
ser adoptada em tempo opportuno. 

As companhias Sapuealty e Jl,'luzambinho vão dando 
impulso às obrai~ a seu cargo e, segundo communicou· 
me aquella, ato 30 do corrente mez serão abertas ao 
trafego du as Estações além do ponto, em que se acha 
actualmente. 

Assim confio, que até o fim elo anno sejam àbertos 
ao trafego, só na Sapucahy, mais 174 kilometros . 

A Muzambinho tera aberto mais 86 kilometros no 
ramal da Campanha, li nha fedeeal, e propõe-se a dar 
vigoroso impulso as obras da linha em :lirecçâo ás divi-
sas de S. Paulo . , , 
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A Companhia Bahia e Minas, cujo ostado financeiro 
é deploravel, tem quasi que paralyzados os trabalhos a 
seu cargo . 

O presidente da companhia dirigiu requerimento ao 
governo pam lhe serem concedidos auxílios, afim ile 
concluir a hnha até Theophilo Ottoni. 

E' assumpto que està em estudos e pelos elementos 
de apreciação que tenho, espero dar-lhe brevemente 
~oluça:o, de modo a impulsionar-lhe vigorosamente 0 
andamento das obras . 
.. O alargamento da producça:o do cafe e de outros ge

net•os de lavoura naquella zona, que por tão largo es
paço de tempo tem luctado com as ditficuldades mais 
serial! pela carencia de transportes, seria com certeza 
paralysadv se falhasse a esperan\a que deposita:o 0 3 
lavradores na linha Bahia e Minas . 

Essa espectativa, porém, n:ro falhará, pois tenho na 
lei n . 64 as autorizações necessarias para impulsionar 
a construcção da estrada, ainda que seja preciso de_ 
cretar a caducidade da concessçã.o feita à Companhia, 0 
que pode ter lugar , porquanto o prazo expirou em 
março e jà. foram impostas as multas es tatuídas no 
contracto . 

Em agosto elo anno findo emprehendi a viagem ao 
Estado da Espírito Santo, para que me foi dada per
missão na ld n. 56 de 18 de julho de 1893, não só 
para retribuir a visita que recebi no anno anterior, do 
illustrado presidente d'aquelle Estado dr . .J. M. C. M. 
Freire, como t ambem para celebraçao do convenio des
+.inado a estreitar as relações economicas e commer
ciaes entre os dois Estados, por meio de vias ferreas. 

Recebido na cidade da Victoria de modo festivo e ca
valheiroso pelo chefe do Estado e toda a popu laça:o es. 
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pirito-santense, venho dar-lhes hoje publico t estemu
nho d11 minha gratidão pelas attenções, de que cumulou 
minha estada em seu seio, esse povo bto hospitalei.
r·o e cheio de se ntimentos el e fraterniclacle para com o 

nosso Estado· 
Foi-me sobremodo agradavel verificar, que os sent i

mentos de amizade qne tributamus ao povo espirito-san
tense é por elle amplamente correspondido. 

Em taes condições, é manifes to que foi tarefa facilli
mãã"Celebrª~ªQ d._o co_gyenio fJ.l.l'ª-. ti!lha ~rp._ mira e~
treitar -as relações economicas c de commerci l) e ntre qs 

doi s Estados . 
Em acto, assignado na eidade rla Victoria 1'\m 30 

de agosto de 189:3, qu e r eputo de gntnde alca11ce para 

0 engrandecimento dos dots Estados, e:,; tipularão-so clau
sulas , para facilitar a li gRção das estradas de ferro m i
neiras e e.spirito-santt:. ns·:~ , quo li~·ão o ceiltro de Minas 
ao porto da Victoria, 1'esg u<trdando- se os inter esses, do 
nosso erario n~ que toca ;·, anecadar.~ão de impostos 0 

intl'oducção de immigranLu:;. 

Difficultadas, corno estiveram , as com municaçõcs ma
rítimas durante o prazo que seguiu-se á eelebração do 
convenio, não se deu a este im mediata execu.ção, na 
parte que det erminou os es tudos para reconhecimento 
do melhor traçado para ligação das estradas ele ferro 
dos dois Estados. 

Agora que clesappareceu, felizmer1te, se melha nte em
baraço, vou propor ao Presidente do Espiri to Santo a 
nomeaÇão da com missão mixta que tem de fazer esse 
serviço, e expedição das ins trucções r;ue devem guial-a 
nos estudos . 

O reconhecimento de que se trata, é trabalho que 
não exige g r·ande espaço de tompo para ser acabado. 
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Em virtude .1la audorização concrdida nas leis ns. 56 
e 64, de julho elo anno find o, celebrei contracto com o 
sr . V. fle Guahy yara cons trucção das linhas, que 
pal'tindo de Ouro Preto, ou m•tro ponto que fór mais 
conveni ente da Es tracla c-_entrãi, ,,à ao Pe_çª-_nha e cl~ 
.Marianna ou Santa Uarbara as divisas do Estado en
troncar-se na estradã-- do Espírit-o S anto, que pas;;_ 
~lo ___ b)e~ . . 

A ligação desta ultima far. objecto do convenio _com 
o presidente do Espírito Santo, sendo estipuladas tari
fas differenciaes a favor· dos productos tui neiros que fo
rem exportados ou dos que forem importados para o 
nosso consumo. 

Como acima vos exp uz, a crise financeira e da praça 
actuou de modo desa&troso sobre o credito das Compa· 
nhias, tornando-se quasi impossível o levantamento dos 
capitaes para construcção de t:stradas, sob o regimen 
da garan tia de juros, o que bem con, rehendestes
quando nas leis citadas ãüctorizastes o ovemo ~~
struiL~ p ~r cont~- do - Estado as _d~laS l. nh~s , C}lj <: !'~~-tl i
zaçüo consulta interesses economicos e politicos mi
neit·•)S inadiaveís ~ - · -
------·· "" 

Sendo, em regra, contrario à intervenção dil'ccta do 
Estado em negocios indust L'iaes, só em ultimo caso r e
correria ao alvitre auctorizado, afim de constL"ui.r as 
duas estradas . 

Tive, 1 orém, a fortuna do encontrar na pessoa do sr. 
visronde de Guahy, nome vantajosamente conhecido em 
todo o Brazil, onde tem occu pado as mais elevadas po
sições políticas e financeiras, um contractante capaz 
de levar avante a projectada empresa, mediante a 

' combinação financeira constante do contracto de 20 de 
agosto de 1893. 
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O Estado comprometteo-soa fornecer até quatro quin
t as pa rtes do capital necessario, para a cons trucção 
das obras , não excedente o preço kilometrico de 50 
con tos entrando o cmpresari o com a r estante quantia 
e goz;nd o ela garanti a el e juros ele 6 % sobre ella. 

Decorrido certo prazo e nã o sendo r esga tada a divi
da , 0 Es tado torna-se-à coproprietario das linhas, pela 
par te cort'espondent e a os capitaes fornecidos . 

E stes t er ão a r e numer ação proveniente ela receita Ii
LJ. Uida a rrecadada no teafcgo da.s linhas que fica m hy
l·o thecadas , para segurança da divida . 

Como se vê, é corn bina<:ão e m que o credito publieo 
interve m, clirec tamentc pa ra levantamento de capi
taes , m as que não aggrav a e antes diminue os onus do 
t:ofre do Es tado, pela'3 r azões que expendi ao tra tar das 
oper ações financei r as r elativas às Co mpa nhias Sapucahy 
e Muza mbinho . Podend o o Estado levanta r empresti
mos a 5 % , gosar á <la vantage m resul tante da diffe-
1.01wa entre esta taxa c a de G % ; gel'::'.l mente adopta _ 
da nas garantias de j u ros . 

'l'úo àCI~ !· Lada fo i a os00 llw. que fi z uo eon(;ess iona l'i O, 

lJUC es t l:, g r aças as ex. tensas l'Liaç:Jos fin ct nceil'as de que 
üi spi:íe , at:a ba d0 assigna l' co ntt'ac to em Lonrlros le
vanta ndo c<tpi tacs pa t·a ox:ceuç:.:lo do <.;Ontt•;w lo do ;~o de 
~1 go~ to, seg undo nw cou1:mtnicou em tclegr a mm a . 

E' um fac to do maiot· alcance pol itico e fi na nce iro e 
q ue vem p<lr e m t•e levo o Cl'eclit o soliuo do qu e gosa 
Minas no mais im portan le dos m "!r callos es tr a ngeiros , 
t:OH10 e inques t ionaveh letltl} a ln gl.lt >n a. 

No m eio (lo desca lalH'o do Cl'eüi to publico qtlll a tfecb 
t odas a s H.epubl icas S ul-.-\ l!li)r icanas , a peza t• do abalo 
produ~ido na E uropa sobt·e o t: r edi lo d <) Beazil , pela r .; 
vol ta de G d0 se tombt•o, y_ uawl o os capi la li:; t<Ls europeus 

M -4 
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fecham sua boba para todas as empresas brasileiras, 
mesmo com garantia de jueos da União, é para nós 
muito lison geiro que uma conccssM rninei1·a tivesse 
acolhimento no maior c mais cauteloso dos mercados 
do mundo. 

Minas vai colhendo os fructos da acertada e pruuente 
política financeira que tem seguido ha long·os annos, 
o da seriedade e espírito de ordem de que tem dado 
sobejas provas, no período de organi::;ação politiea que 
seguiu-se a proclamação da Rep 11 l.J .ica . 

Os pcvos, como os individuus, são os principae::; re
sponsavei s pela sua sorte, sendo bem ou mal succedidos, 
segundo as normas pelas quaes pautam seus actos . 

E' a lei indefectível da r esponsabilidade, a que estão 
sujeitos os seres dotados de razão e liberdade. 

Para que a e~trada tenha como onto de Jal't ida a 
cidade de Ü~!:()Pre to , torna- se necessario o accord 
do governo Federal, visto com o aqui t ermina um ra
mal -dlt-- linha Central e existe concessão de seu prolou·-
g·an~ entn a i~vJr de um a companhia pa!'ticular. -

Ja submetti a ques tõ o ao governo Feder qual, ainda a 
11 1i0 deu solução definitiva. 

A comjJanhia Oes to de 1vlinas r eclama contra a sus
pensão cln garantia de .i m·os que lhe foi imposta, em 
virtude da lei n. :23 de 1892, pot· uão te1· ella constr·ui
do o lüunal do Pitanguy . 

Tratando-se da execução Jo um a lei, só ao Congres
so compete resolver a r{Ul'St<'t(!· 

T 'ndo a companhia despendiuo, como allega, na con. 
1'.trucçã') da linha tronco , capila l superior ao garantido, 
parece do equidatl c r~omprcheuder o que filr necessarío 
paea construcção do ramal no computo do capital ga
rantido. 
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Coroquanto tivesse elhorado o serviço de transpor
te na s estradas de ferro, o qual em 1892 tamanha cri
:>e pt'omoveu, todavia ainda ap parecem frequente<; re
clamações contra o modo por que é e::;te serv iço feito 
em algumas línhas, principalmente a Leopoldina . 

o mal e real, roas cumpt'e convir que a impor,sibi
lidade em que se vêm as companhia:,; de levantar re
cursos para augmento de seu material rodante e me
lhorament0 das linhas, toma-lhes difficil fazer o ser
vic_:;o em boas condições de regularidade. 

A paralysanão do trafego da rêde fluminense da Leo
poldina durante os ultimos seis mezes, por motivo da 
revolta da es!J uadra, causou-l he serios prejuízos, ag
gravando a sua já precaria situação, determiri.ada por 
acontecimentos financeiros que se deram em epocas 
anteriores. 

O governo tem empregado os meios a seu alcance 
para obrigar as emprczas à prestaçrio do serviçv nas 
condições de seus contractos; mas nem sempre póde 
conseguir resultado completo, pelo motivo allegado. 

As obras de construcção da estraüa ele ferro de Ca
taguazes t êm r ecebido o irrl}mlso compatível com as 
actuaes circnmstancia. · do paiz, e é de esperar .fiquem 
concluídas a ló o fim do corrente anno . Estão a cargo 
do Banco Cons tructor . 

Foram iniciados os lrabalhos de cons Leucção da es
trada de ferro Rio Doce que tem seu ponto de partida 
na cidade de Palmyra em direcção á da Piranga, de 
que é conce!)sionario o Banco Iuidador de Mel:.tora
mentos. 

Vão começar tarobern os trabalhos de construcção da 
er3tr~da de f~n·o do Porto Novo ao Rio :Par~o~ que tem 
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el o ~ervi e a uma zona rka e do proüucc;ã') cl'eada, 
s';nrl o a eonco-,;s ,~o ri o .>imple'J pt·ivi legio, sem g·at>antía 
de jUl'(iS, 

.• Os t:apiti.ws da omproza , segundo ::; on inl'ol'matlo, fo
ram levantados untro btzen rl r)iros ria zona pet·corr id;t 
YJOln estrada . 

A iniciaçüo da navegaçüo regul al' uo ltío S . Fran
cisco o seus afTluentcs pela ~mprnza de Viac;ão, que 
tem pr·ivi legio e subvenção elo g·ovcr no da P ni ão, é facto 
preeursor de csplondiclo progrn::: so para extensas e 
ricas regiões elo nosso Estado. 

Act·edito quo brevemente se inieiara tambem a na
vegação .a vapor do Rio Paraca l.ú , para a t1 tu1l celebeei 
contracto cori1 a me-;ma companhia, concoclenrlo-lhe os 
favores auctoeizados na lei n. ü8 rle 27 do julho do anno 
passado. 

Pelas noticias qnc toulto das l o r~a l idados a margem 
do S. Francisco e suas proximidarlos, ó aniroador o mo
vimento que já so sente no commorcio, ÍIH.lus tria e 
lavoura <l'aquellas regiões com o inicio da navegação. 
Come<;am a despertar do profundo lothal'go grandiosos 
elementos do r iqueza nn tural, I[ uo não po<liam se1· 
np1~oveitados I ela doliciow~ia de meios eapidos d. > trans
po!·te. 

O pl'ogr-esso mai:) se accelltnal' it rt uando for inaugu_ 
J'ada a estar;ão elo Joaseiro, term inal da estrada de 
ferro da Da tlia a S. Francisco, o que rlevo tot• loga1· · 
dentro do pouco tempo . 

• O no:: o Estado, em cujo toni to1·io se cncontmm 
clim<t:':l e tcJ' !'enos- a_lH'Ol ll'Í :IIIO.) pal'a todas as <.;ultueas e 
industrias, ::::ó .<;at·ow üc meios de transporto Ja~cce.

lirar o movimento progre~s i vo, r1uo jà tanto o anima . - -· - -~ -
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Felizmente estão lançados os lineamentos dos prín
cipaes troncos de viação, muitos dos quaes em exe
cução e outros devendo tol-a clent ro de poucos annos, 
e dest' arte assegurados os meios apropriados para 
conseguir-se esse desideratum . 

Da realisação das obras jú contractadas e iniciadas 
ha de r esultar lisongeiro progresso para a lavoura, 
cornmel'cio, inclustrias G grande incremento para as 
rendas publicas . 

• Para fomentar entre nós a cultura e preparo do 
anil, que poderei. ser extrahido de plantas indígenas do 
nosso Estado, fiz uma conce8são de terrenos devolutas 
nos t ermos da lai n. 27 de julho de 92 e reg. 
n. 608, de 27 de fevereiro de 1883. 

E ' sabido que a exportação do anil jú foi ramo de 
comrnercio muito remuneral1or no Brazil. Tratando-se 
c!(~ prodncto de grande :-~pplicação na industria, corn
prehende- se a vantagem de sua cultura em territorio 
apropriado, como é o nosso . 

E' alem disso de bom conselho animar a cultura de 
variados vegetaes de valor industrial, dando assim ba
ses mais solirla~ ~t riqu eza publica e pal'ticular, que 
não é prudente repousar sclJJ'e lll'IJ ou don s r a u10s de 
e.ultu-ea. 

Nesse intuito, fiz distribuí1· alguns milhares de mu
das de videiras amet·icanas, das de melhor qualidade. 

E' ''tgradav el verificar, que a indus tria vinhateira 
vae se desenvolvendo regularmente ent!'e nós, tendo 
progredido de modo accentuado nos ultimos annos. 

Em virtude de reelamação das camaras e Dberaba 
o de Caldas, commi ssionei un1 J.•r ofissional para estudar 
molestias qu e ap 1 ,are~·:m l r.m a lguns vinhedos (lesses 
municípios . 
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Os trabalhos feitos no desempenho dessa commissão 
foram pu bl icauo.; no j r1rnal official e acompanham o re
latorio do ilhdrarlo dr. Secr etario da Agricultura. 

Infel izmente 1! !scobt'iu-se em um parreiral (embora 
pequeno), do muni,j pio do Caracol, o torrivel insecto 
qu8 tantos mall's lem causado as vinhas europeas, a 
phyloxera. 

Foi introdusiuo em mudas vindas da Europa , por in
termcJio do caS<l s importadoras da cidade de Santos . 

Em grande pa1·te as med.iclas de defeza contra a im _ 
portação do mal de]_)endem principalmente da acç.ro dos 
poderes publi cc~ ela União. 

Algumas providencias são indicadas par a combater 
o mal, pelo competente profi ssional que estudou a ques
tão, como se v0 d•) sem relatorio. 

1 f Dando execução ô. lei n. 3 addicional à Constituição 
de 17 de dezembro ultimo, expedi o dec. n . 680, de 11 
ele fevereiro do cor1 eu te anuo organisando a commissão 
constr uclora tla 'ova Capital c fixando as regras por 
rJ uo devo guiar--se. 

Tra tando-se do obras de grande i_mporta~1cia , de na .. 
tureza variada e com_pJexa e r1uo t ôm de ser executa:... 
~~s dent ro do ram breYc marcado na lei constituCTo:
nal tornou- ê_e _ _indi s J cns~vcl recot·r:r a cssoª-1 ~ 
nurn~roso ~c rCCI]nhc ·Id.Q:_ 1don~1dade )ara tamanha 
ern preza. 

Acha-se a fren te da commissão o illustrado enge
nh Ít'O Aarão l'ois, o mesmo que conseguiu ter minar 

' em prazo mui to curt•J , os estu dos das localidades para 
a Escolha da que . mais conviesse ú Nova Capital do 
Estado . 

Segundo as co.nnnun ir:·a:õl's rer:ehidas, os t rabalhos 
tão tendo regu lar andamento, jà estando terminada a 
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exploração do ramal fe n oo que tem do li gar a E strada 
de Ferro Central à Nova Ca pital, <:::~ l 8 ndo encetados os 
trabalh os ele escr ip torio, par a exan.e <1os dous traça
dos est udados e organi s~v;ão do p 1 ')j Pr: 1o e orçamrmto 
do proferi I'Cl. 

Es tão egualmeute adiantados os b\tbalhos t opogra
phicos e jà oncetadcs os estudos do Sclb :.n lo o llas condi.
ções do abastecimen to d'agua. 

P elo se rviço jà r ealizado, tend o a commissão dado 
começo a ::;eus t rabalhos no mez d.; mar ço, 6 do eror 
que consiga ella de sem pcnltar a sua tare fa d.e modo a 
permittir a mudança do governo par a a Nova Cap;tal, 1) 
dentro do prazo marcado na lei co:1st itucional. 

Construido que seja o r amal ferr eo , n~mo vido cstarà 
t; m dos principaes embaraços, com 11110 lucta actual
mentc a commissão para dar vigo ro.>o impulso às obras. 

Ainda continuam sem solução ?-S iJu cslões de limites 
quo temos CrJll1 algums dos Estados vi:-:; inhos o que vêm 
de longa data . 

No in tu i to de r emovel-as e armado:; dos necessarios 
r ecursos votados na lei n . 6G de julh o de l~Q;J par a 
fazer face its despezas com o pagam,~n ' .O de com mi ssões 
qu e façam os estudos topograplticos das zonas con tro
vertldas, dirigi-me aos Pres identes do lUo de J aneiro, 
Espíri to Santo e S . P aulo proponllo a nomeação ele com .. 
m1 ssões mixt a-; para osso flm. 

O governo de S. Paulo accedeu aú cc,rtvite o l'o i o it·a
halho commettido ús cornmissões oncarl'egadas ,1o le
vantamento das cartas geologica e g0úfjl'<tph i ~.;a dus doi:-:; 
Estad.o ~ . 

Por essa forma, os lev ~tntamenk's l'oitos pela t ul'ma 
da commissão que fo i encarregada do sc t·viço , ser ,r i e8.o 
par a a carta geral do Estado. 
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O governo do Rio el e Janeiro respondeu-me, que soli
citaria do Congresso a necessaria vel'ba , para fazel' face 
ás despezas . 

Pela incerteza de limites suscitam-se frequentes 
conflictos entre as auctoridades admini stra ti vas e ju
diciaria~ dos Est ados visinhos, com prejuízo das bôas r e
lações que entre ille~ devem existir e do serviço pu
blico. 

E' minha convicção , que ela confusão de limites nos 
vem não pequeno prej u izo na ar recadação das rendas, 
principalmente das provenientes da exrortação. 

Os trabalhos da commissão geographica e geologica 
prosegem com regularidade. Com os que foram effe
ctuados o anno passado a rêde d e triangulos accupa 
hoje uma area superior a dois gráos quadrados, abran
gendo 16 vastos muni cípios. 

Como vos disse na minha mensagem anterior , con
vem muito dar mais ampla organisação ú commi. são, 
elevando o numero das tul'mas de campo, afim de se t' 
concluído em termo mais breve o levantamento da nos
sa carta geologica e geographica, elemento da mai01, 

relevancia para o estudo de medidas que interessam ao 
desenvolvimento material do Estado. 

Com a actual organisação e attenta a ex tensão do 
territorio mineiro, seriam precisos muitos annos para 
terminação do trabalho . 
. E' satisfactoria c folgada a situação financeira. 
O movimento da receita continúa ascendente, exce

dendo a renda arrecadada a prevista e orçada na lei 
de orçamento. Conforme tive occasião de dizer-vos, esse 
facto prova a cauteHa e segurança com qul: procura 
proceder o legislaclo l' mineit·o na confecção do orça~ 
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rnento, norma de conrluct n. que prevaleceu sempre 
nas a ntigas assombléas provineiaes, como attesta a 
historia fina nceir.'l do Minas . 

O e x: ercicio finance iro rl o 1 8í:Y~ , que se acha defi.niti·
vamen te ence1Tado, deixou r e:mlt aüo animadoe e signi
fi cati vo ela prosperid ade das nossas fi nanças. A receita 
total do exercício, incluído o saldo recebido do exer
c íc io anterior e do emprr;s tirno do cofee ele orphãos, 
subio a 20. 75:3:8G08600. 

A renda propr ia do GXtWCicio, por [m1 , ar r e,'.adada em 
virtude da lei n . 19 de 2G de novembro de 1891, foi , 
de 16.18G: 1918G6õ, que sendo comparada com a orçada 
na lei , isto é, de 10. 311 :5268000 demonstra um au
gment o de i:í. 846: 43G) 7GO, con espondente a qua<; i 
53 %, da recei ta or~acla. 

Esse a ugmento deu-se, principalmente na arrecadaç<lO 
do imposto de expc.,rt ação e outros constantes da gyno
pse do exercício , por moti vos que indiquei na mensagem 

ant erior. 

A despe;.:a ordinari a o ex. trao r<l inaria do exercício, 
que foi paga , subio a 10 . 973 : 895~000, a r111al, r.ompa
r ada com a r end a a rrecadada, demonstra um saldo su
perior a 5. 000 contos . 

A est e saldo j untando-se o quo veio do exerci(·io de 
1891, chega se ao algarismo de perto de dez mil con
tos, a transportar ao exercício segu in te. 

Como se v r'J, não podiam ser mais l isongeiros os re
sultados elo exerciGio. 

O exer cício de 1893 ainda não liq uiclaüo, como sa
beis, tambem lega saldo ao se u succossor , apezar do 
augment o de despesas decretadas pelo Congresso, para 
at tender a jus tificadas necessidades de serviço publico. 
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Como om todos os paizes, mesmo os mais antigos e 
com seu ser v iço completa1nonto organisa(.lo , rs ex:igen
cias •la adm i n is~. l'ação accanoL\m novas despczas do 
annc para anno. 

En paizes no'ros como o Drazil, mais .:o accontuam 
ossaf:: clespczas, clderminada, peL• necessidade de 3Ccu
dir <·.O pt·ogt·ess '> moral o mate:· ial de uma sociedade 
em Yías de constituir-se . 

Se1~·undo a synopso provisoria do ex:orcicio de 189:3 
ainda não liquidado, a receita, cuja arrecadação é já 
conhecida, sohe a 13 . 678>1:3:~~330, fa ltando ainda 
os b1.lancetes de importantes estações anecadadoras, 
entro os quaes mencionarei os referent-~s a alguns 
mezfu das companhias Leopoldina, Bahia o Minas, 
Muza mbinho e estrada de ferro Central. 

Comparada a receita conhecida com ,t orçada na 
lei n. 39, de ,21 de junho de ld02, que foi 
de 9. 6:55: 160.~000, verifica-se um ex. cesso de 
tL Ü'r3 :27:2:;;550, r1uo se elevarà. a mais d) !J,OOO, co
nheciuo quo seja o rcsultad0 rla arrcea ~ação nas es
taçõ s que ainda não ha viam reme ttido O.> balancetes 
por oecasião do organizar-se a synopse . 

A arrocarlação neste ex.ereicio parece infer ior a quo 
1"0 oJl'cctuou no de 18:.>2, pela órcumf!tanr;ía d.o nào 
;char-se nella comprehcnclido o imposto d.o transmis
são d:} propriodado, qUI) paSSOU a pül't 011Cer US mu
llÍCÍpalicladeS d1lS'Ie janei1 ·o d.o 18tn. 

Cahulando o procluclo tlesto imposto pelo que se ar 
recadou em J 8().'~, obter-so-ia a!garÍ >; I•1o >; uperio t• a 
2.500 contos, o •1uo elevaria a ron1la rl o exercício de 
189:3 a mais de 17.000 Cüntos. 

Sà devendo eneerrar-se a liquidação do exercieio em 
30 de junho proximo, não pode ser eonhecida a 
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despesa total de modo definit ivo ; mas pelos dados 
existentes e estimativas muito approximadas da parte 
não conhecida, pode-se assegurar, que a despesa 
total não excederá muito a 1 2 . 200:000.~;000. 

Nesse algarismo c~tá comprehcndída a despesa or
dinaria fi xada na lei de meios, como tambcm 
a ex traordinaria, cons tante de leis especiaes, píJ.ra 
cujo pagamento tinha o governo auctol'ização para 
operações de creditos ~ 

Comparados os algarismos da receita com a despesa 
paga no exercício, verifica·se um saldo de 2 . 500 
contos a favor daquella cifra, que excede de 3.000, 
computados os recursos provenientes do liquido do 
cofre de orphams. 

Levando-se em conta o saldo recebido do exercício 
de 1892 deduzido deste a somma de 3.224:000$000 
empregada no resgate e conversão dos juros de apo
lices de G%, o saldo provavel que passa para o 
exercício conente de 1894 é superior a nove mil 

contos. 
Nesta somma estavJ:o incluídas algumas quantia s 

em poder de exactores, o1·çando por algumas centenas 
de contos , que são de difllcil arrecadação. 

O saldo verificado servirá para ir occol'rcndo ás 
despesas extraordinarias r esultantes da construcção 
da nova Capi tal, construcção da alfandega de Juiz de 
Fór a , auxilio a nmvrcsas de es tradas de ferro , con
t ractos para in Lroducção de immigrantes e outras 
r-;e melhantes, poi. · convem r ecorrer o menos possível 

ao cr edito publico, maxime quando os povos sul
americanos atravessam uma crise financeira e politica 
que abalou profundamente o sen credito nos mercados 
do mundo. 



- 3()-

Alem disso, é prudente te1' sempre em vista, que 
a baixa de preço elo pein c ipal produ c to de exportação, 
do café, pode determinar uma diminuição na arre
cadação da renda que o cofre do Estado aufere desta 
fonte de receita. 

Como complemento a operação de resgate de apolices 
mineiras, de que vos dei noticia em vossa sessão ordi
naria de 1893, expedi o decreto n. 671, de 29 de de
zembro de 1893 convidando os possuidores das res
tantes apolices de juros de G % a converterem-nas em 
outras de 5 % ou receberem a respectiva importancia 
em dinheiro . 

A grande massa dos possuid·Jres de apolices de 6 % 
acceitou a conversão, tendo vindo ao resgato pequeno 
numero de apolices. 

A existencia de apolices mineiras e de juros de 5 e 
6% no mercado prejudicava evidentemente a cotação 
dos títulos de taxa mais baixa , impedindo a expansão do 
credito do Estado. 

Feita a conversão, os titulos de 5 % continuaram a 
ter a mesma procu1·a o cotação que antes tinham os de 
6 %. Por ahi se vê, quo a operação ue conversão era 
opportuna e aconselh ada pelo in teresse rl o t hesouro e 
bem entendidos princípios financeiros. 

A economia annuai resultante uo resg·ato de apoli
ces e conversão de juros, realisados em 1893, sobe a 
220 contos, algarismo correspondente a mais de 25% 
da verba que era affectada no orçamento para juros e 
amortisação da divida. 

· Tenho prestado especial cuidado á fiscalisação da ar
recadação das rendas e das medidas ndoptadas tom se 
colhido resultados sa tisfactorios. 
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Nenhuma uespeza ~~ mais remuneradora em uma ad
ministração financeil·a do que a referente a fiscalisaçn:o . 

Muito tem auxiliado meus intuitos o fiscal das renuas 
externas, commendador Carlos Pinto de Figueiredo, 
funccwnario zeloso, intelligente e muito versado em 
assumptos que se prendem à boa administração da fa
zenda publica . 

-Com o gr ande desenvolvimento que vão tendo os ne
gocios economicos e financeiros elo Estado, alargando 
suas r elações com os mercados monetarios do Rio e 
mesmo do estrangeiro, deve-~e pensar em transform ar a 
organisação actual da fi scalisação de r endas externas 
em agencia financeira , ficando a seu cargo o actual ser
viço e os demais que obrigam a administraç ão mineira 
a constantes e numerosas r elações com o mercado da 
Capital Federal. 

Chamo vossa att~nção para 6 di sposto no art. lOG da 
nossa Consti tuiç~ío a r espeito do peculio legal par a 
funccionarios publicos . Abolindo as aposentadorias, o le
gislado t• constituinte deu preferencia ao regimen da 
const it uição do peculio para os empregados, como é 
aconselhado por notaveis publicistas e usado em impor
tantes administrações particulares da Europa . 

Por meio de bem avisadas combinações podeJ•-se-a 
const ituit· a caixa de peculio, assegurando o futuro tlos 
funccionarh)s publicas e suas famílias. 

Se alguma pt·ovidencia não fôr tomada neste senti
do , dentro de alguns annos as repartições ficarão cheias 
de fnnccionarios invalidos, pois o governo sentir-se- <\ 
emba t'açado para dispensar elo ser viço quem se acha no 
ultimo quartel da vida, não t endo outra falta além do 
enfraq ue cimento das for ças. 
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D'ahi l'esul.L:wa a neccssídado do augmeuto de em
pregos, occasionando novas despczas. 

Attenta a grande carestia da vida, queixam-se os 
funccionarios puhlicos ele insn lrtciencía ele seus venei
mentos para occorrer as clespe;.:as imprescindívei s ele 
sua manutenção e do suc.ts famílias. 

1 

Parece justificada a decretação de algum razoa vel 
augmento, maxime para os empregos de cathegoria 
menos elevada, onde a insufficiencia dos vencimentos 
mais sensível se torna. 

Prendendo-se intimamente ú depreciação do meio 
citculante a elevação dos preços, poder-se-á decretar 
o augmento com a clausula ele só prevalecer emq uanto 
o cambio estiver abaixo de cel'ta taxa. 

Foi installada a junta c0mmercial creada pela lei 
n. 51 de 5 de julho ele 1893, para cuj <r execução ex
pedi o decreto regulamentai' n. 658 de 4 de novembro 
do mesmo anno. 

Estú funccionando regularmente e os commerc iantes 
·mineiros vão se compenetrando da necessidade do ma
tricularem-se e cumprirem as forma lidades exigidas 
nas lei s elo commercio, no que toca ao registro do con
tractos, do firmas commerciaes e outras semelhantes. 

A Imprensa Olficial tom prestado os mollwl·es sel'vi
ços, . trazendo em dia todas as publicações do governo 
e elo Congresso do Estado. 

Não sendo facil calcular com antecedencia o nu
mero e extensão elos trabalhos a impr-imir é claro 
que frequentemente !ta de haver deficien~ia da verba 
votada para esse serviço. 

E' o quo a oxpericn~ia tem já demonstrado, cumprin· 
do tomar alguma providencia para sanar o mal. 
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~os relatarias dos illustrados Secretarias do Estado 
encontrareis ci rcumstanciada conta dos differen tes ra
mos da administração e indicação das providencias re
clamadas pelas necessidades publicas . 

Praz-me dar testemunho da lealdade, zelo e superior 
intelligencia, com que mo 1em auxi l iado os illustres 
mineiros que desempenham as altas funcções ele Se
cretarias d' Estado. 

O distincto artbta , Virgílio Cestari, encarregado do 
levantamento do monumento a Tiradentes concluiu a 
obra e entregou-a em fins elo anno ele 1893. 

A ttenta, porém, a tris te situação em que se achava 
a nossa Patria, dilacerada pela guerra civil , entendi 
dever deixar velada a es tatua do immortal Inconfi
dente, até que surgissem dias mais felizes. 

A terminação da r evolta, trazendo a consolidação 
da Hepublica e sendo promissora da pacificaç<to dos es
píritos, auctorizou-me a designar o dia anniversario do 
supplicio do glorioso martyr da liberdade americana, 
para inaug uração do preito que Mi.nas presta ú memoria 
do mais illus tre de seus ll.lhos. 

A glorificação de seus g randes homens é para os po
vos um dever ·Je gr atidão e pat riotismo. 

Serve de estimulo ás novas gerações, para que tri
lhem a carr eira da honra, da consagração desinteres· 
sada de suas energias as nobres idéas; á grandesa da 
Patria. 

A liberdade não peide periclitarno meio de um povo 
que a honra e glorifica na pessoa dos heroes que por 
ella se sacrificaram . 

Confiemos que a ostrell a. tla Hepublica ba de lJI'ilhar, 
d'ora em diante, n'um céo sem nuvens . 
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O illustre vice-Presidente da Republica , que soube 
amparal-a com sua energia sem par na hora t r emenda 
do perigo, ha de guiai-a com mão segura depois da 
crise, empregando esforços par a '}ue à victoria l2ga.l 
corresponda a verdadeira e duradora pacificação dos es
píritos . E' t ar efa nobre e elevada essa , por si só ca
paz de constituir a gloÍ·ia de um governo . 
. Nos annaes patt'ios encontram-se lições, que poderão 

ser aproveitadas na epoca presente . 
Srs . Membros do Congresso Mineiro ! 
Ides encetar os tr abalhos da 4.• e ultima sessão or

dinaria da primeira legislatura do Congresso r epubli
cano. Te:vmina , t ambem este anuo o primeiro pel'iodo 
presidencial. Comvosco t ive a honra de t rabalhar nas 
memoraveis sessões da Constitninte. Posso dar t este
munho dos inolvidaveis serviços que ha veis prest a j o ao 
Estado e á Repu blica . 

As leis que decretal:!tes, desde a Constituição, ondo 
estão concretizados os princípios mais adiantados de 
nma democracia pratica , até ,ús d~ organização admi
nistrativa , de inst rucçilo primaria e superior, organi
zação judiciar ia , de ~~ tradas de fer r o, de t erras publi
cas, colonização e eo m mereio e de o:ltros serviços, a h i 
estão para attestar quanto vos pr eoccupastes como o 
bem commum, col'I'espondendo brilhantemente a con
fiança em vbs depositada pelo povo min0iro. 

Em momentos bem dífliceis haveis dado esplendidas 
provas de vosso critel'ío, da vossa dedicação ús iJéas 
republicanas , a causa nacional. A t•ecompeusa vos (; 
assegur ada pela estima e g r-atidão J.e que sois cercados 
no Estado e pelo applau!o de todos os brasileiros . 

Ao di t·igir-V'os pela ultim a vez a mensagem prescripta 
no ar t. 57, § 5 ~a Con~tituição , proximo çomo se Rcha 

:11·-6 
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0 fim do meu/ mandato, posso assegurar-vos que não 
tenho poupad:o esfor ços nem sacrificios para bem des
em penhar as funcções de meu cat·go, tendo atravessado 
transes b l~m dilficeis durante o tempo que me coube a 
ltoJ.r osa tarefa. 

E ' ardua e as per a a tar efa de governar .. 
As paixões humanas, as ambições , a ignorancia e 

0 desconhecimento el os embaraços que cercam a quem 
governa , que muitas vezes nem as razões de seus 
actos sequer pode trazer a publico por a~:osim o impa
dir a r azão do Estado, fazem do govern0 verdadeiro 
pos to de sacrificio, de perigo mesmo em epochas anor

maes . 
E' então que se t orna precisa toda a resignação de 

animo, t oda a abnegação para supportar fadigas e in
j ustíças , diante do inter esse supremo da sociedade. 

Tenho consciencia de haver currqwido o meu dever . 
Consegui talvez pouco para a g l'andc;r,a de Minas ; segu
ramente menos , muito menos do flUO almejava o meu 
patr iotismo, mas fit. tudo quanto em mim cabia , para 
corresponder ;\ confiança do generoso Povo Mi-

neiro. 
Palacio da Prcsidencia do Estado ele Minas Ceraes , 

em Ouro P t·eto, 21 de a !Jr i L tle 18\:)4. 


