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Juizo oritico emittido pela illustrada Oommissáo technice. mUitar con
sultiva ácerca do cc Guia Militar para 1893 )), e publicado na
cc Revista)) da mesma commissão em março do referido anno.

« Eis um volumoso Manual, de alta importancia para a
administração militar, organisado entretanto por um officia!
só, que revela assim seus inexcediveis dotes de amor ao
trabalho e dedicação pela sua classe.

Já a Commissão Technica se havia pronunciado sobre
o merecimento desse Guia, quando no ultimo anno apre
sentara-se em condições embora mais modestas, porém,
ainda assim muito aproveitaveis, destinando-se então de
preferencia para uso dos officiaes da Guarnição do Rio
Grande do Sul. -

Hoje, o Guia Militar, que está a sahir do prélo da
« Imprensa Nacional », sob os auspicios do proprio Minis
terio da Guerra, constitue a opra mais completa, que póde
o Brazil po uir em materia de Administração milita!', por
quanto alli se encontra a distribuição de toda a força do
nosso exercito, a li ta nominal dos officiaes, a organisação
das repartições da guerra, a relação circumstanciada dos
districtos militares, os l;egulamentos e instrucções dos varias
estabelecimentos e serviços, um indice completo da legis
lação militar sob o regimen republicano, etc.

Vem o assumpto principal entremeiado de algumas
paginas, consagradas.á lilteratura milita!', outras á divul
gação dos principaes melhoramentos na Arte e no Material
de Guerra, durante os ultimas annos.

•



VI . o

Poderiamos aiuda indicar muitas outras cousas ulei ,
que conLém o precioso volume, mas enLendemos que lodo
official precisa possuil-o e lêl-o para a propria consulta.

Dispensando-nos pois de alongar mai essa noticia, en
dereçamos cordiaes felicitações ao no so intelligenLe e la
borioso camarada, cuja obra e cuja personalidade devem-se
igualmente recommendar á Administração da Guerra que
poucas vezes poderá enconLrar auxiliares tão prestantes. »



A 1EUS CAMARADAS

o GUIA MILITAR para 1898, que ora surge á luz da
publicidade, é o ultimo balão de ensaio que lanço aos ven
davaes do Destino.

As edições anteriores, - apezar de completamente es
gotadas, só me trouxeram profundos desgostos e sérios
embaraços maLeriaes.

Nenhuma vantagem pecuniaria dellas usufrui.
Ao envez do que muita gente por ahi propala, jámais

recebi dos cofres publicos siquer um real, a titulo de gra
tificação ou premio.

Falia bem alto o seguinte documento:
« Certifico, em cumprimento 0.0 despacho retro, que o

capitão José Felioiano Lobo Vianna. não recebeu quantia al
~uma nesta Contadoria pela impressão das edições do seu
Gui(l Militat',

Contndoria Gel'aL da Guerra - 3" ecção, 8 de junho de
1897.- O cLJefe, Antonio Bruno de Oliveil'a. :.

Com a edição de 1893 deu-se um caso singularissimo.
O Ministerio da Guerra ficou de posse dos exemplares

e os distribuiu como entendeu, não me assistindo nessa
di tribuição o direito a um só volume.

« Em cumprimento ao despacho retro, certifico que a edição
do Guia MiUtar de 1893, a que se refere o req ueren te, foi tod!\.
entregue á Secretaria da Guerra, conforme provlt-se com os
recibos passados nas respectivas guias de debito. E para
constar, eu João Baptista Magno de Carvalho, segundo escri
ptural'io da Imprensa Nacional, passei a presente certidão,

Secção Central da Imprensa Nacional, 23 de maio de 1897.
- Queil'oga Rosa, servindo de chefe. »
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Um dia, tive a velleidade de solicitar um auxilio pe
cuniario que, segundo affirmação da propria Contadoria
Geral da Guerra em documento official, tem sido concedido
a todos quantos leem produzido tl'abalhos similares, e nada
consegui.

« Os documento aonexatlos pelo snpplicante são a ex
pre~são da venlade, e e ta secção não se opporia ao deferi
mento da preteoção, si P01'vcutura o actual orçamento
cOllsigni1 se verba. para despezas da natureza da de que se tl'ata.

Os premias conferidos aos cidadãos por elle mencionados,
em. seu requerimento, por trabalhos apresentados, foram em
da ta. fi ntel'ior ao decreto legisla ti vo n. 428 de 10 de dezembro
de 1896, que supprimiu da lei do orçamento a ccosiguação
para semelha.o te vel·ba.

I" Secção da Contadoria Geral da Guerra em 12 de agosto
de 1897. - O chefe, Antol1io Francisco Mm'eira de Quei1·o.,»

Precisava tornar bem public esse facto paro. que, de
uma vez para sempre, cessasse essa campanha de diffn
mação, que alguns desaffectos fazem gyrar em torno do
meu obscuro nome, propalando que tenho usufruido re ul
tados espaventosos dessas edições.

Bem sei que á solicitação de um premio pecuniario s
me oppõe esse argumento de Achilles: « O G verno vos
tem auxiliado mandando imprimir o vosso Gaia. »)

De accordo. Mas o Lrabalho intellectual despendido, o
tempo consumido em ar hitectal-o, construi l-o, nll0 repre
sentam um capital inestimavel?

Quem m'o indemnisa ~

Não posso continuar a sacrificar-me inutilmente.
Quem traballla deseja ver recompensado o pt' ducto de

seus esforços.·
Repito: O Guia Militar para 1898, qu ora surge á

luz da publicidade, é o ultimo balão de ensaio que lan o
aos vendavaes do Destino.

Si ventos galernos trouxerem-me o alento. de que tarüo
necessita, proseguirei; caso contrario, terei com a presente
edição deixado cahir o ultimo ]Jonto, o ponto final nessa
empreza ingrata e tormentosa.
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Em taes condições, sou forçado a abandonar a arena,
onde luctei dut'ante nove annos, tantos quantos conta a
existencia do Guia, contra obslaculos e contrariedades de
toda a sorte: má vontade de uns, calculado indifferentismo
de outros,

Sinto-me exhaust para novos combates e novas luctas.
Confesso-me vencido.
Quem tiver coragem, fibratura d'aço, desça a esse ter

reno safara e veja si consegue colher os louros, que jámais
me attingiram. .

E, na obscuridade calma e consoladora para onde volvo,
terei ainda forças para applaudir o novo e feliz batalhador.

Capital Federal, 30 de novembro de 1897.





AL.lfERAÇÕES DA UL.lfIMA HORA

Fixação de for as de i;el.-ra para o anno de :l898

LEI N. 448 DE 6 DE OUTUBRO DE 1897

o pJ'esidenle da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei
seguinte:

Art. 1. o As forças de terJ'a para o exercicio de 1898 constarão:

§ 1. o Dos olficiaes de di tl'eren tes classes do quadro do exercito j
§ 2.° Do alumuos das escolas militares até 1.200 praças e de 200

para a escola de sargentos;
§ 3. o De 28.160 praças de 1ret, distribuidas pl'oporcionalmente, de

accordo com os quadro em vigor, as quaes poderão er elevadas ao
dobro ou mai , em circumstancias ex tmol'dinaria .

Art. 2. 0 E las praç:ls serão completadas pela fórma expressa no
art. 87, § 4" da Constituição, e na lei n. 2.555, de 26 de setembro de
1874, com as moditicações estabelecidns nos arts. 3° e 4° da lei n. 39 A,
de 30 de janeiro de 189'.>, ficando em vigor o paragrapho unico dos arts.
2° e 3° da lei n. 394, de 9 de outubro de 1 98.

AI'l. 3. o Emquanto não fôr executado o orteio militar, o tempo
de serviço para o voluntarios será de tres a cinco annos, po lendo o
engajamento dos que tiveram concluido esse serviço ter logar por mais
de uma vez e por tempo nunca maior de cinco annos de cada vez.

Art. 4. 0 A praças e as ex-praças que se engajarem por mais tres
annos e em seguida por dou, pelo menos, terão direito em cada engaja
mento ao valol' recebido em dinheil'o, das peças de fardamento gratui
tamen te distrilJUiuas aos recrutas.

Art. 5.° Os voluntarios e as praça que findo o seu tempo de
sel'viço, con tiuuarem nas fileiras, com ou sem engajamento, perceberão
as gré\tillcações estipuladas na lei u. 247, de 15 de dezembJ'o de 1894,
e quando forem excusas do serviço se lhes concederá, nas colonias da
União. um prazo de terras de 1.0 9 are.

ParuO'rapho unico. A gratificação de voluntarios, e tipuluda na lei
n. 247, de 15 de dezembro de 1894, será abónada ás praças recrutadas
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no antigo regimen e ás provindas dos diversos estabelecimentos mili
tares de ensino pratico ou profi ioual, não tendo pel'dido o direito a es a
vantagem, ex-vi de sentença formulaLla de accordo com a legislação
vigente.

Art. 6. 0 A contaI' de 1 de janeiro de 1898 não será mais admittida
no exercito brazileiro nenhuma praça com a qualificação de cadete.

Art. 7." Ficam revogadas as disposições em contrario.

Capital Federal, 6 de outubro de 1897, 90 da Republica.

PRUDE TE J. DE MORAE3 BARROS.

JoãO Thomaz de Cantuat"ia.

Ministerio da Guerra (pago. 315)

Ministro - General de di vi fio O:,. João Thomaz de Ca,n tu ria.
Secretario - Coronel Dr. L!liz Celestino de Cl\8tro.
Omcial de gabinete - Tenente-coronel honorario Manoel Joa

quim do Na cimento e Silva..
Ajnda Dtes de ordens - C;lpitão João TllOmaz de Can tuaria. tenentes

ELluar,10 Honorio de AmOl'im BezelT.\, Al'tilurErluardo Pereirtt e At'thur
Gomes ne Cal'valho.

Auxiliares - Major honorario Manoel Vaz de Barros, capitão
honorario Alonso Niemeyel' e L'lfayette Eugenio Valuetaro,

Repartição de Ajudante General ( pago. 318 )

Ajudante general - Genel'a1 de divisão DI'. João Nepomuceno de
Medeiros Mallet.

Secretario - COl'onel Francisco da Rocha Calado.
Assistente - Majol' Manoel Antonio da Cl'UZ Brilhante.
Ajudante!:; de ordens - Ma.jor Jonathas de Mello B~rreto, capitães

Francisco de Castilho J l1cques e Domingos Jesuino do Alhuquerque Junior.

Repartição de Quartel-Mestre General ( pag. 320)

Quartel-mestre general f( interino) - Ganel'al reformaúo Dr.
Manoel Gomes Borg-es.

Ajudantes de ordens (interinos) - Alferes Urbano Varella e José
Antonio da Fonseca. Gal vão.
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GENERA1 TIBURCIO DE SOUZA

(='IARRATI"A mSTORICA )

Antonio Tiburcio Ferreira de Souza, na ceu em ViJ[a
Viçosa na entüo provincia do Ceará, ao.:> 11 dias do mez de..
agosto d 1 37.

Filho de pai pauperrimo' c mo o foram Franci co
Ferreira de ouza e Margarida Ferreira de Souza, sua edu
cação primaria correu descuidada e eivada de todos os yj ia
e defeitos inherentes á uulas publicas elo sertúo.

Ial sabia lôr quando sou pai voiu a. fallar-lhe, victi
mado por uma. molestia pertinaz.

« Sua mUi levou-o então para obraI e o p' z nas aula
primarias e d latim, mandando-o ao me mo tempo fre
quen tUL' uma tenda de ulfo iate.

O pequeno Tihur io distribuia bem o eu tempo. Pri
meiro nas auh o Iri111eiro na yadiaçô". Com o outro~

de sua idade, era, por montes e deyezas, o emprehendedor
audacio o o nadador destemido, lias grandes cheia, ti. beira
dos pre ipicio., no cimo das 0.1'''01'0', a commandar regi
mentos ele pir.ralhos, c m a galhardia de um conclotieri.
ab or\'ido em suas manobras sem lemlrar- e de que muitas
,eze esperuvüo-n'o em casa b a~ eló es d pancada, rue
destoavam d susüdamenLe da suas militare.:> lou~ania

A aglllha nüo podia ser o insLrumento de ua an-:
bições. Era fragU 1 mais ... pum 111<10S Lue . »!

Aggrél.\'ada suo. precaria siLuaçilo pelo. morL de seu
pai, baldo de recursos 111'lteriaes o golpeado por tantos re-

t Tra~os biographic's ,lo g nrral Ant nio 'l'iburcio Fel'rcir~ de SOUln, por "ir!.ilio
Brigido. Ccurá, I SS.

.,



4 BIQGRAPHIA DO

vezes e infortunios nLencleu) cI'cança ainda, de"el' pI'ocLlr'ar
longe d quelle meio, uma carI'eira mell1or.

Ab::mdonoll o 1m malerno e fez-se em 0111i11110 ciD cüpiLal
cearense... E o fez penosamente arcando com toclas as clifficuL
dades d dinheiro e scabI'osidade el caminh03 ele então.

Sua velha e vil'tuosa mui suspeits.ro 1111 muito do reso
lução de seu filho e por mnis ele un1l. vez o tenLnl'u dis
suadi!' cio intento qlle lle manifestaru de us enLnr ])I'oça.

Não foi sem certa consLel'l1üçüo e me~mo sUI'Jwesa que
ena recebeLl a IDti ia d qLle Tibmci lH1via t S ntado
l)J'Uçu no corp de cUÇ'.lclol'es que esLuC;OllnYQ 110 então
provincia d) Cearü.

El'a natUl'81que tal aconlecesse... Li milüdos ao e.3t,reito
horisonLes de um officio meCllllic Cjua11luel' U quando
muito a um -'mp-ego subollel'l1o nus l'epMti ões puhlicns
ou a um 10gaI' de 11l'0~ ss r cla roça e priyado d aspirar
-carreiras mais futurosas pela de;]ciencia de mei materia s
« os filhos do -povo, o rue eCluivale a dizer o pobre, só
tinham nm lIn~co recLll'so, uma unicu e.l)erallça. d ven
turoso futuro, e esse, reClll'S) e essa esp,xünça 1'1

exercito, cujas fUeiras eram o refugio elo d svuliclos ela
sorte, o abr'igo prote tal' do:- desprotegidos clu fot'Lunu. ») 1

Alistado no exercito em 1851, seguiu no onno se
guinte pum o deposito de recrutas da Córt , sendo em
dezembro incluido no 10 batalhilo d artilharia u pé.

LilJ1çudo na capital do extincto inlperio a 87.f1reS
da sorte, sem ter um unico c\:mhecido~ Tilmr ia viu-se
na mais doloroso. das contingencias.

« Adstricto ao p queno s Ido que y neia arrostou
todas as pi'ivações c m admiravel corogem sem nunca
maldizer o l)üSSO que hovi<l da 10, sem solicitar nunca o
mais insignificante favor de seLlS eompanlJeiros d'Ul'mas
·e muito menos ele qualquer outra pess a. ») ':.

I Dr. ~Iol'n.es Rego - DisCllrS:llll'Ollllnciarlo na. Escola .'llp('!'iOI' U(~ (jupl'l':\' elll Jt fio
janeiro de 139:l.

2 ..Ipoltlamcalos biogl'aphkos, 1"60, png. 92.



GENERAL TlI3URCIO

anla Cl'UZ! aIll insub
2° ten 1lte. Pre o, res

de guerra' olltlem-

forLaleza de
contra llm
inv Ligaçúo

MoI' turd~, elle relutava e s plsodio de sua car
reien militar com o orgulho allaneir do lumem que
sobe ti clllminancias da "ido. social por. 'eu proprio es
[orç . E . eJllü naquella lingusgem [mnca e fluente que
caro.cterisava o eeu bello e plrito a im se exprimio:

« c:::. a quadra terr1\- I de minha "id,,) por que não
confe3sal- ? soflb todas as cambiante' da fome e todas
a allerllotinl ela nudez. Mas ucima d 3 o priyações,
pairava o meu ideul, nunca deixei de cumprir os meu'
devel'e l1em d obserme rio-oros'ul1enLe as ordens que
me el'am lada..»

Forriel 20 sargent no urto prazo d cinco dia ,.
sem pratica ainda do s rviço de quartel, dotado de um
genio impetuo~o, ús vezes, violento, commelleu graves
raltas disciplinure~.

ln uJ ordinou-. e um dia contra o u commandante
de companhia, ra, gando em ua pl'opria presen 'a os
papeis que levara para receber a sua a ignatura, pelo que
foi rebaixado do po to com 11 n la de insubol'clinação
praticacla pal'a com selt commanclante de companhia
relaxaç-(w em qae till ha os papeis a ::eu cargo e pes
sima manei/'a por que tratava os splclados ele sua com.
panhia. »

Destacado pUl'a a
ardina-se LenazlO nte
pond a oll~elho de

t Conta-se 11 Tiburcio ost caso: c Estanuo na fUl'taleza d ~anta C,'uz rdacio
nou-SJ co~ um \' 1111 slnt"n iI' lo ue granl intelligencin c ,ab,,', :lO qual lomou muita
alfei iro e r,spúto, Este sentencindo en inou-lh~ o 'lu, abia: hi,toi'ia, philosol'bin. e
musicn, Queria-lh. como n. um filho, ('omo a um refugio para o .'u ,,~lho corn;ão ue 
venLurado. Tiburcio ern. r.loconb~cil n LnnLa. rh~'Hca,:ã , e Yc1lertlY:l nqudIt.· infortunio
tão ch >io da intcr~8s' ,

Um di.'l, nll. illusüo d" seu alTecto. e qucculo o "elho d 'lu' Tiburcio era um ~"(

tranho) com ljl1'm 11 p:\.I':1l'fL no. suo. vida tortnosa, I' Vi" ·h"llueu-o como a um filho, ma
com pnlavm dura,

O rapaz n.sso:nbrotl-sJ e l'ep.lIiu I' nsp.rezn com tal hombndal', 'lu> o inreJi"
cm'vou I' cnb,ca e duns g"OSSM lagl'imn cscorNrll.m-lhe dos olhos amorLJcidos pOt' uma
velhice desgrn,:ada, ..

(Traço' bi?[/I'''ll1li'o< do gen ral ,\ntonioTiburcio:Fcrreira d, ':ouza po .. \'irgilio
Arigido, Ceará, I ,S,)
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nado a 4 mezes de prisão como incurso no art. 70 dos de
guerra { và sua sentença confirmada pelo Con elho Suprem
Militar de Ju ~tiça, em sessl10 de 28 de fe\' reiro d 1 55.

Cumprida a sentença yolta ú effeclividade de seu
posto. Em 12 de março de 1 56 consegue matricular- e
na Esc la Militar da Praia Vermelha.

Aos ia annos de idade pr sta os pl'imeiros exam 's,
nos quaes alcança apena apprOyaçÕe3 frnquissimas (grúo
1. em arithmetica, 2 em frnncez e 3 em grammatica por
tugueza).

Cousa nota.Yel! aqllelle que devia ser, annos mai
tarde, um do mai illustres officiacs superiores d exer
cito e um apaixonado das letLrll e das ciencias, não
passara a principio de um in ubordinado e de um e Lu
dun(e mais elo que meeliocre.

O almo ele 1 57 viera encontraI-o completamenLe trans
~guraelo.

Parece que a dura e élsperrima expericncia dos con
tinuad03 revezes por que passara calou grave, pr funda
1}uquelle espiriLo irrequieto.

Apodera-se delIe uma febre intensa de saJJ r que
pare e querer devOJ'al-o inteil'O.

Toda a sua Ireoccupaç50 é es(udnr, cm companhia
:dos livros senLe-se bem.

Transferido para a aula provisoria de mathematicD da
Escola de Applicação, cursa-a brilhantemenLe obtendo ap
peovações com louvor.

Volta ó. Escola Militar e de Applicação em cujo pri
meiro anno se matriculo, e ahi cons gue approvaçõe'
:plenas em todas as materias theoricas e simpl smcnte
gráo 1 em exerci ias praticas.

Destinos do Alto! Approvado simplesmente gráo 1
relle qu depois fora o mais illu tre d'JS ch fes de infan
tnria) e que ú f['ente de seu valot'oso 160 de yoluntarios

I o nrL. 70 doq de gu l'I'n diz: Todos os o01ciaes inrel'iol'es oldndos devem Ler Lodn
a devida ob~dieneiae respeito aos seus omeiaes do pl'imeil'o alé o ulLimo em g<'ral.
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operara prodigios, e que fôra um dos mais ho.beis arLi
lheir de seu tempo.

Prd creta de 2 de dezeml 1'0 ele 18~7 é Tibmcio I 1'0

m vielo ao poslo de 20 lenente de rWllaria e classificado no
30 balalhão de U1'lilharín fi pé, sendo pouco depois trans
ferido para o 20 da mesma qrma.

«( Yelando obre a tarimba nas horas de meditação
elle nhava cm, u futmo e reconhecia que nM p dia
:Jlcançal-o sem bu cal' nos linos, no estudo e na in
slrucçú qLle lhe faltaya. Aproyeitou, pois, o primeiro
cnsej (IUe e lhe oITeeecia, matriculoLl-se na Escola Militar,
onde p r ua nalLlral inder endencia e e toicismo provou
a robustez de seu talento para as mathematicas, obtendo
sempre approyaç5e plena em todos os al1110S que cursou
a referida E cola. ») i

Em Yirtud da disp içi1 regulamenlar (arL. 30) con
tinu u malri ulado no caracLer d alumno pralicante afim
de, no praz de seis meze , a lquirir a neces aria pratica.

Doze dias mai tarde ( 25 de fevereiro éle 1853) é de 
ligado por Lran Ceren ia para a E cola Centeal, inde
pendente de não ter prestado exame das materias pra
ticas em. que jOl'et stm.plijicado . 2

E a matricula' ú e tornou effectiva em 12 d março
do al1110 guinlc.

Ne se lo.p 'o de tempo Tiburcio serviu ora como
ajudante ora como commandanle interino da b::üeria da
fortaleza de Santo. CL'UZ, em cujo cargo e houye com
toda a correcção di ci} lina e intelligencia.

Enll'cmentes vai ó. sua prm incia natal no o'ozo àe uma
licença de tI' s mezes.

la Escola Central (1859-186 ) obtem approvaçõe di
tinctas m mathemalica c physica e nota regular em
exercicio praLico~.

I ApOfllllli16J1tO< úio[Jl'o.phicos - i 66, png.

~ ]'n!avl'!l.i texLUI\Aij <ln porlnria., como se YU de sua certidão de assentamentos.
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A 20 ele agosto de 1859 contrah , na jgr~ja matriz ele
S. Joã.o Baptista de Nictheroy, matrimonio om D. ~rarja

Augu ta Boptista Franco, oriunda ele uma distinct'l família
da pro.... incia do Rio de Janeiro.

Após seus exames theoricos na Central regre.. a á ~Ii

litar afim de frequentar os exercicios pratico . Ati con
segue finalmente approvaçuo plena com gr'~lo 8, tendo I're
quentado esses exercicios durante dez dias_

VelIeLdade academicistas ....

COrt'ia serenamente o anno de 18':H quando um acon
tecimento imprevisto e daquelles que periodicamente e
manifestam em nossa escolas uperiores de ensino veiu
interrompeI-o em sua carreira academica..

Os dias 7 e 8 de junho foram theatro de scenas
attentatorias á disciplina e ao principio hierarchic de au
toridade. Um dos lentes da Escola Central se mal inara,
por factos que não vem a pelIo narrar, com alguns alumnos.

E estes conseguind a adhesão franca dos demais col
legas, como sempre acontece em taes casos, col riram ü
lente de ridiculo, envülvendo-ü em repetidas e constantes
manifestações hostis (trotes) durante dous dias.

Levado o facto ao conhecimento da administraç'1.o da
Escola, esta reuniu o conselho de disciplina, que deliberou
suspender por um anno os alumnos apontados como os
chefes do movimento.

E nesse numero estava o 20 tenente Tlburcio, que
tornara-se solidario com seus collegas, soffrendo, portanto
a pena de suspensão por actos de premeditado desres
peito e de insubordinação para com um seu superior
hiel'archico. i

, Tibul'cio ~m car~a dirigida ao seu li-miio major Severiano queb,ava-se amarga
men~e dessas persoguições:

.. A effervescencia das paixões mesquinbas daqueUe grupo que me perseguia vai
acalmando um poucoi niio obs~ante, ainda ntl academia procuram por meio de spio-
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Depois de t I' expiüdo a pun 1l0IJr ralLa no longinquo
E tado de Malta Gl'OSCO, conyerLicl p -la monarchia em
presidio elo que cl linqu,iam ou que cflhiam no desagl'ado
dos aulico , voHa de novo ti Central n luindo, emAm
(em 1 63) o CLlr o I arLillwriv. pelo regulamento de 1 6~

com o me mo hrilllanLi mo c 111 que o i.niciara. i

A 3 d~ 1 zem])r de 18G3 é 1r )movido aio tenente,
com anLiO'lliclade de 2" de noveml 1'0, para o 10 batalhão de
arLilllarin n p",

Nome' do cm 1864: preparnd {' e con ervador do gabi
nele de llly ica é les cargo elispensnel para 1'ecol11er- e
ao s u c 1'po (21 de dezembro ele 1 G4), qu ia exp di
cionnr pam fórll do imperirl,

\. 5 ele janeil'O de 1oG5 o I rimeiro baLalhã de arti
lharia a pé de embarca. em Fralj Bentos ( ete leguas de
Montevidéo) no departamento elo Rio Negr , ao sul de
Pay andú, onde se incorporavam os batalhões vindos elo
Rio de Janeiro.

Reembarca Tiburcio fi 1 no vapo!' Beberibe com a alo.
esquerda do batalhão, indo de emb81'car em ,anta Lucia,
pequena cidade fi 60 kilometl'O d MonLevi 160, no depar
tamento de Can lone .

o que fUl'a rnz r em L r!'u e trangeiro. o exel'cit brazi
leiro?

partido ~blanco, que acabn \ a revolucionariamente de
derribar o partido colo1'aclo, as um iro. as redeu da lldmi-

nagem sUI'l'rehpnrl~I'-m a 'lais innoc~nLcs inlençõe-, ~Ias en von reagin.lo COUl o <l 
preso e a onna pns'n, lO

Em OULUU1'O .Iu 1 °3, \'inte annos mais lardp, ('scre\'ia elle ainda:
• C0010 s mpre, ll8 minhas leLtrns a Li dirigida lio lib'l"'iul/\s, rIauiLuei-Ol r.

confidencial' com Ligo, ti \ sorle qu , si nos violal'cm as carlas, cJt\l'ã.o um coração maiolO
do tlue o meu, 'J/lO rS/OH St'm2)"o promplo a SlIslt'J1tll1' O '1l1ll àiO!) dt'sc1e 'lue a isso me 0'1"'
f/lIolll ,

I • Em lorno d Tib\ll'cio, diz um Seu biogr8.l'ho, s mp"o h:lYia UUla roda de
rapazes inleUigcnl ", allrahi<la. p"la cinLillnçao de Seu espirita, e erluzidos pela for~(\

(le sua conViV{:ltllcia ...
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nistrnção, entregando a gestão dos negoci)s publi os
na mãos de Pereira, que depois passou os de Bernardo
Berro.

No meio das mai. criticas cil'cum. ·tancias coul e a
Berro o leme da g vernamenLoçüo.

O paiz ainda cOl1Yulsionaelo pelo confli lo anglo-frlll1CO
era pre o pelas c mmoçüe inlestinas ateadas pela di 
ordia dos partido politico, que ambicionavam n pos e

elo poder.
As ruas de l\Ionlevidéo emm til atro das scenn as

mais deploraveis. ReinU'-a 1rofunda perturbação em todos
os apparelhos gover nati \'0.:>. A falta de garantia era alJ 0

lula, o banditismo campea"a impune. A scenllS lugubres
de Qllinteros e tavam aillda "ivas na alma nüciono.l.

E como consequenc;ia des o. perturho.çOe : o pl'ogre '0

paralysado, a industria pastoril, fonte principal da riqu za
l)ublica, reduzida a simples xpl raçüo do gado yuccum, a
indu tria lanigera, que começara a ser tüo brilhantemente
ensaiada, tendendo a de appare er.

O novo presidente, inconte tavelmente amai intelli
;:;ente e moderado dos chefes d pUl'tido blanco, ini ial'a o
seu governo condemnando os excesso dos cus pUl'lidarios
e prégando a modera üo.

O pal'tido colorado, (IUC corl'cra, por falta de garantia'
ú sua ':ida e propl'iedades, a refugiar-se n fl'Ollteil'n al'gen~

tina, espreitava a occasião opportLll1a I ara arrancar das
müos de seus adver"'arios o poder publico.

Buenos Aires cra o fóco dc todas as con. pira te
contra o go"emo legal.

Berro, que seguia com anciedau.e os movimentos sedi
ciosos de seus adversllrios, nüo teve a fil'meza de cara tel'
pl'ecisa pam conjurar o perigo.

Vendo vllcillar o tel'l'eno sob sells pés, pel'tuI'bado, at
tonito, lança müo de tod 3 (;b meios coercitivos desde a
compressüo da liberdade até a impunidade crimino'a ante
todos os excessos, todos 03 crimes commetticlo pelo seu
coreligionarios.
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S) tinha um objectiYo: amparar a todo tran e a ca
deira presidenciaL.

Venancio Flóre , chefe colorada destituido revoluciona
riamente ela SUl)r ma admilli tração do I aiz emigrara
para a Confederaçi1o Argentina, cuja amizade de Mitre ca
ptara a ponto de exer er funcç'õe publica.

A frente de um pe'ruen c ntingente desembarca sobl'e
a co~ta oriental e recebendo auxilios e r forços da popu
lações por onde passava c negue acampar a tres leguas
de 1Iontevi léo.

Jú a administra 50 uruguaya Linha passado constitu
cionalmente ás müos de um chefe resoluto, yiolento e atra
lJilim'io: Aguirre.

Não tardaram a surgir complicaçõvs internacionaes
em relação ú poliLica externa, oggravada pela medidas
rea ionaria', maximc, c 111 a d rrota elo chefe úlclflco
Lamas.

,:, máo tratos e yexa mes s ffrldos pelos brazileiros {
suspeitos de protegerem o movimento reyolucionario, o
completo e proposital e Iuecimento do tratado ele 1851 e
1852, as reclamaçõe diplomatica sempre protelada e indefi
nidamente adia.da pelo govel'l1 de Montevidéo, complicuram
a situaç-i1o.

A 4 de ag to de 1 61: Saraivo. opresenta o seu ulti
matllln.

« r esse documento Go\·erno lml erial decll1l'aHl pe-
remptorimneote que QS violencia de que eram viclimas
o proprietarios brazileiL'o. deviam cessaI' de de logo' ao
mesmo tempo renovava a reclamações de indemni 'ação
apre entada m differente épocas ao o'oyerno da repu
blica. ») 2

O ultima tum é devolvido, a ompanhado da nota de que fi

r publica não p dia. acceítal-o em quebra de ua dignidade.

t Ilis/o";o ,/.0 B,'o;;i! - )faUoso ~faia,

• FL'( - llis{o"ia cio POI'''f!'UO!!. pag,
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A 'lO, O diplomata brazileil'o declarQ tem1inunt mente
que QS forças imperiaes iam penetrar no territorio uru
guaro, invadindo-o pelo norte Qllm de protegerem os eu
compatriotas.

S en8S tum ultuarias se desenrolam entüo nas rua ele
Montevidéo; o p pulõ-tcho pi a aos pés Q bandeira lmizileira
e a arra ta pelas sal'gelas ela rLlas ao om de ,"aios e de
injurias.

« O proprio Governo ordena um auto ele fé em que
todos os trechos dos tratados celebrados com o BI'llZil süo
solemnemente queimados,»

Debalde os agentes diplomaticos acreditados junto ao
governo montevideano buscam conjurar a cri e.

O Br8zil inteiro, ferido em sua honra, soIla um brado
ingente de indignaçiío e de vindicta.

« Divulgada a noticia nenhum outro sentimento Dctuou
no espirito .do 10 tenente Tiburcio, enão o eles ggravo
completo da uffronta feita ao seu paiz. I em o amor ele tres
innocentes filhinllO , nem a dedicação e a amizade, que
votam ':1 sua spJsa, puderam desvial-o da atten fio fll'me
e inobnluyel que tinha formado de seguir para o campos
do suL» !

Tibut'cio só pMe embarcar em dezembro d 1 61"
chegando em Fray Bentos em 5 de janeiro de 1 65.

Já as forças brazileiras a m~ndo do marechal Joiío
Propicio Menna Barreto, de acc rdo com o vice-almirunte
Tamandaré, e o general oriental Flôres, após um sitio de
27 dias (6 de dezembro de 1864 a 2 de janeiro de 1 65),
entravam triut11phantes em Paysandú.

I Uma lal'de, , , l':sle facto foi-nos referido po,' um desses t'apazes, hojo 110m m d
merecimenlo pelo caracter c pelo muilo que lem feito cm bem das leUms c dn libel'c1tul"
de sua lerra,

Uma lal'de eslavam elles no paleo da Escola estendido sobr a rclvll, como pacincos
mamifel'os, que digm'em placidamentc a rir, quando approximou-s um camal'nda I'cla,'·
dataria c disse-lhes com ar de ll'isteza:

- ";ahem? Eslá declarada a guerra no Prata,
Tlburcio ergueu-se de um pulo:
- Bravo! ou morl'o, ou volto coronel!
(Dos Tl'a~os bio{Jl'ophicos, cil. )
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o ""'overno urugunyo encontrava-se na mais clif'ficil
das iLllaçàes; pr vocalU contlU si todos o.:> adias e alienara
to las as sympaLhias.

o xLerior' <.luas noçõe ou anle lre inimigos iam
tomar 111118 deslarra conlra tanto:, tlttentndos: O 13razil
de~'ndendo o direiLo violado de eu compaLriotas e a
honra dc suo. 1andeira ullrajrtdo, a Confederuçü Argentina
1 nlllcJo o insullo que recebel'H na pe~soa de ....eu mini tro
Eliwld FI'I'es vingando o coloJ'aclos de seus de osLr s
poli ic

o interior' a mi eria attingindo o sen cumulo e os
yjyeres de primeira nec s idade faltando paro. o o.lJo. leci
menta da cidade, a denota de Leandro Gomez em Pay andú
levando o de animo nos f1leims ele seu proprio parUdo.

auge do dese per Agllirr apPclla para o governo
de As um} ção e le falla ú paluvro. mpenl10da appella
paro. o povo e e te apoio· lhe faltn lambem. C rcado pai'
terra, vê o inimigo approximnr- e do muros da idade,
corlando-Ihe tocIo a~ communicaçOes com o interior de seu
laiz' aI crlado encurralad por mar por um bloqueio
effic8z, vê sua esphera le acçuo cil'cum cripta ao estr itos
limile de ua cal UaI a ediada.

EnLlio uma suprema nvul uo apodel'a- e do g yerno
presle a baquear, um diluvio de pro lamaçàe énche os
muro da cidade, .

ElIe que fora o maiol' iLlimig0 da liberdade, n5.o tl'epida
cm fallal'Dl11 Patl'ia e Libe7'clacle, em vencer ou nwrrer por
ella ' lle, que fOl'a o mo.iol' do:> de patas, incita o povo
a clerram r o seu sangue e jor o seu ouro em pról da li
berdade politica,

Ninguem o attende ninguem acredita nelle.
O povo tinha fome e 'de de justiça.
A repulsa de Lopez, _~b'uirre 1'e ponde com um acto

de IOllClll'a: collocando-o fóra da lei e cobriodo-o de opodo
c insultos; á negativa do povo, curva-se ante a mogesLade
dos do tinos humanos, pas ando o gov rno ao seu substi
tuto legal, o pre:>idente cio congresNo Villalba.
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Esle salva Montevidéo por um convenio que con a~

grava o trillmpho d)s colorados, e entrega a pl'a a [is
forças vencedora .:l Um lugar-tenente de Flore a sume in
terinamente o governo, e d l1S dias lepois (22 de fevereiro)
as tl'opas coloradas victoriosa e um batalhão brazileil'o
entram trlumI hantemente na cidade, emqllanto que Aguirre,
o chefe do partido blanco, demünda o oceano em um
navio estrangeieo.

o 10 tenente Tlburcio, que de Santa Lucia marchara a
31 de janeiro de 1 65 com a 2a brigada do sul em 01 era õe~,

chega ú villa da União, e dahi parte pura Monlevidéo, onde
assiste á capitnlaçelo da ciclade e ao conoenio de 20 de
feoereiro. 2

Invadido o territorio urugU8.·o por forças brazileil'a ,
envolto PaJ'sandú em um cil'culo de ferro e fogo, enlendeu
Solano Lopez, que então governava a Republica do Pal'a
guaJ', que esse acontecimentos ameaçavam de morte a in
dependencia da banda oriental, deitando por terra a pre
tensa. hegemonia da politica puraguaJ'a na America elo ui.

Recusa 10. a medinçuo do Pal'Uguay, por solicito Jo d
gabinete de MOl~tevLdéo nos conflicLos pre tes a xplodil'em
pelo tl'esloucamenlo de Aguirre, Lopez publico. um vio
lento manifesto declarund8 que nuo sel'Ía inactivo espe
ctador da entrada das troI as bl'uzileiras no Ul'uguay. 3

Unindo Q palavra escripta [i acçJo, o dictador I aroguoJ o,
preterindo os mais elementares principios de elil'eito interna
cional, aprisiona (11 de novembro de 1861) o paquete bl'azi
leiro illarque;; de Olinda, a cujo bOl'elo ia o novo presidente
ela entJ1 provincia de Matto Gr03'0 Dr. Carneiro ele Campo,:"

t La Republique Orielllllle ele I'C;"uf/ua:1 - ,'ainL Foix.

o Palavras t xLllaes de sua fé de omeio.

3 GLlerm cC':! ParaJI'Cl!J - Fi", paI;. 47.
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1nc rpora O paquete ú sua esquadra e conôsca toda as
propriedades brazileiras que 10m a seu bordo e lança
em uma Irisão o ministr .

A 13 de dezem] r de 1 6} notiOca a declaração de guerrn,.
invade immediatamente pela fI' nteira norte a longinqua e
ind fesa provincia de MatLo-Gro o, e 12 dia dep i eu
exercito, ao mando de Barrio , apresenta-se em frente do
forte de Noyu O imbra. Emquanto a invasão e operaya,.
talando impied somente a indefesa provincia, o exercito
brazileir se approxima,a das trincheiras de Paysandú.

E' verdade (Iue logo que a n ticia de tal insulto
chegou á pitaI do extincto impel"io, a indigna)ío foi geral
e profunda lant da parle d população como do proprio
governo. E á nrmas foram chamados tod s os cidadãos
nctivo . levantaram-se corpos, crearam-se exercito, com
praram-se naYio, re ompoz-so a armada, rccrutou- e fi

quipagem.
lio era tudo; o exercito ou antes as tropas brazileiras

pr cisavam atravessar o territol'io das Mis ões Argentinau.
Mitre oppãe- e a es a pa sagem pretextando ser neutl'o,
mas que ao contendores fi ava livre o tran ito pela
agua do Pül'aná e do Uruguay comtanto que não lo
cassem em sua margens.

POl' eu lado, o exercito para "'uay preci uva de i "'uaJ
conces <10. Ivlitre oppãe os me mos argument03 que ofIe
re- ra ú s licita ã braziJeil'a. L pez nüo e conforma,
reune o congre.:o o declol'a (1:> de março de i 65)
guerra á. ReI ublica Argentina. i

Sem perda de tempo o exercito paraguayo concentrado
na CandeJaria invade, sob o commanclo de Robles, u pro~

yineia argentina ele Corrientes.
« Este faclo deu logar a 1m lrotodo de alliança enlre

o Brazil a nepublicas Argentina c d UrugllaJ'. As tre~

I C{)ml"'nrli~ rle gro{Jf'ap:.il' • his'ol';<I do P.tI'O{JIW:1 pOl' Leopolrlo Coom z do Teran y
I'Il'OSpel'o PN'eira GnOlbn. - 1 87. .
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poten ias, ongregund a suas força, eml euharam-n'a
contra o ParaguRY Oll antes c ntro. o eu pr idente,

Este, túmm)do a inicintiyLl. da 110~tilidade fez lUorchar
c}ntrJ. os nlliado-' ao nOl'le os genel'ae.:> Bal'rio 'I e-quin
ao sul divers s corp'lS d exercito a mondo d Roble,
Dllorte e Estigarribia,

Robles que di pllnlla de 3.0:'>J lIomens! <1p del'a- e de
Corriente3 e alli estabcle um gO\'erno llroyisOl'io ao
pa 80 IIlIe DWll'te e E,;tigm'!'ibia dirigcm- c pel I'io Uru
gl1ay em demanda do Rio G:'anrle d' Sul.» ~

Devido aos ()Tayis.~imo~ u on tecimenlo que "im s de
esboç9r l'Qpid~m~nte, as tl'opa~ ])['azilciru deixam o terri
tm'io uruguay; e encuminllol11-sJ para o 11 rte onde a
guerra contm o ParaglliJY reclamu\'u imperio~ament a
ua acçüo.

O art. 31 do Teatado dI:' Triplic AlIiança determinava,
porém, que as operações de guerra deveriam 111'incipiar no
territorio da ConCedera ,<1') Al'gentina ou em Imll pnrte
do territorio piJragm)\'o limitrophe da me ma. Era preciso,
portanto, acudi!' Corrientes invadido e talada pelo' '01-
dadJs de Roble . Deixemos de lado as peripeci' os longa
marchas e contra-mar !lus das Corça argentinas r cuondo
ou amnçando ú 1)1' P l'çã fIlie os hoste inimigas avall
çayam ou recuavam, e yol"omos os 110- o olhos par'a
que se passa no ri .

A eSfluadra ] razileil'a guardava as aguo do Paraná
até Bella rista e o p raguayo occllpavam o terl'itorio
argentino de Corriente.s de 'de o Empedrado alé esse ponto.
Era, pois Bella Fista o ponto· objectivo secLlnflario da
forças paragllayas e el'a ne e5 orio tomaI-o. E omo Lopez
nuo podia tlttingíl-o ~l viva fOI'<.:a buscou alcançal-o por um
ar-dil. Lança no aCampiJl1Lnt de Paunera, cujos forças

13.000 hom,oq, ~eguo lo fl"i1Y-Q,I, Tdrnn e Gnmhn.; 2.;;0\ s'~glllldo Fix o :>,000,
segundo Jourdan.

• La R 'Publiqlle ,lll p,"-O{JII!>Y por ErocsL \'OU Bruyssel - 181/3.
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OCCll[J8Yam n margem e luerua do Riachuelo dous deser
tores paragl1ayos que levam-lhe a noticia de llue o exercito
inimigo ia abandollflr aqllelle ponlo, concenlrand -se em
Corriente .

Lopez sabia de anlemüo que Puunero recebera ordem
de evacuar Bella Yista logo que fo e atucada, e annUl1
ciando o sel1 movimento rell'ogrado era de acreditar que
eu plano UI Lisse o eITei lo desejado.

Ma Paul1 ro, comprehenuendo o ardil empregado,
concel e ú custa tambem de um outro at'tificio tomar Cor
rientes. Evacua lJella l'ista, emborca-se com os seus 2.000
.h mens e de~ce o rio até Goya, emquant'J que os para
guay s avun am sobr Bella Yista. O general argentino,
tão affouco qUclO vigilante uppando que o inimigo des
guarnecera n sua bas de operoçües para investir bre
aqueUe p nto obteve do almirante Tamandaré trlln porte
rapido obre o rio acima e a 2- de maio de 1 55 apre-
enla-se m frente de Corrienles.

Por sua Y Z, o paruguayo não· podendo manter- e na
po iÇ<1c lUa facilmente conqui "lacla de Bella 1 ista não ó
pela ameaça con tante da esquadl'a brazileira, como de
qualquer m vimento das ~ r as inimigas que lhe pude e
cortar a retaguarda, evacunm-no. c retrocedem rapidamente
para Riachuelo.

Paunero des mbarco ó. frente de seu~ homens e toma a
cidade de Cor['ient s, f['acmnente defendida por mil e tonto
paraguayo', l'efugiaclos em 11m velho quartel fortificado.

O lo tenente Tibur' io llue marc!lal'a' de MonteYidéo
com a ia divisão, acampa no Cetra (24 de fevereiro de
1 G5) e a G de muio xpediciona para a ~quadra a bordo
~o vapor Am.Ct~onas, pllssando logo üepois puru a canho
neira Belnwnte,o della desembarca ú f['ente de dou obuz
incorporados ás forçlls de Paunero. !

I As forças do Pllunoro CODlpllUhal1l-s dn l~gLão 01"'1'10(0, dos bnlalhões de que el'nlll
commnndanles RivM c Ros lti, rIo \)1 de infnnlnrin brazUeiro, commnndndo pejo lenent<>-
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« Com esforçJs sobl'6humanos, de embarcou com o
seu . ntino'enle ! e dous obuzes, e secundt.llldo o ganeml
iPaunero dc"envol veu lal energia, proficiencia darm e
actividade qlle pOI' duas veze.~ excitou o bmvos daquell
"",enera lo

Nes. e lance arl'iscado o LI ado tenente Tilmrci nuo
_e limitou ao papel sómenle de commandanle. De m'oHa
com os seus oLdados pou o nele trados no manejo elos
obuze , [Ijuelou-os a assestar na praia essas ml.lchinas lerri
veis de guerra; e collocanelo-se c 11\'enient mente ervill-se
,delll.ls com toda a pericia com grande perda para os seus
inimig s e gloria para a ua palria, » '2

E pelos serviços prestados em Corl'ientes 3 o 10 tenenl
Tibur 'io olJte,-e a meelalha Ul'gcntin8 c mmemoratinl el s e
1eito, c o gl'óo de cavalheiro la ordem do Cmzeit'o do exti nclo
,,imperio.

Pela manhã de 26, o 1l1lmigo supvrior a aO) 110men
<tyançaYll em direcção ú cidade tomada. Pauner nu po
<lendo medir-se com as forças inimiga, eml arca-se de
novo e desce o rio alé RinclZo ele Soto.

A quéda, emb ra momentanea de Cr rriente) veill pôr
.em relevo que a lactica impunha dUM condiç-e", impor-

coronel Guimariies e de uma balel'ia de obuzes dirigil]" 1'1'10 ten~nl,· Tibul'cio (,Jourllan
- (;W'r",'l do Pv/'l'!/IlCJ.!I, pog. 14).

I Do t' balalhão de al'lililru'ia a pé,

2 .t]J )11,( t)jW/~/()s bi·)!/,'(tJJhkos -18à6, pn.g . 93 e Ui.

" « _'eslc feilo Tib1lrcio pOI'lou-se dp lal man~it'a, q1le provocou O" applallsos ,los
ooldados seus camaradas,

A cilla']e éllísposla cm avenidns p'll'allelas, qu des mboeam pal'll o I'io,
Tibllrcio, que foi '" colhido para commanda,' o conting~nlp de o.,'lilh!ll'ia a bOl'do,

uesembarcou com dous cnnhõa~ obuzeil'os. As tropas (jU de-.:emlH'u·cal·nm 1101 pouco:\o
110rLe da cidade alaCllro.m a ponte e o qU(l.l'lel pondo em confusão o inimigo,

Pn'isa.uo o pdm iro momento, o, pnl'aguayo) t,'nLtll'am l' unil'-sP pnl'a faz I'
:fI'enLe no alnqu I mas alli eslava. o hel'oico Tibul'cio, no extlJll o das avenida,', vtu'L'endo
·com ·l)Jus olnz~s as rua I imp dindo qualf)ll~l' ajuntam nLa. J.i:ss cnconll'O foi tão I el·Lina.~,

'tão dio.bolicam nLe feilo qu , desol'icnlando cOll1[1leLamcnl o inimigo, provocou, como
cUs 'emos, os cnLUllSia.,ticos vi\"n~ de fi II carnal'adas.

Poi este, para u"lll diz,w, o "crdadeil'o uaptismo d~ sangl1P do inLl'('}Iirl0 mancebo ...
o( Dos 7','«t;'18 &ioo'raph ie l )::, cit.)
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tautes na operações a eguir: celeridade e auda ia, de
modo a obstar a c he ao ela forças ainda em marcha
de c ncentrDção.

Infelizmente só L pes a omprehendeu ...
Mobiliso. um corpo de exercito para invadie o Rio

Grande do Sul e aI parelha todos os meios para bater a
esquadea I razileirn, ql1 linha o dominio elas aguas para
lysando a operaçõ3s csLeategicas ele . eus exercito .

A' esquadm brazileim opp e a ua. dia 11 de junho
elas Tres Boccas desce a esquadra inimiga composta de
oito YD.pOl'es tmzcnelo a rehoque seis chatas armadas em
guerra tenel' cneln uma, uma I eça de 6 alirando ao lume
d agua.

« e e dia e na fúz do Riachuelo a esquadr brazileira,
campo ta Ltunhem de iLo ynpores de guerro, o Ama
:;OlW$, o Jequitinhonha o Prrrnahyba, o~ Igllatemy o
Belmonte, Jlearim o Bebel'ibe e o Araguary com 66
bocca de fogo e 1.0"J homen de guamiçi10 aLaca e derrota a
esquadra paragmya comp ~tn de oiLo yapores, seis chatas
ou ] nLeria flucLu[\nLe, e di pondo de 54 peç.as de arti
lharIa, de 1.40) 110mens ele guarnição proLegida por uma
haLeria de 32 canllões, collocatla na barrunca do rio o por
uma linha de 2.0 J inrante~ ao mando do coronel Burgucz. ») 1

« Nesse coml at diz T ixeira de lello em suas Ephe
merides Nacionaes, que durou oito horas deram-se episo
dio d tal modo estupendos, que en herbeciam a qualquer
poLen 'ia maritima de Irimeira ordem: a Ama.:onas com
mandada pelo y lho e heroico chefe de diYiSão Francisco
Manoel Bareoso ( Barão d Amazonas), m ~tte D, pique "ucces
sIvamente Lees no.\"ios inimigo.:>; a Jeqaitinhonha, encalhada
de] nixo da hateria paraguaya, c ntinúa, apezar di. ~o, a
com] ater e repelle por muiLas veze a ahordagem de um
inimigo tenaz e encarniç do· a Parnahyba abordada por
tre.:> navios em cujo c')m 6z cahem tres herde::> - Pedro

1 JOllrdall - GlleNa <10 P(I""{/Il'!/.
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Affon O, Gl'eenhaLgl1 e Marcili Dias -, nomes hoje que a
gratidão nacional inscreveu no. pnginas lle hronze da
!Ti toria c m leLLras de ouro e luz ...

O 1° t nente Tiburcio achava-se a bordo da Belmonte,
e ahi tomou a parte que lhe competia, a signalundo- e
por sua coragem nua vulgar arro tundo lodos o perigo'
por que pas....ura aquelle vaso de guerra. Nem um in lante
I' lroceél u; mas achando-se empre onde a luta era mai'
renhida elLe animavu c m seu exemplo 'os seus soldados,
dando enthusiasticos vi vas ao Brazi! e no Imperador!

Vendo cahir a um e outr lado eus hravo compa
.nheiros, tendo de pisar so])re seu sangue, seu espirito não
se acobard u: leão entral'u na pugna, leJo sahil'a della
triumphante e vencedor ~ ») i

E a munificencia imperial o galardoou, onferindo-lhe
a medalha commemorativa do combate nayul les e· dia.

O inimigo batido, vencido nas agua.:> do Riachuelo,
tenta ainda um supremo esForço.

Após a memoravel pugna do dia 11, algun navios
brazileiros soffreram avarias de c rta importancia; nrgente
tornaYa-se reparaI-as.

O inimigo aproveitando-se desse uccident· busca en
curralar u esquadl'a entre fogos e levanta buteria ao longo
dos barrancos de llIercedes, proximo mesmo ú harra do
E Inpedrado .

Ahi havia" um bunc de areia, que obrigava os navio,
em demanda do canal, a passar pelo lado esquel'do, preci
samente encostado ás lJarrancas urtilhadas com cunh es 6 .

O legendario Barroso, comprehendendo o perigo, resolve
audazmente deséer o canal e forçar a pa.ssag m, « e o fez
com ta.nta cOl'agem, so.ngue-fl'io e fortLlll'1, que no mesmo dia

I ,\]J0I1C'1 •• !811/0S biOU,Oj?1Iic IS - 1 66, png-. \)4.
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1 , tis 11 horas da manhã, apezar do mortifcl'O c nutrido
fogo r ponde 10 ataque, força a passagem e vai fundear
no Rincüo ele Zeoallos, a 12 leguas abaixo de Corrienle ». t

Antcei rmenle a essa pa agem já a esquadra forçara
no dia 13 os barrancos de Cuevas.

cc las pas agens de ueV(lS e llfercedes, o 10 tenente
Tibnrcio con ervou sua coragem na altura de ua gloria.
O bravo de Coreientes e Riachuelo ube gnardar intacto
os immarce iyeis louro colhidos ne as jornadas memo
raveis. » 2

De3eml arcado da esquadea em 1 de março de 186G para
reunie-se no ex rcito que ia operar offensiyamente \ o novel
capitão Tilmrcio (promoYido a sse posto pOI· decreto de
22 de janeiro) chega a Taba-Corá e fica addido ao 10 ba
talhilo de artilhüria a pé.

O commSDdante em chefe da esquadra em operações
no Ri da Prata ao despedir-se do bravo Tiburcio a sim
se exprime em ignitlcath a ordem do dia: «( Communico á
e quadra que, por conyeniencia do serviço, vai ser privada
da coadjuvação importante dos contingentes do 10 batalhão
de infantaria e do 10 batalhão de artilharia a I é, este ao
m ando do capituo Antonio Tiburcio Ferreira de Souza e
aquelle do capitão em commissão EdmlU1do Emiliano da
Fonse a. E tes contingentes commandados por tão di 
tinctos officiae prestaram serviços dignos do maiores
elogios não só pela di tincção com que se houveram no
combates como pelo seu comportamento exemplnr durante
o tem po em que estlyeram embnrcados. ») 4.

Podemos dizer de Tibur ia o me mo· que o coronel
Beaufort disse em 1 37 de Canrobert: «( OjJlcier d'acenir,

I Ephci>lcrides Kaciollaes ele TeLxeil'1l de ;\[ello.

• Apontamentos biog..aphicos. cito

3 A Z5 ele fevereiro de 1866, IlpÓS a surpresa. de CUl'ra.les. Mitre reune o conselho
de genel'aes e assenta no plano de invasiio do te"l'itol'io inimigo,

I, Ex trahi lo de sua fé de ollicio.
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il a ela .leu, elu caractel'e, une g1'ancle énel'gie et une âme
fo1'te. Sert avec :;(.'le et intelligence, UI' le champ de
bataille il est bl'oaillant et plein ele courage, tl'és bon
ojJlcier. »

A 5 de abril de 18G~, na ilha fl'OnLeirn ao forle do
Itapini, conhecida depois por ilha abrita ou da Redem
pção é a sentada uma bateria LahitLe 12 e quatro mor
teiros i, aBm de prer arar a passa (I'em do Pa o da Palria.

cc Nes a tarde de 5 e toda a noite, diz uma testemunha
ocular, passou-se fortificando a ilha. A's nove horas da manhã"
de Ghasteou- e a bandeira brazileira. Hompeu enltio o fogo
do forte inimigo sobre que re pondia defendid pela nos a
psquadra. »)

Os dias 7, 8 e 9 forles bombardeios preparam a acção
de 10. c( E tão· bem dirigido é o fogo, que por duas vezes
a haste da bandeira do forte de Itapil'ü é despedaçada
pelos artilheiros brnzileiros. »)

Resolvem o paraguayos tomar a ilha á yiva força.
« Na madrugado. de 10 uma fOl'ça paragua;,'ü de 1.400·

homens e colhidos arroja-se sobre aquella ne ga de tel'ra e
trava-se então um encarniçado combate.. no qual lod ria O,

inimigo obter illl:Iito. Ynt1tagem protegido pela escuridão de
que se aproveitara para a surpre a, mas os no s s ] ravos
companheiros batem corpo a corpo e ao raiar do dia toem
conseguido anniquilar completamente o inimigo.»):J

E tal foi a energia da defesa, que The cloro Fix, em
ua parcial Historia do PamguaU, Ú pago 116, nilo trepida

em confessar: « que os paran'uayos em numero de 1.200·
atacam a ilho. com a co tumada furia, mas suo rece] idos

I .\. guarnição eomrJUnha.se de~sa haL !'ia e morLeit·o. de ., 00 homens do haLalhão
de eng oheiros. :17 de infanLaria e do 70 de \'olunLal'io", Ludo sob O eommando do
LenenLe-eoronel Villagran Cabrita.

2 Jourdan - obra, eit.
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com })lucida intrepidez pela infantariu e artillJaJ;,io lJrazileira 7

tiyernm d relil'Ur-se em completa debandada debaixo de
vm sIm fogo' recllGçado~, cahiram fulminad03 uos cento r

só um diminuto numero delles logrou chegar c m vida ú
marg m direito, porquanto a metralho varria o rio matandCl
os que fugiam a nado. »

Tibur ia, ao lado de s u immortal commandante Vil
lagran Cabrita, commanda a bateria de morteiro!';, ha
vendo- e com o ua húbituullJravuro, quer no 1 mbardeio r

quer na acção decisiva do ataque contra a ilha. E por ta
defesa, tão brilhonte quão I ertinaz, o governo conc deu-lhe
o grt'to de fl\ alheiro da ordem du Rosa.

Dua divisões ao mondo dos genera s Snmpaio e ArgolIo
com o leg ndurio Osorio á frente embm nm no dia 15 em
n vio da e.;:quodra. E pela manhu do dia eguinte descem
o Parnná em demando das Tres BoccCts, no rio Paraguuy,

desembnrcam m um ponto que fica ao mesmo tempo,
proximo e um tanto Ú retaguardn d forte 1topint.

Lutam os dou ex r ilo por e poço de dOlls dia (16 e
17 de abril), endo o inimigo afinal derrotado. A 18 acampa
o exer ito alIiado sobre ruina do forte e ús oito horas
da manhã j"l a band ira auri-yerde flu twrm n tope do
mastl'o subsLiLui ndo a tricolor.

Eslava franca a pa ag m do Pnraná pelo P:t o d
Patria e o exercito inimigo reculcado pora além das fron
teiras de eu proprio paiz.

E o capililo Tiburcio, ú fI' nte d sua companhia d·
engenheiros, presta o mais ussignalado serviços.

A 2 ele maio u vanguarda do ex r ilo alliado é impe
tuosamente atucada pelo inimigo consegue no primeiro
ímpeto leyal-o de ven ida, já apoderando-se do;,) cunhõe ~

já elesI arataudo artilheiros e infantes.
la a victoria tocando a s u termo quundo sur e OsoriÜ'

com reforços e rechaçando o inimigo o leva ele \'enciela até
matlos lU orlavam os accielentados caminhos do campo de:
batalha.
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Esta acção em que perdemos 4 boccas de rogo, 1.10
hornens, entre m rtos feridos, inclu i\ e 535 orieI toes <.'

argentinos, é conhecida por comJJata do E fero Bellaco.
Quan lo o lI' pas brazileiras querendo comIletar a vi

ctoria tentam per eguir o inimigo vencido, deparam com
uma immensa linha ele forLificações est ndend - e pelo
campos de Rojas ni10 lono'e dos areaes indefinid ele Tuyuty.

E Til ureia, elepois de refr'ega de E'fero Bel/aco, avançou
em persegtIiç50 do inim igo, atrave;; elo tc'l'renos panta
no os atoladores cortados por atalhos de aspecfo ulIi
jonne que vüo ter a pel'fldos tl'emeclaes, PI) anel a noile
de vigUancio na fl'ente elas linhas entl'incheirada . i

Abandonand o forte Ilapirú, após a victoria do elia 2,
o exercito alIiado marcha cm dirccçüo ti p VOftc:uo abonel 
naela de Tllyuty.

1\la1 acabava de tomar posiçuo n seu novo acaml amento
quando de subito l~ alacado por 900 paraguoyos formado
em tl'es columnas mixtas 00 mondo de Barrios e Rcsquin.

Este acont cimenlo enorme, imprevisto, que deu- e a
24 de mai , con titue a celebre balalh8 de Avally, qu
durou cinco horas debaixo de «( um fogo infernal em que
batalhões inteiros for8m varridos pela arlilhal'ia, fugindo
afinal o inimigo cleslJOI'alado, deixando no campo d'acc:ão
6.800 cadaveres 221. pri loneiro e varias lrophéos». 2

A.. , frente d", sua companhia do batalhão de engenheiros
o valente capit50 Tibnrcio pera prodigios dignos de nota.

« Houve-se com valor sangue-fri e dignidade em Ioda
a batalha, dislinguindo-s pelo enLhu ia mo com que corria
com presteza ao lagar d'oncle melhor podia orrencler o ini
migo e conduziu-se com a coragem qLle lhe é conhecida
nas explorações das emboscadas inimigas.)) 3

Dias depois da 111emorave1 batalha de 24, o xcrcito
alliado fortifica-se nos vaslos arenes de Tuyuty ergll ndo

1 De sua certidão de assentamentos.

• lirl" do Duqtle de Coxias - Pinto ,le Campos.

3 Ordem do dia do commamdo em chefe de ~ de julho de '1866.
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parallelamenL ús linIJa' forLificadas de .t ajas extensas
linhas tenel no ceutro no~ flancos reductos unidos enlre
i por ligeiros parapeitos.

E nessa pJ i<:ão os dOll exercito COl1sery&ram-se
relativamente inucLiyos, ra com bombardeios sem resul
tados, ra com t nlativa. de a salt , al" que em 16 de
julho a 4· divi5ÜO commandnda pelo brigadeiro Guilherme
ele Souza emboscou-se no maltas e 1 tacou a alo direila das
fortificações de JlnJa surraleiramente augmelltaclas.

Finr!a uma lula encurllic:ada de algumas !l ra a Lrin
cheira Pllntanaro cnhe em nosso poder, que o inimigo
tenta retomar com o maxim empenho.

Os dias 17 e 1 de julh) são preenchidos na tenlntiya
anguinolenta c infructifern da tomada da Bocanha.

«( Depoi de oito horas e meia de combate na J30canha
c no Po{reil'o Pires (no intuilo de üUrah.ir o inimio'o
para e e lado a . im con guir- e tomar u Lrincheira
·mais importante da ~ linhas de Rojas) c ces ando o fogo
nacluelle ponlo, entendeu o marechal Polydoro er inutil
pr seguir em tal lelltaLiva.») i

Que perda n rmos, doloro as!
Morto: - o 10 tenenLe Carneir dn FonLoura, a b1'l1

YlÜ'a leoninn' ii rido : - 77 fficiaes, entre eUe o general
Vi trino e o major Tiburcio, 50 praças.

TilJllrcio enlüo major c mmissionado empenha-se nu
luLu, (( fet'ido no rosto e conLu o na cabeça depoi de con
yenienlemente pensado volta de novo ao combate e p rLu- e
com a 111 11.1a branlra 8ngue-ft'io com CJue entrara,
pondo em relevo o mesm valor que patenteara em occa
siUo de igutl perigo. ») 2

Em consequencia do inolvidav is serviços que pre tara
ininterrorr.pidament desde a jornada de 1G de alJeil ao
combale de 18 de julbo na BocClina, recebeu Tiburcio o

l ride, (lo Duquo (le Cna:ias, ciL:ula.

• De sua ccrLidão de assenlam nLo •
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grão de official e commendndor da 01' lem da Ro a, e, por
decreto de 22 de setemhro ll'Om yido ao posto de müjor,
101' actos de branlra.

Cinco dias depoi , o Jmwo mDjor, á frente do 160 ba
tnJhfto de inl'anloriD, di puta com um heroismo extraordi
DUt'i e apodera-se depois de tenaz resi teDcia de uma
posição iLlimiga na Linha negrCl, para onde de tacara n
1° d agost .

Tanto.:> e Wo penosos trabalho pro traram as for<:,a do
nosso 11er66, e todo o anno de 1867, aIvo pequenas inter
rupçcJ s, püssou retemperando a nude fortemente abalada.

A 11 de jnneiro pas 'a a doente n proprio acampa
mento, baixando ao ho pi tal de Corrientes no mez eguin te.

Ainda fm o, conyulescente assume o commando do
corpo pro' is rio desea cid~de, cujo exerci io deixa para
reunir-se n yamente ao 1° c l'pO d exercito. Marcha para
o Chaco tomando parte com o seu yalente 160 de infantaria
na celebre marcha de flanco 1'van do c mo 01 Ijecli vo pro
teger a es(]u8dra que acabava de forçar Curupaily.

Seus pndecimeoto pl1y. ic s aggrayam- e e elIe segue
para Q capiLal do exlincto imperio em bu ca de lenitivos,
no gozo d uma licença concedida pelo commando em
chefe das forças em operaç-es.

Tenente-coronel a 18 de jüneil'O de 186 por ervi.os
releyan ,es, Tiburcio regrec::sa p ucos dias depoi ao exer
cito em operações no PartlguDJ'.

Cllegado aos campos de l'uyit-Cll~, em principio de fe
vereiro, encontra as fOI'<;as alliadus em sil1gulare's aprestos
em de usada movimentaçii . A eS(]Llfidra preparava-se para
forçaI' a pa sagem de Humaitá e o exer ito pnra apode
rar-se da f rmidavel fortaleza des. e nome.

E esse gn1l1de m vim nto proj ctado I ara 23 foi an:.
tecipado para 19, em consequencia do rapido decrescimento
da aguas que desde 17 começaram a babm.r.
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o que foi e~sa mcmoravel jornada, que, na phrDs'
mogi fi de Quintino Bocaym a, seria uma pagina de trans
end nLe gloria do BrDziI, si 11UO 1'0 se anLes o prodigio da

grandeza humana na mai. assombro:;I1 monife Laçé o das
c na horroro a ela gu 1'1'0. naval" j, no' diz 111agistral

mente Pint de COillj)OS Jl[l slIa vida do Duque de CaJ'ias,
cujo trecho pa amos a Lranscrever:

«Seguud o accord en lrB o general 2 e o vic -alm iran Le:l
~ rurn escolhido tI' s encoura a lo , Ba!lia, Barroso e Ta
7l'/,Clndafé (co111mandados p r anl s, Silv ira da Malta e
Pil'es de fir nela), e lre~ monitore Alag6as, Pa7'á e Rio
Grande (Maurity MelIo e AnLonio Joaquim), ob o CJ111
mand do Sr. Delpllim Carlos de Cunalho, para forçarem
o inforçavel pb o.

A' lre hora da madrugndo. rompiam o..> canhões
da e '(IUadra sol)l'e Humo.iLó, e n 'um [ech[\1' de olho gene
rali aV[l- e o fogo. O hori oule. cm tod[ a sua Y[lsta ex
Len Ü , OCCUI ada pela no sa linho, permaneceu iesde enLã
illuminado sini lramenLe I las chumma de enorme incendio,
bomba. bala ra a , gmnadas, rogu Le a congré\' tiro
de fu iI alternavam- e e uccediam- e Yertiginosaniente
sem um momenLo de intenallo' era uma tromba de pro
jecLis. O paraguayo, para melhor p derem ~ certar, ac
c nderam grancle fogueirDs, que alumiavam Choco em
fr' nte elo cunal.

Ao m mo t mpo ia singrando a heroica e quadrilha
agua elo PíU'aO·~H:\Y acima· iU111 e ses llel'oe arra tand
durante mais ele quarenta minutos o infernal fogo despejado
Ú di r 'lf1l1ciu el Um ele pistola, por centos de canhõe~ ele
todo.> os colibre, havenclo- alé de !lO. Não cahi·~m no
peito o orações dos que anei os aguarclunun o ~ign(ll

COllV nciol1ado e rue jú j1nrecia tardar uma eternidade.

t Do Globo de -tO de fevereiro de i i5.

, J)llllue de Caxias.

3 AlmÍ1'ante ,"isconde de Inbnúmn,
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Ouyiam-se foemidayci e conLinuas de cUl'gas l1v torre
.de Londres, mo' não fendia o ar o foguete [ue devin
annunciar qu um Ilavi havia Illcançad tronsp r o tre
mendo pos o. Afinal, com pouco interyollo ouviu-se o
primeiro, o egundo o Ler eiro foguete, e cada um delle
·causa \"0. naquelles J ravos do exercito, e da parte da no'~a

esquadm que nuo avan<:al'a o mais ineffoyel juJ ilo, poi'
o . ignal era deilar Hm foguete ao I as ar cada gmpo de
um en ouraçado e de um monitor. Mas um monitor desceu.

Era o Alagda . era i\Iaurit -. De goY.ernm'a o eu
naYio, por lhe terem os balas corlado os colJo de re
boque; descera aguas abaixo duas yezes, e tres "ezes o
yalente investira, acabondo por ulrayes ar a pa o ó. luz
do dia 01.> uma abobada de aço, Lodo, de cem boc a
conyerginclo sobre aqu lIe alvo unico. Poucos minutos
depois, quarenta canôa carregadas de 11 mens armados
de arcos e flechas as allam o Alagôas)' MauriLy meLte
umas a pique, de troça outras, e segue seu aminho.

Já poi a e quadra brazileira deixaya á uu reta
guarda a temero...,a fortaleza. Correntes de fcrro bala,
correnteza e revessas de agua, estacadas, torpedos, toda a
especie de machinas destruidoras, inexpugnabilidade las
muralhas, tudo fizera crel' ao diclador o mesm que a
maior parte dos competentes da America e Europa jul
gavam, que nenhuma marinha poderia Lran p r tal pus o.

E o pa o esl·ava transposto.»)
A missão de que a e quadra fôra incumbida esLava

plena e gloriosamente realisada.
E o exercito o que fazia ~

« Hllvia na extrema e,3querda da linha paragua'ya, sobre
o rio, e algum tanto acima de Hwnaitó., uma importante
fortificação cujll relaguarda era bordada por uma funda
lagôa, que facilitava as communicações com o Chaco c o
transporte do gado interior.

Defendiam-na tres largos fossos, duas altas muralhas,
quinze peças e uma guarnição as az numero u. Ahi exi 
tiam vastos armazens com munições, armamento, arrea-
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mento e exeellente3 olaeja . Dellomina·~e este sitio Ciel'1:a

ou EstaúelecilJzen(o,
O as alto LI 'Je r rte e 'l1ü clependencias con -tituia

put'te es' ncial do lJlnll ele mail brns que o commandüllte
em cll I'e havia c ncehiclo; de b<'1 parte 'e incumbiu elle
em pCti '1, organiando e dirigindo a cotumna de ütaque
e commanlRndu '1 ac Jo,

Depoi.-· d põe do s I d I rez contea-marchar para
tl c\il'"eitlJ n '[orça L1e cavallaria, e (\ onze horas ela noite
subiu do acumpument) de TU{jÚ-CllC:. p ndrse ti testa da
torças que e lhe cl1o-ro ~arftm em S, ,-olono, e depoi de
fazeI' cohl'ir a relagllnrun com cavullaria fez alto ne e
l,'l.rulljaI proximo [lO Estabelecimento.

L go apr) a pas~flgem ela eSr{UaUI'a, o que fora co
nhe iu p lo e~poucar dos foo'uete~, e « mal se desenhavam
110 hOl'iRont' [l' bnrras do dia a 'la brigada avançou a
paf o d carga ( a buyonela obre o r ducto, e tal ~ i o
imp to, o arl'ojo do ataque, e tão varonil a coragem da
tropa que em dar 1 gar á resistencin tnmspoz os largo
e pro[undos fo~sos e tentou penetrar no reducto \). t

Duas estati\'as e doze canhões de pejavam seu pro
jecli sobre o no os' dou vaI ore inimigo atracado á
lJarranca da lagua da HerYu, resguardavam o redncto,
e com a granadas d o-ros os canhões impediam o ataque
pela retaguarda, Devia pai e te ataque dirigir-se contra
ti fI' nte tlanc sl[uerdo; a extcn u linha ele trill(;lleira',
tomada Wo g[llhardam nte, era eparada lar uma ponte
lm'adiç.'l que erguida, fechllsa a.. nbel'tul'a praticada no pEl
rapei to da egnnda trincheira' mas es u ponte estava 101'
gl'o" udeias presa aos portões, e as difficuldade do
lelTen tinham demorado o corp de _apad re8, fallando
por isso ferramentas, machado e a carl' tas ae junco
Ireciso para atulhar os atoleiros e o [o S')8. Assim muitos
dú no~ o fo!'am espingardeado .

t tirItem <lo din <lo commnntlo "m cheC n, 4 cl" fc\'cl'c;,'O de i 7 •
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Mandou nlão o general avançar a pa, so nccelerado
(1 5a 1 rignda, commandada pelo coronel Dr. Pinllei!'o Gui
marãe , e segui!'am as escadas d assalto, e s sal lüclJões
que acahavam de chegar. E-3a b!'igada e o Gu corpo de
ca"0 l1a!'ia apeada, galgaralll o~ entdnclleil'amen to , jú por
e3cadas, jú. trepamlo os sold-lclos uns sobre 03 llOmbro~ dos
ouLI'OS, a proprio piquete cio commandunte em 'ltefe
entrou na llCÇÜO paI' o!'elem do general. AI ós Lre h ras
de combat , afrouxou o in1l11ig), vendo-se ceI' 'ados pelos
n03;30S, que penetravam no rcuucto com indomayel furor.

a 1\Io.rcluez de Caxia"' cm pe:- ou disp )z a oi'uern
em que deviam manobrar os batalhões da brigaria provi
saria; Lenel) dil'igido algulls d lles, seguiu pal'f.\ o re
ducto, em cuja entrada, aLullwda de cuuave!'e"', ('o i enthu
siavLicnmente applaudiclo e Yi tori:ldo pel ::. nos os o[ficiae~

e soldudü.3, Callia em pedaç JS a bandeira paragIIQYll, 0m
cujo logar, sol!'e a sentinella avançada do ramigerad
Flumaitâ, o pn vilhuo brnzileiro tl'iLllnpllnnt.e trem ulaya,

Tal foi o. brilllanLe jornada de ta de fe\'erelt'o em Cjue Ti
hurcio, ú. f!'eote d denodad lGJ ue infantaria, concorreu em uz
e gloriosamente para o feliz exilo de tüo alevantada emprezn.

a com mando em chefe em sua ordem do dia n, 5 le
fevel'eiro assim se exprime:

« Louvo o tenente-coronel AnLoni) Tiburcio Fet'l' iro.
de Souza pelu sua bravura cora o-em e angue-frio e pe
ricia, obrigando :-ote cOll1mand a lar-1I1e public L -
temunho nüo só d reconhecimento dessas qu lidades m
lambem ele ua g!'aLielilo p,,10 moel satisfnctorio c m que
corresp ndeu 0"1 sua conflançn, J)

E o govcrno concedeu-lhe o griÍo de omcial da ordem
dJ Cruzeir pelo actos de distin La bravura praLica los no
assalto e tomada do Estabelecimento,

A CIuMo. do l!J'stabelecimento e a passo o'em d lh!lnaitá
Bl'am apenas os pl'ó~lrJmos de ac ntecimentos de mai r
monta.

« a cLcanLad quadri[ater eslendia-se; ao 'uI, DS tri ll

cheiras ele Sauces, Passo-Gomes alé o Angulo; D norte,
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ITul11aitá; (1 lê le, EspinilllO, Pa so-poeú alé IIumaitü; (1
o te o rio Pal'a[juaU'»!

A acçuo d H) deu como c' nseqllencia a impossibilidade
pratica de Lopez conservar-se p I' mais tempo no quadri
latero. ccupa apenas Hllmaitó. deixa em alguns pontos
fl'<lCOS, como Cllrupaity an s, E pinillJo, Angulo petluenns
for ~a, de defesa.

Tomadll o Es{aúelecimen{o tornava-se como comple
mento IJgico, nece "'úrio, ri salujal' o inimig de sua p ição
entre Hwnaitâ e Jacaré. .'--Ili rgllin-se o forte d LallT'elles.

Pela manhã d... 27 uma (ol'çn c mmandndn p lo ge
nel'Dl Yi tOl'ino Jadjuvada IPln diyisilo ela passag m do
IIllmaitú r mpe DS h :,tilidade contra a guarniçi10 do forte.

« E Se opêl'OC;iío " yal ntementc exe nf,:1da pelos te
nente - !'oneis 'lSCO .\nlon i da Fonloul'a Chanalleco e
Antoni Tiburcio Ferl'eira ele ouza.»):!

Apó pequena resistencin l' lomada a fOl'tificaçüo de
Laurelle ,cuja tl'ln h im suo al'l' zadas.

Em egllidn Tiburcio exp .licio:w. [lD.l\'l. o Cha.c, em
frente a IIllmailú, e toma pa.rt n comI ::Iles de 2 4 e
~ le maio qu e tra.Y(11'8m na peninsula. fronteil'a. <"l ilhn do
Ara,:á 3, qne inlerceptaya ao inimin·o o o.minho que elo IIu
maitú vai iel' a Timb' i oland ) p l'tanto. c 3a. p içJo c
c I'Lanel a c mmunicnçú om o rest do I aiz, como C011
res a Resquin·em Slta orr sp ndencia.

O inimig t nta ret moI' a I siçi10 1101' tl'e-' YCZeR,
s nel que a >, lle upl'o'"eiLa.- e ua5 Lrinchcil'as (Iue os
n s s tinln.lU I "antado no dia 2 ]1[\\'[l or1' recer uma re

tencia maiol' e as im opel'ar nm golpe de mITo s bl'e a
p i,uo conquL.jtncla do Araçet.

« Ao lG" hatalhüo de inranttll'ia, 00 mando elo tenentc
{~oronel Tihlll'cio couhe a glOl'ia de ele alojai-o de 'ba-

t rN\'t di} nl''lHC (le (Jll.riO~ - ciL

:J .F:pllf'lilt'J';."ll','i Hllt'lOJ1W'S - cil •

.3 .tr"orCl) srgnntlo Hcsql1in.
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ratando-o complelamenLe. E na fuga d sordennrln deixa
como despojo~ 11 pei 'ioueiro, O mortos e innumel'O~ fe
ridos.») 1

Em todos esses combaLes Tibul'cio p rla-se com o.
mesma inqIlelJl'anto.vel lwavura; enel gico, activo, pel'::>picD.z,
,encendo todas as cLifficuidades com uma halJilidad e pe
ricia dignas de nota; ningu m o excede no cal al de em
penho d todo.3 os serviço.:> (lUe lhe sü commeLtido.:>, paI'
mai.s asperos e pel'igosos que sejam.

Iam adiantado os aprestos para a tom'lda da celebre
foetific Ção do Humaitá, quando na madrugada de 16 de
julho, Caxias te\'e noticias de Cjue o paraguuyo' come
çayam a evacuai-a, passando em canoas p ra o Chaco.

Oeden. [oram dadas e trallsmiLLidns para que fize se
immeeliüto e simullaneo bombardeio conlra a posição
inimiga.

Emquanlo os canhões de terra e mar atimvam inter
rompielamente sobre as fortificações, Os rio 'í frente ele
8.000 homens das tres arma marcha at6 as trincheiras e
Caxias colloca-se á testo. da reserva agnardanelo os aconte
cimentos.

Após renhido e morLlfero combaLe, as tl'ol as alliadas ~

c:om as bandeiras desfraldadas e ao rufüe elo,:> tambores
retímm-se em ordem,

O reconhecimento fôra Dito ú vi va [ar. . sol re a trin
cheiras do Humaitá.

A 18 procede-se a um antro reconhecimento no Cl18CO
sobl'e uma fortificação levantada ao norte para os lados do
TilnbO, e Tiburcio com sua gente segue em exploraçuo até
o ri Guaycurú" «em cuja mis lia se houve com a maior
felicidade, patenteando mais umo. yez a sua actividade e
bravura em feente do inimigo. ») 3

• Jou,'dlln - GLtU'., (/0 Pa,agu(l!l - ciL.

o Ordens do dia elo eommando em eh fe de 6 e 18 de maio rle i 68.

3 Louvor do eommandante da fOI'Çll e"pedieioll:J..';:J. tl'ansel'ipto em sua eel'lidão
ele II sentamentos.
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.'ellLilldo-se f['H O dentro da' mllralhu do lIumaltú e
l,;omeçalldo a faltar-lhe até os genero de primeira necessi
üade, o illimigo iniciam a evu'cuaçüo passando para o Chaco
lJara entrillcheil'ar-se em l'ebicllal'!J ' A 25 de julho Caxias
ordeno. a occupação üo lIumaitú abandonada e luz seouir
incontinenle em perseguição do inimigo forle eonLingenLe
de LI' lpas,

Desde esse dia u 5 ele ngosto seguiu-se lima serie de
com bate3 enCUl'1l içado tanlo na IngõQ LagLma-Vera que o
paraguayos pretendiam [üraye sal' pam ganharem a eslraela
elo Timbó como na entl'ada el peninsula Acaangaarú, onele
se achavam 'tltriocheirado os refugiado::> de llumnitú.

5 de ugoslv, finalmente, depois de 9 dius e 9 noites
'ela Cogo, t nelo resistido u todos o horrores de um sitio e
ultimamente os ela rom na penin uln, renJeu-se tl guar
Iliçno com tlb hom'a da guel'ra. i

Tiourci <.; mbateu <.;om tenacidade at', '( eleli11iLivu
l,;upitulação <lo refugiado,:; de Acaunguaçú', segundo os
IJUl"ll.gLlayos, ou da Lar;o[t Junco, segundo os bruzileiros.

Mtlrcha-~e de Püré-Cuê o. Palmas ...
Apenas aCDmpad em ua 110VO ])osi(;[[o, torna- e 11e

cessnrio 0.0 ex r ilo reconhecer e expiomI' fi naturez') das
obras de dere~a qu o inimig erguÍ':t acuda pa o. Coube
ú eS(luadra rorçur as baLerias de Angustllt'{(, emquanto que
Os rio procedia 0.0 re' nIle imeut .

[[o ob::;LnnLe o rorte Cilllllollcio clü ' baLel'ia.::> p rugua '<.1~

reconhecimento efre lUl.1-se aLé as liulw ellll'ineheiradas
de Pequecet'lj del'l.:ndidus pOi' oosta. ulo nnluracs e por
obra aeces orias habilmente onstruidas. Na frente o t1lToio
PeqLwceru cavu-Ihe llalural e lal'go fo 's , o ilnnco esquel'du
apoia.do em lagua in\'udk \'eis e o direito nas bateria de
An[justura.

I Jourdan - Historia do Para!Juay ciL.

3



UIUGH.AHIL\ DO

TilJLlt'GÍo auxilia eflicnzmenLe o 3" CUl'p do l'xel'citll,
LOl'nando- e digno de specitll mençúo,

Em preciso isolt1l' AngllsLura das linhas fortiflcadas de
Pefjuccery para conLOl no.l-a on \'eilientemenLe pel flo.n
dil'dLo, UltiCO Pl'llticayel.

A emprezn era arr jado, descommunal mesmo excedia
o. Loclo.s as preyj ÕC3 cio, mel11o['os engenheiros pCl)'aguayos.

Abre- e pelo flanc direiLo fi celebl'e esLrnda do (haco
julgada imj)ossiyel) impro.tico.vel. Caxia:s chama lo lIul110iLú
o 20 c rpo do exercito e ellcul'rega o eu clle~ , o inolvidn.vel
general Argollo da execu,iio desse giguutescó plano.

Quando esse general hegoL! a 'anta Thel'e ~a jú Dhi
encontrou « o yalento TibUl'cio qno 0111 suo. gente lmrh
começado a o.Lel'Lura de uma pica(l-:l murgeando o rio»). 1

E' inficreditayel o CJue de bello e de grandioso r:;e fez
enl50 !

« ubjugaram-se a selvas, transpuzeram-se o.:> pnnl'l
naes do Chaco. Em 23 dias executou- c a espanto;:::a olJrn,
ordenada pelo inclyto mar Iuez. Pon Les e estivas in termi
l1aveis sLlccedio.m a inLerminoveis esLiyas e pontes; assim
s concluia uma c,'Lrada f1'ancD, que hahilitErm a PU1' em
cOIILncto com u elivisuo ele elwulll'açüdlJs, bolada ti. 'inm
de AnljUstUI'Cl e o. CJIILol'llêll' (;0111 sllperiurÍllacLe êl jlu,:;i(;iICl
e penetrar !lO col'açiio do systema de dete:su d illimigo,»

ACC1'cscente-se a isso umo. s rie ele lir leio de, de 1(1

o. 20, flagellando consLantemente os hel'Oic s cOllsLl'lIctOl't"S.
A cOtl3Lituiçiiu f['<.ln 'ino. de TilJllrdo 'eu .ol'gauislll'

11111 LanLo depauperado por molesLin pet'tiIlflz n[[n l111d rnm
SUP1)0I'Lnl' Lantas l'adigns . LnnLo, Ll'nl)nlho.. ~

I () Itl'l'oio LinLa\ kilolllct"oS dc In"gu,'n,

• « EsLc r/won,' pOlllo culminanle ,11' sUllllislol'i:l. nlllia·,,' c!im',arn ,nl,'" fI'cllln clt'
t;"ll IpUl":ml~l·ito iii:' ..\'JlIl'lk:-; l'JaLlos, ;lcJllell. ~ palllanos J.!1·)nuns. arjlH'IIr:'!i :-.iLio~ io
h01'ipilos I'ol'am illll~ll'ad() ... t',·lq[o.; 1';l'>:g'lJS fln llIais 1'.1ll'iOlif'O i1"I"();SI110

'J QlIi.ludo hao havia IIIll nta'lll" a 1'(.'1' ,1111', Ulllll IJO~jl.fi.O :t nt'!'I'I);tlar, On'lll'avu-s.· 1'1/1

J'~4' Uhl'CIIlICulos p"'l'igo;)iê~iJnus c' Pll~rlllgllflllttldo~. l'llfl'l'nLalldo 0$ l'0nlo~ mais Ili1.U,'t'i. I

pl,ttticn.nclo as ac(:ô ~ as U1aH~ fur:uubosa:.
«~lcllido na blusa e'Cllra, arnal'1'auo t' cillla Ido lnlilll, dond.' pCIl,Ua II bainIJa ,ln

\'alellla espada, a frontc l'0rcjando, o labio pallido, o alIJa,' cm fogo, lia mão n llumiucn
lamina glo"io a, arl'ojava,s nos comunles, como CSs"s IJe,'óesc1llSsicos, que se ntirll.YnUl nos
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ua . l1úde I' sentiu-se i 111 1l1('IISl) , El'a lJt'ecis dar lre
glla. a corpo, lt'egurv tiO l; rtl!;ÜO luo ugiludo por lantas
emoções,

Outt' clima llluis fII 18no do que du, iuh03pitas
regiõe pat'aguayas reclumu"u uu lJr01111lla presença,

I Ul'tc, 111 fim, para a capilal do exlincto impet'io, no
goz de licen<: , cm ],U 'CH ele leniti\'o ao,' seu.~ padecimentos
plly~ico~ ,

Relempet'ado pU! 1 as nO\'05 lutas TilJllrcio apre
'enla- e promplo parA el'vi 'o em meiado de janeiro de
186Q. E 1 go designado 1ara ervir como membro udjutllo
da commi üo d melhorumelllos d mal rial ele guerm.

~omead) cOl1lmandanle em chefe elns forças hrazileiras
11 Put'agua \' o l1H1l'eclml C nd ~ d'Eu, parte TiJJur io do
Hio ele Janeiro em sua ompullhia e chegam ambo a
As umpção a 11 de ahril.

Como a op rações (lue e \'ê1u encelar' que p r um
i.ngular uphem i 'mo r heu o 110m de ampal1/ta

elas ('o/'Clitheil'as nlo orrerecem gr'ul1d illleresse sob o
ponto de yi la militar e m o papel de Tiburcio limi
lllll-. 'e U}) n'ln ti '1m ]ll'(lVUt'H pes:oul '111 1'a 'e das pt'O
IH'ÍtI.· l'ullc(;Cies <[IIC 'x ,,'da 11110 dClJuludo do ttjtt luulc
general JULllo no c 111ll1allC!u do 21) cOt'lJo de exet' 'ito, IJÜU

nos cl leremos em delalhe',
Dir m :' upena, que 1 go <[ue TUlu!' 'ia reuniu- e a

exerci Lo em LUqllC mar 1101l c m o 20 'orpo, 00 mando
ell) mare hal P,)lydol'() pal'n o LaraJ~i[(l. nele aC'lmpou.

A 2 dI jlLnhn co p rn cm azm nlc pElrn n lomneln fln
picaelu d' ,'apllca1l!!, e de ' u redu L arLilhado,

A '12 l 111n parte III n, salto l1S posi.cie' nll'jnclJ.ei
raela. de Per~:bebu[/, f1 IG ns isle ú bala lha de 0,·/tú-rluassü
ou Campo Granc/C' a lt-\ no combale de t...f1guayjurú e 10gl
depois no de 'al'agllatafty,

prelios armados de mon(allt ,pnra lir:l.1' d:\ for~1l iniluign lnnlo snngue <tl)aIJlo bhlassa
parà lav:ll' a maneba 'lua mãos impuras [Jazeram na honra da [lalria, (Dos T,'aços
bioUmpilicos, cil. )
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« Em perdbelJuf/, TiiJmcio conduz valenlemenle a lilll1u
do alirndores do 3Go de Yollllltario~', emquanlu que fi ht'igada
Antonio Augusto a"ançUYH polu csqll rdo do lltrinclwi
ramento.

cc Em CG7'aouatahu, cnjo feilo d'twmüs nos 'lIstou 1:J
mortos e 1-l3 [eri<1os, muito (' distinguiu, com de co;,
lume, o ossaz conhecido coronel TiJmrcio.

EmAm, « em todos s e:5 comb3les e üotalha o cor'onel
TjjJUl'cio (commissionndo nesse posto pelo [eil de Cara
ouCtta!ly), deputac1 do aju<1nnlc goneral, está etll lo<1a a
parte onde mais imminen le é o pel'jgO» o se c( disli nguo
pelo heroismo e inexcedi \"el bt'avuru em lodos os comlJalcs
como ainda pelos relenllllcs seniços nelles pre lados con
correndo om todo o . eu z<'lo, d dicaç<1o, inlel1igencia o
actividade para os bt'ilhantes resu1Lado::, das ("]ori08 ulti
mamente uclquiridas »). l.

Tomada a.' posic:ões que guamcciam a 'lrada <10
Caraguatal/f/ alli acampa o 20 corpo marchando tlias
depois para a villa do Rosat'io, onde chega a 11 de outuDru.

Terminada a guerra a 1 de mm'ç' de 1870 pela morle
do dictador paraguayo no passo do _1 quidalJan, é Tiburcio
dispensado do exercicio clacluollas 1'uncções nomeado
para commandar o 260 coepo de yolnntarios dn. patria.

Aquella pOlD.\Ta solta n'um momento do descuido,
entre companheiros, no paleo da Esco]u I\lililar, nua sendo
mais do que o echo esponlaneo de seu latenle valor, lhe
ficou sendo o programma de sua vida.

Alorlo ou coronel! oxclamara o11e,
c( Sempre 110 centro das linhas do lJotullla Tibul' 'iu

combatia com essa impetuosa bravut'o que lho eea peculiar
e com e se enthusiasmo, que lhe dm"a aos nervo uma
lempera d'aço e á yontade uma consislencill adamuu
tina. »)

1110rto oa coronel.' exclamara e11e.

1 Oj'dom do dia do commlludo oiu chefo de 3 do seLembro do 1860.
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AUos designios rln natureza ll1lmal1l1 ! Partio 20 lenente
e yoltou coroTl('l ('111 commi. ::;<10,

Em ]ll'inci[)i .., de IJI ll';1 hcga o ImHo c de:lemido
coronel Til>ur 'io ti. , , OllZO, { (' de.scmharca na cidnde elo Rio
cl Jnncil'o, ti frenle d yaleJ!'( o 2 o d yoluntario sendo
rcccIJido peln cidrlrl em feslas 110 meio de jubilo geral c
por enlr os npplallsos e nc lama(;õcs de um POYO inteiro.

;\. 15 dl e m mo mcz emll 1(' 'a com o referido corp
pAI'a li en lüo }lI' IYlncia elo CCD I',í, rm cuja cidade da For
lalczn c1cseml)[lrca f'estinmwnLc s h um dil11yi de flôres
(' aLrovez ela. mnis enLlmsifl licas OYflC;ÕeS poplllarc .

( Ti!JllI'cio. accrepccllln 11m scu hiogrFlpho,:1 Tiburcio
vinha pre uro;o o ycr a doce yclhinlw que elle deix.am pe
queno e que lhe d'lYü tnnlns pnncfldas, e sa velhinha, que
a imaginaçuo de filho pinb.l\'f1 ag la fi e~'peral-o ú porta elo
lar nnligo, com a cilb ça yenel'ayel lJel'ln ele [10 hra I1COS,
n vista toldada de lngrimn ele alegria. as müo~ l111lrcllc
e lremllla., qtle de\"nm nl'flgar a tla cabeça glorio~D,

Cfunndo, 110 ardor de 11111 snmlnel que s con. ola a es
t['eitasse no:' hraços commovidos.

( Vinha prcs 'llI'03 , mA. no soldado (Ine nLlnca Ir meu
diante dn mOl'l , fallotl n cnrng 111 c fOI'ça poro cmter [\
lngrima: fIuando 1I1e di <:leram (lUO a pobr ,jnha, CJUO o
SperOl'fl tanLo, mOrl'ora no mornent em que elle, o (j]ho

nmado, pis[\yD. o cl1Ü de sua lCI'J'[l.
« Em carLa de 15 d ' moia ele l?7 assim ex.primia-se

oU ao irmJo:
( ... ,'tio Lenho c )'f1gem de ir a , illa Viç a; niío sup

]1orLarin a icl \:1 de l1ii yc!' m iIlha müe.
« 1\1, is tarde quando Dous eml Lar-me n sen, ibilidacle,

voHarei 11al'Q Yér o seu I 11111 ul .
(I Agora não: nuo estou I rejX11'lido pnra lüo doloros,

transe. P ço-le quo mande. le\'onlal' cm 110. derradeira

I .Jolll·ll~n - IlislOJ'ia d" Ca,'lpoll7w ti" Par"r","!!.

~ Dos 'l'rlf':os bioOly'p'dco.~, ciL.
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morada um monumentosinho em que se leia:- MflI'garidn
Ferreil'a de ouza - De cnnça 111 poz, filha da dór: a. la
o-rimas e a Yirtude foram u tuc parlillm no mundo, »

Graduudo no p to ele coronel a H ele abri1 le 1871 e
promovido ú em cLividflde do posto, por nntio'uidade. n J1 el
julho de 1 n, SlIQ yida militar modifica-se, Lrun fOI'ma.-Fe,
Desapparece o C)'uerl'eil'O paro. surgir o Imbil administl'aclOl',

De fncLo' nomeado in 'peeLor e en 'ül'l'egado cJns fI rli
ficuções e obrfls militares do \.muzonfl . dc lal modo pe
houve no exel'cicio dessas runcçre. que o goyerno mandou
10m'al-o, em ol'dem elo diQ do exercito pelo úom de"em
penllO ele seus âeveres.

Commandante da Escola de Tiro de Camp Gl'an le i

imprime uma clil'ecçiío noya Í1quelle estab 1 cimento, excita
o." alllmnO.3 00 cstlld do.. cousa,,, militares ino 'ulan<10-111 s
nas veins um senLimento inteiramente 110'0; om0r its leLLI"ls,
flmiJr ao e tudo, dedicnçuo ús arma. e (IS CJllcstGes ([l1e ll1e
.'110 correlatDs.

ElIe é o 1rimeiro que dú o exemplo. "ai em pe n
no polygono ele Lir , põe o canhüo em b tcr:n grfldún a.
alça de mirD, dirige D pontariD, faz o Liro e detona a 8"PO
leta. E a proposito do minimo incidente faz admiravei.
prelecções ócerca do tiro de artilharia e de sua efAcaciu 110S

campos ele batalha.
E tal a confiança que inspil'Q aos seus suhorc1inn]o

que ao deixar o commando elle. se I'eunem e 111 - orrerecem
uma bella espada de bonrD.

No commando da E cola de infantaria e cavDllarifl elo
Rio Grande d SIII é ele uma activielael que espan La.

Tiburcio é o mesmo tempo com mandante, profe,_ o!' e
i:lstru 'toI'.

I '.fnj" Escoln P,':üicn (ln C'nl'itnl Frrl"l'l\l.
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Como commonelnnte SPlIS nct':>s se inspiram nn mais
sLl'i 'tn justiç : exige lodos o. de\'ercs rna, l')mbcm rc,~

l1eila lodos o", direitos.
Suo. ol'dens do dia ptio de llm'l. el clllcllcin nopJleonioo

rfUP seduz e enconlEl.. eus juizo . fio yel'datleiras sentença,
perfeilo co lheciment das qualidades elo omeial sobr~ rr-;

quaes tem de emiLtir . eu pore cr, clJeganrlo (Js "czes até
11 prnl heli, oT-ll1e o fnturo, J

Profe.. ar, "ni ús aula,', SUl'[ r hend~ o lenle no meio
das liçõc. , OII"e-JS atlentmncn'ç; delYJi , 'om uma lOl'renLe
(flle alJn- c repentin mente ell..: sel! lnlJi03 'nlJem lran
hordam aclmirn"ei pr lecçüe", ",01 re 11 mulel'ia da.da.

A.borda n malhem Licn lemental' c m o. me. ma fncil;
dnde Jlll que encara o pl'oblemns mais dirnceis ele
matl1emalica slIpel'iol'; c1is ol're fluentemente sobre phy
~ica himicn, boll'lnica e zo logi'1. l'ada 1111' (. ele, conhe ido
na e cnla elo, onltecimen los humn n , .

I ("'nllO pt'O\'"3. uo (I\l~ 3"nn~n.mo~ :tIH V:li o j11lzn rrllitlillo nn. 1'1'llu:ào .io Clln 111cl~ elo
pCS~O:l1 cJn )':scoln. df' Tiro fil' Campo nl'nnllt', ('m 1 tlt' j:uwit'o dl' I i"::, Sllhl'(lO l1npit<1o do
'I) b:ltnlb:io(ie iut'nnlnl"in .\nlnnio Erllf\,;;to(; :nf'S CnL'nf\il'o:

« E te ameial con'lnh.ln s.\mpl'j} lImn Inl\n.;-üo (\ pcrinl clo~ {'hefe com IJlH'lll ~l}r\"l\.

En cnmpro UI11 df;>\,cr r<!sumin41o Oíflli o seu\pnssndo: ...\nLonio EI't'H'l7;tlo ;onw~ (·t\I'J,....j)·o
l'C'rl"nl:' n :L ~R :L turma urilhnnlp I"'" e~Ll1l1nHll·. urn?ilf'il'os tlup. ~'o fil'p('lIo pnll'iotico (lo
I io\"(~rno. ,,"m iSti:l. carl' ·r'l prt S~l1, o~a â~ :U·IlHt.... {\ ~ob fi hOIl]'O~fL clpnominnl:fio dc\ rO/Hil

tafimi rlfl l'lliria Iii spg'l1Í1'n pnl'n o ,'111 do Impl,t'in;1 (lC'~nlrl'onlnl' o~ bl'io~ llac:on:ll c; tll
lrnjlllloQ p,"lo l'yl'tlnno fio P:l.l·agnn,Y. ]1(' sill1pll'~ ~oll.l\do <.' Sf'tn o ll1l'tlOI' p..h'ilt gio OH

1" comm<.'ntl:v:iio )111\ n:\o o . I II Oll'l"ito pe~sn:\I, ~lH.lS \'il'llHk mililnrrs'~, 11 \':\101' attcsl:l.do
..m I)lllilo!-; com IIalt\!õ;, ('ol1l:jl'gllin l\il'Var-se no pO"lo do lcncnLr>, T(,J'Ulillndn. n. gni.'r,",
"nI1'01l pnl'no EXC'l'cilo no poslo dl\ allí\l'e~, mntl'icllln.l\dn-sp na Esroln .:\Jililnr ollflc ult \.,.
o Ct1r~o de ~l1a tlrma com nppI'O"t\4:ÜCS di:1incl:ts, Foi mni~ laL't}p pl'omovhJo ~ len('nl' ~

~ cnpi.tü.o por (\sl\lllo~, Fl'fllllelll0\l, {"\1ll t '7G, n F'scola de rriro obltndo n ('~J1(f(I(1 (/e honrei
~\le Só 'c conced nos In\lI'('"d05 1"'10 '0\1. olho ,lo Jnstl'uc~ão dn llleSllla c ola,,, ,Ic(mtl
mf"ole por lu'oposla minha, ex, I'ce nccn1llulnlivnmenl!' os loga1'es de p{'rl..~lnl'io e il1
tl'llctOI' Q.·ljuIlLo tio a.rtilha.dn, Jngnl' OIu10 s\ nüo cit'isn. ('xcrdl'l' por nenhum dos ~t l\~

coll"gas,
., . -ào lnho ('ncontralio chlranlú '1u:lsi 27 :\nIlO" de se"l'vi,:o 111ll !"oldn.l0 mais compll:lo,

nem oUieial mais nobl'c 1)11 o cnpilüo (lOlllf'S C'at·l1pil'o. ~h,\tn de umn. in ll'\lCf,:\O yal'ind:t
quo j:i POqSÚC, (llIe e-:tul1n com o interess'\ ue qllClm compl'eh, nde a. exLl'n-s;'L rIu seus
m\lltiplos rlevel" S L\ldo 'l"nnL') s' pl"llde o se pôdo p,','ndol':i pl'ofissào das al'ma __ , Si <1,'
pl'llIles'o eh' mim ellt.' já S· I':a oLHeial superior.

c Finn.lment.c o cn.pil:"io tiOl1H'!-; Cnl'l1l'il'O 1\ 11Inn (ln'lllcllns Pl"l'solla.lic1nt]es p:\1'3, ()l1l m.
pnl'r-(\(', fOI·a.Ol invpnlrulos o~ 1J1lalIlicnlivo~ - l'eC"omm('nda.\'C"l ~o1J iorlos ~ ponlo~ dl~

vi La, ura\'o,- oU'lii,'nlc com lilgniclnu", inlclligcnlc (' illl,(1'1I<10,
" )t:' 111ll ul'ilh:uH ol'nal11 p nlo 110 (lXI'I'ciLo. 1)
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Professores e discipulos admiram-lhe a ínstnlCção en
cyclopec1:<'o, e orgulham-se em possuir um tal chefe. !

Instructor, é o primeiro que comparece ao toque de
formatura, assiste aos exercic;os corrigindo fl aUit\lde
deste e a compostura daquelle. ~lanobra pel'feilom~J1te

com a escoh armada a infanLaria de! envolve II manoJlt'as
de artilharia com maxima correcçüo, executa os e\'oluçõe
de cavallaria com completo conhecimenLo das differente
modalidades do te~l'eno e da [ll'ma.

E' um perfeilo soldado.
Quusi ao concluir a suo. brilhante ndm i L1i Lraçã e

oolar, o goyerno o eleva ao generalaLo promO\'endo-o
ao posto de J)['igadeiro (27 de jtlnho d 1 O).

A G de set mllro deixu o ommando olJ a mais
profunda consternaç'üo de seus commanclados. No dia de
seu embarque amue ao trupi 'he o que de mais seLecto e
mais dislincto hu cm Porto Alegre.

cc Typo perfeito de cearen e, po uindo em todos o"
seus detalhes 8S condiçõe, mesologicas Ltlé /10 paI' xism
c1u impLtciencia e da audacia.

Pequeno, musculoso, o olhar dir iLo e sisudo, linha
todos os cnraclerisLicos do latino que nos vem da Penin
,'ula com alp:umas golLas de ,anguc arnbe: vivo, SllgftZ,

I Contou-me ha dias um dos mais distinctos oOlciaes sllpel'iOl'es <lo eXI'l'cito, '1ne
servil'a com 'l'ibllrcio na cs ola militat' do Hio (;rund" do SIlI:

'I'iburcio tinh:l. pOt' costume palestrnr amigavelmente com to<los os seus omciaes nn
seeretal'in da escola, indagando e inquirilldo de todos os del:l.lhes do servi(:o,

g' assim que bus ava sauer, pOI' ml,ios habilis i1nosem qlle ponto da mM ria se acunva
o professor de tal nula, Toma"n mentalm,'nte nota; in para casa, esludnva bem o
assumpto e quando (1elle estava uem inteirndo sUl'gia inopinadamente na aula,

Assistia" Ii~ão, e no ponto (11l que lhe aprazi:,- int rrompia delicn<lamcnle o pro
fessor e discorria elegante, pI'ofundamento sob,'c a materia m '1ue.tão,

Imagine-se que sensnção não pI'oduzou lal ructo entre alumnos ,'professor s,
De uma feiln, 'l'ibllrcio discorl'cu tão correcta e magistralmeute sohre o a sllmpto

da li';ão do din '1ue Oi alllmnos o applaudil'uDJ slL'epito amonte.
Ao ntrar nasccretaria, ol'glllbo o, cbeio de si, volta-se paraCnl'neiro, SCllllC

cretario e seu genro, e diz-lhe:
- Preguei umu peça n:t moninn elos olbos dos alllDJnos. Eslão conv neidos de '1"0

u SOIl pt'ofundo pt'ofessor, Hem pr,'gad:t!
F. afastou-se, ri lido-se,
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entl1l1sia~ta, o somado, rl1eLori o, colerico, "'\ aidoso, alegre,
romanesco, genel" so, yalent o por "ezes cruel. ») i

Tiburcio <.11"m de soldado cxperimC'lltado, guorreiro
illu Lro o admini. lrAdor nc1cstrndo, era um orador fluonte
c l'recto o imagino o,

, ua pall1 \Ta melen te como n lufaela norte, nrre-
hatada tran uh tan -iav, os audilorio levando após i

n'um turhilllüo il'resistível homens o cousa.
lml eccél.Yel na rÓI'nu1, êell di urso era um amontoado

de bellas imagen , d argumento cnsui tícos haIJil e mn
gislralmonto con atonado'.

Archileclo da pulaYra, seu c t~'lo era um mixLo de
arl'oubos napoleonic s o de cinUllaçàes hugoanas, devido
tal"ez a conslonte leitura qu fazia elos trabalhos de Bonél
parle, o grnnde: d V. Hugo, o uhlima.d poela,

mava C ar atruyez de ua Ollqui ta glorio a da
Gallia , ic1olatraya. Annibal Alexandre alrav z ele ua
marcha marm'illl ~a', d raya Turen ne e Con lé. De. mappa
abel'lo ele) rl1c,:acl . o) re elle . eguitl com um inlere.. e ex
tra rdinario fl faÇflnha 0Tandio a. elo 10 Napoleüo, de ele
a. Ua1ia fi 'V·:tlerl ele de n Rl1 iu a Mar'eng .

Um di fmio_, la.nçJu par 1 nO'e o li\-ro de Julio
Barni - Napoleon 1('1',- fi con luir-lhe a leilura acompa
nhando e e ú to de uma palavra m<.Í,

[ apoleuo era para Tihur ia um idolo e Bnrni o con i
clerava com o homem mais n0fa lo Ú Fl'Unça e á liberelarle,

ln_peclol' da. forlal zas lo litt rol d norle do Brazil.
dn fot,tnlcza de João dn ))arl'a do Rio d Janeiro do
1[0 e 15° balalhõe de infünlal'ia sLncionodos entuo no
Cearú e no Parü in peclor lechnico das fOt'talezas lo no!'te
e commanelanl elo armas ele P rnambuco, des mpenha
ati fa l riamenle esse cargo.

Uma <.la commis. Õ mais honro a que Tiburcio re-
cebeu ele um do goyernos elo cxlincto regimen foi de certo

~ nos T,'oros lJio!JI'aphicos, ci~.
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GqueHa em CJ lO, em 18í3, teye ele tlr'si til' nn Euro} n ti
exposição uniYel'sal de Vienna d' '\.ustl'ia c estuell1l' o:' me
lhoramentos modemos introduzidos na arte eln guelTa
especialmente na ol'l'na de n['tilllal'ia~ G hem a sim vi~ilül'

o principaes c 'tabeleciment s milil res da Prll 'io Fronça
e InglaLerra.

De que modo desempenhou I1e e a hOl1l'osn commissüo
CJue.o diga o imporLanle e bem claboraeJ) i'cln lo1'i (IUO apre
sentou ao minisleri d1. gilel'ro que sint) nüo. POdOI' nqui
lt'an 'CI\é\YCl' p I m n .3 alguns de SCU3 topiC03 pl'i nCipae,:>.

E p r Lüo levado trabalh o enlü') minbtra d'.. gncz'I'[)
c n,'elheiro Junqueira, limiLOtl-Sc Jl'Ul1l rrcchitlco e etlle
mico omcio a declaraI': l! lendo V. S. ele e11l11onhadn a
conlento el· goyerno il1lpel'jal a c l1lmi.-·~üo (]f' que foi in
cumbido na Europn., pelo minislc1'io a mOl! a1'go, a sim
o communic) a \. ,'. porn. sen conhe imento»).

E nada mais ...
Outl'i:1 c mmissão . em qu Tibu1'cio reyclou-sc es-

pecialista em pyroteclllli f, 1 alIueHa em que quandu
commandantc da Escolu do . 111, pl'csidin clil'igil1 as 0X

periencias feilos no cI1I'1llXamO m tollico fallricado no La
bJI'utorio PyrOtocllllico do r.lenino Dous.

A ultima commiss50 CIlle 1l1e foi commelti ln. - a ele
in pector dos corpos, companhia isolmlos c forLalczas elo
norLe desde Pernn.mbuco 00 ParLÍ. - nü pôele levar a
termo pois a morle o sllrpreheneleu em pleno vigor..\. 2,'
de março lo 188", [\03 -1, o.nn')s elo idade ('0110 rlllmi

noclo por lima tuJLr ulos'3 Io.rynn·ca. 1

I Dl'mOS:l pnla"l'n ao auLol' elos rl'(If'OS l)iV!/I'(ljJltil·tll$:

4% .\.ppl'o-ximou-sn o LI"!'l1lO r:\.l~l. O" '"'llS nmi'''Oi, IlllicLo~ com o (> lado dn.molt:slin,
("\}l'cavam-Ihe a. cal)'e 'il'a. do l·iLo. dOIlI·" os C! 'midôs n.i.> rl~scontinlla\'~m. ~3.

pcnumbJ'n da. alcov:t dest~cn\':l-se inch.'ciso, ('nLl'~ o~ lpn';lj':>s, o SPIl pCI'fil 1I0b1'II (' p:\llirl0.
Us olhos se lhes cerravam na. =tngnstin SUpl'l'mn.. 'I'or]os em dOl'l'l'dol' (·nxllp:avnm 'Ii.'
rl'eLarnenle as lngl'itnas (llll~ Ih"s 3.l'l'nncn.va a SC'l1i\' Llolol'osn. ~fovinm-sf'l'é nul" Plj ;

nenhum ,'uido nlr~m elo::; gf>11lido,;,;: I (pie dominavam n l'cSpil'al:5.o 0Pl'l't,.'S!=i:l.
<I Ao laio, rom o bl'n':o amparando-lh," n cnil '1::\, o gonl'o inclinrtyu. a fl'onLl" lI'l1ll1f\

dr:.::olal;üo profunda, POI' um il1"'ll:\1Ü" 0-': ~(\n1iflo" rl('t,;C.II~illllr\l'a.m, () gl'nl"l'al niJl'ill os
olho> n,mOl'leri'los.
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apital ele en Estado nalal ergue ti. sua memoria
111 umn d sua pl'aç<'1, uma e Latull de mar111, re bronco
ohre um pede lal el g-ranito.

Ante a estalua Jrancn erguiLlll "'om') uma garçu alada
no () s D.l'C!en li, da Lerrl1 cearensc, cu clll'yo-mo geD 11

flexo preslando a,~ irn meu humildo tri! uto (I mao'estade
ela MOI'Lc, no ln nelnvrl myslerio da DÚI',

Xarrei a lnl'go~' lraç ., a vi I, pulJlicu elo heI' 'c- olel[lllo
bascaoclo-me 110 c n elho de dislincto o cf'iplol' mililal'
quando diz: qlle mais im1 rtünl e cmios no e tmlo
das gl'antIcs personalidaeles mililal'e;::;, é apre ior o inicio
da arl'cil'a, cshoc:nl-a; u mpun!JaI' os minim s delnllle
elo ,llO mewmorp/w e ol'{fwlica e npode!'ar- e dos P0l'que
rlr.sea formaçü .

l3usquei Tibur io nos ll'imei!'o pas~os de sua ar!'eil'a
mililo!', sl1l'prehcntlcnd -o alruy~.:'. de t ln. as prira,ti:-..
tI 1 dos o soO'rim nLos. '\ i- formnr- c onsLitui!'-se de
si mesmo, e,:!..' se natas na pltrase yil'i! le Tacilo, acom
panhei- no. elifll rente' 111 lulidades do suo. v luç50 s 
cial desde olelad at' g neral. do de ü. larimba até o bastâo
ele br io-uelei 1'0.

~ - . 'I'. l\.I'ncil'O J disso pll.' t 1l'vp-mn d'nql1i par:\. fúl'a, utl"oco.
« Foi levado parn. n saio. contiglln, ~ po to lI'umo. polLl'oniL
«Holllnceou o. oJho~ pola sl~ll\, como si aquoll olhal' man,la o uma ,lê. pedida

sauuosa,

• Cbamou o filho pequeno:

« - Tibul'cinho) IlH\lI flIho. ~nbes o f(1l t~ o d(.\vCI'! Amas n. Leu pai:
c A cl'enn~'n solut::\va.
• - Pois bem: honl'o o mNl nome, tl'abaluando e cU111pl'illllo o teu ,I.,'el'.
c - ~Icus amigos .....
• E foi chamanrlo nlJ1 apó ontl'os p:ll'a a tl'iste dospedida,
• Beijou 11 IIlnllH'l', II. filba, o ganl'o: agl'arlecen-lhe os bons so,'\'ioo', nopo;' .lé

Mm pequPllo silencio:
u - D item-nlP. qltC' VOII morl'PI'.
'" E more 11.

e Em I'orla torlOq Oq l'O~tO', tiL,' o. rios \,(·II\os. 0ldnd09 (I'te :dli o. LM'n111 , innllllal':l111-.'·
~e lng'l·iuln.~. 'tO
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Narrei-lhe os publicos feitos: nODe secl 1lon nova,
desde Fray Bentos a Angu tura, desde LUC[lle a ('araguata!l!/.
Marinheiro em Riachuelo e 1\1el'c des; [1I'tillleil'0 cm Itn
pirú e Corrienles' infont em Esl 1'0 Bellaco, AyallY, Bo
canh::! Polreiro Pires, Eslnl1eJecimento, Laurelles HumailÍl,
AJ'açô, Timbó, TelJicuary Lag(}a, Junco e Anguslllrn; enge
nheiro em Ilapirú e Cllaco·

Ad Jlini traelor, conhece toelos os sC'gl'edo.s do ofn io
e vence todas as ogruras dn ar] m i J1 istrnç50.

Homem de letll'ns pntenLeín a SUl"\. Hlriado instrucç'uo
já na cndeira de- pl'Ore~sor já nos poje tl'as amigavei ,
já em seus hellos discnrsos e hem Junçaflos relatorios.

Orador, " fluente c elo(}uent issimo; lypo do \'erdnlciro
orador mililar.

Sempre o mesmo homem, por mais ali. que subis.o

nunca vDcillou.
« PossuiEl, além de tudo, o dom precio o la conver

saçuo. Quem o ouvia, eS1uecio as horns, deslumbrado.
«( Ama.Ya o lrocadilho, n hyperbole, n pl1l'[lsC' s nOl'n

e reboante, as vozes de commando. os nSSllmpt s d
faeil àramatisaçuo. A melaphora estnnt no . cu sanguC'.
Em cartas, nlé as mais inlima ,eJe"ou Lüo insen. ivC'l
mente o tom que [IS melapl10ras e os tropos "inhnm de
i ntu" indu.

« Era ngudo, e os seus dilos quando aggr s ivos t r
naYum-se st 'letes temiveis. DaY[l'-se a minuciosos exer
cicios intellecLuae::.; e era um gl'Gnd amador de clwrndns.
De Las conseguin descobrir uma espe i nO\'[I hoje muito
estimada sob o nome de nooissima . {

(( Tinha lempo para. Ludo.
« Vaidoso de seus m rit s, cuirlavD da sua pess(lo, dn

sua phrase, da SUR h mil. do seu fa to.
« A par disto, que amavel companlJeiro!

, São Lambem conhecidas peJa denominn~iLodo Tib,,.,.rin,w.ç.
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uns
deve
O f'a-

cc Lloncioso COl'toz, conhecia munoil'as 'llcantadora
cI obsequiar', elo taL modo que 'o ficava aLém de agl'a
elecido a omaL-o involulllariamenle. ») 1

Apontam-lhe um defeito si defeilo é c nhecor-se a si
mesmo. Dizem (lue elLe go 'tava de eLogiar- o a si propri
elevando os S 'llS propri)::> feito::>; que amava a popularidade.

Tibmcio cOllllcciu o mei m que vivia, e bus ava
tirar sempl'e delle o maximo provei!J, E' crime i so ?

Nuo el'a, Ue, com em ilo, bravo entre o mai bravos,
capaz d todas o ' alldacias, de todas as temeridades?

Elle Jizia muitas vezes e nunca o OCCUltOLl em
paLestra em olano : cc !\lenino , o soldad nil
ser mod stn; i o for, 11<10 faz cmreira.. i fizerdes
çallhas contlli 10' »),

Uma vez o aCCll 'aram d' que na Linha neyra eUe
(IUcimuva tanL cartllxnmo ([UC parecia um formidaveL
combale lU se tranl..va.

Elle 'oube di o e l' pondeu aos qae Lhe accusavam :
(C - Quem ignOt'a que eu sou cal az de bater-me 6 com

o inimigo e vellcêl-o?
« As minhas bravalas nuo são theol'icas, uo pratica .»)

Em certo combate, creio que o de Laurelles ou Araçú
ao dar Slla paete elle menci na os feit de seus ofticiaes
pre 'lando-lh a devida justiça e o. c ncluir, diz a eu
re peiLo :

« - E eu p rtei-mc bem, »)

O que ha Il i o ele ensuro.... el ?
Quando 111 uiLo ~o l1otOt'ú uma cerLa vu idade.
Todo 110m m ele mm'jlo é vaidoso; mesmo bu cando

fUl'Lar-se, retrahir- o ele cel'Lo meio. Nes e retrallimento a
vllidildo é CJ1l11 i 'empl' o 1110V I domin'mte.

Niuguem poLlel'ú negar' Cjlle elle soub", combater e ad
ministrllt' c nservundo-so emll'e no mesmo niyel: ho
nesto, bravo e pall'lota '; vaidoso sempt'e.

I Dos TraQ03 biograpllicos, cit.
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Paro. mim TilJurcio 'ú 'Linha um defeito: el'él ser um
Ilomern doente.

Jourbet tam] em o el'a, mas nem p r isso deixou de
er o herúe de -,"avi.

Porto Alegre, 22 de agosLo de l'U6.

""..
L.- ,:...c.,.....;v](...a,....
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I de J,tIleil'O - ConfJ'<ltcl'nis,,~,;lú da hum'lI1idarle.
27» » - Rcsltlurac;â.o uo Porl,lmouco do dominio hollantlez,

em 16:1 (om Peln'lmbucl)).
2·1 de L\'ol'oiro - PIOIIlUlgllÇã.O da conslituiçã.o feder,ll,
lU » ~hl'ço - Inslallação do gorerno repuLJlic.lno do AlH.lI'o de .-\.1·

1m luet'que ~Iat"lnhão. cm Itll7 (no Rio Gl'ande do. 'ot'ld).
17 do .llll'il - Pl'omulgaçtlo da Constlluição otiladoal (no lUa Gl'ando

do Nol'lo).
21 de Abeil - Execuçã.) do Til'adontes.

:J » ~raio - De5cobet'la do Bl'azil, em 1500.
n» » - Exlincc;ão da es(;l'[tvalUla.
12 » Juuho - MOl'lo do P lllI'l) tlliguol Joaquim do Al11 eida Cu::,lro,

. conhe..:i.lo p t' reei ~iigudinho, 'ocrotal'io do governo 'revolucio·
nal'io do P0rnambuco. om I 17 (no Rio Gt'alH.le do Norte),

17 de Junho - Peolllulgação da Coutitiluiçâo estado"I (cm Pel'uam-
buco). '

2 de Jull10 - Ind:3peullencia da Balda, em I 23 ( na 13ahia),
lO »- Libertação dos c cr,nos (no Amazonas).
14 ,) ~. - CommenhlJ'ação lia repulJlicfI, da. Libertlado o da indc-

pCllllencia do' povos americ3.uos.
II do Julho - Pl'olllulgnção da con:,lilui~'ãoostadoal (no l{.1J 1l1'<\IHlú

tio Sul ).
:!.7 Jo Julho - PI'omulgllc;ii da con'titui,,:i.o c LatIoal (no Amazona ').
15 » Ago~to - P1'Omulg'lçã da con,liluição estntloal (no ~ratto

'1'05S0 ).

7 de , etemuro - Indopendl:lllcin do Bt'azil, om J 22.
20 » » - Rompimonlo da ro\'olu~:lo tle I 35 (1lc1 I ia til'Hllllo

do LI1).

l! tio Oulubl'o - llo:;cob0Itl' til' ,\mcl'ica, em J4U!,

:! » No\'embl'o - 'ommollloraçüo gorai do::; mOI tos.
i » - ~rll'lyres lia republica ( nn 13ahia).

ln , - ['JÍmeir bl'ndo 11:\ ropublica darl0 por BJl'nardo
Vioit·(1, 110 r-r 11o, om li la (om P8I'tH\mbuco),

15 do Nov !lIUl'O - Proclamaçã.o til. l'epublica, em 18 <J.
10 » '.> - AtiliQsão II t'ol'uulica (00 carú).
~l »» ), » ( uO Amazoua ).
O » Dezemu1'o »» (cm [alto G1'osso).



o GO~1BA'fE AG'l'UAL ~OB o PONTO DE \ 1ST DA
PREPONDERANG1A DOS FOGOS

Le l'~11 élanL l'actitln c:lpiLale eL essenlieJie
elu combal. on eu eleduira forcément cette con5(>
f[uen e: <[uo lo dcsposiLil' lacLique ral.Íonol con
si le i. au"menlel' les efl"els elu feu SUL' l'ennemj.
en e soult'ayanl, oi-même, le 1'1us llossible, a ('elui
do hJ. parLie adverso.

UE:-iERAJ. LEW.\L.

Dall,; les c<Julbals ulllemp pl'l\sont Cc 'onl k.
:'I':illlles Cj uan lilÔ cle jlrojecliles lances SUl' l' 11
Ilemi qui decide la vicLoil'e.

VON DEI, GOL'I'Z,

E' ['aclo OJ)s81'vaclo na JJlstoria miliLar que uma I' 'VO
Juç50 peofullcla operada 110 'ystema de armam nLo el'um
povo acarreta, como natul'al cOllsequencia, a moelil1caçüo
correspondenLe em seu. proces os tacticos.

Eis a rozão por que, soL varjo~ aspecLo, o combate
actual differencia-se do;,; combates ele outr'ora, e apre 'eflto
uma physlo!lomio. caracteristica que peOCllroremos esboçaI'
no correr el ste escript .

A tactica moderna pela as imila tio <lo' n Laveis e
illces antes aperfeiçoamentos intl'odllzldos !lO lJ'mamento
das tropa, nüo é cel'Lamenle n mesma de llU vinLe l1LJI10S
passados' e por isso a sua evolução hislorica 11a ele sempee
revestir-se do cunho elos pl'Ogeessos do. aI'Le c industl'ia
humanas.

Apezae comLudo das l110eliAcaçõe inLeoduzida:::> nos
pl'ocessos elo combate, ele modo algum foi proscripLo o
systema de principias gemes que cbnstiLuem o funda
mentos da tactica..

Estes principias 1er'maneceruo inLactos, lnvl1rlaveis,
porque são filhos da razúo e da logica e synthelisam a
propria essencia elo saber e experiencia miliLar através de
bastl1ntes seculos de luta.
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Mas o qu convem olrervar mente é que a ua
applicaç~110 integral realmente tornOll- e mais difficil, do
que no pos ado, attendenel c ú c mplexldade, o aperfei
çoamento e poder do, meios de guerra postos hoje em
acç<1 .

e~tn orelem de idéa' commanelo, por exemplo, é
hoje uma runcç'iío difficil c' mplexa, abs l'vente; porrlue
para orgnni ar, di por' e dirigir as gl'Ondes ma sos, exige- e
uma S0ll1mn de nptidõ inlell ctlln s e mome rue raros
inelividll);-' pO;;.. uem,

To'l' sab' m (lue 11e te ultimo tempos a technica
mililar tem apel'leiçoado o y-'tema de armam nto, de
modo a dotaI-o de pr, pl'iedaele balUica de primeira
ordem; [\" im, a rapidez do tiro obtido com auxilio de
eno- nlJo 'o allP r lh03 de t'epeti 50, a reducção do calibre
das 01'11<1:; elc foo-o portat i emfim a fabricação e emprego
do novos expIo jy. d gu rm.

Tralw' ele pôr em e,'id neia o cumcteri3licos do com
bale aclllul, ~I)h o ponl ele vi·-ta dI empreg de es
ap t'fciçn1.mento~; on01' cu' SlH13 c n erjuendas s bre a
economia elo Iw.)prio c )mbote, alientando a acção da
prep lH.leran ia d -1'0°'0 . o objeclo a que no prop mos,
mercê da no 'Sft up L1cada c. lmpelenciu,

I eSlllnidmnente n iu l'aelo, o comhate m derno ca-
racterisll-. 'e:

(1) Pela nf'ces.,ülatle Ij/le ha ele {(llumentar o intef'
valio catfe os adcer ario .-- Em c!ivamt nte, eSl aço
considct'l1do " lima runcção do alca.nce 103 1roj cLi em~

pregnl1 s; " . Ihicl que du.' l,'e' m'ma' ombatent é a
arLilhorin LIli 'm u potellcia de 'eu. ro"'o lwep I'a, n
leoLa c cOlltt'illlle de modo efficuz pura llCCes o· taclico.
Ora, a m'liII1C1l'in, em face d nO\"03 in"ento , tem rigoro a
neces idadp <l limitar a sua zona d aCç'ão, principnlmente
em pr :::; nçll dI) infantaria' Iltr'lria: }))f1lue, o~ projecli
desta I . nindo h je 11m alcance onsidel'twel il'üo fazer
granu. dnmno ú~ hui I'io. illlada n l eLI comp el'ficoz
de tiro.

A CIf·tilhario I Irtünto, terü d'ora cm diante de 01 erar
a disLancia ')mpl'ehendida . ntre 1.20 a 3.000 metro,
limile uliús nüo ab.' lulo3, mas Y:lt'iaveb com n dr um
stan ins do desenvo!\-imeu tI) da fi '50.

pro\'(\ d ta a,~ erçü , Lú cxplicitomenle ontida n
termos do I'eg'uloment allemü tjuanü) diz: « A artilharia
não elc"e p'r- ~ em bateria a di Lancia int'eriOl'es a 1.000
metro~ sob o rogo ela [nfanttu'ia inimiga, senão em cir
cumslullcia" pal'licular s como por detró" de abrigos rea ::l.

« Todavia, ([llOndo u infantaria marcha a utLaque ieci iyo,
a artilhlwio acompanhando-a, L-i no cu papel mesmo
naqueIla clistanciu e o. ue cobel'lo: não e a póde cen uro.r,
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porque neste caso as perdas D. que se expõe silo amplamenLe
ju Liôcadas.»)

Outra causa do me mo genero que concorre V.1.ra di
latar a distancias de comlw te é a potenda das armas por
tatei de calibre reduzido e Lir rvpido com as qua Lem- e
ol)tido vel cidades inicia de G08 a 70 metro e cujos
alcances vão aI -'111 de tre. kilom tro . Muitos e variados
tYIOS existem actualment adoptados n . exerci Los europ u
€ americanos, possuindo Lodos com pequena diI1crença,
propriedades jmli tica equi"alentes.

As 1m, qWlnt) ao alcance da. al'ma em questiío,
sabe- e por experien ias feitas que o fuzil Lebel po~ ue um
alcance efficaz a 2.08 metros, alcance maximo ahsoluto a
3.200; o ruzil systema Mannlicher de 8 millimetros (Au tl'ia)
possue um alcance maximo de 4.0JO metros. RelaLivvmente
ao fuzil <.le 7ml11 , 9111111 , modelo allemão de 1 ,I roYisoriamente
adoptado em noss exerci lo, possue c'Jmo é E"abido um
alcance efficaz de 2.115ll meLros, eleyando- e o alcanc ma
ximo absolut a 3.800 m. tros. Basta apena citar esLes
typos para se fazer ideia de JUE1l1tO teem allgmenlado as
di tancias de combaLe, aliés sujeHas a yuriações e "unclo os
accid ntes do terreno e ouLras circumstancius de momenLo.
Das con..,ideraçõe expendidas, resulLa a indeclinavel e ubs 
1utu necessidade eguin te:

b) Emprego da ofclcnt clispersa no combate - Esta dis
posição tactica já foi ouLr'ora preconisada e empregada
p r Nupoleão quanel leve que oPlor s ldado I uco 1n
stmidos e disciplinado., po to que cheios de entllu irlsmo,
aos veteranos da escola de Frederico, rigid s, infJ xiveis e
fieis ás classicas regras da lactica linear pI ussiana.

A ol'(lem di pel.~a ou em atiradores pos ue renes van
tagens a par de alguns inconveniente . Com errei to, é a
formatura mais ad quada a toda especie de terreno, aquella
que 111 11101' serve para de 'envol ver e exerciLar fi iniciativa
individual d- sold~dl, de maneira Jue lIe pos a ulilisar
meUlOr 03 seus til'Os, furtar-se aos do inimigo com auxilio
dos accidentes topograpllicos, com a condi -50, IOI'ém, que
possua, conjunctamellle com a pel'feita insteucçã.o pratica do
tiro, a necessat'ia discil Lina de fogo_

Mas a ordem fraccionada apresenta o gray inconve
niente de subLl'ahir as unIdades tacticas á ac ão immediaLa
dos chefes nas diversas phases do combaLe.

est sentido tem-se procurado attenuar o inconvenienLe,
limitando tanto quanto possiye1 a fl'ente de combate das pe
quenas u]) idades, tendo em vista a confJguraçuo do t I'reno.
Deste modo consegue-se tomar mais compacLa a orelem na
linha de fogo e facilita-se v direcção por parte do offIciaes.

O regulamento fl'Uncez attribue ú companhia em pé ele
guerra uma ft' nle ele 10 melro.; o aUem5.o limita-a a 80,



PREPO::SDERA::SCIA DJ FOG S 5i

e ° au triaco fixa-a em 75 metro, e. paço este bastante re
duzido 1ara allendcr- ao fim desejado. NeslD condições
compete ao c rp de ol'ficiaes subalternos e inferiores de en
volver a maior inlciatiY8, aum de que no combate man
tenha- e entre os elemenlo a colle.suo e ordem nece sarias,
já reguland a.~ alça, jú ele. in'nand os obje tiYos a bater
e indi and a nalUl'eza e num ro de tiros a dar.

c) .lIenol' oulneraúilidade das wüclacles pelo emprego
da oNlem, e catonada - A la Lica actLlal de comI ate, c n-
istindo n'uma succe. são de e. f rços applieaclos ás forças de

primeira linha cslabel 'ceu com regra fundamental dis
positivo em es 'aUlo, occupand uma zona de profundidade
variave] conforme as exio'en ia la situacão. E sa ordem
jusWica-s não óm nte pelo empren'o suece sivo da;:, re-
ena., amo luml em pm". diminui!' a yulnerflhilidude das

tropa exposlo. [l S efli itosde~orgunisadore do tiro e melhor
lltilisaçilo elTectiya do lerl'en _

A ordem e calonada não lem limit bem definidos sob
o ponto de vi::sla ela I r rUl1didade; quando por exeml10,
ella " exaggeradn o ommando é mai clirficil, o emprego
das res rvas irregular; e. qualquer alaque vin-oroso I "ado
á linha de combale p derá dar lugar a conll'a-alaqu
inesperad e prejurli iaes.

por ull'O la lo os calGe guardam enlre i um
pequeno internlll , dú- e margem ao alaqu s de flanco,
bem c m ao Il\' h-enle.., <[ue dirigidos enel'gicamente
podem desOl'ganisar (l linha do fi ~D.lLante.

D ve-se, 10l'tant on ordOl' que no faclo cle guerra
nem sempre erú po ivel adoplar r grDs fixa laes como
se ohseeva no r gulamenlo d CDmpanha; é necessario
adoplal-Ds à condi .. -e vaeia"ei da llla quel' em relação
ao jnimin-o ao terr n e outro fact' re~ fortuitos.

Porque, omo muilo bem diz o eminente general ru o
Dragomiroff: « Na guerra é pre iso anles de lLllo indagu!',
não a maneira de e collocar mas sim o que tem a
Jazer: hoje " ne e sario aclollar uma ordem prorul1da,
amanhã uma ingela serú pr l'el'l\'e1.»

Entretanlo nunca e de\'erú perder de "lsla a verdade
contida nos conc itos eguintes formulado por um di 
tinclo esceiplor mililar:

« Quanlo mais seeio é o combat , maior deve ser a
profundidade d' s tropas e calonaàns. »

d) Translaçclo forçada do combate li. cadeia de atira
dores - Um do caracle!'i lico elo combale mod rno é a.
marcha em translaçü das clivel'sas unidades tacticos sobre
a linha pL'imitiv8. do c mbate. E:t- fucto cleriva-se da ne es
sidade que ha de se alimentar incessantemente o combale
pelo emprego L1 ces ivo do. re~ rço, unico 111 io aliás que
:possuem os chefes ele inteevirem na lula imI eiminelo-Ihe a
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necessaría intensidade; accelerundo quanto po siyel, a crise
final, que será breyissima e onde fi preponderancia do fogo
serú mnxima.

Para effectuar a transla\:ão ateuyez da different
zonas, furtando-se o mais possiyel dos tiro inimigos o
assaltante tel'Ú que aproveitar-se da configuração do ter
reno, e por uma marcha viva e rapida ganl1arli terreno
sobre o adver3ario, para desalojaI-o de suas po ·jçõe .

Chegar rapidamenLe até junto ao inimigo, atordoaI-o
com viYO e nulrido fogo, abater-lhe o m eul pelo ascendente
da força material - tal " o f)cgl'ed da vi toria ([ue o
grande.:; capitães de todas a3 ép ca::; jamais deixaeum de
pôr em pratica, toda yez qUJ tinlJUm a firme iutenl;ão de
vencer.

e ) JIelh'Jr util isação pratica do teNeno - A. que Wo
do terreno na guerra sob o ponto de vista tactic domina
sempre toda e llualquer operação militar, (IUel' se tl'ate das
tropas em marcha, repou~o, ou combate. Diz Uoger:

« _\. base de Loela quesWo militar é em primeiro 1 gar
o conhecimento do terreno sob o seu duplo aspecto orll')llsiv
e defensivo; depois o da pO.:.iç5.o e, se passiveI mI' das
proprias intenções elo inimigo. »)

Effectivamente, o conhecimento exa.cto do terreno empl'e
mereceu especial e tudo e cuidado p r parte de lodo o
grandes homens rI guerra. Alexandre, Cesar, . nnil aI
baseavam suas operações sobre o perfi ito c nhecimento
do terreno; Napoleão nüo cessa\"[1. de recommendal' a eus
genemes frequentes reconhecimentos militares' Tllrenne,
como é sabido, foi morto em [1lzbach fazendo o rec nheci
mento do camp rle batalha. O serviço do.~ reconheciment s
militares é hoje um d,)5 mais importantes ramos do seryiço
dos exel'citos) principalmente em campanha, por1lue na
guerra é necessario sobretudo ter conhecimento exacto da
posição, força e intenções do inimigo, e esse desideratum
é mais difficil na actualidade em face dos novos meios de
guerra.

A necessidade ele uLilisar melhor o terreno nas operações
militares deriva-se do poder balistic do armamento de fogo
empregado. Como e geralmente sabido, os novo projecti
da infantaria possuem uma f rça de penetrac;ão consi
deravel; além disto, a tensão de suas trajectorias veio
contribuir muito pura tornal' mais telliuos os effeitos do
fogo principalmente n'uma zona c mpretlendida entre GOO
a 700 metros.

Sabe-se, por exemplo, que o poder de peneLração do
fuzil francez Lebel a 200 metr 3, IIU tel'l'a, é cerca de 010,45 :
o fuzil italiano Vilali, de calibre reduzido, ,Lcusa On,67 ti
mesma distancia. Experiencias r alizadas na n05.:;a Escola
Pratica do Realengo com o fuzil aUcmü , modelo 1883,
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deram o seguinte re ultado: ft 100 metro.::. fi bala atravessou
um alvo de pinho uma chapa de ferro de seis millimetros
de espessura, e mais um colchão de madeirEi tendo a e pes
sura de seis centímetro .

Agora, e i1 estes eflcitos 110tavei accre centarmos os
effeitos de truidores das rrranodn' de artilharia carregadas.
dos no"o expIo i"os e o das ))üterias atiranclo in essan
temente e cOTlycrgindo os seus fogos obre os ponto de
ataque e~co)hido., poderemo ftlzer idéa cabal de quanto
será nece. sario lltili 01'- e actualmente do terreno d'uma
maneim intelligcnte e efficaz. O terreno representa por
conseqllen ill um elemento de valor militar intl'in eco,
quer eja con tiluido sob Jormu de abrigos naturae quer
sob a forma d fortificaç . Quando appareceram os
novo e podero o meio de gllerra pen ou- e que a. for
tificações nuo teriam mais valor, d vendo o seu emprego
em campanha ser ab ollltamente banido. Certamente pa
rece haver exaggero ne a affirmação' em negar entre
tanto a sua real utilidade, parece-nos crue as fortificações
improvisada poderão ainda prestar bons servi o, uma
vez que ti sua adopção pre ida certo criterio e opportuni
elade.

ahuso da fOT'lificação na realidade contrihue para
immobili ar as tropa , produz o p rnicio o effeito de reagir
contra o seu moral, dando tudo i~ o lugar a desastrosas
conseq Jeneias como nol-o aLLesta a hi tOl'ia militar.

Hoje ns melhores forlificuçues permanentes parecem
ser n muralha de homen o exercito, a quem 110
confifldo a honra e os de tino das nacionalidudes.

Sem pro creíer- e a defensiva forW1cada, sempre que o
terreno, u situorão moral e OIJlras causas o permittirem,
os lnctico modemo ac n~ 1l1am entretanto que e a
forma fllndamental de combule d ve sempre que fôr pos
siyel rev tir-se d'uma ofiEmsiva \'igoro a e energica. Com
a revolução produzida no armamenLo, e con ideranclo os
seus em~itos balisLic s as opiniões dividiram-se a respeito
da pr eminencia da oITen iva sobre a defensiva e vice-ver a;
un parLidarios incondicionae~ da otren iva outro' optando
pela defen iva activa. Ouçamos a opinião autorisada de
BIume em ua EstT'ategia:

« O augmento do alcance e raI idez do carregamento,
e a justeza. dos armas Qctuaes são mais favoravei á.
defe a do que ao ataque.»

Na verdade aLé cerLo ponto a defensiva é superior á
sua rival, por causa da excellencia. do armamento de fogo
~ctual; assim é que o defensor póde contar com a eslabi
lidade de ua linha de fogo, póde reabastecer-se de mu
nições a tempo e n mesmo local, póde previamente ~
tudar o seu camp de tiro, reparando as distancia , o que
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tudo contribue para possuir solJre o atacante a superio
ridade do fogo.

Mas a offen iya na o"uel'ra emp!'e foi a forma de com
bate predilecta por parte dos granele clJpit5es, a victoria
quasi sempre in linoll- 'e I am o IlJdo elo adyel'. atio que
tomava a ini iath a e direcçiio do movimentos.

Pondo de par'Le as muitas razões a fayor ela oITensiva,
nos limitaremos a citar a orJinião do general Luzeux, que
assim diz:

« Sim, sobre um ponto dudo, a defesa tornou-se mais
forte, mesmo muito forte. !\Ios desde que agora tra
ta-se ela YisiJ ilidade ou inYisilJilielade, obsenarei que, con
siderada d'uma maneira locol a der sa que tem temp de
pôr-se em púsição, tenha facilidades para tornar-'e invisivel,
mas não é menos verdade que fixa ao lerl'eno e. La fOl'ma
de combate se yerá logo circumscripta (Is iI1YesLigaçors da
offensiyo. Esla traca cm torno de i um cil'cuJo türa do
qual tudo lhe é con'hecido e púde muito melhor que a de
fesa dDr solidas lJa es ú sua acção.»

Não ha negD.!' que actualmente a offensiva Leró urgente
necessidade de subtl'ahir-se á accüo dos [Oo'os mortifero
da defesa e Yer-se-ha na contigC'ncia de effectuar marchas
rapiLlas para a frente.

Os utaques parallelo serão sem duvida muito diff1ceis
e aLé mesmo impossiveis em terreno coberto; a linha
atacanLe poderá em cerLos casos SCI' compleLamenLo desor
ganisada pelo fogo nutl'ido da arLilharia e mosqueLaria da
defesa. Ao passo que os movimenLos de flanco serão mais
frequentes elo que ouLr'ol'fI, as slll'prezas nocturnas terão
mais opplicaçuo nos cam} o de lJatlJll1a, e o. combate
assim empellllaclos LOl11mão um aspecto cUl'ioso e impre
visto.

f) Facto7'es que contribuem para all[Jmentar a prepon
derancia elos fO(foS - Diveesos factOl'es c ncorl'em pa.rn que
o armament actual pos ua llm conjuncLo ele C{Lwlidades
balisticas de peImeirn orcl m. EssencialmenLe considerados,
podem reduzil'-se a tres principaes: a reducçJo do calibre,
prIncipalmente no armamento de f, go portntil,um sy tema.
de repeLiçüo d til'o imprimindo maioe eapidez ao ('8rrega
menlo, e o emprego elas ]101\'oras brancas, denomiDadas
tambem {JolDol'as sem fumaça.

QuanLo á. reclucç50 do calibre, que ÍlllIlrime l1ll18 maioI'
velocidoele inicial 0.0 projectil, as principoes vantagens são:
CJue, a peso iguo.l da arma o recüo conserva-se sensivel
menLe o m smo, as muni .àes Jo mais leves e portanto
maior numero de cartuclloS póc1e conduzir o soldado.

Sob o ponto de vista chronol gico, a ideia da reducção
elo calibre nuo é cou [I nova porque sabe-se que desde
tempos mui remolos já no Cuuc.aso e nrdenha u avam-se
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fuzis de cano comprido e alma li a, cujas lwla eram de
alibl'e reduzido. Com o fuzil Drey e que foi o pl'imeiro

typo r tro-cnrga a ideia da diminuição elo ca]üwe começon
apred minar.

Depoi de uma erie de experiencias e aperfeiçoamentos
introduzidos no armam nto portaLil, gelJera/isou-se o noyo
elemento, maximé depoi ele removitlas certas difnculdael s
de 01' 1em teclmica e ec nomica. Actualmente calibre du
arma de fogo portateis o cilla enU'e 7 a 8 millimeLros a
que peri nc m o 1 'pos a ]oplado nos principa exercito
europeus e ameri anos .

... egunelo opiniõe competente, o calibre de 8 miUi
meLros nuo é todavia o melhol', deyendo-se dar preferencia
a outl'O mui r duzido ilinda.

Tem- e fabricado e suhmellido a experienci[\s fut:is de
seis e meio millimetro c mo leyel' que a \.U iria
manelou falwicar e uja yel cielad inicia] aLlinge a 107
meLros VeLtel'li-Yitali cuja y locidade alcanC;R él -2'~ meLl'os,
o Mannlicllel'. modelo 1891, que já foi subI Jettido a xperi-

ncias nlre nó .
A Rus ia jú lenL u xperien ias om um fuzil de 5

millimeLro I c'llihr mns ntio se '1lJalançou a adop1al-o
m ell x rcito. E' [j bicl (j ue no terl' n Llleor i '0 nilo s

d terminou ainela defillitivnmenle o limile minimo loi
além ela opiniüo elo prof s [l1eJ)l>le1' a r ::>peilo d calibre
de !) millim LI'O . L m-S0 a 11 L')r as . el'ins coo'ilações do
general ,Vil! [ue até lixa o minim de 3 m'llimeteos para
o fuzil de guel'ra <.1 fuLuro.

QultnLo ti Ql'lillHleia d campanha, cuj projecLis deyem
po suir m'liOI' mü': D. afim cl pl'oduzü' m em ito sobre
meio-o mflis r i~tel1le', fi id"a da rliminui 50 do calibre
n<1o tem sido Lfio 11romptamenl aI plictl.dn c mo no arma
mento da inlhntariu.

A questão que se 1 elnciono com a r peLiç'ilo do Ueo á
umu las mais dignas de aLL llC;ilo Yi t ligUl'-se ú da pre
p ndel'ancia da ac<;uo do fog), mórmenL na cri e 1inal d
coml aL que deye decidie do t;U es o. Muita e \'ariadas

bjecçãe Le 111 appürecitl ntl'n syslema lk repetiçi10
do lil'O o uas con~equencin oll'e o combale. Elltre fi
mais dignüs do nola üI resenta-se a. que "'o rer l'e no des
perelici de muni õe' faciJitml0 pela nalureza mesmo do
armamento. EsLe eei inconv nienle já. noLado em n çõe~

de guerra, pare e CJue ó Iodel'ú s r em gmnde pfl1·te 2Up
primi 1 llland as teopo I ossuirem uma p l'feiLa insLrucção
de Liro e uma 1100. disciplina elo fogo. E' prevendo o incon
Yeniente [lcima apont[ldo quo reglllam nto allemüo pre
scre\'e «que o fogo 1'0.1 ido d mud algum eleve ser obrigaLlo
nnt s do a"'<:;a][o.») Is10 em parle é e~igi lo r la influencia
da tensUo da ll'Ojeclorius dos projecLis que n'ul118. zona de
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600 me~r03 pl'oLluz effelLos deYasl':ldol'e~, oUl'lgamlo, porlan~o,

a lropas a mm'c11arem rapidflm~llte a~é 400 melros Pl'O
ximos do inil11 ig sem fazer uso ele suo arm< ,

A exc llencia elo armamenlo ele repetição nua pr cisa
ser mais elis uUdo, llol'que os re'''ult'lc!os obtido (ruer nos
po1ygonos ou no:~ c mbates c nt mporone, , estJo ahi
pnra attestab.; mas C011Yél1l, outr,)sim nuo desprezar al
gumas objecções muilo logicDS c razoDycis emiLtidas por
homens competenLes

Entre outl'O~. o gonel'al Dragomil'off formúln limas
yinlc Lheses notayeis da' qnaes apenas tJ'anscreyemos as
seguinLes, afim ele fjlle o leiLol' ayalie por si me,'mo ele . ua
impol'tancia:

ia O fuzil de rC'petJçuo sOl'ia oxce11 nte se se pudo se
traI. porLar o infanLe, J)'Ul11 apice a 300 ou -100 melro do
inimigo, o qlle nün oconLece em campanha.

2. a O fuzil ele rep tiçJo é muiLo complicndo: uma "ez
yasio elep si l( ; o [uzi 1 rle repetiçJo é l)oior do que ° fuzil
simple ,

3. 3 Um sol Indo ormado rrum fuzil simples m<lS mu
nido de uma l'eserYf1. de força . prel'eri\'el n unI soldado
fatigado o ormn.do ele um fuz"l de l'epetiçuo.

4. 3 O que :. pref'eriyel, a repetição ou a pr cUlo do
tiro ~ A rapidez extl'ema exclue a lwecbilo.

Se estas diTa. Cjlwlidades nuo marchurem a par, é
preferiyel escoll1er a segundA. Ora, o fuzil de repe~içuo só
tem em "isL 1 I apiel z elo Liro.

5, a Um fogo YiYO nuo póde ser um fogo de pl'eciEuo.
6. a Quando mais conntllJ(;a tem 11111 ho]))em nu sua

arma meno..: c0nfinnça tem em si.
7,3 A' fOI'ç"} ele IlLirar clepl'essa, o infunLe se achará

sem munições no momenLo deei. Í\'o.
8. a Uma vez esvasindo o deposiLo, inl'anLe .,e julgará

Yenctdo.
Com o sysLema mod rno de armamenLo 11a uma cerla

tendencia da illfautaria para começar o fogo a disLancias
exaggeradas; tendencj[l que produz resulLados negaLivos
sob o duplo aspecto moral e mal riRI. A LncLiea moderna.
exige que se atrm'esse rapidamenLe a zona ]lel'igosa e,
uma vez proximo do inimigo, execuLor o tiro ele repetição
violenLo, null'iclo, apoz o que se atacará a posiçuo com
uma earga a hayooela conduzida com a maiol energia.

O tenente-coronel Cornara, elo exerci Lo italiano, em
uma recenLe c,)nferencia, manifestou-se a re peito do se
guinte modo:

« Que deixe-se em principio abrir o fogo da inrantaria
a distancins enormes, i to é aJ solulamenle inadmissivel;
a despeito da suppl'essão da fumaça e a maior tensão da
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trajeeloria das novo.' Hrma , o, fogos ti gl'unde di tflncia
apre enlat'tío sempre os mesmo, inconv niente de oulr'ora:
difficnlelnde de "er f' opr cinr o effeito elo 1'00 0 e, por
COD eqll neia difficuldade d r guIar convenienl mente a

.Llça, eliffJcnldt1Cle (le p ntnriu finalmenle-talvez o maior
inconvcniclltc-o eon, um prematuro do, munições a clis
tan Í<, em qn l' go da mo qllelm'ia é e ,61'0 empre de
11mn C'fficncia reIativumente fracD e, e comparaI' ao 1'00-0
ús dislan iaR reduzida J nas qW1es nlretant sempre se
decidi/ii du sorle dos combale.. )}

«( Atirar rapidam lte e de longe, diz Drflgomirún~ é
nma pI'ü\'n d ignOl'ancia; parm' diflnt rIo inimigo para
nlirar, é umn proya dr> l'nlC/llPza, '50 se I~lrfl com o fim
de ati1'Cl 7', mu lil'o el've de l11'etexlo ao oll , porque
fnUa a c I n'rem de carl' gnr a bayoncto,)

Digam) agora olgnmas poIavras obre a pol\'oros de
llase ll:tro-cellllln~p, cl numÍlH1da tamhem pOIYOl'D sem
fllrnora e sohre o c:en empl'eO'o no carl' gamenlo ela armas
de fogo lel'l11imllldo por ulgllma 011 ieleraç(i . obre a
conc;:eqllencifl, qlle esse expIo i\'o determinou nos metlloc1os
tneti')8 Definilldo-o, rliz Leon 6ocly:

« Uma m' ter'in que no ph nomen0 dD expIo '5.0 nã
nbandonrJ. Jl nhul1lu subsloncill f'oliclD, mas gazes não con
den5awis a telnpera{,lIl'[J ol'dinnria e em comliçüe < Ll1mos
pheri 11 especiae., c Ilslituirú limo pol\'Ora lU fumaça
no enlido o mnis ahsoIuto la palavrn. » Ve-"e p is que
a dellominaçi:ío usulll uuo é yel'dndc-ira 11) seu entido ci
entifico, POI'(Il1e das 1JoIYorD~ exi tentes pI' cll1zem s mpre
muito pouca fuma o, n50 So) typo npel'feiç nela. como a
melinite l'ran eza u a balistite italiana.

l'oi i:t pm'lil' de 1 % que em Fl'ança pensou- e em
suh lilui!' a polyol'a negen le gu 1'1'0. por oull'o o'plo ivo
que melhores vuntagens o!1eree . e para earl'egümento
da hoea. de 1'00'0 de lodos culibre, . Experiencía feila
com o a]O'odi'io-polvora em 1 ~5 foram seguidos cle uutra
cm vorios ]Jaizes c até nn li. trio o g neral Len k creOll
em 1152 llnl rios de /ll'LiIhal'in 00 alO'od50-pol\'0J'a.

Hoje a. polyora empT'egada tem em g l'al por ha e
de l'a])['icaçi1o o algodiio-polvora só ou associaclo ü nitro
glyceriDo, o'i tindo yari s typo de outra marcos mais
ou menos e::;timaveis, mos t das rescn linclo-s EobrcLudo
do ineol1yen iente de se alterarem em presença cios ogentes
at!lmo pheri os, Quunlo ao empl'ego das nitro-cellulo-a
no carreo'omenlo dos Ul'mn de fogo, não é licito d 
conhecer as suas reaes vantagens: em primeiro logar
8: suppressão da fllmaçll veio augmentar a preci 50 do
tIro; em segundo, a visibilidllde dos nlvos e a apreciação
dos pontos de quéda dos Irojecli , facilitam mais o regu
lamento dos tiros.
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o tenente-coronel C mara resum o problema sol o
ponto de visla lactico do seguinte modo: 1.0 Ver sem el~

visto afim de melhor atil'ar sem se expor; 2.° Jã expor
ao fogo senão uma pequena parle das forço reclamada'
l)ara um fim immedinto, o elar 8S forças todo a inten
sidade de acçuo de quo suo suscel Liyeis, »

Ou, resumindo a quesLUo como faz o general Luzeux:
10. Djfficuldade para de coll'ir o inimigo; 2. 0 laiol~

facilidade de obserYaçuo dos tiros fluando o alvo 1'01' bem
distinguido pelos atiradore: . »

Examinando a questão pelo lado tactico) chega- e a
conclusão de que hoje a infantaria lel'ú a YDntagem ele
apreciar melhor o p nLo de quécla do projecti ; porque,.
com a suppressão ela fumaça, o inconyeni nte f i remo
vido. i\las se atlendel'-se por outro lado ao alcance con
siderayel dos projecLi " a lensüo de Sllfl tl'[)jectoria, leve-se
concol'dar que a apl' cinçüo dos ponlos ele quMa nuo
será na pratica Uio [<:lcU como ó lll'imeil'U visla par ce.

Realmenle a estimativo los dislanciDs nuo mais de
nunciada pela fumaça, e clifAcllllada pelo maior alcance das
armas, conlribuil'á para impel'feila apreciaçüo dos 110nlo.,
de quéda dos pl'ojcclis. abc- e que é muito custo o p r
exemplo, descobril' a BDJ metros '[tiradores mboscac1o no
acciden tes elo terren .

A infnnlal'ia, no ,taCl'le ás posições forLiAcaelas, ver- e
ha na conLigencia ele Yi. 01' e atiraI' mesmo ao ocas ,.
.apezar ele elispor de um~ al"ma d precisuo. o lrajeclo
atrayez ela zona perigosa lel'ú eJ la de recebeI' os fogos cer
raelos da defesa, sem pel'ceber de que ponto exacto eIles
partem. O acl\-orsmio em posiçüo que tem de nntemão
prepal'ado o tCl'l'eno, uLilisRI'Ú melllOr fi acção elo seus
til'Os, p ssui nelo sobre o assültan lo a supel'iol'idacle elo fogo.
Entretünto me mo nesta critica 'ituo.ção, o a "'altante poderá
atiraI' c m ynntagem solJI'e as reservas do inimigo situadas
á retaguorcla da posição) emquanto vai ganhanc1::J terreno.

A artilharia, com a 3uppressüo da fumo ~a) p dorú hoje
mais facilmenle regulaI' a pontmia ele sous canhõ s, ao
passo que maior dilTIculclacle experimeulm'ú em visar os
alvos por causa de sua ilwisiJJilidade. A artilharia poderá,.
é verdade, OUyÍ!' o e~Laml i io elo Liros contrul'ios) sem
entretanto conhecer a posição das baterias iuimigas, ma
tambem stas poderüo ser accllsac1as p la direcçU da'
granadas atiradas. Para subLral1ir-so ú acção do f go ini
mIgo a al'tilharia deverú) o mai3 possivel, occulLar as uas
bateriüs. Uma vez collocndas) nilo deverão eleslocar-se t
l)Orquo enLJo essa circum tancia ycm difficulLar o bom
regulamen lo do tiro o por con equencia a sua efAcacia.

« A artilharia, diz o g neral 1"evI'iel', é a ba e do eelificio
tactico) o eixo da mano] l'tt; é em torno della e sob sua
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prolecção qu d V m se mover as ouLras armas. Ella é o
eu ponLo de apoio' ü ella que prepara a marcha cm

frenLe deslruindo o ohsla ·ulos.. e occupa posições favo
rayei e po sue a evericlaele do f go, COIl eO'ue cl minar o
das ] alel'ius inimicras, . e é infet'ior elia é ainda um
sacrificando-se e aLlrahind sol r si o ~ go do udver ario
em heneficio da infanLarill, que desde enLUo poderú marchar
ao uLaque. »)

A cayaJlal'ia em presençn elflS novus nrmas representará
um pal)el muiL mais difficil d que outr ra. Elia terá
que execular O' ervico de explol'açtío ~ s gurança com
um meliculo o uielaclo, porqu a fumaça núo denunciando
mai atiradores, CjuaIqu r piquete ele cuyalleiros poderá
er alLingido in 1inadomcnle em ter-se apercehid da

pr ença do inimigt • A acçúo ela cayul1aria s bre fi tropas
a p" é hoj quu i llUJlü, e os a ])rillwnLe armo, justamenLe
cognominnda - o olho e ollcido elo e;l'crcito - 1 rá muis
d que 11l1ll u nece sidnde de recorrer ÓS sllrpre as, visto
que as Cc.'lrn·a .0rã ada yez muls raru' nos com] ales elo
tem]) pl'csenle.

T da a tI' I [I ele inft11lLOI'ia qlle pos uir um moral
firme. um perl'eit onhecimcnlo de ua al'mn, uma dis
ciplina de fogo ompleL, nt'í podert'l ele modo a]gum
temer O' lltacIllc da cuyullarin.

De tudo o que temo dito l'esuILa de uma mnnei!'U sa
liente que o combüte modemo \ cCl.t'a lel'ismlo cm summa
pela pl'elloneleean ia lo fog .:l. Jú Nnpoleü oute'oro. dizia:
« L'arme tÍ. ~ li c· st lout, le rC.~te ce n'est rien )), palavras
prollhetica.-· el gl'an le cilpilü , as quo.e. crua i após dec 1'
rido um Recul naela p,Telero.m cle seu Yüloe logico.

Com pt' hender-se-llQ, c m mui ou m no YCJ'osimi
]!lanço, Cjuol erá o typo normol el combflLe 1110c1erno.
De ele o preludio aP o momento deci iv enU'orüo em
acção elementos cad Cjual mai. podero O, A mtill1aeia
formOlIa paI' IDa n 10 haterin. , enceturá. o c mbaLe, tra
vanelo com a arLiIlHH'ia c ntt'i rin um yeedudeiro cluello.
Fogos bem dirio·ielo.·, fogo. cOlwel'gentes, valTerão 111
todo' os sentidos o ampo eI balalha pat'olysanclo toclo
os obsloclll s. Após o. completa pr po.raçiio elo ulnque
pela ortillJo.rio. QyanC'orú ainf'antot'ia 110 ordem escolonaela
e com fOrl 10.turu ê nyenienLes seguida das dilTel'ente
reservas que s seevil'[ío elo terreno jueli io amenLe.

Ne ~'o. tran laçi'ío for aela ú primC'ira linha as tropa ,
utilisat'-se-hão ele toeio o accielenlcs nalLJrfle , executando
simultaneament reconllecimenlo por meios ele patmlhas
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de combate e procurando sempt'e furtar-' [. nutrido fogo
do inimi 'o.

A infantaria murchando yjgol'osa ao nssfllto, em perda
de tempo, dará ti. moxima inten idade aos us fogo e
alimentará incessantemente a luta; emqLWnto a cayallaria
operando oa frente, pelos flancos, em summa onde a sua
acção for neces~[\ria, tental'D. executar surpresa e tl'uvará
combate 6. armo. bl'allca com fi cllsallmiu inimiga. Os
serviços auxiliares das tropas tel'50, outl'osim, occnsião de
desenvolver fi sua actividade especial; c uCOlTendo para
a boa direcçiio e exilo do combate.

Chegada a cei::;e finlll.. que será muito breve todos
C3sses elementos congregado Ci hirão qual se fóru uma
avalanche de ferro e fogo sobre o adversario infligihdo
lhe uma derrota e impondo-lhe as condições imperiosas que
sóe dar a Yictot'ja. im, p rque para vencer é preciso
impor vontade ao adyersario, pelo ascendente da força moral
servida da força material haJ)ilmeute dit'igida. O combate ê
por assim dizer a pedra de torlue por oude se póde aqui
latar das qualidades phy_ icns, moraes e illtellectuaes de
um povo. Para obter a victoria, para paraly ar os forças
do inimigo, tre qualidades sãO indi pensayeis: a iustrucçao,
a disciplina c a coragem.

O nosso brioso exercito as possue não ha negaI-o,
pois brilhant.es provas tem exhibido. Mas o que convém
cuidar seriamente é de desenvoh'el-as e nperfeiçoal-as,
p~ra que um dia, quando forem brigados pOl' foeça das
c~t'cumsLanciDs a medir-se com o inimigo, os noss s offi
cmes estejam compenetrados de seu dever e se inspirem
nos sabios 1 t'eceitos do Regulamento argentino de infan-
taria: ~

« RI ob,ieclivo es el enemigo y el fin es la victoria:
es necessario que el offjcial tanga el deseo sincero de
batir-se y se haya identWcado con la id 'a de yencer ó
morir con glorin. Cuando "eciba la orden de ataque, debe,
pues, marchar resueltamente bacia el enemigo, con la
voluntad decidida de triunfar, 8llllque aparentemente no
tenga una sola probabilidad de conseguiria.»

1896.

0ias de Oliveira,

Capitão dp enge.llheiros,
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Regulamento para a cobrança do imposto do sello,
(decret;o n. 1264 de 11 de fevereiro de 1893)

CAPlTULO I

D nIPO TI

Art. 1.0 O imp0.:>lo do por ionnl e fixo (Lei
n. 317 de 21 cl outu! r ele 1 '1.3, n.rt. 12)' 1'0 ahe no con
tracto ucL ~ mencionado nu tabella~ junta' A e B,

O seu I agnmento e f~u'ú ·por meio de esLampilhas OLI
por verba da. reparli,c1e'3 Rl'recadad:)ras, sulvas as ex e
pções de le regulamenlo.

Taúella A, c 1° a ,5"

Arl. 2. 0 Pal'a o purrnmento d ello dos tilulo dc~i-

gnado nos guinte::- \ll1mero~ "alor sel'á:
. . . .. .

17. No onlract com as r partições publicüs sem que
se não d claee o pre tot 11 a (IUantia menclonuda na
orden de pügamento: na. conta. ou no papel onde houver
despach para e le fim em expediçuo de ordem.

Tabella ri 0°

Arl. 6. 0 lu sello I !'oporcional da tabello. § 60 o Ltio
sujeitos o Litulo de nOl11eaçüo e outros que d em direito
ao vencimento de 2 O,.., pRl'a rima, em um anuo .

. rL. 7. 0 No ca o d er augl11cnlfldo o yencim nto
do empr gado ou da. COI11 111 issão, e havendo pr moção
ou transfercncia, aindn lue para logar de diver'o minis
lerio o eno é ómento do"id· ela melhoria do qualquer'
valor, sobre a impol'LanciA. de er\le e tenha pago igual
OH maior laxa prop. rcional.
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§ 1.0 Si o vencimento, de quo estiver pago o elIo fôr
menOl' de 1 :OOv , será exigida do exces o aLé e te valor
a quota de 13 ila 0/0' procedendo-se nesta conformidade
a respeito das taxas de 8 /'h e 7 i/lO %,

§ 2.° Est artigo é inapplicavol aos que forem do
mittIdos ou aposentados a seu pedido, e d pois nomeados
})ara o mesmo ou diverso empt'ego da carl' ira admi
nistrativc.. ou de commissüo' 0.1\'0 i a demissão tiver
logar para que a nova nomeação po~~a effectuar-, e. (CIr
culares n. 17 de 6 de agJsto de 1 '3 e n. 43 de 17 do
julho de 1890.)

Al't. 8.° O selto das nomeaçues para lagares sem
vencImento d03 corl'es publicas deve ser pago antes da
})osse ou do exercicIo dos nomeados.

O dos titulos de empl'ego ou mel'cê ujo vencim nto,
no tod ou em pal'te, fàr abonado pelos ditos Carl' s, arre
cadar-se-ha:

1.0 Por descontos endo 5 l h % do vencimento total
em 12 pt'estaçàes, no pt'imeiro anil, e o re to da taxas
.excedentes deste valor, no acLo do pI'imoiro pagamento;

2. 0 Antes do as entmnento dJ titulo em 1'01110., ou de
pagar-se a nomeado, se não depender de a sentamento,
estando sujeito li Laxa de 2 iI:; 0/o.

Art. 9.° O s llo é deduzido do provento do emprego
ou da mercê, em um allno, a tiLul de ol'denado, grati
ficaçuo, emolumentos ou nlgum outl'O, ondo c mpetente
men te lotados o logare de "enci men to varia \ elo

s. 1.0 Deve seI' pago ainda CJlI do accrescimo da renda.
nUo se pnssem novo. titulo, o (Iuulquer que seja u fôrma
POt' que so expedir o a to de nomeação ou moI' ·ê.

J[avendo mais d um acto, far- e-ha a cobrança á vista
.do que deI' direito ao exercicIo do emprego ou ás vantagens
da concessão.

. . 2.° Os nomeados pneu s rvil'em menos de um anila,
pagarão o sello elo vencim nto cOl'l'espondenLe ao tempo de
signado no tílulo.

CAPITULO II

DOS TITULOS ISENTOS DO ELLO PROPORCIONAL

Tabella.f1 §§ 10 20 e 50

Tabell a A § 60



Art. 12. São i entos:
10 A designaçi1o, c]l.\ssiOcnção remoçilo, transferencia

e nomeação de ot'ticiae' do xer ilo para commissões ou
serviços eSI ecine ás diITel'enLe arma e ao corpos do
resp ti"o quadl'O ou ás fortaleza bem a sim anulogos
movimenlo~ d) offlciacs da armada para Lodo o serri o
eITecLivo de bordo do" 11(1\"ios d E -larJo, COI'pOS de marinha
e companhias ele aprendizes mal'inheil'o ;

2.° ~\: I ensões cone dida a familia. elos militar ,e dos
offlciaes e lro!.:a da guarda lHl.cional e yolunlürios da
Pütria, m rlos em c Ilsecruencia la guerl'l1. do PMaguay;

3. ° A. pensõe concedida a praças Q8 ]Jl'et do exercito
e da armada;

4.° A con es. 'ia de r forma a pra as de pl'et, e as
yunla"'en que Ih 01111 etir' m pela erfe Lividode;

5.° graLificaçüe mililaI'e. inherente ao exercicio
do po t e a ubstituLh a das antigos yantagen mili-
tare' ;

G.o A ,ub"tiLuições temI rm'ia entre empregud s da
mesma r llurtiçüo;

7. ° As diaria. para LI'ansporte de eng nheiro ; os jor
naleiro que r cebem por f\l'ia., uilo tendo titulo de no
meaçi10 .

S.O . y ncimenLo de empreO'fldo do corp s diplo-
mati e con ulür em disponibilidade.
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CAPITULO III

D TIT LO I E TOS DO ELL FL'\:O t

Ari. 1~. Silo isentos:
1.° Titulo ele me lulha ele bl'aY111'a, ele cam ponha e

outra que por el'\'iço militare c con eelerem a officiaes
e praças do ex rcit e do. orm8 la e da guar la nacional
cm desLa mnenl ou 1'1 ~ d la adas, ele [al'audo-se no
de reta da m "I'cê a razüo por que esla ~ feita; 111edalhas
<1e di tincçilo conc didas pm'LI. remunerar seryiço pre-

I Fic:l elevado a _300 o sello fixo POl' folha d peLições, requ rimentos de qualquer
natureza, hem como daquelles papeis e documentos para os qunes se exige actualmente o
seBo do $200 e $220. ArL. to n. 26 da Lei ol'camentnria para t '97, qlle baL"(ou com o
cee. n. 428 d 10 do dezombl'o de 1896 (Dia.-io O/lieial de ti).
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staclos á humanidade 2 (Lei n. 719 de 28 de etembro de
1853 art. 22; Dec. TI. 58 de 14 de dezembro de 1 89);

. . . .. ... .
5. o As fés de offieio de officiaes do exercilo da ar-

mada, as certidões c1estus us escusas Oll baixas de ser\'iço
das peuÇ<: de preL e da marinhagem. Licenças 'oncedida
a officiaes em virtude de inspe'lo de saude, as que o forem
a medicose phormacellLico adjuntos do exercilo(Cir . 11.4
de 19 de janeiro de 1891): as concedidas a pruças de pret e
os titulo de divida que a e las e pas. arem.

1 [. Peocess s do con eUlO de direcçüo, inquiriçüo di
ciplina, iJwestigução, de guerra e outro, que se instaurarem
no exerci LO e na armada, 110S c rpos de policia d Dis
tricto Federal e na guarda nacionnl'

. .
17. Papeis e documenlos relatiyos ao ali tnmento, re

visã e sorteio parD o seniço do exel'cito c da al'l11uda, e
reCLlrso que O' interessados .apre entem na d fi 'a de us
direitos; (Lei n. 2556 de 25 d setembro de 1874, m't. 20

§ 80 ' Dec. 11. 5 1 de 27 de fevereiro de d 1 75, arl. 139:
Lei n. 39 A de 30 de janeiro de 1832, 8t't. 00 ).

18. Atlestados de mole.stias ou de f'refluen ia, e o.; re
queeimentos para ohtel- s, concedid03 <:t cmpregado~ pu
blicos, afim de receberem vencimentos'

HJ. Requerimentos e outros papeis que transitarem
pelo Montepio Geral de Economia dos Servidore do Es
tado; recib s das joias, contribuiçües e pensõe do mesmo
estabelecimento, lJem as im os papeis relativos ao m n
tepio para os operarios do arsenal de marinha da Cnpital
Federal, o. flue se refere a Lei n. 127 d 29 de no\'enbro
de 1 92;

~O. Requerimentos e docllll1entos p ea fins eleitoraes;
(Lei 11. 35 de 26 de janeiro de 1802 art. 56,)

2.l. O:mtra-fés das intimações judiciaes; re<lllerimentos
e papeis de presos pobre ; ordens pam os mesmo.~ 1.hieem
da pri [io; attestados e certidões dos as. 'entos de obito para
sepultura de cadaveres.

2 .~s patenles conc'tlenrlo honl'll~ d po~tos:t olÜcio.es o I','o.o,as do oxol'cilo: armado.
e guardo. nacional em destaC<'l,m,nto o co"pos destacados com a declo.l'o.,:ão oxpresso. d~

Se!' o. morcd em rcmlln"'ação do servio,os militares, gozam de iseno,ão do s"lIo estabe
lecido no art. 13 n. 1 do regulam nto promulgado com O duc. n. 12(;.1 d 11 do fuvereiro
de I 93, qu não revogou nesla part a di posição corl'espondenl aO regulamenlo an
terior, :i vi la do art. 16 da Lei n. 586 dp 6 do setcmb,·o do i 50, cuja o,,-tensão com
proheusiva foi explic'tda pelo arL. 22 da Lei n. 7[() do 2 de setembro de 1 53. Av,
circo do 22 de julho de 1 93 (Ord. do dia n. 466).
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Arl. 14. Os papei Je qu traLam os ns. 17 a 23 do
artigo antecedente pDo'arITo o e1l0 da tahella B § 10, quando,
juntos como docul11 nLos, forem o.presenLados á autoridade
para produzirem efleito diver do fim para. que foram
pa ados.

CAPITULO IV

DO SELLO OE rçTAMPILHA

Art. 15. Haverá estampilhas, cujos valores, formato e
signaes caracteristico seeuo det rminaelos pelo ministro da
fazendo..

Art. 16. O seno de esto.mpilha 'ene:
1.° Para os tiLulos qlle devem pagar taxa proporcional,

de conformidade om a tahellll À , 10. 30 e 40;
2. o Pnea 03 titulo que devem pagar taxll fixa conforme

o. Labellll B &§ 1°, 3°, 40 e 5°, 11 • 1 a 25,60 ns. 1 a 8) e 7°,
ns. i a 4.

Arl. 17. O pupeis . ('ritO e lnd s, collo~ndo-se n es
tampilha (' illllLili ando-a c,m n lo.ta e a assignatura cs-
cripta pal'tc n papel parte no eHo.

10 E' cOl1l])eLenL para inlllili ar o :-e11 :
. . . . . . .

7. 0 No contraclos lavrados 111 noLa. ou 101' Lermos
judicines e em l'eparLic;-cs pu])lieos o conLral1enLe que o
as ignou em pI'imeil'o logar col! canelo a e tmnpilha no
proprio li"r II lermo;

~uo 'e de lorando o pr ç t tal nos ele que Lrala o
arl. 20 n. 17 o enclll'l'cgnd da e cril tlll'açu do se110
inlltilisarn a. estampilha.; nas ol'd ns de p'lgllmento expe
dida pela reparti .tio, onde s houv l' celebeado o COI1
tract , antes d cumpridas.

Pam esse fim a mesma r partição uddieionat'<Í nas
ordens a seguillte noLa, daLada e rubricada: - De'l:e o
sello, 'llle não (oi lla{Jo no contl'acto pOl' nelO haver cle
cla1Ytção elo valol' total.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Nos titulas e:lralJidos ele proces~os, nas certi-
dões, Leflsllldos publicas-fól'ma._, traducçàes e ulr do-
cumenLo., officiaes, o tahelliüo Oll cscI'ivüo, o empl'egad
publico que subsceerer Laes d cumentos'

H. Das licençus concedidas a officia s d exercito n
commandante do corpo ou cherc do e tabclecimento em
que estiverem sl:l'vindo, na guia de que traLa o aviso do
1IIinisterio da Guerra de 18 de junho de 1 D2;

5
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17. N req Llel'imentos C documento. que lhes forem
appensos si untes de se ncto n5' el'0111 obrigado ao sello,
o signo.taril) dos mesm s recluel'imentos, (1 uut ridode que
os despachnI', alI o mpr2gad que, unt de I spacho,
lhes eler andamento ou infol'maçJo.; !

20. Nas procuenç6es P I' instrumento particulur e nos
documentos náo specificael03 nos numeras ant cedentes,
o signatal'io, ou, na falta d ste, escriptllral'io elo seLlo
ou o emprec'ad ti quem fOl'em apresentaelos pura pl'O
duzil'em effeito.

~ 2. 0 Quando houyer mais de um signntnri inutili
zarà a estampilha o que u:-signar em pl'imeiro lagar.

Art. 18. Paro. cornpletilr fi importanciu ela taxo. devida,
poderão ser collocadas lia titulo estampilhas do mesmo
ou de diversos vulores, comtanto que não fiquem s bre
postas.

Art. 13, Tão se consideram sel1ados os papeis com
estampilhas em que haja clata., nomes e dizeres estranhos
aos que elevem contei" pora sel'em I o'ulm nte inutili
zadas, ou que tenham signaes, rasuras, emendas e borrõe .

ArL. 20. Quundo algum acto pagar taxa inl'el'Íor á
devida com sello inutilizado por pess a competente, c
houver outra ] e~so3. qu tambem o reja, conforme o
art. 17, poderá e ta applicar sõmente a estampilha do
valor que foliar.

CAPITULO V

DO SELLO DE VERE.\.

Art. 22. Devem sellar-se por vel ba :
1. o Os papeis nua sujeit 3 ao sello de estampilha;

. ....,) .
5. o Os que incolTerem om multo, no. conformidade d:l

arl. 40.
Art. 23. Exceptuam-se ela disposição do artigo ante

cedente:
1. o Os ULulas de nomelJç la clue pagarem por descon1os

(arl. 8) n. 1); devendo, p rém, a directoria do Lhesouro

I Fica elevado a (. O das procnra.ii ~ e substalnlccimcnlos qner sejam pl\S1J!lclcs
em nola publica quer por punho parlicular, AI'l. 10 n. 20 da lei orçamenl:tria ,ie 1$\);.
que ba~"ou co:n o dec, n, 428 d' 10 ele sel"l\l brc ue {, 90 (Díodo O//id'.I1 de 11 ).
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ou reparLiçtio onde con~tlr o pagam -n Lo, ceI'Liflcal-o nos
propI"03 titulo.:>, si IIte r ('em np('csenttld 3 ] oro. e3.,0 fim,
depoi ele vatist'cita a ulUm'l. lwestllçuo. Este certi~caelo é
isento üe . ello .

CAPITULO VI

D~ TE~lPO E~I QUE SE PAGA o SELLO DE VEftlH.

. .. . .
ArL 32. '" pop is sujeito.:> L o sello fixo serão sel1ado

1. 0 . • • • • • • • • • • • • • • • • •

2. 0 Os titulas xtrohido de I r ces3o:', cCl'tidõe::; e outro.:>
document . offieia ,ante.3 sul .:>criptos;

. . . .. .
6. o 03 reqllerimeutos, antes de d spJ.chado.·;

. . . . .. .
8.° Os outros IHpeis os~ignado por l)RI't[culnres ante::;

de jlllltO fl autos e a re.]uerimento , ou de apresentação a
autoridade ou official puIJlic paea produzil'em eITeiLo.

CAPITUL VII

DA FI CAU::;AÇÃO

. . . . . . . .. .
ArL 31. juiz, chefe de I'epal'lição I ubli a, qualquer

auLoridade eh il ou militaI' ela Uniüo Oll lo DisLI'icto Fe
del'lll a quem fól' pre enle algum PI'O es adminisll'l1tivo
ou judicial, n0 qual exi tmn pap i ,qu nuo tenham pago.
o ello ou a multo, no PI'OZOS lega ,exigirú paI' de pochor
no me mo pl'Oeesso ante (Iv se lhe daI' andamento, que
a [01[0. sej(t supprido.

O pI' ces . d' [lue tl'l1la al't. G e o que esti-
verem ltbm tUdo. oos tt·ibuIHH'. judiciario' e militares,
no Ll'ibunal de conla , (to lhe::; lIl'O 1'edernl e li secI'elaria
de eslado, poderüo, t do.vi, , er alri despo.chudos ante.
de l)ügo o sello, flcundo deI endeuLes deste o effcitos do
deslJuch08.

CAPITULO VIII

DA .1 LTAS

AI't. 40. Os papeis lHl0 ellodos em Lempo, ou que Ü'

tenham sido com taxa infel'ior il clevllu, flcflm sujeiL s ú
l11ulln de 20 a 50 % S bl'e a impol'Lancin não poga;
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aque11es, cuja estampilha nüo fór inutilizada de confor
midade com o art. 17, paJ,'arão a de 10 a 25 % (Dec.
11 • o 1115 A de 29 de novemhro de 1890).

Paragrspho unico. Esla multa cobrae-se-ha além da
taxa devida con~ rme a resl cLiva tabella, pOl' meio de
verba distincta da do sello e será de igual fór:ma escri
pturada no compeLente liu rle receito. do impo to.

Art. 41. Ao' titulos em data, ou que a tiverem
emendada) sem que no mesmo lJapel lenha o proprio si
gnatario rectificado a emend I, applicar-se-ha a di posição
relativa aos não selludos em temI o excepLuado aquelles
cujo prazo para o "'elIo não e contar da data.

Art. -12. multa relali"a ao seno porporcional lerá
pOl' base o que se devêra pogar, correspondenLe ao \'0.101'
do titulo, ainda que o mesmo vElIor se ache diminuido
101' Iuitação ou outt'O meio leo 'a1.

Art. 43. A disposiçuo do arL. 401'efere-se unicamente
aos titulos da lalJe11a A s, 1.0 a 5.°, e da tabe11a B, 1°,
20 ns. 1 a 4, 50 ns. 1 a 11 e 6. 0 ns. 5 a 10.

Art. 45. Incorrem no. multa de 1 a 50,:, além das
penas do Codigo Penal:

1. o Os juizes que sentenciarem autos, assignnrem man
dados e quaesfluel' insLrumentos e papeis, CJue nenhum
se110 lenham pngo, ou em rue a verba tiver sido feita
ou a estampilha inutilizada 11 r pessoa incompeLente'

2. 0 O juiz, a autoridade ci"il, militar ou municipal, U
director de sociedade anonynm. e gerente da caixa eco
nomica ou monte ele soccort'O qlle der posse ou exer icio a
empregado, que n<1o tenha yencimento pago pelos ofres
publicos, sem que o titul de nomeaçfio estejá se11ado' ,

3. 0 O chefe da repal'liçuo 11 lblica, juiz ou ouLl'Ü func io
nario, que a"'signal' conLl'aclo e nomeações, attend r offi
cialmente, despachar re([uerimento ou pnpel) in Lruido de
documentos nUo se11ados, Ilzer guardar e cumprir, ou que
produza effeito o Li~ulo ou papel sujeito a seIlo, ,em que o
tenha pago;

4.° O official publico, que lavrar contracto, subo Cl'eyel'
ou registrar papel sujeito ao 8e11o sem prévio 1agamento
desle.

Art. 46. Ficam sujeito, ú mllltn. de 40, a 200", além
das penas do Codigo Penal:

1. o Os que falsificarem o selIo, empl'egarem GsLampilIJa
falsa, ou de que se Lenha feito u o, e os ql1e eSCl'everem
verba falsa;
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CAPITULO IX

DO. flECURSO E DA H E Tf1 CIÇÕE~

69

. . . . . . . . . . . . .
Arl. 55. n sello de v 1'111'1, cl vidl1mente arrecadado,

re tituil'-se-l1n:
1.0 Do nomoaçúo qu' ntío se tll'nar em ctinl pelo exer

cicio do emproO'o ;
2. 0 De Ilomeaçuo píll'n cmpl' go cujo x I' ICIO ce ar

antes d terminado o primeil'o flllllO' I'estiluilldo-se ii quota
de 5 1/:2 o o recebida u incluida no selto pOO'O. corre pon
dente ao tempo nece !:8ri pLll'D cumplelal' o dilo nnno;

3.° De Dclo ou contracto. qlle ni} 1 ~ efli ctunr ;
4.° De cOlltraclo nll1\o i a llullidacle f<'Jl' ab oluln.
ArL fJG. () sello de slaml ilha em Il nilllm cc! o se

re tillle IiCDl'do aho Ú pl1l'l(' o di[' ito ú illdemni ação
pelo fllllccion leio que em 1'I:1Z<1 c1) [l1'gO, llpplical' n nlgum
papel estampilha de maiol' \'alol' lo ljue o devido 011 cujo
imposlo devo. el' pago paI' v I'ba.

APlTULO J'

DI~P . IÇÕE GERAE~

Arl. 57. Os actos manado. de 110del' ou autOl'idade
e tadoaI, 011 !==ujeilos no CII!== ~ervi\o . r partições pagam
o se1l0 mar fldo na. t(1)el18 d('~le Rc n'lIlamento pal'a outr,)
de igual cl nominação ou e'i] cio quondo lenllam de pro
duzi.r o.' seu' effei to no Di li' i to F deral em ouLr Estado
perant autoridade federl11 II fÓI'D r1 Unifi (Lei n. 126
de 2l de no\' mbro de 1 2, DI't. 20 n. 4).

ArL. 5 . O deposit) dn . tarnpilho~ sel'á na Co.sn da
Moeda, nas. lfnndegns e D leO'fl 'inR, medinnle a üdmini 
tração do Directol' do III pe tal' S c D legados, e ob a
guarda cio The ·oureiros.

. . . . . . . . .. .. .
Art. 62. Os titulas Ilj ilo a selto ele verl a, com a

assigna!uea do Go, erno inclllidos na lnbella 1 50 a o
e 10, sel'uo l'emeLtil1os á Recebedoria da Copilal Federal,
O~I á estação arrecadadora na npi laI do E tado onde resi
d�r m o interes adas, nfIm de lhe seI' m entregues
depois de pago o imposto.
. Art. 63. Nã se retardará em qualq uer instancia o
Julgamento dos proces os crimi.nae ,policiae e adminis
trativos por [aItu de sello, que erá pago depois pel i nter-
essado no andamen to do I roces O, .
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ArL. 04. A imporl[1I1cia d' sello, reJüLi\'o aos pap is
de que trata o fil't. 40 e dos mui Las, que nOo Cl' paga
yolunt{tl'iamenle, arrec'1.clol'-se-hu pOI' meio execllLivo.

ArL 65, Os infmclol'e dos leis e dos I'egu]ümentos d
se110 sEio soliclarivmente responsaveis li Faz nda Fed ral
pelo "0]01' do imposto e el, s l1l1111as, CJI1C rnenles nos
mesmos popeis. Terão, IX I'ém, direito regres IVO uns contra
os OlltI'OS, )]a ordem d'l responsabilidade c ntrahido..

s r ll1ccionarios responder'-o súmente pelas multas,
quando procederem em rozão de seus cnl'gos.

Arl. 66, er50 adrniLLic1as c1enllllcins s ])I'e as in[rncções
deste regulamento, cal endo ao elenllllcinlll' metade elas
multas.

Art. 67. Reyogo 111 -se o <1ecl'eLo n. 89..'f6 de 19 de maio
ele 1893 e qualqllel' c1 isposiçã em con lrlll'io, i

I A lei Or';I\lllelllaria pal'a 1897, que buL'l:ou com o cltcr lo n. 42 cle iOde d"zt'mbro
ae i 896 e lalue;

Arl. 28, A r validaI. fio ,lo ~ello nos documenlos 011 papeis de qualquer nalureza
fiea elevatht a 25 \'C'zes o valor do ,ello de\'iGo,

Art. 29, Fica ele\'udo a 20;5 em e 'tlullpilha o . ello das cartas de saude pura os
navios est"angeiros de que lmla a labeIJa unne\a aO d creio n. i. 558 de 7 de outubro
<l i893, qne regula o servi,:o sanilado do' pOI'los da HeJlllblica,

Arl. 30. Ficam sujeitos ao pagmnenlo ,~o sello de 1$ os termos de responsabi
li'lade assignados nas alfandegas p,u'a r salvlls de dh'i 'as fuluras 'Juanto à proprie
.dnde de rnel'cadoria~ n. de:. pnchnl' 011 qn\.cE4ucr outras.

Parngl'apbo unico. Os lermo de '·t'sponsabilidadc us ignados nas alrnn,lt-gna pela
,,;,;bibi';âo tlns provns de (ncnrga d morcatl "ias "e- "fol'ta,:a pnm oulros ponl 8 da
Repuulica ou do e.lrangeiro ficam sllj ilos ao I agamenlo do seI/o prororcional aO vaIaI'
~los direito que a mercndol'in deveria pagaI' .i fo>s despacba(ln 1ara conSllmo,

A rt. 31. ncam sujeitos ao seI/o r·tI Tal, Jleln fórma drelnra,'a em leis o l'rguln
mentas em "igol', lodos O' LiLlllos, leLras, snqucs, vnh.s, conbecit.ncnto~ do prac..as, pl'O
CUl'ôlCÕeS, conLrn.clo\" 0\1 qU3c.!':qucr Gocumcnlos ju(liciflc~, inclu.\:i\"c nelos de corpornções:,
ele, quo lendo sido originu,!o, em um Eslado ou no Disll'ielo Fedt ral devam lt r fTcilo
I gnl fóra de sua cireulll'erip~iioou que possam ou devam seI' aceoilos e julgado. pel'anle
autoridade do fô,'o jmlicial ou administrativo e"lranho n el/a como o federal, ou de outro
Eslndo, no paiz ou fól'll deI/e,

Pal'agraplo nn:co. Enl nrl m-'e .ujeitos ao mcsmo sello cs livros de roei<t'a,!cs
anonymas ou de firma' intlividuaes ou colleclivns quo, lendo sua ,étle na Capilal Federal
()u em um ou mais Estados, Jlos~uam cm lodo ou ern IJllrl seus bens pnll"imonincs r08

p.elivalllenle em um ou mais Estado,. ou na Capilal Federal.
Art. 33. O seI/o ,:a8 pal·nles da Guarda . cional sCI'á cou,'ado do accordo com

ti lei em vigor, e"eept.o ns de tenenlo e alferes, que pagarão 70$ ns prim ims e 50$ ns
ultima.



r,!POSTO no 'ELLO

TABELLA A

DJS PAPEIS SuJEITOS AO SELLO PROPORCIONAL

Go - ~IERCÊ PECUNIARTAS

ello ele verba

7i

Vencimento de um anoo, ue 2008 para cima:

1. Titulo de nomeação dú Gove1'l10 e outra autoridade federnes, não
de ignnclo nos c:egnintes Ilumero deste pnl'aQ"rapho, nem su
jeito" no ollo fixo; o de aposenllldol:ia, jubilação e pensão coo
cad ida' pelos co f're da. União:

Atê 1:00 '000 .
Do cxcfJdente atê 6:000,,000 .

Do que ex~eder de 6:000$000

2. Nomeaçfio para o cargo do !inistIo'do E tado. , . . \
4. Nomeaçüo, promoção e refo! mfl, de omcic\e' do exercito (

di' armada e cla ses annex,,~, do soldo. • . , '~
5. NomPlt9~o, promoção e reforma dos omcines da Brigada

Pullclal da CapItal Federal, do olJo, , , , . .

J3 '/. %

8 '/5 %

7 '/,0%

6. Nomeaçiio p31'a servil', interinamcnte emprego federal, 'i
pOl' meno de um ao no, ou erll commi:5são, com ven-
cim nlo paios cofl'e pulJlico. ou não . . . , • •

!l, Portaria conce lonrlo O'l'atilicação, pOl' ser\'iços desig-na- 5 '/1
0
/0

clamente oeea'lo por lei ou reoulnmelltos da Ul1i-ão,
( Ol'dens n . 202 de 13 tio maio do 1862, 105 o 40?
do 10 do abril e 24 de outubro lle J872 ,

la. Titulos de empreg-o efrectivo, apo entadoria, juhilaçãol
e reforma com voncimento li bonado pelos cofres I11U
nicipaea do DiI.tricto Fedel'al, . . . . , . .

)3. Titulo declaratorio de pen,ão do meio soldo, , , .
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TABELLA B

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO FIXO

ia eLA SE

Actos quo IlagalD sello conforllle a ditnensão do papel

§ 10 - PAPEIS FORENSE E DOC MENTOS CIVIS

Sello ele estampilha

2. Requerimento 1 memorias e memoriaes dirigidos a qurd- \
quer autoridade jurliciilJ'ia ou arlministrativa rln União e
do Di tricto Federal.. ... .....

3. Escripto particulare' ou por inslt'umel1lo publico [àl'[\, das
notas, em que directa ou iuriil'ectamenle não s declal'e
valor.. ... _ '"

4. Procuração' e apt(d acta nãocolltent/o a clausula in ,-em PI'O

pl'iam, ou alguma óu tra, que tOI'ne exigivelo sello pz:o
porcional. . .

5. Substabelecimentos das mesmas' . . . . • . .
7. Contractos, ti tulos ou documentos não especificados, lias

quaes não ejn devido sello propomiona\ nem mais do
2201's. de se1l0 fixo, quando juntos a requerimentos ou
apresen tados ús autOl'üJades referidas no n. 2 . . .

8. Certidões e cópias: não de~ignUlhls em outros paragraphos
desta tabella, traslados e publicas-fórm:l , extrahitlos
dos livros, processos e rlocumen tos de cartorios de ta
belJiães e oulros, que não sejam escrivães de ju tiça
ou policia rios TI; tactos; elas repartições publicas da União
e do Districto. Federal. . , . . . _ • . . .

$220

,055
550

Sendo subscl'iptos por úml.regado!O, que não perc lmm cu tas ou
emolu!l!entos, pagarão mais:

De rasa, por linha.
De busca, por anno

OBSERVAÇÕES

l.a O sello de 2201'5. é devido por meia folha ou menos de papel,
toda escripta 011 em parle, não excedenuo a 33 cen limetl'us de compri
mento o 22 de largura. Excedendo qualquer destas medidas, pagará o
dobro.

, Fica. elevado a $300 o seUo fixo por folha. de peLições, requerimenlos de qualquer
na.tureza bem como da.queUes documentos para. os qua.es se exige acLualmenLo o seilo de
$.200 e -.220;

• Fica. elevado a. i$ o das procurações esuhslabelecimenLos quer sejam passnd08 eM
nota publica quer por punho particular. (Art. iO da Lei orçamentaria de iSg7, )
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2." Ndo é pel'miLtido escrevei' em meia follJa dous ou mal actos,
salvo pagando o, ello do cada um; excepto os estabelecimentos es
criptos na meia. folha da procuração, n. certidões e os l1llestado~, nn.
do roquerimento ou mandado que o motivaram, e os reconhecimentos
de firmas, lavrados Ol\ do acto que contenha a a ignlltura reconhe
cida, não e comprehendendo ne -ta exc pção o reconhecimento de
quetrataon. Wdo§5°.

3. a O I Ol1llJ1i\ cOl'respou len lo á I';) a de preza- se a quau titlade
menor de. 100; não e receba menos de I. 100.

4." Da contagem de hu a são exclllidos o anno em que o livro,
proce so ou documento se C0ll::l1dcl!'<\!' liudo, [lula ullimo :lelo nolle
esaripto, ou por ler ce' ado de ervil' continuamente, e o anno em que
se pedi!' n rCt,tidão; cobrando- lJ, porém, a taxa de um :Inno, quando
em moia não impol'tar pai' cau'a tln oxclusão de tempo aqui estabele
cida.

5./1 De "gnnndo á par'te o tempo uo requerimento, só haverá
busca -dos n nnos declarado .. g'uardada a disposição au tecedente.

6. 0 Ainda quo dua ou Illfti pe 'soa J'equeÍl'um a eertidão, é devido
o sello de llllJa Ó IIII.:;ca, e e'ta SIJl':\. calculada sem attellção ao nnmero
de volumes em que.e dividam o livros ..o11l'e o me mo a umpto.

Haverâ, com tudo, a impol'tancia lle t,\uta lJu'cns, lJuantos rarem
O' objectos de que se pedir a certidão.

2u eLA E

.\.ot08 qu.e pagaJll imposto oonforlUe seno objec'to

§ 50 SELLO DE ESTA"ll lUlA

6. Tnscripclles para exames de prepnratorios (Dec. n. 081
de 8 do nOYembro de 1890, art. 39 ; ln t::l. aunexas ao
Der::. n. 1041 do II de setembro de 1892, art. 3D ) por
mnteria. . . . . . . . . . . . . .

7. Certidõe' tle~les exames ( III"ll'~. citada, al'l. 20, e de 16
dI' I'ovembro de 189Z, art. 20) I. • • . • •

8. Certidões de npp,'ovac;'ii.o em uma on em. todas a ~adeira.~
de cada sel'ie de illSti tu t s de en 100 SU perl01' (LeI
n. 25 de 30 de dezembro de 1891, ar!. 10; CocliO'o
appl'o>ado pelo Oec.. ll. 1159 de 3 de dezembro ~e 18(9 ).

lZ. Titulo' r1erlaratorios dos montepios cle marl11ha, do
exel'cilo e do empregados publico' t.

13. Titulos tle meio soldo que importe em menos de ZOO
annuaes t •

5 -00

$Z20

5 500

'220

$220

1 Fica elevado a $300 o sello daquelles documentos para os quacs se exige ac
tu"hMnte $200 e $220. ArL io n. 26 da LeLorç/lmentnria para i 07.
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2::> Regi tco de (1ccumeulo ou titulo, a. requerimento de
parte, em repartições publicas da União, cujos empre-
gados não percebam custa ou emolumentos, pOl'lillhu. $099

OB3EllVAÇÃO

Da somIna tlespreze-se a quanlidnde meuor de cem rcis e uáo se re
ceba roeuos de l$lfXJ.

Sello de vel'ba

"

OI3SERVAÇÃO

. .
35. Decretos de perdão 011 de commutac;ão de pena, pelo go

verno federal"nilo sendo pobre o ngt'aciado.
36. Mel'cês não çspecificadas, do go\'erno feL1el'ttl :

DeCl'eto ou Clu'!a .
Aviso ou portlll'Í'1. ,.
De outras autoridades fedemes,

OBSERVAÇ'ÃO

26$400

2G$4.00
15$~OO

4$WO

Nas mercês acima estão comprehendidas:
1.° Os avisos e porlnl'Í;1s q:.Ie ol'denarem pngamento do venci

montos, njudns de custo, gr'atifica<;ões provenieutes de, contractos ou
dfStiul1dos n. remunenlJ' serviços extraordinarios;

2." Os qlle cOlllmllnicaJ'em deci. õe' do recur-os;
3.° Os que vel'sal'em sollre nH11riculas em fn.culrlntlcs, aulas ele

i ustrucção secundaria. 011 concessão de dispel3 a de eXl1me de llalJi li
tação pam qualquer fim ;

4." Os expediL10s a fa.vor de pl'Uc;llS de pret do exel'tito e da
armada, ou em beneficio (!e presos pobres;

5." Os que ordenarem jJnO'amenlos a empregados, po:as e taeOes
fiscaes dos lagares em lJue residil'em ;

6,0 Os que ordenarem I agilmenlo du divida passiva. do Thesouro
Fedel'al de qu.tlquer origem;

7, o As qui tações passadas aos responm veis tia FuzonL1n Publica,

§ 6,0 LICE:'iÇAS E DlsrENSAs

Sello de estampilha

I. L!cenças concediJas a pensionistf1s, refol'mados e outros
quo percebam vencimentos de inactividade, pelos
cof'res da. União, para mut!arem tle residencia, com
prchendicla. a guia para con tinunc;üo tio pagamen lo no
lagar da nova. moratIa. . . . . . , . . . 5$50)
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5. C.Jne8.] idl(S p~lo gOVOl'OO CétlCl·.li, a empregados puLlicos:
At~ Ire' mezes . " . .,
P,)I' mai , ou sem doelal'ação de tempo. ,

C011Cédltla' por outros fUlIccionarios da UniiÍo e do Di 
trit:to Fe(4er.d:
Até Ire mezes . . .
POI' mai., ou sem declaruçi10 de tempo

0B3EILYAÇÃ.O

75

9$900
19$800

4$400
8 800

DJvcm s 'I' sollados antes do - cumpra-se - da autoridade com
peteulC', e, não dependendo de - cutnlJl'a-se -, antes de produzirem
elfeilo.

§ 8. o I\O~IEAÇ'ÕhS DIVERS/,S

Sello elc 1'el'ba

. . . . . . . . . . . . . . . .
2. COlYlmis õos sem yencimento, I empr·O"os de exercício eVE'utual uITo

o;;peciticac1os j O' de vencimeuto::i menore de 200... pOl'
anuo;
Pelo g-ovel'110 fedel'nl. 2$200
1'01' outros fUllc ionarios da Uniiio e do Distl'icto Fe-
deral . . . . . • . • . . .• $440

4. Nomeação de omcine do eXercito e da arm;tda para em-
111"'!2'os administrativos. cm I'epartições ou estabeleci-
mento niilitares. . . . 2$200

§ 9. 0 DJPLO~JA, SOIENTIFICOS E OUTHO CONFEHIDOS rOR Ef.,TAUE
LECDIEXTO DA UNIÃO

Sello de t:erba

I. Cn!'t:;!> de doutor ou de bacharel.

§ 9, lO, JIONRAS E I'RIYlLEG10S

Sello de verba

3. P,llentes, conredenLlo honras e grarluações ele postos do
exercito e da. armada; I

ffici:t1 genel'a I •
Otfleia1 li pel'i01' .
Capitão ou suballerno

l' 6$500

110"000
66$000
44$000

t As pnLenL's concedendo honus de poslos oos omeio. e pl'llr.as do exercilo. da
armadn ou gUlLl'dlll1acionnl deSlocada, COlll dpc1fU'acno "pre. sa de ser em reIlluueTacno
de servi<;os mililar ,'_ eslno i emplas dosello. Av, circo de 22 do julho de i \l3 (Ord_
<lo dia n. 437).
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A dynamite, o algodão-polvóra, a melinite, a fulgu
rite, a schnebelite, a weisbenite, a austrilite, a
batistite e outros explosivos.

A dynan1ite- De todos os expIo ivos de gllerra é
o mais conhecido. E' composto de nitroglyc rinn obsol'
Tida pela silica porosa, silicEl e La que, em FrnnçEl, constitue
uma especie de tripoli (pedra ll'ipe ou de tI'ipoU) que
póde ab Ol'ver tres Tezes o seu peso de llitroglycerina.
Encontra-se em- grande cluanLidade no terriLorio Ceyssat,
no Auvergne, proximo de Randane; donde o nome de
randanite.

Na Allemanha a materia absonente é uma mm'na sili
cosa, devida a milhares de conchinhas de inCusorios micros
copicos, mui friavel quando secca' dahi o nome de kiesel
gübr. Nobel foi o primeiro que della serviu-se.

A dynnmite regulamentar em França é constituida
de:

20,8 parles (em peso)
3,8») »)

RandaniLe. . .
Sílica de Vierzon. . .

sub-carbonato de ma
gnesia . 0,4 ») »)

25,0

E' mnn dynamiLe de base inerte porq le existem ouLras
de base activa, cujos absoI'vente são igualmente explosivos
quando empregados isoladamente.

A dynamite regulamenlar é de 75 para 10) de nitro
glycerina, e 25 para 100 de materia inerte.

A glycel'ina (C 8 I-I O fi) foi descoberta P0l' SeMeIe
tratando as materias gordas pelo oxydo de chumbo, sendo
a nitroglycerina descoberta por Sobrero em 1846: por
causa, porém, de sua instabilidode deu lagar fi tantos
accidentes que seu emprego ia-se tornando ruro, aball-

1 Este artigo foi extrnbido de dh·ersos líVl'OS milltnres.- L. V.
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donado qua i, quando ouel llcontrou 11m meio de fabri
caI-a regul81'mente em grandes pel'igo , fazendo-a explodir
pelo fulminato de mercmio.

Ainda assim a cidellt s di\'ersos impediram-n a de ser
transportada pelo caminhos d ferro, o que I'ez com que
o sal io suéco tratas e ele fechar sua usina quando, por
accaso, de cobriu a dynamite.

Collocando em caixas, previam nte preparadas bo
telhas de nitroglycel'inu, cuidado amente separada uma das
outl'as por camadas de arêa Jini sima, afim de evitar o
choque, deu-s aca o de (lU bl'al'- e uma dessas ) 0
telha e:struyu ando o liquido, que fLlra totalmente abs I'vido
pela 8rêa ,_ m perda de 11ma ,Ó O'otta.

bel, recolhendo es a ma_ ~3, ubmetleu-a a experien
cias di\'er e concluiu que a nilr glycerina ahsoevida
toenava- e man avel em perigo, sem comtudo perder a
sua foeça explosi"u.

E assim sUl'giu fi dynamile, cuj pl'ogl'e3sos ninguem
ignora.

E' empregado no exercito soh a fÓl'ma de célrtuchos
pl'ismaticos d 100 gl'ammél, ontidos numa caixa de zinco
nüo soldada, pal'a pel'miLtir a lia dilntação quando ülLinge a
temperatura de ,0 acima de zero, tn que congela. N ta
condiçãe delom\ mai lacilmenle. e t1 e poleta Gaupillat
de ulote refor ad'} contendo grDmma e meiE\. de fulminato
de mercurio pmo tio de xcell Ilte mll'ego,

E prel' riveI, p rém fuz r d" on (l'elar o expIo ivo,
quel' m banho-mal'ia, quer 11ltl'oduzindo cal'tucl1os em ua
ma a. ~üo 1J11Vem, ob I rel xto algum. tenlal' descon
gelar os c.'lrlll ho approximan ]0-0 dir ctamente do logo'
porqu ba em ua ma a 111 smo p; )ada, ponto em c]ue
a temperaturo' muiLo eleyauo, ' que n sso entidos
nüo ))a~tam para uynlial-a; de mod que es es raios cfllol'l
ficos, a im 6nsel'vados, L em ocçiíO basLante para fazei'
detonar () dynamite nas m<1os uo impeudente que tenta 'e
de congelal-n por e e mei .

Os gazes de e11"ol vido pela comI li Lão da cl'yn mite
occasionam foetes dure de cabeço) qu Ó uma absorpçú
longa e de café forU sirno, póde 8J randal-as.

o algoclão-polvora. - E' prepnrado fazendo reagir
uma mi tura ri fi icl azolico e atido L ulfurico sobl'e o al
godão 1réyiameute reduzido a pó, Foi Braconnot quem
primeiro C'stuclon a acçuo do acido azoLico concentrado
sobre o algodOo, o pap 1, o linho, o mnidon, etc. e aos
proclllctos o) tidos deu o nome de J'!JZoi'dina. Pelollza
provou, mais tarde que embebido no acido azotico muito
concentrado torna o algodão muito combustiyel. Schünbcin
foi quem, em 1 46, de c lJrill o verdadeiro ulgodúo-pol
vora, a que Pelouze chamou p!Jl'oxiliIlCl.
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A densielaue do algoelão-polvoro é apll' ximadmnente
fi do agua' qu il11L 00 CJl1tncto de urnu clHlmma ele 
pr ndendo abundantes vopores rõxos, d rido 00 de lJl'en
dimento elo Rclu hyp -uzoli<;o.

Pelo choque o algodão-p lvma. eletonfl. inITan1ma- e
ou perfura simplm:,mente' s ndo ele nolM que quanto mais
hygometl'ico (~ o estado d) olgodilo-pol\- ra tont mai
diffidl é a eletona,;il pela calJsula, Na proporçUo de 5
para 100 d'no'ua e a car'ga regulamenlm' d 19"5, ele
fulminato, a detonação nü é s glll'a. a algo luo-p lvoru
humid , tol c mo se usa na m rinha fl'oncezo, é insen
sivel ao choque da balo, mo' ua força expansiva é a
mesma que a do algodilo-p lvo~a secco. a ulgodão-pol
\;ora ordinorio ~, insoluvel no ether.

a olgoclilo-lohoro é o explosivo de guel'ra dos al
lemnes; sendo rue o li ado pel s inglezes é misturado com
azotulo de burio.

A. lueliuite - Um novo explosÍ\"o de extI'ema vio
lencio que deixa D perder d vista em seu. ef":eitos des
truidore todos os da dynDmile 6 - a melinite.

a ministro da marinha da França ordenou que fossem:
. feitas experi ncias com olmzcs cmregado de melinit,
afim de se conhecer a 'ua efficacia.

As experiencias effectual'al11-S0 a algumas milhas d
pmto militar de Toulon contra o coUt'oçado Bel[iqlleux.
Quando este na vio regl'eSSOLl ao. porto foram encon tradas
,as seguintes aval'ias: a COllI'oça em geral foi muito da
mniticadD; os obuze Dlil'ad s contI'D o costado de bombordo
utrayessoram o noyio, lilzendo em 11m e o ltro b0l'do
rombos cle 11m metro de eliamelm. Tlldo o lU O. pI'O
jeclis alcançaram 11a bnteI'ia elo couI'açado ficou reduzido
a pedaços; o convez abateu- ·e. Tev -se o cuidado em
aÜl'ar acima da linha de flucluação' e a 'sim nüo fosse,
o Belliqueux terio so solrado 00 primeir tiro.

a canhão que serviu nos eXI eriencias foi o de 27 cen
timetros, modelo franc z.

- La Nature Dssim relata as expel'iencias feitas pelo
DI'. Poncet, de PaI'iz:- Segundo o Dr. Poncet, medico
em (;]lCfe do Val-de-Gmce, em PUI'iz o obuzes c rre
,gados cle m linito al'rebeJJtc 111 em 500 a 60 estillHlçOs
de varios tamanhos, il','egulÜl'es, cOl'tantes, perfurantes,
e, olém disso, prouuzcn'1 ainda um cliluvio de pequen .:>

projeclis de, mais ou menos, ;iO gl'DmmaS coel" 11m.
Us obuze de aço, cal'reo'ados a meJinite, ][io e::>ti

llwços tüo cortantes que silo como fecos, - e lilo velozes
(lUe vtio a 300 melt'o.:> do Ioga!' da explosúo pnra tl'ás,
- e a 9 J para ti fI'ente. Tal é o calor rue re elJem,
que, pouco depois da explosilo, ninguem póde pegaI'
neJles.
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No logar em que arl'elJenta um obuz de melinite-
Lucia fi '1 deslruido ao I' dor; homens e vaUo CI'i vados
de e~LiJlwço .

Assim, o ObU7; de melinite deixou a perder de vista
o ve1l1O obuz:s e llL' os de 1870, que llucluellu época
[jzerl1m a admircl<;üo de tod s,

A :Culg'urite - Eis nome de um novo e.'plosiYo,
do flual Pi et, seu inventor, fez imp rlanles experlen ias,

111 presença de subia', militares e uma mullidilo consicle
rayel de enriosos.

prOl ri da les mois notaveis da (alglll'ite são: - pro
duzir uma xplo U' em fogo e S 111 . fumaça; ser de
Lr'lln Io!'le faeil e em perig , de manej simpl s, e po
dendo er guc rdad~ liquida ou solido em cíwtuchos de
ferro hermeti amente fechado .

A expio [lo (1"l-'e p I' contacto com a elect!'icid3.de,
produzida por pilhas.

Dahi partem os cabo~ que Yii no f mdo das mina ,.
anele qu l' que e emp!'egu a fulgl1l'it . Pictet vui fazel'
novas expeI'iencius no enlido de appli aI-a á U1'te miliLor.

A s1Lll.ebelite - ..1 schnebelite, c mp sLa de c11lo
ralo ele p las;,u mi lurado com cellulo e puro u 001
fibra de pau" Lal lual c m é empregada no algodtto
p Iram, é uma lolv I'a de fabl'i nç50 simplicissimo, {ue
não fica .m muito dinh i!'o, e de pouca ou nenhuma
fumaça' nua suja o cano da a!'ma,.6 inalteravel e
mesmo molhada, consel'Ya toda as uas propriedade ;
póde ser aquecilla sem peI'ig . nuo explode n m por at
trito nem p')r c11 qu ; pum se inflam mar, I reci a de lima
lempel'alur:l el "adi sima e ailHl ne te as, s6 fará ex
110s50 i e3liver em reducto Ci clwdo.

Foi ne tes t rm ." que o irmuo chn belin, ellS in-
venlores (offi<;ioes de artilhari do exercito Cr ll1cez), a pro
11uzerul11 00 govemo 1e seu pniz, C[ue nüo lhe pl'estou n
rl.evitla. tlll 11 &0. Es n. ti ltenção en ' nLrm'am ellcs p r parte
da B õlgica da Ing-hlel'l'a, anele a experienciv 'lua
dando re. lIllado. mllilo l'avurU\'ei .

A 'VoisbeuriLo - O Dr. 'Veis cml regado n'umn
f~l)l'icud dynamile na AlIemunha inventou um nov xplo-
SIYü omp 'to duma sllbstan ia t;\'OI'do de càr p l'da enta
tendo fi consislencia do azeile congela 1 .

Collocndo sob u ncção do fogo queima lentamenLe em
chamma azulada, e s6 e der1'ete á lemperatl1l'R elo 50 gl"í.
centigrado . Não explode pela. 11ercu ÚO l1em pela acção
~e: umfl. fai a. lnLr duzirl ,porém, na mas (l Ullla mal rin
11'111 é il}1mediatu a detonaçã [ue produz peqlleno ruido
e.muito I uco fumo. Esta ubstancia, bre cuja omI -

lÇ<1,1 se guarda o maior igillo, tem sido empregada CJ1U
h 111 exit>o nos can11õe.'. e Ull'[\S llI'ma.::> de grande calibre.
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o desenvolviment de calor é muito pequeno, pai' no fim
de cem tiros a temperatura pouco excede de 29 grãos cen
tigmdos

A bergite - Um novo explosivo acaba de ser desco
berto 1ar Berg e Cari- fauLrand. Consiste n'uma mistura,
em pat'tes iguues, d hypJpho phito de bar/ta e chIarato
de poLassa, que depoi é secca e pulverisada.

E' feita aos poucos s bre uma folha de papel com uma
espatula de madeira. Pelo choq.ue desprende calor e faisca,
que são de um etli ito urprendente.

Destina-se este explosivo a substituir o fulminato de
mercurio dos cartuchos effectuando grande somma de eco
nomia e segurança.

A australite - E' um novo e formidavel expIo ivo,
inventad na Ino'laterra ou na Australia, e ao qual não
qujz o inventor dar o s unam, como é de cosLume .

.ri australite já foi experimentada deante de engenheiros
e pel'itos nas minas de Brocken-Hill, onde em pequenas
quantidades arrebenLou I'oclws de muitas e mLli Las tone
ladas ele peso. ,

Feita a experiencia, f rmou-se imm diatam nte mua
sociedade para o fabrico e exploração dD austro. IiLe.

A batistite - E' 11m novo explosiv l'eil de nitro
cellulose e nitroglycerinn, sendo o primeil'o em esLado
solirlo e o segundo liquid , e cada um tomado i 'oladü.mente
é um explosivo perigoso; I'eullidos, mistLU dos, produzem
uma materia estavel, in ensiyel ao choque e ao attricto,
não expl de ao ar livre, mesmo com o f'mprcgo das d to
nações. Até agora a bati (ite só tem sido lUlrln pela ILalia
na confecçJ.o dos cnrtucho. , modelo 18DO, e nas cHI'gns dos
canhões de campanha, de monLanha e de lil'o rapid . A
batistite, quando empregndfl Jlas boccas do fogo é conhe
cida pela denOlninaçilo de jllite em consequencia da fórma.
que arfeda - a de um fio de secção quadraela, cnjo c ffi
primento corrc.:>ponde a dJ cartudlo do anlliio ou ele
fuzil-' a Slla espessura 6 de lmm para os canhOu de cam
panha de 7 9 centimetro·' para os de tiro ropiul) e os de
montanha de meio millimeLro.

- Além desses expIo 'i\'os existe uma infinidade; t'les
como: a claalillCl, a tonita, a gelatina eJ:plosiva e
detonante, a lo/'citCl Uelatinaela, a gelignite, a sebas
tina, a glyox{fliIlCl, a meganite, tendo todos 1ar base
a nitroglycel'ina; a helhq.tflle (explosiyo dos novos obuzes
de ruptura allemães), a' secu/'ite, a bellite, fi /'obite e
ouLros, tendo paI' base o nitrato de ammoniuco., o l11Uitos
outros explosivos, de que I3nckniel nos clú llma detalhada
n menclatura no seu Ro al Enoim'ees ('or'ps.

- UHimamonto o induslrial france;,: Bossol aIJal 'sando
com bioxydo de sodi'J os residuos resllllantcs do ~reparo
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do pho~pl 01' desc briu cs ualmente um DOYO eXIlosivo,
que por um triz nüo o ma ndol1 pElra outro mundo.

ApezaI' de se ler linac10 de V)8r pelos ares, comtudo
o il1\ entor lIU deixou de ser castigndo pela sua descoherla,
ficando CI111 o l.Jra<;o esquerdo hastante ferido.

O aluminio m i é per~ itamenLe inoffcnsivo; o mesmo
se póde dizer do bioxJ'do de sadio. l\las estes dous c l'pO ,
r unidos C[lle sejam, constituem um tl'emendo explosivo,
lue deflagra ao impl conlacto de uma gotLa de agna.

- lêm deJ no") Xl I jy, tem s o nitro methano de
soda, l10me llnd pelo in" ntor. Uma purcelLa basLa para
produzir limo explosúo, e igLWI pe de acido picl"ico on de
melinit pUlICO effeito prtldllzem em face desse novo produ
cto. A . 11. iIJilidaue d /litro methano de soda~ (C H':! Na
Az )'1) [lura o.' chimico crú um ob taculo con idera"el o
s u emprego na gnerra, porque detona ao mai fraco choque,
o cinco g-rümm:t de ta lelTivel ub Lancia por de cuido
d um aU.·iliar do profe 01' Zelin ki. produ;:iu uma onda
gazo. fi, cujo velocidade torceu e qnel r u tudo Quanto e 
t8va colloca(lo na parte uporior do lnbomtorio as melhan
do-se no elleit de um c~·clone.

A respeito d eXllo.:>ivos o i1Lustrado lente cnLhedr'aLico
da E ola i\lilitar do I io Grande do .'uI tenente-coronel
de engellheil' Dr. II nrique \Imtin n dirigiu a e
guinte, linha :

Fulminato de mercurjo

« Todas n u]). lancjas expIo i\ a npresenlam duas or
dens ele '""pI '[(o: detonaçc7.o u explostto de primeira ordem,
l1uaudo ô pro"ocada por um agente detonante ou por
llma Vil 1 ntn l'ercu tiO; e explosão imples ou eXIlo ão
de segL11lda ol'dem, quand 1l'O"vocada pela inflammuçáo 01'
dinnrin conforme reconheceram Roux e arrau,

A detonaçüo fuz o eXIlo ivo de e11"o1"er a sua maxima
energia, emquanlo que a inflammação ás vezes não produz
sinJo uma ~imple chamma me mo em expIo ivos ener
gi o c mo a dynamite, por exempl .

Esta ub tancia explosiva. cuja d coberta é devida ao
ngenheiro A. obe1. é, c m e ahe, o resultado da mi~

tum da nitroglycerina com um corpo poroso inerte ou
activo, C[U serve de absor"ente áquelle liquido: sua força
6 e "traordinal'iamente gl'Unc1e. Entretanto pOde ser inflam
muda com uma chammu sem perigo algum. Mas si se a de
tonElr p r meio de um fulminato a sua força é brutalmente
energica se ·xercc em lodos os sentido

-6
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No primeiro caso 1m a e.rplos{io simples e no egundo
.. cletonação.

O que se dá com a dynomile elá-g tambem com o a1
'odão-p01voro, explosi\"o tambem grandemente energico e

de uma força cerca ele 10 "ezes superior a da p01"ora negra,
quando comprimido.

Roux e Sarrau determinaram as fOI'ças relativas deste
-explosivo, com a polvora 1'rancew, denominada B, achando
para explosão de primeiea ordem 6,46 e para a de segunda
apenas 3.

Para que, pois, se possa ohter de um expl i\"o a ua
maxima energia, o seu maior de en\"olYimento de forço é
precis crue se provoque a sua dctonaçuo, e o meio empre
gado para esse fim é a acçJo do fulminato de mercurio,
que é de todos os fulminlltos e expl sivos o que tem n
propriedade de produzil' a mais forte detonaçuo, nu tendo

ido possivel até agol'll yer subslituielo por outros.
"\ amos, pois, t['alar de -te fulminato.
O fulminato de merclll'io roi o primeiro elos fulminato'

escoberlos, e é a Dayen, pl1armaceuLic dos exercito de
Luiz XV que se deve essa des'coherta, em 177", mas foi só
em 1778. quando BcrtllOllct desco])I'iu o ruIm inalo de prata,
eu anal')go, que se leye tl iel0a de uPI licul-o aos Ut;OS

militares.
Mas a ua extrema facilidade ele 1etonaçi10 e o pvrigo

e seu manejo tornou-o rcstl'iclo aos fogos de al'Lilicio.
Mais lal'de, porém, em 18), IIow8l'rl diminuiu um

lJouco ssa facilidade de explosão acldi ionanrlo-UlO uma
})equena quantidade de sQlitre; tl'ahi em diante pouele
€ntão s r empregarlo com \"antagem na cOllfecçi1o das ca
})sulns fulminantes.

E' conhecido tambem pelo nome de [Já ele [JoUYl1'd.
E' o unico do fulminlltos melnllic.3 que a pyrole

chnia mililal' emprega, por ser de prepmaç'uo economica e
menos perigosa.

Fabl'icação.- Os elemcntos llccessar:os pal'a" 1n'e
l)araçuo deste mi.xlo sJo: mercurio, acido <. zolic e aleo 1.
O mercurio a empl'egar c1cye ser pet'feitamenle I mo' o
flcido azolico deye er a 'tOo Beaum6 e o alcool nitriDcado
:a 40~ Cartier ou de 85 0 a 880 centisimaes.

Para pl'epmal-o lomll-se uma parle, em peso, de mel'-
urio metallic e eolloca-se em 11m grande lJaluo ele Yidl'O,

no qual se del'rama 9 parte de acido azoUco' le"\'U-se o
j)n.lão 00 banho-maria e ahi conserva-se, alé qu o metal
Jique completamente elissol"ido; retira-se logo que n f r
'Vura deixe çle se manifestaI' C[ue a superDcie d J liquid
fique lisa, o que indica qne fi reoeçi1o oper u-se tolalmente.
L va-se ntüo tudo ])ora um logul' ahrigado, frese e nrc
"ado, "ai-s dCl'l'amando pouco a pouco, sobre o licor' o JLido,
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1.4 parles de alco L Pouco tempo depol ' principin a se ma
nuestnr nova rcacçUo e tanto mnis depressa (fuanLo mais
secco estiver o ar.

A reacção é indicada n principio pela formução ele li
geit'as hôlllas o fraca fervuw, a que egue-so logo abun
dante desprendimento de yapor s esbranquiçados rue con
teem acido carbonico, bi xydo de az to, eth [ nitrico e ether
acetico. Passado algum temI o e11cs vilo se tornando ver
melhos e menos abundanle alé que ces"'am ele todo. Pelo
resl"riament o fulminaLo que e fórma yaÍ se precipitando
no fundo em pequenos cI'yslaes de um branco amarellado.

Finda a reacçilo deixa-se o liquido repousar durante
duas 11 ras até se compleLar o desprendimento ele gazes e a
accumulação do fulminaL . Decanta-se entúo e lava-se o
fulminat 1 OH mui y zes em agua distillada, até que o
})aI el uZIlI do tUrJl .sol nüo aCt;UEe indicio algum do acidez.

Colloca.-se dep is um pequeno ta)) leiro de mad ira e
yaÍ a s cear ao sol on em uma estufa, Lendo-se o cuidado
que a lemperatura não exceda do 50 , J1em como que não
caia no fulminat algum grilo de areia ou ele qualquer corpo
dur, ,

Deye lH1Yer torla a autela 1IUO só na preparação
com na manipulaçi1o, qne nuo sJo is ntas cI perig03.

E' este o modo mai simples e de melhores resullado~

])ora a preparaç.uo do fulminato ele mercurio U IJUJl'cltT'io
tltlminante como alguns chflmam,

Púc1e-se tl"lmbem prepUL'al-o com outT'[tS elosagens' ci
turemo , porém apeuas oe r lações, seguinte :

ChWlclelon detol'lnin<: llm de 111 rcurio 11) de acido
azotico d densidu(le 1,4 e ,3 de alc 01 com a densidade
0,3. O rendimcnt 6 Li U;i % d mel' mio 'mpregaclo.
Esta dosagom é a mesma lLue CllamfJion indica com
pequena modificaçüo para oito parte sómcnte ele alcooI.

Chemliel' indi a tres porte' de mercurio. :30 de acido
azotico a 40 1 B, e 17 le nlcool a [O O/I' devendo-se fazer
para fim da opera uo dilas cOI'recçõcs succes ivas com
2 38 e 1,3 parles de alcool. -

LiéiJiq ll1ul1cl!1'Ht tea.tnr a feio tees parles ele mercurio
])[[ra ::lG de acido élzotic de densidilCl 1 3t e 3't partes
de aleool de 800 n 850 centosimaes. O renc]il lento varia ele
118 n 128 0/o • Esta elo.3agem em a mesma de HO\Hlrd.

Pl'opt'iedacles ,- O l'ulminnL de mel'cllI'io 6 ele côr
~ ranca amnrellndfl, d. um valor stypico e metallico,
lllodoro Cfuasi ins Ilrral na agull. E venenoso e extre
mamonte inslavel. Em YÍelude desla ultima e terl'Í"el pI' 
priednue teem-se dado alglllls ac identes elesastr050 , com
em 1888, CI'Umo , no Ln! ora.torio PFoLeclll1 ie') d i\Ienino
Deus 11 - ta cidaele: em 187tl m Pariz, monondo neste
lG pessoas c ficando fcrida.· 40, _\. casn em (I! te se deu
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o desastre, que era um depo ito de brinquedos, era de
6 andares e desm ronou compl tamento.

O fulminato de mel'cul'io detona com extrema yio
lencia sob o menol' choque ou atlricto entre corpos dUI'os.
produzindo uma chamma avel'melhada; a expIo ao sendo
tanto mais facil quanlo mais grossos e mais puros fOl'em
os seus Cl':i staes. E' muito brisante.

Aquecido gl'ac1ualmenle detona quando a temperatura
altil1ge a 187 0 ou mesmo 180°.

Parece não detonar expontanemnente. Para se dimi
nuir a sua pI' priedade detonante humedece-se com agua.

Com 5 % d'gua elle detona pelo choque, mas só na
parte percutidfl e sem chamma.

Com 25 a 30 % elle ainda detona, mas rarmnente.;
é com esta quantidade d'aguu que se deve humedecel
para -poder ser manipulado sem maior perigo. Ao tritu
ração devendo ser feita em mesa de mllrmOl'e com moleta
de madeil'a.

Para se ficar conhecendo bem a sua força hasta c m
paral-o com a polvora ordinl:1ria.

25 grammas de polvol'a collocadas debaixo de um
barril .de 50 liilos de peso, sendo infiammados levantam o
barril a uma altura de 13 a 16 centímetros.

O mesmo peso, porém, de fulminato de mercurio na
mesmas condições reduzem o barril a pedaços.

Collocando-se ao lado um do outro dous traços, um
de polvora e outro de fulminato, ainda que se lance fogo
em primeiro logor á polvora esta serú pl'üjecLada quasi
intacta pela explosão do fulminato, que é mais rapidll que
a propagação do fogo na polvora.

Cobrindo-se um pouco de fulminato com uma camada
de polvora e promovendo-se a explosão, a polvora será
projectada para os lados sem quasi ter tempo de se in
fiammar.

25 grammas deste fulminato collocadas sobre uma
taboa descançando no chão e infiammadas reduzem a
taboa a pedaços e abrem um grande buraco no chão.

Vê-se assim que, mesmo ao UI' livre, seus el'feitos são
violentos e se exercem em todos os sentidos.

A sua energia é tal que elle actua antes por choque
do que por inflammação sobre qualquer substancia ex
plosiva que estiver perto.

A' vista da extrema energia e violencia de explosão
que possue este mixto, deve haver sempre o maior cuidado
com e11e, não só no seu preparo e confecção das mu
nições, como tambem no acondicionamento e transporte.

Roux e Sarrau acharam para este fulminato apenas
a explosão de primeira ordem e determinaram para o
valor ele sua força 9,28. O tenente G. Charpy achou que
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10 grammns leste fulminato detonando em espaço de
50 centimelros cubicos. cHío uma pres fio, segundo expe
rien ifl, de 11 3 kilogramma por centimetro quadmdo.

Usos.- Este fulminato é de us restricto na pyro
tecllllia militar, que o emprega no fabrico das copsulas
fulminallte~, nas e conoas dos cartuxos metallic08, nas
e paletas de percuspão e concu l10 pma artilharia e em
todos os aL'tificios em que a d tonação deva ser produ
zida por choque' nilo é entretanto empregado puro inão
no cn,.,o em qu fuI' de tinndo a promoveI' a expio ão de
sub tnn ins energicas, como a dynamite, algodõo-polvora
e oulrns muitas, cujos nomes serilo encontl'odos em outro
arLigo de 'le Guia milital' ob a epigt'aphe - Erplosivos.

A e~corvfl. dos cartuxo. e e paletas se prepara do
seguinte modo: reduz- e a pó uma certa porçáo de chlo
rato de ]lola 'io relmado e separadamente foz-se o mesmo
a igUAl 1101'<;5 ') de sulfUl'eto de nntimonio. Mistma-se
depoi e to ~ dou c rp S e. quando estiyer formado um
todo homogeneo junta-se o fulmInato de mercurio em
quantidade igual ú de cada um dos ontl'os corpos. Es
tende-se em segnida a mistura em unia mesa de mar
moI" e com lima espalula de marfim vai-se m vendo de
um pUl'a outro lado, c m muito cuidado, até que fiquem
perfeilam nle mbturados os tres COl'pos. Deita-se então
um POllCO d colla ele peL'e di olyidll cm banho-maria,
com ücldiç-l1o d uma pequena quantidade de alcooI e
formo- e uma especie de ma sn de consistencia pa tosa.

Em logor ia colln póde- e empl'egar a dextrina.
12 g1'ümma d ada um dos comp nente e mais a

colla dUo ponco mais de 40 grammas o que chega para
cnrl'cgar 1000 cRpsulas, leyulIdo cada uma 0.",04. »

H. Martins,
Tenenle-coronel.

CORREIO GERAL

Regulamento de 10 de fevereiro de 1896 (dec. n. 2.230)

o SBI'\'iço tIo Correio' Fellerae DR. Republico. do E tallos Cllülos
do Bl'azíl comp te a União e e:;tá t\ cargo do Miuistel'io da IDuu"tria,
Viação e Ouras Publicas.

O erviço dos COI'reios Fetleraes com pl'eheOlle: .
1", a recepção, trausmi 'são, di tl'il uição e o regbtro de cartas,

cartas-bilhetes, bilhetes postnes, Olnouscriptos, impressos, amoslra:. de
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mercadorias e pequenas encommendas, permutados elen tro elo territo1'io
<la Republica;

2°, a recepção, tl'an~mi _ão o o registrodecartns, bilhetes poslaes,
mauuscriptos, impressos e umotras de mercadorias, el tinado ao ex
rerior da Republica, e a sua distribuição, quando procedentes úe paizes
estrangeiros;

3", a permut,lção de numeral'io ;
4°, a cobranç1, pOI' conta de Lerceiros, de titulas pngavois á vi ta.;
5", a. recepção <le assignatura paI'a. jornaes e outras publicações

periodicas ;
6°, o sCI'viço das caixas ecollOmicas postaes;
7°, os e1'l iças que deriyem do cOllvenções ou Ira t'hlos.
A União tem monopolio:
l°, do transporte e rli lribuição. de cartas-missivns, fechatlas, e ele

correspondcncia de qualquer naLurezrl, fecllUc1a como carla;
2°, do ülbrico, emLão e venda dlj sello$, cartns-lJilhetes, bilhetes

postae!>, sobreeal'tas, cintas estampilIJadas e de quae quer ouLras for
mulas em que houver estampilhas postaes.

Estão excluidas do monopolio de Lransporte pelo Correio:
1° as cartas abertas;
2°, as Clulas franqueadas e cal'imbadas nos Correios rle origem e a

que já tenham tl'ansitado pelo Cotreio conduzidas :rOl' qualquer pe. oa;
3", as que forem transportadas entre dous pontos, onrle não IJaja

serviço po tal;
4°, a que forem levadas a uma caixa ou repartição po tal;
5°, as que forem tran pOl'tndas no recinto dns cidndes, vilJos e po

vooçõ~s onde não haja serviço de cnixas para collecra de cOl'J'espon~

dencias e distribuição domiciliaria, e os que nos cidades, ,illas o po
voações, onde houver caixas para collecta. e distribuição domicilinrin ..
qualquer pesso:\ fizer tl'an.'poI'tar pOI' servidores sens;

6°, as cadas fechnelas relatinl. lt seniço das estradas de ferro, das
companhias de navegação e de LI'ausporte, em transito nos tI'ens,
carros ou embarcações, com endereço a suas respectivas estações ou
agencias.

O correio não exped nem distl'ibue:
l°, olijecto cuja manipulação possa ser damnosa ao pessoal ou ás

correspontlencias ;
2°, carta, pacote ou qualquer objecto de correspondencia que con

tenha artigos de ouro, praLa, lJronze ou nicke), ou de qualquer OlJtl'O
metal de valor, moedas que estiverem em circulação, joias, pedras
finas, olJjectos preciosos ou _ujeitos a direi Los de alfandega, excepto as
encommendns regisLradas com declaração de va lar;

3°, papel-moeun, titulas e valorns ao portador, pagaveis á vista
ou a prazo, bilheles de loteria, excepto em carta registrada com valor
declarado;

4", vales ou cheques-postaes, excepto em carta regh,trada com OlL
s.em valor leclnradoj

5°, artefactos, desenlJos e publicações obscenas;
6°, objectos com endereço ou dizeres injuriosos, ameaçadores ou

indecentos ;
7°, animaes vi vos; ou mortos, qunndo inconvenientemente prepa

rados ou acondicionados;
8°, plantas vivas e outros orgãos de plantas, taes como - estaca~,

enxertos, folhas, ramos, flores e raizes de plantas, ou ~emer.tef', cujG
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transporte, por su peita de algnma mole tia ou praga, tenha ido pro
hilJido pelo !:lovel'no;

9·, todo e qualquer ohjecto de corre ponuenl'ia, cujo peso, volume
e condi,:õe de recebimen to não esti verem de accordo com as regra&
estabelecida' ne te regulamen lo,

Todos os objeclos de corre pondencia particular ou omcial podem
ser recebido', tmn mil lidos e di IrilJuido' no tenilorio da Republica~
mediante as formalidade do l'egistro,

O regi tiO é (awliatilJo pam as cartas, cartas-bilhetes, lJilbetes
1J081ae', mo.nn criplo. , impres'o , jornaes e amo tras de mel'cndorias;
é obrir/atorio para;1 carta com valor declarado e encommendas com
ou sem d claração de valor, vale e cheques po laes e pam. as corre5
IJondencias omciaes com valol' declarad .

O jornae 'ubmellidos:1s formalidades de registro ficam sujeitos
à taxa do" im pt'e o .

As carta com valor d cbl'ado só po,lel'fto conter nota do The
souro ou de bancos, papei' I'epre 'enlati vos de valor, letl'as e ordens
de pagamento, tilnlos de di,'ida publica, acções e ohl'igações de com
panhias, banco, empre_as on ~ocledades, ellos do Correio e sua for
mulas estampilhaclas, e tampilhas do Tllesoul'o da União on dos E
tado , bilhetes de loteria o.quae 'quer OUtl'OS titulos pagaveis á vi ta
ou ao portador.

Nas cartas sem declaração ,le "11101' Ó prohibido incluirem-se tae~

objectos.
A . formalidades para o regi tro das corl'espondencias ~[o :
I', a ia cripção nominal e .ob numero de orJem do ohjecto regis

trado;
2", entrega, em aclo . eguil1o, ao remeltente de um certificado do

regi Iro '
3°, r:. pa sogem da corrcspon,lencia., de do o momento do regi lra

da miío de um para outro empregado. I'ar-so-!la. sempI'Ü metliant
recibo, alé o acto da entrega ao de'tinatal'io.

A cOI'respondencias, que tiverem de ~er regi tl'adas eslão sujeita
ás me ma condições de limite de pe o, dimensões, acondicionamento e
de notos auctoJ'isudas para cada ela se do correspondencia, devendo
além dis o o endereço ser escI'iplo a tinta ou impl'e- o cm caracteres.
legiveis, com o nome do destina ta rio e logar lo de lino POI' extenso~
sem qualquer vicio no envolUC1'O quo po a dar logal' ft suspeita de
violac,'ão, sem o que não Rorão taes cort'cspondencias l'ecelJitl.ns e sub
metlidas áquellas formalitlades.

§ 1.0 O recebimento desta cla. 'se de corresponrlencia fica sujeito al)
borario anlecipadamente annuncÍlulo e detel'minado para cada locali
dado pelos administl'adores, suh-admillistmtlol'es e agontos, de accord
com o intel'e ses do publico e as conveniencins do serviço postal.

§ 2.° As corre pondencins registratlns sem declaração de va.lor
além da taxa relaliva á classe e :lO l,e o do objecto, eslãl', sujeitas ~

um premio fixo e 200 reis de cada reg-istro.
As caI'tas com valor declarilclo, além da taxa relativa á classe e a()

pes? do objecto, e do premio fixo de 200 réis do cada regi. tro, pagam.
maIs 2 % do valor llellas incluido, nas seguintes proporçMs :

Alé 10 '. , . 200 reis
de 10$ a 15 • 300 »
~ 15$ a 20 , 400 »
» 20 a 25 •. . , • . • • . • • 500 »

e assim por dian le, accrescolldo sempre 100 réis por 5' ou meno~
de 5..000,
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o valor maximo a declarai' na correspondencia regi Iraria não
poderit exceder de ;)00 , quae"quer que ejam os objectos l'el'llliltid(\s,
incluídos nesla cla .e de cone pon iencias.

As eocol1lmenrla rom declaração de valor ficam ujo'ila~, além da
taxa de porte e do pl'emio fixo,lc 200 réis, á cnmmis,ão de 5 % rio valor
declarado, não devendo uunca H dita commi.3são ser infeliol' a 500 reis,
do modo seguinte:

$500
,~i50

1.;000
1~?50

1~500

ViCiO
. . , .. 2~OOO

em pre 250 reis paI' 5 ou fracção deaccre.cendo

Até 10 000
» 95, 000
» 20$000
» 25$000
» 30:::;000
» 35'000
» 4U 000

por diante,e assim
5 000.

O valor maximo a declarar nas encommeodail l.ão porlerà cxr.:del'
de 300$ em c:Hla. uma, poJcnrlo e se valor ser inreriOl" ma' nunca
superior ao y,'.Iol' iotriueco 110:> objectos n llas coo Lido .

AS cOrl'espoo,lcncia~ officiaes 10rlem ser rrglbtradas com o 1 sem
valor declarado, de',le que ,-ati façam as llle"lDllS COilni<;üe' exigi. las
parn o registro das corre~!,oorlellcia: lJarticulares e que eslee,jll requi
sitarIa f'lTlciall11eut", exccpto I)uando, nns remessns urirenlcs dll valol'es
sujeitas a tal'S for1l1ali.lades I ão puderem ellas :er prl:'enclJid: s n', bora
cio regitro, derenJo I'm t"li'S casoS ser acceita a declaração illcial
a signada pelo remeltente.

Pa]'a a. cort'espon leneia om 'iae: com valor dec1arudo não havel'u
limite de quantia.

S;10 sujait;ls ao reg-istl'o obl'igatorio as correspondencia de sel viço
postal, contendo:

l°, valore:' encontratlos em carta, ou em caixas til) C"rreio ;
2°, objectos tll:' fJol'l'espon lencia franquearlos com sei lo' scrvÍllos,

fal-os ou fabincatlo' ;
3°, col'rpsponJencia" :lI~peitas de conterem objectos prohibirlos. ou

sujeitos a direitos da i\ Ifandega i
4°, autos laVl' d s na' repartições posbes om virtllle da falIa. de

objectos reo-i trado", rias li'ta' que deviam acompanhar o~ dilo:; objectos,
ou de faclul'as da rOI'res\,ondencias ordinarias ;

5", avisos de recepç1i.o de ohjectos registrados, devolvidos ;\ re
partições de origem; ,

6", saldos ou deficits rias repa!'tições po~taes, sellos e fOl'mlllas
estarnpilh Idas.

As carta e ohjectos rle co!'rp ponllencia ordinari~ que tI' 1nsilarem
no Correio, sob regi. tro de st:H'viço j1osLal, quando tive!'em Si,iO regu
larmente fJ'anqueados, oão ficam sujeitos a nova taxa ou 5U IlpleJl1ento
de taxa.

i n~ repartição elo ele Lino chegarem qllaesc]uer corl'e pon leneias
regi trndas. não ou insufficÍl'ntement'3 franqueadas, ou acondicionadas
de modo cootrnrio ao disposto ne te Reg-nlamento 011 em C]uae"C]l1er
instrucçõe , serão enlrl'gues nos re."pecti vos nestinatal'io;;, 11 \'ran lo-se
auto cio oecorrido pal'a pnnição cio respoosavel pela irr<'gulal'idatlc.

As correspoorIencias offJciae ,em casos identicos, qnanrll reve. tidas
de todns a coneliçõps exigidas para serem como taes considerada-, não
perdem o privilegio da franquia..
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o Corroio encarrega-se do serviço ue permutação de fundos por
meio de 'VaZes e cheques postaes.

Os vales po taes dividem-so em - nominaes - ao pOl'tador - e
ele SUJ;iço.

Nominaes - são os emiLtiuos em faTor de certo o detel'minauo
individuo, de ignndo peTo nomo proprio, ou de certa e determinada
COl'pol'ncão, estabelecimento, empresa ou sociedade, nomeadamente de
signada,

Ao pOI'tador - o~ emittidos ~em de i~naC'ão de inJi,idllo, corpo
ração, e~tnl elecimento, emprezn ou se ciedade, para serem pagos a
!Jllem o apre'enta,',

De en;iço - os emiLtiuo pnra t1'UD [areucia de l'ullllos <'utre re·
partições lublicas da nião e do Estado, pagamento de vencimentos,
ajudn de custo, de 'peza com tr''''1SpOI'te de malas e das resull'lDtes de
caso de força maior, !Jus tenham ido ou devam ~er paga por emp,'e
gado. do Correio,

O vnlor maximo dos vales po~tae . nominnes sera de I: 000. , quando
tiverem d<' ser .1'ngo D'l admillistrnçõps rle la e 2° ch.. os; de 500~,

quando o ti\"enm de ser nas vutl'a administraçõl's e agencin. de
I~ Clll 'e, e de 20( ,quando o pagam nto tiver logar nas agencias ue
2' e 3' cla~~os. cuja rondas comportarem e se serviço e forem para.
isso autori.al!;\ . }l la Directo'ia Geral rio Correios.

P;\l a os 'lll('~ paslnes no pOl tadol' Ovalor rnllximo erá. de 200:;:,
quando tiTel'em de ,ar vagos na ndminLtl'nções de I" e 2' cla~se,;; de
100", lia: outl n a lmini,·tmçõe • . nb-administl ações e agtJnrin de
I' c1115'e, e d fiO., I na ','gellcia de 2" e ~. elas es, 01'5er,al.1;l'; as COD
diçõe e,lni>elerida no artig anteriOl'.

São n('al'l'egado da elllL"ão e pag-ull1(\lllo de vale, na a Iminis·
trllçõe~, . uh-admini fnlc:õe e a~cllein' (le la ela se' os re 'peeli\"o lhe
soureil'os; lJ;l de 2" e 3 el<l' es, (l pl'oprio:s ngeutea,

O tomariore de vale' - tlO/lIi?laeg - ou - aO porlndo>' - pacrarão
um premio na forma dl\ seguinte tnbella:

Até 25..
» 50.:'.
» 100. ,
») 150..
» 200.,
» 300, .
» 400...
») 500.,
» GOO.·,
») 700,.
») 800.
» 900,
») 1:000..

,300
.:600

I 000
1. 500
2. 000
28500
3.,000
3::;500
4$000
4'500
5. 000
5 500
6.'000

Si os ,ales for'em experlitlos com a nota - urgente - para que
sejnm entl'eg-nos nas cidades ou P0'lO<lções, onde estejam itlladas e
as adrninistrllçõr , sub-ndmini trnçõ ou agencias deslinataria e
houver di lribukiío n domicilio. por portario" ell'pre 'SO, pagu.rão mais
os tomaciore o premio fixo de 500 réi ; e i exigil'em que, em tempo
opportuDo, se .lhes dê um certificarlo do aviso de recepção, pap-arão
ainda o premio fixo de 100 réi , tudo em sellos do Correio.
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Os premias elos vales e as demais despeza com a emisssão serão
pagos pelos tomadores, no acto de apresentarem requi3ição, e ficarão
pertencendo a União,

Os vales -de ser'l'iço -ficam isentos de QualfJuer taxa ou premio.
Os vales, lngo depois de emi I tidos, serão immediatamente regis

trados por conta dos tomadore , aos ql1aes se entrogará um certificado
de registro, e, emquanto não forem pagos, compete-lhes o direito de
modi ficar-lhes o endereço, sustar a entrega, ou pagamento delles.

Não é permitliúa a emi são de vale-s fi, favor de individuas desi
gnados por lettl'a inicines ou nome que não individualis.e ou determine
de modo certo o ue linatario ; podem, porem, ser emittldos a fa,vor de
empresas, corporações, redacções aLI arlministrac;ões de jornaes, estabe
lecimentos pnblicos ou particulares e firmas commerciaes.

Si o tomador de um \ale nominal ou ao portador não qui7.er de
clarar seu nome ou appellidos, serão taes intlicac;õ s substituidas por
letras iniciaas ou pela pala.vra - :\nonYlllo - podendo, entrotanto,
deixar na repartição a declaração de seu nome e residencia, a qual
sera escripta ómente na l'equi;"ição e no recibo, para o etreito de re
embolso, n. qne não terá dil'eito si recusar-se a fa7.er taes declaraçõe~,

Os vales fJostaes emilLidos de umas pal'u onll'as repartições do Cor
reio serão validos sómente alé ao ultimo dia do terceiro mez, fi. contar
da data da emissão' terminado este prazo, s6 poderão ser pllgOS depois
de revalidados, a pedido do tomador ou do destinntario.

Os u'íisos dos vales comprehendidos noste artigo ~erão devol
vidos as rep~rlições emissora' na primeira mala, depois de expila1lo o
prazo supl'acitado, salvo o caso de con tal', no COl'l'eio do destino, pedido
de revalida~ão.

CUPOLAS E COURAÇAS ALLEMÃS
(JULIUS ,a?;" SClIUTZ )

O director do «Gl'usonwerk », pretende Que os fabricantes frau
cezes de iguaes obras metallurgicas. teem imitado ou copiado irregu
larmente os modelos allemães de cu palas e cournças.

Sem fazermos fé no~ argumentos de pura polemica, respigaremos
apenas para a nossa instrucção technica os dados relativos aos pro
gressos dessas con trucções metallicas, que nlli se encontram.

O capitão inglez Coles foi ha mais de trinta annos autor de torres
encouraçadas, construidas de feno fOI'jado e com cupola cylindrica,
collocadas a bordo do Royal SOV3?'ei,qn. .

Cerca da mesma época, aquelle official concebeu, para a fortificação
terl'estre, um systema de torro ainda de ferro, porém com cupola
conica.

Existia nestas constl'ucçõ's a canhoneira com larga abertura, em
vista da elevação do tiro, de maneil'a que os projectis do inimigo.
podiam facilmente penetrar por alli no interior da torre.

O capitão Scbuman, do corpo de engenheiros da Prussia, construio
em 1860 o primeiro reparo da casamata com canhoueira de abertura.
minima"
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Os l1lunh{)es assentam no reparo em um alojamento, que se mOYG
L1e ciml1 para baixo, com auxilio ue um parafuso, movido a seu turno
por uma roda de mão.

De modo que o tiro de elevação se fllzia assim, sem a boca do canhão
deslocar- o sensivelmente na canhoneira, C]ue portanto podia con ervar
quasi as mesmas dimensões daf]nella.

Ensaiados ue de 1 66, es-es reparos para canhoneiras de aberturn.
minima deram exrelIen tes resnltad05, endo creados outro modelos
iguaes pelos e tabelecimentos de Al'mstrong e aiut·Chamond, até 1885.

Da casamata fez Schnmall pas ar o empreRo de ua invenção para.
a tone I!"yratoria, qne foi experimentada cm TegeI, nos annos de 1870
a 1871.

A torre construi,la de ferro era al'lll1da de dons c(\uhões de 15
ceutimetros, e tinha can110neira de aberturn minima para nso do
reparo aci ma dcscri pto.

Os upparelho de, limdos a imprimir·lhe o movimento de rotu~ão

funcciona ra 111 mn 1.
No enlretan to, Gruson em I 60 e 18iO havia coI1 truido com fonte

enclUl'ccicla I·ateria de Cll-amatu.
Depois, e.se fabricante creou tambem lones gYI'atorias, feita com.

a me m, fon te.
Esse systema de con trncções, qne traz a data de 1874, cúmpõe·se:
1", de um encournçamento fixo e neces-ol'io, de fonte endurecida,

destinado a re,estit' do lado da lorre o muro de alvenaria, que circumda.
a mesma;

2°, da armação em fÓl'ma ele torre circuhU', construida ue ferro
forjado, olJl"e que assenta a cnpola .

3°, De uma plataforma rotutoria, soure que assenla a armação da
torre;

4°, Da cupola de fôrmn achatada. con tT'nida de fonte com canho
neira de abertura minima para reparos Iiydraulicos da invenção de
Gru on.

E~se fabricante atisfez muita encommendas de sas cupolas para.
a Pru.sia, Baviera, An trin, ltnlia, Hollanda e Belgi a.

A Fran~n, lIas pl"imeit'as con tl'ucçaes des e g-enero, a partir de
1879, torii\ tambem empregado a fonte endurecida e seguido o trpa
crendo por Gruson.

Collocou essas cu olas em alguns fortes de Pariz e da fl'ontrira.
Depois de I O, GI'uson u ou pai'(\, a fortificação terl'estl'e cupolas

de ferro forjadn, em fÓI'ma de abobada.
Nas experillncias de Bu 11are t, em I8~5 e 1888, aquelle fabrican te

apresentou um 1ypo de .as ultimas con Lrucções, emquanto que o
estabelecimento de aint-Chamonu exhibia uma cupola cylindrica.

Pouco tempo depois o mesmo aint- hamond pI'oduzia tambem uma
cupola, ou antes calote, em fórma de abobada, do :>y:>temn Uougin,.
compo ta de chapa de ferro.

Em outl'a- construcções uo mesmo genero da omcina de ainl
Chamond, veem-se qnasi tod s os melhoramento de detalhes illtrodu
zidosjá nas coul'aças e cllpolas de Gruson: couraça de reveslimento.
cupola com canhoneim minima, armnção de ferro forjado para a sentar
a cupola, a rodizio e os trilllos da plataforma, apparelho do reparo
para descida do c,lnllão, etc.

Bem entendido, nada afflrmamos quanto li accusação, imputada aos
estabelecimen tos francezes, de terem ido imitadores servi:>; quel'emos
a!1tes crer que pelo mesmo caminho da ~ciencia metallul'gicn, percor
ndo untes delles pelos seus rivaes da Allemanha, pudessem chegnr o
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engenheiros e fdbricantes francezes a de coberta~ semelllantes, no ter
reno das construcçõe technica.

Em todo C,1 o, nUrJ'amo::. e não di 'cutimo .
Os grande e tabelecimentos do Creu ot e da. Fot'{/es et Chantiers

de la Meditel'1'anee crellram tambem, nestes ullimos anno, tJ'pos de
cupolas encouraçada~, Dotando-se no sJ'stema Scbneidel' o fraco l'ecúo
do canhão,

Gruson e os contructorcs de França, Hotckiss e Schneirler do
Creusot, encontraram ainda, uo que parece, na, creaç'ão símihu' de re
paro. enconr Jç,Hlo~ a ecJypse para canhões de lira rapido, que aquelle
primeiro fabrican te as~oCll1llo com Schumann, expel'imenta ra de'de
1882.

A PROPOSITO DA COURAÇA DOWE

Vim de leI' no pE'riol!ico belga La Clwol1iqlle um pefluooo artigo
sobre essa couraçu,

Por ora - ao que alli e diz - nada se aba ria natureza da sub
stancia que o alfaiate Dowe tem emprega.do na constituição desse seu
invento.

Imag:na-se, no emtanto, que a materia de flue elle se compõe possue
nlguma analogia com o cimento, mantido por umn e'pecie de tecido de
tios de aço, sendo além di so todo revestido por umf\ f<\z'~nda inteira
mente identica á do unirorme do soldado.

E é sómel1 te isso! , . ,
11,\s, o que bem se conheca é que a couraça Dowe, com Ulll peso

no maximo de 3 kilogl'ammas, se fix" commodllm 'nte, em uma po
siÇ<'io segura, soIJl'e ul)uelle unirorme, abl'igando ('onlra l\. energia de
penetl'ação dos projecti tle pequeno caliIJre, já o peito, já o ventre do
mesmo soldado,

Me parece, portanto, de alguma utilidade os '11 massa piotectora
assim a<lapta<1a ao homem de guerra dos nossos dias.

IJ:xporiencias que se realizaram no campo de tiro de Manheim
deram-lhe importancia. A' distancia (Ie 400 metros nes 'e cam po esta
beleceu- e um soldado de madeira, no qUi\1 col1ocou-se a couraça ques
tionada e então obse1'\"ou- e, em taes experiencia, que projectis
envoltos em camisa tle aço deformaram-se, acLJut'lnrlo-se <le encontro á
supel'fll?ie dessa mesma c)uraça, que era o objectivo visado nos tiros
desses estudos de poly!{onos,

Mas, isso sera tudo?
Não,
E por uma razão muito simples.
Assim como, no dizer eloquente do general Leer, a melhor ma.neira

de ass gurar-se a rlsfesa de um paiz não é sómente crear·lhe fortalezas
inel'tcs, mas augmentar·lhe as suas forças ncLivas - a"sim lambem o
unico meio efflcaz de se ter soldado aguerrido não consiste no emprego
de escudos mais ou menos proprios á garantia da sua iodividualidacfe,
mas na pratica continua elas armas que possue e ulilisação consciente
das ondulações do terreno, attento o effeito util dessas armas.
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U;' nisso fJue se I'esume o segl'edo rIo valO!' mil ta!', <.la ver<.la"eira
bravura do soldarlo mod!'no cujo sentimento de honra é, por as im
dizer, f\. cau a unica da sua intrepidez.

Não se pense, porém, que, tL'açando e tas linhas para o Guia lIfi
lUar, quel'o eu roo ignal' 1111' paginas de se bello trabalho, feito de
dedicação e intel1io-encia, ullla contlemoaçiio form I a todo o systema
de encouri1çamento, d\'sde os que e de-tiofl.Ol á defesa col1r,cti I'a até
ás comaças propriamento ditas ele defesa inLlivitlu 11, como a de Dowe,
cuja noticia despertou-me e~te peque 10 artigo.

Não; o tiro protegido é uma necessidade immensa.
Oqne desejo affi!'mar é qne tooo aquelle sy tema tle enCOUl'açamen to,

nascido sem duvida sob, tort;:' podero a do iostincto de conservação,
que a m'li e mais ba de accentuar-se pelo prog'!'e--o da offensiva,
não tem bioão nm v.. lol' esen r iall11ente relativo e que, na gnerra, o
importante, n de ntilidade real é que o empü'lsmo vá cedendo lagar
ao e tudo ra 'ion II do elemento de nma victoria, ue sera tanto mais
duradoura Ijuanto mai:> egnl'os e efficazes forem o meios de sua reali
zação.

Sim; o empiri'rllo and'\ aqui, ahi, por torla a parte, em 1101'te, em
he itações. Não possue a pl'evisão feliz dos acon tecilllentos, que por
ventUl'a se lhe ap proxi UlII 111 , no de enrolar rle uma bu talha.

Pôde, em v61'dad , eu o -ei, con eguir algun- triumphos, obter
alguma victol'ias, mas 86 e :sÔ á. cu ta ue mil sn.crificio· e por sobre os
escombros do soldado I 50b o eu com mando .

Mas então, me interrogará algllm malicioso leitol', a piras Yictoria
sem as lagrimas sentida pela morte de um teu camaruda.1 Compre
hendes a terminação de uma luta em o ferimento ou mesmo qnéda.
mortal de um tetl co npal1beiro 1! ...

Não; uão é is o, rlil'ei. _Ias o bom general encara a vida dos seus
soldados como lima questão érh, tio a entI'egn. ao de conhecido,
Dá-lhe valor e pOl' is:so vai poupando-a cou en'ando-a empre,
emqul\Uto nilo po 'ue dado sutIlciente para '1 oro-anisação de um plano
meditado, cuja realizal,'ão carece de caImn. e audacia.

E alJi e'tá o que não se conte ta.

Rio, Fevereiro de 189·!'

01'ewa GzúmaráesJ

Capitão <la lIrtilharia.

Além das experiencias feitas no campo de til'O de II1anlleim, outras
teem sido na,liza'das com mais ou menos exilo.

Não deixa de ter certo interesso a realizaria em Londre no tbeatro
de Alhambra.

Damos a palavra ao conespondente de uma l'edsta européa, o
qual, em ,lata d 28 tle Laio de 1894, lhe escre\'eu a seguinte carta:

«Hootem á noile, repetiram-se em publico as experiencias feit'ls
ha dias em pre eoça do duque de Cambridge, pondo- e ã prova. de bala.
a famosa couraça Dowe.

«Foi no theatro do Alllambr.l. A's 10 hora, quundo a sala estava
completamente apinhada de ~ente, entrou' DJwe acompanhado pelo
capitão Martin, tios E tallo - unidos.
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« A experiencia foi ['eit'.\ com a celebre espingardJ. rIe guerra Lee
Martin, inventada pelo capitão Lee, dJ collaboração com o c pitão
Martin.

«Tinham posto no p:tlco dous tóros de ulmo, colloca los um :ltrás do
outro; um l1.elles, de tres palmos de comprimento, estava deibdo; :)
outro de pé. Sobre o córte voltado para o publico foi collada uma folha
de papel, tendo-se posto no outro extremo uma placa de ziuco.

« Pegando da ca.l'abiua, o CJ,pitão :\lartin atieou SUCC2S i vamente com
tres balas que, ateavessando o tl'onco e a pIac.' de zinco, fOI'am cr,lvar-se
no outeo trouco, que estava de pé p:n' detras do que estava deitado. A
balas eram nickeladas, e a. pol vara sem 'fumaça .

« Retirados os troncos da cena, trOl1xeram uma b tnleja. de vidro,
que foi posta verticalmente entre dous varões de madeira. Dowe mostra
ao publIco a su), coura 7a, que se parece com um pequeno acolchoado,
semelhante na t'Ól'ma a uma. camis'\' de esgeima, de cerca de 10 centi
metros de espessura e 4 kilos de peso; em seo-uida SllSp nde-a diaqte
da baudeja de vidro, e o capilão :\I'lrtin mette-Ihe Ires balas, que uel!a
tocam, pro luzindo-lhe ap3nas insignificante mó ~a.

«ü pulJlico, que espemva.que ao menos uma dellas varasse a conraça
e fosse al'rebentar a bandeja qne estava por detras, ficou maravilbado
peran te a. incI'i vel l'esisteucia. da in venção de DJwo.

«A terceira parte da experioncia foi a mais interessante, mÓI'mcnte
sendo a pl'jm~il'a que se eITectuou em publieo.

« Vestio-se DJwe com a sua conl'aça, e o capitão !\Ial'tin, collocau
do-se a dez passos de ditita:ucia, enfiou tres b:ths no depo 1to da cara
lJin:l de r",petição.

«Em toda a sala fez-se de repente um silencio pl'ofundo, I]llando,
levando a coronha ao Ilombro, o c,lpitão OOl'te·americano [<JZ ponbria
para o peito de DOW8, que, 'empl'e c~lll1o e impas$ivel, fi.:ou com os pés
j un tos, d3 cabeça el'guida, com as mãos para tt'as.

« A anciedade era h rt'i vaI, tOd03 retinlum a respit'ação .. , Nisto
pal'te o Ut'o. ", e Dowe nem sÍl}uel' sailio do sen logal'. Rompe uma
tl'ovoaua de p'llmas d toth a platéil. O capi tão :\Itrtin dã 05 outros
dou:> til'OS, um logu após outl'O, e, emrlll!wto retlo!H'llll1 as palma e os
gritos de enthusia mo, o impertnl'bavel alf,dat'J, que r ceberll torIns as
balas sem se mover, despe asna COUI\'Ç" p3JiuLlo a. publico que a
oxamine, passanelo-a de mão um mão.

« Nenhuma da bula, a atr,\Vcs ou, nenltunl1. chegou :lO menos a
apontar do ontro lado.

« Consta que DJwe Vil.i t'eduzil' a mano.3 de melil.'le o PélSO tles a.
cour,lÇa, sem de mo lo algum lile prej uJicU' as ~l'0pl'ie l.trlas r.l,) l'osis
t9ncia, o que lw, de certamente fa.z~t' CJm r[no S9J'1. ella :l'loptaola pelos
.exerci tos como optill1'1. aem:.\. de defesa. »

L. V.
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Regulamentado por decreto n. 1663 de 30 de janeiro
de 1894

Os telegL'umm'\s po em s'r om linguagem clara ou secreta, com
jJrehendendo e~la a Iinguag-em con vencionada.. A cifrada e composta de
lettra que team uma significação secreta.

A linguagem clara e a que apre-anta um sentido inlellegil'el em
qualquer uma das língnas autorisudas para a correspondencia telegra
phica inlern cional: portugueza, fmncezu, ingleza, allemã, be~panhola,
italiana, hollandeza e latina. .

Enlende-se por telegmmma em linguagem convencional aquelle
em -lue e faz emprego de palanas Que, não obstante tel'em um sentido
intrins~co, com ludo não formam phra 'es intelligiveis para as estações
em correspondencia,

E 'sas pala,ra do\'em ser ti I adas das li ngua nu torisadas e não
deverão conter mais de dez caracteras, não senllo atlmitti,lo o empl'ego
de nomes propl'ios em taes telegramlúas, sinão com a sua significação
propria em linguagem clara.

A estaç'ío transll1is OL\' pó le exi"ir a apresentação do vocabulario
cODToncionatlo, afim de fi' ali 'ar a exe~u\üo das disposições preceden tes
e veL'iftcnr a aUlllenti"idade da pn.lal'l'a empregada.

, ão con 'i,lel'a los t JeO'rammas em linguagem cit't'atla aql1elles cujo
texto e integl'al ou parcialment fi rm1.do de gwpos Oll séries de
algarismo., ou letlras com signitlcação sec\'eta,

Pagam-so to las a3 palaTJ'as, i1111u'ivo (IS do 110me da eslação
uestinalal'ia, Llo endel'eço e da a signatnra.

O numct'o maximo ue lallras pal'a uma palavra. ; de 15; o excellente
é coutado po\' outra palavl'a.

Nos telegl'ammas pal'a o estrangeiro, Vorem, o limite é ue 10
letlras, endo o excedente contado por outra palavra.

Nos telegrammas de linO'uagem convdncionada, tanto para o Brazil
como para o eslt'angeil'o, e !lOS mixtos, compJstos de palavra' em
linguagem clara e palavra e111 lingu tgem cunvencionada, a con tagem
é feita como no caso precedenle.
. QuantIo o tolegL'<t111l1liL mixlo conlém um texlo cifrado, as passagens

Cifradas s10 contadas pela di 'p içío aPl>licarla ao' numeroso
.1.0S telogl'ammG.s rie SOL'I'i<;o iuterior Sü.o os nu meros, escriptos em

algarismos, contado~ na razão de cinco algarismos por uma palavra.
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Pam os tclegramm::\s internacionaes a contagem das palavras li
feita pJr grupo de tres algarismos.

Os pontos, -as virgulas que entram na composicão dos uumeros,
as~im como os riscos de fracção, contam-se por um algarismo.

Cada uma, das lettl'as accrescidas ao algarismo para de ignl\r os
numeros ordinaes conta- e como um algarismo.

Tanto no serviço interior como no internacional, são -empre
contados por uma só palavra o nome da estação destinatal'Í'l, o nome
L10 paiz e o nome ult subdi visão terri torial do destino, mas unicamente
no enLlereço, s lja qual fór o numel'O .de palavr.lS e C.:tl'ucteres empre
gado:> para exprimil-os.

C luta-se ta.mbem por uma pl\!.wra Qualquer algarismo, lettm on
cifra isolada, o sub-linlndo, o p11'entllesis e as aspas.

Das expressões ligadas por um tl'aÇO de união contam-sl3 as pa
lavras que servem para formal-as.

As palavras s~par.\das pJl' apostrophe são conhJa.s por palavras
isolat.las.

Todo e qualquer expedidor póde, j l1stilicando a identidade de
pessoa, suspender, si ainda fór tempo, a transmissão do telegramma
que entregou :i. estação.

Tem direito á restituição da taxa o expe Iidor que retirar 011 sus
pender o seu telegramma antes de se ter começado a transmissão,
descontando-se a quantia de 200 reis em beneficio ela estação,

Si o telegramma já tiver sido trnnsmittido, para C}ue po sa ser
annullado, deve o expedidor sujeitar-se ás Llespez:\s com a taxa de um
telegramma formulado pela estação e communicando a resolução do
expedidor.

Celbe ao expellidor a restituição da taxa do telegramma pl'imitivo
. e annullatorio na razão do percnrso não elfectuado, quando o tele
gramma primitivo for alc.lnçado antes tle chegar ao seu de tino. A
despezas com correio, no caso em que as ha.j 1, serão pagas palo expe
didor.

O expedidor póde pagar a resposta que pede ao seu corl'espon lente,
Dão devendo, todavia, a franquia da resposta excedel' á t:lxa de um
telegramma ordinario de 30 palavras para o mesmo destino, quando o
telegramma fór in ternacional.

Exceptuam-se dessa limitação as respostas que devem repetir um
telegl',IUlroa an teriormen te transmittido.

O expedidor que qnizer [l'anquear a resposta ao seu telegramma
deve escI'ever na minuta !lo indicação Resposta paga com a menção do
numel'o de p,üavras franqueadas para resposta e s.l.tisfazer o importe
correspondente.

o caso do expedidor não marcaI' o numero de palavl'.1.S suben
tende-se que quer pJ.gilor a t:1xa correspondente a um telegrL\mma
de 10 palavras.
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Si o expedidor quizer fl'l1uquear uma resposta urgente, deve escrever
~emp.'e antes do endereço a indicação Resposta paga urgente e satisfazer
o pagamento da taxa tripla.

o expedidor pal'a molhaI' garantil' o sou telcrrramma dc qualquer
engano, lJor moti vo de seniço, pôdo mandar que seja eUe cotejado e
nesse caso deve escrever na minuta a indicação Cotejo.

O cotejo, que con iste nn repotição in tegral do telegramma, será
feito immediatamente depois da transmissãl) do telef>ramma.

O expedidor, para. ter direito ao calejo do eu telegramma, paga
um accrescimo de um quarto da. taxa total do lelegramma.

E' facultado uo expedidor de qualquer telegramma pedil' que Ille
seja decla.rada pelo telegrapho a hora em que elle fór entl'egue ao seu
correspondente ou o' . ccidentes qlle delol'minaram a sua não entregae
Para is o e, ere erá anles do eml l'eço a indicução RecepçeTo Ctccusada •
pagara a taxa, de um telegramma ol'dinario do dez palavrils pal'a o
mo mo pel'cul'SO, o qua.l será utilisado pela e 'ta.çilo pua a rei'eric!tt com
IDunicação.

expedidor de 11m lelagr~mma interior pôde pedir, escl'evendo
ante. do enflcr ço a indicuç:io Fuçu-se segui/', pal'« que a e tução onde
eh gal' o tel "'.'umma. o ('<lç:). . ('guil' pam oul1'o ponto ató encontl'a!' o
de tina la.rio,

Dove o expedirlor cnlão e.craver dcpoi rio pl'imcil'o endel:eço um
segnndo para onele devol'ÍI s('r foitlt a reexpedição, quando não sejn. o
destina tal'io encon L1'<1,1 o., no pl'imeil'o endel'eço inrlicn.do.

Si 11. declaração de Faça-se scgui,' fOI' ucompanhadn. de endel'eços
Sncces h'o , 'erá. o tele"l'amml\ tl'<1lnnitliclo succe 'i vamen te a cada um
dos leslino indicarias altl ao ultimo, quando aute não tenha ido en
contrarIa o destinat:u'jo.

As do pezas com u'l'eexpellicão do um teleg'l'umma. com a indicaç:-o
Faça-se ser/ui?' sel'50 pagus pelo deslinat,\rio e, na fa!la de pagamento,
pelo expedidor.

o expedid I' lem n, farnldado ele endel'Pç'(\I' o SC:l1I telegl'11Il1mn. a.
muitos destinat:nios lia llle mn localidade ouem localidndes diO'erenles,
n~as servidas pela mnsnm estaç1io o com o lDesmo percul'so electrico o
ainda ao me mo destinalario m diversos domiciliaS na mesma loca
1.idl1Cle, Mtn ou sem I'eexpedição pelo correio, por (Jxpresso ou por esla
fela.

-7
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A taxa de um telegl'amma multiplo é a taxa do telegl'amma
ol'dinado accrescido d:1 quantia de "200, cobrada a titulo de custo da
cbpia" tantas vezes quantos fOl'em os endereços, menos um. Si o tele
gl'amma tivel' mais de 100 palavras, o custo da cópia augmentará de
mais $200 por serie ou fmcção de 100 palavras.

Cada cópia levará o seu endereço proprio, podendo, porém, o
expedidor mandar por indicação escri pta communicar todos os ende
reços.

Os telegrammas dirigidos a localidades não servidas pelos telegl'u.
pllos da União e pelos das administrações em correspondencia com a
Repartição dos Telezraphos, podem ser levados ao seu desLino, con
forme pedir o expedldol' ji pelo correio, Já por expresso ou e tafeta.

O endereço dos telegrammas que tenl1am de ser levados para além
dos pontos servidos por linhas telegraphicas deve conter a indicação
Con'eio ou Espresso ou Estafeta.

As despezas de conducção para. além di\s estações telegraphicas
devem ser cobradas do destinatario, podendo, porém, o expedidor, no
serviço in terior, pagar as conclncções, cujas despeza forem previstas
e declaradas vela estação originaria.

As palavras ue indicação Ea;p,'esso pago ( XP ), Estafeta pago ( EP)
entram na contagem das palavras para os ell'eiLos da taxação.

Os telegrammas que devem ser encaminhados pelo correio ó sel'ão
sujeitos á despeza, quando hou ver recommendação de registro, em cujo
caso devcl'á o expedido!' pagar, além (1<\ taxa telegrapbica, a postll.l, na
importancia de 200 réi...

Quando os telegl'ummas forem dil'igidos a estações telegl'aphicu.'
junto as fronteil'cl., para sel'em desp;\cl1ad s pelo cOrL'eio pal'a o ter·
ritorio vizinho, devem ser postos na caixa do cOl'l'eio como cartns não
franflueadns, L1cando pnl'le a cargo do tiestiunlaricJ.

O expedidor de um lelegramma privado pód"o outer pl'ioridado para,
transmissão, inscrevendo :1 palavra Urgente antei! do andeI'eço e
pagando o triplo da taxa do telegramma ordinario pal'a o me mo des·
tino.

O oxpediuor ou o de~Linall\rio do qualque'r telegl'amma, denll'o
do prazo de 72 boras, a cont::\!' di\ pal'tida ou da chegada, con('ol'me o
caso, podel'i fazer ou petlil' a rectificação de tOLlas as palavra do texto
que lLJe parecerem dul'idosas, ou que se d"em instrucções a respeito
de um telegr:1ll1ma já tl'ansmilLido ou om via de transmissão, 1aga.udo
as taxas ortiinorius do lelegramma em que sc I1zer o pedido, bem como
u. laxa da resposta, si fór pedida.
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Ao expedido!' cabe a restituição de taxas nas seguintes condições:
1", a taxa ioteg-ral de qtmlquer telegramma que não tenha sido

entregue ao destiuatario pCI' falta. imputavel ao serviço lelegraphico ;
2", a taxa integral de qualquer telegramma que, por falta do

serviço telegl'aphico tenha chegado ao seu de tino com demora. conside
ravel: mais tle duas vezes 24 hOl'as, para o... telegrammas interiores, e
seis vezes 24 horas, pal'a o:> telegrammas intel'nacionaes ;

3", [\ taxa integral do telegramma cotejado que, em consequel1cía
de el'ro de tl'al1 lOis ão, não poude manifestamen te preencher o seu fim;

4", as taxas inteO'ra.es cobradas pelos telegrammas não trans
mittidos por motivos de suspensão do cort'espondencia, como medida do
governo, e no ca o de depo ito anterior á uspen ão;

5", a taxa integral com dedução da quantia de 200 réis do telegram
ma cuja suspensão, a pedido do expedidor, foi feita ii tempo de evitar
a transmLsão ;

61\, a taxa das palavras omittidas na trausmi-são de um telegram·
ma ordinario ai vo- o caso em que o destinatario, havendo nota.do ao
faUa tenha feito reclificar ;

71\, a taxa correspondente ao percurso não eJ)'ectuado, no caso de
interrupção de alguma linha. ubmarioa, deducção feita. das de pezas
que se tenha feito pal'a subslituit' a via teJegl'aphica. por outro qualquer
meio do communicução.

O reembolso pal'cial pOI' omissão ou atrazo de uma ou mais cópias
de telegl'ammas multiplos, sel'á calcul(ulo. r1ivi liudo-se o total cht tax~\
cobrada, pelo nllme,'o de endereços dislincl<J ; o quocienle sel'a a
ill1pol'tancia a re'tltui,' POI' cadt\ uma da:> cópias a que fÓI' applicavel,

As re.tituiçõ" do que e t"[tla lI.ntel'iol'meofe só le"111 ,pplicação
á taxa dos tele:!"amma que forem omittido • demorarlos ou esll'o
Viildo'. lU- s não '0 anl miem com t . COl'l'e poolencills llJotivadas pel~\

omi, -[o, demora ou erro.
'erá re lituida ao expedidol' ou ao L1aslinatal'io, confol'me o casos;
I", a laxa iole"I'al Ilos lele"'l'amma, de sel'viço, toua as vczed

qne o teleÇ{rúmma primitivo fór cotejado e que a conferencia mosti'c
que as palavras coteja la:> havii\ffi sitl reproduzidas incorrectamente
pelo lelegrapho no leleg-ramma pl'lmitivo j

2", a taxa corre [Jollllente s6mente ao numero de palavras empl'e
gadas no teleg-I't mm~\ tle 'el'viço taxatlo e n.\ resposta respectiva par(\
obtel' a repetição da p davras int'ol'l'ectamenle reproduzidas, quando
outras o tenham l;hlo correctamente;

3", as laxa cobradas ti mai -, pOI' erro do' emprC'gau03 do tele
grapho.

Os prazo para o expeditlor apresentai' a sua reclamação á estação
tle pl'ocedeoci:l, a qual deve ser acompanhada di\ declaração por
e cI'lplo da e tação destinalaria ou do ue tinalario <le não ter cheO'ado
o telegramma ou a cópia, demon 'trantlo t~r havido erro ou demora, ó
de dous mezes para os telegramma interiol'es a de seis meze' pal'a os
in ternacionaes, PI't\ZO coo tatlo da da ta d(\, cobrunçn"

A Republica acha-se dividida em tres zona, a saber:
Zona do SlAZ - Desde a lati tude do Rio de Janeil'O até ás [1'onteu'i\8

do Rio Grande do Sul, Santa Calharina, Paraná e S. Paulo.
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•

Zona do Centro - Desde a latitude do Rio: de Janeiro até á do
Recife.

Zona do No!'te - Desde a latitude do Recife alé ás fronteiras do
Pará e Amazonas.

As estações da Capital Federal e as estabelecidas em !'amaes que
della irradiem ficn m consideradas na zona do Sul ou na do Norte,
segundo a procedencia ou destino cios telegrammas.

As estações nos ramae para o interior dos Estados de Minas
Geraes, S. Paulo, Goyaz e Matto Grosso fazem parte da zona do Sul.

Telegrapho Submarino

Para o serviço exterior Norte, a Repartição Geral dos
Telegraphos tem trafego mutuo com a Bmsilian Telegml'h Submarine
COlr,p. com séde no Recife que tem o monopoJio estrangeiro concedido
pelo governo imperial,

Este monopolio é um pouco o.ttenuado pelo. concul'l'encia do caLo
do Pacifico, qlle partindo de Galveston, se commllnico. com a Repu
blica Argentina pela linha transandina e desta com o Bl'azil pelas vias
Urllgllayana e JaguaJ'[o.

CONTAGEM DE PALAVHAS

Para a corresponctencia exterior, o maximo limite de uma pa
lavra são dez lettras, as excedentes serão contadas como mui uma
palavra. t _

Nos numeras escl'iptos em nlgarismos, conlam-se tan tas palo.vras,
qnantos os grnpos de tre.. a,lg"fu'ismos, contando-se 0_ excedentes como
mais nma palavra., 2

No mais vigOl',lm as me ma .. ui posições da convencii.o interna
cional para o ~erviço iuterior.

TARIFA DOS PREÇOS POR PALAVRA A PARTIR DO RIO DE JANEIRO 3

NORTE

,VasbingLon
New-Yod: .
Portugal
Hespanha
França. .
lnglat na .
AusLrla •

3$980
3$ 00
3SL(JO
3~700
3'580
3 400
3, '700

i\llel1lanha. •
Russia-Eul'Ope1i
HeJgica.
Halia . .
Madeira, . . , • ,
Dakar ( Via S. Vicente)

3'iHO
3"770
'3:'520
3:$270
2; 60
3,'090

, Al'L. XXII, n, 2 ela Convenção Internacional ue BCI'lim.

o AI'L XX,H, n. 7 ela Conven~ão Intel'llacional ele Bel'!im.

3 Esta tarifa elel,ende das oscillações elo cambio.
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SUL

101

Republica Al'gen tina.
RepubJica. Oriental
Pllraguay
Perú,

700
!3G00

1.'000
.J, '1)0

Chile, ,
13ollvia. •
Venezuela.
CoJumbia •

• 2,' lOO
4~SJO
7."640
7$640

No caso de llma intel'rup ão no telegl'apho submarino ao norte do Brazil.
os telegramma para Europa e out!'os Jogal'es p6dem segui!' pejas linhas elo 6ul
a encontraram a via GaJvesL-ln queos LransmiLla ao seu d<'sLino.

A The We tem and Bmsilian Telegmph Comp. em trarego mutuo
com fi B,'asilian Submm'ine Telegraph Comp, com séde no Recife, re
cebe ielegrammas para qualquel' parte da Europa, ACl'ica e America,
pelos mesmos preço. que a Repartição Geral dos Telegrapllos. Para as
estações no Blazil vio"oraJá, porém, a tal'ifa abaixo, e observou-se na
contagem das palavras o mesmo ql1e no serviço extel'ior, isto é, o li
mite maximo para cada palavra é de dez 1eth'as e para cad(\, numero
tres algarismo .

DRA7.lL

Pará, , •
Maranhão,
Ceará •
Recifa •

1"300
t 100

SOO
,600

Bahin,
antas ,

Desta!'ro. . • .
Rio Granúe do ul,

'-00
'200
300

:;;500

NO PARAGUAY

Na madrugada do dia 19 de fevereil'o de IRf3 , celebl'e clÍl\ da pas
sagem de Humaytá, veio um oficial de cavall~~ria participal' no general
Victorino, 110 Tagy, que já. tinha subido o tel'ceil'o t'oguete, signnl
indicativo da paSStlgem (los encouraçaclos.

- O pl'imeiro e o segundo já subil'am? pel'guntou-1he o generaL
- Eu não sei dizeI' a V. Ex.

E~lava um dia um soldado n. 1escar no rio, perto do fOl'te Itapil'ú,
quando uma bala inimiga veio cahil' na barranca, proximo ao logal'
em que se achava.

- Ol'a, espantom-me o peixe! diz eHe com toda a fleugma..
E continuou a pescaI'.



as IlfALIARas NA ABYSSINIA

( Do Alillall " Hachctte )

Fizernm o muudo cheio dc assombro, admit';1do, os ultimas acon
tecimentos da Aby'siniu, em que se contemplou um nxel'cito eUl'opeu,

todo valentia e appal'elhado de artefactos militares os mais aperfeiçoados,
vencido, destruido quasi por completo pelo que desdenhosamente cha
mava'se um bando de selvagens.
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o nome do Negtls Menelik e os de sens Ra estão, hoje, DO pri
meü'o plano da actual idade, e com elles essa terra mysteriosa da
Ethiopin, clljo soberano - que suppõem descender de Salomão e da
rainha de SaLJa - orgulho amente se intitul':\, o Rei dos Reis.

A SUISSA AFRICANA) O PAIZ DO REI DOS REIS

A Elhiopia é um enorme blo o de montanhas, cortado de valles
profuntl.(ls CJue fazem totlo o paiz um conjllncto de gigante-cos quadro
de rochas inexpugnaveis, - tres r giõe egnnrlo as altitudes:

ia Ten'os baixas de 1000 á 1600 metros, vegelação tl'opical;
2" Plalea!!:11 - medios, de 1600 á 2000 metros, I'egião fel'lil; 3" Altos
plateav..<l, do 30 Oá 4501 metros, ricas pa tagens,

Divisões ten'itoriaes: ao norle, o Tig-re, capital Adoua; ao sul, o
Amahr:1, capital Gondar e o Choa, capibl J\nkoher.

Populaçl7o: cerca de 4.500.000 habitantes.
Pt'oduelos: café, joio, myrrba, cera, mel, pennas de avestruz, pel

leleria, OUl'O, li I"'alia, e~Cl'avo~.

Clima: Estação. êcca de fim de s,tembro a.o fim de junho; chuvas
de julho a. outubro, febres um l1Iez an tes e depois das chuvas.

Nem e Iradas, Dem vias tl'311siti1.vei'.
O REGDIEN FEUDAL - o RAS. Na fl'ente, como chef!'. o Negus, rei

dos reis. Em seguida, os Ras: oRas Makonnen, g-ovflrnadOl' do Harar;
oRas l\1angacha, governador do Tigl'e; oRas fikaêl, governador do:;
Ouollo'; oRas Qllié, irmã eb Imperatriz; o Ro.s Aloula, os reis de
Godjam, ri Djemma, etc.

O plliz vi\"'e oh o regimen feudal; os senhores governam os ter·
ritorios que lhes cou fia o 1 ,'gus; seus chefes ubaltel'nos dirigem. por
sua. vez, ouLros terl'itorio , ate ao camponio, que não é sinão um es
cravo,

O NEGUS ME:-lELIK - Na ceu em 18·12. Filho do rei de Choa, fez-se
proclamal' I ei dos Reis, depois da morte do impel'ador João ( lOdo
março de 18 !J ).

Phy ionomia intolligenle, 1'0 to negro e bexigoso, barba grisalha.
Vestiria de uma eho.mma de e tofo de algodão branco, sobre o qual col
loca um manto de etim Ilegl'o recamado de ouro, elle touca-se com um
bart'ele de mus elina branca e com um feltro ne"'l'o. ElIe passeia,
cavalgando em mulo ataviado de CÓI'es brilhante, abrigado por sob
um guarda-sol vel'melho franjado de Olll'O.

As armas do egus suo um leão mitl'ado, que tl'az na pata direita
um sceptro terminando por uma cruz.

O Negus Menelik, em cousequencia do assassinato do presidente
Carnot fez collocal' no PanLbéoo uma cÔl'oa por Lagarde, então go
vernador de Obok.

A IMPEJRATRIZ TAITOU - Em 1883, Menelik "esposou o. mulher do
um general da Abyssinia, a qual tornou-se a impel'atriz Taitou.

A imperatriz nasceu pelo anno de 1853.
Quando ella salJe da morada imperial, monta, como as damas que

lhe acompanham, um mulo ricameute arreiado. Sna. cabeça é inteira
mente occnlta por um véo de mu selina.

Taitou possue um corpo de exercito, que ella commanda em cam
panha..
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A imperatriz, - ao contI'rH'io de suas criadas, escolhidas entre as
mais negras do imperio, - tem a côr do rosto l'elalivamenle clara.
Elia teem uma filha a princeza Zaoudietnu.

A CAPITAL E o PALAOro - A cidade onde reside o imperador é a
capital. O palacio de Negus, o Gl/ebi ergue-se por soul'e um cerl'O
natural. O domicilio particular de Meuelik e da im perlltl'iz, o Et(igne,
domina as outl'US con trucções. E por souI'e uma elevação proxima, se
depal'a o palacio tio Ras Makonnen.

-- A I hysionomia de um filho qualquel' da, Abyssinia assemelha-se
à do europeu, com excepção da COI' azei tonada da pulle. Os ricos se en
roupam com um manto leve todo bl'allCO e cortado tle uma faixa ver
melha; e por cima tlisso, lançam oulro manto negro de 15. ou setim,
e toucam-se com um feltro. Calção uranco. Longo ~abro em fórma
de espa la e cartucheira na cinlura. O criado conduz o fuzil (j o
escudo. '

As haLitações são arredondadas e trahalhadas de pedra e al'ga
massa, telhados conicos de madeira e colmo. Os paLres vivem em
godjos de palha. A capital Addis-AbalJa é uma agglomeração. de chou
panas assemelhando-se a mós de fanos.

A Ungua. é amharica; o ai pha belo tem 33 lellra, constituindo
251 caractel'es, tios quaes repre en~a uma syllaba cada um.

A moeda é o thalel', que acompanha as oscillnções da prata; al
gumas moedas de ferro. A maioria tias tl'ansacções se clIectLHt por
troci1.

Não lia registro civil. Os abyssinios nascem, casam-se e morrem
sem o minimo vestigio de declarações legaes.

O alimento compõe-se de bolacha de milho embebida. em molhos
adu bados e de carne.>, as mais da.s vezes, de cuneiro. E' um crime
matar um bezerro. Como bebida, o talla e o tach, fei tos com mel.

A escravidão e o saque-commel'cio de escravalura ainda se usam,
sobretudo entre os OuolJos, governados pelo Ras Mikaêl, genro de Ma
neUk.

- As mulheres se casam aos tlez annos. Vestem-se com um panno
branco cinturado, e trazem os ca.bellos entrançallos, com um tuCo em
leque adornandO-lhes o pescoço. Elias paramentam-se de joias de
prata, cmquanto que a impel'atl'iz tem o monopolio das de ouro.

RELIGIÃO - Os abyssinios silo c11l'i5tãos, ue_torio.uo , não ad
mittem em Jesus Chl'islo sinão uma. só pessoa. ,\S Ce tas religio as
são mui numel'osas. No dio. de resta dtt CI'UZ, ln cel'imouia e rllcepçiio
dos governadores düs provincias no pnlaeio imper·ial.

COMO OS ABYSSINIOS VE CERA~l OS ITALIANOS

Primeira occupação italio.na em Assab ( 1880 ).- J1Iassaouah oc
cupado em ]885, a. culonia El'ythréa con~titnida em 3 de janeiro de
1890 (primeiras derrotas dos italianos em DO[jali, janeiro tle 1887, e
Saganeili, em maio de 1888; tralado de U cciali entl e a ltalia e Neglls,
em setemhro de 1889). No fim de 1895, o exel'cito italiano, revigorado
ne 20.000 homens, occupa, no exterior da El'ythréa, algumas praças do
Tigre seplentl'ional, os I'ol'tes de Adigrat e de JIIIahale.

Commandante em chere e governador da EI'ythl'éa, general Oreste
Bm'atieri, nascido em 1842, no Al'co, um dos mil de Gal'ibaldi em Mar·
s'lla I J860}. Coronel de inrantaria, qn:l.Ddo fui 1l0llleatlo governadct'
da Erythréa ( J892).
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o EXEROITO A13Y SI~IO E RUS CTIEFES - O capitão italiano Cecchi
avaliou em 145.000 homens as COl'Ç<'lS de lIIenelik ( Choa: 70.000, Tigl'e:
28.000). A artilhal'ia do Ne,qtls compl'el1entle cetc" de 50 pequenos
canhõe.. de mon lanha e metl'i\lh:uloras.

O soldado ahyssinio não tem, com excepção da al'tilharia ( tunicn.
vermelha com gunrnições ver'des), nenhum uniforme. O" matadores de
leão cingl'm a cOl'ôa do cI'ina leonina. AIg-uns ão toucados de capa
cetes europeus (Vanderheym ob ervou que elle ll'aziam capacetes re
formados ele guardas de Pal'is, segundo revela a sua interessante
obra.: DO'/,i:;e mois che~ MJtUJtik).

As arma ~ão a lança, o e'clido e o fu ii, de que uma parte é de
til'o rilpi rlo. A bandeira nacional é constiluida de tres pequenas ban·
deir"s: verde, vl'lrmclha (l amal'ella.

- O.. Nas dil'igem os . ell" corpos respeclivo', ob o commando
su premo do Negus.

O' soldados abys"inios são muito obl'ios. Em campanha, enes se
nutrem, semana inteira., com alguns punhados de tl'igo, de cevada
torrada ou de cllicharos.

A HOSTILIDADE': A-l\IllA-ALAG!II E ADUA

A 7 de dezembl'o de 1895, o major To elli Coi balido em Amba-Alaghi
( fron leil'a do TI "-rc, s bre o para lIelo de As ah, alli tud(l d 3600
melros, tel'l'eno muilo aceilieutado ) pelo Ras M<tkol1nel1, apôs uma he.
roica re..ktencia. O Ra ol'denou aos despojos mortaes do valoroso ofIl·
ch,l italiano as homas mili lll'e , B,lratieri concentra IHtS tropa 'obre
a linha :\Iassaouab-A mara-Adigl'at. i\Inkonnen il1ve tin conlra o forte
ele l\Ink lê, commanrlado pelo I11njor Galliano, que capitulou (21 de
janeil'o tle 1896).

BnLnlhn de Adun

A I de março, Bal'atieri, com 17.000 homens, alaca o exercito
abys inio nos arredol'e de Ad ua. Os tl'es COL'POS italianos ( generaes Da
BOI'mitla, Al'imondi e Albertone) ..fio succe~ ivamente derrotados' 5000
mOl'tos, 2000 prisioneiro, n cnnbões abandonado" 2 gel1eraes mOl'tos
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( Da Bormidn, e Arimoncli). um ferido e prisioneiro (AllJertone). Bara
tieri reune os 11es1roç08 de seu exercito om AMi·Cate. á 'i0 kilometros
de Auua. Adigmt foi, por fim, evacuada e Baraf.ieri substituido por
Baldissera (nasciuo em Veneza, pelo an no de 1839, já O'overnador dn,
Erythl'éa de 1889 Ú IR92) que rel'orma o exercito em Amara.

A CAUSAS DO DE'A TRE - Além das faltas imputaveis it Baratieri
(absol vida no calejo dos votos pelo conselho ele guerra reuniclo em
Massaouah, em 12 de junho de 1896), o exel'cito itüliano devo SU'IS
de1'l'obs succes"ivas á causas gerues, de que é a unidade aby sinil\ uma
deli as. unidade que não existia pelo tempo dn c1err'ol;, de Théotlol'oS e
a tom(.ula de MaO'nala pelo SI'. Robel't N'l,pier (18G8), unidarle e sa
conseguida por I\fenelik, hoje o soberauo inconto::>tado, dispondo do
todas as forças do paiz.

Os italianos foram vencidos por e3 a Força enorme do numero, pela
organi aç.1.o defeituos:t de seu serviço de informações em paiz tão acci
dentado como a Ethiopi I, e pela (<<da abyssinia. deante da qual CtW
vou-se a tactica moderoa. •

Baratie:-i, em suas relações com o 8eu govel'no, disse:« A van-,
gu:trda aby~sinia começa o combate e occupa toda a attenção do inimigo
pela frente, ao mesmo temJ10 que as alas avnnçam, por sua vez, con
vergindo contra os flancos desse inimigo. Elias cheg-am por este modo
a determinar o envolvimento taotico, qne sna ar1. militar, aiuda na in
fancia, lhes permitte empregar,)}, E' aquelle envolvimento, que real i
savam Annibal e apoleão. que - com a f~tria UI\S tl'opas nguerridas e
selvagens do Negus - "bteve rnzão contra os engenhos ap.3l'feiQ0ados
do genio militar moderno.

Baratieri di se ainda: «O inimigo, com uma andRcia inaudita gal
gava as posições, em que e"tavam'ls, e peneIrava cm nossa fileiras,
atirando á rjlleima-l'oupa contra os no"sos omaiaes. » A artilharia itn
Iiamt fazia daro enorme, ne_sas ma sas compactas; ma elllls e I'e
formavam e-avançavam sempre até COl'PO a corpo e ao desbaratamento
do adversario,

Para nos servil'mos de expl'essões conhecidas, diremos: não foi o
« maitre d'école d3 Sadowa » com sua tactica e seu armamento, mas o
<!. vieux tronpier »com sua intrepidJz e sua {llria que tl'iumphou na
Abyssinia.

OS 'PRELIMlNARES DA PAZ

O desasÍl'e de Adl1f\. provocou na Ttalia uma emoção cOllsideravel.
O presidente do consl3ll1o ele ministros, Crispi, qne declal'ava - tres
mezes antes da del'rota - r/ue « a Itali,t se I imi ta va a defeuder as po 
sessões italianas ua El'ythréa \> demitliu-se com seu gaLJinetQ. Foi
substituido, no poder (8 de março de 1896 ), por di Rurliui.

1 ão foi a tacLica moderna que se curvou dean te da (llria dessa generosa gento
da Abyssinia.

O exercito italiano deve co~vencer-se como todo exercito europeu. de quo aa
guerras, em terras ouLras que nno a Europa, se l'ealiz-am tambem a. SOU mOtlo obo-
deoendo a condições especiaes sobretudo do meio, em que ellas apparecem. •

Quem curvou-se deante daqllella «wia, quem anniqui1ou-se - foi todo um exercito
que, embora de bravos e de um pn.iz culLo, violentou, paI' sem duvida, os preceitos da
tecbnica da guerra, •• Eis o erro, O g,'ande crime dos soldados do Bal'atieri - NOTA
'00 TRADUCTOR,
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A principio um momento em hesitaçi'io, pensanrlo talvez em um
supremo esforço, que ving;trin a honra de snas armas, a Italia parece
agom definitivamente orientada para. a paz.

Apó' a derrtlta, no dia p.O"uinte, o major Salsa partiu para o
campo rle renelik, incumbido de uma primeil'[\ mis~ão. O enge
nheir'o sui o lIg- tl'ilnSporlou- e, clle tambem, ti. Addis-Ababa. O major
Herazzini rui olllcinlmento ncredilado junto do Nogu, o o general
Vallés o eg-uira com pleno p!1dert's.

Menelik impnnl1'l are. tricç:io da oc upação italiann ao tl'iangulo
MasSQnual!·As,narrt-Kc,'en e umn inr1emlli ação pela liberdade 110s pri
.ioneiro com a intervençiio {hL Rns ia.

O vencido de Adua, o "eneral B:u'alied, deixou a El'ylhréa, depois
de sua absol vição e relil'oll-~e pam Arco, ua cillade na tal.

NO PARAGU A Y

No dia 3 de outubro de 18u7, em S, Solano den-se um encontI'o
eotro IIrazileÍl'os e paraguayos, sendo este complelnmente derrotados.
Mas houve um facto Llig-oo de nota.

Um dos mciaes de cavalluria. brnzileil'a o major Va~co Antonio
da Fontotll':.\ Chananeco (que fallaceu com o posto de corooel) teve
de bater-.. e â. espada com o teoenteparaO"uayo Aguital'. E te estava
a pó. e o m'ljOt' Ch:lnaueco a cavallo. Era bello ver a galh relia com que
A 'ui! r aparava o g'olpes qne lhe atil'llv:t o major, que inoegavel
ml3nte se aclH1v;, uperiol' em forç", pOl' e tal' montado.

O tr'nente Agl1i lal' foi recuando até encostar-se ao tronco de uma.
arvore para molhol' defenrler~se.

Bateram-se Jl1I'ante meia hora sem haver vencedor nem vencido,
quando um soldado de cavallal'in. julg-anelo o sou commandante em
perigo, com fi Jançn. fel'e o tenente no braço que seg-uravll. a. (lspada,
npezar da ordem que lho dera o major para que o nã.o feridse, poi que
a ello competia es ;1 gloria.

Ao ser ferido onbiu-Ihe a. espada e rendeu-se.
. A' noite estava o pl'i ioneiro no hospital cle Tuyu-cuê, e que já

tlOha contarlo o seu combate siogulal', encarecendo o valor do IOtl'e
pido majol' Chananeco, quaodo e te en trou.

Ver-se e atirar·se nos lJl'aços um do outl'O foi cousa rapida, e sceoa
q.ue commoveu, e admirou os as istentes, Er<1ll1 dous bl'avos que se
iIllltam medido, e que e reconheciam da mesma força.

E, emqua.nto esteve em Tuyu-cue, todo os dias era o tenente
Agui\ar visitado pelo mnjor Chanuoeco, que se hnvia tornado seu amigo,
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LEI N. 394 DE 9 DE OUTUBRO DE 1896

o Pl'e"ideu te da Republica dos Estados Unitlos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saucciono a se-

guinte lei:
Art. 1.' As forças de terra para o exercicio de 1897 conslarão:
§ 1.° Dos officiaes de di1ferentes classes do quadro do exercito.
§ 2.° Dos allllnos das Escolas Militares alé 1.200 praças e de 200,

para a Escola de Sal'gentos.
§ 3.° De 28,160 praças de pret, distribuidas de accordo com os

quac1l'os em vigo!', as quaes poLlerão sei' elevadas ao dobro, ou mais
em cil'cullstaucias extraordinal'ias,

Art. 2,0 Estas praças serão completadas pela forma expressa no
al'L 87, § 4°, da Constituição I e na lei D. 2556 de 26 de setembro de
1874 com as modificações estabelecidas nos al'ts, 3° 2 e 4° 3 da lei n. 39
A de 30 de janeiro de 1892.

I ArL 87 da Constitui~iio Federal: - O exercito federal compOr-se-ha de con
tingentes, que os Estados e o Districto Federal são obrigados a fornecer, constituidos
de conformidade COIlJ a lei annua cle fixaçiio cle for~as.

§ 4, ° O exercito e armada compOr-se-huo pelo voluntariado, sem premio, e em
falta deste, pelo sorteio, préviamente organisado,

Concorrem para o pessoal da al'lnada, a escola naval, as de aprendizes-marinheiros
e a marinha mercante mediante sodcio.

2 Art. 30 da Lei n, 39 A do 30 de janoit'o [de 1892 ciL: - Emqunnto não f/lr
decretada no"a lei de sorteio, será considerada em vigor a loi n, 2556 de 26 cio setem bro
de 1 74 e os seus "espectivos "egulamentos, com as seguintes modificações:

1', as isenções de quo trata o art, 19 § tO ficam re,luzidas no quo dispõem os
ns. '1, 2, 3, 4, 5, 6 e O desse paragrnpho, (a);

2", as juntns de nlistamento e as de revisuo seriio, em cada estado, compostas
do tres cidadãos, designndos pelo respeotivo governador, devendo, sempre que fór pos
sivol, SOl' preferidos ofliciaes roformados ou honorat'ios do exercito da madnha, e, na
falta destes, oUiciaes da guarda nacional;

3,', os trabalhos dessas juntas serão regulndos pelas disposições dos (§. 20, 30,
40, 50 e 90 do a"t. 20 da citada lei; (b)

t", das delibel'ações dns juntns revisoras caberá. recurSo de qualquer cidadão ou dos
interessados: nos estados para umajuntaliscal, com sédenaCapital do Estado, com
po la do juiz seccional, do com mandante da gua,'nição e do chefe do serviço sanitario;
o no Districto Federal, para o ministro da guerra;

5", incumbe" junta fi eal zelar pela fiel exeeu~ão do disposto nos arts. 86 o
87, § 30 da Constituição Federal; (c)

6", os contingentes de que tl'atn o art. 87 da C'onstituiçiio Federal serão distri
buidos até que s far;a o recenseamento regnlar da União propOl'eionalmente á. represen
tação de cada Estado, na Camara dos deputados ao Cong,'esso .Federal;

7", a idade para alistamento mUita,' de que trata a presente lei será de 18 annns;
podendo, entretanto, Ser admitlidos nas escolas militaros os individuos 'lue tonham mais
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Paragrapho unico. No di tricto federal caberá. ao sec relario da
justiça e negocias interiores a attribuição que, pela modificação 2" do
art. 3° da lei n. 39 A de 30 de janeiro de 1!l92, é deferida aos governa
dores ou presidente" nos e tados.

A1'1. 3. o Os claros pl'od uzidos no exerci to sel'ão preenchidos por
voluntal'ios, ii. vi ta do dispo to no art. 87 da Con tituição, e, na falta
delles, por contingentes fOl'oecitlos pelos e tado" e distl'icto federal na
seguinte proporção, de accordo com o estabelecimento no n. 6 do
art. 3° da lei n. 39 A de 30 de janeiro de 1892':

Estados Deputados Conlingenle3

Amazonas 4 177
Pará. 7 310
Maranhão 7 310
Piauhy. 4 177
Ceará .. . 10 443
Rio Gl'uude do NOl'te. 4 177
Pal'aiJyba 5 221
Pel'l1ambuco 17 753
Alagóas. 6 266

el'gipe. ,1 177
B,liJia . 22 974
E pÍl'ito 'anta. 4 177
Rio de Janeiro. 17 753
S. Paulo 22 U74
Paraná. 4 177
Santa Cl1tharioa . 4 177
Rio Grande do Sul 16 70
l\'finas Geraes 37 1.63

oynz ·1 177
1\[n ltO-Gl'O se 4 177
])i tdclo FetIel'll! . lO 44

omma. .. 212 9.3 fi

Al'l. 4.° EmCJun.nto não for executa,lo o ol'leio milHal', o tempo de
serviço para. os vol unt:u'ios erá tIe cinco :umos, podendo o engiljamen to
do~ que livel'em concluido e~se el'viço tel' logal' P01' mais de uma vez
e por tempo nuncn. maior tambem de cinco annos de cadn. vez.

de 15 nnnos, conven iente robu tez phy 'ica e a gnrnntia de vagns P:1.l'tl. tl.S respectivll5
mntl'iolllas ;

8:1, o Lempo de s~I'\'i\:o pD.I'n, os \'olllnlnl'io~ e o sOI'lcatlos tIne S~ apl'o enlnl'C01
d~u Lro do lC'Dl po q110 rÔr mnl'C'ndo prll'n, apl'e.' nlaçà , s~r:"L cln tl'C.' finDos;

\lI, Oi sodea,lo~ lllW m'Lo SI' :tp"/..'. unL;\I't.'m ti :tutorilltllll.' locnl compelent(' dl'uLl'O ,1
dez tlia fia pulJlicn,:ão di' !=;cus nom(\~ I'm I'IIiLn.I'. ~!la illl}Jl'r"n fL st'I'viriiO pai' quaLl'onnnosJ

e os que u.indn não S :Lp"I.)srnln...L','m I :ltti' :10 dms r1l'pois dC'ssc ultimo pra~oJ 'ul'ão consi
derados dcsel"Lol.':·s obl'igntlos a. s ","ir por eis annos;

d) § 2" <10 tl.rl. 4"da I~i n. 2.556 de 26 d setomoro de 1 ii cit:.

3 Ar!. 40 da lei n. 39 A de 30 <1 janeiro ele i 92 eit. :-1\os eslllelO" qu , por
Qrutl1uel' circum tancia, não so bouver pt'ocedi 10 no nlisttl.lllQnto será este illlllleJinla-
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Art. 5.° As praças que, fiado esse tempo de serviço, se engajarem
por tres annos, receberão, em dinheiro, o valor das peças de ü\rda
men to, que, pela legislação vigente, são di tribllidas aos recrutas, tendo
direito a igual f,tvor si, após os tres annos, reengajarem-se por mais
dous.

Art. 6.° As praças que concluirem o tempo de serviço e de D0VO se
engajarem, ou que, por deliberação do governo, não tiverem immedia-

mente feito, abrangendo todos os cidadãos na fórma no art. 86 da Constituição, eXCe
ptuados os comprehendidos no n, i do art. 30 da presente lei.

Paragrapho unico, O engajamento das praças de pret sÍJnples só poderá ter logar
uma unica vez e por tempo nunca meior de h'es annos;

As que não se engajarem por aquelte tempo constituirão a reserva estabelecida no
§ 20 do art, 4-0 da lei n, 2556 de 26 de setembro de i 74;

iDa, os voluntarios serão admittidos quando e onde quer que se apresentem, tendo
direito:

A) ser incluidos na guarnição do estado onde Se apresentarem, comtanto que o seu
numero não exceda ás vagas abertas nessa guarnição, caso em que terão preferencia:

i, 0, os casados com filhos;
2.0, os solteil'os on viuvos que sustentarem mãi ou pai decrepitos ou valetudi

narios, irmã honesla J solteira ou \'inva;
3, 0, os viuvos com filhas ou filhos menores de 17 annos;
B) serão proferidos em igualdade de condições entre candidalos a empl' gos de

caracter federal, uma vcz quo sati.J'acam as condições do capacidade exigi<1as 1ara tacs
cargos.

a) As isenções são: ia, os que tiverem defeitos physicos ou enfel'midade, que os
inhabilite pam o servico de paz e de guerra j 2,', os graduados, e os e turlanles das
faculdades estahelecidas na Hepublica, dos curSos theologicos, o seminal'ios; 3', os
cccl~sinsLicos de ordens sacras; ~lu, o que sorvil' de amparo e alimentar n irmã honcsLn.,
solL ,ira ou viu\'a, que viver em sua companhia e o quo alimentar e duc:ll' orphão'
s us irmãos menol'cs ue iO nnnos; :>:1 o filho unico t.Jua vivei' 001 companhin do ~t1n

mãi viuva. ou soltei.ra, decrepita ou valeludi.né.u,ja, ou de pai llecl'epilil ou \'n)l~ludiJ)al'io;

havendo mais de um (ilho, será xceptuarlo o mais velho, ou outl'O á escolhll do [Iai ou
mãi. J 'a faJta de filho ou gellro um do n"tos tambem a SlIll escolha; \l", o viuvo 'I',e
tivel' filho legitimo ou legitimado que ..limente o edu I'le; 6", o 'Jue tiver completado a
idarl" de tl'inla annos, salvo se fór refractario, Ca'O cm 'JU" será escu o quanrlo houver
fLUalisado o seu tempo de ser\'ico ou ficar invalidarlo. se tive,' sido ind,'vidamcnte
omiLtido nos alistamentos anteriores.

b) § 2,0 do art, 20 ciL.:- A junta Illio podel':i. funccionar em a tJl'esen':a de todos
os seus membros; da falta do impedimento de qualqucr deUc, S 'rvil':' o 1° dos sens
substitutos,que estiv!'1' de imp dido,

§ 3,0 As sessões da junt.'\ sel'ão puhlicas, e os seus lrabalhos se concluirão dontro
do prazo estahelecido no regulamento, destinando- e quinze rlias pelo menos pal'a as
reclamações, quo os inte"es ados ou qualquel' ci<1adão poderão apresenlal',

§ /1. 0 Concluidos os tmhalhos do alistamento, se,'ão com as reclama~õo" quo
appl1.l'eCerem, regisLL'ados em acta t\..ssignada pela jnnta, cxtrahindo-se duas copias,
uma para ser publicada na pal'ochia pOI' e,litaes, e nas {/(Jzelf13 , ondo as houvel', e
outra para ser remettida ao juiz de direito da comal'ca; onde houver mais de um, aO da
prim eira vo.l'9.,

§ 5, o Os alistamentos feitos pelas juntas parochiaes sel'ão apurados nas cabeças
d comarca pOl' umajunt" <10 I'ovisão, que tambem decidil'á as ,'ospectivas " clalllll~ões,

§ II, o A janta ,'ovisol'a, l'eoonhocendo quo (Jualrluer cidarlão alistado tom pro
vado alguma das isençõos (aoima citadas), o olimillar:i. do alistamento salvo os r OU1'SOS

I gaes, e os admiLtidos nos alistamentos anteriol'os quo não forem maiol'os de 25 annos,
ou tiverom pel'dJdo as iseuções, ant s de completarem 21 annas.

c) Art. 86 da: consL.:- Todo o hrazileiro é obrigado ao !Ill1"Vlço militar, em dofoza
da PaLria e dO. Constituição I na fÓl'UlIl dllS leis fedlmlas;

Art. 87, § 30:-1ricll abolido o recrutamonto militar fOl'Cddó.
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tamente baixa, assim como as que pllderem:coutiouar fi servil' indepen
dentemente de eugajamento, em virtude de di po-ições vigentes, como
as pl'aças gt'aduadas, perceberão, assim como os voluntal'ios, as g'l'atiti
cações estipuladas ~ na lei n. 247, de 15 de dezembl'o de 1894, e, quando
forem excusas do slJl'viço, se lhes concederà nas colonias da União um
prazo de torra de 1.089 ares.

A rt. 7. o São revogadas as disposições em contrario (Ord. do dia
n. 775).

~ Essns gratÜtcaOões são: Os voluntados pel'cebel'ão, omqunnto estiverem nesta
qunlidade d,' I'ra(;a, umagratificat;ão diariade 125. As praçns que, findo Seu tempo
de servioo, continuarem nns fileiras com ou . em engnjnmento. perceberão uma gra
tificação dinrin do 250. As praças presas não fazendo S l'\'iço perderão as grati
ficações e os sentenciados só rcccboriio motado do soldo (Lei n. 247 de 15 de
dezembro de :189·1 l.

o P RAGU Y

o coronel J. A. ( que depois moneu mal'echal de campo e barão)
por occa ião da lJatal1n de 2-1 Lld mai commanuava uma. IJriga.da.

A' ta.rde des'o celebl'e dia, depoi,; da acção, todo o.> cOillll1andautes
del'am ordens para. quo enterra~sem os corpos dos bravos que tinham
succumlJido, e jnllcavam o campo' o o, njctlantes de ordeus n.PI·()' a~

ramos em fa7.el-<1s cnmpl'ÍI·.
- Então, I'. alf res, di' tl ou SS) cOI'onel ao cu aju lante quaudo

o "iu a !leite, tem mandado enterrar muitos corpo ?
- Poucos, SI'. cOlllll1amlanle, pOl'que varios soldados (Iue estavam

como morto, ainda gemiam e fallavam, e tem-me sido neces ario ell
vil1.l-os pn.l'a. o ho pita I.

. - 01'a, 51'. :\ lfel'es, si fôr (l ou it' o qu elles dizem, não entona
nenhum.

Ao mosmo coronel J. A. que e lava. então em Pal'ecue, mandou o
COll1ll1antlante das forças de::;laci\das no Cltl\CO cOffimunical' por um cabo
de ordens, que linha-se interrompido a. linha telegl'aphica. que unia. os
dou acampamentos Cltaco e Parecue.

- 01\, diz o coronel, porqne não lHe mRlldou dizor isso por um
telegrll.1l1ma.



o cartuchame do fuzil de caliOre reduzido

( ESTUDOS E OBSER.VAÇÕES )

Segundo se falIa em algumas rodas bem informadas em aconteci
mentos militares, teem sido descobertas algumas irregularidades no
funccionamento dos cartuchos ultimamente ompri.ldos á «Deutsche
Metlülpatl'onenfabl'ik de Karlsrube», destinados ao fuzil agora regula
men tal' para a nossa valorosa in fan taria, t~tes como rachadu I'a, ou
oscoriações na região do engastamen to (sertissage), cuspid uras pelo
culote e outras.

A' primeira vi. ta, segllnllo pensam alguns, parece que a responsa
bilidade dis o dove ser levada á conta dos profissionaes, que o t~10 n~~

Eut'opa, justamente par(\, evitarem tl\eS inconvenientes; mas as 'im não
pensarão aquelles quo sabem qual o processo empregado pelas com
mLsões de tal ordem, afim de de obrigarem-se do tão ardua tarefa e
esLão bem inrol'mados ácerca das cautelas de ordem technica e
commercifll ele que ollas se cercam, de como a nos ',1, pal'LicularmenLc
de empenha os eus deveres, e, sobretudo, conhecem os costllmes o
habitos dos gl'aoeles estabelecimentos flturis, debaixo do ponto de vi-L~~
i nLl u tt'Ía I, ocolJomico e met'can LiL. •

A Commissão Brazileira, a ft'en te ela' qual esLá. o joven cOl'vnol
Luiz Antonio de Modeit'os, distin.cto por' qualquer larlo que e o con. iLlol'p,
o auxilia,elo por olficiaes milito competentes, tem org.tnisado um 'et'viço
ele fi calisação e vel'illcllÇão (controle), partindo do IJ.lle l\" scienclas
a pplic:ldas teem de mais moderno, de mais perfei Lo e seguI'O, c m
relnção â garantia das qua.lirlaLles todas de divel'sos artig-os encom
mendados. Por isso, as suns 'l'abellas ele elimen 'ües e toleremcios, os
sous Cahiers de chal'ge , os seus plv.nos o peojectos diversos, que S9t'vil'am
de bnse aos contracto', estão sendo obsel'vatlos nas usinas rigol'OSi\
mente, pal'a is"o, não só tom desLacado om cada uma dellns um ou
mais de seus tlignos ajurlant s, porém ainda um operaria IJrazileil'o
pari to (contl'olew-), auxiliado por um corpo de auxilial'e::;, pessoal este
todo idoneo,

Nes,e systel1l.t tle r gulamonLo,:, lle illsteucçàe:l, UA I'of,oiros, tle
t:liJel1as le con LI'ucção, e 'tij,) consignados, clara o tel'nlÍnanLemollt'1,
todos os principias, peeceit s e regl'as a.PUI adas das s iencias appl icaelas,
pelas indu trias dos getlero, para que os producto em via <lo l'aiJri
cação, desde a escolha e traLnmenLo da matoria pI'illl(1, até os mnis
insig'nitlcaotes detalhes das opeea<:ões secundal'ias de me/ier e provas
divet'sas, sejnm cel'cados rle lodos os elementos gal'antidol'es rias
qunlida<les 1J1l0 melhor o.' approximom do typos rnciouae' concehidos
1olosentenc1illos, o rjlle é ideal dos homons cio nrncio militar-levarem
para [11'l.i.tica real u(Í guerra.
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Por Outl'O lado, o fabricante europeu, em g(JJ'al intelligenle até
cerlo ponto bl'io o, emproo"a o maximo esforço para que o seu artefacto
sejlt perfeito c o melhor do g-enero,

A concurrencia é um dos melhol'es auxiliares dos encontrados
pelas commissões de pl'oll ionaes fi calí an te da producção das
fabricas, da mesma fórma que a boa qualidade do artigo é o melhor
"cclame que pórle ter o industl'ial ajuizado.

Os productores emopeus, de ar'Ligos destinados aos usos da guerra,
i to é, os que fazem indu trio. militar, mórmente no tocante a arma
mentos e munições, slio geralmente habeis e honesto' relativamente,
debaixo do ponto de vista. int!ustrial propriamente dito, e PQr j;;so
mesmo não commetlem a inepcia de Cal idear o seu pl'oducto, quer na
materia prima, quer na mão de obra, i so porque, além de serem
artisticamente apaixonadus pe1<\ pel'feição e qualidade intrínsecas dos
mesmo', endo tambem intelligentes e instrui ia, bem conhecem as
desvantaO'ens que lhes poderiam vir dahi. Ao contl'ario, cada qun.l
pOl'tln. em pl'oduzir o mai gonuino e completo metal; em trn.tal·o por
proces os que melhol' a ogurom n. integridade de suas qualidades
depois mesmo de tl'a.b~ lhado pela acção das machinas e das ferramen tas;
emfim, procul'am todas po SUil' a mais completa e perfeita outiUage e
montar, na direcção elos ens ateliers, um pe'soal de primeíl'a ordem.

Por esse lado, pi', nncla lia a temei'. O fabricante eu!'opeu, aj uda
reO"lIltwmeute, com muito boa. fó e até mesmo c m carta impel'linente
ínte!'es e, a conduzi!' e li, fiscn lisal' - a fabricação e o aca.bamento dos
seus prodncto . Quem tem visit'uIo a' gl'andes {,;.\bricas como as de Essen,
Grü ,on, Lowe, l\.al'l ruhe, Cockel'il, Compagnie do la ~Ieuse, Berstal,
Nordenfelt, EI wick, CI'eu50t, Cail, aiot Chamont, FOl'ge et ChaotieL's
e outl'05, sahe de tudo iss rOl'foilamonte.

Fará uma tri te fig-ul':l, ror'lu e pI'O tn!',\ a um ridiculo quixote co
um officinl pouco iulellig ul Oll de pL'ovido tle o pirito, ma, que por
l)lwecer muito e miuçador e ladino, antl pOl' nlll" de s ellOI'me"
r, hricn. ,I :l1'l1Htr t"ilHdns, n '~omhr'ldll COIlI o ('''III'cll o il'h" 'ulr,1f'i1 'çõe".
f zpn lO 01 j',n "XI~PU ,la. h-Illfl "J'ÍI'III, I 1"" ui, I",

(' lo .( o) lJ' I h) I I,
(l .' 11 ~ " '1.1 I ~ III 1 1 I

.:t I' 1 ,1 " ' t \d I ,I ,', II '11'\" ,
Ir 'I lo r 'Ir p' (\0(' I'l" lo {'I' 'i' ,ii ,; ", !:,"'1'~ 1
li t111lllladI1 P IU,'ll(;l<!\,et de,hlllltl.,Lld Ide 1"'lIli ,I n ti, cnn. t1~lIe aprt::
seu[;tl' no lnel'cado:; do IIIUlld. iuteil'o, eln to lo o gonol'o ri. p,'otlucção
illuu,'trial - al'ti:ros f;d o plttenLeallllú ao' melhol'Q nppareuCÍ<l 011
exterioridade do logi limos,

No que se deve (el' tOtIo o cuidado' em as enlal' o preoo e outras
oOllcliçõe' ue conll'acto, Olll relaÇ<lo ,~ pag-amenlos, multas, entr ga ,
cambio, expi"lliçõe', SOO'IlI'OS, e outl'a' diligencias li egnl'nntes las
gnl'n.n lias de in terE' ses mel'Umen le conlmel'ciaes da::; parlos con tl'uclan
tes, j)lIl''lllO, no 'e ponto, deS;lpp:II'ece o indll tl'ial no qne ell'~ tem de
profissional, de nJ'ti"l:t 011 lp-chnieo, p;1I'lt Iwepondel'ar com toda, as

.snil eg-oi lica' qllalilldde do especie illdivirlnae::; - o negociante, o
vendedol" que ' cl'nell11r!ll Lo sp 1'[0, nja hone 'lidad , segundo di?: o
g'1'ilndo ~pensel', FO in, I'im cm pt'incipio, JJ1uit(\ m<!no' elevado e g-ene·
roso', de IJU8 aquell s ele onde d rorr a moral lias homen de outl'<\S
pl'ofi' ÕOS, mai::; u Iires e menos lIlilil<u'ias.

D:ntretilnlo, apezõLl' de tlldo iS-O, ist() é, não obstanLe o cuidado di!.
nOSSa cOf11mis 'ilo ue compras, c da honestidade indu trial ela fabricas,
o fact6s S'e all'eseutam, ning-uem já os po l'rá negar, porque o
cartuc\ióS e fendem e manit'e::;tau1 outros defeitos iucompativeis com lIs

-$



114 o C RTUCHAME DO FUZIL

qualidades de segUl'ança e outras, que devem ser rigorosamente exi
gidas de taes artefactos de guerra.

Teutare01o~ explicar tudo isto.
O cartuchame metallico inteiriço ou embutido, no ponto de vista

da conservação tIe suas qualidadeil mechanicas, chimicas e balísticas,
depois de algum lempo de guardado nos depo itos, tem despertado
sempre cuidados bem atormentadores, da l'i\l'te dos entendidos, e isso
é tão velho na technica, com e :e mesmo c<trtuchame.

Quando a Franç't realizou ('s seus notaveis e,tuclos, no sentido de
dar ao cartucho modelo 1866-1874, todos os elernen tos capazes de
assegurar ao tiro do seu fuzilo melhol' valor balistico, estudos que
principiaram pela fórma externa do estojo teudo em vista o da camarl\,
tocaram aos orgãos menores da e trnctura do culote, taes como II
capsula, e a bigornea, e fOI'am aos elementos geometricos da bala,
tl'llncada então pela, ogiva, contra todas as conelu ões especulativas
da balistica, para sUl'gir achatada na fronte (llliplat) , - cO""itou
tambem, e muito seriamenle, de resolver esse problema da conser
vação.

No tempo das paI voms negras ou mechanicas, tambem os car
tuchos apresentavam fendas de onde provinllam desagradaveis e
perigosas CL/SIJidu1'as., por occosião cio tiro.

Era faclo assentado então, na teclluica da, munição de guerra,
qua toclo o cartuchame de mais de cinco annos de armazem, nno devia
mais merecer contiança, debaixo do ponto de vist(\ balistico, como de
baixo do ponto de vi ta meclianico.

Os elementos (le taes polvol'a";, lloladamente o sn,1ill'e, em com
pleta in tegridade de toda as SU'lS pl'opl'ielladeil caI'acteri licas, em
conlacto directo com a parede metallica do eslojo, ( inClllOnciados IJOI'
acções pbysico-chimieas di versa', acn bnvam 1'01' desligarem-se dl1.
intima mistura mechanic:1 que caracteris'\va, e -a' polvoras impel'
feitas, a, em estado conlpletamente livre, ataca\Tam o metal do estojo;
acabando este por pel'der lambem as sua primitiva qualidades de
resistencia diversas. Os estudos feitos em Fl'ança de 1878:t 189 , no
sentido de m Ihol'ar as condiçõeil diversas do caetuchame do fuzil,
foram iniclUflos pelo problema da conservação. Sabem os que acompa
nharam ou teem lido tão nolavei tl'abalhos, que ingente esfol'Oo:;
fizeram os proveclos prolissionaes desse [lniz, parn salvaI' o 'on cartn
chame, lão rico em altrihutos racionae;- - dos g"1'aves inconvenientes
de que esla v:.\ eivado debaixo do pon lo de vi:ta ctl consC'rvaçiío,

A aCQão dos elementos da pai VOI'a reduzia o metal dos e tojos a
nma placa I'iyada de p6rOi:" violo' mesmo a olhos nús. Dn,,; ex
periencias e estudos realizarIas nos gahinetes, nos laboraLorios e poly
gonos, chegou-se a concluir que estava a causa no contacto dil'ecto de
carga com o metal do estojo e da bala, allxiliadit pela humidari ; no
poder hygrometrico elo sali Ire e em acoões eleclricas desen vol vidas
por causas secundarias, de ordem physico·chimica.

Como el'a natural consi tiI'am todas a ,.oluções paea delJellar o
inconveniente, diligencia no sentido de evital' o contacto da carga com
a pal'ede intema do e tojo e clIlote ela baJa. PI'incipiou- e então paI'
fOl'1'ar o e tojo com uma especie de sulJ-cal'lucho de papel, mas esse
ex pedien te gI'OSS -ü'o, tl'aba llloso e Ctl 1'0, tl'azia. gI'a.ve incou vellien le
de ordem ecouomica, technica e "ali ti <1, que é facil per,'eber. Teutou
'e, depois disso, envernizar o estojo inleriol'mentc, como se faz agol'fl

mesmo, na gI'ande iidJrica de Kal'Jsl'uiJe; ll1as Oil vel'llizes, colod'iums
e outros, então l'e[Jutados excelleutes, ern.lII allel'ados pela l1umidade
e acções natul'ae de outI'a ol'dem, c pOI' is o, em vez de s rem UIll
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elamento preservante, pI'oduziam, ao contrario, um eITeito negativo,
concorrendo para prejudicar as condições chimicas da polvora e, con
seguintemente, tornar su peitos o~ seus erreitos bali ticos, que devem
ser certos e uniformes, sempre. A bala recebera um appendice, nessa
mesmo sentido - 'ada, entl'etanto, se con eguiu po itivamente, e
depois ele outras experiencias a esludos mais demorados e melhor ori
en tado , conclui u- e eleveI" aballllOlla1"-se a tl'udiciollal p,"otica de Cal'
?"ega?" o cartHchame, que de cntcio elll diante, passou a sahi?" descan·e.qado
das (ab?"icas, $endo yua,·do.elo, em elementos nos ar,lla:ens, l"cservando-se
pal'a o ultimo momen.lo a opel'açc7o do cal"regame?tto, reputando-se tnl
expediente o unico meio mais eguL'o de pre erva.r' os cartuchos d!l8
alterações que oJIriam nos depo ito , quan,lo a etles eram recolhidos
completo!'.

Entre nôs foram notados esse mesmo::; fact03 com relação ao
aartuchame metallico intail'iço, e foi talvez esse o motivo capital
por que, apezal' d'\s irrefutaveis vantagens de or1em meclJanica e
balistica Ctue tem sobre o de ouropel, O deixamos' de parte para quasi
que exclu ivamente alimentarmos o no o velho Comblain com e se
ul timo. Dizia o cOlonel t\ug-u to Fausto de Souz' , de saudosa memoria,
depois do sabio general Luz, o 110mem mais in truido e experiente
na materia: ~ que, ape:ar de tor1ltS as lwewJnpções dos france;;es,
quanto â vWltayens do seu cartucho me1110?"ado, com ?'elaç({o ao aug1llon/o
de velocidarle i,licial e elil/linuiçr70 ele rJl'es r70 na camcm, COl'ltil1ltaua a
lwtrir a me IJl(L COIl t'icÇ'/o, "puirulo em e/lido" obsen'ações e e::tJjlCI'ioIlC;"IS
pe. SOlte,~. ql(e dcbai./·o do pGllto rle vis/el (/'1 COi/seI' DardO Ilada lírlham
elles (cito de .Cril" e por is'o tll/O se (luea/urava a aco!l8elhw" aSila
«duIIÇirU si ?!l10 em ).I?·iIlCipio, ale 'lue /r,,/ialhos //leI hores l/udessBIIt ga
!"cm/tr a Sll1 consel'l'areio COlll 1lIeLis se!/unlllça e (irllle;;a p"is era POli/O
esse/lcial em !/ln llr/iyo de !/HeITCI de /ut Halure:(l, muito Clllbol'a esti
vesse conut:llcir/o d.' ser o cartucho ill/eiriço IIIiI lJroyresso te lmico
llotavel sOú/'e os ele outros typos, lJW'mo me/a/licos ».

Era e. te o pó em que '~ acha,,\ a que 't[o em França, e pôde- e
dizAr que em tod~ o mundo, quando apparecernm n [101vorn sem
l'uIlHIÇ<l, cnltlire )'otluzitlo, us g'I'llndes velocitlad s, o lir'o repelido e
fi OI101'me pre ÕOS, clll'Hcteri li(;as tio fuzil nlOilel'lIo, facto este quo
[linia veio l('azer lIlaiore' complicaçõe- á ~Uil' Inçito.

Não lia. c.Itnidn que 10lla as nnçõe , fll'nHH!as com fuzis d oito
millimetro' pal'a haixo, o 'Wo na 1t00';l (ll'l',;pnt intnndo activamente
pam resolvor eS5e temero o problema d, melhor;lr as condiçãe de
segUl'ullça o con"Cl'vaÇ<lo cio cfu'luchnmo, poi' todo:; teem igualmente
ollsorvarlo, que o CfUtuC110 se fendem por occn 'iiio do tiro em uma
propol'çãlJ avultada, lacto attrilllliuo fi. C,\ u-a' divel'"a , decol'rentes
todu. da ol';{nnisaç:i do mG,;mo, da natureza da relaçõe' chimicll e.
mechanicas 110" _-n elementos entre i, e tençõe nas camal'O, dos
fuzi , mas nunca ,t fe'cuiuos ou de~honestidaI1e:; no l'ubri 0, como
parece seI' túndelll'Í!l suppor-so, aqui entre nôs.

E' a Suiss'\ o unico paiz armado com fuzil de cn.libro reduzido e
u ando po1 vora sem fumaça, exceptuado, porém de\'e-o às abias
precauçõos acoll olhada por homen' como 1 obin . 'cbnlid t, H 'blen e
outl'OS, cuidado escluecido pOI' outl'as naçõ s, as ober'bada sômente
pai' ,'antagens de balistica especul.lliva, sem attenderem a consi
derações de ordem mais posi tiv,~ e pl'ntica.

Não ha muito tampo os fl'nnce~es, que depoi::; da cai)j tulaç-ão de,
Metz doram em explicar t [los os seus ri sa,;tl'e' e inferioridades
!nilital'e'-l, p lo phanta!'ma da LI'nição, sollal'nm o gl'ito do o\arma, ell\
Jornaes e revistas militaees o litlol'll.riaf, denunciando ao seu Governo
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casos fl'eql1entes ue rachadul'as ou fendas nos cartuchos da LebeJ, em
qUfln tidade" impressionadoras,

O general Ortus, conhecidi simo pela sualJroficiencia na materia,
estudou a questão e concluiu denunciando a incapaciJado mechanica,
do cartucho actual para as coodições especiaes do traçallo das armas
de calibre rcduzido, ponto de vista em que realmenle e deverão col
locar todos aquelIes qU:3, com a me ma honeslidade scientifica e com
petencia technica que tem o autol' do Fuzif ele Ouerl'e de l'Qveni,', se
metterem resolutamente, e com bons methodos, a estudar essa impor
tante questão.

Com en'eito, si o calibl'e I'etluzido e a polvol'[\' sem fumaça trouxeram
poderosos elemeo to, de ordem balistica. e tactic;], descol'tinando largas
soluções ao tiro do fuzil, despertaram lambem aos tactico de polygonos
e de campo de manobra aspirações taes que, se teem sido satisfeitas
razoavelmente no que concerne ao armamento propriamente dito,
graças ao progre~~os da metallurgia e das indu tl'ias e artes meclIa~

nicas do ferro e seus uerivados, Outl'O ta,nto não SB pÓ'le aih la tlizer
com relação ao cartucl1o, Nota vBis tl'ansformações soll'l'el'am os fusis
e a sua munição, no conjunto e nos mais in ignificantes elementos de
sua ol'g'Hnisação, tle onde decorl'em condições novas e peciaes, que mais
cedo ou mais tarde teriam de inspl'essionnr aos espiri tos observ:.ulul'es.
A reducção do volume das camaras, a do pa o das raias, II da. den
sidade do carregamento, o revestimento da bala com metal duro, o
augmen to da velocirlade inicial, a repetição elo tieo, deviam forçosa·
mente, tlar lagar a accees imos de tI'abalho diveesos, contea o fuzil e o
cartucho, paI'a se vencer os qUite, torna.va-se preciso !ilzel-as mais re
sistentes, ~' para o cartucho que devem, entretanto, convergil' tOllo os
esforço, toda as actividade,'; pai, com relação ao fuzil, it parte
questõB rle detalhe na organisuc;ão da culatI'n, vai elle satisfazendo
razoavelmen te,

Dous porlel'osos moli,os vão tomnnrlo o cal'tuoho, I'omo eslâ. ello
or7nn's<ldo e eOlllO ("la, clJdo fabri,'n.da, iII, ulfi ientol p111'U I'esi:'lir a
cs<;e;:; trahillho;:; prodtlzid'ls (lAI"::! f'IH)I'meS tPII~Õ'~ illtel" res de'Rl!v"l~

v dll~ "a c 111'11',1 ri ~ i"llzi', 1'01' ... -ell';I;'" ,ln II "L

DilI l'li,l dil' '<"I III' t ri ~I!a 1'I'''(lI'I<L . I II'-Z '1Il1i1n I 'a
t.-I'ia I' illl , q'l'lllll "o 11Inl! I (l li' qll'~ é ... lI, 11"'I,'rll 1I':lnl' 11 CllI'S"
tia;:; Opet' .-ije~ rio rdJl'ico, <lI! tI';, le ,)rl'e 10.[ II'el;l tll31l e d ;t1lerllçõe.'
11adas dUl"ilnle <J 'U'L pel'uHlnenci'l no" al'llH<zen- tl qUI ,e I' 'laciauHJ11
com as qua lidada' clllluicas rl,,, pai VOI':I " suas pl'llpl'ie lade::! cum I'elação
aos melHes COI11 os qu les esla em cOlltacto a calg,t,

Dizem os enl endirl"s q ue, sendo excell,'n tes os ystemas de clllatl'as
arloptatlos aclualmellte. resistentes c scguros os canos, - a tensão in-

-terior, com relaç1i.o ã. l'esistencia a ella ofTerecida pelo estojo, pa~Sal'il

a sei' o factor pr ponderante, influindo mais do que qualqllel' outro nas
condiçõBs technicas de uma arma, ua mUllição a,;1s quaes tudo o mab
deve ficai' .'11 hOl't1i lIildo, forço" Imente,

A pul\o!'as InIlt! Pl'IW';, da m ma mnneir'n, quI' os al'til!M, alle
]'IL11I- (~ _ou a influeuI'ia rIe Ol'l'tos Ig'Hllle;; 1m urnes, PlllllC'I'H o i'aç,lm
eu! melJ' '1' .. 'c ln e uleno uuilol·lIlemente. 1IIOUI'\1 'i 111:1, comt' os I!'randps
ca 101 e" .,' ,. I-j,lÇÕ'~S 1JT'll 'I'as rIe t('m p(;r,\tlll':I , r,::! gl',w.ll's ('1',0. cmhol'a
seceoS,:lS g'l'antle' iLlllnillatles, que POrlC:llll [J1'OlluZll' alt'.lrill;ÕeS em sell
tidos divel'sos, conf"ol'me a J)'ltuI'eza d,l ba"e, no sua purez,t, os diss 1
ventes, o" ingl'etlieutes e III'OC8"50S chilllico" emprega los pa ra.as ope
rilçõe, secunúaria' de eml astamento, endurecimento e mechanic,l de
lamina<;.ão, granulação e outras.

De sOI'te que, em 111 omento dado, podem e lal' eIlas tI'an formadas
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sem que se perceba, sinão depois de occorrido o facto, em mix tos fu
síveis, de defragação mOI'osa, parecendo verda,deiras faLhas (long (eu),
ou em ex pIo ívos mais ou meuos r, pido,;, accusando pt'essões tão grandes
que excedem n. capacidadc dos cruslw's, e impl'e ionam aos as istentes,
como ja. tem iJo ob,ervarJo no polygono du ReaLengo, Om, taes cir
cumstuncias estão ligadas e treitamente á orte do cUI'tucho quanto á.
sna conel'vaçii no' armazcn', e, con eO'uinlemente, quanto tambem
á maneim por que e ha de p rtal' no Iiro n cchanica e baListícamente.

A nenhum pl"otis~íonal é já agol'a licito desconhecei' que o C.lr
tncl10 planyado para f'nzis anti"'os e p Lvora uegra' é impropl'io
para sati fazeI' a, concliçoes e peciac' da ordem mccllanh1. e chilllica
que o calibr reduzido e a pul vor,l sem fumaça crearam. A sim o com
prehelldeu a ui --a, ao organi -ar o eu fuzil, limit:vlo li' pre'_õe ua
camam, entre 2400 a 2600 atmo:ipheras.

A l'l'anl;a, a Allemanha, a InO'lalel'I'a, a IIollantla, a He panha, fi,

Dinamarca, a Au-tl'i<l, a ROUll1lnia a llalÍ<. e OUtl'U não tOl11aru.m o.
musmil pI'ecauçã1, m'j e deixal'al1l levaI' unicamente peLo attructivo
?a gl'andes velocida.des iniciae , o pOl' isso, os eus cartuchos serão
Imprudentemente suumeltido a pre liões val'iando entre 3500 l.\ 4000
atmo pl1el'as ou mais ain 'a.

Sendo o {lI;;il bra:!ileiro o mesmo adoptado na Hespanha. (modelo
1893), com pequena moclitl nçõesdecletalbe, ma semelhante, quanto
ao traçn(lo interiol' elo cauo, claro c tá fJue o cartucho do nosso I'uzil,
suppol'tlll'á uma. pres'[o de cerca de 3600 atmospheras, que a tanto
corl'e, pondel'à, m'lis ou uleno::;, a velocirl::tlle iniciaL ue 680 lI1!1tl'O , gUlll'
cladas que sejam as va ntag- ns que se PI),>, a obtor pela escolha, de uma,
polvol'a mais lenta e ele melhor podeI' bali tico.

Ol'a, o Iill1i to da 1'13 i 'teJ)l~ia no esli}'am~/l lo rios latõc$ emprngados
na !lOllfecção do' o'tojo ,r ,peitada' n uivel'"a e-pe,;:ul'as e tolerau ias
l'e"'uJamental'e:s univel'sallllente, Ó rle 3200 a 33'JO ki!ogl'l1.ll1ll1a-, pOl'
centlmetl'o quadl'adf) j i"o arllllittido que o mulal, uuraute o trabalho
ela machinas tr-abaJl1o que Cl'e c a modida que mais se reduz o ctllIbl'C
não pI'ojudifJue o e limite de ruplul':1.

:lo é i so, pOI'ém, o quo tem adquirido n experiencia, porque,
apezal' de torlos os ,.eco~imenlos e utra' opel'ações ecun lal'ia ou auxi
lial'es de ol'dem meta IIUl''''i a ou rhimica, o metal pel'de realmente
muito em sua tl'udul'U molecular, depoi~ do embulilllelllo a frio, que
o deixa inconto'tayelmente meno 1'13 'i tente.

Con~egniutemcnte,sí e e m tal as' im tl'ahn.lhaclo, que tanlo vale
dizer' enfl'aquerido, ji. devia 131' 'U pito logo que a velocidade
iuiciae de, S"l1l 10g-,H a pres5õo ou tl'e 3200 e 3300 atmosphel'us,
menos conflançn. devia mereceI' quando ,o pl'etendesse pl'e õe' mniore ,
tae como a' que el'am do e~pol'al' pai a uma velocidade uperior '" 650
metl'os, levituclo me mo em eon ta as pl'omessa animadoras do f,.brí
CH!!tes de pol vara, as qunes só teem causa,lo decepções, pOl'q ue vel'dade
seJa dita, a polvol'l\ em fumaça, plU'a fuziL ou para. artilhal'ilt, é ainda
um product imperfeito, em pha o de tentativa, que a s;jencia ainda
não achou definitivamente, que ainda, não te\'e confiança dc entregal·a
fl'illlCamente Ú inrlu tl'Í" Jnilital', e da incerteza e impel'feição com
que está lutando a chimica pum tl'(\n"formal-a em uma pel'l'eita pol
"ora de guerl'a, 1'e ult,tm lJl1.ra o lumamento c munição luna Situação
plecaria, cheia de avcntul'as, rle tentativas tlelicada e pO!'igosas, em
cujo terreno deve eu tl'ar mui to pruclentemen te.

Não deve, pOI'tanto, ser uma snrpl'esn p3l'a os homens do offleio
as gretas ou fendas, assim como as ct/spiduras notadas nos cartuchos
dos fuzis vindos pOI' ultimo da AllomnnlH1, nem devem tambem attl'i-
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buir taes factos a. deleixo ou impel'icia. dos omciae" e operal'io bl'azi
leiros, que estão Da Europa encarregndC's do serviço de eucommendas
do ~'1inist'l'io dn. Guerl'a, todos aliâ.s muito zeloso e competentes de
baixo do 11011 to de vista tecllDico JlJ'Ofissional.

Ontl'O phonomen05 ma i~ ex tmord inôl1'ios ainda te'~m sido oh '131'
vadof) na In~l(]terra, na Allemanl1ll, e notfldamente na II1>:pnnlm, veem
a 'el': - apre entarem os cartuchos, receLJido' pel'feito' dns fa bl'icfls,
com ?'achadllras Otl escodações, no culate e no gargalo, 110 .. itio ,lO en.
gastaiilento (se?,tissage), depois ele terem penllanecido olgtan lelilpo
riOS depositas, is,~o em tI?lla pl'OpM'ÇÜO, variando enl )'13 10 (I 29 %.

Nôt AIl"IJJanha tenl se explicado o racto por di[erençiL rle coel1l,~i
ente:;; de dilatação e contmcção, depois da alternativa de alta e baixas
de temperatul'a, entl'e o metal do estojo e o da camisa das halas, du
rante o t,·nlpo em que ('st:1o inQuen 'iados pelo ll!l1biellte ,lo deposito,
desen vaI ridos p,J[t polvoril, inflnenciada pela temperatura elos mesmo
e ainda pela acção mechanica e talvez chimica. LIas gazes.

No gal'galo, onde as rachns são mais fl'equentas e pronunci!\das,
além de te)' o metal menor espessuI'a, é alIe mais tr'abalhfldo pel!) acçüo
mechaníca das machinas e phy~ica do recozimeuto, opernçiio e"sfl. qne
eala S"IH!O (,"it", fi ~pz, por mas aricos especiaes, cl)rno os empr'egado"
em Kar'lsrult,,\ e Her','tal, e rjne sel'ia. bom S8rem adoptados no Cruu!,inho,
onde até 1Jnj8, por ::iel ios motivos de ordens divel'.fl.::i, o cartucho intei·
riço aind,t llão é fabricado correntemente, e não o t;erá emqn:lI1to não
passar aCJ uelle estfllJelecimellto por uma verl1adeil'" tl'ansCcll'mação no.>
meios rIe tr.· nsmis ão e distribuição LIa energia dos motores mecha Dicas
nos sens varios ateliel-s, nos apparelhos destiual111~ nos 1'ecoJimentos e
Ltvagens, e um reuovamen to e llccl'escimo, com se'l pessoal opar: rio.

Os hespanhóes attribnem as as mcl!arhiras a a,'<;ões nJ<'chankas cle
011 ll'a origem, occôlsionadas por correntes electricn' de:envolvidas pelo
contacto do zinro, rIo cabl'e, do latão, do estojo, r.llilflicamellt at:1Cados
pelos acidos contidos nas polvoras sem fumaça.

Quem conhece:L hi"toria das manife tações da electl'icidn.de em
e tado dynnmico, qno é ao mesmo tempo a hi:;toria do desp.uvol ilnento
ca pilhn" vê logo qllanto tem de razoavelmente acceitnvel essa expU..
cação, fIuo, rIa mesma maneira que a primeira, til'a o seu J'nnr]uri1en to
nas lheol'ias dn. physic 1 e na experiellcia e observação dos fi~ctos.

Dous meios teem sido apootados pura a soluç:1o desse importante
problema de dar á munição do fuzil moderno a necessaria resistencia
e segnrança relativas,

Os que estão convencidos da illsufflr.iellcia do latão, s110 pela
adopção de outras ligas de metaes, como sejam o,; aços de varias
matizes e IJronzes, com especialidade os de alumilJium.

Outros seguem uma outra COl'rente de idéas, e pl'etendem tudo
resolver, fabl'icaodo o cartucho por processos novos.

Até hoje, a tubulagern dos estojos esta sendo feibt, em toda a
parte, pai' embutimenlo a frio, á força de machinas, peja combinação
de matel'iaes e funcções systematic,llueote empregados, com o auxilio
dos recozimentos, lubl'iflcaçõe~, lavagenschimicas e simples, no intuito
de ajudar o metal a. supportal' o trabalho do fabrico.

E' possivel que o engenho do homem, sempre fOl'te e energico ante
a!l contrariedades que lhe o1fel'ece a natureza, deEcubra outro meio
mais facilmente praticavel, mais ecollomico, e sobretudo mais assegu·
rante das qualidades primitivas da resistencia dos metaes.

N:1o ha muito tempo, foi um verdtvieiro acontecimento no mundo
industrial o processo Haummann para a tubulagem do aço, de oude a
technica militar, quer nas ar'mas portateis, quer na artilharia, conta
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tical' importantes recursos para a solução de notaveis problema da
ol'gani'ação do material e munição, entendendo com a tacHca e o tiro.

O teneule :\Iarg-a do exel'cito bel~a, r1E!ixan lo P01' muito explorado
u phenomeoo tln pr'og"e sividado e lentidão das polvora', organisou
um cartucllO de infl:unmaç'ão ]ll'ogl'essiva, por meio do qual pretendia
ello obtel' maiol'os yclocirlacles iniciae, com pre iões relativamente
diminutas. A este nJethodo ligam-se outl',1 tentativas, como as do pl'O
fessor Hehllcl' o ultimamente as do inventor Lnciani de lJuo faliam as
ultimas revi ta., o qual ]Jl'etende ter arJ'unjndo no cartu 110 do fuzil
Gl'as uma velocidade inichl de ODOro, e no Lebel de I 100m, sendo as
pressões muito menol'e do que as l'eg.l1lamentares de ses fuzis.

Todos os dias appar ce quem pl'etenda resolver a questão jogando
com o orgão' elo cartuch ,dnndo·lhe nova [ól'mas, novos dispo itivos,
augmentantlo-lhc' o numero, d:ll1uo·llll's appendico, complicando-lhes
as t'uncções, irleando um cartucho complicarlo, um projoctil de orilicio,
descobl'inllo um novo propulsor sem liquido sem gaze, sem fluido
electril:o; en o enl1o as descolJerta pl'opria para o Anno $cientifico de
ClIvier 011 pal'a as chl'onica da sciencia elegante do Dr. De Parville,
nada trazendo de po'itivo quanto a es a fUlluamental Cjuestão do arma
meuto mortel'no da infantaria,

Por con eguinte, ti, vel'dade e esta:« Os cat·tuchos dos fuzis de
calibre redH.irlo, como eHão sendo fabricados actualmente, mio apl'eSet~tam

condições ele resistellcia e segw'allça indispensaveis ao se"viço militar,
prillcipalmcnto na guen'a, e pOI' i.~so l'I(io inspÍl'alll confiança ».

A cousa ó mais Mia do que se tem pOIl~ado. ElIa decorre das
tl'l'ln formaç'õe progre"iva: que aperfeiçol1.ram o armllmento.

AlJuelle Cjue entt'O nÓ3 gl'itllram contl'l1 o cartucl1ame não ntten
rlel'aJn tí. lia vCl'darleil'a calla. Ella. é mais sel'ia do que suppoz-se;
decorro ria tl'Unsl'ol'maçõ ~ progro' iva que aped' içoul'tll11 o arma
mento o não uo de5cuido da fabricação, pois e sn, por mai perfeita e
ia peccionada lJue seja, não ovit·tril a manil'e"tação dos phenomenos
della ind.ependentes. COI1\'em que os milit:tre I a quem o Governo tem
commottido a melindros.l tarefa da ftlbricaç'Q.o, empenhem o eus
esforços 110 I n tido de ahil'mo-no vi toriosos des a difflcu Idade,
pateoten.lldo 1100 mund inteiro que no Brn7.il tambem e estuda, tambem
se trabalha. •

Que os dil'ectol'e dos Laboratorios, Fabrica de cartu 110, encar
regn.dos rle depositas de munições, in tructores dos polyO'onos de tiro,
d em publicidade ás suas Ob'OI'vações illucidtwdo o as umpto de tão
magna importancia, '1ue e til impres iOllando a todos os militares da
França, da Allelllanha, da Inglaterra e da Hespauha.

Que o no so caro Brazil resolva o delicado e difllcil problema da
re istencia e conservação do cartucbame para o fuzil de calibre redu
zido, eis todo o oos,o desejo.

Pedro Ivo.

Major de artilharia.



NAVEGAÇÃO A VAPOR

A navegação do sul e uorle da Republica é feita, além lle outras
companhias, pelo Lloyd Bru7,ileiro, subvel,lciouudo pejo Governo.

O serviço é distribuido pelas seis linhas seguintes:
Linha do Norte - Quat1'o viagens mensaes entre o Rio de Janeiro e

Manaos, com escalas pela. Victoria, Ba.hia, Maceió, Pernambuco, Pl1ra
hyba, Ceara, Piauhy ( Amarração), l\Iaranhão, Pará e OlJidos, e uma.
entre Rio de Janeiro, Bahia, Muceió, Pernambuco, Ceará, Mara.nhão e
Purá.

Linha do Sul- Quatro viag'ens mensaes entre o Rio de Jaoeil'o,
Porto Alegre e Montevidéo, sendo duas entre Rio de Janeiro e Porto
Alegre com e c,das POI' San tos, Paranaguá, Destel'ro, Rio Grande e
Petotas, e duas entre Rio de Jaueiro e Iontevidéo, com escalas por
Santos, Paranaguá,' Aotonina., S. Frapcisco, Destel'l'o, Rio Grande,
Pelotas e Montevidéo.

Linha intermediaria - Uma viagem mensal entre o Rio de J meiro
e Montevidéo, com escalas por antos, C<lnanéa, rglh\pe, Parau'lgoá,
Antooina, S. Francisco, rtnja hy, De, terl'o, Rio GI'ande, Pelotas e Pai to
Alegre.

Linha fluvial de Santa Cathal'ina - Cinco viag-eos mensae", sendo
duas an Norte, eom escalas por Tij ucas, Porto BeJlo, Itajahy e S. Fra n
cisco, tres para o Sul por Laguna.

Linha de llIalto Grosso - Duas viagens mensaes entre Mon,teviuéoe
Cuyabá, com e 'calas por Paraná, La Pn, Goya, Bella Vista, COl'rientes,
Cel'rito, Humaytá, Pilar, Villa Franca, A!\sumpção, Rosario, Conceição,
Apa, Olymp(l, Coimbra, Alhuquerque e Corumbn..

Linha do Espil'ito Santo e Callna'l)iei1 as - Doas viagens mensaElS,
sendo uma entre o Rio de Janeiro e S. Matheus, por ltapemil'im, Pinma,
Beoeveote, Gnarapl1l'y, Victoria, Santa CI'07, e Rio Doce; {mtra do Rio
de Janeiro a Canoavieil'as, por ltapemil'im e Victoria.

O' vapores da linhf\ uo Norte partem nos dias 2, 10, 1'7 e 24 de cada
mez ; os do ui partem nos dia I, 7, 14 e 25 de cada mez ; o da li nha
intermediaria putem 00 dia 20; o da de Ma,tto Gro so a 12 e 27 de
cada mez, tocando em Santos, Paranaguá, Desterro, Rio Gl'uude, Pe
lotas e Montevicléo.

ESC1'iptorio Cent1"al - Rua ria Saude n. 14.
Escriptorio ( pa sageos, fre tes, etc. ) - Rua do Hospicio n. 47.
A Companhia LloYll Bra7,ileiro estabelece as seguintes condiQ5es:
1." O importe lias passag-ens é pago à vista em moeda nacional.
2." Os menores de tres anoos (a ré) teem passl1g-em graUs.
3." Os menores de mais de tres annos até dez anilaS pagarão meia

passagem.
4." Os maiores de dez annos pagarão passagem por inteiro.
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5." Os menol'es passageiros ue próa pagarão passagem por inteiro,
excepto as crianças de peito alé dous annos inclusive, que teem pas
sagem gratis.

6." O passageiro que não seguir depois de comprado o bilhete de
pas"agem perde metatle uo seu importe; e o que ficar em qualquer
porto onue o paquete estacionar não tem direito a l'eclamação aI·
guma.

7" São iutransfel'ivei os Lilhetes de passagem, quer em relação
ao passageÍl'o, quer em relação ao paquete.

8.· Nonhum passageiro tem dil'eito.a occupar exclusivamente um
camarote, alvo pagando o equi valeu te aos logares que por tal motivo
ficarem vagos.

\)." O e paço conced ido a cada passagei 1'0 de ré para sua bagagem
é de 300 decimetl'os cubico~, e para os tle prõa 150, pagando os pri
meiros o excedente na rnzão de 500 réis por O. 3 culJicos e os segundos
1. 000.

. 10." Nas linhas fluviaes de Santa Catnarina e de Matto Gros~o o
espaço concedido a cada pa sageiro para fi respectiva bagagem é de
150 decimetros cubicos para os ue ré e 50 para os de prõa.

11." Nenhum logar é consiuerado como tomaclo sinão depois de
pago.

Depois <.10 Lloyd é a Companhia Nacional de Navegação Costeira qne
mao tem lima certa normalidade no ~erviço de na.ve"'ução para o norte
e sul LIa RepulJ1ica. Os vapoI'e;; Itapacy, Itaituba, ltaipa1Ja e Itapenma
sallem todos os sabbado' às ..j hora da tarde do Ltio de JaneÍl'o pa,ra o
sul com escato'l.s por P1U'iWUguá. Flol'Íanopoli', Rio GI'antle, Pelotas e
POI'to Alegt'e ; sahinllo de se ultimo POI'tO to la as quintas-feiras à
1 hora di'l. tal'de. Os vapores de nrgl'l. Itabira, Ilapoan, Itapeva, lta
llema, Italiba, lta1Ína, ltaqtty, Itatiava e outros navegam or(\, para o
norte, ora pal'a, o sul.

Esc;'ipI01'io - L!lge ll'mãos, rua Primeil'o de Março n. 49.
Recebe c,\rgas p'llo trapiche Costeiro, 11''1. Sl\Ude.
Os o:TIciaes cio eX"el'cito teem passagens nos vapol'es lle3ta co,llpa

nhia. cujl preços ~ão iguaes aos do Lloyd.

lIa olltl'nscompaultias, clljosvnpore' demflllllam os pol'los do diITe·
rentes Estados tio Sul o Ol'te, tlte' como: a Na1Jegaçcro Carioca, a
Pernall1bucana. fi, Bra;;it Q;'ientat e Diqttes Fluctuanle' ; mais em dias
tlelermil1:\dos d parlidil.

Todos os transatlanticos tocam em Santos quando viajam para.
Montevidéo e Buenos AiI'es e na. Bahia e Pernambuco quando de
mandam os porto europeus ou do Pacifico; alguns (os di'l. comi allhia
Chargcurs Reunis) tocam em Mnceió, outl'OS (os da United St,'I.les
& Bmzil Mail Steamship C. New-York) no Pará e Maranhão.
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(DO AL)U"'A~ RAOIIETTE)

A luta fOl'miuavel que os cubanos revolucionario sustentam, 1m
dous annoE', contra toda as forç'as da Hespanha, a incerteza de exilo,
a grandeza do principio e a dos intcre ses empenlJauos - attrahiram e
ainda attrahem os olhos do muudo pam a Perola tIns Antilhas.

I'
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Para a maior parte dos europeus, Cuba antes de sua ultima revoltl~,
era um paiz pouco conheciLlo. Sabia-se que sua capital era Havana e
que essa cidade fornecia ao mundo inteiro os mais deliciosos charutos;
e era isso quasi tULlo, julgamos, portanto, que é interessante reunir á
essas informações surnmarias algumas noticias sobre a ii ha e seus ha
bitantes.
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GEOGRAPHIA -- Cuba é a maiol' ilha das Antihas. Elia occupa uma
snperfície de 119,000 kilometl'o' quadr'ados, Situada no golpho do Me·
:dco, ii. pel]nena dbtancia de Flol'ida, de I]u separa-se por um canal
qU:lll'O vezes maio!' do <1ue o Pa.-~o de Calai;:, - ella se est 1ntle de éste â.
oeste sO\JI'e nm compl'illlenlo rtu cel'ca ele I, 100 kilolllet1'o', ua lal'gura
de norte .:~ ,uI não é a 1l1e lUa, EH. attingo I]uasi 250 Iolometros na
partI oriental, para se reduzil' :i u na cin,!uentena de kílcm -tr'os no
i tlImo I]uc liga a Ua.van I, pelo lado norte, ii. Batau:\Oo, pelo lado suL.

Este immenso littor. I. maio!' do que o da Inglaterra, apre~enta

pelo lado nOI'te as cidades de Havana, de Matallzu-, de CardeDas, e
pejo larlo 111. aDtÍilg-o lle Cuba, uDti!.,"a capit.al da ilha, com sua ma
l'lIVilho a hahin, I]ue porle couteI' toda as forças da EUl'opa, a Tunas,
Tl'inla le. Iazauilio, Cienfuerro , sem fallar dos I equl DOS por' to , de
JUenor impol'tancia ; DO intel'io!', Pmur elel Rio, Pu l'lo PI'ÍDcipe, etc,

O iDtel'Íor da ílhl é ponco habitado, 05 de cen.\eDt,)S de colono
hospaDh e' e C8,nul'ianns I]ue pov(,amm a ilha, e io talJa.ram de pre
fel'eDcia lO longo das costa3, 0\ proximiuade de portos permittiULlo à
exporla,ão do asucal' pl'incipal colheita do pniz.

A au 'en ia qua i a1l oluta de rin e a natureza humida e lamacenta
que npl'C2BlIlll, impediJ'nm a penetl'açã pal'a a' pal'te::l centraes da ilha,
e í :>0 explica a di1ficuldade ql1e expel'im<::ntam os generaes heflptlU hoe,,;
em 111 ln cODtra 11111 inimigo ,\IJI ig-ndo em s[\,vann intl'ansitaveis ou
em 110re ta' inde::lúlnmaranhaycis.

HI TORIA - Alé a inBurreiçiio de 1867, Cubl1, podia- e dizer, não
tinha hi 'tOI'ia, DcscolJertn, a '27 de outubro de 14U2 Tor Christovão
ColomlJo, e cOIH]ui lada facilmente cunlra alguma tribu caraiba que
a oc<'upavam, !la con 'errou-o e, dnl'ante seculo. como v<lssall<t ou
tl'ibularia da IIr·, pauha, .\ illsurl'eiçiio cle S. Doming-'~, atlralIinde
para eu IiltOI'U!, colonos de ol'io-l.'1ll fl'allCl.'7a hatilnat!l'- á cultura da
canna, de envolveu cle modo e 1J1lnt 80 a sua prO::lpel id:llle, prosperi
d'vle s 'a que ere 'ceu aind[1 mui' com a ruina da indu tr ia a sllcareira,
a qual se!!uiu., e ii. enmncipação dn negl'o, na colooias francezHs.

Mantendo a (; 'cl'3.\'idiío me mo dep.:>is de abolida. e' a in ti tuição
pelos ES&!Ld Uuidos, Cuba. lons "'Uill pOl' muitos annes uma e peci'3
de 1lI0nopolio lia producção rio a 'ucar de cauna, com o qual aba tecia
o mer'carlo empl'e Cl'esceute dos E larlos Unidos.

Os he panhoe ,maravilhado com e' a pro-peridade, não pensaram
senno em Lil'ar disso proveito, E com os govornadore I que a metl'Opole
lhe impunha. i a Perola das Antilhas foi durante longos annos a 1Jacoa
rle leite da Hespanha,

Imposlos de todos o generos, imposições de Loda. a natureza, direito
de sabida sobre os pl'odnctos do solo, tarifa exhorbitant. na alfaudega
sobre mercn,rlol'ias importadas, nno houve nbu os nem perseguioões que
não imaginussem os fa.voreoidos tio governo llespanhot enyiados ã.
Cuba,

Desenvolver por tl'ab,t1hos publicos bem comprehendidos a pro pe
ridade da ii ha, abrir por vias ferreas districtos inacce siveis, sanear
por drenagem e cultivar as savanas improductivas. valorisar as flo
restas e as mina': em uma palavl'fl., empregar para ° bem dos habi
tantes uma parte mesmo minima dos impostos esmagallores que elIes
pagavam, nisto nunca pensou a itrlmioistracção hespauhola. Arrancar
da ilha em bella oooas de ouro, tudo o que delia podia obter, mesmo
com risco,de esgotai-a de todo, foi sua unica e incessari te preoccupação
e é ahi jnstameute que se devem procurar os verdadeiros motivos da
revolta que ameaça deixar a Hespauba sem a sua mais rica colonia.
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AS INSURREIÇÕES

A luta gigantesca que de 1861 á 1865 rebentou entre a confede
ração dos E'tado.> do uI e a do Estndos Unidos do Norte, não passou
sem exel'cel' uma notavel influencia sO\)I'e o e-pil'ito dos cubano'.

O fl'agol' dos combates, que oper<ll11·se em sua pl'eseuça, devia en·
oontri\r echo no COl'ilÇão dessa. raça cavalleil'esca e gue1'l'eira. Os con
fedel'Udús lutavnIU pelos seus direito, pela sua ÍlJllependencio.j a
idea lhes surgia dessil luta. Desde 18U.)., o movimento esboçava-se; em
1865, a queda ela coufederação veio al'l'efecel' um p uco os euLhu 'i
asmo'; mas, n exacç5es hspl11holas continuando, a pl'imeira insur
reição rebentou em ontubro de 186 .

Foi nos al'l'erlores de Santian'o de Cuba que, pela primeil'a vez,
retumbou o grito de Cuba livre e que D. ~lanoel de Cejed6s lemntoll
a bandeil'a da indepemlencia,

Os meios fallll\vam, e nada exi tia.
Os hespanhoes dispunham do mal', e os Estados Unidos em pleuo

periodo de l'econ 'tl'ucção, depoi de uma guel'l'a de quaLro annos, abi
não podinIl1 intervir. A luta, no emtanto, durou dez anno., luta ter
rivel onde, dos dous 1'1dos, o sangue hespanhol revelou toda a sua co
ragem, a sua, tenacidade e - e preciso Jizel-o - tambem toda a 'tia
crueldade.

COl'tando a ilha por um canal protegido por pon tos fortificados, o
Marechal Martinez Campos impediu aos revolu ionarlOs o accesso das
ricfls pl'ovincias ele oe te, e, repellin,lo-o nas fiore tas e savanas, dirn
cuItando-lhes o abastecimenlo, con-eguiu verdadei1"a vicloria.

R iuou na ilha uma calma apparente, nnl'ante 17 anilo. Ias, as
promessas de l'eforma " feitas pelo' hespanhoo., não foram I'espeitada ,
as al'l'ecatlaçães rigol'osas do impo tos reappareceram mai teniveis, e
o abysmo tornon-se mais fundú entre a colonia e a, metl'Opole.

A REVOLTA DE 1896 - Antes do recorrer, no amtanto a 'orte das,
armas, os cubanos quizeram desh vez nada deixar ao acaso. Marti,
chefe da jnntit cubana em New·York, prepal'on dosdo muito a inSL11'~

reição, reuninr!o, ás occult'tS, dinl1eil'o, Mmas e l'l'ovisàes inJispen
saveis.

E quando tudo achava-se apparelllado, I1ma tropa de patl'iotas sob
o comU1undo ele GLlilhermon começou as hostilidades na província cll3
Santiago. Acontecia isso aos 27 de fevel'eiro de 1896. Marti retira-se
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immediakunente de ew-York, uesembal'ca na ilha. em companhia de
l\1aximo Gomez, elllfluanto flue Antonio 1\laceo appnece de um outro
lado.

A' sua voz, os cubanos levanlavam-se em massa e, apesar da. br<1
VUl'il dos he panhoes, a pat'te ol'iental tia ilha não tardava a lhe per
tencer.

No mez de abril, o mare hal l\lal'tiner. Campos cbegava em Ha
vana, com reCol'ço ; mas SLHIS forças ficaram impotentes. Dut'ante 4 a.
5 mezes ::\laximo Gomez, apro\'cit,wtlo a má e tação e molcstias, que
]larn1rsavam a colulllLla' he panhulas, organisou, nos arredores de
PUCl'lO Principe, a fi~mosa mal'ch:), para a frenle, marcha e 'a que
devia ga)'antil' o uccesso da in 'ul'I'eiç'ão,

Vencedot' em Pel'alejo, onde Cer. recolhei' e tratar em sua am1.Ju
lancias os feridos he. p1.nhoes, em Coli 'eo na linha de l\latanzas em
Havana, ~lilceo, depois de tel' ameaçado a. capital, pcnetr'ou na pro
vincia de Pinar dei Rio, de onde as Corça he 'panholas não con eguiram
desalojaI-o.

A in 'uI'reiç';io actualmente occupa tocla. a ilha; o canbão dos cruza
dore' lhe impede o nccesso tia cidades, situadas sobre a co·ta, mas não
consegue illlpos'ibilitar o de mharque das numel'o as expedições que
a junta cubana de i ew-Yol'k envia. em auxilio de seus c mpatriotas.

o G vlm,- O

As pl'eoccupaçõe da luta não deixaram ao desnmparo a adminis
tração da. Repnblk;l Cubana. Cm pre ideuto, aivadol' Ce 'nero »mnrquez
de Santa-Ln i<'l, diri~c, com o cnn nr o de uma Call1<1.1'a, o negocias
civi , cm quanto que ,\I<tximo Gomez e Calixlo "u'eia pal'a não falaI'
,enãn do pl'in 'ipae hee s. lutam cnol/'a as colnmna do gauet'nl
"Veyier, CU,Ia. ill1 ll1C~<\vel alel'idade não tem prn,luzirlo mell1ol' re-ul~
tadll ri· que 0' pl'IIC' 'n' cl\"llleil'e::;cos rio M:1I' ,'ha I ';'111 lO'.

D,~, I, n C me o .ln l1S 11'1' 'iio, 11 Ile:;p nha l'nvio 1 '\ Culla l11'\i' de
201.lJOt) 1i"III"IIS, .1" Ina ;11' i\1I 1 '111 'llniin n\d I ('1. 1Il,,j::; e ~lggl'a-

,ado.
;h Itl,. rn.~ h::; 1·/'V,l.IChJl 1'10" Idi,) ::;ido (I irII::; CIUI'IH, flUO ~ii.lJ 10/70

e 10~l) PI'( ('llcÍlI,los .
. I~ n,io c IIlai::; a antonolnia g"ovol'namontal, Ú indop ollollcia, ub'oillla

qne Cuba J'l'c!U II 111 IllJ' dias rll' hojc.
I odet'á i' o con'eguÍl" m "ianlo as Ylllpalbi,\::; e o "paio mai ou

mono dis imlllado do E 'lado::; Cnido'? •
•\.hi, e tá o segl'odo do futuro,

Dizia 11m :;01 lado n I1Ill Illt>rliro do xprdlo:

- Ura, ellhol' doutOI', o 'oldado Ó lfio cle;in(elí:i, quo Cjl1ando ;'ln
comendo pão com l11l\nteiga, o, to callo Sl'mpl'e com a manleiga P,\I',)
baixo. .
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A socieuade anonyma Cooperativa ele Consumo, I cujo tilulo
encima estas linhas, tem su,t séue na Capital Federal. 11 rua de
S. Francisco de Assis ( Oariocn,) ns. 220 fi 224.

Os fins desta sociedade são:
Prol'er os sacias rIos melhores al'tigos do uso mililar ou civil, tanto

publico como domestico, e em geml de ludo quanto é necessal'io à
economia do lar pelos menol'e preços possivei-,

Adeantar dinheiro aos ocioso a, juros modicos.
Podem ser sacias os militares de :U,Lr e lel'l'a, os equipararIas em

IIol1l'as, o funccionarins publicó e a~ resredi I'as famili:lS. Os empl'e
gados ao serviço da companhüt, emrJuanto em exercício,

Nenhum accioni ta porlerá pos·ulr mais de 60 acções.
O que por qnalquer motivo venha atei' muiol' numero tleve col

local·as c1entl'o do pl'azo de um anno, sendo que, passa(lo este períorlo,
Ó l'ccebel'á divitlenuo das 600 que possuÍl'; salvo si as tiver n.dquil'itlo

em caso de hel'allça rle hel'deir'o legitimo.
Em ca o de morte do ado, si o hel'deiro não \;oJel' sel·o, far-se-!};)

n. quem de direito o reembolso do vaIaI' tlai acçÕES, de accol',[O com o
al'L 17. 2

Sendo reformado ou aposelltado qualqu' r accionista, potlerú o te,
dentro do pl'azo de sois moze" coutadu ela data da ua reforma ou
aposentadol'h, pedir o l'eemhol o Jo vaiai' nomin[l,l de Sllas acções,
menos lO.

O reemholso sera feito em época. m[l,rcad[l, pela dil'eclot'ia tlenll'ü de
00 dias [l, contar da dnta da apre entaçi.io do pediria.

O valor das acções sorá delet'minn.do a.nnnalmellte pelo conselho
fi cal de accol'UO com a dil'ecloria por o c,lsião de examinar as c nla
sociaes do 20 ,emestre e rlar p,u'ecel' ; a tlecisão tomaun. será apr sentada.
ii as 'embléa geral ol'dinaria para ser apPl'ovada definitivamente.

Toda' as pessoas ao serviço da sot.:ieLlalle sito obl'igadas a erem
accioni t,lS,

E' reservado ao O'ovel'no o direi to de fOI'necer-se pela Coopel'ali va
Militar para as repartições, e'tabelecimentos e córpos do exol'cito ou
da Armada qUiwdo as"im entendeI' convenionte,

I N.'sla nolreia cstá in~""d:l. :l. nlt,m:l. l'cforJll:t 110 oslatulos ha\'ida em selembro do
i 94, a llual oslá l'ubli~ada DO IJi(lrio O/peial ue 11,10 dilo mez o anilO,

• AI'l. J 7, O valor das aet;õrs no principio de cada anno srl'li. rlctel'lllillado pelo
consolho fise:tl, tomando para base o c:l.pil:tl subsel'Íl'to r o rU/Illo da "'serl'a, guardadas
as praxes em uso, Sendo C[UO M [ll'Ílrlitivas :l.C,;ões fiem'fio eljuipal'atlas em vaI 01' ás
ac~ões posLCI'íol'men Le cUl\tLiàas,
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As mercadorias são vellllidas pelos preços fixos mlmores passiveis,
e fi. din heiro á vista, salvo:

l°, nos accionistas que caucionarem como garantia de seus debitas
titulas da divida publica ou outros de notaria valor e garantia, a juizo
da Directoria;

2°, aos accionistas que consignarem o soldo ou ordenado mensal
ii, sociedade;

3°, aos accionistas que con ignarem, para pagamento de unifol'me
e vestuario, quantia igual á 10' parte da de peza feita.

Nos dous primeiros casos as contas são liquidada mensalmente.
A ninguem mais rÓI'a de ses casos se farão vendas ii, con ignação.

Aos SOCi05 oillciaes ou equiparados é facultaJo o pagamento por
prestações mensaes das peças de uniforme que comprarem. As dilas
preslaçõe erão realizadas pela duodecima parte da despeza fei ta,
para o que o omcial ou o equipal\ldo con iguÍl'á o quantum necessurio do
seu soldo ou ordenado, met.liallte autorl ação do ministerio de que
depender.

Os ocios que fizerem uas compras por meio de vales, devem
juntar a seu' pedidos o valor corl'e pondente em dinheiro. Sem preen
chimento de ta condição os pedidos não sarão satisfeito.

Logo que f:eja passivei, a SOCiedade publicará catalogas das
mercadoria exi tentes nos seus armazens e os l'e pectivos preços.

Para pagamento do ohjecto" comprado por eatidade mornes ou
corpos lega.lmento con 'lituirlo~, como Sl"Jll.111 os minbtel'ios, rep.lrlições,
e 'colas, ImtallJões etc., estabelecer-se-hão de COlllll1Um aecordo as
n01'l11a" a ob erval'.

A sociedado vOllder:t ÚS pl'ar;as de pret do exel'ci to ou l\l'mad,t e
nos Ijuipnl'ados pelos me, mo pl'eço' que 01.0' ocios sem onus algum,
exigindo apenas quo .. apl'osent m ul1ifol'misaC!os.

E' oxten'iva a vent!,L ao publico em gemi pelos me mos pl'eços ql1
aos ocios, mediante a apre eu tação de senha, fornecida pela Coope
raliva,

O' mililal'es ou el]li ipal'ildos, não sacio" pod l'ão sUPPl'ir-se de
llrlig-os de fMdamenlo pelos mesmos preços r~ilos aos socio', sendo os
llitos preço agal'avado do 3 % soure o V<llol' da. compl'a.

Pemlel'ão a l]IH lidad de ocios accioni ta
1.° Os Cjno coeI r m Iodas as suas acçGes;
2.° O- qu rorl~m contlúmnallos pelos tribunaes mililare' ou CIVIS

pOl' crime' ofl'ensi \'os da honr.t ;
3.° Os qu deixarem o 10gaL' ou son-iço, causa elo. ua,dmis ão.
Ne ta cil'cllmstancins a sociod<lde I'"embolsará o sacio da impor

tancia das acções ava liadas segundo o art. 17.
i uma acção vier a rerteucel' a varias pe so, , a sociedade

suspeuderá o oxeJ'cicio elo 11iroitos que a taes tilulo::> são inlJel'entes,
emq Llan to uma ·ó não foI' designada Clamo unica proprietal'ia.

A acções não podem er tl'ausreridas a e tl'l.nhos, e ainda me mo
tlepois de seu íntegrnl pagnmenlo não podem ser convertidas em titulos
no portador.
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A sociedade será administl'ada. por uma Directoria compo la de
dous membros, exercendo um as funcções de presidente e tbe~oureit'o,

e o outro as de gerente e ecretario.
A Directoria servirá por dous annos, podendo os eus membros ser

reeleitos.
Para que possa exercei' o cargo de direclol' o accionista deve cau

cionar eO"undo o art. 105 do dec. n. 434, de 4 de julho de 1891,
100 acções dn. companbia como penhor dn. responsabilidade de sun.
gestão.

A o1eição da Directoria sel'à. feitn. com a uecessaria. an tecedencia,
ue mouo a poderem os novos eleitos receber por balnnço c invent:lrio o
activo e passivo da companhia, sem prejuizo da marcha uas transações
sociaes.

Em caso de vnga. do Jogar de director obseL'var·se-ha o preceituado
nos arts. 103 e 104 de dec. o. 434, de 4 de julho de 1891.

Sel'ã considerado vago o lagar de director que deixar de exercer
por mais de 30 dias as SU:l.S funcções.

Os membL'os ela DiL'ectoria. só podem au-'eotar-se da séde social em
sel'viço da sociedade, fàzendo·se substituir durante sun au encia por
um preposto seu que seja tambem accionista da companliia, e assu·
mindo a, responsabilidade dos actos deste, como si aproprio fôL'a.

A Directoria reunir· e·ha ol'dinariamente duas vezes pOl' semana e
consignara em acta as deliberações qne bouver tomado, sendo que no
exercicio de sun.s funcções cada um é responsavol pela delibel'ação
tomada.

NO P HAGUAY

o bl'" vo mnjnr M'l loe] Op. \,l'll') ,ln J?01l~" n. ( opp .i~ Il 1""11 I)
comlllnrla\'a () <!.J" le V dllnt I,j. - da Pdl'la.

'm eti,l falta}'llll qU-ltl'O ,,1.1 I,,:; a I'Bvi.I<l, , lJão I'OI'R. I ón 'I
trados.

- Hei ue encontrai-os, diz o mnjol'. E flhiu III bu 'C1 rlelltl~.

A noite enl, es UL'il j ja o commillldallle de 'iwi1l1ava tio achai-o',
quantia ao pàssar perto de um capão de malto, ollviu um SIlSSU1'1'0 tio
vozes. Appl'oxima·se muito sOI'l'uteil'amente, paL'il oüo ser pl'esentido, e
oque vê?

Eram os quatro soldarias que estaVi)m jogando, mas a luz, de que
se serviam, eL'a muito oL'iginal. Cada um tinha. na mão esquenta as
cn,rlas, e na.dil'eita um vagitlume. O pUl'ceit'o que linlia de joga!', com
o seu vagalume alumiava a carla que estava na mesa (que eL'U o
proprio solo l, depois alumi:l.vit as cal'tas, qne tinlJa na mão, e oscolhia
a que tinha ele jogar.

a major riu-'e muito. o como lliío podia L!eixn,r de ca ligaI-o,',
mandol1 1'lzel·o, pI' nrlenllo-os sómente pOl' POI1CO tempo, it vi 'til tia
orig-inalidade da idé.t j mas avisou-lhe3 que, como fi. repetição não era
mais original, si elles reincidissem, então sel'iam rigol'osamente
punidos, como er" deveI'.



oARMAMENTO DA INFANTARIA

A França foi incoute tavelmente a pl'imeil'a poteo ia militar que
adoptou o ruzil.le calibre l'eduúdo e de tl'ajectol'ia. extendida, introdu
zindo em eu exercito em I 86 o fuzil Leb I de smm, d'ahl em diante
tOlla as potencias seguil'am-I!le o exemplo e algumas alé a excederam
na rerlucção do ca.lilJl'e e no augmento ua velocidade inicial.

Outras, porém, ficaram e tacionaria e con ervam até !laje o seu
nrmamento primitivo. A Oreria ainda usa o fuzil Ol'as modo 1 74 ue
llmm, a Servia, o Mau el'- lilovanovic mod, ue IS78-1880de lOmm e
Montenegro, o "\Vel'lldl au Lriaco, mod, 1873-1877.

Até 1891 as novas armas auoptadas pouco uiITel'iam no calibre e na
velocidade inicial das da infantaria fl'anceza j enlretanto, a luglatel'ra
com o seu fuzil Lee-Metfol'd mod, 1889 con egulu uma velocidade inicial
tle 670m

, a TUl'quia com eu fuzil Mauser, mod, IS90 uma velocidade
ponco menor ( 650'D ),

Logo após a lLalia, obtem c m o Parraviciuo-Curcaoo de calibre
()JU,5 uma velociLl,ll1e inicial uc 71OJU , a ueoia, a Noruega, os Paize
Baixos e a Houmauia adoplam em I 93 eS'e lJ1esmo calibl'e em eus
re-pe tivo :ll'mallJentll (l\lausel', Kl'ag-Jol'genson e l\hlnulicher) e
obtêm velociLlade lIliciae- que variam de 700 a 740m

• Hespanha
{lnalment introduz o Iau el' de calibl'e 7JUm e outem uma volocidade
identicIL \.cLualmente, cada polel.lcia eUl'opéa busca introduzir em seu
exerci to um moLlelo Lllais aperfeiçoado.

As im, a Auslria que adoptara o Maunlichel' smlD procede a nota
veis experiencia em Vienua e em teYl' com um fuzil 5wlD • Os l'eslll
tarlos obtidos parece ter sido bl'ilhautes, ma nenhum e clarecimel.lto foi
aillda publicado a. tall'e peito, O apitão allstriaco Cou tn.utino Perclra
govic I1caba tle apre 'cntar um novo fuzil de repetição que vai ser
slllJmetlido a exper'iencÍl\,

Na Ingla tel'l'a, o fuzil Leo·Met 101',1 motl. 188U aca.ba de pas ar pOl'
tlllla tl'ansfol'maçii.o. O magasin re~ebe um CfU I'e"'ador conlel.ldo dez
cn.rLuchos. Os c '10';0 silo proJectados pal'u a frente após o Ul'O. O
mecanismo de m01.l1a- e sem auxilio de qll,llquOl' utensilio apropl'iado.
Um dispo itivo particular permitte obsel'var a cada momento o nu
mero de cartuchos contido no magasin ( deposito).

Este novo fuzil que acaba de dar os mais brilhantes re ultado na
campanha do Chitl'al é, como di semos, uma. ll.l'ma de lleposito,
calibre 7IDm, atil'a com uma velocidade inicial de 6l0m j seu pl'ojectil é
constituido de uma liga de chumbo e antimonio, coberto de um en
voluoro de CObl'3 e nickel, pesa 12gr,90 e mede Olllm O 3175 de altura. A
polvara empregada é a c01'dile e ~\ alça é graduada até 2650 metros. Os
ell'eitos produzidos pelos seus pl'ojectis são mais !lumanitarios do que
todas armas conhecidas. As lesões as mais graves nas arterias ou nos
orgãos essenciaes não cleterminam a queda immediata dos que são por
elles attiugidos, póde aiuda, dUl'ante um certo tempo marchar e com
bateI'.

-9



130 o ARMAMENTO DA INFANTAH.IA

Tues ell'eitos (]zeI'[\m com que os ChilI'alenses denominassem
o novo Lee-Metford - ru~it de c,'eança.

Trata-se tambem de tl'an formar o Llenry-Mal'tiuy p~ra as milicias
c para os voluntarioso

A [{u ia. acaba de nrmar as ,uas tropas de primeira linha com o
fuzil MaS-ine, calihI'e 7U1lU ,62 modo 1891, reservando o Cu il Bel'dan para
o re tau te das tl'opas.

A Italia distribuiu 170.000 fuzi' Parl'avicino-Carcano pelos seus
caçadores alpinos e pelas tl'opas de infantaria di1 Alta Italia.

Na Sui sa procede-se a modificação no fel'rolho do fuzil SchiOlidt
Rubin, que pal'ece ter dado bon resultados, e ao encurtamento do
calibre em cel'ca de 2 centimetl'os.

A Turquia, vem de di tI'ibuir dois milhõe,: de fuzil ManSCI', mor!.
1895 de calibre 7U1lU ,65 e 9"'"',5 sendo aquellc an·l1o"'o ao fu ii belga
modo 1889. Os COI'POS do exercito estacionados em l\Iona ter, Erzeroum
e ClItras circumscripç5e jil estão úmados com o novo fuzil, apena as
divi 5es independente de Tl'ipoli e Hadyz e tão a HenI'Y- Ial'tiny.

Na Hespanha, o fuzil 7U1U1 adopta.do pI'imitivamen te toi tr:msfor·
mado no Mauser, mod. hespanhol 1893.

A Suecia e a DI'ue"'a arloptaram o fuzil calib,'e 61U,5. A necia
pI'onunciou-so pelo Mannlicher, cujo dei osito é collocado abaixo, de
modo que pouco constI'ange o atiradol' quando atira deitado; a. Noru
ega preferiu o Krag-Jãrgensen, muito semelhante comu mecanismo ao
fuzil adoptado pelos E tados Unidos.

No. Roumania, seu pequeno exercito está armado a Mannlichel',
modo 1893 e 14.000 carabina fol'am filhricadas em 'teyl'. A Bulgal·ia.
possue actualmente 14.000 fuzi Mannlicher ausll'Íilco, motl. 1888 de
calibl'e 8 lUIU e 7218 carabinas do mesmo systemo. mod, 1890, pl'oveniento
tia mesma fabrica. Os Estados Unidos têm as suas tl'opas al'maLla a
Krag-Jãrgensen. Segundo o Anny and Navy Journat rlistri! uiu-so ao
exercito novas cartucheiras com a c,lpacidade preci ao para conter 100
cartu,'hos.

A marinha norte americanfl segundo a brochura <lo general \Viltle,
adoptou um fu ii ue repetição de calibre 6lU,5 reconhecido como supe
)'ior ao Krag-Jãl'gensen do exercito, pela commissão de experiencias.

A Republica AI'gentina, finalmente, introduziu o ManseJ" calibre
7lU ,65, modo 1891 t.

A tudo isto, convem notar quequasi todas as potencins armaram a
sua cavaIlaria com clavinas de um modo analogo ao fuzil da infan
taria. Em resumo, todas as aç5es tratam de adoptar armas de repe~

tição de pequeno calibre, dando velocidades iniciaes con 'idel'aveis, e as
experiencias realisadas lla Au tria parecem quereI' conduzil·a ii.
redusir ainda mais os calibres. Quando; por causa da t1illculdades quo
se apresentam, não se pode reduzir o calibre e obter velocidades iniciaes
considol'aVtlis, simplificam-se os mecani mos de rcpeti\ão c obtem-se
velocidades de 17 a 25 tiros por minuto.

O espil'ito inventivo dos constructores não para, attillgimos actu
almente aos fnzis de repetição armo.ndo-se automaticamente npós cada
tiro.

O que será nmanhã?

L. V.

1 EeLe arLlgo, extrahido da RCl;UC d'Arliltcl'ic nenhul1Ia l'cfcl'CIIC;:t. faz M DJ'o.' iI:
no emLanLo, o nosso paiz subetiLuiu em 1803 o fnzil belga Comblain pelo Mo. Ln li (J , ,
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A' pl'oposito do armamento dI infantaria o nosso distiocto e illus
tI'nelo collega capitão Ba ilio Pyi'i'ho, incon te tavelmeote um dos mais
bellos ol'nameotos do 110550 exercito, nos dil'igiu as seO"uintes linllas I

« Logo que for 1m di 'tribuiclas a armas MMlser, modo 88, pelos
corpos de infantaria de ta. gua.rnição, foram o mesmos proceder a
expel'iencia na. linha (le til'o do Realengo, no intuito de verificar-se
as suas bôas condiçõe" naturalmente preconisadas, como arm \ de
guerra para o nos o exerci to.

Na erie de expel'iencia que fOl'am feitas, ficou a nosso ver bem
demonstrado que semelhante armamento não convem a no o exercito.

Toda eqllalquel' aI'ma, de repetiç'\o, deve, como condicção cara
ctel'i-tic(\, além de dar com bastante coleridade o tiro, sei' de facil
carl'eO'amento e desca1'l'e7amento, vi to como, havendo causa de mo
rosidacle ne ta funcl,'õe. Ilcarão nullitlcadas as priocipaes vantagens
de llperioritlarle do armamento.

Vejamos si os re ultado das expel'iencias feitas compI'ovam possuir
~s novas armas as condi<:ões precisas, e superioI'idades taes que acon
:>elllem a sua adopção detlnitiva.

Em pau os momento' de exel'cicios, começaram app:tl'ccer cases de
difficuldncle no ca1'l'egamenlo por não estarem os cartucho bem nive
lados nos c:lrregadores, e muito cl'estes apezar de nivela los não en
tI'avam no deposito, parecendo assim exi lil' il'l'egulal'itlade de cali
bragom.

Eis alli, ·ó 11 caI'l'eO'amento da armu" dois grandes defeito. , ou
pelo menos inconvenienles que lhe pal'l\li,>:\ suas qualidades de repo·
tidora.

Pois então uma arma. que é de repeLiçoão, e que como ta.l exige
celoridade le tiro, é pl'eci o o olrfado perder tempo em examinar q uo
estejam os cal'tucho uem nivela.dos no cal'l'egadO!" para. o te er in
troduzido no depo ito pam clepoi" el'vil'· e doIles?, ...

,i as, im não o t17.01" n. perda d tempo ern. maior, pOl'quo intJ'odu
7.iodo no d po.ito um al'rl'O'fI,lol" , m e li1l'em os cartuchos nivelado,
elle eng'a'la· o no doposito, onda [ll'eci o o empl'ego da va.l'eta, ou cio
abro 11:\l'f\. retiraI-o.

Ag-ora vejamo o quc nCCOl'I'dU com o de carre~amento.

no pel]ueno.' fOfam O. 0l1S0' em que o oldada viram-se impos
sibilitados do de carreO'ar as arma, apez"r de carregaria com cinco
cal'tuehos no depo ilo.

ExaminarIas n armas em que tão, notou- e que o mecani mo cm
!llgoal' de rlil'igir r glllarmente um 'ó cal'tucho pal'a. a camara, o fa:i,ia
aos (lois e alé ao tI'os, paraly 'n.núo a im o ou fuoccionamenlo.

Isto ,em dllvitll~ um vici do Y::iLema e nós o chamal'emo , o
seu mais de nstraclo inconveniente.

Ainda foram bem accentuada a folha" em conseqnencin. rIa [I'a
qneza tias molas cio pel'cu sOI'es que não tinham ,~ precisa fOl'ca pnm
detonai' o fulminato dos cal'tueho •

modo "II miio lR. S, n ~,t:\ substituindo e te pelo 1I11\US 1', t.vpo bl'nziI il'o, roputado
sUI'~l'iol' II O h [lan hol o no ol'gen tino.

omo o ~stl'ang i1'O pouco conhec as CO."508 do Bl'ozi1!
, A 1'ccb .;ão do C/llia Mili/ar não ó solidaria COm a opinião emit~ida pelos eus flj.~-·

tinelo ollo.bol'adol'es; deixa·lhes a mais completa libel'dade de pensamento na expIR."
naf;üo d' seus al'tigos.
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Além disso, a arma uepois de 40 tiros fim. por tal forma quen te,
que não é pO.3si vel segurnl-a" nem pela camisa do cano, invellção ill
(eUz e sem j'esultado,

Como consequencia do seu alto afluecimento os travadores do fer
rolho da culatra se dilatam, e seu funcciollamento é di1Iicultado exigindo
duplo e fOl'ço do soldado par.t tal lim,

Qualquel' dos defeitos ou inconvenien tes aeima reconhecido de per
si, é mais que bastante pal'a a sua não acceilação, e o conjuncto delles
para 'ua conclemnação formal.

Porém admittamos que a UI'ma não contém nenhum do' tlefeitos
upontauos, e quo o 'ell syslema pel'mltle frlcil carregamento e de car
regamento, e emllm seja o seu fuuccion,tmento o maiô cOl"l'ecto posôivel,
e auali 'emos quantos tempos são pt'ecisos par,t ser dado cada um dos
5 tiros que comporta um carregador:

l°, abrir o Cenolho da direita pala a esquerda.
2°, puc!lal-o para a retaguarda.
3°, metter o carregador no deposito
4", levar o ferrol!lo para a frente.
5°, voltai-o da esquerda p1ra a direita.
Agora analisemos a Comblain, de tiro simples, em quantos tempos

é oarregada: .
l°, abrir culatl'a.
2°, metter cartucho.
3°, fechar culatl'a.
Evidentemento, a Comblain carrega em Jnenor tempo, e portanto,

pelo meno, quando a« Mausel'» der um tiro a Comblain tambem o
fal'u, e quando aquella tivel' dado os seuô cinco til'os, esta o terá feito
tambem, ou talvez mai::;.

Assim pois, qual a vantagem no systema de repetição ela« Mauser »,
si eHa. atira com a mesma presteza da, Cornblain que é de Ueo sim
ples '? ••

E' pl'llciso não con fundir repetição, com celel'Íl.lade.
Repetição é a l'epl'oducção ue uma acção, ou fazer outl'a vez aquillo

que já foi feito, sendo independente pa!'<t isso o tempo para ( repro
ducção.

Celeridade é a presteza ou rapidez em que alguma cousa é feila ou
se produz.

A Mausel' satisf,tz a condicção de repetição, isto é, reprodu zo
cinco tiros contidos 1)0 cal'l'egador, porém pela fÚl'ma que já referimos,
no mesmo tempo em que a Comblain fara o mesmo.

Em gel'al suppõe-se que arma do repetição é a que com maior
presteza arremessa maior quantidade de projecti .

Assim não acontece, e pOI' isso fica nivelada a. arma de tiro
simples como a Comblain.

A celf'ridade do tiro n'uma al'ma de repetição, é a principal coo
dicÇ<'i.o pal'a tornaI-a superior a de tiro simples.

E' vel'dade que os projectis desta não tem o mesmo alcance, e pe·
netração dos d'aquella.

Isto porém é a consequencia,resullaule ullicamel1tu d,. reducção de
calibre, da polvora sem fumaça" da maiot' força de projecção, e do em
prego do projecli I com cam is,. l1ickelada,

Devido tão ómente a esLas circutnstancias, é que a lIIausel' tem
maior alcauce e penetl'ação lJue a, COlllblain, e uão do facto ele ser de
repetição.
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Não se presuma (lo que expendo, ser contrario ao systcmll. de
armas de repetição.

O que apenas condemno são as de l'I)pelição com igual ra
pidez do tiro da Comblain, e cheias de inconvenientes que esta não
tem.

E' fóra de duvida, que se reuuzirem o calibre da Comblain, empre
gando-se a polvara sem fumaça, e o projectil de camisa nickelada, ter
se-lJa, em rapidez do liro, simplicidade de cal'l'e"'amento, e solidez
nma arma superior a Mauser e igual, em alcance e penetração.

Porque não se procede a uma experiencia a este respeito 1
Me parece o mais accertado, e m~smo preferivel a Mauser, e outras

congenere ,sem a desejalla celeridade do tiro.
Elia apenas dá-se ao luxo de manter no deposito um carregador

de cinco cartuchos, para o atirador servir-se ele cada um empregando
cinco tempos.

Parecia a primeira vista, que os taes cinco cartuchos uma vez no
depo ito, permittisse o atirador servir-se d'elles com vantagem real
sobre outt'O com arma de tiro simples.

Puro engano.
Eis a prova pratica, positiva, e real do que avanço.
Nas ultimas experiencias das armas Mauser feitas pelo meu bata

lhão no I1ealengo, convidei um distincto omcial instructor da Escola
Pratica para atil'armo ao alvo, elle com a Mauser, e eu com a Com
blain, e de modo a podermos avaliar no terreno pUI'amente pratico, as
condic;ões de rapidez do tiro, e eireito util, de uma sobre a outra, vi·
sando sempre o alvo.

Não só acceitou o convite o omcial referido, como tambem um
ou Iro não menos di lincto, recon hecido atirador.

Foram collocados tres alvos em distancia combinada munindo-me
eu de 20 clu'luchos da Comblain, e elles de quatro carregadores de
cinco cartuchos cada um.

Estavamos portanto todos com igual numero de cartuchos.
A um sigllal convencionado, começámos o fogo.
Dei o meus 20 tiros com a Comblain, fazendo pontaria em cada

um delles j e de cancei a arma.
Nessa occa ião notei que os meus companbeiros ainda atiravam, e

1inham um ou (Ious carregadore inlactos.
Este facto foi testemunhado, por toda. a officiali!.lade do batalhão e

nlguns da E cola Pl'aticn, e alumnos.
Ante elle sera po~sivellogica. em con trario ~

Eu pelo menos não o creio.
Os meus dou companbeiros de experiencias, estiveram em lucta

com um carregador engnsgado no depo it , fn.cto as e que não se póde
eliminar por sei' defeito da arma, e não impericia do atirador como
erradamente julgam alguns.

Si as arma tle meu companheiros não tivessem euga gado, nem
as. im teriam ellas upplantado a omblain, porquanto e tivemos igua
lados nos tiros dados, de de o começo ato o momento tio engasgamento,
e portanto terminariamos juntos, tiro por tiro.

Com e ta pl'ova pratica ficaram provadas as minhas previsões da
inferioridade da Manser sobre a Comblain.

Si esta experiencia não bastasse para tal julgamento, abi estão
factos no periodo da revolução, e que não sotl'rem conte tação para sua
formal condemnaÇc1.o como arma de guerl'a para o nosso exercito, já
pela sua pouca solidez, jã. pela falta de homogeneidade do cano, que não
poucos arrebentaram em pontos variados depois de alguns til'os.
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Muitas destas rupturas, produzil'am Cel'imentos no rosto e mãos
dos soldados, que soITreram com os casos de dupla-j'epetiçao, em que o
ferrolho er•• arrémessado ao rosto.

Iguaes factos teem sido ullimamenle observados na Republica Ar
gentina com a Mausel', apezar de a terem modificado.

OUtl'O inconveniente r.omo ar111rL lIe guerra, é o grande asseio que
alIa requer, sem o que não funccionl1 a culatl'a.

Basta par•• isto, poch'a, al'eia, Cel'l'ugem, etc. , ..
Ora, totlos nós sabemos que n'uma campanha ha siluações, e cir

cumstuncias concol'rentes pal'u, que dl1l'anle dius o soldatlo não tenha
occasião de tratar da sua arma, n<fu1 de si propl'io, e purtanto si estive L'
com a Mauser ficará desarmado porque ella sem trato não funcciona,
ao passo qne si estiver com a COlllblain, estará armado porque não ha
ferrugem, areia, ou poeira que lhe paralisem os movimentos d. ala
vanca que abre, e fecha a culatra.

E' preciso estudar-se as naturezas das opel'ações de guerra, meios
de mobilisação, ditIlculdades a vencer ante a topograpbia de zonas dos
conhecidas, costumes, habi tos, i ndole, e instrucção ele um exercito, para
bem resol ver-se qual o mel hor ar01amen to que Ihe deva ser confiado.

Não basta a razão de ser elte usado na Allemanha. e Fl'ança, mas
sim o que melhor puder arl'aslar as con tillgencias das nossas guerras.

A victoria não é de quem mais atil'a, e sim de quem melhor atiral'.
Não é tampouco, de quem tivee mais gente, e sim de quem a tiver

melhor dil'igida, mais disciplinada, e instruilla.
Assim, reduza-se a ComLJlain, empL'egue-se a polvol'a sem Cumaça,

e projectil de camisa nickelada, e façam n. instrucção pI'atica de tiro
uma realidade, que ficará o nosso exercito melhoL' armado que os nossos
inimigos passiveis.

Poderão achar-me retrogrado, por maniCestaL'-me contL'a uma arma.
de repetição; mas o tempo e os factos peaticos so incumbirão d<.'l at
testar si e tau ou não com a razão.

E si assim acontecer como espero, não n.mlJiciono outl'a recompensa
além da satisfaç.'í.o de haveI' prestado um seL'viço á minha a.rma. I})

Este ll.l'tigo foi escl'ipLo a 10 de janeiro de 1S96.

NO PARAGUAY

Dizia um omcial argentino, a respeito dos tiros que dera o vapol'
da mesma nacionalidade Guarclia Nacional, por occasião da passagem
de Cuevas:

- O V[I por Gua1'Clia Nacional fez um tiro tão cerleiro sobre as
barrancas de Cuevas, que ellas ficaram em duvida si deviam cahiL',
ou quedar-se firmes.
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Não queime inutilmente os teus cartuchos: utiI'ai
pouco, poI'ém bem.

LClnçn-te ousadamente obI'e o inimigo, em olhal'
pClra trá , p I'que do contI'ari ft mOI'le e a denota te
e peram.

Si o inimigo te alucm
quanto te re lfll' um 10UC

omlJDte-o nüo lescances em
de vigor.

Dez ou quinze h men' rue cal'I'egam Ú baJ oneta wdem
poI' cem inimigos.

Em ca o de ataque impI'evisLo aquf>lle que primeiro
gritar avante! e aLil'aI'-se conLea o inimibo com a sua
bayoneta - é um bravo !

Maldito seja aquelIe que, n'um assalto geral, conser
va-se quêc10 e inerLe!

CAVALLARIA

Alimenta o teu cavallo, ana o teu subI'
nunca poder{ts nlcançDI' o inimigo e baLeI-o.

sem elles
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Lança-te ousadamente sobre o inimigo, sem olhar para
trás, onde só encontrarás a morte e a derrota. O ca
vallo é a tua arma, esmaga o inimigo, pai, com o teu cavallo
e abaLe-o com o teu sabre.

Em caso de um ataque imprevisto, aquelle que gritar
hUl'rah! e lançar-se aLrevidamente contra os sabres e
patas dos cavalIas, é um bravo!

Maldição para quem ficar atrás, quando seus cama
radas avançam e carregam!

Si teu cavallo não puder avançar, conLinúa a pé com
a tua carabina: tens todos os recl1l'SOS para tornar-te
ainda um heróe.

Si o adversaria caminha a pé, persegue-o, sem can
çares mnito a ti e a teu cava110, até que o possas atLingir
com a ponta do leu sabre.

ARTILHARIA

Aprende a apontar bem e qepressa, e o teu canhão
valerá por dous.

Aprende todo o serviço de servente, de modo que
quando teu camaradR fór posto fóra de combate, tu possas
continuar sósinho e derrotares, si passiveI fôr, o in
imigo.

Não penses em ti: a infantaria e a cavallaria não
te abandonam; penso. no teu tiro, porque só desse modo
tu poderás auxiliaI-as efficazmente.

Sê o primeiro a chegar em torno do teu canhã.o para
fulminares o inimigo e assim preparares o caminho ás
outras tropas.
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Si' o inimigo te atacar conlinúa no teu posto, ati
rando sempre' si elle chegar perto do teu canhão, serve· te
(le teu sabre e em uHimo coso ela propl'in lanada .

Em caso de ataque impreYisto, honra 6. peça que atirar
primeiro!

Quanto mais te puzeres em bateria junto no inimigo,
tanto mai terror 11113 in pirarás.

Tae são as admiraveis maximas que o general Dra
gomiroff fez publicar em ordem d dia, ao as umir o
commando em hefe do 120 corpo elo exercito russo.

R a maxima., que ferem o espil'ilo do homem, parece
terem sido escriptns para de envolv r as qualidanes neces
sarias a um exercito que tem a inabalavcl vontade de
vencer: o d sprezo da morte e II solidariedade dos soldados
e da armas entrp. i.

alve. quem lacs palavras s uI o proferir.

NO PARAGUA Y

o general Andrnde Neves, barão do Trillmpho, entregou em
S. Solnno a um seu njudante, omcial de cavll.lIaria, um telcgramma
para ser tl'ansmi ttido ao general cm chefe em TUYllcuê, mfU'quez de

axiu .
A linlHt telegrl.lphica estava interrompida., e POl' isso não se paude

pas ar o telegramma. Vollando a dar conta disso ao barão, diz o aju
dante:

- O talega hoje não conversa porque est.á com os Ganudinhos entu
pidos.
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Lei n. 429 de 10 de dezembro de 1896

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil:
Faço saber que o COllgresso Nacional decreta e eu san ciono a lei

seguinte:
. . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . ..

Art. 5. o O Presidente da Republica é autorisado a despender pela
Repartição do Ministerio da Guerra, com o serviços desig-nados nas
seguintes rubricas a qualllia rle . 52.374:026 699

A saber:

1. Secretaria de Estado e repartições an nexas. Re
duzi la de 13: 000 na consignação destinada a
- Material -, sondo: na Secretarh1. rle E~t;\do,

2:000.' para expediente, 4:000.' para irn1Jres,ão
de relator'io, rtc. ; na Reputi<;ão de 'Ajudante
GeIlel'al 2:0no para expediente, 1 :000$ para
acquisiç;.to e encadernação de livro, elc.; 2:000$
para irnpI'es~ão do olmonali e orden do dia;
na Repartição do Quartel-Mestre-General, 1:800
para expediente, 200$ para aCfJuisição e enca~

dernaé<~o de livl'OS . . . . . .
upremo Tribunal Militar e Auditores.

.ontador-ia Geral da Guerra . . . , . . .
.... irectoria GemJ das Obl'as Milital'es. Diminuída

de 290:722;'500, a saber: pela reducção de
173:621. 784 nt\ consignação destinadi\ a Obras
na Capilal I?ederal e pela de 117: 100 '716 na
destinadt\ a obras nos Estado. Contemplada
nesta ve:'ba a quantia de 5:000" para a ccn
strucção de uma linlm elo tiro reduzido, na
C\pital Fe leral . . . . . . . ' .

5. Instrucção Milititr. Elevada a verba de 3:285
pRl'R pagamen to de seis etapas ao instructol' de
appal'elhos do Collegio Militar. Reduzida: de
6:000$ pela suppI'es lio ,la consignação pam
pren,ios ao magisterio ; de 400$ na, con ignação
destinada ao material da E~cola Supel'ior de
GuerI'a, e de 400~ em igual consignação da
E~colR Militar da Capital·Federal. . . •

218:380$000
184: 000,'000
181 :310.'000

709:277~50C

1.787:604 000
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6. ln teódencia. . . . . • •
7. Arsenaes - Reduzida de 1:460 na consignação

- Matel'ial - para fOL'necimento de artigos
de expediente. . , .

8. Deposi to de artigos lJellicos. . . . . . .
9. LabOJ'atorios- Inclusive a installação dos appa

relhos destinados no Laboratorio PYl'otechnico
do I!; tado de Malta Oro o.. ..

10. ln pectoria Gel'al cio en'iço Sanitario do Exer-
cito - Reduziria de 10:680 na consin-nação
de tinada ao expecliente , . , . . .

11. Ho pitae e enfermarias - Reduzida de 20 :000 ,
na con"io-naç.."io - Material - para utensilios,
corl'endo pOl' conta de ta consiguaçãa a qlH\otia
de 5:000 para o Laboratol'io de Bacteriologia
do erviço anitario do exercito.

12. Estado-Maior General.
13. Corpos especiaes
14. COI'POS arregimentados
15. Praças de pret - R'duzida de 262:800 por ser

calculada a verba para 20.000 praça. .
16. Etapas - De.duzida bo qut1nti<~ de 1.095:000

por ser calculada a vel'ba para 20.000 pl'aça'
17. Fardamento - Reduzida de 400:000:5 pai' sel' cal-

culada a vel'ba para 20.000 praças.
18. Equipamento e arreios
19. Armamento.
20. Despeza de corpo e quarteis - Deduzida ,\

quantia uo 50:000. na COD ignar,ão - Luz
'Para. CJuartei e e tabelecimentos militares.

21, Companhias militare,.
22. Commis-ões milital'e .
23. Classes inactiva..
24, Ajudas de custo . "
25. Fabricas - Au"'mentat1a de 20:000, pal'a a mon

tagem da turhina e mai machinhno já adqui
rido pal'l\ a Fabrica tle PaIvara do Coxi pó

26. Colonia militares.
27. Divel' a Lle'peza e eventuaes.
28. Bibliolheca do oxeroito.

139

136:650'000

2.017:467$500
6:000 000

203:8 2$000

I. 656: 888. 750

1.110:410 000
661 :530, 000

2.324:594 500
13.448: 12 750

5.027:633$700

11. 716:500 000

4.900:400 000
355: 462. '000
213:650 000

1.175:000000
730: 107 950
132:710 000

2. I I 1:572 472
200:000 000

I. Coulinún, em vigor a lllllol'isuç.."io concedida ao governo pelo
art. 5° n. IV, da lei n. 359, de 30 de dezl:Jmbl'o lle I 95, pan'. o (im de,
usando desde já da me ma aulol'i 'ução, fazer IJO regulamento do
al'sena.es as modificações que julgaI' cou veniente', com relação ao
serviço. uo pessoal e aos vencimeut0s desta, ni'io consignados na
tabellus que acompallbal'U1l1 n.lei n. 2·!Q de 13 de dezemlJl'o de 1894,
podendo reduzir o numero de apl'elldiz._s artifices dos me"mos arsenaes
e creal' no Labol'atorio I Yl'otechnico do Campinbo uma companhia de
aprendizes arlifices PYl'otechnico . Neslas modificações não e1'ão ex
cedidos os reCUl'SOS da pr senlo lei, pal'no o qllO l0clerei. o governo
fazer nas respectivas rubl'icas as llecessul'ins tran po ições de cre
ditas.

II. Fica o govel'no autori::;ado a abrir Cl'editos supplementul'es ás
rubricas 15", lô" e 17n deste artigo, para pagamento das pl'açns de
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pret, etapas e fardamento, que excederem a 20.000 desde que tenha
sido preenchido este numero.

III. Fica igualmente o governo autorisado a vender o proprio
nacional que serve de quartel do 4" batalhão de artilharia, no E tado
do Para, applicando o producto na construcção de um edifficio para o
mesmo fim.

IV. Fica transferido para o Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas o Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro.

V. Ficam subsistindo como creditos especiaes o saldos que se ve
rificarem no fim do corrente exercicio, dos creditos concedidos pelos
decretos ns. 1923 de 24 de dezembro de 1894 e 2150 de 31 ue outubro
de 1895, autorisando o governo a applical-os eng-Iobada e indistincta
mente aos mesmos fins para que foram concedidos os referido:; cre
ditos.

VI. Ficam restabelecidos os presidios militares de Santa Maria do
Arag-u,aya e S. José dos Martyrios, no Estado de Goyaz. (Diario O(ficial
de 11 de dezembro de 1896.)

NO PARAGUAY

No dia ô de dezembro de 1868, na fatal ponte de [tol'oró, tendo o
10° de infantaria de avançar, o seu bravo commandante o tenente-co
ronel Guedes não poude conseguir que elle o fizesse, pois que a ponte
era varrida pela metralha inimiga.

O general Gurjão vendo que o batalhão não avançava, sahiu ó,
frente.

- Sr. commandante Guedes, gritou elIe desesperado, V. S. não
póde fazer avançar o seu batalhão ~ Pois veja como l1!0rre um genel'al.

E atirou-se para a fren te.
O brioso Guedes vendo-se otl'enclido:
- Sr. general, disse, não é como V. Ex. o pensa I si o batal hão

não avança, a culpa não é minha, mas sim porque é um batalhão do
cobardes: eu tambem sei morrer, e a morte nunca me assustou.

E, virando-se para os soldados. gritou:
- Canalha infame, cobardes misel'aveis, teem medo de morret' ~

pois vejam como morre o seu commandante.
Dizendo isto, esporeou o cavallo e seguiu pal'a a frente.
Ao ouvir estas palavras o fiscal do bntalhão, o major Folix José Ui1

Silva, que já em muitos recontros houvera dado pI'ova de sua bravura,
gritou, acompanhando o seu chefe:

- Commandante, não morrera só, tera um companheit'o fi, seu
lado.

E morreram o commandante Guedes e o major Felix.
E o geneJ'al Gurjão recebeu um glorioso ferimen to do qual lambem

falleceu.
E o 10° viu morrer seus chefes.
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Outr'ol'a, na immobilidade rIos pontos fOl'tificado , no triiçado mais
ou menos simples de sua' po ições,- estavam c1evél'as, (le anLemão,
inrlicad03 o ohjpctivos indi 'penuveis li realização da vicLoria..

A destruição daquelles pOli tos ; o deshuratamento do pe"oal, I]ne
os det'endia coutt'a. os ataques do inimigo; a' oc(;upações de Judos
pedaço de tenitol'io ; t·ndo isso era o escopo d;l antiJa laeticn, e bem é
de ver- e C) ue a alma d'ls batalha se cOlJsubstaneiava no choque ...

Ma , depois que o fuzil e o can hão viel'am de so1ft'el' as modificações,
os grande avanço que a industria tem con eguido eO'cctuar no do
mínio pratico das oillcinus, - podia-se pl'eVel' e sa trasformação, que
vai abalando o' alicerce daquella tactica, ü'illlsformação pl'ofunda nos
velhos proces o de combate, no systema da guen'a methodica, a que
allude o Majol' Gibbrecht,no seu livro «Attaque et Défen edes Places».

Sim! ..
Os progrossos no armamento de fogo, garantindo maiores probabi

lidade de acel'tar á di tancia, que se pel'uem ii vi La de armada; per
mitlil1do aos pI'ojectis, sobretudo de al'tillIaI·ia., uma potencia des
tl'uidol'a extraordinal'ia ao lado de um "Táo do justeza eLevadissimo,
que 1hz ú terl'ol' rias poições iuamomi veis, permanentos; lornanrLo o
canhã.o alilJ'eil'ado e com iJellissinm volocidade d13 tiro, assim como já
oITerecel'am á infantaria e ii ca,vallaria armas ditas de repetição,
arma. es as l\Iau er, - taLvez as mai praticlls e qui~'á as mai bem
aperfeiçoada, que admiltem os recurso technicos da época; es es pro
gl'esso OCCil ional'am uma revolução ele {ond en comble ne sa veloa
tacLica de objectivos fixos, e::slavoi " 110 alto da' con tl'ucções de pedra
e cal,

Om des::se modo, a pl'opria. cstructul'a da arto da guerra transmu
dou-se., .

E o choque - anligam ule reCUI'SO ullico, l11o.t l'ialmenlo nece' ~ l'io
rio vel'dall<:it'o Ll'iUlJ1ph - hoje se no ap,' enLa, como UI11 facto, que,
inf lizment , ainda )lodel'h Ler lognr 1I0S campos snngrenlos cios com
bales, il cllsLa em verdade do" err s de e tl'alegia, pOl'em j:imais 11
titulo de medida, a que de plincipio se deverá appellar para a. conquista
da victoria; porquul1 Lo - mnis do que as idéas do actual chefe do
estado maior russo, OGenel'al Dragolllil'oIl' a respeito das armas que
elle chamou {"ias e silenciosas - os acontecimélltos, ahi estão, aqui,
alli, por tOdi1. parte, moditicaudo o pouer maLerial da' bayonota ; le~

van do-as para pLallo infel'ior ao do armamento de fogo; aconselhando
o emprego desle, de mollo mai' continu&do, COIlI maior frequencia;
mudnndo, em umma, a physionomia dos theatros do operações.

De sOl'te que, de sa exlrema, simplicidade quo, em outras cras,
l'ove tia a lechnica da g'ue'i'rLl,- om seus processos eLeOlenta,res de
mobilisnção e concentração de tl'opa', em suas medidas e pontaneas,
Cacei, de pr Larnção de f'OI'ÇllS p:lra o combate, de realização desse
movimento bellico, - onde a bravuI'u pessoal foi, por muilo tempo, a
condição sine qua non da victoritl. -·não mais se yê, nos.di:ls de hoje,
senão uma complexidade e tonteadora, no cllmpo vilslissimo dessa
mesma tochnicu, i~to é, um conjuncto enorme de eLementos diversos,
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com os 'luaes se não pode deixar de contar, it cada imtaute, para bem
guiar·se, em meio dos acciden tes tlas ba talhas.

Sim! ..
Vão já muito long-e os tempos de impl'ovisação dos exercitos ..•
E por isso mesmo que la vão, mui to longe, aquelles tempos,- ter

alma simplesmente de pat!'iota não é, hoje, bastante para saber-se
lutar, a mão armada, contl'<t o inimigo audacio o, que invade o solo
sagrado da patria.

Em nossos dias, o soldado - par(\, desempenhar os deveres que lhe
!ião counados,- se carece de ser todo abnegação, capnz de qualquer
sacrificio pela hOUl'a de sua uacionalidade, tambem não mai dispen a
a bagagem de uma illstrucção pt'ofissional esmerada, que tOl'l1[u'·se·hia.
uma impossibilidade, se acn o ainda occorresse ltquella improvisação ...

F;' que a missão que lho cabe tem·ce entrelaçado, cada vez mai',
de difficuldade.

Mas, ó isso natural; porquu, os melhot'amentos que, dia a dia, vai
operando a industt'ia nos pett'eclJos bellicos, - não reduzem arruellas
dllIiculdades. Ao contrario, e1les olfel'ecem noch andere Schwied
gkeiten.

E chegados á essa altura, perguntamos, (\, proposilo da moderna
tactica:- Que será dos povos que, á mais e mais, se desmilitarisam ;
que não cuidam dos a sumptos, terra á tet'ra, praticas que dão eslaui
lidade á sua situação politica-social?

Se aos melhoramentos, nos petrechos bellico, ainda ontras diffi
culdades apparecem. - deque modo elle: poderão enfrentar o inimigo,
que bem se utiliza desses melhoramentos? ..

Com a moderna tactica, onde se mudará, a cada pa:>so, de posição,
ava.nçando ou recuando, nesta ou nhquella. formatura, para mais de
prompto, com mão seg-urfl, /.mter- se o adyersario, nos movimentos
iniciaes de suas opera.çães - que fUI'ão os exercitos daquelles povos,
onde é uma mentit'a a obrigatoriedade do serviço militar? ..

Aquelle~ exercito I sem lli-ciplina, na ignoranci(\, desa tl'O a do
bello e espinhoso ameio do soldado, e sem a legitima. continuidade.com
os filhos de sua patria, porque Ille.. filllôl a ba e inaiJal(\,vel daquella
obrjO'atol'ietlnde - que destino cc,nsoguil'ão levar, por a1li, fora, no
calor de uma luta? ..

E por ventut'a se não abe que, da mencionada obriga toriedade,
resultam beneficios immensos pnra a m(.ssa. geeal da nação, que,
de t'arte, por uma adaptação utilis illla á di ciplina militar, pel, coo
viveocia ~alutar com os bons hauilos de respeito á lei, C01l1 as Lóas
pt'aticas de abnegação pessoal, de patriotismo de lodos O' que lhe são,
anolados; vae, firme e seguI'o, se prepnl'antJo allm de molhol' cumprie
o mais sagl'ildo dos devet'es, qual o da. defesa (1<\ iotegt'idade da patria,
do suas instituições poôticas e de sua honra? ..

Sim; bem sabe-se tuLlo isso ... Mais e não deve e, quecel' que, 6m
um paiz, desde que se torna cousa morta o mais . agt'ado dos deveres
llumanital'ios já acima alludido - pode-se afirmar que a bora do des
mOI'onamento clesse paiz ,oará, dentro em breve I ...

Porque, a verdade é esta inquebranlav~l, impassivel:- ou lula-se
pela patria, morrendo para ella. mais vivel'; ou entii.o <'I. patl'ia. 50
aniquilla, porCJue luta- e contl'll. ella, nes a. a.l'il'aÇ<'i.o do viver-se,
bt'aços cruzados, á conternZJlal··lhe os perigos, que lhes assobel'bam.

Em janeiro de 1897.
J. III. Guimarães,

Capilão de al'lilhal'io.
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Sobre e se me mo impol'lante as umpto e creve-nos, 11. IOde janeiro
de 1895, o no .0 illustrado collega o capitiioúeinfantaria Basilio Phyrro:

« Em presença do grande alcance e penetração do" projectis dos
fuzis modernos da infantaria, por efreilo da reducção de calibre, e da
polvora sem fumaça, a tactica da iufantaria não pôde conservar-se
estacionaria,

« As modificacões porque tem ella pa sado, teem sido até hoje
imposta pelos melhol'amentos reaes operado I1:1S arma de fogo,

« Não el'á preciso para. demonstrar essa vel'dade, remonbr-me ao
hi torico primilivo do a~sl1mpto.

. «Ba tará lemlJ1'ar por er de nossos dias, q ue a adopção do arma
mamento 1'etlo-caro-,t pela rapidez, pI'eei ão e alcance do tiro; deter
minou de ele ontão, compteta modificação na tactlca da infantaria, que
teve ele abandona e a, fOl'mações pI'ofundas ou cerradas, por oall'as
mais favoravei I 0010 ns linhas de columna I e o emprego de maior
mais numero de aUI'adore:;.

«O en'eitos do' fogo, imposeram modificações nas organisações
dos exercito, 1';1 ~ando o corpos a terem 4 companl1ias afim de ter-se
prompta a moLili ação.

«Portanto hoje que 10110s 0- exercitos c tão adoptanllo o arma
mento de calihro rerluzido, possuidor de gl'ande alcance e força de
penet1'açKo, a tactica da inf'an taria deverá forçosamente ser modificada
de maneira que as uas formações de comlJate menos expo tas fiquem
dos fogos dos model'Dos fU;I,i. endo a im, ó preciso con Ce sal' que ll.
tactica actual não corre ponde sati fa.cloeiamenle tues intuitos.

« O balal hão, na fOl'l1lação ndl'mal, devera ter metaue de suus
companhias a. ::mçada o fOI'madas no mesmo alinhamento, e as re 
tantes na retaO"uarda em OI'd m unidn, conoliluindo a re eel'a,

« A força fica di tribllida obt'e 4 linha'; atiradore, reforços,
apoio e resel'va; enoo que, as tI'" ultima ficam 'empre em reta
gUll.I'da do centro da pl'imeil'", i b rn que, com o' intel'vallos regula
mentaJ'e .

« A simples ill pecçfio no modo pOl'.llle ficam di:;po'ta estas co
lumnas, com 0- eu inconvenientl's de profundidade, bem mostra a SIlU
de vantâgem antl' o armamento de cnllbl rClluzido.

~ Já exi 'tem facto, e bem recente, em apoio 00 que avanco, filhos
da experiencin, na. revolução 00 hile, e n:t qne acabamos de te te-
munhal' nestn Capllill. .

« uC]uelln, COIl (ol'me pnhlicou a Revue Militail'e de l'Etranger O
proprios Jll'i ioneil'o ref'erinm que o fogo dil"igido a 600 metros contra
as linha, de atil'lIdor s po tadas ao sul do Ac nC1goa, desorganhll'am
as reservas coi locada de 1.200 a 1.600 metl'Os li. l'etagnarda; e o erreito
tllt peneLracão e precisão tio til'(I, actuou por lal fOl'llHt no mOl'al da
f'OI'ÇUS de B,tlmac da que 0" oldados preferiam 01' l'uzihJos, do que
combatel' em iguae condi<,:õe no comba te de Concoll.

« Ne tn, é bom cre'cillo o numero de passo IS C]ue em varios ponto"
da cidade foram; ttingidas por bala de fuzil em distancia superior l\
que e til. delerminac!<t as nos a' resel'vas,

«Estl' fa tos aLte tam cel'tam ute a superioridade do al'mumento
reduzidu quull1uel' que ello aja, e não ao facto secllndal'io tle er ello
de rep lição, como algnn nccei tam_

« A. im pois, o actulLI di positivo 00 comuate tent1e a de apal'ecer'
paea dal' luanl' a oull'o, em que, sendo mell1ol' npproveitada a. acção do
fogo pelo c llCUI'SO de maior llumero de combatentes, fiquem este3 ao
me mo temp menos expo ·to·· aos e1feitos do l\lcance e peneteação do'
til'OS do inimigo.
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« Nestas condições é preciso que os reforços e apoios soITram modi·
ficação em sua collocação, que não deve ser mais fi retagu. rda do cen-
tro da linha principal de combate. ..,

« DI. me mo modo, não deve ficar 'lo reserva na dlstanCltt prescrlpta,
e sim em maior; e igualn1ente deslocada do centro, para onde mais con-
ver~e a acção dos fogos. .

« E' preci o dar a maxlma preponderancia do fogo da iufantHrla,
bem como e01pregal-o ns grandes dist.aucin.s, porém, calmn. e regulada
mente, não contrtt as a.vançadas mais sobre seus apoios, reforços e re
servas que i julgalD ao abrigo uelles.

« COIllJ.}/"eheU<.le-se, qlle ti es-as di,tancÍ<ls não tem lugar um fogo
vivo, cuja apl'Licação não descollhe·emo. os limites do eu empl"eo"o van
tajoso; pOl'érn não se po '1e neg-ar ua valio a utilidade, etIicacia na
grande distancias, sobre as grandes massas.

« Hoje, e a grandes distancias,. o dispositivo que ueve ser adoptado
pela infantaria é «linha desenvolvida, tendo apoio;:; nos flancos, e SUtt
reserva a grande distancia á retaguarda d'estes.»

« Por esta fÔl'ma tem-se prepondel'a ncia do fogo, pOl'que os apoios
nos flancos concorrem para alie, e não ficam pl'ivados disso como acon·
tece sendo collocados na retaguarda.

« A linha assim apoiadr. não precisa de reforço; e quando isso si
tornar mistél', elle sera enviado pelet resel'va. _

« POl'tanto o peHsoaJ que teria de compol' o reforço, será posto na
linha, e a prepondel'ancia torna-se maior.

«Esse dispo itlvo não tem COl:ças llirectamenle a retngm\l'da da
linha principal, e pOl'tanto não ficarão ellas expostas a perd:tS inuteis,
e sem tomarem parte na lucta, corno acontece 00 ;,y tema de quatro
Jinl1as pal'a o combate, que hoje não é possivel, mnis conlinuar, já pela
pl'ofundidade que apl'esRnta, já pela. privaçfio de cada soluado usaI' sua
arma, eofl'aquecelldo assim a prepollderancia do fogo.

« O dispositivo indicado da linha desenvolvida com os [jancos
apoiados, e uma reserva, é para as g-ranues distancias dellll'o dtts
quaes a infantal'ia lia de iniciar a acção.

(! Loxo que elIa. tenha de approximar-se, e preparar- e. pa!'a o
momento decisivo, o fal'á em companhias ou batalhões escalonados, e
nessa ordem estendel'á seus a Lil'adores.

« Neste caso não preci arão os apoios 'tuxiliar a acção como nns
grandes distancias. ElIes eslarão no' flaDcos, em linlJa, e ajoelhados.

« Si ne la ordom a cavalIaria carl'egal', os flancos lovan l;,m-so
e rompem o fogo cOlltl'a ella, permitlindo a sim que as companhias
em atiradores se reunam, e formem quadmdo, o que fal'ão tambem os
apoios e reserva.

« B' po.sivel que exista melhor dispositivo, IO'IS até o presente não
é conbecido; e nesse sentido muito convel'ia os mais compelenles
manifeslarem-se sobre tão impol'tante quão dimcíl assumpto, digno ue
estudo e discussão intel'essada para ua solucção urgenle.

« Entretanto, emquanto o não fizerem, julgo de maior vantagem,
o disposili vo inuicado, e nas conuiçôes referidas, ao actual, ante o
armamen to de caJibre reduzido.l>



Pre~os de De~as de fardamento das Dmas de Dret do exercito, Que devem servir
de base ao calculo dos títulos de divida de fardamento das mesmas Dra~as,
segundo a tabella organisada Dela ReDarti~ão de Ouartel-Mestre ~neral

ARTILlIARlA DE CAMPANU.l.

Palra sa"[Jcntos ajudante e qlLal'teZ-mestre

Calçn. de brim de linho bra~co tran ado
" 'h lIanell~ garance, com listra
'h 'h pannl) " lO ""

Capa de brim uranco para kepi •
» » oleado para. kepi. , , , , . ,

Dolman de panno azul ulLramar, com insignia
ICep i com copa garance e cinLa azul, uHramar
Poncho de panno azul ferl'ete, ,
Tunica de ut'im de linho bl'anco, , , , ,

" » lIanella azul, ultramar, com insignia

Calça de brim ul'anco ,
li » " pardo, . " "
» li li tlaoeJla g.uance· com listl'a, •
» » " panno. •

Camisa de algodão. . • .
Cami ola de "aeta azul. , ,
Capa de btim branco, para gOl'ro
Cel'oula de algodão , , , . . • , .
Divisa de pauoo garance, para 10 sat'genLo

» »» » » 20 »
» »» » "forriel..,..
» »» » » cabo de eS(luadl'a,
" »» » »anspe,ada ,

Dolman do panno azul, ullr·amRr. • • .
Gorl'O de panno garance. ' • , , • • •
Kepi com copa garance e cinLa azul, u!tL'amal'
Poncho de )ll\nnO azul ferl'eLe. , • • . .
Plalinns do anueis de melaI amal'eJlo (paI')
Tunica de udm pardo, , . , . , . ,

» li lIanella azul, ultramar, , .

ARTILUARlA DE POSIÇÃO E E:O!OE:o!UARLA

Para so,"gentos ajudante e q~'artcl-mestre

Calça de llanella garl\nce, com li. tl'a, • ,
». »panno» ,,».

Capo te» >l azul felorole. • • , . •
DoJmao de » » ultramar com insignia.. •
Kepi com copa» » e cinta garance
'rullicadellanella Rzul» com insignia. •

- tO

14·'000
20$600
2J 500

$900
2$000

6ô'800
18';;UOO
82, '500
21-'000
4.2$300

6'60
6,'600
19~0:)

22~500
2.6·10

10 bO
:;;500

2 400
1.70
1.'360
b020

$c180
n O

·U::;oOO
5"400
6~'OO
5~560
2$500
8"100

26 00

20;;600
24$500
64.'900
66"' 00
18$000
42'300
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Calça ele fl:lnelJa garance com listl'a
» » pa.nno » » »

Cami ola de a19odão me~cla, , .
Capo te de pan no alvadio com capu z •
Divisa» » garance para 10 sargento

." »» » (» 20 »
" » » » » forriel. . . .
" »» » » cabo de esquadra
» » » » » anspeçada

Dolman de panno azul ullramar •
Gorro » » garance. . . • • . .
Kepi com copa azul ultramar e cinta I!arance •
Tunica de flanella azul uHramar. ~

CA,ALLARIA

Pal'a sal'gentos ajudante e qual·tel-mest,·c

Calça ele llanelJa garanca com listra .
» » panno » » » • • . • • •

Dolmau de panno mescla azul e branco com insignia.
ICepi com copa garance e cinta mescla azul e Iranco .
'1'unica de flanella mescla aznl e branco cum insignia

Para ou tms lJ1"aças

Calça rIe f1anella garance com listra •
» » panno » » » "

Divisa»» » para 10 sargento
»»» » »20 »
»»» » » forriel . • . ,
»»» » » cabo de esquadra.
»»» » » anspeçada.

Dolman de panno mescla azul e branco. . . . •
ICepi com copa garance e cinta n)esc1a azul e branco.
'1'unica de flanella mescla azul e branco. . • . •

INFANTARIA

Para sMgen tos aj1tdante e qua,'tel-rnesh"1J

Calça rle flanella garance com listra .
» »panno » » » •.

Dolman de » azul fenete, com insignia. .
Kepi com copa azul ferrele e cinta garance •
'l'unica de f1allella azul ferrete, com insignia.

Calça de flanella garance com li tra .
" »panho » Y> »

Hl '(iOO
22'500
5'640

n::i200
1:-;700
1-'360
V020
,'680
S340

41:-;000
5.'·100
63600

26'000

Hl'600
22.'500
1~700
1l'\3110
1:-;020

>;6 O
3-10

41,,000
(j'i600

20'000

10 tiOO
22,',>00
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10 sargento,
20 »
forriel ,
cabo. •

anspeçacla

Divi'la de pannu garanco para
» »» » »
» »» ») »
» »» » »
» »» » »

Dolman » azul fel'rete .
Gorro de » garance , . , •
I~elli com copa azul ferrete e cinta
Tunica de flanel1a, azul feneLo •

gal'anc~

1;;700
1 360
b020
8680
3~0

41$4.00
5-~00

fi. 600
26-000

NO PARAGU Y

Era commandanle do 50 de infantaria em Tuyu-cuê o bravo
tenente-coronel Antonio Carlos de Magalhães. Achava-se esse batalhão
na vanguarda, e pertencia ao 30 corpo de exercito, que estava sob as
orden do intl'epido general Osorio.

Em uma. barraca do me mo hatalhão achavam~se quatl'o soldados
acocorados em redor de um calJeirão de feijão que fervia ao lume,
qU:lntlo uma bala rasa inimiga cahimlo-lhe em cima, os derrubou POl'
terra.

Pas_ados alguns segundos um dos quatro levanlou a cabeça.
- Oh! camaradas, diz elle, então morreram?
Os tres quejil. se julgavam no outro munclo, ao ouvir voz de gente

tambem levantamm-se.
ão, mas estaremos ferido ?

- Eu não.
em eu.

- Nem eu.
E o nosso feijão?
Ficaram desapontados quando o viram entornaJo e o caldeirão em

cacos.
A bala entrando, escangalhara a barraca, quebrara o caldeirão,

entornando o conteúd.o, e enterrando-se um palmo pelo solo a dentro,
matara uma. cobra, que ahi se achava i e os soldados ficaram quites em
terem apenas se snjado de terra.

Viurlo ao logar do desa tre o commandallte Antonio Carlos, que
er[\, extremamente religioso, disse-lhes:

- Ol'a iSlo foi obra. da Pl'ovidellcia Divina, e vocês devem-lhe ser
muito agl'adecidos. Sua barraca estava jil. muito velha, e vocês vão .ter
uma nova j o feijão pouia fazer-lhe alguma iLldige -tão; e demal a
cobea, que a bala matou, podia mordei-os; e assim vocês em logar da
perder, lucraram.



OS FEgIDOS

~;; o sol, o grande paI vo de luz que vel'gasta o universo com o feixe
':nermico de suas infinitas antenas, applicava, na llora meridiana de
um dia asphixiante de vel'ão, sua grande len te de fogo sobL'e a O'rellH\
ardente do calçamento d'esta legendaria ciLlad hoje materialmente e
moralmente enervada pelo cosmopolitismo ele sua immensa feira.

O sol, empoleirado n'um dos fócos da grande orbita tI'este malsi
nado planetu, bypnoli ava com seu olhar ue fogo a un:etez'na victima,
como uma al'<1Dha que do centro de ua teia vae saboreando as con
torsões aíJiicli vas de sua presa emmaran hada na rêde lalJyriu thica de
sua gl'ande obra.

De e paço a espaço, a nota tonica de um canhão vibr, va a atmo
spbera encalldecida, c m o burlesco zabumbal' de um Zé-Pereira. pelo
caminho da histol'ia, exhilJindo aanalyse dos vindouro as contorsões
baccbantes de umas tltutas alma~ degener'adas que batucavltlTI no pan
deiro das amlJiçõe" o samba vel'gonhoso da revolta de 6 ue setembro.

O velho sino da Lapa, no dominio secular de uas manS:lS ondas
sonoras, agitou-as no Inng"uido badalar da suas preces, lunçando iodis
tinctamen te sobre o telhado anonymo das habi tações a benção paternal
do meio-dia.

A gr<lIIada rompendo, como uma tesonra phaulastica., o lençol
quente da aLmosphel'a, pregava sobz'e o telhado anonymo das habi
tações o beijo madrasto da revolução, im pregnado da sali va da me
tralha, infernalmente ungido pela premeditação do assassinato.

Pelas sinuo. idades do calçamento 'VelMsto cambaleava n'uma lenla
jornada de angustias um de3articulndo vehiculo, arrastando-se no
pugilato de um caixão rectangular que debatia-se aos impulsos de um
systema de rodas que c:.1.lavam Ilas menore depres ões da esuuracada
via, pel'dendo de momento a momento a velocidade angular que Illes
t1'an mitlia u:na ardega parelha de bestas impa ientadas pelo contl'asle
entre a tensão das redeas e os gemidos que partiam do pavoroso ca1'ro.

No estreito ambito da ambulaucia, estorcia-sA nas roscas de uma
dóI' indefinivel o sangrento corpo de um soldado, cujos olhos, brancos
como a flor da açucena, rolavam tareios da concavidade das ol'bitas,
vasaOllo pela expressão de suas circumvoluções toda a intensidade da
dór em quo se ia fiudando.

Trazido da linlJa, por lêl-o a fatalidade de um deveI' interpm:lo á
trajectoria anonyma da metralha que llle despedaçara o femU!', só
tivera por pl'imeiro soccorro aquelle leito de Procusto, o agasalho
d'aquella viatura da morte que em cada movimento revolvia-lhe os
ossos esLilhaçados.
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íofeliz templarío tia Republica, em que pouto incognito das ne
cropoles repou arão .teus esquecidos manes ~

Quando, em nos'a ingrata despreoccupação de todos o~ serviços de
retaguarda, tel'emo' um olhal' de compaixão pam os pobres feridos 7

A propria arma, convenien temen te atada ao corpo e ao prolonga
mento da coxa attingirla pelo peoje til, talvez lhe substituisse o auxilio
das talas e lhe suaVIS'1 e o soil'eimentos deanto aquella jornada de
desespel'o.

Um pequeno posto san itario onde se deem aos feridos os mais urgentes
soccorros, Da proximidade das primeil'as linha, é sempre de impre
scindível car'idade, quando não seja de longo alcance moral para as
tropas, maximê emquaoto demora uma sabia modificação no systema
de transporte elos mi el'o baleados.

E' na proximillades da liuhas de fogo, pelos soccorros prestados
pelas ambulancias yolftntes ou de ln linha, que a P.ttl'ia deve pl'Odi
galisar os primeiros beijos de gratidão áquelle dos seus filhos attinO'iJos
pelo instl'umeutos de morte, no momento em que pelejam pela defesa
da honra nacional.

Eu qlle commandei uma obscura columna de quinhento' homens,
sem que di plIze,se o medico de um só in trumento de cirurgia, nem das
suhstancias mais ul'gentes ás eventualidades de uma campanha, sei
quanto é desanimador o abandon d'a se importante ramo do serviço
que tanto illu 'tl'aram os Ll1l'rey e os Percy.

Qurtuto Vil ava de dÔl' o coeação de Bonaparte ao abandon:tr aos
capri ho" do inimigo nos hospitaes de Moscow milhards de seus feridos,
por não ui pôr de elemen tos pura. sen transporte!

Aquelles que um dia. tiveeem a 1'13 ponsabilidade do destino das
tropas tenham compaixão dos ferido I

Servilio Gonçalves,

Capitão da infantaria.

NO PARAGUAY

o general Al'goHo (depois Visconde de Itaparica) era um bravo
cabo de gnel'ra, o que não o impedia de ser o homem mais massante,
que pisou o solo do Purag-uny.

Um dia veio um omcial communioar-lhe que vira quatro vapores
paraguayo no rio.

- Então v. s. vio~ perguntou-lhe o general.
- Vi, sim, senhor.
- En tão v. s. vio qnatro vapores ~
- Vi, sim, senhor.
- Elltão v. s. contou um, dois, tres ....
- Não, senhor, iotel'roll1l eu o omeial, contei dous e dous quatro,

e e tau ás SU'lS ordens.



Tiro a cavallo (individual e por salvas)

( Da Revue de cavale1'ie de julho de 1895 ):
Em uma das memoraveis reuniões do Invaliclo Russo o g'enel'al

Soukhotine relembrava que Carlos XII e Pedl'o-o-Gl'ande, a exemplo
dos corypbêos da guerra dos trinta annos, proscl'eviam o emprego LIa
arma de fogo na carga de cavallaria.

A instrucção de tiro dada á cavallaria era considerada como
prejudicial, porque, dizia-se, diminuia-lhe, arrefecia-lhe o espil'ito
otrensivo. Os fanaticos pelo choque a cavallo iam mais longe, conside
!'avam como superflua toda a instrucção dada em vista do combate a pé.

Esta hostilidade contra o til'o de cavallaria, continúa o general
russo, fazia-se particularmente entre nós, justamente na época em
que os allemães, seguindo as pégadas do fr"ivolo M ttnich, e mais tarde
os discipulos da escola de Varsovia, destruíam a creação favorita de
Pedro-o-Grande, - os dragões, - e os tl'ansfol'mavam em coul'aceiros,
hussards e ulanos. E, cousa notavel, precisamente no momento em que
os nossos pseudo-profes ores pensavam, ter com estas medida elevado
extraordinariamente o espil'ito cavalleiresco, a nossa cavallaria nem
mais um louro conseguia, si~uer, reunir aos já glorio.3amente colhidos
por Pedro-o-Grande, Isabel e Alexandre r.

A experiencia e a pratica da guerra annullaram toela e qualquer
tentativa dos qUi! negam a uUlidade incontestavel do tiro a cavallo.

Já sob Napoleão, nos dias gloriosos da. cavallaria de abl'il de 1809,
os couraeeiros francezes usavam do fogo an tes da carga, e esta ca val
laria muito menos instruida G' exerci tada do que as cavallarias aus
triaca e russiaoa possuia em alta escala aquelle espirita.

Do mesmo modo actuavam os Tchrkesses e os Cossacos nas indefi
nidas guerras do Caucaso. Duran te os cinco annos da guerra da succes~ão

da America do Norte o tiro a cavallo era perfeitamente empt'egado e
sob as fórmas as mais variadas.

Os cavalleiros norte-americanos cart'egavam sobl'e os quadrados ini
migos de revólver em punho; o espirito irrepreiJensi velmente em
prehendedor dos esquadt'ões sudistas tornou-se quasi legendario. Assim
pois a experieocia e a pt'atica da guerra reduzem cm suas minimas pro
porções o argumento mais sério da proscripçã.o do tiro a cavallo: - o
de,sapparecimento do espirita cavalleiresco. Si os creadores da cavai
laria regular, especialmente a do choque, eram ha dous seculos tão
contrarias ao tiro a cavallo na carga, deve-se buscar a causa de a tenaz
opposição no facto elas armas elo fog-o, então em uso, não terem fi, etli
cacia convenien te e serem os seus fogos effici1zes ap8nas a uma pequena
uistancia, muitas vezes de um corpo de cavallo.

Hoje o problema transformou-se, As qualidades technicas das armas
de tiro rapirlo sào illfi Di tamen te superiores ás das armas antig~ls, ma
xima, sob o ponto de vista do alcance, da penetração e <.Ia velocidade
inicial. A grandes distancias e em condições iguaes os resultados elo
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tipo (.não ha nisto nenhum paradoxo) são muito mais consideraveis a
cavallo do que a pé. O cavalleiro tem sobre os outros a vantagem de
uma posiçi'lo mais elevada e de um campo visivel mais extenso. Só a
experiencia pó e en inar a que distancia o til'O a cavallo, quer isolado,
quer em massa, póde ser opportuno e eficaz, e qual a instrucção que
con vêm dai' i~ cavallaria nesse sen tíLIa. Si forem abULIas provas incon·
cu sa da efficacia desse fogo não se deve renunciar o seu emprego com
os fuzi. ac tua.es.

Sera particularmente util:
1.° Pam as tropas inferiores em numero.
2.° Contra um inimigo que se furta ou I'ecusa combater.
3.° Em terrenos accidentados, pantanosos e cobertos de maLto.
4.° Nos lagares cheios de sebes e apresentando altos tapumes.
5.° Finalmente, em todos os casos em que, segundo as circum

staucias de momento, fór impos"ivel fazer fogo em terra.
Neste caso, uma cavallaria bem in truida e exercitada póde fazei-o

sem apear-se, o que tl'ada immensa vantagens: o fogo póde ser entre
tido por maior e"paço de tempo e con tin ua.r ti té a distancia mais a ppro
ximada, em qne é forçosamente mais eficaz.

O tiro a cavallo faz desnpparecer as precauções inherentes as
forças que guarnecem as retaguardas dos exei'citos.

Os propl'ios dragões, que não apl'e entam a agili1lade precisa pam
montar num momento dado, podem, ne tas conJições, mais calmos, mais
tl'anquillos, sel'virem-se de saus fuzis com mais efficacia.

Em uma palavl'l1, o tiro a cavallo, em muitos casos, apI'esenta
resultados mai satisfactorios do que o til'O a pé.

D'omle o re~eio de que o tiro a cavallo venha annullar a acção da
arma Lranca 'i

Que receio pueril !
A acção da arma branca desapparecerá, desde que se dó á cavalla

ria uma instrucç."io de tiro mais racionar, mai consentanea com a natural
evolução das armas de combate.

Bastlll'n. imitar-se o que faz, o que executa uma infantaria solida,
bem in ·tl'uida e exel'citada, convencida da importaucia e da utilidade
do seu fuzil e rio seu til'O.

A base ele toda a in trucção de til'O fi. cavaUo pal'a [\ cavall!\ria
coo i te 00 emprego deste meio de combate. t

t Sentimos divergir profundamen~e do. opinião abali ado. do iJIustro escriptor;
pensamos com Cha~~crbox que ~oda o. reptlgnancia da cavalJaria cm actuar como arma
de fogo provém jus~amentc m quel'cr parodiar-so gl·csseil'tt.men~oos exeroicio do in
fantaria, sujeitando a cavalll\rit~ n todas as suas manobrM evoluções.

A educação, os sentimentos atrecU,·os, o orgulho na~o do. propria profis ão pro~es~am

con trn esta s rvidão.
O que é ncce~sario ó que a cnvnllnria niba: na otronsiva, 1<pear-se rapielamen~e,

meUer-se em linho., atu'ar e depois dcsappareccr, "ecomcçando "clozment a acçüo ('m
caelo. ponto; no. de~ nsivn, organisal' a resistoncia de~endo o inimigo em sua fr nte,
ernquanto que as fracções que e conservarem a cava 110 assaltem os !lancos e:i reta
guarda.

O ca"all h'o deve saber Mira,', e entender bem a palavra atit'aJ', que não significa
sómen te ~razer uma arma do fogo o levai-a á fr n te elo 1'0 to,

O exercicio do tiro para a cavallaria hojo ó ineli pensavel ii sua instrucção,
á qual se deve liga,· o. m1<iol' importancia.
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Deve-se c01l0car a questão no seu verdadeiro pé: o emprego do
ft)go na mDrcha antes e no momento da carga. .

Nesta hypothese, a cav"llaria nada poderá. utilisar eficazmento
sua aI'ma contra a infantaria. Para. fazet' fogo, a cavallaria deverá
lleter·se e facilitar assim n. acção da infantaria, abstracção feita lIa di/re
rança da efficacia do tiro a pé e a cavallo.

Contra a c[lvallaria, ao contrario, o fuzil, segundo to las as proba
bilidades, dará resultados ·satisfactorios.

Suppouhamos que uma tl'opa de cavallaria inimiga avança ao galope
(pouco nos importa a que tão do trote), emquanto que este inimigo
percorre a distauci;l comprehendida entre l.800a 400 pas~o ,uma tropa
bem exerci tada póde executar varias salvas, suppondo, bpm entendido,
que no momento em que a distancia torna-se iuferior a 400 empunha
o saLre e precipita-se ao ataque.

Esta tropa deve ser sutficientementc exercitada para empunhar o
sabre e desenvol ver a carga após a ultima salva.

Vem depois a que.stão do tiro a cavallo nos rasos em que, de
accordo com o methorIo da instrucção moderna, o combate se realise
a pé.

A respo ta é simples. O pl'incipio do tiro a cavallo deve ser rigoro
samente mantido, a cavallal'ia deve ser exclusivamente instruida e
exercitada no fogo a cava110 em todos os casos em que o tiro a pé é
passiveI.

Emfim, o programma de instrucção deverà ter por objectivo - a.
acçãJ effioaz commum dos atiradoJ'es a cava110 e das fracções promptas a
carregar de sabre em puuho.

A instrucção de tÍl'o dar-se-ha progressi vamen te do modo seguinte:
1.0 Tiro com cartuxos desembalados - o cavalleiro immovel pri

meiramente, depois em movimento fazendo alto sempre que atirar sobre
um inimigo figurado. Esta instrucção será dada sob a fórma de manobra
de duplo etreito, o inimigo e.tando em todas as anrlacluras (excepto a de
carga), e neste caso os cavalleirils devem exercitar-se nos movimentos
de sabJ'e e manobras de ataque.

2.° Tiro a cavallo individual ou por salvas com carLuxos embalados
con tra alvos fixos, coHocados a todas as distancias - o cavalleiL'o fa
zendo sempre alto para atirar.

Sem duvida nenhuma, nas guerras modernas, o novo meio de acção
dado á cavallaria fornocerá á emulação necessaria a preparação de toda
a actividade.

Será preciso inocular nesta cavallaria o principio absoluto de que
a ultima salva é o signal do massacre a outrance do adversaria.

Estes dous modos de acção permitlirão sobre os futuros campos lle
batalha, opulen ta colheita de laureis e triumphos.

L. V.

o cavallciro não e infantc ; o cavallo d, foi c sertL sempro a sua primeira armn.
E' verdnde que no momento actunl n tllctica colloca o canhão em primeiro lagar

o fuzil em segundo e a arma branca em ultimo. /
Fazemos nos as as palnvras do general du Barnil: "A combinnção do cnvallo

do fuzil e do cnllhão será a incognitn dlls bntnlbas do futuro ... _ L. Y. J



ORUZ DOS ~IILITARES

A Irmaurhvle da Santa Cruz do IIlilita,res é particular da cidade
de . Sebasliao do Rio de J.lneiro e Etado tambem do Rio de Janeiro.

Sórnen te porlera ser nella [1.l1mitthlo o cidadão que profess ll' a Re
ligião Catholic·t Apo tolica Romana.

E' condição inlli'pen avel que o candida.to se ache na cidade de
S. 8&ba tiiio do Rio de JaneiL'o, por occa ião da admissão e com em
preO'o militar do MinistGl'io úa Guerra.

Dentre o domiciliados na cidade de S. ebastião e E tado do Rio
de .Janei 1'0 só podem ser admil tido os officiaes combaten tes e não
combatentes de primeira classe do ex I'cito; uns e outros pertencentes
aos corpos que tiyeJ'em qnartel fixo Da. cidade ou Estado acima
mencionado.

Não podem sel' admitlidos os candidatos com menos de dez annos
de praça no exercito, sal vo si, tendo delln. seis, pelo menos, pagar a
joia cOl'respondente a mais dez annos de idade, contada daquella com
que tiverem aS entado pl'aça.

A' praças de prct dos corpos que tiverem quartel fixo na cidade
de S. Seba tião ou Etado do Rio de Janeiro e forem promovidas para
outros corpo, terão ingres'o na Irmanlade, si vel'ificarem Sua entrada
dentro de seis meze , contados da data do decl'eto de sua promoção.

O pretendente a iI'mão requererá á MElsa, instruindo o requeri
mento com a Sua fé de omcio e declal'llção assignada sobre o soldo e
tabella pela qual desejar inscrever-se o modo que prefere para paga
mento da joia de admissão.

Uma vez ass ntar1<t a pl'eferencia para o modo do pagamento da
joia de admissão, o peetendente jámais podeeá alteraI-o, salvo o caso
unico de quel'el' al1ean tal' as pl'estações re tantes i

O provedoe mandará. in peccionar o pretendente por quaesquer
tres membros da Junta Medica d t Il'mandade i

Pal'a que :lo inspecção tenha valor é preci o que entre a data do
parecer favoravel e sua apresentação na Irmandade, não haja
decorrido 30 dias; e, si isso acontecer, será o pretendente de novo
inspeccionado.

Satisfeitas todas as condições exigidas para admissão do preten
dente, a Mesa resolverft. sobre elllt pOl' escrutinio secreto.

O candidato a quem a Mesa negar a admissão, poderá novamente
requerel' em aDnos elIU'erente i.si, porém, for-lhe nogada por tees
vezes, não poderá mai:; sel' admittido.

Ninguem sera admitlülo /l, presta e jnramento em leI' antes veri.
ficado o pagamento da importancia total da respectiva joia.

Será exclnido da Il'mandade o il'mão que abjurar a Religião Catho
lica Apostolica Romana, ou haja determinado e acceitado a venda de
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bens de raiz ou apolice da divida publica, a não seL' com a uevida ll
cença e sempre para applicar o proclucto de tutlo na compra de outros
bens de raiz.

A existencia do irmão fól'a da cidalle de S. Sebastião ou Estado
di' Rio de Jaueiro ou sua demiss10 do serviço do exel'ci to não exclue
da It'mandade.

E' livre ao irmão despedir.se da Il'mamlade por propria declaração
formal.

O il'mão que voluntariamente so houver despediuo da Irmandatle,
segundo o disposto no artigo anterior, não tera direito a restituição
das suas contribuições e poJera ser de novo aclmittiJo, pagando a joia
correspondente a idade que tiver quando eífectual' a nova entrada.

O mesmo tel'a logal' a re peito de qualquer h'mão eliminado por
falta de pagamento das contl'ibuições, e sna exclusão foI' julgada pela
Mesa motivada, ou etreito de força maior.

Ninguem será recebido il'mão, sem antes ter dado a joia de entrada,
ou alia ter-se obrigado ao seu pagamento pelft seguinte fórma:

a) Em seis pre tações iguaes;
b) Em doze prestações iguaes ;
c) Em vinte e qnatl'o pl'estações iguaes ;
d) Em tl'inta e seis prestações igunes ;
e) Em quarenta e oito pre,tações iguaesj
f) Em sessenta prestações iguaes.
1. o O pagamento das pl'estações sera eO'ectuado de mez a mez j
2. 0 A joia sera calculada segundo a idade que o candidato tiver no

acto da admissão j

3. 0 O pagamento da pl'imeira prestação da .ioia devera tel' lagar
dentl'o do prazo de seis mezes, contados do dia em que foI' admittiuo o
pl'etendente. Findo esse prazo, o pretendente requerel'á de novo per
tencer á Irmandad e.

Qualquel' que seja a patente do candidato ti, admh,ão, permitlir-se
lhe-ha esta pela tabella de soldos e no posto que desejai" não excedendo
este do que tenha.

A joia será de tantos soldos de um méz do posto e tabella que,
segundo o artigo antel'iOl', prefel'iro candidato, quantos forem oS:lllnos
excedentes ue dezesete de sua i,htde, sendo o iniciallo desta considel'ado
como completo. Não podem ser admittirlos os maiol'es de 60 anno·.

A mensaliLlade do il'mão .será de dous dias de soldo, segunrJo o
posto e tabella em que achal'-se inscripto e só será cobrada depois de
terminado o pagamento da respectiv,t jOÍtL de admissão.

O candidato ou irmão que deix'u de pagar men almente apre ta<;,ão
de sua joia ou dentro do semestre civil as mensalidades, pagará mais
5"/0 de juros.

I. o Si o debi to da presta<;,ão de joia chegar a Llous mezes ou a
divida d'\s menralitlades a dous semestres civis, o juro sel'á de 10 0/ 0 ;

2. o Si o debito das prestações da joia chegar a tl'es mezes ou o das
mensalidades a tres semestres civis, o jUl'O será de 15 % j

3. 0 Si o debito das prestações da joia cheg-ar a quatro mezes ou o
das men alidacles a quatl'o semestres civis, o juro sera de 20 %;

4. o Si o debito das prestações da joia chegar (l, cinco mezes ou o
das mens~lidades a cinco semestres civis, o juro sel'á de 25 %;

5. 0 Si o debito das prestações da joia che;:{ar a seis mezes ou o
debito das mensalidades a seis semestl'es civis, o juro sel'á de 30 % ;

6. o Si o debito das pI'estações chegar a sete mezes ou o das men-
salidades a sete semestres civis, o juro sel'á de 35 % ;
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7. o i o debi to das prestações da. j oia clleg,1l' a oito mezes ou o das
mensalidades a. oito semestres ci vis o juro, sel'á de '10 % ;

8. 0 i o debito das prestações dajoia chegar a. nove mezes ou o das
mensalidades a nove semestl'e:i civis, o juro será de 45 % ;

9. 0 Finalmente, i o del)ito das prestações da joia chegar a dez
mezes ou o das mensalidades a. d z semestre civi', perderá os direitos
de irmão e não sera mais recebida a sua divid,t ; considerando- 'e POl'
este facto que se tem despedido da Irmandade; ficando entendido que
as dividas só erão recelJidas iutegl'almente e 03 juros cobrados sobre
a totalidade dellas.

a candidato que fallecer devendo li. Irmandade sua joia de entrada.
ou alguma de suas prestações, perderá o direito ás exequias, e sua
familia. não percebera pen ão j a. Irmandade, porém, restituirá tudo
quanto houver delle recelJido.

A qualquer irmão que liver accesso de posto no exercito ou na
armada, si a ella. vier a pertencer, e que das vantagens desse accesso
quizer go ar na Irmandade, é permit tido entrar para o respectivo cofre
com uma joia igual a um mez do novo soldo pelo anno inicial ( 18) e
mai tantas diITeren~as entre o soldo do po lo que deixou e o daquelle
a que for promovido, quantos forem os annos que tivel' além de dezoito
quando requerer o acces o, sendo o anno inciado da sua idade conside
ro.do como completo.

A nova joia poderá ser paga pelo mesmo pl'ocesso já estabelecido
conforme o meio que preferir, n irmão declarará por e cripto não o
podendo alterar, salvo o caso unico de querer adeantar as prestações
restante.

E' tambem permitlido a qualquer irmão que tiver melhoramento
de EDldo por eITeito de nova tabella elevar a pen ão, sendo fi. diJIerença
da joia calculada entI'e um e Outl'O soldo e de igual modo do artigo
r recedente.

E' iguallllente permittillo aos irmãos reformado" ou demissionarios
eleviu' l\ pensão segundo a tabolla de soldos que preferirem, inclu ive
a actual, ou a que a substitl1irem, porém sómente até o posto da re
fOI'ma ou demi ão.

a irmão que vier a fallecer sem ter completado o pagamento
de ,ua joia pai' acce o de 1)0 to 011 molhoramento de soldo em
virtude de nova tabella, não clara u sua familia o direito á pen ão
correspondente, e sim sõmente á que lhe compelia anteriorment , ti.
ll'mandade, porém reslituil'U á familia, tudo quanto houver recelJido em
vida do il'mão por conta da me 'ma joia, si não tiver revertido para a.
Irmandade.

a irmão que obtiver po to honorario ou honras militare de posto
ou gl'aduo.ções ele mera commissno como funcção do cargo que exercer,
não poderá por e a circum tancia ter acces o na lrmando.de.

Qualquer Íl'mão contribuinte, ha mais de 15 annos, póde in Cl'ever-se
com mais um po to além do que tiver no exercito por cada serie de 15
annos de contribuição.

Nenhum il'mão poderá ter aCCASSO de posto na Il'mandade ou D1131ho
ramen to de soldo pOl' eITei to de nova ta.bella, ' em que seja inspeccionado
d0 aude.

Quando o irmão achal'- 'e fórn. de 'la cidade, serú, inspeccionado
de saude por uma commi são medica de tres membros, nomeada, pelo
provedor.

a irmão que não e!rectual' integn\lmenle em 6, 12, 24,36,48 ou 60
prestações mensaes, egundo o modo que houver preferido para o paga
men to de sua joia, por accesso de posto ou melhoramen to de sol lo, ficara
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sujeito aos juros e si chegoar a 10 mezes o seu debi to não terá direito
ás vantagens e nem á restituição das contribuições que haja realizado,
as quaes reverterão para a It'man lade. As novas mensalirlades por accesso
de posto ou melhoramento do solJo, só erão cobrada' findo o paga
mento da join re pectiva.

E' permittirlo aos irmãos, iorlependen tem nle de nova in pecção,
remirem-se no to lo ou em parte de suas annuülarles, adhn tnndo as
corresponrlentes li. sua vida média, calculada pela tuboa de mortalidade
de Deparcieux :

1.° O irmão remido que th-er melhoramento de soldo, por eITeito
de promoção ou ele nova tabella de soldos, podel'á gosa.r das respectivas
vantagem:, uma vez que se sujeite á inspecção de S lurle, podendo, desde
logo e pela fôrma do artigo antecedeoto, remir-se do accrescimo cor
respondente de annuidade ;

2.° Ao h'mão remido, que augmentar a sua pensão sem a remissão
corresponllente, as iste o r1il'eito de remil'-se a todo tempo do respecli vo
accrescimo de annuidade independentemente c1e nova inspecção.

As elespezas do entel'l'o serão por inteil'o feitas pela ll'malldar.!d.
A pompa' funebre dos irmãos terá tre:; ol'dens de gl'adação: na

primeil'a serão compl'ehendidos o alferes até ao capitão, na segunda os
oLnciaes superiore' e na terceira o; olfIr.iaes genel',\es, sendo re"'ulada
pelas blbellas ela Santa. Casa ria. J\Iisericorllia, não excedendo a despeza
com a maior graduação a 400:' ; cumprindo tcr em vista que os postos
são os da. iuscripç."io na II'm<Ul lade na data do fallecimento do íl'mão.

Si o funera I dos irmãos não for feito pela. Irmandade, a família
terá direito ti. im portancia total consignn.da na respecti va tabellll-.

Ao irmão que enlouquecer ou que involuntariamente perdei" por
eO:eito de sen t'3nça, todo o seu soldo, ou parte delle, a Mesa porlerá
mensalmente concedel'·lhe a melade delle ou desta a parte que en tendE'r,
uma vez que a concedida, reunida à respectiva mensalidade, que deve
continuar a pagar, não exceda ao meio sol lo.

Igual favol' será concedido ao orphão pensionista que estiver doudo
por occasião de attingil' a maioridade, e como tal recolhido a estabeleci
men te apropriaria.

O provedor suspenderá essa pensiio logo que cessar a loucura ou
o e1l'eito da sentença, Ou que o irmão perceba de novo qualquer
vencimento.

Igual procedimento lera o pI'ovedor para com o orphão pensionista
logo que se ache restabelecido da loucura.

A' viuva, filhos de qualquer idade e e tado, filhos menores de 18
annos, mãe vi uva ou solteira do irmão bem como as irmãs, tambem
solteira, que eram mantidas pel~ irmão e emquanto nest'3 estado se con
servarem, serão desde o dia da. morte do consorte, pae, filho ou il'mão
pensionados com a metade do soldo correspondente áquelle com que elle
contribuia. .

Os netos l'epresontautes de sua mãe, quando fallecida antes do
instituidor da pensão, terão direito a esta, e igna.lmente, sendo jil pen
sionista, à reversão ela. quota, que por morte de sua avó compelil'ia ii mãe
delles, si estivesse viva. Fica. subentendido que são unicamente os netos
menores de 18 annos e as netas em qualquel' e tado e idade, já orphãos
de mãe na data do fallecimenlo do instituit!or da pensR.o.

Nunca as pen ões concedidas 'erão maiores de metade do soldo.
Os filhos nntul'aes menOl'es de 18 annos e as fil has natul'aes, em

qualquer estado e idade, elo irmão fallecido, legalmente reconheciclos
por este, concorrem com os legitimas no direito á pensão e mais
beneficios outorgados pelo presente compromisso.
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A' viuva. compete a pensão por inteit'o, caso não haja Illhas ou filhos
menores de 18 anDaS de seu finado marido; havendo-os, porém,
pertencel'a a ella tão sómeote metaue da pensão e a outra m.,tade
cabera l repartiLlamente, a todas as filhas e filhos menores de 18 annos
de idaae do irmão com que fora casada, e bem as im aos filhos naturaes
menores L1e 18 aunos o os filbos llaturil(~S, em qualquer estado e idade,
do irmão liLllecido e legalmenle reconhecidos por este.

As ]len ões pa sarão repal'tidamente das VlUV,\ às tUbas e aos fil hos
menores de 18 anilas de Idade e bom assim aos netos menores de
18 annos e os netos em qualquer estado e il1ade, ja orphãos de mãe
na data do fallecimen to do insti tuidor da. pensão, .. i os houver, fazendo-se
a divisão pelos descendentes que existiam na época da, habilitação feita
pelo fallocimento do instituiLlor, rever'tendo para l.\ Irmandade as quotas
quo deviam pertoncer aos ponsionistas fallecidos ou que attingimm a
maioridade.

A viuva quo passar a novas nupcias continuará a perceLer a pen~ão
com que era soccorrida.

A viuva de mais (le um irmão percebera a pensão de seu ultimo
marido, rev'.rtendo repartidal11eute pal't\' os filhos do anterior, si os
houver, a. (fue ella percebia na qualith\de de ::;ua viuva.

As pen ioni tas podem uccumular até duas pensões das que lhe
po. sam cauer, sall'o si cu ar-se ou tl'U "Vez, perceberá eu tão ,\, pensão do
seu ultimo marido.

Aos pensioni::;tas, por occa 'ião de tiua habilitação, se lhes concederá
um titulo com declaração de suu nome, sua qualidade, comprllll1i,,::;o,
que e tivel' em Yig r por occajão dt\, morte !lo irmão qu lhe deu
direito à peu:>ão, tran"cl'Ípção tio artigos que l'egulalll a conce-.ão
dessa pau ã ,sua pal'lilha, rever ão ou ampliação que [Jos~a vil' a go-al',
ces ação della o relucção a que pó le sel' olJl'igada; porém que tudo
esteja ja previ-to por aquelle compromis o, °qual, ti ora em tleallte,
sel'viril, para todos os eifeitos, de testamento do il'mão instituido!' da
pensão, e jamais a nenhum outro postel'ior ficarão sujúilos seus hel'
ueiros.

As 'viuvas que estiverem divorciadas judicialmente, e as que, por
má couducta, notoriamente provada, tenham estallo separallas de .eus
mUl'idos, ~ão excluidas das pel1~ões por alie in tituidas; pelcelJerão,
entretanto, flS de pao, irmão ou filho, si tiverem sido a,lqui!'hlas.

O irmão pr;:;yellor não liu'it eutra!' no go o in tegl'tll da pensi.io a
vi uva, filhas 011 111hos menores de dezoi to annos de idade, netas ou
1IOlos, mãe "iuvn u 01 teim e il'ruãs solteiras do iu .. tituitlor que bouver
tinatlo em diVidas de men,.alitlaLles ou do alcance de dinl1eiros da [L'mlul
t1aLle, sem que ante de tudo satisl'açnm, e tamuem a impol'taucia. de
despezas com os documento::! neces nrio" para a l.JalJilitação ao m io
soldo, as pen ões dos montepim; tio Exercito, e dos servidores do Es
tado e a. compl'omis·al.

A dividt\' deverà sei' atisfeita totla, ou por inteiro de uma só voz,
ou por prestações mensnes tia quarta parte da competente pen.ão,
tendo o provedor sempl'e em vista si o ü'mão esta quite com a. Irmau
dade.

Qunndo a. pen ão do irmão Calle ido tocar a sua mãe "Viuva ali 01
loira, e ta recebel-a-ha P01' inteiro, havendo, p IÓIl1, irmã' solteiras e
il'mãos menores de dezoito unnos de iLlade que era.m l11nntitlos pelo
tlnado in tituidol', compelirá J1vste caso a sua. mãe sómente a metade
da. di ta pen ão, e a outra metade se r pal'tira por estas il'mãs e irmãos
menores. A pen fio do irmão não a.lcançarn. as irmãs oHeiras e iI'mãos
menores cle llozo: lo annos L1e idade que liverem pue vivo, por occa.sião
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do fallecimen to do instituidor e neste caso revertera a peno ão em bene
ficio da Irmandade.

As pensões não soll'rerão desconto algum, sinão nos caSos de
debito dos seus inslituidol'es.

No caso de reducção de pensões, só attingirá aos pensionÍ tas de
pensões correspondentes ao ultimo augmento, quer elo EDlclo, quer da
relação da pensão; e nunca aquelles anteriores a esses aug-mentos.

De ora em deaute, para a conces~ão, re\ersão, reducção ou ces"ação
de peu ões, vigorará até a ex tincção da familia do irmão, o compromisso
que estiver em vigor por occasião do fallecimento deste, não podendo
aproveitar aos pensionistas qualquer ampliação em seu beneficio, nem
lhes alcauçar l'estricção alguma que lhes cerceie direitos ou garantias,
desde que essa ampliação ou restricção seja consiguada em compro
misso posterior aquelle.

Si a despeito das medidas economicas tomadas, apparecer cle(icit em
algum anno, a no,-a Mesa, ao tomar posse, não só suspendera imme
diatamente o pagamento integral das pensões que serão a seu arbitrio
reduzidas ao necessU'io para pagar o deficit anterior e evitar que se
reproduza, como tambem convocará urgentemente a ultima commissão
especial e de finanças para providenciar sobre o caso.

Si essa deliberação tiver de ser tomada por Mesa, cuja eleição
tenha tido logar conjuntamente com ade alguma cOl1lmi são e--pecial o
de finanças, não caberá a esta providenciar sobre o caso e sim it ultima
anterior, por haver ella calculado mal as providencias tomadas se
guudo o qual deveria ter previsto o de astre e propo to a reducção das
pensões ou auO'menlo de mensalidade.

(Extrahido do compromisso de 22 de agosto de 1801, approvado
em se.são plena de 23 de j ulbo de 1802. )

Existe annexa á Irmandade da Cruz uma devoção sob a invocaçi'io
ele Nossa Senhora elas Dores e S. Pedlo Gonçalves. Esta, porém, al
cança ás familias nã.o só dos irmãos, como tambem de qualquer militaI'
( exerci to e arma la ), quer os seus chefes sejam vivos, quer mortos, e
quer etrectivos ou reformados.

Além dos beneficios espirituaes e momes, dá enterro nos seus
membros como a Irmaudade da Cruz, sendo a joia de en trada 17$, COll~

tribuição semestral de 6$000.
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(DO c CORAÇÃO" DE F.O:'úU:-;DO Dll .\mCls)

o primeiro dia da batalha de Custoza a 23 de julho de 1848, uns
sessenta soldados d'um regimento de inft\ntaria do no so exercito,
mandados a occupar sobre mOl'ro lima ca a solitaria, [oram cle repente
a' altados pai' dua comp:mhia de 'oldados au triacos, que atacando-os
a balas n'um;], tempestuo~a sal'aivaut\ de todos o' lados, aI enas lhes
del'am tempo do refugiar- o na casa o trancnr precipitadamente as
porta~, depois ue tel' deixado alguns morto. e [el'ido no campo.

Fechada as entrada, correram o no.so furiosamente ás ,ianellas
do rez do chão e do primeiro andar, e principiaram a fazer fogo vivi 
simo sobre o a"sallantes, que avançando ao~ poucos em semi-circulo
respondiam ao foO'o vi~orOSall1ellte. Commandavam os sessenta sol·
dado italianos dous omciaes ubalterno e um capiLão, militar velho,
alto, magro e au tero, com os cabellos e bigodes branco j e eslava com
elles um tamborzinho sardo, rapaz de pouco mais de quatorze annos,
que parecia ter doze, pequeno rosto trigueil'o azeitonado com dous
olhillhos negro, profundo, que faiscavam. O capitão dirigia de uma
sala do primeiro andar a deCe_a com voze- ue com mando que pareciam
tiro de pi tola, o não se percebia do seu rosto de feno nenhum ignal
de em Qç1i.o , O tam horzin ho, um pouco pallido, mas firme nas pemas,
trepado sobro uma mesa, estendia o pe 'coço oncostando- e á parede,
afim de ver pel<1s jallellas o que havia fóra; o vi •• através do fumo,
pelos campo, as divisas bra.ncas dos austl'iac s qno vinham I1Jal'cltando
1 ntamente. A casa era situada no aUo de uma ladeira o não tinha d.1.
parto do declinl senão uma j \Oollinlta alIa conespontlente a um
salão; por Lso o au tl'iacos não atacavam por aquelll3 lado e a des
cida estava livre. O fogo diriO'ia.· e 3. fachada e aos dou flancos.

Ma ora um /'00'0 do infemo, uma sarai vilda de I alas de chumbo
que rachava a pal'ede o despedaçava os telhado, e dentl'o quebrava
o forro, moveis, hom1Jr~ira e ba.lonteS, lançanrlo pelo ar estilhaços de
madeil'a, nuven de caliço., fl'agmentos de lonç~ e vidros, sibilando,
detonando, ricocheteando n'um fl'agol' pa\'ol'oso de arl'eiJental' os ou
vidos, De quando em quando o baque de um dos soldados qne atiravam
das janellas a cahil' ele costas soure o pavimonto, e era arrastado para
o fundo. Outros, cambaleavam pa sumia de sala om sala, cumprimindo
as feridas com as mãos. Na cozinha havia ju um mOl'to com a cabeça
osmigalhada. O somi·circulo dos inimigos ia·se cerrando, estreito.
N'um certo momonto viu-se o capitão, até alli impassivel, dar signal
de inquietação e sahir apressadamente da sala seguido de um sargento.
TI'os minutos dopois voltou a carrol' o sal'gento e chamou o 7.'ambor-
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zinho, acenando-lhe que o seguisse. O rapaz seguiu-o sulJilldo apres
sadamente por uma escada de madeira; e eatt'ou n'uma ag-ua Curtada
nua, onde viu o capitã.o a escrever com um lapis n'uma. folua de papel,
apoiado á pequen[l, janella, tendo aos pés, no cuão, uma corda de poço.
O capitão dourou a folha d papel, e disse do improviso, útando nos
oll1os do rapaz a suas pupillas, pardas e quietas, dean te das quaes
todos os soldados tremiam:

- Tambor I
O tambor pôz a mão na viseira. O capitão disse:
- Tens coragem?
Os olhos do rapaz lampejaram.
- Tenho sim, capitão - respondeu.
- Olha lá para baixo - disse o capitão impellinclo·o para a janella

- vês no plano perto da casaria de Villafranca uma. scintiJlação de
bayonetas ? Lá estão immoveis os nossos. Toma e te bill1ete, agarra-te
á corda, desce pela janelll1, devora a ladeira, corre pelos campos,
chega até aos nossos e entrega o bilhete ao primeil'o omcial que encon
trares. Til'a o cinturão e a mochila.

O tamborziuho tirou o cinturão e a mochila e metteu o bilhete no
seio. O sargento deitou a -cordn. para fóra da j<\nolla, segur.1ndo·a POl'
uma das pontas; e o capitão ajudando o rapaz t\ passar pela janella.
Ct1m as costas voltadas para fól'u, disse-lhe:

- Olhn.! A salvação do destacamento está na tua coragem e nas
tuas pernas.

- Confie em mim, senhor capitão 1- respondeu o tambor já sus
penso da parte de fóra.

- Curva-te na descida, disse aiuda o capiUi.o, segul'aado a corda
juntamente com o sargento.

- Não ba duritla.
- Deus te acompanbe.
Em poucos momentos o Í<\mborziuho tocou em terra.; o sargento

puxou para cima a corda e desapPllreceu; o citpitão foi l'clpidamellte
direito a janella e viu o rapaz que voav:l., ladeira abaixo; ja o sup
punha livre das vistas do inimigo, quando cinco ou seis nuvêns de
poeira que se erguiam do chão raspê\ndo a tel'1':\ em torno do rapaz
lbe deram a pel'ceber que tinha sido descobel'to pelos austriacos, que
elo pon to mais elevallo da. ladeira lhe fhziam fogo pelas costas. Mas o
tamborzinho continuava a coner. De repente ca!Jiu.

- M01'tO! rugiu o capitão, mordendo os punhos.
Mal tinha fallado, e logo viu o tambol'zinho levantar-se.
- Ah! apenas uma Ijuétla ... disse comsig(l, e respil'Ou. O tambor

zito eft'ectivamente recomeçara a correr a toda fOI'ca, mas coxeava.
Torceu um pé, .. pensou o capitão. Algumas nuyellzitas de pó se levan·
taram ainda, aqui e alli, em volta cio ropaz, mas cada vez mais longe.
Estava pois salvo. O capitão soltou uma exclamaçelo de tl'iumpho; mas
continuou a seguil·o com os olhos, nervoso, tremulo; 'porque era
questão de minutos, si o emissario não cbegasse lá. abaixo depl'es a
com o bilhete em que redia SOCCOI'l'O immediato. ou todos os soldados
calJil'iam mortos, ou teria elle de rendel'-:e c ficai' p!'isioneiro com O'
seus. O I'apaz corria com rapidez um pedaço, depois at'eouxaVil. o passo,
coxeando: tornava a correI', mas catla vez mais cauçado, ora trope
çava, Ol'a parava de repente. - E' que algumn. bala o apanhou de
rasto, pensou o capitão, e tl'emendo, acompanhava-lhe todos os movi
mentos, encorajava-o, faltava-lhe de longe corno si elle puctesse ouvir,
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medh. ~em uescanço com o ollull' incendido o espaço interposto entre o
rapaz que corria e o scintillnr das al'mas que brilhavam lá embaixo na
planicie, no meio do C'1mpo de tl'iO'o dourarlos ao sol. Entretanto,
ouvia o zunido e o e trondo dtl, balas na salas de baixo, as vozes rudes
do commando dos orficiae e sargen to , o' gemidos agudos dos ferilIos,
o estalar dos movei e da, c'lIiça.

Sus I coragem! gritava, seO'uindo com a vista o pequeno tambor
- mais ... mais.,. COI'N ... avante ... corre!.,. Lá pára, o maldito 1
Bem, torna outra vez a c HTer !

Um oficial vem dizer-lhe, orregante, que os inimigos, sem inter
romper o fugo, de·fl'aldav.\m um.\ bandeira bl'anca, intimando-os á
rendição.

ão se responda! - "'ri tou elle, sem de pl'egar os olhos do
rapaz que jil entrara na pi \ni ie, ma andando vag,\l'osamente e pare
cendo arl'astar-s a cu to... M'lis! mais! corre! ... dizia o capi tão,
carl'ando os dentee e o punho. M,üa·te ... mOl're, scelerado, ma
chegl\ 1 Depois soltou umR imprecação 1l0l'l'ivel: - O infame poltl'ão
sentou-se I

De facto, o rapaz, cujl clbeça até então e de-cobria, por cima do
trigalloul'o, desappal'ecera como i tive s cahido. Um momento depoi ,
porém, a sua cabeçoa, surgiu acima, uma vez, e annal se perdeu no
malto e o Cilpilão não o yiu mais ...

Desceu o capitão precipitadameo te; saraivavam as balas; as salas,
atul hadas de fel'idos ; alguns cambaleavam como beba'los, agarl'ando-se
aos movei, á' parede e no pavimento manchado de sangue os cada
veres amontoavam-se atraVéS ados ás portas. O tenente tinha o braço
direito partido pOI' uma uala, o 1\ fumaça e a poeira envolviam toda a
casa.

- CVl'agem ! gritou o C1 pitão, Cada um fil'Ole no seu posto I Che·
gam-nos occorro ! Ainda um pouco lIa coragem 1

Os austriacos tin1lam-se approximado mais j viam-se de cima,
atravez do fumo, o seu 1'0 tos de feitos pela iI'a ; ouvia- e o estrepito
das de carga, grito 'el\'agens qne in uHavam e intimavam áren
dição com a ameaças do exterminio. Si algum soldado menos cora
joso se retil'aVl\ dajanella. o Sl\l'gentos empurravam-n'o para a frente
Mas o fogo do. clefez\ ia enfraquecendo, o desanimo manifestava-se em
todos o, rosto, e não er.\ mais po i\1el prolongar a resistencia. N'um
momento dado os tiros 110 au tl'ÍtlCOS atl'rouxaram e uma voz torve
jante gl'itou, primeil'o em allel\lão e depois 'll1 italiano:

- Renuei-vos 1
- Não I rugiu o capitão de uma da janellas.
E o ('011;0 recomeçou mai \'i vo e mai - ful'ioso das duas partes.

Cail'am mais soldados; m li de uma jtwella ja estava sem defensores.
O momento fatal era imminellte. O capitão gl'ita,a com a voz utro·
cada en.tre os dentes:

- Não vem! nfio "em! ...
E cOl'ria de um lado par,l outro furio o, torcendo a e pada nas

mãos couvuLa , resol vido a morrer.
N'isto um sarganto, d scellrlo do sotão, gl'itou fortemente:
- Cllel1;am!
- Chegam atinal! repetiu o capitão n'um grito de alegria.
A'quelln voz, tojos, ão', fel'iLlos, sll.rgentos e offloiaes, lançaram-se

pnl'a as janellas e a re istencia tOI'nou-se mais feroz ainLia. D'alIi a
poucos momentos notou- e elltl'e os inimigos como que um'\ talou qual

-11
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incerteza, e UI11 principio de de orllem. De repente, o capitão, em
fmi[\, reuniu um grupo n'uma salil ao raz do chão para o pel'nrem o
inimigo á bnyoneta calada. Voltou ainda acima e, mal linha chegarlo,
quando 50 sentiu o estrcpito de pa o' pl'ocipitados, acompanhados de
um lW1"i"ah COl'lllidavel, c se viu das janeJlas por entre o fumo avan
çarem os chapeo' de dous bicos dos carabineil'os i tali·\ nos, um e::qu'ldrão
de cavallarh a to'lo o galope, um relampngo fulmina 101' de laminas
esfusiantes e lumillo::;ns, quo caiam sobl'e as cabeças, os h'Jmbros, e as
costas; os sitiado.:; então pela pOl'ta a fól'a irl'omperam de lJayoneta
calada, e os inimigos, vacillilntes, em desordem, voltaram as costas
fllgintlo ; o tel'l'eno ficou tlesembaraç:1.l1o, a casa ficou li Vl'e, e pouco
depois dous batalllões do infantal'it italiana e dous c.tllllõ2s OCcupilvam
a altul'a.

O capitão com os soldado' que lhe re tav,lm uniu-se ao seu regi
meu to, combateu ainda, o fi'.:ou bastaute Cel'ido na mão esquerda por
uma lJah de ricochete no ultimo a salto á bayoneti1.

O llia aca bou com a victoria dos nossos.
i\be, no dia soguinte, tendo recomeç ,do o combate os italia.no'

foram deI'l'otados, apez.lr da 1'[\!oro'Oa re,btencia, pelo numero tlperior
dos austrinco., e na manhã do 26 th-el'am de tomar tl'istomente o ca
miuho do retirada para o ?llincio.

O capitão, bem que fi3rido, fez a. mal'cha :), pé com os seus soldadoe,
cançados, silencio.:;os, e chegando ao cahir do dh\ a GJilo obre o MillCio,
procurou logo o tenente, que fÓI':.\ recolhido nanmbulancia, com o b1'Uço
partido e devia ter ja chegado alli antes c1elle. Intlic~\l'am-lhe uma
egreja transCol'mat1a apl'ess tdamen te em hospit,ll de g-uerra. Foi li. A
egrej(~ estava cheia de Cariuo" deitados em duas fihs de leitos e de
colchões e5tendirlos no pavimeu to; dous n edicos e varias eu fermeil'os
iam e vinham, apressndos, e ouviam-se grito>' abal'ild03 e gemidos.

Apcnas entritntlo, o capitão parou, ol\llmelo em volta, em pl'OCUI'a
do ,eu olicial.

Nesse 1110mento ouviu que o chamavam com umf1 voz fraca, muito
pl'oxima:

- Sr. capitão 1...
Voltou-se; era o tamborzinllo.
Eslava estendi lo num e5tr(vlo, cobedo ale o peito co:n uma cortina

de flanella gl'ossn. de quadrinhos vermelhos e brancos; com os bl'aços
de fóra, pallitlo, encaveirado, emmagl'ecido, mas sempl'e com aquelles
ollJOS vivos como elOl1S brilhantes.

- Estás aqui, exclamou o capitão surpl'ezo, sem eutender
Bl'avo! cumpriste o teu devei'.

- Fiz o possivel - disse o tamborzinho.
- E 'lás Cel'itlo 1 - disse o cu pi lã,), procurando com os olhos o seu

omcial nos outl'OS leitos.
- Que quol'1 fall u o rapaz a fluem dava coragem para fllllar a

altiva aleO'ria ue ser peli~ pl'imeil',l vez fel'iJo, sem o que se não
atl'everi:t a abl'il' a bocca em pl'esença do seu capitlo; corrida de cor
cunda, viram·me logo. Chega.l'ia vi!1te minutos mais cedo si não me
alirdssem. Felizmell te encon trei logo um capitão do estado maior a
quem entreguei o bilhete. Mas foi o diabo aquillo de eu descer depois
ele tal pI'escnte. Morria de sêJe, receiava nfio cheg.lr mais, ChOl'f1Va do
raiva, pensanr\o que, por cada miul1to de demora, li em cima ia indo
um companheil'o pam o outro ml1U lo. B.\sta: fiz o que pude. Estou
contente. Mi\S com licença. capitão, tambem o senhor está ferido.

Com etreito, na mão m li lig,lJa ÜJ capitão, c.lllia:n pelos dedos
abaixo, algumas gaitas de s:lOgue.
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Qner quo ou lhe (lpel'te ill(lis alig(ldura, capitão? Dê-me a sua
mão um momento.

O c(lpitão deu-lho a mão esquerda, estendenuo a dirdita parJ. (ljudar
o rapaz a de atar o nó e torual' a ataI· o j mas havendo-se erguido
apena do lI'avesseiro, o rap(lzinho empallideceu e declinou a cabeça.

- B~l ta I basta! dis e o capitão, olhando-o aUenLo o retirando a
mão ligada que elle tentava reter: cuida em teus males em vez de
-cuidare nos dos outros j COUS(lS insignificantes descuradas pouem tor
nar-se gra ve .

O lambol'zinho abanou a cabeça.
- Ias lu, disse-lhe o capitão fixanuo-o atlentamente, deves ter

l1erllido muito sana-ull para eslares debilitado desse modo, ..
- Perdido muito sangue? - re pondeu o rapaz com um sorriso

- algum;1 con"'L mais qne sangue.
Olhe, .. E tirou de um jacto a coberla.
O c<1pitão den um passo atl'(lZ horrorisado, tinha apenas uma

pero;1;;1pel'naesquerda,fàra-lhe ampulndapor cima do joelho. A
eoxa eslava ligada em panuos sanguejan tes. 'aquella occasião pas
sava em mnngas de camisa, um hledico mililar, pequeno, gordo.

onho!' capitão, dis e alie rapidamente mostl'ando o tambflrzinho,
um c,'\ o desgl'açado. S:.Livava-se·lh a pema se ell0 não no tivesse for
çado di\(juelle 111010 j veio umn. iuflammação maldita, foi necessal'io
ampntal'-1I1'n, por alli, como se vê. Oh ! ma' é um bravo oste I'ap(lz!
as egul'o-lh·o. Nem umf1 l,lgl'ima, nem um gl'ito! Orgulll;1va-me de
qu rosse um ilaliano quando o estava operando; palavra de honra!
este, Deus do céo, é de boa raça!

E seD'uiu o seu clmiuho ...
O capitã.o carregon a gl'ande sobrnncelhas, olhou fixo parf1 o

tamborziu ho, e tornou a estenuer-lhe a cobet'ta por cima; depois, len
tamente, qua i que em perceber o que fazia, e tix(ludo-o sempre,
lev.)u n. mão á cabeçf1 e tirou o kepi, saudaudo.

- Capilão! intet'veiu o rapaz maravilhado. Que faz, meu capitão?
Pal'a mim?

E então aquolle rud~ sol'lado, que nunca dissera uma palavra
brandi\ a um infe!'ior qualquer, respondeu com uma voz indizivel
mente femiuina e doce:

- Eu não sou senão um capitão, e tu és um heroe.
E debruçou-se, em lagrimas, d braços aliertos, par,t o tambor

zinho, e beijou-o tres vezes sobre o cOI'açã.o.



MEIO SOLDO E MONTEPIO MILITAR

MEIO SOLDO

A lei que in tlLuiu o meio soldo ás viuvasJ aos orphãos
menores de 21 anno de idade e ás mãis dos officiaes do
exerciLo é assim concebida:

LEI DE 6 DE NOVEMBRO DE 1827

Art. 1. 0 O governo fica autorisado para fazer abonar ás viuvas
dos officiaes do exel'cito, que teem fallecido, e daquelles que ral1ecerem,
assim como aos orpl1ãos menores de 18 annos e ás filhas que existirem
solteiras ao tempo da morte dos pais, a metade do soldo que caberia a
seus maridos e pai', si fossem reformados, segundo a lei d~ 16 de
dezembro de 1790 I, exceptuando o caso de melhoramen to de soldo,
por terem mais de 35 annos de serviço.

Art. 2. ° Esta disposição é extenslva ás viuvas mãis de officiaes
militares, que eram por elles alimentadas, na falta de viuvas e filhos.

Art. 3.° A viuvas, filhos menores de 18 annos " filllas solteiras
e mãis de officiaes mortos em combates, por defesa da P,üria, vencerão

I 1'01' aviso do ~Iinisterio da Fazenda n. 105, de 30 de outubro de 1 44 decla
rou-se:

10 , que o soccorl'O da lei não é devido conjuntamente, mais por escala, primeiro is
viuvas, se"undo is filhas solteiras ou filhos menoreS de 18 annos, terceiro is viuvas
e mãis dos oBiciaes, na falta de viuva<!, filhas ou filhos menores;

20, que, fallecendo ás viu\'as dos oBiciaes, que estavam no gozo de meio soldo, ou
passando a Segundas nupcias, Se devolve eSSe meio soldo ás filhas e filhos qUe então
Se acharem nas circumstanciss da lei e mostL'arem pela competente habilitação;

3°, que no caso de pertencer o meio soldo is filhas ou filhos, Se lhes dá. repartida
mente, e no caso de morte, ou de chegarem os fllhos a 18 annos, não succedem os
u'mãos uns aos outros, mais vaga a sua respectiva quota para a fazenda publica.

• O decl'eto de 14 de novembro de 1800 eleva a 21 annos a idade de 18, lixada
no supracitado art. 30 e manda cessar o abono de meio soldo, antes de completarem 21
annos, :los filho varÕeS que perceberem pelos cofres publicos outros vencimentos pelo
menos equivalentes ao referido meio soldo, Ord. do dia n, 140.
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o meio soldo dos seus re pectivos maridos, pai e filho, seja qual for
o tpmpo que houverem ervido, abaixo de 35 anno j pois que dahi
pam cima deverão perceber o meio soldo da patente immediatamente
urerior áquelll1s em !jue elles fallecemm. t

Art. 4." ão excluidos do beneficio de ta lei: l°, as viuvl1s,ol'pbãos,
filhos e mãis, que receberem des cofr'es naciouaes alg-uma peno ão a
titulo ue monte pio \lU remuneração de erviço, ou de que tiverem a
propriedade ou ~eIYentia vitalicia de algum omcio aLI emprego, cujo
rendin;ento iguale ou exceda ao meio oldo concedido por e",ta lei j mas
não chegando e te recebimento á metade do soldo de seus maridos,
pais 011 filhos, perceberão tanto quanto faltar a preencher a dita
quantia j 2°, a viuvu- que ao tempo do fallecinlt:nto de seus maridos
se achal'em delles divorciada por sentença condemnatoria, a que eUas
tiverem dado causa, ou por sua má conclucta separadas, e as orphas
que vivi'1m apartada de eu pais, e por causa de seu mao procedimento
não eram pai' elles alimentada.

- O' occorro contam- e de de o dia do obito do marido ou do pai,
não obstante o UeClll'BO do tempo da legitimação - POl t. do Thesouro
de 6 de maio de I 31.

- As filha dos militares que se ca am, quando já eEtão no goso
do meio oldo, não o perdem. Dec. n. 521 de 1 ue julho 110 1847 e re
solução ue 14 de outubro de 1856.

- O beneficio da lei do meio soldo é exten'ivo li vi uvas de militares
que houverem casado ia m'ticulo mo/'tis. Porto ue 31 de mal'ço de 1887.

- A mulhare CD. adas que tiverem direito a meio soldo podem re·
ceber o que por tal Ibe for ülilferido, directamente por si, inuepeudente
ele procuração ou outorga dos maridos. Dec, 19 de julho de 1890.

- O llecreto de 14 de novemuro de 1890 eleYa a 21 annos a idade
de 18, fixada no a1'1. 3° da lei de 6 de novcmlJro de 1~2i' para a cessação
do abono do meio soldo aos filhos varões dos omciaes do exercito.

Ce sara tambem o ahono do meio soldo, ante de completarem a
idade lle 21 anno , aos filhos varões que percebem pelos coli'as publicas
outros vencimento. pelo menos equivalentes, ao referiLlo meio soldo.
(Ord. do dia d. 140. )

- O decreto n. 1239 E de 31 de dezembro lle 1890 determina:
Art. I. ° As familia dos olficiaes do exercito j-i. reformados,

voluntaria ou compuloriamente, em virtude do art. lodo decreto n. 193
A de 30 de janeiro ultimo, bem como as dos que vierem a ser pelos
mesmos motivos, ftozarão do meio soILlo do po,to que adquirirem eus
chefes por motivo de reforma.

Art. 2.° Igual favor é concedido ás familias dos officiae" reformados
e as dos que vierem a reformar-se em vil'tude da fllculdade do 0.1'1. 4" do
mesmo decl'eto.

I Terno direito nlaes vantagens (as vantagens são; precepção do .oldo correspon
dente ao poslo desde a. dala do fnllecimcnlo, sem prejuizo do monlepio que lhes com
pelir) ns pessoas indicadas no arL SO da lei do 6 de novembro de i827, caso falleçADl
seus chefes em combale ou em consequencia de ferimento ou desaslre occorndo na
defesa da Republica e d Seu governo legalmen te con liluido. Pnragrapbo unico do
arL 1", do dec. de 4 de de novembro de 1811S.

• Art. SO da lei de 1 27 citado: As viuvas, filbos menores de 1 annos, filhas
solteiras, e mães dos officiaes mortos em combato por dereza da patria, vencerá. o meio
soldode seuS respectivos maridos, paes e filhos •.. lO
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Art. 3. 0 S' extensivo o mesmo favor :is familias dos crn~iae ..
reformados já em virtude do art. 60 do mesnJo decreto, qualquer que
seja o numero de annos de serviço.

Art. 4. 0 As famílias Llos officiaes eIrecli vos do exercito gozarão de
meio solLlo do posto que raberia aos sens chefes ,i fossem refol'm'.dos
no dia do fal1ecimento, e segundo ns leis vigentes.

Ar!. 5. o O meio soldo ou sua partilha será distl'ib~ido segundo a-
lei vigente. •

Al'!. 6. 0 Devem parlilhar do meio soldo de seus paes os filho
maiores de 18 nllnos de idade que, por incapnciLlaLle p1Jysica ou moral, não
possam adq uirir os meios de ub isloncia.

Ar!. 7. 0 Os officiaes ret'ormados em virtude do ar!. 40 do referido
decreto n. 193 A gozarão tambem ele tau tilS qllotns quantos forem os
annos de serviço que excederem de 30 si (Ôl' general, e de 25 ~i fôr
official su perior ou subalterno. .

Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
As lJabilitações para a percepção do meio soldo e montepio serã()

feitas nas auditorias de guerra tanto no caso de terem os oillciaes deixado
as declaraçõe:; 1 de que tratam as inslrucc:ões mandadas observaI' pelo
decreto n. 471 de 1 do agosto de 1891, como foi determinado pelo decl'eto
n. 785 de I cio abril do corrente anno, como no caso de não existirem
tae:; declarações, con forme se pratic:1 na armada nacional, procedendo'Me
neste caso de accordo com disposto no art. 80 do decreto n. 3607 do 10
de fevereiro de 1866. (Art. (30 do decreto n. 695 de 8 de agosto de 1890. )

- Os auditores de guerra ão os encarregados uo andamento dos
processos de habi litação do meio ,oldo dos h"lrdeiros dos oillciaes dC}
exercito, devendo prestar mensalmente mes informaçõ s, por illtel'medio
da Repartição do Ajudante General. Av. de 28 de maio de Ib92.

t As decln I'a('ões de qne Ll'atnm estas in tl'uct:óes silo:
Art, 1,".\ habilitações de quo LI'alam os decretos n '. 3607 rle 10 de fe\'ereil'o de

1 66 e 475 de 11 de junho de 1 90, e leis do exercito sobre essa malerin, serão reguladas
do seguin te modo:

§ 1.0 Todos os omcines do ex rcito, da armndn e classes annexas, com dil'eilo a
contribuil' para o montepio, farão uma declaração. por elies escripta e a 'signada,
mencionando os nomes e a idade da. esposa, filhos, nelos, rnãi e irmã. .

§ 2. o Quanto á esposa, especifical'á a sua filia,;ão e si já pel'cebe ou não dos colhs
do E tado algum montepio da marinba ou exercito, meio soldo 011 pensão. Quanto áq
filhns e nelas, si são solteiras, Cl:SD.das ou viuvas, e do mesmo modo si já perc bem
qualquer dos au.xilios acima. indicados j :\ccresccnlando, com rcferencia. ás n -las, a sua.
filiação. Quanto a mãc e irmãs, si aquella (j casadn ou viuva, e stas, solteiras, casadas
ou viuvas, e si iá percebem de algum auxilio dos cofres publicas. devendo-se, em todas
as h'ypotheses eslabelecidns quanto ás casadas e viuvas, mencional' o nome e a po ição
do marido.

. 3. o Taes declarar:ões sprão testemunhadas por dous omcines de igunl patente ou
superior, e na falta absoluta. destes. reconhecida a firma pelo 1nbelião ou consul, si fõl'
no estrangeiro, :endo pelos prol'rios remettidos ao Qllartcl General, que accusa.l·ú o seu
recebimento aos que ostiverem fÓl'a da Cnpilal Federal.

§ 4. o .\s occurl'encias que se forem dando na fnmiJia do omciai, po leriores ás
primeiras declarar:ões e qlle possam interessaI' á mesma serão communicadas pelos
propl'ios ao Quartel General .

... Dec. 471 de 1 de agosto de:l 91.
- O art. 70 marcava o prazo de 6 mezes para n entrega dns d clarll.f;ões, prazo

que depois foi prorogndo, ma, o decrelo n. 1.',07 de 10 ,Ie agoslo ,I" 1 0:1 delenn;1'loll que
essas rlec1araçõ"s devenio se,. reccbiclas em qHalq1ICr lempo "evogando assim o arl, 70. ( lr.
Ordem do llia ,to 472. )
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03 auelitol'es de guerl'll ão s unico'l competeutes para proce sal'
as j I1Sti fic<lçõe de que tmcta o Dec, n. 3 07 de IOde nove:1, Ll'o de 18GG,
na falta. 11<\ declarações do~ herdeiros laUecitlos. Av. de 29 de llu
vembro de 1892.

- As liaLili tações pnra a p'ercepçüú elo me:o soldo ,fio julgadas pela
contadoria geral tia g-uerra. e c1elelPcias fiscae, ucs termos dil legi 
lação vigente. Art. 30 § 7" do Dec. n, 1195 B de 30 de dezembl'o de
1892.

-, Tem direito no meio soldo, lia bit'\. de herdeiros de ignados, :l
filba. que s tenha cnslldo em rida do eu pai. Art. 3" du Dec. n. 471
de 1 da agosto de 1891.

- lndependem de ru tas e emolumento- o~ processos de jusliÔca
ções de herdeit'os no meio oldo, exig-inoo·-e apenas o sello da custa- e
das cellidões. Port. de 29 de abril de 1 93.

- O beneficio do meio solo , e tabelecirlo pela. lei de 6 de llO
vembl'O de 1827, fica exteu ivo à riunls, !ilhos menores de 21 <lunos,
t1llHl. solteit'as e mfii' dos omciae tln guarda nacional, do' cOl'pas rle
policia e de outras cOI'pol'ações mililill'menle organisll'la , que 1'alle
cerem em acção defeudeilllo a Repu ui ica e o >=el1 governo lega 1, ou
vÍl'em a f lIecel' em consequencia do f'erimellto ou de,astre oecorrido
em tal erviço.- Oee. de 6 de uoyembro de 1 93.

- A certidão do termo de habilitação de herdeiros dos offit:iaes e
prnças rio exerci to ti pel'cepç5.o do meio soldo e mon tepio que lhes
r.ompelir sÓlilente deve seI' cn(I'egttc a quem elc di1'eito, para. que, ii vista
de\la e de outro documento apre, 'ntado:, po_su ser passado no The
souro Ferter.\! o respectivo titulo ficando uo al'chivo o competente pro
cesso de haLilitação, não só paI"\' 'illl'ag-nard:\ do auditor como tambtJm
para servil' de base a cel'tidoe que [lal'L\. o futuro e lil'er de pasour,
Porto de 12 de março de 1895.

- Os auditores de guel'l\\ não devem homologar as sentençns dos
juizes seccionae sobre justificação elo meio soldo. De pacho do Miui:õlro
da Guel'ra tle 25 de setembro de 1893.

- A pl'ova de fa\lecimento de CjllalrjllGr omcial de terra ou de mar
para ha ui li tação ao meio soldo e mOIl tepio poder-se- ha. protl ul.ir pe
rante os auditol'es de guerra ou juize ~eccionaes, na fll!ti' dal']uelles
mediante te lemuuha::;, endo o pl'oce 50 julgadv por sentença (ArL 10);

Essa. ju tilicação, em origil1a 1, COI1 litllirá pro\'a plena e ser
viril. de ba c ao processo para hauilitação d IS herdeiros do (Ifficial ao
monlepio ou meio soldo, a que por ventnl'a tenhnm direito (Art. 20 )'

ão havendo te temunha em l1umero sufficiente quer presenciae ,
quer de ouvir dizer, que constituam pI' va do folilecimento e certidão
negativa de haveI' o olficial, que se 1'1' ume fullecido, deixado de re
ceber um seme tre de S'3US vencimentos, nas repnrtiçõe 11 'caes da
União, no local ou estado em que re i ia, completará a ju til1cação a
que se referem os artigos antecedente-o Art. 3° di\ lei II. 282 de 29 de
j ulbo de 1895.
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:VIONTEPIO

o Dec, n. 695 de 28 tio agosto de 18PD e"tn.belece :
.\rt. 1,0 Além do meio sol[10 concedillo pela lei de 6 do novembro

de 1827 e outra di posições posteriores, as fnmilil1s dos otIlciae do
Exercito terão direito ii. percepção do montepio que é nesta data, creado,
de accàl'do com as tlisposições do pI esente decl'eto,

DA COXTRIBUIÇÃO E ADMISIo

Art. 2,° Aos omciaes de todos os COl'pOS c arma- do exercito, quer
e.ITecti vos e aggregado', quel' reformado., comprehendidos os das re
partições sanitaria e eec1e ia tiea será obt'igatol'ia e otTicialmente
descontado nas e:;tações paI' onde se I1zel' o pa"'amento, nm lia de
soldo correspondente ;lU poSt0 devendo esse desconto el' escriptul'ado
sob a denominação de - contribuição p:1ra o montepio - e feito men
salmente.

ArL 3.° A contriLuição do omciaes elredivos e aggl'egDdos que
forem só gr<1duados nos po tos immediatos e a dos l'etbl'mados com
posto de accesw, embol'a sem o soldo de se posto será correspondente
ao do po to lia g'l'aduação e à do adq,'irido pela reforma, ainda que
sem o soldo cOl'respomlente.

Art. 4,° Os omcines que eslivel'um em cOlllmissão etl'anhl1 ao
Ministerio da Guel'l'a, a jm como os que estÍl'el'em com licença I'eg-is
tra'la SOln soldo, el'liu igualmente obrig-ados a conlt'ibuição corre pon
dente, qlle por elles OlI seus prepostos sel'á pn tl'egue na estação fiscal,
que fôl' designada pelo Mi uisterio da Guel'l'a.

Art. 5.° Por occasião de admissão no l° po;;to que no exercito tiver
de occupar qualquer como omcial, este obrigatol'Jamente cUütl'ibuil'á
logo com um dia de saIrIa pelo p/'imeil'o mez, em ser preci o nova
ordem especial ou indi vidual e depois succes:;! vameute \lOS mez·'s e
guintes.

Al't. Ô, ° Os medicas, lJhal'maceu tico,; c ca pellães, que nos termos
LIa art. 29, fOl'em obrigados a contri1.JuLI' para o montepio e tiverem
sido aclmittidos no erviço do exercito em po to uperior ao de alferes,
pagarão joia. na con formidade do art. 32, sel'viDllo de base para o cal
culo de ta joia asuppo ição de que o contribuinte permaneceu em cada
posto anteriOl' ao que efiectivamente tiver, o e paço de cinco annos.

AI'L 7,° No caso de fallecer o contribuinte antes de ter pag-o as
12 pl'estações duran1e o primeil'o anno, 11l\ familia nfto tel'á dil'eito a
pensão alguma, sendo-lhe, porém, restituida a importancia da con
tl'ibuição que aqueIle houver realizado.

Al't. 8, ° E' permi ttido ao cnn tribuinte adiantar uma contribuição
annual além da cOl're. pondentJ ao primeiro mez, nos seguintes casos:

a) quando a praça de pret fór promovida a ofIleial ;
b) quando o paisano verifkar praça de olIieial em qualquer dos

corpos ou classes mencionadas no artigo;
c) quanrJo o omcial fàr 1romovido ou graduado;
cl) qnando houver nova tabella d3 soldo;
e) quando o omcial róI' rerormado com accesso de posto, goze ou

não o respectivo soldo.
,A familia do ~ontl'ibuinte que houver feito o adiantamento em

qualquer um cio casos mencionados, terá, por rallecimento do mesmo
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contribuinte, direito a entl'flr no g07.0 da pensão, mesmo no caso em
que o fallecimento tenha tido logar antes de decorrido um anno da
inscri p~ão.

Art. 9.° Quando temporariamente u não, ao ,oldo fôr addicionada
ou augmentada algum;\ parcella, sem ficar coo~tituindo parte inte
""rante e permanente "do me mo oldo e fÓl' su~cepti,el de uspen ão,
não ()J á feito Oau""mento correspondente para a contribuição do mon
tepio nem a pen.ão sera augmentada.

Arl. 10. O omcjal que fôl' demiltido por eQ'eito ue 'eutença, o
r/ue 1ôr degrarlatlo ou banido, por entença ou não, .erá reputado
fllllecido pelo que ce ará a contribuição e a contar da mesma data,
,ua f"ffiilia terá a (Jen~ão corresponden te.

Art. II. Ao' omciaes, que voluntariamente e demitlirem, tendo
contribuido pam o mOlltepio por espaço de cinco anuos, será permittido,
sem dependencia de mais licença alguma, continuar a contribuir para
o montepio, declarando, por occasião de ua, demis.ão, li. e'tacão em
que preferem realizar seu p'lgamento, afim de, ne.se .eutido, serem
expelida a ordens nece~saria .

Art. 12. B' permitlido ao demisJonado, que interromper durante
tl'es annos a contribuição, I'emil·a integralmente, mediante licença do
mini tI'O da guerra, motivada por ju'titicação valiosa; si a interrupção
fór ma ior de tres annos, não será permittida a remis.ão, e a familia
tlca rã. sem pen ão.

Art. 13. Igual favor e só referente ao mesmo ou menol' prazo de
divida e mediante a dita liceuca, tambem motivada, será permittido á
f,lmilia do demi sionario [I pó ua morte.

Art. 14. Qua.nrlo o contribuinte mudar de logar, c tenha por i 50
do receb,~r eu~ vencimento pOI' outra e tação, levarà cm 'ua. guia ou
cadel'lleta, lanç;ada pela e tação por onde era pago, a clau ula, para
se lhe continuai' o desconto mcn al que lhe correspondeI'.

AI'L 15. A familia do omcial, após sua morte, mensalmente con
lJiLuirá com nm di,l da pen ão do montepio ou metade da conlribuição
mensal que lazia eu chefe.

AI't. 16. A contribuição de que tratl1 o artigo antecedente sera in
tegraI quando houver um só herdeiro da pensito do montepio; erá,
porém, em partes proporciC'naes quaodo houver mais de um. Keste
ultimo caso, carla herdeiro entrarà mensalmente com um dia da par
cel/a da pen ão que lhe Coul er.

AI't. 17. O pen ionista, que accnmular mais de uma peo'ão ou
parcella de pen"üo de montepio, pagara mensalmente a contribuiÇ<'io de
um dia de cada pen ão ou parcella de pensão.

DA. PEN Ão

Art. 18. Por morte do contrihuinte, sua f,lmilia pel'ceberá men al
mente uma pen ão igual ao meio soldo na razão do qual elte contri
buia para o montepio.

Art. Hl. erão considerados membros ria familia para heruar a
pensão as pessoas adiante dei>ignadas, at\endendo-se l'Jue ha prefe
rencía 1J:t pl'ioriclade em que vão mencionadas j portanto, para que
receoam pensão os contemplados em um paragmpho, é neces ario que
não exi tam membJl(JS dos contemplados no paragl'apho anterior.

São, pois, herdeiros da pensão:
1. o A viuva emquanto viver bone tamente ou emquanto não mudar

de estado, casando com pessoa civil.
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2.° Por morb da (lo paragl'npho [wlerior, Oll dados os casos nIi
previstos, a' filhas solleims ali viuvas, quer IcO'ilimas, quer naturaes le
gitimarias, com dil'eito ainrla à revers5.o c!<lS qnotas de pensto daquellas
que fallecerem e mesmo !]ne depois casem com qualquer pessoa civil ou
militar.

3.° Os fi lhos leo-i timos ou nalur:1es legilim[u!os, somente até a idade
de 18 annos e sem ~evers1io das quolas de peus5.o ele uns pal'a outl'OS. I

4.° As filhas casudt\s, sem direito de l'eversilo de quotas de peusão
de umas para as ou Iras . .

5.° A müi viuva, que não perceber algum outro soccorl'o dos cofres
pullico~, por lllg-nm dos motivos aqui declarados, e no caso de percelJer,
llle s~l'a pel'll1 ili ido optar.

6." As il'm5. solteil'as e honeslas, mesmo que ainda. tenham pae
vivo e sem direito li. reversão das quotas por sobrevivenci,t de uma á
ontm.

AI't. 20. Si POI' occnsião c!<t morle do contl'ibuinte deixarem ele 'e
!Iabilit,lr, por' qnalquer molivo, a pe3soa ou pessoas da classe de her
deiros a que cúubel' a priol'iLbcle n t peno ão e eslas vierem a .f;~llecer
sem a habilitaçã.o e gozo da I'eferida pensão, poderão a eUa halnlLlar-s()
os herdeiros da classe immeLliata.

DA PERDA DA PENSÃO

AI't. 21. Perdera a p ~1l3ão a viuvtt que se acliar divol'ciaclr1, ao
tempo da morte de seu marido, cabendo a pensão aos outros berdeiros,
segundo a ol'dem de hel'edit"riedaclee tabelecida no ar!. 19.

Art. 22. Igun.ll1enle perderá a pensão a vinva que casur com ín
di viduo que não seja do exercito on da marinhn.

Art. 23. Si a viuva. casal' com milibL' 2 eja do exercito ou da mu
rinha, conservara to la a pen ão, no c.u:o de não haver algllm dos
l1crc1eil'o,: menciouaclos no artigo supra, porém si houver, perderá só
metade da pensão em l)eneficio desse' herdeiros.

Art. 24, A viuvade dons maridos militares que não liver os her
deiros estipulados no nrligo ultimo, pel'uerá em favor elo estado, a
mauor das pen 5es que lhe couber.

Art. 25. No c~so supla, hn.vendo, porém, herdeiros, por morte da
viuvn., a pen ão slln\ igu.d Lente I'eparticla pelas filbas witeiras ou
viuvas, quel' do primeil'o, qner do segundo matl'imonio ; exceptuando,
pOl'ém as lllhas viuv;\s, si o fOI'em de ofJiciaes militares que POl' elles
receban; ja outra pcnsão; neste ca-o se repartirá o que recebia a mãe,
pelas filhas solteiras e vinvas de paLanos.

I Eleva-se a 2l annos a id:>.de acima Ilx'lda pat'a perda do dir ito á pensão da
montepio.

_Perdem tambem o dil'eito á pensão, antes de completarem essa idade, os filhos
varoe que perceh rem pelos cofl'cs puolicos outros venciJnentos pelo menos equiva
lenles li referida pensiio.- Dee. n. 90t de iS de outUOI'O de i gO.

• A expressão - militar- contida no art. 23 do dec. n. 695 de 2 de agosta
<1e i gO creando o montepio obrigalorio, comprehende não só os officiaes de patente
como toda :>. pra~as do exercito e :>.rmada. A de 25 de fevereiro de i 93.
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Art. 26. As pensionistas, por morte do pae, e que posteriormente
se o tornarem por morte de marido, ~ó poderão ucccumular as duas
pensões qljanc10 uma deUas fór menor de 20,' mensues. No caso con
trario perderão a menor.

Art. 27. Não perderá a pen ão, em cujo goso se achar, a iI'má
pensionista que se casar, seja qual 161' a protlssão do marillo.

DA IIABILlTAÇÃO

Art. 28. O processo da habilitação para o meio soldo e montepio
será um só, na fórma estabelecida pelo decreto n. 3E07 de IOde feve
reiro ele 1886, observando-se o que dispõe o art. go do me,illO decreto
quanto ao prazo da prescripção. As certidões exigillas serão a do
regi 'tI'O civil, salvo quando se tratar de tempo em que elte ainda uão
existisse.

DISPOSIÇÕES GEHA ES

Art. 29. São desele já obl'jgados a contribuir parfl, o montepio
todos os omciaes que ti verem meuos de 15 annos de serviço como
omci,l.

Art. 30. Todos os omciae elos mencionados no arl. 20 e que
tiverem mais de 15 annos de serviço como omcial teem a faculdade de
não contribuir para o montepio por occasi<Ío de sua installação, cum
prindo neste sentIdo fazer dccJarilção, por escripto, perante a autori
dade militar da guarnição em que servirem dentro do pl'azo de 30
dias, contarlos ela puIJlicação deste decreto na mesma guarnição,

§ 1. 0 Si a todo o tempo, porém, mudarem de resolução e quizerem
entrar para o montepio, o poderão flzel', pflgamJo integralmente as
contribuições anteriores, mediante licença prévh do Ministerio d[\,
Guerra.

§ 2.° Si, além disso, quizerem quo suas filmilias tenham o direilo
de go 'ar a pensão no ca. o de seus chefes rallecel'em fintes de nm anno
a cootar da. primeira mensalidade paga, depois da licença acima rere
rida, pagarão mai de uma só vez, e adian tadamente, uma contl'jbuiçãn
annual além do pagamento simultaneo e integral, estipulado no
paraoTapho antecedente.

Al't. 31. Os omciaes qne quizerem contribuil' e se acharem nas
condições do artigo antecedente, devel'ão lambem declaraI-o como
acimlt se preceitúa.

Art. 32. A esses officiaes e nos obl'igados pelo ar1. 29, mandará
o governo fazflr individualmente carga de um dia de wldo pOl' cada
mez em que teem eslado nos di ll'el'entes postos que teem tidq, inclusive
o actual e de accordo com as tabellas de soldo que vigoraram nas.
respectivas épocas em que percol'reram estes postos.

Al't. 33. A carga de que tmta o artigo supra será paga pela
decima parte do soluo do pasto actual de cada um e segundo a tabeUa
do soldo que recebam, quer se trate de e1l'ecLi vos, quer de reform.\dos ;
sendo essa indemnisação simultanea.mente feita com a contl'ibuição de
um dia de soldo do mez antel'ior pam o montepio,



172 :\lEIO SOLDO E MONTEPIO

Àl't. 34, Si o official quizer que sua r,tmilia tenha o direito de
gosar a pensão no ca o delle fallece!', antes de um anno, mesmo até
logo no mez immediato ao da expedição desta concessão, pagará de
uma só vez e adiantadamente UlDa COlltl'ibuiçáo annua, além do p(lga
meuto estipularia (Icima 1.

Art. 35. Si o omcial não se utilisal' do favor snpra e vier 11 fallecer
antes de ter decorrido um auno de I agamento de contrilJuições men
saes sua familia não receberá n, peu ão e sim sómeute as contrillUições
feitas por ~eu chefe,

Art. 36. Fallecendo o omcial sem ter imlemuisado a F'lzenda
Nacional da divida proveniente da carga do moutepio, sua ramilia
meu almente a iudemnisal'a pela tel'çn. parte do paO'amento mensal
que fazia seu cbefe, efrectl1ando-se o de conto lla pensào do moutepio.

Paragrapho unico. Si além desta diVida. o omcial deixar alguma
outra (Ie origem differente, a inllemuiza\ão desta será feita pela
familia, por desconto de meio soldo, segundo a lei.

Art. 37. A reparlição de ajur.lantr> gelleral organisará por classes
as relações dos oillciaps rIo exercito que são obrigatoriamente contri
buintes do montepio, descriminando-se o tempo de praça em que teem
estado nos di!l'erentes po,'ltos que teem tido, inclusive o actual, para
que a Contadoria Geral da Guerra possa fazer o calculo de um dia de
soldo, de accordo com a tabellas que vigoraram nas épocas em que
percorreram esses postos.

Art, 38. Feito o calculo da entrada de cada contl'ibuiute, n. Con
tadoria Geral da Guerra fará carga "os officiaes do exercito existentes
ne ta capital e remetter,\ para o me mo eil'eito, ás the ourarias de
fazenda dos E tades as relações dos nellas existentes, de accordo com
o art. 2° deste decreto.

Art. 39. O desconto que se tem de fazer ao omcial, proveniente
da jOÜ1 de admi 'ão ao monlepio militar, será independente de outro
qualquer que soffrer por dividas contrahidlls com a Fazenda Nacional.

Art. 40. O de CaD to que se fizer ao aliciai cou tribuinte do monte
pio militai" quer para pagamellto da joia, quer para o ele um rlia de
soldo, terá escripturação especial na ContaL!oria Geral da Guel'l'a, á
vistn. dos ba!ancetes das thesourarias de fneuda e dos que se fizerem
naquella reparti\ão,

- O decreto u, 47 I ele I de agosto de 1891 dá as seguintes in
strucções:

Art. 1.° A hu.loilitações de que tratam os decretos ns. 3607 de 10
fevel'eiro de 1866, e 475 de II de junho de 1890, e leis do exercito sobre
e soo materin., erão reguladas do seguinte modo:

'§ 1.° Todos 0- omciae' do exercito, da armada e classes aunexas,
com direito a contribuÍ!' para o montepio, farão uma declaração, por
elles e-cripta e a signnda mencionando o nomes e a idade da esposa,
filhos, netos, mãi e irmãs.

I emprc que o offieial fizer adiantadamente a entrega de contribui~ão de que trata
o ar\, n. 34, durante os J2 mezes seguintes, não contribue com as mensalidades e sim
Com 10 0/O de sol<1o plU'a pagamemto dajoia, i ainda não tiver esta sido indcmnisada;
sendo que aquelle qne quizer gll1'antir â sua familia a pensão, caso venba a falJecer
l\ntes de um anno, deve sallsfazer de uma só vez e adiantadamente uma contribui~ão

annna, além do pagamento estipulado. Av. do 11 de dezembro de !l891,
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§ 2. 0 Quanto á espo a, e3peciticará a sua filiaçi'io e si já percebe
ou não do cofres do Estado aJgum monte pio de marinha ou exercito,
meio soldo ou pensão. Quanto à filhas e netas, si são solteiras,
casadas ou ,iuva", e tio me mo mo lo se ja percebem qualquel' dos
auxilias acima indicados; accresceotando com referencia :'ls netas, a.
sua filiação. Quanto a mãi e irmãs, si aquella é casada ou viuva, e
estas, solteiras, casada ou viuvas, e si já percebem algum aux:ilio
dos cofres publicas, deventlo-se, em as hypolheses estabelecidas quanto
ás casadas e viuvas, mencionar o nome e a posição social do marido.

§ 3. o Taes declarações serão testemun hadas por dous officiaes de
igual patente ou superior, e na falta absoluta destes, reconhecida a
firma pelo tabelião ou consul, si fôr no e trangeiro, sendo pelos
proprios remettidos ao Quartel General, que accus:uá o seu recebimento
aos que estiverem fóra da Cclpital Federal.

§ 4." As occurrencia que se forem dando na fi\milia do official,
posteriores ás primeiras declarações. que possam ioteres ar á mesma
serão commnnicallas pelos proprios ao Quarto;} General.

§ 5. o A fitltu de verdade, reconhecida em tae declarações, importa
além da responsabilidade daquelles que as"ignal'em como te temunhas,
a annullação das mesmas; ficando neste caso os hedeiros do official
obrigados a se habilitar. na fórma estabelecida nos decretos ns. 3607,
de 10 de fevereiro de 1866, e 475 de 11 de junho de 1890, e leis do
exercito e da armada.

§ 6. 0 Logo flue sejam recebidas no Quartel Genel'al semelhantes
declarações, serão ellas Ilumeratlas e rubricauas pelo chefe do estado
maiol' general e ajudante geueral do exercito; pl'oced13nlo-se do
mesmo modo quando ásoccurrencias de que trata o § 4°, llevendo sel' col
lados a uma cartonagem, depois de fielmente registr,tdos em um livro
proprio na secção do Qual'tel Geuel'al onúe o official tiver assentado.

§ 7. o Para apresenhção da declarações, terão os officiaes os se
guintes prazos: de dous mezes na Capital Federal; de quatro mezes,
no estado do Amazonas, Pará e Matto Grosso, e em paiz estrangeiro,
e tres mezes oos outros e tados I

§ 8. 0
{ •

§ 9. 0 2 •

§ 10. .
§ 11. A certidão de que tl'ata o paragrnpho aDterior, junto á que

fór passada vão pela repartição competente, provando haver o official
fallecido, constituitlo os unicos documentos precisos para que a parte

I o § 7. o foi re\'ogado pelo deCl'eto n. i507 de agosto de i 93 que determinou
que as declarações deverão ser recebidas em qualquer tempo.

, O decreto n. 7 4 de 1 de abril de i 92 :J.lterou esses artigos pelo seguinte modo;
§ 8. o D:J.do o faUecimento do olllcial, mandará o Quartel General á auditoria,

dentro do prazo de oito dias, contados da data em que ti,er conhecimento do facto,
uma cópia authentica de tudo quanto constar das declarações respectivas.

§ 9. o A auditoria, á vista do documento de que trata o par:J.gr:J.pho antecedente,
indicm:!\. no m:J.is curto pr:J.zo possivel a quem cabe o montepio e meio sold , men
cion:J.ndo tambem pela ordem seus h<lrdeiros, dada a hJpothese de, por lei, haver
successão desse beneficio no caso de fallecimento do beneficiado.

§ iO. Semelhante indica~ão feit:J. pelo auditor será tom:J.da por termo pelo
escrivão d:J. auditoria extrahindo certidão, a rcquerimento da p:J.rte, e que será as
signada pelo auditor.
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interessada possa requerer ao Thesouro Tacional o seu titulo; servindo
tambem taes documen tos para. a sua habilitação ao meio soldo de que
trata o decreto n. 475 de II de jnuuo de 1890, si a e.ste tiver dil'eito,
ficando para, esse fim extensivas ti. armada todas as disposições COll
stantes do decl'eto o. 12~~2 E de 31 de dezembro de ;890.

§ 12. Compete as repartiçÕ6i, por onde tivel' cle ser feito o paga
mento do montepio ou meio soltlo, exi"'il' uma prova testemunhal da
itleotitlade de pessoa, o bem assim, em épocas determinadas, cel'tifi
cados de vida e de e5tadJ, s3ndo este qnal1l10 se ref3rir ã. viuva ou mãe
do omeial.

§ 13. O oficial qne, fiuJos os prazos de qne trata o § 7° não
tivel' apl'eseotado a respectiva declar'lç'ão e o que fallecer antes de
expirados es. e prazos, sem preencltel' a formúlidade exigida, obl'igam
seus herdeil'os a se habilital'em na fÓI'mft dos decretos ns. 3607 de
10 de fevereiro de 1866, e -!7-! do II cle junho de 1890, e leis do exer
cito referentes a matel'ia"

Art 2." [ão pe!'del'á o montepio, em cujo gozo se acha, a it'mã
do omci[tl que se casal', seja qual fuI' a profi 'são do marido, conforme
o al'L 27 do decl'eto II. 695 de 28 de agosto de 1890, creando o mou
tepio do exercito similnr ao e1,t marinha.

AI't. 3.° Terá direito ao montepio e me;o soldo, na falta de her
deiros designados, a (ilha que se tenha casado em vid,t de seu pai.

- O.; omciaes reformados que occuparn ca.r50s em mais de um
ministerio, com diI'eito a montepio, pod3rão optar livremeute pelo mi
Disterio que mais l!le cou vier ( Dee. n. 32 de 12 de janeiro ue 1892 ).

- O decreto n. ]0;)4 de 20 de setembro de 1892, estabelece:
Art. 1. ° Aos herdeiros dos officiaes do exel'cito, inclusi ve os da re·

partição sanitnria, que fallecel'em contando mais de 35 anuas de ser
viço. ~ereeb(Jri\o o mOIJtepio corl'esponr1ente ao posto immediatamente
superior áquelle em que os mesmos omeiaes f,dlecerem.

Art. 2.° P<U',t qn seu, hel'deil'os gozem cht vantagem do al't. l°
os olnciaes uo exercito, Jogo que con tarem 35 aunos dt3 serviço,
podel'ão pagar as qUOt.1S cOl'r'JSponleutes á cJIltl'ibnição de 13 mezes
para o montepio do posto immeeliato superiol'.

Al't. 3.° Si ue pois de feita esta contl'ibuição, forem os omci3.es
promovidos, podel'ão elles f'lzer Dova conll'iblliçáo de accàrdo com o
artigo autel'iol'.

Art. 4.° A's vinvns e herdeiros dos officiaes qlle estiverem nas
condições dos al'ts. 1" e 2" e falleeel'ern sem ter feito a cODtribuição
facultada pelos referidos artigos, se fará no prinieiro pagamento.

- O pagamento elas pensõ:3S de mont!3pio dos empregados civis do
Ministel'io da Gue1'l'a é feito pelo T!lesouro Fedel'al não só em relação
aos que octu,tlmente se etrectuilrem na Capital Ft3der,ti como htmbem
a re'peito elas pensões que para o futuro forem concedidas ( Av. do
30 de a"'osto de 1893).

- Inuependem de custas e emolumentos os pl'ocessus de justifi
cações de IIll'deiros ao moulepio, exigi nua-se apena.s o sello dos autos
e das certidões a que se refel'e este decreto ( Porto de 29 de abril
de 18(3).

- Logo que seja dado o f,ll1ecimento de rtualrtuer omcial devem
os comma,ndantes de dist~ictos militares eommunicar ti. Alfandega, ou
delegacia fisca.l respectiva, esse racto, allrn de ser remettida com toda a
urgencia li. Contudol'ia Gemi d,t Guel'l'a :lo c'Jrnpetente guia de soceor
rimento ( Po!'t. de 22 de sete-nbrlJ de 1893).

- \. certi Ião elo termo de habilitação de hel'deiros dos otIlciaes e
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praças do exercito á pel'cE:pção do montepio e meio soldo que lhes com
petir sdmente deve ser entregue a quem. de (Zil'eito ( Porto ele 12 de
março de 1895).

- Os :tlreres em commissão não podem cont"ihuir par,l o mon
tepio, emr]llf1.nto nã.o forem confirmados no mesmo posto (Av. de 14 de
junho de 18H5). .

- O montepio rIos omciaes da armarIa e classes annexils, de que
trata a resolução de 23 de sl3temhro de IS95, erã regu I:lelo pelo mesmo
decreto que regllltt o montepio dos olficiaes de exercito; ,lmlJos sel'ão
di vi,lidos em duas plrte; i,!tu,tQs, c, bendo uma ti, ViUVil, I si ella se achar
nas condições estatuitlns llesse decreto e <l outl'a aos til hos sllccessi veis,
na fórma dil lei, gllill'dada as cOLl'lições acima I'eferidas ( Art. I').

§ I.' Não havendo filhos, a viuva receberã as duas p'll'tes.
§ 2.' Ficam comprehondillos u\ dispriçií.o de::;ta. lei, desde a sua

promulgação os filhos dos orn~iaes f,Llleci lo', quanrlo suas viuvas esti
vel'em pe!'cebendo pOl' inteil'o o montepi'l (L~i n. 288 de 6 de agosto
<1.e IS95 2 ).

lIIEIO PHATlC) DE HAl3ILITAÇÃO .... PERCli:PÇ'ÃO DAS PENSÕES DE !\lEIO SOLDO

E ~roNTEPlO I

r. O dec. n. 785 de I de abril de IS92, no intuito de evitar em
bal'aços, dillicu Idades e accrescimo de <lospe;t"ls, determinou que os
herdeiros dos omciae do exercito se habilitassem ao meio soldo e mon
tepio perante os aurlitol·es ele guerra; alternndo assim OS::>3 8', 9', e 10
do dec. n, 471 do I de ag-osto de IS91, em vil'tutle do qual taes habi
litações coniam pel as pratodas.

Segundo o que se acha. e tabelecido neste citnl10 decreto de 1 de
agosto de 1891, todos osofflciaes elo exercito, com direito de contribuir
p:l.ra o montepio, fal'iÍo uma declarilção, pOl' etles escl'ipta e assignada.
mencionando os nom'35 e a ielade de esposa, fililOS, netos, mãos e
Íl'l11ãos.

E-ta declaraçã.o, que ~erá testemunhada paI' dons omciaes de igu:ü
p::üente ou supel'ior, é remettiLll\ ti, Repfu'tição de i\jllelaute General,
achundo-se l'eVestithl das ror'malidades estabelecielus lia citado tlecreto,
que deverá ser pl'eviamente lido.

Dado o rallecimento elo omcial, mandal'tI, o Quarlel General do
Exercito, dentl'o de oito dia~, ao auditol' de guerra. uma cópia authen
tica de tuuo quallto coni'tar das declarações respectivas.

t o pagamenlo d'l. mela'lo do montapio ,. viuvas lIas o mcia~~, que estiverem
percebendo por inLeil'o ale que [l'OVem si tem 01l ntio filhos succes iveis, com os quaes
deve sel' rapal,tido, dev 82.1' snsp 030; n prova exicrida. deverá s r Pl'otluziJa. por
meio do ju Wicação na' :lutlito,'ias de Guol'I'a, si o justificante I' sidil' na solde des os
juizes, 011 pel'ante o jlliz s ccionnl , si no Estado dd residencia. não houver auditoria.
,lo guerra (Cil·c. do >Iinislerio da Fn"enda de abril de tS06 ,.

2 Vi,le o me lo II p,'oval' o rallecim nto de flllal'(ll 'r .fficiD.1 de ten'a ou mar para
habilitação do monlepio e méio soldo cm - 11I"io soldo.

I Extl'llhido do .II"IIt?ronrL"m do c AJmnnak da Guerra lO.
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A auditoria, fazenuo autoar esse documento, despachn.ra no mais
CW'lo pra:.o indicando a quem cabe o montepio e o meio soldo, mencio
nando tambem pela ordem seus herdeiros.

Tal indicação será tomada por termo pelo escrivão da. aurli tOl'ia,
para delte ser extrahida certidão e requel'imento da p'lrte.

Os herdeiros, pois, dos officiaes do exercito, que houverem feito
suas declarações de família, se habilitarão por meio de um processo
muito simples e summarissimo, não tenelo que requerer perante as au
ditorias sinão uma certidão do termo de Inbilitação, porquanto todas
as outra diligencias são fditas ex-offi~ios.

Esse requerimento poderá ser da seguinte fórma:

S,·. D,'. Audilol' de Guerra.

F... (viuva, mãe, filha, etc.) do ... (nome e posto do
morto), precisando habiliLl.r-se á pel'capção do mei o soldo
e montepio, a que tem direito, requer a cel'tidáo do termo
de halJilitação processad,t perante essa auditoria.

Espera deferimeu to.
(data ).

F •.. (nome).

O requerimento é sellado com estampilhas no valor de 300 e a
certidão com estampilhas de 2$200, devendo ser assignarla pelo au:litol'.
Além dos referidos eUos, a nenhuns outros emolumentos a custas estão
sujeito taes processos.

A certidão da auditoria, a fé do oalcio do morto e a certidão que
fôr I?assad'l pela Contadoria Geral de Guel'ra, ou pela Alfan lega res
pectIva, provando haver o official contribuido por mais de doze mezes
com o quota relativa a um dia de soldo do posto em que se achava,
constituirão 03 unicos documentos precisos para que a parte interes
sada pos.a requerer ao Thesouro Nacional o seu titulo (Dec. n. 471
de I de agosto de 1891, art. lO § 11 ).

Taes documentos servem tambem para a habilitação ao meio soldo'
de que trata o dec. n. 475 de 11 de junho de 1890, sendo o pl'ocesso
UI11 só para o meio soldo e mon tepio.

Estando a parte habilitada munida dos tres documentos acima re,
feridos, requererá ao Ministerio da Fazenda o S3U titulo ou titulas;
podendo o requerimento ser da seguinte fórma

Exm. Sr. Ministro da Fazenda.

F... (viu'Va, filha, mãe, etc.) do... (nome e posto)
achando-se habilitada a perceber o montepio (si ti ver di·
reito ) a que tem direito em f,tce da legislação vigente,
como prova com os documentos juntos (sera convaniente
enumerai-os) requer a expedição do seu titulo ( ou titulas)
sendo a peticionaria incluida D:\. respectiva folha.

Espera deferimento.

F ... (data e nome).
Vai com estampilha de $300.

Eis tudo quan to se exige actual meu te pa.ra habili tação de hel'deiros
de offi.ci:tes do exercito, que, em vida, houverem feito declaração de
família.
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Nos ESlaclos a cópia autllentica das declarações de que trata, o § 80

do art. lodo dac. u. 471 de 1 de agosto de 189 I, será remettida ao
commandante do Districlo Militar, q:.1e n. tl'ausmittirá no auditor re
spectivo, seg'uindo-se as de mais formalidades, pela fórma já indicada.
A h'lbilitanda apresentará seu requerimento documentado à Alfandega
do Estndo para que e~ta, a vista das pl'ovas exhibidas, liquide o direito
á pensão e remetta todos os papeis ao Thesoul'o Nacional afim de
passar o respecti vo ti tulo e autorisar o pagamento pela mesma Alfan
dega.

II. Si, porém, o omcial houver fallecitlo sem que teuha feito decla,
ração de f,lmilia, os seus herdeil'os se habilitarão na fórma dos decretos
ns. 3607 de 10 de fevereiro cle 1866 e 475 de 11 de julho de 1890 e leis
do exercito referentes a materia.

Em tal hypotbese, pr'iucipiarão os herdeiros do omcial fallecido
promovendo uma justificação pel'aute os audi tores, em que se Pl'opol'ão
," provar diversos quesitos, que variam conforme o parentesco em
que se achavam para com o fltllecido, e pelas formas que se segue:

PrimeiJ'o. 'i fôl' a vütva do olHcial, que preteJ:lda se 1l:1.bilitar,
fará o requerimento nos seguintes termos:

81'. DI', Awlitor de Guen·a.

Diz F, .. que fallecendo seu marido o (posto e nome) no din.. , •
do mez de .. , de .. , e precisantlo lIabili tar-se ao meio soldo e mon tepio,
quer justific,1r perante esta auditoria o seguinte:

la, que a justificante é a propria e itlentica viu,a do refel'itlo
otIicial;

2", que se conserva IJO estado de viuvez e vive com lJonestidade;
3°, que viveu sempre em c:ompanllia de sau fallecido marido, na

melhor harmonia, sendo por elle triltada e nlimentadn ;
40 , que não percebe dos cofres pulJlico vencimelJto algum, nem

exerce omcio ou emprego publico;
Ne'tes termos requel' designação de dia e hora pnra que lelJha

logar a j ustiticação, apre3entaudo a peticionaria suas testemunhns, e
guindo·se os termos e form·.tlillade3 ulteriores.

E~pera deferimenlo.

F ... (nome e data).
Rol das testemulJhas.
F ....\
F ..• nomes das testemunhas.
F...

Depois de iuq uil'idns as testemunhas, dar-se-IIa vista dos auto' ao
procUl'ador seccional e será a justiri.caçii.o julgada por sentença pelo
auditor de guerra. Os autos serão entregues em original á viuva jus
tificante, independente de trn latlo e custas, a que não são sujeitos
taes proce sos nas auditorias.
. Todas as folhas dos antos serão s911ad,\s com estampilhas de . '300

e o procuradol' seccional cobra emol ument03 na impol'tanci:.l. de 6_ 000.
O requerimento que a viuva habilitnnda tiver de dirigir ao Mini tl'O

da Fazenda será instruido com os seguintes documentos:
l°, os nut03 de justificação processarl03 na Auditoria de Guel'l'a ;
2", fé de afIlcio completa tio omcial falleci lo ;

- 12
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30, certidão de casamento j
40• certitlão ele obito de seu marirlo;
5°, certidão de baptismo de seus filhos ( caso os tenha);
60 , certidão comprobatoria de ajuste de contas passacla pela re

partição 'por onde o fallecido recebia seus vencimen tos.
Munida de taes documentos, a viuva endereçará ao MinUl'o da Fa

zenda o sem requer'imento nos termos já iodieados.
Segu'ltdo. Si forem as fil/la,; solteil"aS as pl'etendentes a habilitação,

o requerimento para a justificação deverá contei" além do primeiro e
quarto qup.sitos ( necessari03 para todas as halJilitações) mais os se
guintes:

2°, que:1. justificante el'a filhn. tio casal, existente na datado falle·
cimento de seu pae (ou que, além ua ju"tincl1.nte, existem no casalas
seguinte filhos: F, .. F ... F ... );

3D, 'lne a justificante é olteira o llUllca viveu apartada de seus
pues, por causa de máo procedimento de 'lue resulta se não ser por elle
alimentada.

Os documentos, oeste caso, serão os seguintes:

l°. os autos dd ju lifiCilção processados m, Auditoria de Guerl'a;
2°, a fé de omcio c()l)lpleta do omcial morto;
3D

, certidão de lljuste de contas;
4°, certidão de baptismo ou na cimeuto;
5°, certidão de obito da viuva do omeial ou documento que prove

ter ella perdido o direito ao meio soldo, por haver passado a segundas
nupcias, ou pos uir emprego vitalício;

(30 certidão de ba ptismo. casamento ou obito de seus irmãos, se do
cas1l1 tiverem ficado ouLI'os 11Ih<,s, além da habilitanda.

Com tues documentos as filhas, ou filhos menores ue 21 annos (não
exi tindo a esse tempo a viuva do olficial falleciJo). requererão ao
Ministerio ria Fazenda a expedição cio seu titulo pela fórma já indicada.

Terceiro. Si forem as mêlesdos officiaes qU3 tiverem de ser habi
litadas. deverão incluir no requerimento de ju 'liticação. além dos pri
meiro e quarlo 'luesitos, mais os seguinte:

?O, que a justificante mantem-se no estudo de viuvez e vive com
hone tidade.

3", 'lue seu filho Falleceu no estado sol tei 1'0 ou tIe viu vo sem filho;
4", que a justificanteera alimentada pelo seu fnllecido filho.

Em tal caso os (Iocumentos sel'ão os seguintes:

l°. ajustificação procossada na Auditoria;
2°. fé de offleio cC'mpleta do fallecido j
3°, certidão de njuste de contas j
4°, certidão de baptismo ou nascimento de seu filho;
5°. cel'tirlão de sua viuvez.
Munida. de taes doeull1en tos, con veniell temen te sellados (em toJas

as hypothe es) requerera a viu va-mãe ao Ministerio da Fazenda a ex
pedição de ~el1 titulo, pela fórma indicada.

Quarto. Si forem as il'mi'í.s (tratando de mon tepio sómen te ) in
cluirão no requcrirnen to p'll'a justificação, além do primeiro e quarto
quesitos, mais o seguintes:

2". que as justificantes se acham no estado de solteiras e vivem
com honestidade;
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3°, que não eristem viuva, filhos ou mãe viuva do officiaI.
Os documentos neste caso serão os seguintes:
l°, justificação processadc. na Auditoria;
2°, fé de offlcio completa do fallecido ;
3°, certidão de ajuste de contas;
4°, certidão do baptismo ou nascimento do official;
5°, certidão de seu baptismo ou nascimento.
Com taes documentos, requererá ao Ministerio da Fazenda pela

fórma já indicada.
Do exposto, é evidente que dois são os meios de habilitação ao meio

soldo e montepio.
Dando-se, pois, o fallecimen to de qualquer otllcial, o primeiro cui

dado de sua viuva será o de verificar si o seu marido fez ou não de
clarações de familia perante o Quartel General do Exercito.

No caso afflrmativo, só terá que requerer na auditoria de guerra
a certidão de sua habilitação, que já a encontrará prompta, desde que
tenham decorrido, pelo menos, oito dias que seu marido haja fallecido,
visto como os diversos funccionarios do Quartel General, encarregados
de 'te serviço, teem sempre a maior solicitude em dar· lhe o devido
andamento. Devendo ainda munir·se da fé de offlcio, que será en
tregue pelo Quartel General e da certidão de ajuste de contas, que,
na Cl1pital Federal será p:tssada pela Contadoric. Geral,de Guerra e nos
Estados pe\:Js Alfanllegas.

Si, porém, o morto não houver feito em vida as declarações, as
viuvas terão um pouco mais de trabalho e deverão cuidar de sua
habilitação, pois, neste caso não podendo as autol'idades militares n.gir
ex·officio compete-lhe promover os termos de sua habilitação pela
fórma já indicada nas di versas bypotheses que foram figUl'adas.

Os menores não serão admittidos a habilitar·se sem assistenciu de
seu respecti vo tu tor e curador.

Alguns dos documentos indicados poderão SOl' dispensados ou sup
pridos pela [órma prescripta no aet. 4° §§ l° a 8° do dec. n. 3607
de 10 de fevereiro de 1866, para o qual se chama a attenção dos in
taressados, na impos ibilidade ele transcrevel·o aqui em sna integra.
- Notas do Dr. An'ochellas Gal'l)âo, auditor de guerra do Districto
Federal.

Montepio dos empreg-ados civis do Ministerio da
Guerra

o decreto n. 1318 E de 20 de janeil'o de 1891 faz exten ivo aos
empregados civis do linisterio da Guerra o montepio obrigatorio,
creado por decreto n. 9!2 A de 31 de outubro de 1890, pelo seguinte
modo:

Art. 1.° E' exten ivo aos empregados civis do )linisterio da Guerra
activos ou aposentados, o montepio obrigatorio creu10 pelo decreto
n. 942 A de 31 de outubro de 1890, que será executado de accordo com
o presente, na parte que diz respeito ao mesmo ministerio.

Art. 2.° E con idera<.lo funccionariodo },linisterio da Guerra, para
o etreito do aet. l°, todo o empregado civil de nomeação etrectiva do
dito ministerio, que não seja de mera commis ão e perceba vencimentos
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11xos pelo Thesouro Nacional e Thésourarias de F,lzenda e Con~adoria

Geral da Guerra.
Art. 3.° São consilerados desde jã. contribuintes do montepio por

par te do Ministerio da Guerra os empregados ci vis elas seJuint3s re
partições:

Secretaria ele Estado.
Repartição de Quartel-Mestl'e Genel'al.
Con ladoria Gel'al ela. Guet'ra.
Se relaria do Conselho Supremo Militat'.
Escolas Militares.
lotendencia da Guerr,\.
Ar3enaes de Guerra.
DiL'ectoria Geral de Obl'as Militat'es.
Observatorio do Rio de Janeit'O.
Labonüorio Chimico Pharmaceutico Militar.
L'1bot'atorio Pyrotechnico do Campinho.
Repartições de S~\Ude do Exet'cilo.
Bibliotheca do Exet'cito.
Fabrica de Pai vora da Estrella.
Fabl'ica de Al'mas.
Collegio MilUar. t

Art. 4.° São excluidos do montepio:

§ I. o Os officiaes eff~clivos e reformados que exercerem empregos
ci vis e estejam inscl'iptos no montepio elo Exel'ci to e da. At'mada.

s. 2. ° Os ser,entes, operarios e quaesquer jornaleiros das repar
tições do mesmo minislCl'io.

At't. 5.° Todo o pl'ocesso de expeuiente, ioscripção e p~gament(t

dos pensionista' correrá pela Contadoria. Get'al da Guerra, na capital,
e pelas Thesoural'ias de F,lzenda, nos Estados, ficanuo a cargo daquella.
toda a escripturação.

Ar l. 6. ° A im portancia das joias e mensalidades arrecadaebs peja
Contadoria Geral da Guerra sera mensalmente recolhiJa ao Thesouro
Nacional.

- Os empregados civis dos hospitaes militares são considerados
contt'ibuiotes do montepio civil, exceptuando-se os da secção de enfer
meiL'os e serveu tes, I em assim os medicos e pharmaceu ticos adj untos,
sendo que estes, oa forma. do § l° do ::U't. 16 do regulamento appt'o
vado pelo decreto n. 307 de 7 de abl'il de IS90.

- Os auditores de guerra teem direito a fazer montepio como os
empregados civis, nos termos do tiecl'eto n. 131S E de 20 de janeiro d6
lS91. Dec. n. 3Sde9 cJejaoeil'od'3IS92.

- 03 mestres e cOlltrü-me$tl'es dos arsellaes de guerra teem di
reito ao montepio ci vil do Ministerio dit Guerra. Av. de 5 de setembro
de 1893.

t ExLansi\'o :LO, cmpNg:LdOS ch'is do CoU,'gio :\fiIiL:LI'. AI'L. 192 do dccl'dlo n. 17i5 A
tl 20 de agosto de ISO L
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llegnlamento do Montepio dos Empregados do Ministerio da Fazenda, extensivo
aos empregados civis da guerra, por decreto n. 1318 Ede 20 de janeiro
de 1891

CAPITULO :I

DOMO~TEPIO

Art. 1.° o mon tepio dos em pregados de Fa;;~enda da Republica
dos Estados Unidos do Brazil tem pOl' fim prover a subsistencia c am
parar o futuro das familias dos mesmos empregados, quando estes fal·
lecerem ou fica,l'em inbabilitados para sustental-as decentemente.

Art. 2.° Formam os fundos desta instituição:
1.° Coutribuições mensaes e joias:
2.° Emolumentos por titulas e certidões:
3.° Pensões Hxtintas;
4. ° Pensões prescrip tas;
5.° Pensões não applicadas por falta de qnem a ellas tenha direito;
6.° Leg-ados, doações, subscripçães e quaesquer beneficias pl'0lll0-

vidos ou feitos pelos poderes publicos, pelos interessados ou por es
tranhos;

7. ° Producto de loterias, que llle possam ser consiglJaclas, ei11
quanto forem admittidas no Estado em favor de outras instituições;

8.° Juros do capital assim constituido.
Art. 3.° São obrigados a contribuil' para o montepio os empre

gados de Fazenda, elrectivo , aposentados ou reformados, que percebam
ordenado ou soldo mensal ou vencimento não discl'iminado.

§ 1.° Aos já r1posentados com vencimento não superior a 1:200'
annuaes e aos já reformados, cujo soldo não prefaça aquella im
portancia, assim como aos empregados de repartições e lagares ex
tinclos que não tenham sitlo readmittidos nas repnJ'lições de Fazenda,
é licito contribuil' ou não.

§ 2.° A mesma. faculdade é concedida aos que já pertencerem ao
:Jifontepio Geral de Economia dos Servidores do Estado (art. 12 §§ 3°
e 24).

Art. 4.° São excluidos e não podem fazer parte do montepio:
1.° 03 que, não sendo funccional'ios eITeclivos, servil'em intel'in.a

mente ou pt'ovisol'iamente emprego on com missão de Fazenda;
2.° A equipagem das embarcações fiscaes, exceptuando os com

mandantes, os machiui tas e os patrões;
3.° Os serventes, operarias e ql1uesquer jornaleiros das repartições.
Art. 5.° S5.o coosidel'ados contl'ibuintes do mOlJtepio, observadas

M excl u ões do artigo au terior:
Lo Os empregados do Thesouro, Recebedoria e Alfandega da Ca

pital Federal;
2.° Os dus Tlle ourarias e AICallJegas dos diverMos Estados;
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3.° 05 da Caixa da Amortização, Casa da Moeda, Imprensa Na
cional e Administração Diamanlina;

4.° Os do Juizo dos Feitos da Fazenda de nomeação do Ministro
da Fazenda.

Art. 6.° Podem ser admitlidos:
1.° Os empregados das Caixas Economicas, em vista. da disposição

do art. 75 combinada com a do art. 74 do decreto de 2 de abril de
1887, calculando's~ a contribuiçiio sobre dous terços do vencimento que
percebam, como preceitua n tabel1a annexa ao decreto n. 10.263 de
6 de julho de 1889.

2.° Os empregados da repartição do imposto do gado, os adminis
tradores das mesas de rendas g-eraes e seus escrivães, e os collectores
geraes e seus escrivães, que tiverem mais de 10 annos de serviço de
fazenda sem intel'rupção, si adiantarem como joia a impol'tancia de
um dia de cada mez ducorrido na ultima metade daqueUe tempo, e
correspondente a dous terços da lotação em vigor ao tempo da inscl'Í
pção, ou das quotas estabelecidas; continuando a coutribUlr depois dos
10 annos como os demais empregados (arts. 3D, 12 e 14, § 3° e 15).

CAPITULO II

DO EXPEDIENTE

Art. 7.° O montepio.fica sob a jurisdicção do director geral da
Contabilidade do Thesouro Nacional, e, em sua falta, do director g-eral
mais an tigo.

Nos diversos Estados compete a dire ção aos in pectores das the
soutarias, sob a jntendeucia daqueIle directol'.

As questões, qne não puderem SOl' resolvidas pelo dil'ectol' geral,
principalmente nos casos dos at'ts. 27 §§ 5° e 6° e 28,29 e 30, ou as
resolvidas por eUe, ainda confirmando decisões dos inspectores das
thesourarias, que sejam contrarias ás disposições deste regulamento,
serão julgadas pelo Ministl'o da Fazenda, a quem compete a dil'ecQão
e a fiscali ação suprema.

Art. 9. ° Compete ao directol' geral e aos inspectores das thesou
rarias:

1.° Determinar a inscripção dos contribuintes e de suas familias,
com as respectivas alter'.lções, de conformidade com os arts. 12 a 30;

2.° Examinar as contas, os livros e os saldos.
3.° Autorisar as despezas e as pensõe~, e fiscalisar a distribuição

delias, nas condições dos arts. 17 a 19, 21, 31, 47 e 48.
4.° Sol reI' a duvidas relativas á incorporação, habilitação ou ex

olusão de pensionistas nos termos dos §§ 5.° e 6.° L10 art. 27 e arts.
28,29 e 30 j

5.° Expedir ordens e adoptar medidas convenientes ao serviço.
Art. 8.° O~ inspectores das thesoul'al'ias orgaoisal'ão um b danço

de janeiro a dezembro, explicativo e acompanhado de estatistica. e o
enviarão até fevereiro ao director "'eral da Contabilidade.

E te, com e e' dado, apresentará ao Ministro .la Fazenda, até
abril, um balanço "'eral, que será logo publicado, e uma estatistica
para ser enviada á repartição competente.
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Art. 10. A liquidação das contas far-se-h[\, seme~tralmellte em
julho e janeiro.

Consideram-se applicaú,ls as ['andas, sejit qu'ü fõr a prJveniencia,
conforme o art. 2°, desde sua eatr<lda em ca.ixa, ve!lcendo, cumo todo
o capit 11, o juro determinado para as Caixa, E':onomicas ao art. II elo
decreto n. 9738 de 2 de abril de 1887.

Art. II. As attribuiçõe~ dadlS por este r,)gullemnto e belo o
expediente do mOlltepio são onm do e n rego, sem prajuiz·) do serviço
publico. O trt\balho põel ~ ser reves'luo jlJlos empregados, cam os Cluaes
fôr compativel.

CAPITULO lU

DA CONTRIBUIÇÃO

Art. 12. Os empreg'ado~ de Fazendtl, activ03, apo~entallos ou re
formados, observada a faculdade conUd l nos §§ l° e 2' do art. 3' e no
art. 6", contribuil'ão mensalmente com a importancia de um dia de
seu ol'denado, mediante deseo!lto feito em folha, no plg-amanto de Se us
vencimen tos.

§ 1.° A contribuição dará relativa ao Ol'den'ld) ou ao sold) in
tegral, excluid'ls as gratiticaçõei:, ou ;\ dous t'3rI;0~ elos vencim~ntos
que só consistirem em O'r,ltiticaç[o ou forem comput-l'lo~ P0l' lotaç ão.

§ 2.° Os actuae~ effectivos e apo;eatilclos ou refJl'mados contri
buirão des'lejá.

§ 3.° 03 actU:1e3, quer activüs. qU'3l' apo-eatarlos Ou rafol'mados,
que tiverem a faculdade cOllcelida nos §§ 1° e 2' do art. 3° e § l° do
do art. 6", devem fa.,et' sua decl.\raçõas de:Jtro tio pr,lzo detel'minado
no arl. 24.

03 do § 2° do art. 6' pó lem ser adll1itliri.o~ dentl'o Je eis mezes
depois de completos os dez nono, exigi los.

§ 4.° O que vierem a ser no:ne-tclos eff~ctivo-, e os effeeUI'o que
vierem a sel' ap03eoLa lo, só do seguado mez em fiiaote sotrl'el'ão o
desconto para a contl'i1Jui'i'io; n.ttenole:l lo·se n.os onus que raduzem li,

menos de uma quiot<\ p\rt~o" vencimmto:; do pl'imeil'o mez.
Ao' que forem apos ntado des~ootar·se·h\ no s~guodo m3Z a co n·

tribuição deste e do pl'imeil'o; porém não havel'áo a liam~oto tle de"·
conto, si a, aposentadol'ia ou reforma tiver 'i,lo com to los 0- venci·
mentos.

§ 5. ° A promoçã'J ou o nccesso não se considera n011eaçlo para
os eITeitos da primeira p'\rte do paraO'l'apho anterior.

§ 6.° Pal'a os de;canto' de um clia de orJena lo ou de sol lo. que
caostituen'l, contribuição. 010 Ínt!uen a\»OII\tloellte as fa.llas de
comparecimento; el'á descootarlo um rlia e.n ca,la mel" ainr1a qu~ o
empregado não tenha c Jmparecilo u'na -6 vaz, ou pae e [feito de ltc3nça
ou sem elIa.

Art. 13, A- quanlias assim de luzida s\'ll'ã'J escriptl1\'ilda" no
Thesoul'o e na thesoUl'c\ril\ em li VI'O e5pe;:hl sob o Ululo - Cootl'i
buição pal'a o Montepio do Empre ~,Id s cle Faz ,o 1\.

Art. 14. Além ria contribuição mensal, cOITe-ponlentp. a um dia.
do orJenarlo, os empeeg.\ lo cOllcorrel',io oos doze pdmeiros meze~ co !TI
a importancia tle mais um rlia em cad \ mez, a titulo de joia.
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EsLa sera objecto da nota especial no livl'O respectivo para os
e!reitos constantes dos arts. 40, 47 e 48.

§ 1.° ]L' licito adiantar a importaucia da joia, pagaulo-a de uma
sà vez, ou em duas, tres ou quatro prestações. .

§ 2.° Pagi1s as doze pt'esLaç'ões, que constituem a joiJ, a coutrl
buição coutinuará a ser corl'espoudente apenas a um dia de ordenado.

§ 3.° Não serão olJl'igados a duplicar a conlribuição no primeiro
anuo os empregados que tiverem de ordenado aunua] 1:200 ou menos,
não goza,nrlo neste caso suas famílias das vantagens conferidas nos
arts. 40, 47 e 48 as dos quo hOllverem contribuido com joia ; podendo,
portaoto, eximir-se de contribuí r com ella, se assim julgarem couve
nieu le, median te declaração formal, porém con tribuindo com a pre
stação mensal.

§ 4.° As joias sel'5:o pagas no logar onde fôr feita a coutribuição.
Art. 15. O empregado que tiver augmento de ordenado, ou pro

venha cle refúrmn das tabellns de vencimen tos, ou de accesso no emprego,
embora telJha paO'o a joia da inscripção, adiantnrà, nos tel'mos do al't.
14, doze pl'estnções, sem prejuizo da contl'ibuição mensal a que é obri
gat.lo; mas esse aliÍilntamento limitaI'- e-ha á ditrel'enç.L entre acontri
LJUição cOl'l'eSpOnuellte ao ordenado superior e as doze prestações ante
rior men te fei ta s.

ArL 16. O que fÓI' aposentado com ordenndo inferior ao que
perc3bia, por não tel' completado, conforme a lei, os tres annos de
etrectivo exercício no ultimo emprego, poderá continuar a contl'ibuir
u;, prnporção do ordenado tleste, para ddxar à sua famiLia a pensão
mais vantajosa.

§ 1.° Limitando a contribuição ao ordenado inferior, a pensão da
familia sel'á na proporção deste, sl'ja qual fôr a importancia com que
tenha concl:rrido durante o exercicio do empl'ego superior.

§ 2. ° Si, em virtude da condição Jega I ullima referida. a aposeu
tillloria fÓI' dada com o veucimenLos cle emprego unteriot' mais remu·
nerado, a contribuição passnrá a ~er na rnzão do ordenado que vem a.
perc-elJer', completando- e dentro do rl'imeit'o anno, men, almente a
dill'erença. enü'e um e outl'O, l'elati\ta a todo o tempo do ultimo orde
nado infdJ'ior.

Al't. 17 Quando fár privado do emprego por sentenç'a, continuara
a concorrel' com a qu()ta, como dantes, afim tle que por sua morte a
f"mi lia, ten I1,L a pen 5.0 correspondeI) te in teil'it.

Pilragt'ap!lo uuico. Si deixar de conlribuir, provando impossibili
dnc1e absolnta ou mi'eria irremediavel, sera equiparado ao morto, e sua
fl,milia, si c nstal' de esposa ou tilltos menores, ou filhas solteiras, ou
paes d.:crepitos ou invalidos, tel'a direito á pen ão, que percebel'a mesmo
em vida delle, com desconto de um dia em cada mez; e a pensão con
tinual'á depois tia morte, corno uos ca os geraes (al't, ::l3 a 42 ),

AI'L 18. ACJ.uelle que tivel' de cumprir sentenç'a por motivo es
tranho ao empren-o, a im como o que fÔI' su penso POl' fidta da exac~ão,

abu o de autoridade, jJrevaricação ou concussão, c não poder c1ul'ante
a pena concorrer com a quota, voLtantlo ao emprego, indemnisara o
1lI0ntepio, pOI' presta.ções mensues corre ponuentes ao tempo da inter
rupção do sel'viço.

s 1,0 Si fallecel' autes de saLisfeittL toda a importancia de contri
buiçõe atrasadas, erá esta de~contatla na mesma proporção, de cada
pensão mewnl.

~ 2.° Si filllecer ante de voltar ao empl'ego, sua familia entrará
no go'o da pensão, que lue competir em relação á contribuição reali-
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sada, mas com o desconto de um dia em cada mez durante tanto tempo
quanto tenha sido o da falta da eontribuição deviJa por elle.

§ 3.° As disposições deste artigo são applicaveis durante a licença,
ao empregado que a obtivel' sem venr.imento.

Art. 19. O que fôr demittido a arbitrio do Governo ficará nas
mesmas condições dos comprehendidos no art. 17.

Voltando, porém, ao emprego, indemnisará mensalmente, o mon
tepio da cOlltribuiç'ão correspondente ao tempo em que d.eixou de a
prestar, transmiltindo, no caso ele morte, este onus á sua. familia, até
completar a indemnisaç'ão.

Art. 20. O empregado que se demittir voluntariamente, conti
nuará a conCOl'J'er com a quota que se c1esconta.va em seu ordenado,
perdendo o dil'eito, quando assim não proceda, passados dous meze~,

em qualquer tempo e por qualquel' modo, ás quantias com que houver
contribuido, e cessando POl' conseguiute o direito de slla familia á
pensão.

Al't. 21. Nas condiçõfls do paragrapho unico do art. 17 conside
rar-se·ha o empregado que enlouquecer ou fôr viritima de desastre,
mutilação ou moles tia que o inhabilite pal'i1 qualquer occupaç"lo.

§ 1.° Si em alguma destas hypotheses o empl'egado fôt' aposen
tado, a pensão em vida será reduzida á met:ule da que alli se estabelece,
mas continuará inteira, por EUa morte, em beneficio da familia, na
confol'midade des gráos constan tes do art. 33.

§ 2.° Cess::mdo a loucura ou a mole tia, será susp6nsa a pen ão
em vida, e o empregado continuará a contribuil' como elantes, fazendo
além disso a iudemnisação mensal da copll'ibuição intel'l'ornpida, olJri
gação que, si não estiver extiocta na ep(1c~t em que elle fallecer,
passará á sua fi\lnilia até que a complete.

Al't. 22. Qoando removiJo, o empregado levará uma guia da
qual conste tudo quanto a elle se refel'e no interesse 0.0 moutepio, e a
relação de sua família, inscripta de aecol'do com as disposições 0.0
art. 27.

Esta gllia. ser·lhe·ha. dada, independente de reclamação de sua.
parte, no acto da remoção, pela. repal'tição elonde sahir, para que possa.
apresental·a, ao ontrar em exercicio, devendo logo sei' trasladados seus
dizeres no livl'o l'espectivo, sob pena ele responsabilidade do chefe da.
repartição ou de rruem suas veze fizer, no dia da apresentação e posse
do empregado.

Art. 23. Taml.Jem se dal'á guia aos contl'ibuintes de que tl'atam os
arts. 17 a 19 e 21, assim como aos aposeutaelos ou refol'l1lados, que so
mudarem de um para outl'O Estado, e a solicitarem por ('S5e motivo.

Art. 24. Aquelles que estiverem complehendidos em alguma das
lJypotheses dos §§ I" e 2" do art. 3" e do § Il' do art. 60 , devem com
municar sua. delibel'ação ao ThesOllro ou ás Tllesl1Urarias de Fazenda
dos Estados onde residil'em, dentro do prazo de 30 dias, coutado do
termo e tabelecido no art. lo do decreto n. 572 de 12 de julho de I 90.

§ I. o Aos elo § 2° do art. 3° e § I° do al't. 60 incumbe acompanhar
a declaração com documento compl'obatol'io, podendo obter novo pl'azo,
nunca excedente de 60 dias, pcira apresentaI-o, conforme o logar onde
estiverem.

§ 2.° A fiLHa desta declaração por parte dos comprehenditlos nos
§ l° e 2° do ar1. 3 , e n03 termos acima. indicados, importa. annuencia

ii. contl'iliuição, que deve logo começa.r a ser reduzida, lJão sendo mai
admissivel qualquer allegação.

Art. 25. Em regra, a contl'ibuição só é devida pelo empregado e,
r.ol'tanto, cessa com a morte delle,
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§ 1.0 Ces a tambem por loucura ou inutilisação do contribuinte,
nos termos dos aI'ts. 17 e 21 .

§ 2. ° Não cessa por morte do empregado:
1.° Quando este em vida onerou a pensão, e conseguintemente

transmite aos pensionistas respectivos a obrigação, conforme os arts.
16 § 2°, 17 paragrilpho \lnico, 18,19 e 21 § 2°; .

2.0 Quando deixa viuva e filhos menores ou filhas solteIras, com
direito repartidamenle á successão na pensão distribuida a elIa (art. 33
§ l°.

Neste caso, a contl'ibuição continuará sômente na razão de um dia
da pensão da vi uva.

§ 3.0 Interrompe·se a contribnição em vida do empI'agado nos
casos dos arts. 18, 19 e 21 § 2".

CAPITULO IV

A r"'SCRIPçÃO

Art. 26. Em cada folha do livro de que trata o art. 13, havaráo
nome de um contribuinte, e em seguida inscrever-se-hão em coluIDnas
as quotas de cada contribuição feita.

As folha fronteiras áquellas serão diviJidas em duas partes,
de tin'\das: a Pás occul'rencias relativas ao contribuinte; a 2· a in
scripção do pessoal que con tituir sua familia para os etreitos do mon
tepio, e á alterações que na mesma se fOI'em dando.

Art. 27. No decuI'so do 1° mez de contribuição deve cada empre
gado entI'egar, na repartição competente, uma declaração, que será
escripta de seu punho, em folha de papel, inteira, sem emendk uem
entl'eli nhas nem resal vas nem cousa alguma que du vida f:lça, assignada
pejo contl'ibuinte em presença do thesoureil'o, que a rubricará e teste
munhada por dous empre~ados de cttegoria igual á do declarante,
contendo:

I. ° O nome LIa esposa em primeiras ou egundas nu[5cL.ls, épo:la e
rogar da celeueação do ca amento ;

2.° O nomes de seu:; filhos e filhas, legitimas ou legitim 1·10s,
egnndo a legi~lação vigente, com as dati\s e inJicilÇão do nascimento e

baptismo de cada um, especificando os legitimas e os legitimados;
3.° Os nomes do- marido, de suas filhas, conforme o foram em pri

meira on segllndas nupcias, e a época e o lagar do consorcio;
4.° Os nomes das tlllta viuvas, acompanhados dos nomes do finados

maridos, com a data do obito ;
5.° O nome-, data e lagar do nascimellto dos netos e netas que

devam representar ptr ca be~as de seus pais filllecido', e 03 nomes
deste e a data do fallecimento;

6. ° Os nome- rlos pai- do contribuinte, o logar de SUl resi,lellcia, e
as sua condi~õe rle validez e de sub-istencia;

7." Os nomes de suas irmãs solteiras, casa1a~ ou viu vas, faz9ndo
a re lJeito della ii mesmas rleclar..tções exigidas p:ll'a a-fi lhas;

8.° O nomes de SJU sobdnlJos ou sohrinhas menoees, ol'pbã'Js ele
ua it'mã-;

9." Os nomes do filho-, netos ou ir.não- m'\iot'e3 intel\lict'J3 ou
impo 'ibilitados de e manterem j
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10. Os nomes das parentas consanguineas, por elle soccorridas, ás
quae possa querer continuar a beneficiar por sua mode, e que não
estejam contempladas em algum do graos anteriores.

§ \.0 Fica entendido que o contribuinte que tiver esposa e filhos
ou filha (art, 33 § I'), não fará a inscl'ipção de Outl'OS parentes, sinão
quando venha a. perdei' aquelles.

O que não tiver e posa, nem fillJos, filhas ou net03 orphão, póde
limitar-se a declarar os nomes dos pais, sem exclusão de mãi que não
tenha sido casada.

E assim por cleante, respeitada a gradação estabelecida, e ten 'o-se
em altenção as di 'posições do art. 33.

§ 2.° O empregado commuoicar:.i., do mesmo modo e pal'a o mesmo
fim, as occul'rencias ou alterações, que se del'êm no pessoal de sua fa
milia, que tiver sido ill cripto, como acima, com direito á pens[o, isto é,
seu casamento, si se houver inscripto como olteiro; nascimento, con
sorcio, emancipação" interdicção e obito dos filho' e filha', netos e netas;
obito da esposa, das irmãs; casamento e viuvez de llmas e outl'a ; re
lação dos filhos ou filhas menores da irmãs; e a interJicção dos filhos,
netos ou irmãos maiores.

Estas declarações referir··se-hão sómeute as p~ssoas inscriptas na
conformidade do § l°.

§ 3.° As alteraç'õe que occorrerel11 na familia do contrihuinte,
quando este se ache nas condições dos arts. 17 e J9, serão declaradas
de conformidade com °§ 1"; mas, em vez de testemunbada a assi
gnatura por empregados da repartição, el-o-ba em cartorio, por
pessoas idoneas, quando não possa ser por parente;; d:'l empregado, não
contemplados na declaração, e reconhecidas as firma por tabellião.

§ 4.° Do mesmo modo serão feitaS as que o~correrem na fllmilia do
contribuinte, de que tl'ata o art. 21, cabendo a iniciativa indistin
ctamente a qualquer de seus parentes qualificados.

§ 5. ° Toda as de :larações, depoi de rubricadas pelo the oureiro,
serão entregues ao cbefe que rabricando-as tambem, as fará registrar,
para serem arobivadas na tbesouraria da rep1l'tição, com o numero
de ordem escripto exteriormente no alto da foi lia pelo empreg,ldo a
quem couber esse serviço o qual assig-uarâ. com a data do arclli "ameuto.

§ 6.° As deolarações feitas pelo contl'ibuinte e inscriplas no livro
da contribuição, no;; lermos indicados neste nrligo, não excluem acção
dos parentes, que observada a gradação e tabelocida, se eon iderarem
prejudicado ; não sendo. nesta ea o, paga a pensão sinão depoi de
solvida a duvida ma recebenllo-a quem a ella. tiver dil'eito, em pre
juízo do tempo decorrido.

Art. 28. TOllas a declarações inscriptas na parte a elle de linada
no livro da contribuição pal'a o mOllte[lio, teem por fim evitai' que as
familias sotrram os embaraços a qu" ficam sujeita, para habilitar-se a
percebei' logo a pensào devida por morte do con tribuin le, fical.do de te
modo apta 11 en traI' no gozo cla pensão, independentemente de mais
provas, as [les oas que a. ella tiverem direito, guardada as di po-içoões
do ar1. 40.

Quando taes declarações não tenham ido feila de conformidade
com o arti"'o anterior, por morte do contribuinte sua familia telá de
habilitar-se, como exige o decreto n. 3607 de 10 de fevereiro de 1866,
para entrai' no go o da, penfiào.

Art. 29. Quer em vida do empregado, I]uer por eu fallecimento,
o Tlle ouro, e a the;;oul'al'ias pOllerão fi c i1j,;:1r a verdade da. inseri
pção, si con tal' que hou ve declaração indebita, on omis-ão de decla
rações devid'ls ou de alterações occorl'ida~l e, hem a'sim. i constar que
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!louve casamento do empregado posteriormente â. época e~ que elle
noderia flzel' declarações, ou na hora extrema, ou que a vlUva ficou
gTavida (art. 33 § I" n. I). .

A!'t. 30. \. legitimação dos filhos deve ser convementemen1.e
prova la.

QU~l,uto ao casamento e á existencin de irmãs e sobl'inlJas, que não
viviam em companhitt do con trilJUinte, pode-se exigir, além de quaesquel'
provas, documento comp!'obatorio fornecido pelo Registro Civil ou
pelo Juizo dos casamentos.

CAPITULO V

DA PEN Ão

AI't. 31. A' contribuiçãv corresponde pensão, que por morte do
contribuinte pode er dividida pelo' pal'entes, conforme o art. 33, mas
que é devilla á familia, na impol'tancia de metade do orJenlldo, do
qnal tenha sido descontada, salvas as disposições dos arts. 17, 18, ]9,
21 e § 6° do art. 33.

Art. 32. Logo que fallecer o empregado contribuinte, sua f,lmilia
tem lireito a pel'ceber a pensão immediatamente (art. 40), sem es
forço de provas (art. 28), salvas as di posições do § 6° do art. 27,2"
parte do art. 28 e arts. 29 e 30; e logo que cessem quaesquer duvidas
pela veriftcaç.."io escrupulosa das circumstancia!l, á qual deve-se pro
ceder com a maior presteza passivei e sempre dentro do mez do falle
cimento, si não depender de acção ventih\da ou a ventila!' no fóro
civil, serão extrahidos os titulo para serem entregues a quem de di·
reito, cobrando-se de cada U111 a importnncia de I , que sel'á descontada,
em favor da caixa do montepio, de cada pensão on parte da p~nsão no
primeiro mez em que esta for abonada.

Os titulos serão assignados pel director gera.! dil C0ntabilidade no
Thesouro ou pelos iuspectores tias thesourarias.

Art. 3. Eutende-se por familia cio contribuinte para ter ,j1.'S á
pensão. a que huu ver sido inseri pta com as declarações por elle feitas,
segundo ns disposições do art. 27, tendo preferencia, na ol'dem em que
vai declarada, e excluindo quaesqller outros parentes:

§ 1,0 Aviuva,si não estava divorciada e vivia em f,lmilia, os
11lbo' menOl'es de 21 annos, si jil não estiverem emancipados por
qualquer dos meios legaes, e as filhas solteil'as que viviam Da com
panhia do empreo'ado, ou fúra della com o uecessario consentimento,
Iegilimos ou legitimados, segundo a legislação vigente; sentio metade
da PDS-O par,. a viuva e a oulrel metade l'epartidamente para os filbos
e filhas nqui indica.dos: -

1.° No caso tie tel' ficado gl'avilla a viuva na época do fallecimento
do conlI'ibuinte (art. 29), far-se-!L,. a divisão da pensão contando COIU
o filho poslbumo, cuja. quota sera entl'egue a eUa, emquanto o con
tl',II'io uão rãr detel'min ldo pelo Juizo de ol'phãos.

2.° Si o contribuinte ert' VillVO, si a viuva esbva divol'ciada, si
não vivi \ CO;'11 o nnl'ido e os l'ilh s, i tornar a casal', ou si vier a
ftllecar, to I I a p~as5.o sará. rep:l.l'ti I t C)IU igu tida'le p310s filhos e
dlhas do contribuinte na; mesmas condlçõ s acilU')..
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§ 2,° As filhas viuvas e QS nelo3 menores ou netas solteil'as, que
representem pai ou mãi rellecido~, filhos legitimos ou legitimados tio
contribuinte.

§ 3.° As filhas casadas e os netos ou nelas nas condições do § 2°.
§ 4° A mãi, quer seja viuv~, quer não tenha sitio casada, ,.i não

tiver outro ampal'o, e o pai invalido.
I. No caso de só haver filhas ca atlas, existindo tambem mãi ou

pai invalitlo, nas condiçõe3 desle par'lgrapho, a pensão será dividida
em partes iguaes pelos descendentes e pelos ascendentes.

II. Si não existirem filhas casadas e o contribuinte liver irmãs
solteir[\,s 011 ViUV'IS, a distri buição apI'oveitara repartidamen te, cabendo
metade a.s irmãs solteiras e lambem ás il'mãs viuvas, que viver em
companhia do contt'ibuinte, ou sob o amparo tle sna mãi ou de seu
pai invalido, nos mesmos termos do numel'o anterior.

§ 5,0 As irmãs solteil'as exclu.ivamente, quantlo não se der a
existellcia de mãi ou pai, como no § 4°.

§ 6.° As irmãs viuvas e os solJl'inllo menores e sobrinhas solteil'as,
filhos de il'mãs f,tllecidas do contribuinte.

Os sobrinhos menores e as sobrinhas solteiras, filhos de irmãs
falleciJas, teem apenas direito á metade do. pensão cuja parte repre
sentem" si rOI'em orphãos de pai.

Art. 34. 'ão pel'dem a pensão, em cujo goso estiverem, as filhas
on irmãs do contribuinte, que viet'em a casal'-se.

Art. 35. 0.3 filhos varões, invali los ou intel'dictos, aind,\ maiores
ou emancipallos serão collocados em igualdade com os filhos de que
trata. o art. 33 §§ I", 2°, 3' e 4°.

Os netos e irmãos do contrihuinte, que esli,el'em nas mosmas con
dições daquelles, tllrão direito a uma. pa.rte da pemão, igual á de cada
uma das netas e il'mã de que l!'atam os §§ 2° a ti" ào 1116smo ar1. 33.

Art. 36, O contribuinte que não tiver parentes nos gl'áo estabe
leciL10s no ar!. 33 podera. dispol' de metade da pensão por te 'lamento,
si o não houvel' feito pela inscripção, em favor das parentas indicadas
no n. 10 do ut. 27; bastimdo que a beneficiaL1a npresente certidão da
vel'ba testamentaria, para entL'ar no go:;o da pensão.

Quan io o contribuinte, que não ti ver familil. nos gril03 determi
nados no art. 33, ril1lecer inteslatlo, on não houver reito a. inscripção
constante do n. 10 do arl. 27, a pen~ão revertel'á para. o montepio.

Art. 37. Os pensionistas constan te.; do al'l. 33 §§ I° a 5° podem
receber mais de uma pensão comtanto qne a importanchl. de to las nãl'
exceda de 3:600" annuaes.

§ 1.° Si a viuva recebia mais de uma pensão, por sua. morte tl'ans
mittem-se em p:trtes iguaes aos descenden tes constantes do § lodo
art. 33.

§ 2°. Os pal'entes indicados no § 60 do art. 33, quando venha a
caber-ll1es pensão, de mais de uma lJl'ocedencia, terão direi to sómen te
á que róI' mais avultada.

Art. 38. A's pensioni~tas que mudarem lle resitlencia dar-se-ba
uma guia da qual conste o ultimo pagamento da pen ão ou o tempo em
que a ella tiverem direilo, afim de poderem opportunamente recebeI-a
na repal'tição competente do lng'ar da nova residencia.

Quando estiverem sujeitas á contribuição (al'ts. 17, 18,19,21 e 25
§ 2°) a guia mencionará tambem a ultim[\, effectuada, pam do mesmo
modo, continuar a ser feito o desconto.

Al't. 39. Extingue·se a pensão e reverle para o monlepio:
1.0 Com a morte do pensionista, excepto a pensão da viuva que
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fallecer havendo fiLhos menores ou fiLhas solteiras, nas conlIições do
art. 33 § l°, os quaes sel'ão investidos na quota que a ella cabia,jà
livre do onus do art. 25 § 2° n. 2;

2. ° Com a maioridade tios menol'es, s~l1vas as disposições elos arts. 34
e 35.

Art. 40. O pagamento da contribuição e joia, tendo sido esta
recolhida adiantamente de uma só vez (arts. 12 e 14), dara direito á
pensão de 'de o dia do fallecimen to do contribuin te.

§ 1.° O pagamento da contl'ibuição e joia, sentlo esta paI' prestações
reguLares e exactas ( § LO do art. 14). dará dil'eito a pensão depois de um
anno, contado da realização da segunda prestação da joia.

§ 2.° O adiantamento dajoia, si ficar completo depois do primeiro
semestl'e das contl'ibuições mensaes, dal'á direi to a pensão logo que
tenha deccol'l'ido um auno da realização.

3.° O pagameuto da contribuição com joia paga mensaLmente
daI'iI direito á pens'i.o depois tle 18 mezes contados da in cripção do
contl'ilJuinte.

§ 4. ° O pagamento da. contribuição sem joiu. (§ 3° 1I0 art. L4) só
dal'a direito à pensão depois de dous annos contados da inscl'ipção.

Não se incLue nesta disposição o contribuinte que, nas hypotheses
dos arts. 15 e 16, ti vel' concol'1'ido com a pl'imeim joia con fOl'me os §§
1° e 2" do art. 14.

Art. 41. As pensões eleste montepio não podem em caso algum
so[rel' penhol'a, ares tos ou embal'gos, nos termos d(1, Lei n. 2813 de 27
de outubro de 1877.

Art. 42. erão pagas as pensões ás proprias pensionistas, que
esti verem emancipadas ou a seu mal'idos e pl'ocurJ.dores, em pre·
sençn de autol'isação fOl'mal e satisfu.ctoria ou de procuração das
mesmas, conforme o decreto n. 498 de L9 de junho de 1890.

Art. 43. Incorre em prescripção a pensão que não fôr reclamada
no espaço de cinco anno, ob ervada a disposição do art. 5° do decreto
n. 857 de ]'> de 1l0vemLJrode 1851.

Desta prescripQão e tão isentas as pensões dos menores, interl1ictos
e outl'OS, que privados da direcção de suas pessoas e ela administração
de seus ben , estejam sob tuteLa ou curadoria, como determina o art. 7°
do citado decreto.

CAPITULO VI

DISPO lÇÕES GERAES

Al't. 4·L Este regulameoto começara a vigorar no dia 1 de no
vembro proximo futuro, procedendo-se dessa data em diante ao desconto
no Ol'nenado do empl'egados, como dispõe o art. 12.

Art. 45. No primeiro semestl'e da organisação do montepio as
thesourarias en viarão mensalmen te ao director geral ela Coo tabilidade
uma relação dos contribuintes ioscriptos em cada uma deli as, com todas
as declarações constantes das respectivas iuscripções (arts. 3°, (30, 12,
14, 24 e 27), afim de que se concentre no Thesouro a escripturação
geral do montepio, fazendo separadamente a dos empregados das
repartições dos Estados.

O mesmo farão quando occorrer qualquer alteração tias iodicadas
nos arts. (30, 12 § 4", 14 a 23, 27,32 e 23.
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Art. 46. As pensões serão pagas unicamente no Thesouro e nas
thesourarias, observadas as disposições legues; havendo para esse fim
livros esp€ciaes de pemionistas do montepio dos empregados de Fa

zenda.
Art. 47. O director geral da Contabilidade e os inspectores das

thesourarias,' no dia do fallecimento dos empregados quites da contri
buição mensal e joia, ou logo que seja reclamada, abonarão ás famílias
df'stes a quantia de 200 para funeral úu luto.

As famílias dos que não tiverem completado a joia receberão 150 ,
e a dos que não hou verem concorrido com ella, 100$, para os mesmos
fins.

Art. 48. A's familias, si constarem de viuva, filhos e netús menores
pais ou irmãs sol teiras, considerando-se entre ns menores as filbas e
netas !õolteiras, dos que falIecerem antes da época que dá direito a
pensão, sem haverem concorrido com a joi3. ou sem a tel'em completado,
(art. 40, abonar-Ee-ha, dentro dos oito dias do fallecimento, além
da quantia determinada no artigo antecedente, a que deva completar a
importancia das contribuições por elIe reallzadas .

. A's dos que fallecerem quites da joia, ante da época que dá
direito.á pen~ão, abonar-se-ha, no mesmo prazo de oito rlias, a impor
taDcia total das prestações realizadas, sem prejuizo do abono e tabe
lecido no artigo anterior (Dec. n. 942 A de 31 de outubro de 1891).

NO PARAGUA-Y

Depois do ataque ue Humaytá ( 16 de Julho de 1868) os paruO'uayos
retiraram-se para o Chaco. A brigada do coronel Pedra teve ordem de
atacaI-os em seu refugio.

Havia uma picada guarnecida por duas bocas de fogo inimigas j
nella só podiam andar tres pessoas de frente, e era completamente
varrida pela metralha. O coronel Herculano Pedra deu ordem ao
tenente-coronel Antonio Carlos de Magalbães que atacasse com o seu
batalhão pela picada.

- E' impossível, sr. coronel, chegar lá, porque sera o batalhão
destroçado pela metralha.

- Mas é preci!õo atacar por ahi diz o coronel.
- Cumpro a ordem.
E, pondo-se a frente do batalhão, seguio. Ao entrar na picada foi

o primeiro ferido no braço, mas não se importou, e deu mais alguns
pas os, quando uma outra bala o atra\'essou, prostrando-o morto.

E assim morreu, verdadeiramente sacrificado, Antonio Carlos de
Magalhã€!.l, um dos mais bravos e intelligentes officiaes brazileiros.

Morreu viclima da falta de tactica e ignorancia de seus chefes, dos
quaes alguns sempre entenderam que se devia atacar o boi pelos córnos.
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Em 1893

General de divisão gt'aduado Tude Soares Neiva.
/} neral de bt'igad•• Estevão JOSI;: Fel'raz.
General de bl·igad•• Luiz H nl'iflLle de Oliveit'a Ewbank.
General de brigada gt'aduadc B nto José Fel'lJandes Juuiol'.
Coronol Antonio Joaquim d,. Costa Guimarães (art. )
Cot'onel Antonio Vil'gilio de Cat'vall1o (oav. )
Corouel Carlos Manoel Ferreil'a de At'uujo (est. m. 2a 01. )
Coronel Elluat'do José Barbosn. ( e.5t. m. Ia 01. )
Coronel Francisco de P,LUla Pel'eira Fortes ( art. )
Coronel Luiz dos Reis I''.L1oão (iuf. )
Coeonel Onofre José Antonio do> Santos ( inf. )
Tenen te-coronel Franoisco Soares Neiva ( inf. )
Majoe An tonio Nicoláo CO:1sul (cav. )
1\Iajor Luiz Lopes da. Rosa ( cav. )
Major EacHico Goularte Pinto (cav. )
Capitão Antonio José Duftl'te ( inf'. )
Capitão Autonio José Ribeiro ( iut'.)
Capitão Aristidos Fl'anoisco Gat'nier ( cav. )
C,.pitão Candielo Rufino Borges d·. Fon. eca (inf. )
Capitão Constantiuo Antunes cio Prado (oav.)
Capitão Fmnci. co Jo~é Velho (iuf. )
Capitão Francisco de P'1ula Andl'aue (inf. )
Capitão H meique Afi'onso de M'aujo 'Macedo (inf. )
Capitão João Nepomuceno Pdt'eira Lisboa (cav.)
Capitão João do Rego Barros (est. m. I" ols: )
Capitão Joaquim Benevenuto ele Almeida Nobre (iof. )
Capitão Joaquim Feneira da CllUh~ Barbosa (inf. )
Capitão Joaquim IUl1ocencio de Oliveil'a (inf. )
Capitão José Be1'l1ardino de Vusconcellos ( inf. )

,Capitão Luiz Gonzaga de Lyr•• Flôl'es (iuf. )
Capitão Manoel de Alcantara de Souza Cousseiro ( iof. )
Cu pitão Manoel Moeeira de Souza. (iuf. )
Capitão Miguel Teixeira da Costa (inf. )
Capitão PJmpeu d Souza Ararigboia ( inf. )
Capitão R':ldrigo José de Figueiredo Neves (oav. )
Capitão Dl'. Vil'iato cle Cerqueil'u C.lIdas (corp. S:lI1. )
Tenente Antonio Faustino d:t Silv•• (lnf.)
Tenente Carl s Soares (iuf. )
Tenente Miwcel JO'é dos Santos Bllr1JosiI. (cnv. )
Alf'eres ALieliuo José dos Reis (inf. )
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Alferes Amancio Francisco José da Costa. (inf. )
Alferes Antonio Isaac Ribeiro (iof.) .
Alferes Antonio M,u'ques rte Cwvalbo (iof. )
AlfereS Florencio R.oque d9 SOUZ,\ (cav. )
Alferes Francisco de Oli veb'a Mes ery ( in f. )
Alferes Frederico X:\Vier Neves ( iof. )
Alfel'es José Maria tle Oliveira Guimarães ( inf. )
Alferes José Loureoço Correu (iur. )
Alferes Manoel Alves de Oliveira' (inf. (
Alferes ~r:lI'cos Francis,:o da PuritiClção ( inf. )
Alferes Silvino Muniz de Lemos (iof. )

Em 1894

Uener'al de di,isão Carlos Frederico da R.ocha.
General tle divisão Jo1i.o Jo é de Bruce.
Genera1 de brigadi. Thoma 7, AIves.
Gener'al de brio'ada graduado Jusé Fr'anciseo Coalho.
Coronel AllJino RO:iiEH'e (art. )
Coronel Alt"redo de Miranl1a Piuheiro d:1 Cuuha (C,H'. )
Coronel Ali tonio Fran :isco O tarte (art. )
Coronel Bento Lniz da G;\llla ( iuf. )
Coronel Carlos Eduardo S,w IlIier de Piet'l'e Levée ( eng. )
Coronel Cornelio Ciu'lIeiro de B lI'ros Azevedo (eng.)
Coronel Emygdio Cavalcante úe Mello (engo.)
Coronel Jo lquim un. Costa M,\ttos (est. 111. 2,' el.)
Coronel João Baptista de Almeida (cav.)
Coronel Lui7- Manoel d lS Cllngas D ri" (est. m. I" cl.)
Tenente-coronel Capitulino Cesar Loureiro (inf.)
Major Antouio Jo e dos anto Azevedo Juniar (ccw.)
Major Julio Alve Chaves (cav.)
Majol' Leoncio Luiz Pltlto Ribeil'o (inf.)
Majol' M'\l1oel Alexandre Pc5.Ôl de i\1ello (iof.)
Ca,pitão Argemil'o 11:\ Costa am pa,io (cav.)
Ca,pitão Felippe Santiago Fern lndes de Andrade (inL)
Capitão João AI,es de Castro (inf.)
Capitão João Augnsto Viegas i..hl Si Iva (in f.)
Capitão João B lpU ta Pinto (inf.)
Capitão Leonidas Epa,minondas de Carvalho e ilva (inf.)
Capitão Manoel Alvls de Azevedo (cal-.)
Capitão Raymllodo Pet'digão de Oliveil'a ( inr.)
Teneote Antooio ~Iari;\de ouza (inf.)
Tenente Antonio Pedt'o Sanlarem (inf.),
Teoen te Carlos Augusto Cogoy ( cal'.)
Tenente José Florencio de Carvalho (arL)
Teoente phat'Jnac:mtico Jo é Gonçal ves (I<t Silva ( corpo sanit. )
Teneute Mauoel José Soares (l;.l\'.)
Alferes Emiliano Alves do Na.scimento (iof.)
Alferes José Tl1eophanes de Souza ( inf.)
Alfere Josué l!:xpoz de Mil'anda (iof.)
Alferes Manoel Fl'aucisco da Costa (iuf.)
Alferes Pedro Nola~co de Souza Lobato (iof.)
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Em 1895

Mal'echai graduarIo Joaquim M'~n Ies Ouriqu) JdCqUOS.
Gel1el'aJ de bri"'o:la Francisco Raymunuo [i;wel'ton Qu:"tdr,s.
Genel'al de briga.da J Jsé da Cerqueira AO'uiar Lima..
Genel'"l de bri:rada eb,'stifio R:tymundo Ewerton.
Coronel Antonio Alves Pel'eira Salgado (cst. m. }> cl. )
Coronel Z(~rerino José Teixeira Campo;; ( inf. )
Majol' Antonio da Silva Matloso (est. m. 2a cl . )
1\1a.iol' Canel ido José de Medell'os ( ca v. )
Maiol' Bomcio Vieil'a le Souza ( inf. )
l\fnjor Joaquim Jorge de Mdlo Filho (est. m. 2" c\. )
Major l\hximilio Augusto Cal'l1eiro (inf. )
Major DI'. llaymuudo C:.letano da Cunha ( corpo medico ).
Capitão AI fl'edo l1e Az'weclo l\lat'ques ( L. 1852, al'L )
Capitão At'thnr Cavalcanti do Livl'amento ( inf. )
Capitão DI'. Cincinato Hel1l'ique d,t . ilva ( cot'po metlico )
Capitã'J Joã.o da Sil'va Ramos ( inf. )
Capitão meuico de 4" classe Dt'. Hortencio Leovigildo de Mendonçl

Uchô t ( Oemi são).
Capitii.o Joaquim Rodrigu3s Pereira (inf. )
C.I pitão .losé E,.lual'do Abranches de Moura ( Demis.;ii.o ). art.
Capitão José Maria da Ro::ha Andrade (inf. )
Capitão .10.' ~Iaria de B~aul'epaire Pin to Peixoto (est . m. ln cl. ) Demi.
Capitão Lal'ayette l1.ll'bÇlsa Ro lrignes Perail'a ( L. 1852, art. )
Oapitáo Luiz Fnnci co tia Co~ta (inf. )
Capitão Manoel Cot'rea da C,V11:'lra (cav. )
Capitão l\hnoel Duarte Bello (il1f. )
Capitáo l\lll'cJlino Americo de Oliveir.a Netto (C.lV.
C:tlJitão MlIl'i:.l.IlO 1\brques da Silva ( iur. )
Teuente AI'btiLles Augu.to Villas l30as ( L. 1852, cavo )
Tenente Gustavo Adolpho de Vnsconcellos (L. 1852, cavo )
Tenente phal'muceulico Jo.é Luciano Coelho de Moraes (L. 1832 ).
Tenente L'\Urinrlo José 1\lontell'o ( inf. )
Alferes Antonino i\hrh Ido (L. 1852, ir.f. )
Alferes E~equiel de SO:J;(.l Lima ( iuf. )
Alferes Jo:"tquim Rodl'igul~~ Lle Siqueil'<' Jardim (L, 1852, cavo
Alferes Luiz Bneno Horta B:trbosa ( L. 1852, inf. )
Alfel'es Manoel hnuario da Annunciacão ( inf. )
Alfel'cs Edual'do 1\lanoel da Silv,t C031ho, ( Demissão).
2° Ttlllente Het'mes ele Abreu Lima (Damissão). inf.

Em 1898

Gen:ll'<L! de divisão Clllclido C03ta.
Gener.11 de bl'igada grülluado Amel'ico RI)'1rigucs de Vascún~allos •
Coronel Jo;;óPaul'o de Oliveira Galvão(cav.)
COl'onel Luiz Rauello de Vasconc3Ilos (art. )
Tenente-col'onel medico de 2:' classe DI'. Antonio Pinheiro Guedes.
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. M.ljor Felippe BJzarl'a Cavalcn.ute ( iuf. )
Majol' José C3.:,los da ilva Telle (al·t.)

.Mi.ljor Victol'iuo dos Santos Silva ( info )
Ctlopitão Antouio DOl'ges de AUltloyde Jauior (cav.)
C.lopitão medi~o de 4' classe Dr. Au tonio do O' de Almeida (Damissão ).
Capitã9 Benedicto Graccho Pinto dtlo Gama ( al't. )
Capitão Franci co Antonià da Fonseca Junior (in!'. )
Capitão [nnocencio de Sant'Ann.l. Velloso ( inf. )
Ca;Jitão José Antonio de Souza (cJ,v. )
Capitão Manoel Accioli Pinhail'o ( inf. )
Capitão Prescili tnO Nunes de Abreu ( iuf. )
Tenente Ahel NO;{lIeil'a (cav. )
Tenente Antonio ;vlartins de Mello ( inf. )
Tenente medico tle 5" classe Dr. Artl1ul' Cortes Guimarães (Demissão).
Tenente E Imundo Whight, cavo (Demissão)o
Tenente Eucliúes Rolirigues da Cunha (esL m. ln cls. )
Tenente João C,tmillo lia Silva Seixas (inf. )
Tenente João Feliciano Bandeira ( cav. ).
Tenente medico adjunto Dr. José Onofre Muniz Ribeiro ( DJmissão).
Tenente U'guel Gonçalves de Castro Mascarenhas ( irif. )
Tenente phal'maceutico de 4· classe Raymundo de VascOnCl3ll03.
Alferes Benevenuto José de Moraes ( iuf. )
Alfel'es EmUiaDo Alves do Nascimento ( inf. )
Alfel'es Fl'.lUCisco Si po do Nascimento ( ine. )
Alferes Francisco Hyppolito dd Mariz França (inf. )
Alfel'es Gonçalo de Araujo Chaves (inf. )
Al/eres Horacio Nunes Monteiro ( inf. )
Alfel'es Joaquim Jo_é Florencio ele Moul'a ( iof. )
Alfel'es João Canrlido da Silva MUl'icy (cav. )
Alferes José Antonio Pereira· Rego ( Demissão ), iuf.
Alferes José do P,I trocinio Vascoucellos Monteiro ( iaf.
Alferes l\I.ttnoel Vieira da Silva ( ine. )
Alferes Ricar-do Ferreira Camp)s ( inf. )

Recapitulando, vê-se que ele I ele jaueil'o de 1893 a 31 de dezembro
de 1896 fOl'am refol'mac\os. 155 officiae,

Em )892. . . . . o • • • • • • • • 86 »
De 15 de uJvembro de 1889 a 31 de dezembro de

1891 325 'tJ

Reformados de.sde a proclamação da Republica. • 566 »



Ex~eulvão militar ao Rlo a ~allta Catnarilla, eill 1~ ~~

DIARIO DE U~I EXPEDICIONARIO

Dia 6 de setembro

Eu estava aquartelado em .•. , a alguns kilometr03 distante da
cidade. O tt'em da ma.nhã, que conduzia os jornae3 do dia e a3 ma.las do
correio não chegara. Oito horas! nove, dez, ooze .... e os tl'ellS não
chegllm ....

Nota-se qualquer inquietação no povo:1.Jlo. O que haverá'~

Ao meio·dia oube-se afinal que qualquer cousa. de anormal, de
grave se pa~sara no mar, e que um grupo de amotillulol'es cJ.pitalle.1clo'
por um ex-ofIlcial de ma.rinha, derrubâra postes telepho:J.icJs e siglla.es
semaphoricos el11 um não pequeno trecho da CJn trai, interrompendo
assim o trafego.

Cerca de I hora da tarde chegil. o primeiro trem. Não havia mais
sigiUo, soube- e abertamente que a esqu\dra sueta no porto se revoltára
contra os '(lodere3 constituidos da. Nação. O trafego rest\b3Ie3sra·se e os
trens corriam com certo atrazo, porém francamante.

Noticias e bO:l.tos Cl'UZaV.lm-se e mil conjecturas perdiam-se ao
acaso. "

Ao entardecer chega a Ol'uem ofIlcial de promptidão. Pernoito no
quartel com 03 meus companheiros.

Dl~s 7 e S

Pet'manece a ordem de promptidão. Chegam o voltam emissarios.
Ouve- e ao longe o troar do canhão. Cuntinuam 03 boatos ala.rmantes.

Dia 9

Aca.ba~a dejanti1r ... Ouvd-se tocar reunirem accelera.lo. Chego
á juneU 'l j soldados e officiaes correm apress tdamente. Tomo o bonet.
Um cabo ue esquadra, su[\,reoto. offegante, cal1pdo chega-se a mim e
mal pôde balbuciar este suggestivo recado:

- Seu tenen te, o batalhão vai marchar.
Parto pari\ o quartel. formo o batalhão. Officiaes tomam posição á

frente das nas unidade::; tacticas. Sôa o toque de avançar. Chega-se a



GENERAL

FRANCISCO P. ARGOLLO





EXPEDIÇÃO MILITAR 197

mim o meu commandante e declaril-me que, recebera um telegramma
ordenando a marcha immediata do batalhão para .. , . e que eu e algumas
praças ficavamos em....

Desfila o batalhão ao som das corneta e dos tambores. Chega á
estação, Na melhor ordem embarcam as companhias, Ingo após os
officiaes.

Bate i\ ineta, tl'ila o apito do cheCe de teem, silva a locomotiva....
e s0bre os trilhos da gare deslisa uavemente o comboio. Officiaes e
praças agitam os lenços e dão vivas ti Repuhlica, que são corre
spondidos pelos que ficam.

Desapparece o tI'em na orla do horisonte, nem mais se ,ê o vestiO'io
da fumaça, que a locomotiva solta pelos espaços indefinil1c ,

Ób ! di'as ~lol~l'oSOS de 'mi~ha' vida. 'co~rei' veioz~ , ~or~'ei velozes.
O que se pas ou no decurso de 10 de setemlJro a 3 de outulJro guardo
nlaclo nas profundezas de meu coração ferido. , ,

Dia 3 do outubro

Encostado a uma das janellas do longo avarandado do quartel ge
neral eu meditava profunda e tristemente sobre os homen e a cou as.... ,
quando sinto alguem bater-me no bombro. Era o meu di tincto amigo
coronel Al'tllUr de Moraes Pereira, que nomeado para uma delicada
commissão no Paraná, me convidava para ~eu auxiliar.

Acceitei o attencioso convite.
Desapparece o coronel e penetra no O'alJinete do ministro da guerra.
I\Jomentos depois eu recebia ordem ue marcha. Todo o resto do dia

occupei-me em preparativos de viagem,
• • . . • • . • • • • o' ..o.... ...
Pelo trem paulista da manhã partim com de~tiuo á hospitaleira

terra de Anchieta a expellição militar sob o commaudo do general de
brigada Flancisco de Paula Argollo, nomeado commaudante do 5° dis
tricto militar e de todas as forças em operaçõl!s DO Estado do Paraná.

Essa expedição compunha-se do seguinte pes oal:
Major Fe1ippe Schl1lidt, capitãeE Carlos Augu to de Campos, Laura

Severiano Müller e Fabio Patricio de Azambuja; tenentes Thomé
Barbosa Peixoto, Fredolin Jo~é da Costa e Aristides Villas Bôas;
208 tenentes Alexandre Argollo Mendes e Antonio Duarte Bentes ;
coronel da guarda nacional Carlos Napoleão Poeta, tenentes-coroneis
Hel'Cilio Pedro da Luz, Emilio Blum e Jeronymo BaptLb Pereira So
brinho, tenentes Oscar Candido CapeI la, alferes Augu to .'unes Pires e
Carlos Paiva.

Alumnos da eEcola militar José Joaquim Pires de Carnlho Albu
querque, Clemente Argollo Mende" e Gllst,n-O Lehon Regis, cadete
Alvaro Lima.

Os empregados da Contadoria da Guerra capitão honorario João
Pacheco R,odrigues Villanova e tenente !\Janoel Raymuntlo CordeÍl'o,
este auxiliar e aquelle chefe da caixa militar.

Encostado á expedição Eeguia o engenheiro civil Candido Ferreira
de Abreu, e como medico, o de 4" classe Dr. João Baptista da,.Iotta.

Azevedo Corrêa.
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Além desse pessoal contavam-s3 as duas ordenanças do general.
A expedição chega ás II horas da noite·em terra patlli~ta, desem

barcando na estação do norte, no BI'az, onue a aguardava o Dt'. Bol'
nardino de Campos, então pre idente do Estado de S. Paulo.

. . . . . . . . . . . . .
Eu pernoitei na Central, n'um des vagões dormitorios que o nobre

coronel Dr. Vespasiano me cedera.

Dia 4

Desperto peln. madrugada ao som de vivas :1 Republica. Chego ã.
plataforma. Uma massa enorme de povo saudava enthusiaslicameute os
que parliam ....

Era o batnlhão academico do Rio que seguia em dil'ecç1io a Kilheroy.
A's ô horas da manhã chega da Piedade o coronel Moraes Pereira.

Meia hora depois partiamos em direcção a S. Paulo, onde chegámos
ás 9 bOI as da noite debaixo de lllni!. copicEa chuva.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emquanto conlemplavamos os ricos panoramas que se de dobram

pelos exten os vargedos, planicies e elevações que bordam as zonas
percorridas pela Centra!, emquan to descortilla vamos a torre branca.
de Rezende, a capellinha histol'ica da Apparecida, os g-olhicos ele Lorena,
e os muros selteirados de Taubaté, Pindamonhungaba e IIIogy das
Cruzes; emquanto viamos altivo, magestoso, sereno, coner em seu
leito o opulento P,uahyba, cOI'talo aqui e alli por pontes metallicas,
o gen9ral Argollo,,j:1 descançado da viagem e'a vespera, combinava
com o pre idente do Estado e o commandante do 4° districto militar, o
melhor meio de emprchencler a viagem para o Paraná.

Depoi de muito discutido e de explanado perfeitamente o assumpto.
ficou a~sentada a viagem pela costa em dil'ecção ao Varacloul'o, attenta
a difflculdade e mesmo perigo de uma tl'ave':sia pelo oceano, e pelo
conllecimento topogl'n.phico, que até enlão ha.via, da região a atra
vessar cio ltararé PO]' Jagual'iahyva.

Dia 5

Pela manhã procurámos o Exm. SI'. general Argollo. Encon
tràmol-o em palacio, onde fomos gentil e cavalheirescamente recebidos
não só por S. Ex. como pelo presidente elo Estado.

De de então ficámos incorporados a expedição.

A'~ 4 ilOr'as ~Ia 'tal'Je ~a. 'esl~çio d'a ~str~cI; cI~ fe'rm' in'gle'za: n~
Braz, ,seguiu a exped~ção com t1estino a San tos, onde chegou as 9 horas
da nOIte, sendo I'ecebltla na gat'e da rua de Santo Antonio pelo coronel
José Jardim, commandante do 4° distI-icto militar, e por grande numero
de offi.ciae', então em serviço na praç:l ue ~aDtos.

Ahi, foi a expedição dividida em duas turmas: uma hospedou-se
no hotel EW"opa, onde o general assen tara a sua séde' a outra no
hotel Globo, sob a direcção do major Schmidt. '

A' expedição incorporou-se o engenheiro civil Alipio Borba, encar
regado pelo Governo do Estado de estabelecer meios de defesa em
Iguape e Cananea.
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Dias 6. 7. Se!>
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Chove cOlltinuamen te. Agunrdam- 'e meios de conducção e a chegada
de 100 homens que devinm reunir·se ás forr;aexpedicion:1l'ia.

No dia. 9 chega o capitão-tenente da ur'matla José :u'lcs de Car
valho e conferencia demorada e longamente com o general.

Dia 10

A's duas hOI'a~ da tarde, debaixo de uma chuva milHJa. e imperti
nente, a. expedição embarca-se na prClça da Matriz em tres caITos da
Cornparl!lia de bOllds a 'rapar de S. Vicenle.

A's quall'o homs d,. tarde chega-se a S. Vicente. Ollas canoas
apenas:. ;\""uartlavam pam all'avessar o br'aço do mal', que iJnnlm a.
villa; nellas 'eguem o general e alguns olIiciaes em demantla do Parlo
elo Rei.

Ahi chegarlos failal'Um as carroças pl'ometlidas; e a p.3, debaixo
de chuva, açoitado pelo vento, segue o g-euel'al até certa exten,ão,
onde uma cal'roça o toma, conduzindo-o ao PifJssabussú.

O resto da fOl'ça. expeclicionaria permanece na ml1l'gem opposta,
Villas Boas e Poela, cançados do eS[Jel'l1r e ilng'ellados pela chuva,
llenetram num gnlp:lo e delle retiram duas cnuó1s. Lançam-n'as aI)
rio e, tomando remos, grnnde pal'te da gente oe11<1 ' emlx1I'ca.

:1IIais tarde I'egre sam ns duns nutl'as, que conduzem o pe>sJal
restante. Ao chegarmos no P01'lo do Rei soubemos que o ger.eral par
tira para o Piassabuss1í.

Era noite fechadn. Céo negro e tenebro-o. Apena o coaxar das
rãs nos pantanos inlCl'rompia o silencio profuodo da. noite chuvesa e
triste.

E' impossive! seguil' a pé, não lIa CJuem nos ""uie.
Os canoeil'os recusam- 'o empl'ehender viagem até o p<'rto de

Piassabussú. E' preciw aguardar a. hora da maré, CJue, llO parecer dos
conhecedores do lngal" só devia começar pel,. madrugilda..

Como passai' e~,_e tempo ~

Aurigâmo-llos a um caseLre, pedimos café, fumo e rapal1ura.
Emquanto se e perava o rafe ele rhalei1"CI, Villas Bons contava.

anecdotas e charalllls. E o dono da cn,a, um caboclo vellJo e descon
nado, distribuia numns cnn.cas 'de louça impo,siveis o cal"é adoçado
com ra pad ura .

E, rolando entre os dentes amarellaclos um pednço de fumo, re>
mungava:

Vosmecê de-curpe, é ll'[I,ste de gellte pobre.
A' uma. hora da madrugada voltam os canoeiros:
- A maré começa a encher, "fllUo-nos embol'a.
Partimos .•. O coronel Moraes Pc3reira l~ão podendo, por seu estaclo

ele sande, })l'oseguir viagem, dá parte de d ente e regre, [l a SltlltOS.
A's 3 hOl'as chegamos ao porto lle Piassabussl'l. Saltamos. Em nz

de uma e trada franca ellcont1'amos um ver.la:.leiro ri e, l'Jue atraves
samos com agua até quasi á cin tura. Villas BOJs, mais feliz do que nó •
passa. nos hombr03 de um canoeiro.
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De calças a1'l'egaçndas, pés descalc;o, exbaustos de fadign, che
gamos, finalmente, a casa onde o general se alJrigára.

Serni-deitado soure nma velha nlesa de madeira estava o n-eneral;
pelo chão espa Ihados aqui e accla os ncssús compnDheiros desc-ançavam.
E sobre elles esbatiam-se os frouxos raios de luz de uma lamparina de
neite.

E~qu'aDto i'nici'av~m~s ; p~reg.l'il~ac;iÍo ~ C~ryiib;, Dual:te Bentes,
a mandado do gener;\l, emprehendia por' mar a passngem de todo o
matel'ia I da expedição.

A 10rdo do Bracuhy, caruncho o relJoC;1(Jol', expuuha-se Duarte
Ben tes a todos os perigos, porquanto o Republica e o Palias crúzavam
continuamente as barras de Sante e Panl11aguá.

Dia 11

A' 5 !loros do manhã parte a expedição em carroças, em numero
insufficiente para o pesseal e o material que devia conduzi_r.

A cada carroça coube cinco a seis pes oas.
E em demand, da praia da Jm-ea, lambem conhecida pelo nome

de Cúmp"ida, desflla a Carayalla ...
Que cou~n monotona! Quiuze leguas de praia sob um sol ardeDtio.

Aj:.enas o rum-rum das carrcc;as ~olJre a areill e o I uido das vagas sobre
a praia se fazem ou vir.

De vez em rjUaDrlo ne ~a fxtensão iDlermilla surgem dos mattos
u D typús pntilJulbres, barhados, n.altra]Jilhos, Dojento", sujos; abai
xam-se na areia, cavam-u'a cC'm a.s mãos e retirnm dessas peqneDas
escavoções uus pequeno" molluscos - tatHhims - que lar.çam deDtro de
umas cuias.

1~l'am os habitantes dessas invias paJ'ogens, em geral, pescadores
que vinham Luscar ma teriaes paro sua ha bi lua I refeição.

Não é pos ivel supporlnr mai::; o calaI' das carl'oças nem o ruido
monotono e tl'i te das rodas sol,re os eixos. RenUio Luz, poeta,
Schmidt, Fabio do Azambuja, Thomé Peixoto e outros, descalçando-se e
~le calças orregac;odas, pôem-Ee em mal cha, a pé, por aquelle arpai
lmmenso.

De repente a comili\"a para. Alguem de binocul0 em punho des
cobre no horisonte um p0nto negro, logo após a forma de um navio,
u ma[bandeira braDca no maslaréo de gavea.

- General, tem bondeira bl'ancfl, é revollow; é o Paltas que DOS
vigia, gI'itava o Poeta.

O general, calmo, ereno com um " cc sorriso nos labius, toma o
oculo, vê, olha, examina.

- O que é isto, Poeta ?
- E' o Palias, general; não Yê a bandeira branca ~
- Vamos, meus senhores, 0[0 é Dada.
Realmente, era um navio ao longe, muito ao longe. Seria o

Pallas? não soubemos.
Conlillua- e a e níaclonha malc]'a. Depois de certo tempo, detem-se

de novo a comitiva ....
- O que sera?
~o longe, junto a uma dns carroças o general aguarda os relal'

datarlC'S. Approximamo·l1os. O genelal lomava. uma ligeira refeição:
pão e carne assada fria.
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Era tempo. Estavamos varados de fome.
Mas que desgraça nos esperava!
O Poeta. elevildo ás altas funcções de quntel- mestre general,

deixar~. contra a ua vontade, apodt'ecet' il curne emolhal'-se o pão.
MuI acondiccionada a matalotagem e deteriorara pelas continuas
chuvas. Apenas se salvara uma diminuta porção. O Poeta, !Jue 1Jello e
leal companheiro! não se dá. por aclJado, distribue-nos, à farta, salame
e pão amollecidos I elas chuvns, tudo isto regado por um't !Jel1a cane
quinha de aguardente.

Que beIla refeição, que magnifico banquete! Oh! só aquel1es que
nunca passaram por taes transes, não podem avaliar o quanto é bello
- um pedaço de pão e de salame banhados por um trago de aguar
den te, após uma longa marchn, quando o e tomago reclama, exige
alimentos .

.r\' 4 horas da tarde deixámos finalmente a intermina vel praia,
entrámos por urna porteira a dentro e dahi a pouco penetravamos
triumpIJantes em Conceição de Itanhaen, como si rassemos vencedores
de mil batalhas. Pequena villa ituada em grande planicie repousa
Itanhaen á margem esquerda do lio do me mo nome, a . S. O. de

. Paulo (Capital).
Ruas estreita e rectos, casas terrea e ucanhadas dão-lhe um

a pecto triste e monotono. Quebr,lm-Ihe a monotonia e thetica a igreja
e a cadpi(l, ,elhos casarões a pedirem ao ,ia,in nte a esmola de um!\,
picnreta. Ruas e praças cobertas de vegetaç'ão, mal as eindas mal
cuidadas, qua~i desro'·oada~.Commercio fI'aco, frnquissimo; a industt'ia
quasi nulln. Não ha criação de gado de especie alO'uma.

No emtanto, Ilanhaen tem sua historia e ~uas bellezas naturaes.
Primitivamente aldeamento de indios: foi em 1549 povoada por portu
gueze, teudo ti sua frente João Rodrigue~ Castelhano e Cbristoyão Gon
çal\'es. Em 1561 o Capitão-Mór Francisco de Morae" ele\'ou-a a villa.
Só em 1679 foi a villa instituida em cabeç~ da capitania de S. Vicente,
pal'lindo daIli todos os actos concernentes á adminUração publica.
E, diz-nos a historia, que is o se deu devido a uma questão juridica entre
a condess,a do '\'imieiro, quarta herdeila da Capitania de S. Vicente, e
o conde de l\Ionte Santo, sexto herdE-iro da Capitania de Santo .\maro.
Hoje, Itanhaen é a cabeça do munici pio da Conceição de ~e nome e faz
parle da comarca de Santos.

Ao sopé do morro de Perna?Jlbt1co esteude- e uma praia pequena,
cujo sóIo é inteirameute formado de conchas de diversas qualidade" o
variados tarnaubo de a pecto lindissimo. No começo da praia que se
dirif'e a Pi1'vltybe ha um T1C'ÇO que dizem ter .iria feito pelo padre José
de Anchieta, com o fim de ensinar a pescaria ao' indigenas, para
que assim perdessem o habito de se alimentarem de carne llUm~tIla.

CachoeiJ as e quéJns d'agua bordam aqui e alli o municipio: taes são
as I ellez(ls naturaes de que tanto ,e orgulham os itanhaense .

. . .. .
0, fi demora em Couceição de Itanhaen foi curta, curtis ima.

Mnndava a pj udencia que e pa.sn, e immcdiatamente o rio, tanto
mais quando abi nesse ponto ha uma barra, aecessiveI li perjuenas
emuaTcnções, em vista de sua mobilidade. E cs moradores do lagar
no iuformaram que dias antes navios da e quadra revoltosa borJe
jav(lt11 ao longe a pequena !Jarra.

Acnmpou-se do lfldo oppo,to, e toda a tflrde e parte da noite foi
occupflda em fazer passnr as carroças, na baLa' ,endo necessario
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lanç,1f-se mão tle meios violentos pal'a ourigi'r os carroceiros a pro
seguirem vingam.

E emquanto que, nós do outro Indo do rio, aos pallidos reflexos
das vellas tio sebo esr-eta.Llas Das mesas sauoreavamos a bella porcada
cozida, Que o morador da casa em que bivacamos nos obsequiara,
a bom diuheil'o, o Dr'. lvlotta do Azevedo Corrêa occupava-se em •..•
tirar C1'Ol}lJÍS a. Japis dos tel'1'enos em volta.

Alta noite nos deitamos, cabendo a quem estas Iinhn escreve e a
FaLio de AZ<lmbnja um logar zinho tlehaixo de uma carroça.

Uma nuvem do mo!::quit03 enegTeava. o ambiente, apezar dos
pequeninos fogos que accendiamos 1ara afllgental-os.

E as~im [lassamos a noite. l\Ialdictos insectos!

Diu :12

AmanIJece. Toma-se o r!assi'lO café de c1wle:l"(t. Chove tOlTencial
men te, os carrocei ros rol nctam pro~eguir. C9agitlos, obedecem.

E recomeça a monotona viagem de calToças pelos novos aroa!'s da
Pl"Ctia Pequena, em dirfç50 :i . fl'altlas do mono Piruhybe.

Ahi cho""ac!o. , topam as canoças di pen,adas.
Largo taboleil'o este em que aC"1mpamos. Um "mcial distribue

armamento e munições à comiliya. Farta refei~ão de lJacalhau, unico
genero ahi exUen te, foi-nos distJibuida.

Apparelhada a expec;ição, se""uiu esta em demalllla do Pil'uhyLe,
ing1'eme e alto morro da sel'1'auo mal'.

ln começar o tormento o tia viagem.".
A',excepcão do general, que mon tava. um ca vnllinho tortlilho branco,

do Blulll, que cavalgava uma. mulillha zaina; e do Villas-Boas que re·
clinava-se doce mente u'uma 1êtle, adreue adquil'ida, todos nós seguimos
a pé.

Antes de ""algar o morro ~il"emos de transpoe a ponte, em recon
steurção, 80111'0 o Pil'l1hyl.e.

E, qual forllligueiro, um atrás outro, deuaixo de chuva copiosa,
obre um teITeno escorregadio, humido, iniciamos n dolorosa peregri

nação ...
Caminho ]lesados relas clJuyas quotidianas, aguas trazidas em

enxul'l'auas polas encostas da n1onlanlla, lWl'l'anct s t1esabando ao peso
de no,sos pé ; aqui um coerego volumoso, quo despenha-so veloz pelo
volume dn a""uas, ali i um tronco de aJ'VOI'e iOlmenso ; acolà uma riban
ceira ingl'eme indo ter a um a1Jysmo, cuja. peofundidac!() obscur'ece-nos
<.1. Yi ta.

Tombos, tropeções, quédas uccedem-se a cnda pns o.
Em meio da .iol'nad .. , Cordeir'o é acommeltido de uma syncope ;

escorrega, cahe em meio da esLI'ada.
Blnm. cede-lhe generosamente a muliuha zaiua, ... e a viagem

conlinún, n50 mnis suLillUO; descendo, descendo sempre.
.. . .. 4o.... ..

Entre o Pirtlh!lbe e o Una haum longo varzeclo, comoqueuma vasta
toalh,1. verdo estendida entee as fn\ldns das duas montanhas. Baixo,
inundado pelas chuva, e pelo tl'<1l1sbol'damento do Gua1'Uhu que vem lá
da serl as do~ Itatins, esse mimo. o vallo foi transposto debaixo dos
maiol'es 'acI'ificios.

Vencidas as uifficuldade:;, cheg:11110S ao sopé do Una, outra rami
ileação da serra do Mar.
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Exhallslos de fa.diga. e de fome começamos a 'uLir-lhe n. encosta.
E a maldita CllUVa. a açoitar-11os cOlltinuadamente. Os mesmos tra
balhos, os mesmos tormentos, aggravado" pela noite que >:e approxim[l.

Noi te fechada!
Nenhuma estl'ella no céo a guiar-nos o passo. Ouve-fe rumo\'; era.

finalmente o rio UM, a cuja. margem linllamos chegado.
Appa.relham-se Callô:lS, faltam remadores para fJunsi tOUilS.
Passa-se a revista ao pessoal, nola-se a falla de Schimiut, Campos,

Abreu e outro. Assovia-se, grita-se, o écho repercute o _~m pellls
encostllS afóra. 'inguem responde. Dá-se um, dous, tres lll'os; e os
tiros reSO[lm pelas vastidões a 113m ...

Já a podem-se de todos nós uma. cerla anciedade; algUlls se pre
param pnJ'a. ::eguir ao encalço dos retardatarios, quanrlo ouve-~e um
certo ruído ao longe. Grita-se, aSEovia<e, e esses signaes são le-pon
didos.

Chegam finalmente os nossos companheiros, SObl'llçando as mllln"
que elle proprios conduziam e que foram a causa. de tania anciedacle.

Segue a expr.dição pelo Uila do Pvelado abaixo, [J iI ge liada. pai' una
chuva impel'tiuenle e má.

Não ha remadores em nnmero sumciente ; remam os omciaes alter.
nallllc-se mutullmente. No fuu.lo de uma. elas cnnôas. teudo por lastro
agua e mais a""ua, e resgullrdlldo apenas por um poncho de LOlTnchn
se""ue o genernJ. Escul'idão profunda, OU\ e-se apenlls o balel' do' remos
sobre as agulls tl'anquillas. Rema.-~e n, lIam remar, llenllumn, choça
apparece, nenhuma e. perança de llgllsalho SUJ'ge.

A' meia noite o tempora I é de. feito, o rio como que desapparecJ
nas treva. O general l'esol"e de-embarcaI' uo primeiro pouso.

Alguem divisa um ponto branco. Appl'oximamo-llos delle. E' a
-vivenda do italiano necea.

Molhados. mortos de fome, do frio e de CllnSllço recolhemo-no' á
protectora palhoça. Alguem lembra-se de llccellLler um fogo DO centro
da saln. E qua i todos, como lagar/us aquecendo-ve aos raios do sol,
acocorllm-se em volta da improvis.tda fog-ueira.

CordeiI'o presta·me en tão um erviço enorme; passa-me um
pedllço de salame, que encontrara oão sei onde.

Li fóra a chuva estala.

Dia 13

Pela madrugada segue a expedição a seu destino, apezar elo mão
tempo.

Rio estl'eito e torluoso esse cio Una bOl'(lal1o de uma matt<.ria espessa.
Aqui e alU, velhos galhos de arvore sustentado por gavinhas de tl'epa
deiras ogrestes llpresenlam ao longe o a peeto de "ariados ql\adrcs.

Ora é um animal enorme,tde propO! ções colo saes que parece delel'
o curso do rio; ora, figuras humana llS mai bizarras se apJ'e~entam em
posições di versas.

E quanto mllis nos approximamos de;;ses quadl'os, de~sas figurfl e
desses pachydermes, tanto mais o bello conjuncto que os forma vai de.ap·
parecendo, -vai sumindo-se.

E, eutão, em seu lagar, nos apparecem niUdos, perfeitos, a motta
virgem, o galho quebrado, o ramo partido, fi, folba crestada pelo "01
e o tronco tombado pela acçIto do tenJr:o.
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Dez hOI'.IS el.l manhã... e:l chu va continua. Baixa a expedição á
terra em .1foueicos, abl'i""a-se à. ca a de Autonio Bentes. Procura-se
agua, não se encoutr;'; pede-se o que comel', nem a classica rupad01'&
existe.

A muito cu-to, o general consegue um 0,0 e um pouco de pirão
de farinha de milho.

Segue a caravana pelo rio afôra até o Preladinho. Ahi, o rio é tão
baixo, que os canoeiros trccam os remos ror varas. E a poder de pulso
as canôas singram pelo rio abaixo. .

Chega·se, finalmellta, ao cahiI' di\ nOIte no porto LIa Prelado.
Abandonam-.5e as c,môas, e quem tem L1inheiro contracta ca1'loeiros

para conduzir suas maln .
I~ram -! 11Ora8 LIa tarde .....
A expedição retomn, a pé, a prnia da 1m-ea, depois úe 22 horas de

viagem em canôa pelo rio Una, L1elJaixo de uma chuva pertinaz.
O general segue numa rêde.
Noite fech'lda! A chuva cessara; surgem no céo semi·azulado, as

estrelJas uma apôs outl'as. Os tenue;;; raios da lua reflectem-se na super
ticie revolta do oMano, e refractam-se na vasta extensão dos areaes
em volta e as V<1gas Duma precLão isochrona vão e voltam nas ~praias

desertas do Pontal.
E, ouvindo as charadas do VilJas Bôas, o cantarollar monotono

do Motta e as anecdotas elo Peixoto, vamos descuidados, vencendo
leguas, ven,~endo distancias a perder de vista.

A's 8 1/. da noite chegavamos ao Stramirim.
Cordeiro e outros destacam-se da comitiva e seguem em procura

de casa, de rancho.
Deparam com uma bella vendo7a, porém fechada. Sua proprietaria

ao ouvir tropel de gente correra a occultar-se no matto.
a ve pera a pobre enhora ..... fÓI'a victima da sua generosidade:

um destacamento de policia que por alli pa_ ara, dins antes, commettera
deprednçõe de toda sorte, e attentara contra a sua honra de mulher
honesta violentando-a.

I' mio ua eH a cercarla de Í<.lnta gente, aS5ustara-se, e transida de
susto e medo pediu, supplicou que a poupassem.

Gnrantidns sua honra e a integridade de sua cam commercial, D.
L. volta no lal' e nos otrerece, á. meia· noite, por preço elevadissimo,
uma lauta ceia d,~ g'allinllA, leitão e vinho zurrapa.

Que noite deliciosa então passamos I

Dia 14

Cinco hora' <.la manhã; manhã clara, 'erena, azulada; raios de sol
dournm a ve""etação l'a teira das planicies em deredor.

Ca a qual limpa o eu nrmamento. Espera-se o D. Pedro, pequeno
vapO!' da Companhi.l ul-Pauli~ta, que nos deve p.ollduzir a 19uape.

A' noticia de que o vapor chegara, parte um emissario a cJnferen
ciar com o commandante.

)'olta o emis al'io e com elie o coronel José Barroca Ferreira, pre
sidente do districto republi ,mo de Iguape,

Sing-ra o D. Pedro as aguas do Suami1'ün, levando a seu bordo
toda a com iti va.

A' 7 hora da noite chegamos a Iguape, tendo as 5 da tarde pas
sado em frente ao porto da Ribeira.

Vai o general á tepra.
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Dia 15
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Em direcção á legentlaria e hoje tão att'azada e mort,l Cananéa
zarpa o D. Pedro ás 6 horas ua maohã, onde cheO"a á I l/o da hrJe.

Vai () geoeral a villa expedir ordens e tomar provideuci:ls ácerca
do bom exito lIa expelição. Ahi tivemos llotieia:s do desi1str'c do Uranus
e da con equente victoria do goveruo legal.

Desembal'c,lo engenheiro Alípio Bor\)a ('lua bello co:nplnheit'o I )
que viet'a, como dissemos, por conta do goveroo est I d·).tl , estu lar, estll~
belecet' um systema d} tlefe:ll1 em CanClnélt, ,Ie mo lo a o!Jst'tr a eutr.lda
dos navios revoltoso.

Depois Lle pequeóa clemora segui u o D. Pedro viagem pela enseatla
de Can1J.néa. ntraves' tndo o Ariraia em clemani,l do Vamclnll·o.

Na Cachoei~'a G,'ande fundeou p.ml receber lenha. .lltamo e ahi
conseguimos alguma refeição.

Pernoitamos. Quaoto mo~quito iufesta essas !'egiões !

Dia :l6

Continuamos pela manhã a vias-em ioterrompiun. Tomam-se todas
as prec:luções, pois iamos passar a 'Vista do pharol da ilha do Bom
Abrigo, já em poclel' dos J'evolt030s.

A'" 6 'I. da ffi''lOhã passamos pelo povoallo do Aml'epo!"!!, onde nos
aguardavam o coronel Artillll' Ferreit'a de Abreu, o Dr. Randolpho
Serzedello e outt'as pessoas, vindas de Pamnaguá ao nosso eocootl·o.

A's 8 da manhã desembn!'ca a expedição e com 'ça a emjJrehender a
marcha. pelo Vamdoul'o.

Estreita e longa picada aberta entre mattos cena·los, cobertos de
espiohos e maricás auruptos, em tel't'eoo uai ·0 e alagadiço.

As chuvas que durante oito dias cahiram ininterJ'uptamente e o
transbordamento do rio Varadouro, abatet',lm as estivas ue que é con
struída a estr'nda.

Atoleiros e sang-as, espeques e páos a pt'umo cobertos traiçoeira
mente pela lama, olfereciam o mnior pel'ig-o ao viaudante.

Muitas vezes o calçado ficava sepultaria no lamnçal e a pel'na ato
lava-se até os joelhos, endo pt'eciso um esforço enorme para retiraI-a.

Tal et'a o estado dos caminhos 'lue o general ,iu-se obrigado a
percorrei-os numa canõa, 3rL'asta la por 2 ou 3 homens, por aquelle la
maçal afóm.

Depois ele 3 horas ne a horrol'os_t tra ves ia chegámos li margem
do rio, ond'3 o vapor D. Albel'to e o t'ebocador Pa1'allaguà 00' esperavam.

Segue, depoi de receber abuodant} provi -ão de lenha, o rebo
cador em exploração até á barra de Pm'crnaguá,

Um lauto almoço fot'Oecido pelo hotel do 'Velho Tri tão, nos é ser
vido. Trocam-se briudes e saudações alIectuo as.

Volt't, ~t tarde, o J'ebocador tl'a.zendo as mai' traoquillisauora no
ticias.

Nada vira de·suspeito. Tudo em caln1't.
Segue a expedição, dividida em duas tut'ma~, uma com o geoeral

á frente emuarca-se no rebocador e a. outra no ,elho e io uppor
tavel D. Albei"to,
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Em meio da viagem, em plena bahia do Parana[Jud, não ha mais
cJmbusli vel nem agua p::l.l'a alimea ta.;iio cLls calLleiI'as, O manometro
desce cacli~ vez mais, O valJol'z inho IXlra, api ta. e api ta sem pre,

A bOl'tlo nada mais havia, l1em uma só golta de ngua pam saciar a
tê 'e, uem uma coJea de p'io para matar a fome. EI'a meia-noite e o
vapol' não cessa de apit:tr, p lintl 1 S:1CCO l'1'0 , Atinai Slll'ge o rebocador
e nos conduz á cidade, onde dese:l1ual'camos á uma hora. da ma/lrugada.
Pel'noitamos llO hotel do l\Iartins, depois de tomai'mos uma. ligeira
ref.~ição.

Dia 17

O g-eneral seg-ue par,1. a C'lsa elo corooel Abl'eu, com quem com·
fereocia. A's 12 11, hOl'as ela tal'Je seguimos pela estl'ati \ tle ferro pam
CU1'ytilla, onde chegamos a () ItOl'J.s da tarde, s<3ntlo recebido pelo vice
govel'l1aclor tio E"itado, D:', Vicent3 1\1 \CIndo, pelo commàndante da
guarniçào e omcialitlaJe dos COl'pOS de linha, patl'iotas e guru'da na
ciooa I e por gl'ande massa, POp:llill'.

DlIl'Hllte o tl'aje0to tia estaçào da estrada de ferro ao Grande
Uolel (mais conhecido [lor lI'ltel cio Couto), oude nos hospedamo>,
o g-eIleJ'al el'<l acclamado, e vi\-as á Repilblica, ao PamIlá e a Floriano
Peixoto eI'am erguidos.

Dia IS

O general assume o cJmmauelo tio elistt'icto e o de todas as forças
e:11 opet'ações IlO Est<tdo do Pltrallá e nomeia o seu e tado-maior ; e
immedintamente pade a visit:.tl' os quartels do 30 J'egimento de arti
lharia de campanha, do 8" de cantllaricle o 170 batalhão de infantarifl.

Dias ~!) a 30

PI'ocul'a O geoel'al reunir elemeIltos para orgauisar a força expe
clicioual'ia que deve invadil' o Estado ele Santa Cathariua, então em poder
do revoltosos.

Oepois de di(fjculclades de toda sOI'te, de embaraços de toda.
or,]em, o g-eneral consegll reunir lima pequena columna composta de
11m::l. b:\teria. de at'tillnri l de canhões Krupp 7, 5 ao maneio do c~pitão

F,tbio de Azambuja, 11m piquete de 30 praças de cavallal'ifl, sob o com
mando do tenente Fl'edolim da Costa, um petit b.ltalhão de infaIltal'b,
compo.:to de cento e tantas ~1l'aças cio 17", comm:wt1a'lo pelo lIlajor
1I1inel'vino Rodrigues, e o corpo de segurança elo Paraná com um
etrectivo de pouco mais le cem praç<\s. Foi o que se pÓ'le conseguir.
PUl'ece incrivel !

Em Curytiba :ficou o batalhão patriota 23 ele Novembl'o, em via de
ol'ganisação. A guarJa nacioIlal co:m:çava a aquartelar, e mesmo sem
I'u.l'dameuto, sem al'mameuto entea Vl1. em exercicio de escola de re
cruta.

Dia 31.

A coi U0111a. expecliciooariu. segue ás lO II, tOl'as da manhã em di
recc:ão a cic1a<le da Lnpa.

Grande massa le povo comparece á estação.
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Embarca todo o pe3soal na melhor ordem; trila o :Jpito, silva a
locomoliva e o comboio parte estl'<llht rÓl'a ....

Antes de partil" o general LJaixa a eguin te ol'dem do dht : « Par
tindo hojo ]KlI'a o interiol' tio Eitarlo com uma parte da forças sob meu
com mando, me Ó summamente ngmdavel I'azel' publico que eucontl'ei,
quer nest'l, quel' na, gU<ll'llição de P,ll'annguÍI, a~ mais enel'O'icas pl'ovas
{]e solidltl'ie.lade e pntriuti mo tl'a(lllZida~ já pelo empenho mauife5to
de auxiliar-me na. al'dua tlll'efa de org-anisal' a. mÓI' parte das flJl'ÇlS em
serviço activo neste Li: taeio, ja na e pontanel. ma'lifestaçiio de apoio
ao Govel'l1o constituitlo da H,epublica, ameaç1.do pela l'evolta que des
vail'ou alguns companheil'os de al'ma', que esquecidos dos seu' devOl'es
quebraram os laços de di5ciplilla e ubordinação tão necvssaria para a
su tentação da instituição a quc pertencemos. Confiarlo no patriotLmo
e valor dos companheiros q'le daixo, us ql1aes ill'pil'am-me t'"lta con
fiança como 03 que me acompanlll\,lll, vou tranquillo,_cel to de (111e a
ol'clem publica S31'li. sustentada n;Io só pll' elles C0110 P:ll' todos os
cidadãos que compenetl'ado' de que pal'a a felicitlacle d;t patl'Lt Ó pre
ci 'amos da paz, não trepidarão um só mo:nen to em auxilia.r o umpridor
da. lei com seus propl'ios esforços pal'a g.lI'antia de seus dil'eito~ quaudo
ame:tçados. A~ revoluções que 1l,\0 se inspiram no sentimento e na
vO:lbde p)]mlal' exhibem- e n,l. histO!'ia como s~enas ll'islissimas de
ambições pe soaes sempre contlemuad,\s e sempre venci'la, pelos povos
em flue D, honl'a é UilI culto e a di "'n il.tade ~e 1Iilo deixa avass',lar peln.
autlacia do um despota. As:sim succ3derli. a rdvoltn. infeli7. qu~ assolJerba
a no~s.1. p:lll'in, deixando apoz.i um triste sulco em que a po ·tel'idade
recolhel'a a um tempo as lagrima dos ol'phã.os e o sangue dos heroes
caltiL!os em defesa tia Constiluição e da Republica. EsCUSa-:1le de fazer
um appello aos meus camat'adas de arma, pOI'que sigo na fil'l1le con
vicção de qUJ tleixo entre iL'mii.os os nOS2 s ir'mão'.

Fiualmente, Ilavenllo necessidade de deixai' ainda nest,1. gual'nicão
cfficiaes flue a ella pl'est~m seus serviç) , designei p lr.t ill~t1'uil' os
patl'ioticos g'llardas naúionacs cio 6° batalhão tle infalltari;I, em seeviço
activo, o I" tenente José Feliciano L1bo Vianna de quem espero a
maiol' solicitllle no desempE:nho de t:les funcçõJS.- F"cmcisco ele
Paula Al'gollo, Ge:1Cral do brigada. »

Aqui terminam as minhas notas:; minto, as minhas impl'es ões con
tinuam dia a dia, cllas, pOI'élll, e refel'em Lão mais a expediçã.o mas
aos factos flUO se desdobram, li. minha. vista, na c"piLtl do Ilospitaleiro
Estado do Parana, Um din, ttlvez aS]lo sa dar á puLJlicidarle.

Por ol'n, não; as pnixães da politica a.indlt uão se al'l'efeceram de
todo. Ten ho receio de fal tar-me a c,llma precisa p:u',1. podei' be m apre
ciar os homens e o~ acontecimentos em que me vi envolvido.

DCJois as leis mili tares são tã'J severas ....

No erntallto, irai narrando o roteil'o tia expJtlicão. reCOl'ren lo aos
.apontamentos de um Outl'O expedicionario. Tl'anSCL'evo-os textualmen te:

Dia 31

•... « A comitiva. chega á cidade tl,t L'lp:tá~'2 II. 1101\lS da tarde,
sendo receLJida pelo cOl'onel Joaquim R~zel\dedeL'lcerd'l. que hospedaem
sua residencia OgeneL'al o' m ds olUciaes, Na Lap:t, enJOlltra o general
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60 1l0men armados 'lue (l cOl'onel L'\cMda instl'Uira. Apraseuta-se o
tenente Julio Ces.tr GJm~s da Silva, que foi nome:1elo encarreg,do do
pessoal em orJem elo ui:t eh m3snB, d,tta; uomeia O g-eneral, alferes em
commissão aos alllll1UOS da Escola Militar do Rio José Joaquim Pit'es de
Carvalho e Albuquerque, Clómellte de Argollo Mendes, Gust'tVo L'lbon
Regis e cadete sargento AI v,u'o Lima pela absoluta falta de officiaes.

Dia :1 de noveD1bl'o

SegLle [\ colllmnJ. aS 2 1/. da tarJe e v.ti acampar nU11 ci\mp)
pertencente á. fl'egu~zia do Queb,"a Cartgalhas, onde cllegou á.s 7 horas
ela noite.

Dia .2

Segue a colllmn<:t à, 7 1/. d.• Jl11,nhã, ac.\ll1panlo uo Rio ·.ia Varzea
as 2 hOl'as da tarde.

Dia 3

Continua a columna a mfl.l'cha ás 8 1/. horJ.S ela mJ.uhã e n.cJ.mp:t
na viUa do Rio Negl'o, sel1Llo recebiJa pelo cidadão Joa'luim S,lboia e
m'lis mOl'adores com elemonstl'açôes de t'egozijo. Estit villa bashnte
adiantada e de granue futm'o está. situada sobre as margdl1s do rio elo
mesmo nome e limita os dous Estados Par.tnh. e S:tnta. Cathat'ina. Ar
madas a Chassepot encontram-se 20 praç tS de. guareh nacional que
guarel,lm a car!eia e com as guaes nãJ foi possivel contat' par.l l'eforçal' a
colllmun.

Dia 4

Começa a passfl erem elas fOl'ÇllS e munições pat'a a m:l.l'gem opposta
<lo t'io, c m muita difficlllla le pOI' haver ap3nas um, balsa pi\t',t esse
set'viço.

Dia 5

Acampa- e na margem opposta.

Dia. 6

Seg-u) a columua às G lloras da manhã e acampa no rio Negrinho
as 6 ela noite.

Devido á gl'alldes chuvas as carretas ficaram atolatla.s e não
chegam ao aca.mpameoto, ticantlo toda a colull1na exposta ao rigot' do
tempo em bart'acas. até o dia seguinte, apen'ls com carne para ali
mentat'-se. Nesse mesmo dia às 7 horas .la noite depois de aClmp'ida a
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columna o gener,\! segue com o piquete e vai pernoitar no Rio P"eto
ondo se acha uma força de 50 praças sob o com mando do capitão Theo·
dorico Guimarães do 170 batalhão de infantaria; o 2" tenente Duarte
Bentes, ajudante de ordens, com uma met1'alhadora e o capitão Lauro
Müller, qne para la seguiram no dia 5, constituindo uma guarda avan
çada.

Dia ')'

Continua a marcha até o Rio PI'eto, onde acampa a columnil,. O
SI'. Kamini1'sk negociante convida o general e seu estado maior para
jantarem, e abi neste pequeno arraial encontrou a columna um
amador allemão que pbotographou os oillciaes em diversos gl'upos e o
estado maior do commal1do.

Dia 9

Depois de um dia de clescanço, ás (:l horas da manhã seguiu a
coIumna e ás li horas parou para almoçar em casa do Sr. Bley, que
obsequiou ('entilmente a ofIicialidade, e as 4 1/. da tarde acampa
em Lençdes, lJello arraial de habitantes allemães, onde as praças
encontraram pão e cerveja em abundancia.

Dia 10

A's 8 horas da manhã continuou a viagem, chegando a columl1a
ás 3 horJS da tqrde na illa de S. Bento, em territorio dc San ta Ca
tharina. Acampou em te1'renos do Dr. "VolO', medico da localidade,
hospitaleiro e de grande influencia entl'c os habitantes. O Dr. Woln',
hospedou o general e quasi toda a oficialidade em sua belli ima resi
doncia.

Dia:U.

Passou a fOl'ça todo e 'se dia em S. Ben to I onde o g'enel'al tomou
posse do Governo do Estado de Santa Catllarina, nomeando pal'a o
cargo de secretario do Illesmo Governo o capitão Carlos Campos. A
noite houve um baile o[e1'ecido pelos habitantes, ao qual compareceu
toda ii, ofIicialidado_e autoridades civis da comarca.

Dia:l2

Tendo o general sciencia de qu Pi1'agibe com uma força de
400 homens e G iJoccas de fogo achava-se acampado no Iogal' deno
minado SelTinha, importante deslllacleiro que, guarnecido paI' uma iJocca

I Em S. Benlo cspdr1\,3.-'Cenconlrlll· 2.(00 hom n (segonrlo se aml"mllva), para
serem inCorl'Olados li columna e, no cmlllnlo, um só se :\l'reselilou e cs·e m' mo alei
jaclo, que recebeu o nome de - sClbici c7wmbclllo.

- '14
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tIe fOg0 e 50 bom'3n;, impellia a pass'1.gem de qua"lque~ rOl'Ca, resolve
avançar, E palas la h 1\\S da, manhã. marcha em dlrecçao a Thompsol~,
onde acampa ás 4 l/O horas da. tarde, depois de tomadas todas as pre
cauções.

Dia 13

Reteocelle a colul11na as 7 horas da mn.nhã, intIo acampai' em Len
çóes as ô da tardo, por ter o general conhecimento exacto de que a pas
sag-em para a cidade de Joinville, na Se/Tinha, estava occupada, e pela
retaguarda avançava a columna de Gumercindo Saraiva que tle Campos
Novos tomára a estl'l1di1. do Rio Gl'ande em direcçã.o ao Rio Ne!Jl'o.

Continua a marcha em relit'ad"l, sesteando ás 10 hOI'as da manhã
no Rio Preto, e indo acamp.u' no Rio Neql'íl1ho ás 6 da tal'de, i\hi se
pulta-se um sol[bdo tIo 170 batalhão, morto casualmente por uma bala.
Comblain,

Dia 15

A's ô horas da mauhã. marcha a columna do Rio Negl'o, onde
chego[\, á' II 110!', s e tri1.U poeta-se pal',1. Outl'i1, Illiwgcm, com gmnclc
tiillll:uldi1.do, p la absoluta a.uscucia de uma. lmlsa.

Dias 16, 17 o 18

Espel'a-se a columna inimigil, flue consta achae- 'e a pequen,1, dis
tilUcia.

Dla 19

O genel'al muda o acampamento par,1, o morro, que domina a es
trada por onle devo vil' a co\umna Pil\lgibe.

Dla 20

A's G hOl'<1S l.LI manhã ll'ilva-so o ]wil11ciro comb:1.le c ut!'a as fOI'çns
l'OVOltOS:lS, comcçnndo a acçii.o pelo dispal'o úos no "SOS can hões, qllo
logo ao' pl'imeiro;.; cel'teil'os tiros poz em deha.nda.da. n. columna ini·
miga., inlltili. anrlo uma carl'eta, matando animaes e Cerindo omciaes e
pl'aça. Ó a uoite póLle a column't conll'al'ia aCtll1IXIl' o asse taL' sua
artilharia.

Dia 21

'ovo comi ate provocado polacolumna. ril\,,~'ibe. Chega o corou 'I
LacCl'dl" com o I o batalhão de int'antarü" da 'uarua Nacional COlO um
erre;:ti vo de ceo lo e tau tas Jll'Uças.



~XPEDIÇÃO MILITAR

Dia 22

211

Propar,üi VOS de viagem para. a Lapa. O genel'al receb communi
cação que os revoltosos Lle_tl'uiram a ponte sobre o rio da Va1';;ea pal'a
evitar a retirad't lh columna expeuiciooaria, manua uma força de
infantaria, sob o commando do capitão Theodol'ico Gonçalves, e o en·
genheiro civil Dr. Hercilio Luz para reconstruil-:1-.

Dia 23

Segue pel:1- madrugada a columna exp Llicionaria, sesteando ás
I I hOl'as 00 rio Varzea, a espera de que a ponte se reconstl'ua. Acam~
pa-se á noite, no lJIoinho.

Dia 24

O acampamento é mudado para Lapa. logal' mais pt'oximo de re
cursos e que consti tuia a verdadeira ba e ele operações .
. . " Si em vez dessa penosa viagem, si se pl'ep'lrn s convenientemente
uma columna de :~.OOO 110mell" e si se fortifica"se os pontos susceptiveis
de serem tomados, não teriamos passado pellt tremenda catastrophe de
de 189'1 ;, . . . . . . . . . . . . . . . . • . ,
.. ' .em que Cal'Oeiro e Dulcidio caltil'am victimas 110 eu ilevor militar,
nos 1l1Ul'OS Lllt hOlOica cilhtue da Lapa.

Dia2::i

Nada de novo occorl'eu.

Dia 26

Rocebe O general communicação de que o coronel C,H'lleiro vem
assumil' o commando da colulllna expediciollaria.

Dia 27

Pa'l, a o g-cnel'al o commando eh coluU1na ao coronel Carneil'o, o
l'egl'essa n Curityb,t com o seu estado-maior ».

[]; a pli tel'minam as notas do oulrJ expedicionario.
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ADtes de abordai' o meliDdl'oeo assumpto da. acquisição do arma
mento e material destinado ti nO..sa arlilharia de campanha, devo, como
prelimiDar, dizer que prepondel'am ainda em men entendimento ao;
mesmas razões que, em antros tempos, me fizeram bangista e a não see
precisamente um idolatra do aço de cadinho.

Continúo admieador do systema de artilharia do illustre coeonel
do Bange, e a fJeeferil-o sobee qualquer outro, para o serviço de cam"
panha, pOl'que acho-o o mais racional, e mais perto da concepçã.o que
tenllo feito desse importante pl'oLJlema da arte da g-uel'1'a.

Quer nos traçados, quer na constrncç"o propriamente dita, os prin
cipaes fabricantes de canhões e as nações que teem renovado o seu ar
mamento e matel'ial, teem se deixaria levaI" mais ou menos, pelas idéas
e pelos principios que de Bange tomou correntes, em artilharia.

Até me mo os que lhe disputaram a ,upl'emaoia corno Oanet,
Schneider, Oockeril, Hotikiss, NOl'llenfelt, aproveitaram com maior
ou mellor haLilidarle o pl'incipaes elementos do systema, boje chamado
fl'ancoz. Os canhões do coronel Muttlande, na Inglaterra, os do
coronel Soto-i'l'layor na Hespanha e o mais modernos fa1Jeicados na
Rus ia, na ltalia e nos Estados Unidos são todos - verdadeiros deri
vados do systema fl'ancez.

De 1887 para cá, tonho estado Sel)lpre na breclla, a estudar tudo
quanto se relaciona com al'tilhaJ'ia e posso dizer que ainda não tive
o ca ião de mO'Jificar o meu juizo, com relação ti prefel'encia de que
dou á artillJaria do coronel de BanO'e, para o sel'viço de campanha..

Os factos occorridos, aqui mesmo no Bra7.il, a proposito do celebre
concurso da com missão technica, vieram confirmar o meu criterio.

Ainda nã.o sou kruppista; mas, ao contrario continúo o mesmo
ban.r;ista convicto de outro tempo.

Quanto ao meu modo de julgar o aço rio oarlinho ainda tambem é
o mesmo: um metal excellente, dos melhores do genero, possuindo
qualülades raras, que o a.propriam a varias empl'egos ao uso do
homem.

Apena.s digo ainda, como dissera então, que ha outros processos,
mais faceis, menos delicarlos, menos cabalisticos, de formal' melaos
somelhantes, em maiores massas, e custando menos dlDheil'o, o que
não é positivamente novo, pois a grande industria os aperfeiçoa e
explora-os de de as notaveis de cobel'tas de Reaumur, Bessemer,
l\1artin, Siemen e outros.

Esse iactichislllo, em virtudo do qual conseguiu Krupp aLter Llllllt
tal superioridade pal'a os seus canhões malel'iül de al'tilhuria, jil não
ob~eca o espirita de artillleü'os adiantados e instruidos, porque os mai
teimosos já al1Llam sabendo que todos os engenh(ls de que S3 tem neces
sidado na. guel'l'a, flLbl'Íca.m-se vantajosamento e mais barato, do que
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com o aço de catlinbo, com os metaes produzidos pelos fornos acidos
e basicos do typo Martin.

Só Krupp clá·se a esse opulento luxo de ourivesaria, de aços
fabricailos em pcquenos cadinhos ; mais isso se explica por ter elle um
cyclopico serviço do genero, cuja montngem custou-lhe alguns milhõ63
de marcos, e P0l' ser tambem um dos melhores ül.bricanto,; de ferra
menta, de mão para o que, o aço de cadinho ó sem rivaI, entre os ouLros
productos metallurgicos de base de ferro.

Para o que o artillleÍl'o dirige principalmente a sua attenção,
quando cuida ele fabricar canMes, é para a perfeita homogeneidade das
grandes rna-sas, e ninguem de boa fé me dirá. que essa está mai garan
tida em nm bloco formado pelos contcúdos rle varios cadinho', embom
despejados elll um mesmo tanque, com a maxima maestria e regulari
dade, elo que quando eUa resulta da. fusão, pOl' inteiro, do metal
contido no gr,llltle deposito de um ferro Marlin, que afiual é, por SUl\,
vez, um cadinho tambem.

E' pOl' causa da imperfeição que ainda não pxleram vencer os mais
activos e energicos filbricantes, nos processos por meio cios quaes se
pretende dar homogeneirlac1e ao aço, (metallurgicos, chimicos ou
mecanicos) - que o' canhões anuam a arrebentar, quer s"ljam elles
do nystema de Bange, feitos, com o aço Martin, ou de Krupp, de aço
de cadinho, fundido em pequenos cadinhos primitivos.

AO'ora, a questão principal: sabei' a quem cabe a responsabilitlade
technica da escolha do canhão Krupp de c~mpanha, do calibre 7,5 cento
c.28.

A' commissão technica não se pode dar uma tal responsabilidade,
porque todos S<1b3111 que essa dout}), corporação escolheu para o arma
mento da nossa artillJaria um cauhão de Bange, feito e experimentado
segundo dados e condiçõe diversas, constatadas experimentalmente e
pelos mais escrupulosos processos, hoje empregados.

A commissão de compras Lambem não a pode ter, pois a ella apenas
compete, pela força das instrucções recebidas, empregar todas as dili
gencias de ordens diver3as, para que se compre precisamente o que
mandaI' o governo, a quem cabe oxclusivn,mente a faculdade da escolha
dos systemas de armamentos e mais engenhos de guerra, assim como os
seus typos, calibres e ontros attrib ltos essenciaes, restando i commi ão
poder propór modificações no sentido de melhoral·os, aproveitando todos
os progressos realizatios no cursos da fltbricação, suggeridos pelos
fabricanles ou lembrados pelos proprios membros.

Vê-se, portanto, que o abaixo assignado, apezar de bangi ta, teve
de assistir a compra, á fabricação de um canhão, pertencente a um
systema que elle baleu e continúa a batel' ainda; isso porque, na sua
qualirhde 11e militaI" llal.la mais cumpria-lhe fazer do que pôr de parte as
suas opiniões vencid'ls, e cooperar, com toda 1'aldaJe e zelo, para que
o canhão e material fabricados tossem justamente segltndo o desejo do
seu governo.

Posso ser taxado de incoherente por aquelles que entendem Que
os militares regem a sua contiuctn, pela mesma regra que os homens
politicos, ou os de vontade livre.

Entl'etanto, devo dizer, que tendo o meu bom e illustre amigo
Floriano Peixoto me m~ndado onvir sobre o assumpto; isso por val'ias
vezes, respondi sempre condemnando o systema. Kl'upp, e 1con"elban
do-lhe segtlisse as icleas vencedoras /la Comilti séio Tecltnicu, da qual,
alias sempre é bom llizer, não fazia eu então parte.

Quando parti para a Europa, a reunir·me á commissão de compras,
levava toda a convicção de" que, ainda dessa feita, o y",tema de Bange
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seria posto de parte, e que o nosso exercito continuaria na rotina dos
canhõ~s de lüupp ; entretanto, até o dia de meu embarque, nada ficara
positivamente resolvido, e ao despedir-rr:.e do grande brazileiro, le
vantando eu fl'ancamente a questão, disEe-me elle: « meu camat'acla,
isso elá corn vocês, que estudam e teem acompanhado o progl"eSSO da al'ma;
eujá abandonei taes preoccupações 7U! muito tempo; nade, mais sei. Vocês,
portanto, tratem disso como entende,'em ; mas, sempre lhes digo - que a
?paiol'ia dos officiaes e PO?' Krupp. »

E a sim era realmente, Quem não erLL kruppist.lt fl'anco, tambem
não se iuteressava pOI' qllalquel' outro systema, muito menos pelo
francez.

Notei logo uma lal ou qual antipathia pelas minhas illéas, na en
tourage cIo marechal e, mais ainda, em alguns tio ministerio da guerra
de então, e cheguei a essa convicção porque, sempre que emittia a
minha opinião, em varios documentus, ora em consultas, em requeri
mentos, em propostas de representantes da casa Krupp, ou em notas
mandadas pelo punho do pI'oprio marechal: - ouçam o maj01' Pedro
1vo - me diziam elles no dia seguin te, «que os mais clistinctos e com
petentes officiaes por elles ( olTIciosamente ) consultados, eram de opinicio
contl'M"ia á minlw, isto e- que 1ltani(estavam-se favoravelmente á comprct
de canhões K,'upp.

Logoque cheguei a Berlim. ao apresentar-me ao meu chefe, o il1ustre
coronel Medeit'os, disse-me ter sido autorisado p3lo minsterio dn. guena,
por telegramma, a comprar a arlilh'1.ria da casa Krupp.

T1'atanlo de vet' o telegramma, notei ter ido elle passado no
terceiro ou qual'to dia depois da minha pal'tida,

Quer isso dizer que, emquanto aqui estive, consegui alguma força
pelas idéas da comlllissão te~hnica, com a qual eu não estava inteira
mente de accôrdo, pois llcho o seu .canhão, embora de Bange, pouco
potente, isso porque em tal commissão, em materia de organisação ue
armamento e material de arlilbaria, houve seI111),'e uma talou qual
supel'stiçeTo pela mobilidade, em clet1'imento da potencia, a cal"acte1'istica
essencial da U?'ma ele artilhal'ia, qualquer que seja o seu destino,

Fiel, porem, á minh[t norma de conducta, re~ignei-mea sel' mais uma
vez venci lo, abarei, os impetos uo meu amor PI'opl'io de protissional
rendido ante uma conOagrllção de pequeninos sentimentos, e tratei de
entregar-me, com todiL lealdade e dedicação, ao exercicio de minha
funcção de ajudante da commissão,

~ trabalhei, eITectivamente, A mim se rleve não termos um canhão
hybrido, semi·tiro ri\pido, montado em uma e pecie de remendo de
reparo de deformação; cOl1se""ui a eliminaç1io de um cartucho metalico,
que el'a um appendice dispendio o, incommodo, e sem vantagens reaes;
consegui mais ~el' o canhão appropriado fambem ao uso de polvoras
negm ou mechanicas, pois não estando ainda o problema das polvoras
sem fumaça, ou chimicas, satisfatoriamente resolvido mesmo para l\
Eut'opa, o que ainda hoje acontece, e não possuindo o Brnzil uma fabl"ica
de tue' pr ductos, que ainda nem sabemos conservar, achava eu uma
imprudencia criminosa. induzi!' o meu governo a comprar um can hão,
que podel'in. não ter um dia polvora par[\, dar um tieo,

Não é, pois, nem á commissão de COm[ri\S, nem á commis'ão
technica, nelTl ao governo, nem principalmente ao marechal Florial1o a
quem cabe a responsabilidn.t!e, mas a todos aquelles que, desde o tempo
do impel'io, consegui!'am, por meios diversos, go ar de certa influencia
nas ai ta regiões offlciaes.

O marechal era homem s:1gaz, e logo percebeu, conforme me disse
que a maioria das opin:ões era por Krupp. Ora, essa maioria kruppista,
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não era improvisada; mas bem ao contrario ella representava a in
fiueocia de uma va.liosa tradição no no::;so exercito.

Essa tmtlição, que aiodeL hoje se perpetua na arma de arlilharia,
em grande maiOl'ia, represeotada principalmente pelos que não estudam
a arma, ou por o!TIciaes estranhos a ella que sobem ao generalato, ou
que por qualquer circum tancia, Eão chamados a influil' em seus des
ti~os, foi cimentada por ilomens do valor de Tiburcio, de Fausto de
Souza, de Madul'eira, de Ancora, de Duarte, de Uoura, de Felinto, do
Cuoha Malt0~ e outl'OS. .

Os l1uicos omciaes de artilh!1ria quo se apresental'am em campo, a
defendei' fr!1ncall1ento, cal rosamente, o 'ystema de Bange e os p!'in
cipios delle deco!'I'entes na ol'ganisação da boccas de fogo e mi.ltel'ial,
- foram o meu sempre lembrado mestl'e e amigo tenente-coronel Pinto
Correia, um dos mais trabalhadores e talentosos de quantos officiaes
tem tido a arma, e o humilde signat-lrio destas linhas.

Mas, era licito, ao governo, ao proprio marechal, desprezar a
opinião do exercito em peso, amparada na de homens tão conllecido)l,
para levar-se por dous officiaes novos e sem nomeiada?

De certo que não.
A responsabilidade cabe, pois, a velhos e novos, mortos ou vivos,

que,pol' sentimentos e motivos que eu não quero apreciar agora, junto
ao marechal, como j uoto aos goveroos do illlpel'ador, trataram de per
petua!' a rotina de Krupp, conscientes ou n1i.o, do que faziam.

A mim, si me enca!'regassem de escolhel' a noss, artillHtria de cam·
panha eu toma)'ia ()'allcamente a responsabilidade de ficar no systema de
Bal1ge.

Eotl'etanlo, é muito po "h"el que não agL'adas'e aos nllniacos da
mobilicJad" vi5to como eu havia de fixaI' o peso de seis kilos liquido;!
para. os Iwojectis, com a velocidade inici~l de 500 metros, seodo o
calibL'e t.!e 7,5 ceotímetl'o., mais ou menos.

De onde se póde logo cleprehender, que oão estou inteiramente de
accOl'do cem aqllelles que acham ser o priocipal defeito do 7,5 C. 28 ter
um peso de vhLtUl'a completa e armada em guerra de 1.600 kilos;
porque, no pé em que está a metallul'gia dos m ,taes tle base de ferro,
e a construcção do genero, não e póde faze!', o milagre maiol' do que
o fez Krupp, que dadas as condições c:J.L'actel'isantes do sau systema,
que não permUte audacias, oem mesmo Dotaveis melhoramentos,
conseguiu Sempl"C ctlgullla cousa que se pal'ece com wn canhao ele cam
panha moderno, como os possuem a Russia, a França, a Inglaterra, a
Italia, a lle.panha, a Prussia, a Austria e outras nações adiantadas no
assumpto.

O general \Ville concebeu um canhão dando tudo á mobilidade, e
sacrificando o posslvel da potencia j pois bem, embora contando com
progressos que ainda não se realizaram alé hoje, e marcando o
calibre 7 centimetros, não conseguia trazer o peso da viatura completa
e aL'macla em guerra, abaixo de l. GOa k como desejam os artilheiros.

Conseguio condições de molJilitlade sacrificando a balistica do canhão
a provisão de munições, a statica e a dynamica do material, isto é 
levando á frente do ioimigo um canhão equivalente a uma pistola, a
cujo material fitltam de equilibrio condições para as marchas e de
resistencio. e rusticidalle para a1rron tal' os contratempo e os má s ca
minhos - é não ter juizo. Essa artillJaria, pode ,er muito bOlL para a
paradas, mas não a quero commandaI', em f'l'eote do ioimi"'o.

Entre nós, mórmente a gente que fez a guerra do Pal'agu"y, muilo
se exageram as condições da molJilidade. O Barão Colmar von du Goltz
diz ser notaveios officiaes durante a paz, pedirem tndo pela molJilidade
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mas sentirem a falta da potencia da sua artilharia, na guerra. Altribue
esse facto o provecto escriptor ao veso de fazerem elIes theorias em
suas discus ões academicas para encher revistas e diarios.

Um canhão de campanha de Bange, de Krupp ou de qualquer outro
system;t sufficientemen te podel'oso a ponto de conservar ainda os attri
bu tos que caracterisam a arma de artilharia en tl'e outras e que" tornam
emcaz a sua intet'venção na luta como elemento tactico poderoso de
certo genel'o não deve de atil'al' um p,'ojectil de menos de 6 kilos liquidas
com uma velocidade i,úcial de 500 metl'os, o que importa ü~talmente, em
um peso de cerca de 1600 kilos ; isso porque é preciso dar resistencia ao
canbão e ao repal'o, além de ouLras condições que estão fatalmente
ligadas ao peso elo metal empregado, por mais resistente que elle eja,
e por mais perfeito que seja o processo de constmc('ão.

O 7,5 cent. C 28, é pois, um excellente canhão de campanha
porque se approxima da potencia sufficiente, emuora a alguns pareça
pesado de mais. Um kruppista não tem direito de concIemnnl-o, absolu·
tamente nunca.

O que deve fazer, já agora, é procurar na artilharia de campanha
o seu verdDdeiro deslino.

Em toda a parte a artilhal'ia de campanha é dividida em dnas
especies: uma armada com canhões mais poderosos e mais pesados des
tinados a acompanhar as divisões de infantaria, e por isso chamada
artilhayict (livisionw'ia ou aytilhayia montada; a outra armada com
canhões mais leves, destinados a acompanhar as di visões de cavallaria
independentes, em seus movimentos vivos e rapidos nas operações
especiaes de explorações; recon11ecimen tos, perseguições e outros e, por
isso precisando mover-se mais depl'essa é - a artilharia d cavallo.

Nós aqui no Brazil só temos artilha";a a cavallo quando nos ensina
a arte da guerra que essa tal artilharia deve entrar na organisação
das equipagens de campanha em menoy PO)'pol'çc7o, aliás.

Sou de parecei' que anelariamos bem wi organisussemos dons regi4

mento para artilharia a cavalIa e os quatro outL'os para artilharia
montada aos quaes se daria a cavallo a, 28, ficando o antigo 7, 5 ali·
gei?'ado, pal'lt o armamento dos corpos á ca1JaZlo ou de at'tilharia de cava
Ual'ia.

Os canhões que armam a artilharia de cavallal'ia, no mundo inteiro
excepto na Italia onde já se tt'ata de obter peças mais poderosas pesam
( viatura completa e armada em guerra) mais do que esta que entre
nós poderá ser destiuatla a artil haria pesada, divisiona?'ia ou ele in{an'
(Q1'ia, a meu ver, com prejuizo da potencia, ainda.

Dizem todos os que sabem uma geographia natut'fl lmente esct'ipta
pelo Dr. Pang\o s, que alli naquella parte do mundo, a terra é sempl'e
plana, sem accidentes de terrenos, nem mOlJtes, nem valIe, nem
ladeil'a , nem at'eiaes, nem alagarZiços, mas, ao contrario só ha boas
estradas ou nalUt'aes ou fei tas pelo bomem, Tudo isso não é verdadeiro
simplesmente porque as causas e as leis cosmicas e geologicas que fi
gomam e vão regendo a formação do nosso planeta, são univel'saes. A
ditrerença consiste em ser o militaI' europeu mais positivamente in
struido e esperimentado do que nós, e por isso, tmta de armar-se para
II. guerra, e não para as ~aradas.

Pedro Ivo,
1Ilnjor de artilhnrin.



o EXERCITO NO PARLAMENTO

Acham-se em discussão nas duas casas elo Congresso
Nacional os seguinles projectos:

NO SENADO

o Congresso Nacional decreta:
Art. I. ° A partir de 1 de janeiro de 1897 os vencimentos dos

mestres, contra-mestres, operarias e empregados civis dos Arsenaes de
MUl'inha e Guerra do Pará serão equiparados aos que vigoram na Ca
pital Federal.

Art. 2.° Revogam-Sd as dispo iç5es em contrario.

Sala das sessões, 20 de junho de 1896.- Justo Chel·mOtlt.- An·
tonio Baena.

N. ~9-1S96

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1. ° Além dos casos previst03 pelH, lei n. 260, de 1 de dezembro

de 1841, os officiaes do exerci to e da armada só serão reformado :
§ 1.° Voluntariamente, . i ante a inspecção de saude provar de

feito physico ou molestia incuraveJ ;
§ 2. o Obrigatoriamente, si de accordo com a tabella annexa for

por uma inspecção de cinco medicas considerado incapaz de continuar
no serviço activo, sendo a junta composta de tres medicos do exercito
e dou' da armalh, quaudo se tratar de official do exercito e o cont~ario

quando se h'atar de oficial da, armada.
Ar!. 2.° Continuam em vigor os decretos ns. 108 A, de 30 de de

zembro de 189 , na parte em que não [o alterados.
Art. 3.° Os oficiaes que forem re1'ormados na hypothese do § l°

desta lei, gosarão das vantagens do art. 7° da lei n. 1.232 a, de 31 de
dezenlbro de 1890,

Art. 4. ° Revogam-se as djsposiçõ~s em contrario.

Sala das sessões, em 24 de <\0'0 lo de 1896.- AlMeida Ban-eto.
J. Catunda.- Lapel'.- Domingos Vicente.- Gustavo Richar'd,
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Tabella a que se refere o § 2" do projecto n. 29, de 1896:

Postos
Marechal ou almirante. . . . .
General de divisão ou vice-almirante
General de brigada. ou contl'a-almirante
Coronel ou capitão de mar e g'uerra. .
Tenente-coronel ou capitão de fragati1.
l\1ajol' ou capitão·tenellte
Capitão ou I" tenente .
Tenente ou 2° teuen te .
Alferes

Idado

72 anuos
70 »
68 »
66 ~

64 »
58 »
54 »
50 »
46 »

Sala das sessões, em 24 de agosto de 189f\.- Almeida BmTeto,
J. Catunda.- Lapel".- Domi?lgus Vicente.- Gustavo Richard.

o Congresso Nacional resolve:
Art. 1.° E' o Goveruo autorisado a conllrmar no I" posto do exer

cito, iudependentemeute de vaga, os ofliúiaes gl'arluados por efTeito da
lei, n. 350, de 9 de dezembro de 1895 e todos os oillciaes com missionados
até 3 de novembro de 1894 que deixaram de sei' coutemplados pela re
ferida lei.

Par'Igrapho unico. Fica o Govel'no ig'ualmente autorisado a, inde
pendentemente de V'ag-a, pl'omovel' ao I" I:O"to do exercito torIos os
alumnos das Escolas Iilitares que, contando m:lis de tl'es anuos de
praça, tenham servido nas forças bgaes expe1licionarins contra os iu
surgentes de 6 de setembl'o.

Art. 2." Revogam-se ns disposições em con trario.

Sala das sessões, 25 de set mbro de 1896. - Paranhos Montene,ql·o.-

NA CAMARA DOS DEPUTADOS

Proj ec'to n. DS de :1896

Dispõe que 3. idade para a compulsaria obrigntoria ou não elos oficiaeq gra
elnados seja contada no posto d graduação.

o Congresso Nacioual decreta:
Art. 1." A idade para a compulsoria oIJriO'atoria ou não dos ofli

ciaes graduados sel'à contada no posto de O'radllação.
Art. 2. o Revogam-so ns disposiçues em con trario.

Sala das sessões, 19 de agosto de 1896.- Sel"zedello Con·êa.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1. o As disposições do decreto n. 1.594, de 6 de uovembro de

1S93, são extensivas tambem ás vi uvas, filhas solteil'as e mães dos
omciaes u" guarda nacional, do.> corpos de paI ida e de ou tl'as corpo
raçõ s militarmente ol'ganisadas que tive!'em falleciLlo em acção de
fendeuuo a Republica e o seu govel'l1o legul, ou em vlrturle do fel'i
menta recebido em combate oa em desastre proveniente de tal serviço,
ainda mesmo antes da data tio citaria decreto.

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario,

S. R, - Sala das sessões, 3 de julho de 1896. - Vict01'ino Monteiro
- Atweliano Bal'bosa. - !JIa)'çaZ Escobar. - Angelo Finheil'o. - Cas
siano do Nascimento, - Pinto da Rocha. - Fonseca Guimetl"iTes. - Pe,
l'eira ela Costa.- Appal'icio llfal·iense.

Projecto n. 40 elo 1806

Conf~re varias yantagellR, e nas condições que estabelece, aos officiaes hono
rarios, l' formados e eíTecLi vos elo exercito.

o Congresso Nncional decreta:
Art. 1. 0 Os omciaes honorarios, no exercicio de qualquer fuucção

militar, terão os mesmos vencimentos !lue forem abonatios, pela tabella
em vigor, aos omciaes do exercilo ue iO'ual patente.

Art. 2. 0 Os omcines reR:Jrmados tio exel'cito que tiverem postos na
guarda uaciona1, ou forem honoral'ios, qu<tllClo chamados a sel'viço,
vencerão o soldo e as vaut:1gens corrr.s polllle 11 te a P" ten te maior.

;\rL 3. 0 Os officiaes elrectivos tio exercito que fOl'em tambem ho
nO!'aJ'ios achando-se no exel'cicio do cal'g'o, ou no rlesempenlto ele com
missão, inherentes ao pOBtO Itonoril'ico, pel'ceuerão o soldo e as van
tagens relativos a este.

Arl. 4. o Revogam-se as disposições em contrario.

S. R.- Sala das commissões, 23 de junho ti~ I 96.- Pinto da
Rocha. - Angelo Pinheiro. - Cassiano do Nascimento. - F. Tolentino
- Patlla Ramos.

Em primeira discns::lão:

N. 3·:1. de 1896

O Congl'esso Nar,ional deCl'eta:
Al't. 1. o Fica o governo uutol'isado a computar pelo dobro, p:ll'll

os e!Teitos de l'et'ol'mu, o tempo decorrido ue li de seternbI'o c!e 1893 a 14
de dezembro de ISgo!, os officiae e pruças do exercito e élrn ada !lue
durante a revolta. operaram nos Estados elo Paraná e Santa CatlJarina.
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Art. 2.° Revog-ftm-se as disposições em contrario:

Sala das sessões, 19 de junho de 1896.- Gabl'iel Salgado, 'pl'esi~

dente. - Ovidio Abrantes, relataI'. - r1ntonio de Siqueira. - Carlos
hrge.- TllOma'i Cavalcanti.

N. 184 A, de í896

o Congl'esso Nacional decreta:
Art. 1.° As vagas que se derem de capitão nos corpos de es

tado-maior e de engenheiros militares serão prehencQidas por tl'ansfe
rencia, em ordem de antiguidade, e sem prejuizo desta, de capitães
daI; armas de artilha,ria, infantaria e cavallarhl, leg,tlmente habili tados
com os cursos que constituem aquellas especialidades, e tendo pelo
menos dous annos de serviço de fileira na arma respectiva, quando se
destinarem ao estado maior.

Art. 2.° As disposições do artigo anterior só vigorarão depois de
promovidos, de accol'do com a lei Yig'ente, todos os actunes tenentes
do estado-maior, sendo desde já prohibidas as trau;;ferencias de 10. te
nentes e tenentes elas armas arregimentadas, pal'a aquelle corpo.

Art. 3.° Fica elevado a quarenta e cinco o numero de capitães
nos corpos de estado maior e de engenheil'os.

Paragl'apho unico. Este augmento será g'l'aduado e successivo,
observadas as seguintes regras:

a) por caua tI'es tenentes promoyülol; a capitã) se augmentará al
ternadamente um capitão no estado-maior ou na corpo de engenheil'oe
conforme a promoção anterior tiver sido, neste ou naquelle corpo;

b) extinctos assim os tenentes do estado-maior, as vagas restantes
de capitães serão pl'ehenchidas de accordo com o disposto no art. l°
desta lei.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das sessões, 16 de novembro de 1896.- Gab?'iet Salgado.

N. 1.29 de í896

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° A antiguidade de posto do.> ofilciMS do exercito a que se

referem os arts. I" e 2" da lei n. 350, de 9 de dezembro de 1895, será
contada de 3 de novembro de 1894 com excepção dos que tiverem sirio
commi sionados por acto ele bl'avum, mencionados em ordem do dia
da guarnição a qne pel·tanciam ou nas partes dos respecti vos comman
dantes, aos quaes se contara a antignidade da data da commissão.

Al't. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das commissões, 23 de setembl'o de 1896.- Gabriel Salgado,

prc,'idente. - Ooidio Abmntes, relator. - Antonio de Siqueira.
Cc:.rlos J01'ge.- Thoma;;; Cavalcanti.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1. o O Governo, tendo em vista a instrucção profissional e

pratica'dos omciaes do estado-maior, 'providenciará de modo que os
majores, tenentes-coroDeis, e coroneis deste corpo, logo após a pro
moção a·taes postos, sejum ourigados a um aDno de serviço arregimen
tados em uma arma ditrel'ente ela. em que tiverem servido no posto
anterior, podendo Hara isto o mesmo Governo collocar em serviço ue
estado -maior," sem prejuizo das vantagens respectivas, os offioiaes
daquelles· postos que julgar con venien te, sem exceder o prazo reí"erido.

Art. 2. 0 ,Da data da. . pl'esente lei até seis mezes dep is, fica o
Governo autol'isado a tl'ansferir do estado-maior para o corpo de enge
nheiros.e vice-ver,a os actuaes otficictes destes corpos que mais aptiLlão
tenham revelado para os serviços que constituem as especialidades
dos mesmos corpos, mantido o equilibrio dos l'especti vos quadros.

Art. 3, o ADS oficia.es do Exei'cito e da Armada em commi são ou
empregos estranhos ao Mirristerio da Guerra e da Marinba applicar
se-ha o disposto do § lodo ar t. 20 da lei n. 260, de 1 dezembro de
1841. .

Pnragrapho unico. Exceptuam-se os que servirem no estado-maior
elo Presidente da Republica, em missões diplomaticas, em commissões
l'esel'vadas no exterior, como a ddidos mili tares as legações brazileiras
em commissões de limites da Republica no Ministerio ua Guerra, sendo

. da armada, o no un;Marinlla sendo no exercito, em um e em outl'O
caso em trabalhos de ordem profissional, scientifica e tec!lOica; e fi
nalmente os que praticarem em trabalhos de engenharia, de accordo,
com o disposto no art. 15 dt1. lei li. 39 A, de 30 dejaneiro de 1892.

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrnrio.

Projecto n. 184 - :189:::>

(VINDO DO SEN.\DO )

Reorgauisa os diversos estabelecimen Los militares de ensino.

o Congresso Nacional resolve:
Art. 1.0 Fica o Govel'llo autorisado a reorganisar os diversos es

tabelecimentos militares de ensino, devendo reduzir os estudos theo
ricos e ampliar os praticos, tomando por base o regulamento appro
vado pelo decreto n. 5529 ele 17 de janeiro de 1874 e as indicações
contidas na presente lei.

Art. 2. 0 A instrucção militar comprehende:
a) o ÚJJsi no elemen tal' ou primaria;
b) o ensino secuncllu'io ou veepa,ratOI'io;
c.) o en, ino superior teohnico e proti sional.
O pril11eim será, para o orphãos filho de militares, mioi 'trauos

nos collegios militares e para tlS praças de Iwet nas escolas regímen-
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tae ; O segundo nas escolas prepal'a tOl'ias e no Collegio Mil itat' da
Capital Federal, e o terceiro na Escola Militar do Brazil com séUe em
localic.h de a e colha do Governo.

Paragrapho unico. O ensino technico se comporá de dois carsos:
sendo um gel'Cll , comprehendellLlo o ostudo completo, theorico o pl'a
tico das tres :ll'mas combatentes; outro especial destinado aos of11ciaes
que, tendo obtido approvações plenas em todas as materias do primeiro
curso, preteoderem sr.r classificarias nos corpos do estado-maior de
1" classe e de engenheiros, cnr-o que compreheoderá o estudo dos
serviços proprios cle:;tes corpos, O primeü'o será de tres aooos e o
segundo de doi:;.

Art. 3.° A approvação plena de dois anuas de curso gural dá
direito á nome:tção para o posto de alCel'es alnmnos.

Art LLO Na reCorma, o Governo consultando o iutel'esse pnblico,
aprovei tará o pessoal uocen te e admiui 'trativo seguudo suas aptidões
o direitosac.lquiridos, obedecendo ao seguinte:

1.0 Os lentes e proCessares, quer civi:;, quel' militares, com direito;;
fi, vitaliciedade que exceclcl'ern ás novas necessidades do eu~ino militar
sel'ào aproveitados os militares em commis_õe;; militares e os civis em
outras Cuuc(;ões publicas ou po tos em dispouibili lado, percobendo neste
caso, seus ol'denados, alé que sejam contemplados na\; vagas que se
derem no fatUl'o,

2,0 Os lentes e pI'ofessores militares que uão Corem vitalicios
serüo distribuidos pelos corpos a que pertencerem, e o,,; civis dispensados
das commis:;ões em que se acham no magistel'io'

1\1'1. 5.° O,,; leutes e proCessares ora ausentes do snas caúcÍI'as, qua
niío se apreseutal'em dentl'o de seis mezes da data ela pl'eSellte lei p,wa
reassumirem o exel'cicio, cousideram-se como teudo reuuaciado seus
clil'eitos, s"h'o os que exercerem cargos de eleição popular, missõe;; di
plomaticas ou cOl11missões scientificas.

Art.. 6.° As fuocções do magi teria no.> e tahelecimentos mili
t,ll'eS serão de ora em deanle exercidas pOl' commissão, que durará,
no maximo, ciuco annos, podendo, ontretanto, o serventual'io ser re
conduzido, meclean lo proposta ela Congregação, p:lI" igual periodo;
salvos os direiLos á vitaliciedade (los nctuaes lentes e professores.

1\1'1. 7. ° Ficam reunidns as esc0.las pl'eparatorias elosla capital á
Pl'f\tic[\ do H.ealellg'o e a do Porto Alegre :'1. do Hio Parelo, com a deno
minação cle .Escolas jJl'e]la1'atol'ias e de tactica, nas quacs sel'ão minis
tl'adCl' o ensino secund,tl'io e o pratico das [l'es ,1I'mas, in,lispl'n avoi;;
n. matl'icn1:t na Escola Milital' cio Brazil. A pl'imeil'a terá ua séde 110
Realengo, Districto Fedeml, e a segunda uo Rio Pardo, E;;k'tdo do Rio
Grande elo Sul.

Art. 8.° São supl'imitlas as escolas Sup~rior de Guerm, Prepara
toria do Ceará, de Sal'genlos da Capil[\l Federal e o curso geral da.
Escola. MilitaI' de POl'to Alegre, voltando o curso daquella. pl'imeil'<'l. es
cola, convenientemente alterado, a SOl' profess:ldo na Escola Militar
elo BI'azil.

Al"t. 9.° Osalumuo das e colas SUPlll'imidasseri'io aumittidos nas
l' 'ol'gani -adas, pl'osen-uindo ua nwlel'ia' que Ihus C.lI tal'em para com
pletaI' os Clll'SOS uovameute cl'eado,", sati 'feitas as exigencias l'egul.\
meu lares.

Os mooore da Escola de ,'aJ'geutos, que uãõ forem reclamados
pOI' seus paes ou tutol'e., erão di ·tri1Juidos pelas companhias de arti
fi 'e,,; e pCl'al'i s dos arsenae . de ljuel'I'a, cou tOl'me suas idades e aptidõe
ou pOl' ou ll'O" ostllbelecimen tos le ansiuo pl'ofissiuu1~I,
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Al't: 10. P,WiL tomar effectivn. a autorisação conferida pela pre
sente leI, fica o GovernC' uutorisado a abrir 0S creditos necessal'jos.

Art. II, São revogadas as dispo ições em contl'ario.

A Camara dos Deputados ud jJtou o pl'ojecto do Se
nado com as seguintes emendas:

rrojooi;o n. 1:'1.2 - i896

A maioria da Commissão de marinlH1. e guerra, convencida di.\.
necessidade urgente de reorganisar-se o ensino ministr~do nos clirre
rentes e tabelccimentos militares da Republica e considerando que o
projecto n. 184, de 1895, de Sano.do, está nas condições de ser adoptado
pela camupa - é (le parecer que o mesmo projecto seja, approv<ldo com
as seguintes emendas:

Ao Apt. 10, depois das p:l.1avras - na presente lei - accrescente-se
- e o decreto n. 3JO, de 12 de abril de 1890, no que diz respeito aos
cursos de e tadO-111:lior e cle engenheiros. .

Ao Art. 2,) - substituam-se as palavras - em localidade á, escolha
do govel'l1o - pelas - na Capi tal Federal.

O paragTapho unico, depois da'> palavl'i1s - rlo primeil'o curso
accl'escente-se - e após dous annos de efl'cclivo sel'viço al'l'egimentaflo
- o 1111 i . como esta.

O art. 3') re lija-se assim: II. approvação 110 curso g'eral da direito
a nomeação pa.ra o posto de :1lfel'es-alumuo.

Sala das Commis ões, 4 de eternbro de l89G.- G(lbriet Salgado,
Pre icleu te, - Cat'los JOI'ge, Rf:llator. - Ovillio Abrantes ,- Tlzoma:; Ca
valcanli, vencillo com voto em separado.- 1111lonlo ele Siqueira, CO!TI
reslricções.

o ex-deputado Thomaz Cavalcante nprcsentoll ao pl'O
.ia 'to n. 142 ns Geguintes emendas:

SulJstituam-se os arts. 10, 2° a 3° pelos seguintes:
Art. FiclO "'overno antori'ado a reformar O" e"tabelecimentos

do ensino militar de accordo com o plano ,juuto, sem :1ugmento de
dcspoza.

Ad. Ogovel'l1o I'eorganimrá ae cola pratica d,t Capital Fl3-
deritl <.le modo 'lue pos a preenchel' o 11m indicado nesta, lei, precisando
bem a pratica de in!"lntal'ia, cavallal'ia, arlilh'1ri't e engenharia.

Art. Na decl'etação dos l'egulamento3 o Plller E'Cecnlivo reor-
ganisal'á as dil'ecçõ s o administl'ações cl.s e colas, as im como os
COl'púS rio alul11l1os, cou!'úrme exigil' n. l'ef'Ol'llli1. actnll\.

Art. Os i\ctuue:; oficiaes do exel'dlo pOllerão complelar seu
CUI'SO pelo novo regulamento, a os (Ine tiverem o curso de, ua: al'ma
p lerão ~e matl'icUh\I' no do estado-maior, 'lUalqllel' lJue se.l'1. a IJade e
posto quo li verl3ID, ]Jreell~haI1Llo a' fOl'malidiLues uo al't. 5(j.
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Art. Continuam em vigOl' as disposições do regulamento de
1890, em relação á idade dos otliciaes e praç'ls ele exercito para a ma
tricula no cur o preparatorio e geral das armas.

Art. Fica abolido o bacharelado mili tal', tanto para o curso
geral como para os especiaes.

Sala das sessões, 6 de novembro de 1896. - Thol?'lD.z Cavalcanti.

o mesmo ex-deputado Thomaz Cavalcante apresentou o
seguinte substitutivo:

Plano de Reforma da Instrucção Militar do Brazil

CAPITULO UNICO

INSTRUCÇÃO MILITAR

Art. 1.0 A instrucção militar tlleoricJ. e pl'ütica sel'a dath. nos
seguintes estabelecimentos:

Escolas regimentaes;
Escola de sal'geutos ;
ColIegios militares;
Escolas mili tares;
Escola de guerra ;
Escola pratica do exercito.

SECÇÃO I

ESCOL.lS UEOD1EN'fAES

Art. 2." As escolas reO'imeutaes são tlestinarlas n. mioistrar a edu
caÇ<"io e instrucção necessarias ás praçlls de pret do exrrcito, compre
heudidas a instrucçãu elementar elo sold~do e a especial a cada uma
das armas, cOl'respondente ás divel'sas graduações até a de sargen to.

Art. 3.° Cada regimento, batalhão ou qualquer unidade isolada
terá uma escola. regimental que sera dirigida pelo commandante da
unidade corre 'pondente ó. que elIa pertencer, lllrvendo os profe sares e
adjuntos necessal'ios.

Art. 4. 0 Contiuúa em vigor a actual ol'ganisação das escola'
regimeutae " podendo, porém, o govel'no fazer as modificações que
forem convenientes.

SECÇÃO II

E~ OL.l DE SARGEN'fOS

Art. 5." A e,cola de saJ'gentos tem por fim habilitar o pessoal
necessario pai', o preenchimento das vagas de inferiores nos corpos de
tropas do exercito.
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Art. 6.° Continuará em vigor o actual regulamento, podendo o
Poder [!;xecutivo fazer as moditlcações que a experiencia demonstrar
serem necessarias.

SECÇÃO III

COLLEGIOS ~ULITARES

Art. 7.° Os collegios militares teem por tlm principal 1OICIl,\r seus
alumuos na carreira das armas, dando-lhes uma educação e instrucção
que os habilitem, quando t:3rminado o respectivo curso, á matricula nas
escolas mi li tare .

Ad. S.o Contiuuam em vigor todas as disposições do regulamento
de 20 de agosto de IS94, no que depende do POflei' Legislativo e pro
duzindo todos os e!Ieitos desde aquella data.

SECçi\.O IV

ESCOLAS MILITARES

Al't. 9. ó As escolas militares teem por fim daI' a instL'ucção
theorica e pratica neces~arias aos joven que se uestinarem a sel'
officiaes do exercito ou da armada.

Plano do ensino

Art. 10. A instrucção theorica constal'á do ensino secundaria
integral, cujo curso comprehendel'á as materias seguintes dadas em
cinco annos:

1° am'lO

1" aula
2' "
3" »
4" "

1" aultt
2" »
3" »
4" »

Arithmetica e algebl'<\ ;
Portuguez;

- Franc z;
Desenho lineal'.

20 anilo

Geometria elementar e geral;
Portuguez e latim;

- Francez;
Desenho de figuras geometricas.

la aula 
2" "
3" :I>
4" ~

- 15

Mecanica geral e astronomia elemell t,\r i
Portuguez e latim;
Geo 17raphia geral e especial da America ;
D5Senho á mão livre e de a,quarella.
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1" aula
2" "

Brazil ;
3° aula
4" »

sombm.
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4° al'll'lo

Pbysica elemen tal' e cllÍmic:\ gera I ;
Cborograpbia da America do Snl, especialmente do

Historia nn Liga e média;
- Elementos de geometria descripliva, perspectiva e

5° 011110

l° aula - Educação civica, precediLia Lios conhecimentos funda-
mentaes de lJiologia, sociologia e moral;

2° aula - Noçõ s de histoIia naturnl e hygiene j
3° » - Historia moderna e do Brazil;
4° " - Topograpllia, levantamento e desenho topograp11ico.
Paragrapho unico. As materias deste curso devem ser ensinadas

com simplicidade e clareza, de modo que os alumnos comprehendam
com facilidade as do anuo seguinte que c ligam ás do anterior; tendo
sempre em vista que este curso é de simples preparação logica, por
i ~o devem ser dadas somente as theorias indispeusaveis á boa compre
11ensão da. ma teria.

Art. II. A instrucção pratica será dada durnnte o curso, con
forme determinar o respectivo programma, a qual, dividir·se-ha em
duas pnrtes: uma commum a todos os alumnos do l° ao 4° anuo, com
prehendera a musica, a gymnastica, a e grima, a veloci pedia, a, equi
tação, a natação e exercicios militares; a outra, pnrticulaI' n. cada um
dos ramos da actividade militar do terra ou de mar, será dada no 5°
anDO aos alumnos, conforme se destinarem ao exercito ou á marinha.

AI'L 12. As mntel'ias do curso theorico dividir-se-hão em cinco
secções, comprebendendo: a primeira, ns aulas de línguas; "segunda,
as aulas de mathematica e astronomia j a tCl"ceira, as aulas de physica,
chimica e histol'Ía natural j a quarta, a~ aulas de educação civica, his
toria e geographia e a quinto, ns aulas de desenho, de descriptiva, de
perspectiva, de sombra e de topogl'aphia.

Paragrapho unico. Para a ln secção havera cinco professores j
para a 2", tres; para a 3", dous j pal'a a 4° tres; para a 5° dous.

Art. 13. Para a instl'ucç5.o pratica exi tirá um profeSSaI' de mu
sica" um dito de g-ymnaslica e nalação, um dito de esgrima e um dito
velocipedia e equitação, assim como instructores para exercicios mili
trwes, um dito de techoologia militar e um de technologia naval.

Condições de admissão

Art. 14. Matriculal'··se·hão aJ1nualmente neste curso, em cada
uma dns escolas, tantos alumnos quantos forem determinados pelo
poder com peten te.

Art. 15. As matriculas effectuar-se-bão em um anno qualquer
deste curso, desde que o candidato, preeochendo as condições ue ida'le,
capacidade physica e moral, seja approvado no exame de ufficiencia
das materias que coustituirem O MuO aolerior, ou traga attestado de
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frequencia, com bom apI'oveilamento, das mesmas m:l.terias no Col
legio Militat', no Gymnasio acional ou em outl'O qualquer instituto de
ensino secundaria equivalente. .

§ 1. 0 Os candidatos de 14 a lô annos de idade mntJ'icular-<;e-hão
no lo anno, os de 15 a 17 no 2", os de IG a 18 no 3", os de 17 a 19. no
4° e os de 18 a 20 no 5", satisfazendo as condições acima.

§ 2. o A clpacidade pllYsica e a moral exigidas dos candidatos el'ão
provadas: a pl'imeirn. P0l' inspecção de saude, na occasião da matricula,
a seguncla por attestado de bom comportamento passado pelos pro
fessol'es ou directores do collegio ou escola que tiverem frequentado.

§ 3. o Para matl'icula no 10 anno os candidatos de\'em ter exame élo
curso de adaptnção do Colleg-io Militar ou de curso equivalente, e, na
falta desLs, fazer os respectivos exam3S perante a commissão nomeada

. annualmente para esse fim.
Art. 16. PreenchichlS eslas condiçõe', os cf\ndidatos serão relacio

nados, conforme a ordem de mel'ecimento de cada pI'ova, e, segundo a
qual, serão matl'iculados ; observando-se o triplice caso dos que devem
ser pensionistas do Estado, meio-pencionistas e contl'ibuintes, quando
forem internos.

~ 1. o São pensionistas do Estado os rtue esti vel'em nas condições
abaixo, e segundo as quaes terão preferencia :

I. o Os orpbãos de p.li e mãi de militares de terl'<1. e mar e de
funccionarios publicas que tenham prestadoS" bons sel'viços à P<ltria j

2. o Os orphãos ele pai nas mesmas coudições acima ci ladas, quando
nenhum ampal'o tivel'eOl, além rio meio soldo ou montepio;

3. o Os filhos ele milital'es de tel'l'a e mal' em actividade, refol'mados,
honorario ou de qualquer func ionario publico, quando seus mei03 de
subsistencia não sejam sufficiente's paro. a sua instrucção;

4. o Os orphãos ou filhos de pessoas desprovidas dos meios necessarios
para dar UillD. educação e instrucção secuudaria a seus filhos, quando
estas pessoas tenham prvstado bous serviços a patria.

§ 2. 0 São admittidos como meio-pensionistas, g~lardando a ordem
iudicada:

1. o Os que excederem em ca'!a uma elas condições acima especifi
cadas;

2. o Os filhos dos officiaes de terra e mal' e elos funccionarios pulJlicos
que estiverem em condições melhores do que os acima designados;

3. o Os filhos dos generaes de terra e mar ou dos funccionarios
publicas superiores, em actividade, reformad03 ou aposentados.

§ 3. o São matriculados como contribuintes, segundo a ol'dem abaixo
indicada:

l.o Os que excederem das condições consignadas nos §§ lo e 20 ,

observada a ordem ahi estabelecida;
2. o Os filllOS dos cidadãos que tenham prestado bons serviços á

Patria'
3.0' Os filhos elos cidadãos que, não estando em nenhuma das

condições acima, queiram fazer lIas seus nUlOS oillcia.es do exercito ou
da armada.

Art. 17. O Poder Executivo fixará, todos os annos, a joia pal'3.
enxoval e a annualidnde que tocam acada um cIos alumnos contl'ibuintes
e meio-pensionistas, sendo esta determinarla segundo o preço médio da
manutenção de um alumno durante cinco annos.

Art. 18. Quando os alumnos forem externos, serão contribuintes
ou não, conforme as condições do art. 17, cujo quantum sel'à determi
nado annualmente pelo Poder Executivo.
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Armo lectivo

Art. 19. O anno lectivo começará a I de março e terminará a 30
de novembro, sentlo os mezes ue dezembro e janeiro tlestinados as férias •
e o de fevereiro aos exames de aumissão e sufficiencia.

§ 1.° A distl'lbuição do tempo para o anno de ensino theorico e
pratico sera feita de modo que, em cada aula, a lição não exceda de
hora e meia, nem seja menor ue uma hora, devendo o intervallo de
uma aula a outra ser 15 a 20 minutos.

§ 2.° Os exercicios gemes e passeios mili tares realizar-se-hão nos
mezes de julho e agosto, em dias designados pelo director da escola,
salvo força maior.

Art. 20. Terminado o anno lectivo, os professores enviarão ao
director ua escola a conta de anno dos alumnos de sua aula, afim de
servir de base á organisação da lista geral das médias, o que será feito
pela congregação.

§ 1.° Os alumnos que tiver a média considerada como sufficiente
passarão para o anno seguinte, sem mais formalidade alguma.

§ 2.° Os que não alcançarem essa média serão admittidos ao exame
de sufficiencia em fevereil'o do anno seguinte, de cujo resultado depende
sua passagem, repetencia, ou exclusão.

§ 3.° Os que estiverem dentro dos limites da idade repetirão o anno,
os que estiverem fóra serão desligados e enviados para um corpo de
tropa, si forem pensionistas, salvo indemnisando a Fazenda Nacional
da despeza feita; os contribuintes e os que indemnisarem a despeza
terão o destino que lhes convier, ficando, porém, obrigados ao serviço
militar, conforme a lei.

Conclusclo do CUl"SO

Art. 21. Terminado o ultimo anno lecti vo do curso, os alumnos
farão exame do madureza, de tinado a verificar si possuem a cultura
intellectuuL dada pelo ensino secundario integl'al e indispensavel ao
estudo teclmico supel'ior.

AI't. 22. E~te exame versaràsobl'e qLlesLões geraes e serà feito por
um progl'amm,l, cuidadosamente ol'ganisado pelo conseLho de instrucção
da escola e approvado pelo Ministerio da G:uerra, e constará de pl'ovas
escri ptas, oraes e praticas feitas sobre as materias constitutivas do curso,
assim di vididas :

a) linguas, especialmente a portugueza; .
b) mathematica e astl'onomia;
c) physica, chimica e noções de histol'ia natural;
d) educação civica, historia e geogl'aphia;
e) desenho, de descriptiva, per pectiva e topographia;
f) pratica gernl das al'mas e especial.
§ 1.° As provas escl'iptas versarão sobre as materias das secções

a, b e c.

§ 2.° As provas Ol'aes compl'eheuderão todas as materias das
secções.

§ 3.° As provas praticas vel'sar1io sobre as materias das secções e
e r, as quaes constarão tle um de enho dado, da resolução de um
pI'oblema ou de uma que tão, tratlUldo- e da secção e, e de questões
de exercicio e pratica, tratando-se da secção f.
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Al't. 23. As provas cscriptns de cada secção sel'ão feitas em um só
dh para todos os ai umnos, para as quaes terão quatro horas j a ornes
effectuar- e-hão em dias alternados e serão de llma hora para cada
alumno, em cada materia ; as praticas executar-se-hão em dias diversos,
como forem de ignadas pelo progl'a,mma.

ParagraI ho unico. Os alllmnos não poderão fazer provas em dias
sllccessivos, salvo si a sim o pedirem.

Art. 24. O exame de madure;:;a habilita os alumnos a se ma
tricularem no curso geral das armas ou na E 'cola Naval e erviL'á de
base á matl'icula nas escolas de ensino superior da Republica, tanto
official como livre.

Art. 25. Os alllmnos pensionistas do Estado ficarão obrigados a
prestar seus serviços na actividade por tempo igual ao que estiveram
na escola como tal, augmentado de um anno.

§ 1. o 05 meio-pensionistas serão obrigados ao mesmo serviço, por
tempo igual á meta.de do que ahi permaneceram nestas condições e mais
um anno.

§ 2. 0 Os contl'ibllintes que não se matriculal'emnas ditas escolas
terão o de tino que lhes convieI" ficando, porém, sujeitos á obrigação
do serviço militar, conforme a lei.

Art. 26. Os alumnos que sahirem das escolas militares antes de
terminarem o curso ficam sujeitos ás mesmas condições do artigo ante
cedente.

SECÇÃO V

ESCOLA DE GUERRA

Art. 27, A escola de guerra é um estabelecimenlo de instt'ucção
superior instituida para dar os conhecimentos technicos aos oillciaes do
exercito, em vi ta do.:; sel'viço es peciaes do mesmo.

Art. 28. Nesta escola existirão os seguintes cursos. conforme as
especialidades a que se destinam os offieiaes do exercito:

Curso g-eral das armas;
Curso de artilharia technica j
Curso ele engenharia;
Curso de estado-maior.

:r - OU.rso geral das ar=as

Art. 29. O curso geral das armas será destinado a formar omciaes
para a arma de infantaria, cavallaria, artilharia e engenharia e para
as tropas de tl'ansporte e constará das materias seguinte., dadas em
um anl1o:

1" cadeira - Systema mi litar de um Estado; organisação dos
principaes exercitas; ol'gani.ação da força armada no Brazil; orga
nisação e formação tacticas uas pequena unidades; o terreno no ponto
de vista das pequenas operações; pequenas unidade em e:,tação, em
marchas, em combates e em destacamentos; taclica geral da armas.
Noções de grande tactica e e trategia. Reg-ulameutos dos serviço em
campanha e nos quarleis.

2" cadeil'<l, - FUJ·tific·ção pa sageira' campos enlril cheirad s;
praças fortificadas; noções de fodi licação permanente e de fortitlcação
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mixto. j ataque e deres:1. d03 pontos fortificn.dos; dtlfeso. dos pontos
occupados; pontes e pontões; balistica e theorio. do tiro; emprego dos
fogos e regulamentos respectivos.

3a cadeira - Direito publico em geral e constitucional brazileiro j
dh'eito internacional applicado á guel'ra; direito milital' brazileiro;
artigos de guerra; codigo militaf'; regulamento disciplinar; noções de
economia politica; administração das ~)equenas unidades; regulamento
intdrno e de guarnição; deveresdts off1ciaes e praças; legislação militar
brazileira.

Aula - Hespanll01 ( traduzir, f,tllar e escl'ever).
Aula - Hygiene militar. Hippologia.
Aula - Topographia e levautamentos.
Paragrapho unico. O ensino pratico comprehendera a instrucção

militar commum a todos os officiaes e llecessaria ii. formação dos
mesmos, cuja materia será especificada no respectivo programma.

Ccndições de admissão

Art. 30. Annualmente matricular-se-hão neste CUl'SO tantos alu
mnos quantos [orem necessarios para o preenchimento das vagas que
se derem durante um anuo nas diversns armas e tropas de transpOl'te.

Al't. 31. Serão admittidos ii. matricula no curso geral das armas,
satisfeitas as condições de capacidade physicn. e moral:

1.° Os que tiverem terminn.clo o CUl'SO preparatorio, com exame de
maclw'eza, nas escolas militares;

2.° Os que fizerem exame de maclUl'e;a das materias do curso pre
paratorio pel'ante a commissão respectiva;

3.° Os que n.presentarem attestado de exame de madureza feito em
alguma das escolas de eusiuo secundaria integral da Republica, fa
zendo os que lhes faltarem.

Paragral!ho unico. Os exames de madU1'eza e os complementares
serão feitos perante uma commissão nomeada annualmente para tal
fim.

Arl. 32. Si o numero de candidatos for maior do que o preciso,
serão preferidos p,tra a mn.tl'icula na seguiute ordem:

1.° Os que ti verem o curso prep:lratorio feito nas escolas ou col
legios militares (al't. 31 n, I);

2. o Os que fizerilm exame de madureza ou o trouxerem tle outros
estabelecimeutos de ensino secundaria integral (arl. 31 ns. 2 e 3).

Art. 33. Os alumuos serão internos ou externos, conformo for es
tabelecido pelo Govet'no no regula,mento que expedir, e mantidos pela
União.

Anno lectivo e concluscio elo CU1'SO

Al'l. 34. O anno lecli vo começariL a I de março de cada anno e
terminará a 3D de novembro, sendo os mozes de dezembro e janeiro des
tiuado as férias e o de fevereiro aos exames ele admissão.

Arl. 35. Concluido o anno lectivo, os alumnos serão submetlidos
a exame tlleorico e pratico de todas as materias que compoem o curso
geral das nrmas.

Art. 36. Os alnmnos que não forem approvados poderão repetir o
auno mais uma vez j si, porém, não tiverem bom exito neste novo ten-
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tamon, sel'ão enviados para os corpos de tl'opa, onde servirão pelo tempo
que lhes competil', em vil'tu!le tIe suas condições,

Art. 37. Concluido o CUI'SO gel'at da, a1'})laS os alumnos seriío no
meados atfel'es-alulllllos,

§ 1,° 03 que concluil'em-n'o com tIistiucção o approvações plenas
terão o dil'eito de escolher a arma a qual desejarem pertenc r, obsel'
vadas as condições de capacida.de;

§ 2,0 Os quo concluirem-o'o com outl'as approvações serão de i
go:vlos pam as diversas nrma., segundo suas notas o suas aptidões
morae , io tel!ectuaes e p!lY3!cas ; .

§ 3," Os que não ti verem bom exilo no exame final poderão repetil'
o anno mais uma vez; si, porém, não fOl'em approvado , sel'ão incluidos
em um corpo al'regimen lado, como in fel'iol" onde servirão pelo tempo
que Ihe3 compelir, em vil'tude de suns condições, podendo durante este
pel'iodo prestar novos exames, sendo nomeados alferes-alumnos, si
tiverem bom exito,

AI'L 38. Os alfere.s-alumnos, depois de nomeados, irão passar um
aono na escola pratica do exercito e, concluido o cur30 pl'atico da al'ma
a que pertencerem, serão enviados para seus corpos de tropas, onde
aguardarão sua promoção a 20 tenen te,

IX - Ourso <le artilll.alO'la o engenharia.

Art. 39. O cur"o de arLilllaria e engenllaria tem por fim dat' aos
208 tenentes de todas ns al'mas que se destinarem a servir na artil!laria
de posição e engenharia a instrucção technica respectiva.

Ârt. 41). E te CUI"O con tal'ú das seguin tes ma terias eladas em dous
annos, sendo o primeiro commulU e o segundo pal'ticular a cada espe
cialidade.

1° anno commum

1" cadeira - Geometria descriptiva, stereotomia;
2" cadeira - Mecanica applicada. Machinas em geral, calculo de

seus eO'ei tos. Ma.chinas a vapor. Machinas electricas. Motores Ityelrau·
licos,

3" cadeil'a - Economia politica, finanças, administt'aç1i.o e esLa
tisLica;

Aula - D~senho de machinas, trabalhos graphicos relati vos ás
cadeit'as do anno.

Aula - Illglez (tr,lduzir, verter, fallar e escrever).

20 anno de artilharia

1" cadeira. - EstuJo historico, fabrico e emprego das cupolas
gyratorias"tor.res encouraça.das, canhões, metrallu~doras, arm.as P?r
tateis proJect!, reparos, vIaturas e outros matermes de artllharta;
tudo precedillo dos necessarios conhecimentcs de metallurgia e resis
tencia dos materi<tes.

2" cadeil'a - E tudo histor'ico, f,lbrico e empl'ego das polvoras e
demais substancias explosivas applicadas na guerm, cartuchos, es
poletas, estopilhas estupins, etc. ; ludo precedido dos conhecimentos
indispensaveis de C'llimica organica e pyrotec!lnia.
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3' cadeir'a - Ataque e defesa das praças fortes, fortalezas e pontos
fortificado, Em pl'ego de artilharia de sitio e de montanha. Electricid,tde.
Empreo-o dos holophotes nas praças de guerra.. Minas, torpedos e outras
machinas de destruição empregadas Das fortalezas.

Aula - Projectos, deseohos e construcção das di versal: machinas
de guerra do que trata este :1ono.

2° alma ele engenhal'ia

lO cadeira - Astr'onomia pratic:1; geoctesi:1; topographia.
2a cadeira - E,tudo dos materiaes de construcção ; resi tencia uos

materiaes; estabilidaue das constr'ucções; technologia das protlssões,
etc.

3" cadeir'a - Construcção das fortificaçõe' permanentes, passa
geiras e mixtas, e dos edilicios'mililal'es; hygiene dos edificios; ar
chi tectura.

4a cadeir'a - Estradas de ferro e de rodagem; telegl'aphos e tele
phones; ponte, e via.ductos; construcções byuraulicas, tudo com appli
ca.ção militar.

Aula - Cartog-raphia, topograpbia e levantamento;
Aula - Desenho de arcbitectl1ra; trabalhos graphicos de estradas,

pontes e construcções bydraulicas.

Condições de admissão

Art. 41, Matricular-se-hão annualmente em cada um dos annos
doste curso ti1n tos 2°8 tenen tes quan tos forem pI'ecisos pal'a as vagas
de l° tenente dadas durante um anno, Das armas de artilharia de
posição e engenharia,

ArL 42, Os' candidatos a matricula do l° anno desses cursos teem
de preencber as seguin tes condições:

Os 2°· tenentes de artil1Jaria de posição ou engenballtl. duvem ter
111ém do CUI',;O geral uas tlrma e o curso prati o respectivo, nm anno
de eiIecti vo serviço, como omcial ;

Os das outras umas, além dos respectivos cursos e o tempo acima,
devem ter obtido plenamente com ete de média, no curso g-eral úas
armas, boas approvações nas I ". nulas do curso preparatorio e ter
mostrado aptidão pnra a respectiva e pecialidade,

Art. 43. Os officiae~ nns condições l1cima que quizerem se matri
culaI' no 2° anno de um des. es CUI'SOS teem tle ti zer exame de torlas as
materias do lo annoe, si fOl'em approvados, matL'icular-se-hl'í.o naqüelle
anno, devendo, porém, ter dous annos de serviço etrectivo como official.

Art, 44. Si o numero de can lidatos for maior do que o de vagas
terão pr@ferencia os que tiverem melhor média nos exames do curso
geral das armas e boas notas nas aulas de mathematica, astronomia,
physica, chimicl1, e descriptiva do curso preparatorio.

Anno lectivo

AI't. 45, Cada armo dos cursos de artilbat'ia e ngenhill'ia divi
dir·se-lm em dua partes, tlteorica e n ontra prnlica: a theor'ic,t come
çará a 1 tle março e terminara a 1 tle novemur'o, cujas materias constam
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do plano já citaelo ; a ]walica sel'á feita nos mezes de novembro e de
'zembl'o e constará de vi:;itns aos principaes estabelecimenlo ,le ma~

chinils para o CUl' o cOfimum; as fortalezas, al'senaes, depositos de
armas, estabelecimentos melallurgicos, f,.bricas de pol vOI'a, de car
tucho e laboratorios pyrotechnicos, etc., paea o 2° an no de artilharil\. ;
ás fortificações em con trucção ou con truidas, quarteis, edilicios mi·
Iitares, estradas de ferro em cousturcção, telegrapbo, ponte~, v ia.
ductos, con trucções hycll'aulicas, etc., para 020 anno de engenlJaria.

Paragrapho unico. Durante o CUI'SO tbeoeico, para que o ensino
technico seja o mais elficaz possi vel, os pl'ofessol'es ou lentes darão
lições aosalumno nos arsenaes, e tabelecimentos particulares, fabeicas
de polvOl'a, de cartucho, de armas, laboratorios, fortalezas, ouras em
constl'ucções, estradas ele feno, etc.

Art. 45. A passagem cle um anno para outl'O far-se-IIa em vi h
das notas cle anno, ou por exame de sufficietlcia, dado o caso de nes
sidade ou a, pelliclo do alumno.

Art. 47. O mez de janeiro sera destinado a apresen tacão elo rela·
torio, planos t!'aba Ihos, memorias e tudo quanto for necessario pal'a
attestal' o' conhecimentos pratico que os 2°8 tenentes de artilharia e
engenharia teem ele sua re pectiva arma.

Concluscio do curso

Art. 48. Concluindo o curso theorico e pealico, e apresentados o~
re pectivos trabal hos os alumnos são submettido8, no mez de fevereiro,
a exame de todas as materias dadas duranto o CUI'SO.

Art. 40. Os 2°5 tenen tes que concluirem o CUI'SO teclwico de arti
lharia ou de engenharia, si já não p !'tencerem a essas armas, serão
tl'ansCerido para as meimas, e tanto es es como os outros classifical'·
se-hão em duas categorias; na I" os que tivel'em oblido distincção ou
plenamente em todas as materias, cuja média seja igualou superior ao
7; e na 2" os que tiverem tirado implesmente em alguma ou cuju.
média seja infel'iol' a 7.

§ 1.° Os officiaes da. I", depois de promovidos, servirão ue preCe
rencia no estado maiol' da al'ma, para onde serão tl'ansCeriLlos por
ordem de antiguidade.

§ 2. o Os da 2" ficarão nos COI'POS de tropa e só irão para o estado
maior da arma na fal ta dos outl'os.

Art. 50. Os 2°8 tenentes que Corem reprovados no exame final
poderão repetir o anno mais uma vez, si não tiverem bom exito neste
2° tentamen serão enviado:> para seu corpo si forem de inCantaria, Cl'~
vallaria, artilllal'ia de campanha ou de tean porte, e lransCer'idos para
uma des a armas com ua respectiva antiguidaue si pertencel'em à
artilharia tle po ição ou engenhal'ia.

III - Ourso de ostLl.do-rnalor

Art. 51. O curso de e tado-maior tem por fim dar aos ofIlciaes de
todas as armas que o tirarem, um tal valor militar que os torne ca
pazes, no cnl'W de sua. cal'reira militar, de preencber a~ funcc;:ões de
estado maioJ" e sobretudo .de uem commandllr e conduzir as lropas.
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Art. 52. O curso de e3tado maio l' compor·se-ba das materias
abaixo, dadas em dous annos;

1° anno

ta cadeit'a - (3' cadeil':1 do anno commum de arlilhal'ia e de en-
genharia) ;

2' cadeim - (3" cadeira do 2" anno ele artilharia) ;
3" cadeil'a - ( I" cadeira de 2° anilo de engenharia);
Aula - Cartographia, topographia e levantamento;
Aula - Inglez ( traduzir, folHar e crever).

'20 anno

l' cadeira - Estudo historico e esLatístico dos principaes exercícios.
Orgauisação, recrutamento e mobili ação do exercito. Tactica de cada
uma das armas e tactica geral. Graucle tactica e estrategia. Historia
militar e das principaes campanhas.

2' cadeira - Geographia militar e serviço de esLado··maior, in
clusive c emprego dos telegraphos, telephones, pombos-correios, balões,
cI'yptographia, etc.

. ,3" cadeira - Direito internacional publico e privado e diplomacia;
direi to administrativo em geral e especialmente o militar; legislação
militar dos principaes paizes da Europa.

Aula - Francez (fallar e e3crever).
Aula - AlIemão (traduzir, fallar e escrever).
Aula - Equitação e velocipedia.

Condições de admiw"ío

Art. 53. O numero de alumnos a admittir em cada anno do curso
de estado-maior é determiuado pelo Poder Exculi vo sob proposta do
chefe do estado-maior do exercito.

Art. 54. Os candidatos a este curso devem ter mais de quatro
annos de officiat e dous de etrectivo sorviço em seu respectivo corpo ou
arma, para que possam ser admittidos ao exame de admissão exigido
para a respectiva. matricula, conforme a arma a. que pertencerem.

§ 1.° Os officiaes de infantaria, cavallaria, artilharia de campanha,
com seu respectivo curso, só poderão se matricular no 1° anno.

§ 2.° Os de artilharia de posição e engenharia serão admittidos á
matricula nos l° ou 20 annos: no l° sem exame algum, no 2° depois de
approvados no respectivo exame de admissão.

Art. 55. O exame de admissão do 10 anno constDra ele recapi
tulação e applicação da geometria geral, da. mecanica, da geometria
descl'iptiva, e no 2° anno, da recapitulação e Dpplicação d,L I" cadeira
do 2° de engenharia, p~ra o de artilharia de posição, e da 3a cadeiL'a
do 2° anno de arlilharia para. o tle eng-enharia.

Art. 56. Não !la limite de idade nem de posto para a matricul(l.
no curílO de estado-maior, porém o POStO (~(3 capitão serà o normal,
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Anno lectivo
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Art. 57. O curso dividir-se-ha em theorico e pratico: o lheorico
começará a. ] de março e terminará a I de novembt'o, salvo força
maior; o pl'atico será feito nos meze3 de novembro e dezembro e cons
tará de viagens, levan lamen tos topograpbicos e geodesicos, serviços ela
est Ido-maior, tanto em tempo de paz como de guerra, etc.

Art. 58. O mez de janeiro é destinado a apresentação dos traba
lhos, relatarias, planos, memorias e tudo mais quanto for exigido para
prova de capacidade do omcial.

Arl. 59. A passagem de um anno para o outro é feita pelas
notas do anno ou por exame de sufficiencia, dado o caso da. uecessidado
ou pedido cio alumno.

Conclustlo do CUl'SO

Art. 60. Terminado o curso theorico e pratico, os alumnos são
submettidos, 110 mez de fevereiro, a um rigoroso "exame de todas as
materias do curso.

A1'1. 61. Depois deste exame, os alumnos serão classificados em
tres categorias, segundo as Dotas que tiverem obtido duranto o curso
e no exame final:

A]", comprehenLlenuo os que tiverem distincção em todas as ma
terias;

A 2', os que tiverem plenamente em todas as materias e cuja
média é igualou superior a 7 ;

A 3", os que tiverem simplesmente em algumas materias, ou a
média seja iuferior a 7 ;

§ 1.° Os da I" categoria recebem as insiguas de officia I do estado
maior e vão servir como auxiliares no estado- maior geral tIo exercito
e ficam habilitados a uma promoção por merecimento.

§ 2.° Os ela 2' vão para seus corpos e serão nomeados para nu
xiliar do estado-maior geral, segundo as necessitlades e por ordem das
notas.

§ 3.° Os da 3' classe só irão para o estado-maior na falta dos das
duas primeiras categorias, porém serão dispensaàos do exame pratico
para o posto de major.

Regencia das cadeiras e aulas

Art. 62. As cadeiras da escola superior de guerra formal"J:o sete
secções. abrangendo:

A p1'imeira secção, a ln cadeira do curso geral das armas e o. l'
dita do 2° anno de estado-maiot' ;

A segunda secção, a 2n cadei!'a. do curso geral das armas e a 3'
dita do 20 anuo de ::11'tilharia;

A tel'ceim secção, as ]n e 2" cadeiras cio anuo commum de arti
lharia e engenharia. ;

A quarta s<!cçl10, as ]. e 2" cadeiras do 2° anDO de artilharia;
A quinta secçâo, a l' cadeira do 2° anilo de engenharia e a 2' uo

2° anno do estado-maio!';
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A sexta secção, as 2°, 3° e 4" cadeiras do 2° anno de engenharia;
A setima secçc10, as 3"0 cadeiras do curso g-ernl dfls arma , do 30

anno commum de artilharia e engenharia e do 2" anno do estado
maior.

Paragrapbo unico. Para cada cadeira llavera um lente e para cada .
secção um substituto.

Art. 63. As aulas da mesma escola formarão cinco secções com
prehendendo:

A primeira secçc7o, as aulas de linguas ;
A segunda secçeio, as aulas de rlesenho e trabalhos graphico' do

anno commllm e as de projectos, desenho e construcção de machinas
de gnerm do 2° anno de artilharin.; .

A te~'ceÍ1-a secçc7o, as anlas do 2° anno de eng<lOharia;
A qua,-ta secçc7o, as aulas de 1Jygiene e hippologia;
A qtlinta secçc7o, as aulas de equitação e velocipedia.
Paragrapho unico. Para a Ia secçã,o havera dous pl'oCessores,

sendo um para francez e hespanhol e outro para inglez e allemão, e
pam cada nma. das outras secções um profe sal'.

Art. 64. O governo potlerá, sob propo ta da congl'e!!"ação, nomear
para coadj uval' o ensino da escola os officiaes do exercito que tenham
as necessarias habilitações.

Sala uas sessões, 6 de novembro de 1896.- Thomaz Cavalcanti.

o deputado Barboza Lima apresentou o seguinte sub
stitutivo ao projecto n. 142 de 1896 que reorgaJlisa o ensino
dos estabelecimentos ele ensino milHar:

Ao art. lo substitua-se:
Art. Fica o governo autorisado a reorganisar os diversos esta-

belecimentos de ensino militar sob as seguintes ba es:
a) O exercito e armada constituem uma corporação unica, pre

posta á defesa da Patl'ia e das institnições repnblicams que a regem;
b) Todos os brazileiros que se destinarem a officiaes, nesse serviço

publico receberão, a contar de 14 annos ele illaele, a instrucção tl1eoriea
e pratica em commum, na parte que entende com as habilitações exi
gidas tanto para o exercito como para a armada;

c) Da escola onde esse ensino geral será dado em commum sa
hirão para as escolas technicas de npplicação os aspirantes a officiaes
de marinha, estado-maior do exel'cito, engenbeiros militares, artilha
ria, infantaria e cavaIlaria j

d) O ensino geral a que se refere o item p,'ecerl€lnte será o cons
tante do art. 2° e os cursos tecl1nicos os que detalha o art. 3° ;

e) Tanto no curso geral como nos technicos, guardada a subordi
nação destes áquelles, terão preferencia para, a matricula os alumnos
da escola reg-imental de sargentos e aprendizes marinheiro"" Lias di
versas escolas existentes no littoral brazileiro, razão de um de cada
escola deste e daquella ;

f) O fardamento, eql1ipflmento e armarnento nas escolas navaes
serão rlados pelo govel'l1o á praças que uma vez pr movidas:t omciaes
o adquirirão á sua custa, providenciando-se desde já no sentido de se
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modiflcar pal'a. mais mode to e luxuoso enxoval presentemente exi
gido dos aspirantes de marinha.

Art. 2.° O curso geral, a que se refere o art. l°, lettl'as b) e c)
se['à subdividido da seguinte fó!'ma:

(I) Curso prepatalorio a ser estudado em tres annos:
l° anno:

Lingua -vernacula ;
Francez;
Arithmetica e algebra ;
Geographía ;
Desen ho lenear.

2° anno:
Lingua hespanhola ;
Historia geral;
Geometria especial completa;
Geometria da America do Sul, especialmente do Brazil ;
Desenho de aquarella e geometrico.

3° anno:
Hi toriit natural;
Historia da Americt, especialmente do Bril,zil ;
Topographia, planimetria e nivelamento;
Lingua ingleza ;
Desenho topogl'aphico.

Observação

Haverá em todos os annos os exercicios praticos de gymnastica, es
grima" natação, velocipedia e equitação, evoluções militares e manobra
elas t['es armas, estudo pratico e el3mentar elo armamento; bem como
techooJogilL do navio e dos seus apparelhos motores, arte do mari
nheiro no que entende com o appal'elho dos nr.vios, córte de panno,
etc" bordejos e exercícios de escaleres, devendo todos os aI umnos,
qua,lqner que seja o seu destino, tomar parte em todos esses exercicios,
de terra e mar.

b) Curso superior:
l° anno:

Geometria, geral algebrica, diO'erencial e integral;
Geometria descriptiva, perspectiva e sombras;
Mecanica g'eral.

2° anno:
Pbysica experimental e chimica geral;
Astronomia, geometria celeste e noções de mecanica celestd ;
Leis geriteS de biologia.

Observação

ontinua['ão a sel' dados, durante esses dous annos, com mais des
envolvimento, os exercicios pralicos constantes da observação prece
dente,
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Art. 3.° Haverá duas escolas nas quaes se estudarão os cursos te
chnicos: a escola do exercito e a escola de mariqba.

§ 1,° Os cursos technicos na primeira serão:
a) Curso de iofllltltria e cavallaria, que sel'á estuuado em um

anno, nas seguintes aulas, pelos alumnos que se destinam quer a estas
armas, quer ás demais:

I"', organisação dos exercitas, estudos das armas portateis, balis
tica e theoria do til'O, emprego dos rogos e regulamentos respectivos,
paI varas de g-uerra e projeclis;

2", fortHicaç'ão passageira, noções de fortificação permanente,
ataque e defesa dos pontos forlitlcaclos, pontões improvisados, castra
metação, principias geraes de tactica e estrategia militar brazileira.

b) Curso de artilharin. em dous annos. que abrangerão:
l° anno:

la cadeira- Mecanica applicada ás machinas. Estudo pratieo das
principaes machinas empregadas no fabrico dos engenhos de guerra.

20. cadeira - Chimica analytic!1.. MetalIul'gia. Pratica de labora
torio.

3" cadeira - Electricidade. Minas e torpedos.
Aula - Desenho de machinas. Stereotumia.

2° anno:
j> cadeira - Estudo historico, fabrico e emprego das cupolas gyrn

toria , tOl'res encouraçadas, canhões, metralhadoras, armas port<tteis
projectis, repal'os, viaturas e outros materiaes de guerra acompanhado
dos necessarios conhecimentos de resistencia dos materiaes.

2" cadeira - E~tudo Iii torico, fi.l.brico e emprego das paI varas e
explosivos de guerra, cartucbame, espoletas, etc., pyrotechnia theorica
e sobretudo pratica. .

30. cadeira - Ataque e defesa das praças fortes, fortalezas e pontos
fortificados, emprego de artilharia de campanba, de Sitio e ele montanha,
bem como de l1olophotes, minas, torpedos e outros engenhos de guerra,
tudo illustrado Gom os exemplos historicos.

Obsen;oçeTo

Dnrallte os dous :lllnos deverá haver frequentes exercicios de tiro
de artilharia de todo~ os calibres e systemas, hem como demoradas
visitas dos alumnos nos arsenaes e fabrieas de artefactos bellicos.

c) Curso de estado-maior:
l° anno:
I a cadeira - Astronomia pratica, geodesia e topographia.
2" cadeira - Electricidade, macbinas electricas, bolophotes, minas

e torpedos, telegraphia, telephonia, ataque e defesa das praças fortes,
emprego da artilharia e de outras armas, exemplos historicos.

3" cadeira - Primeiras noções da lingua aIlemã, pratica de francez
e hespanhol.

2° nnno:
ln cal!eiL'a - Estudo historico dos principaes exercitas e de sua

organisação, tactica de cada uma das armas e tactica gel'al, grande
t~ctica e estrategia historia militar das principaes campanhas.
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2" cadeit'a - Serviço de estado-maiol' e geographia militai" empreO'o
dos telegraphos e mobilisllÇão e aba tecimento dos exerci tos, telephontfs,
aerostatos, pombos-correios, cryptographia etc., levantllmentos expe
ditos.

3" cadeira, - Aula - Estudo pratico de allemão e ingtez.
Exercicio de equitação, velocipedia e aerostação.
d) Curso de engenharia militar.

l° anuo:

1" caueira - A l° do l° anno do estado-maior.
2" caueira - E3tudo dos materiaes de coo>trucçito, resi ·tencia dos

materiae ,estabilidaue das coustrucções, tecllnologia dos omcios elemen
tares, graphostalica.

3" cadeira - Construcção das fortificações pel'mauentes, plssageims
e mixtas, e dos edificios militares, architectura e hygiene dos edificios.

Aula - Desenho de architectura, especialmente de fortificações,
cartas, geogra phicas e chorographicas.

2° anno:

1" cadeim - Mecanica applicada ás machiuas. electricülade e
motores electricos.

2" cadeira - Estradas de rodagem o ferro-vias, pontes e viaductos .
telegrapllos e telephoues.

3" cadeil'a - Hydraulica e StlaS applicações. e hydrogril.phias.
Aula - Desenho de applicações das cadeiras.
Art. 4.° O ensino elementar será dado nas escola3 regimentaes,

sendo o primaria ler, escrever e con tal' ás praças de pret e o technico,
aos cabos e furrieis que aspil'arem a omciaes iuferiore~.

§ 1.° P,I.ra este ensino deverá haver uma linha de tiro na qual
praticarão além clesses alumnos milital'es os cidadãos que quizerem se
adestrar no manejo das armas sob a direcção de officiaes de ignados
pelos commandantes de batalhão.

§ 2. ° Para os cabos e furrieis o ensino em cada batalhii.o dado a cada.
companhia pelo seu respecti vo commaudal1te e subalterno, abrf\.ngerá a
escripluração militar, noções sobre armas portateis, elementos de tiro e
dl3 foeti ficl1ções im provi.adas .

Art. 5.° A clllt-\l' desta lei nenhum bl'azileÍl'O será mais admittIdo
á matl'icula em internatos militares com menos de 14 annos de idade.

Art. 6.° O governo animara, por intermedio dos commandantes de
d:strictos, a creação em todas as capitaes dos Estados, e em gel'al nas
cidades onde estacionarem nnidades militares, de circulos de tiro des
tinados a familiarisar 03 cidadãos que o quizerem com o manejo das
armas branr,as, devendo para esse fim fornecer o armamento e munições
precisas.

Ar!. 7.° E' extincto o bacharelado militar, nenhum outro distin
divo, devendo ser conferido aos officiaes sinão os galões do respectivo
posto e mais insignias PI'opl'iamente militares.

§ I. ° Nenhum official poderá excu ar-se de prestar em serviço do
exercito ou da llrmada Eeis annos de eITectivo exercicio findo os quaes
terá dit'eito á demis ão do serviço militar, clo qua I antes clesse tempo
nenhuma indemnisaç.-'io pecunial'ia o eximirá.

§ 2.° Essa admissão poderft. entretanto ser-lhe concedida antes
de~se prazo, si, em inspecçáo de imude! que o governo poderá fazel'
verificar, for julgado incapaz do serviço oas l11'mas.
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Art. 8.° Os lentes e professores servirão em commissão por cinco
aunos, findos os quaes poderão ser reconduzidos ajuizo do governo mas
não sem ter passado um anno no COI'pO Ou arma a que pel'tencerem.

Art, 9. o O governo creará em todos os Estados do littoral escolas
de aprendizes para a mal'inha. mercante nacional, auxiliando igual J

mente a constl'ucÇ<'io ele embarcações em estaleiros nacionaes, que sub
vencionará.

ParaO'rapho unico. Esses aprendizes, concluido o seu curso, terão
o direito ~e se empregarem immediatamente em navios mercantes mas
fit:am obl'igados até aos 40 anoos de idade ao serviço na marinha de
guerra sempl'e que o pl),iz empenhar-se em luta armada.

Sala das ses'ões, 6 de novembro de 1896.- Barbosa Lima.

MATERIAL DE ARTILHARIA
(Da Rouista .1laritima Bra=iloim)

CANHÕES E CARRETAS

o PROGRESSO DA ARTILHARIA

Desde que no canhão de til'o·rapido foram introduzidos, associü~

damente, apparelhos rapidos de carregar e de manejar canhões de
gros o calibl'e, o que se póde dizer data da primavera de 1887, quando
o pl'imitivo canhão de til'o-rapiclo de pollega.das 4, 7 foi mandado de
Elswick para ser experimentado em Porthsmouth, nenhuma mudança
sensivel ou revolucionaria foi introdnzida na constituição do material
de guena deste paiz.

Queremos dizer mudanças, como as que foram inauguradas,
quando o carregamento pela bocca foi abandonado pelo da culatra;
quando o grosseiro e complicado systéma do trochamento (coil.) de
ferro forjado, na construcção dos canhões, fóra posto á margem paI'a
dar Iogal' aos leves, elegantes tubos e anneis de aço, que são ajustados
no fabl'ico das al'l11aS moel rnas, ou quando o primeiro canhão de 38
pollegadas elo Thundere,' foi carregado e manejado pelo poder mecanico,
em 1875.

Não obsta.nte, immensa e importantes modificações foram ope
radas paulatinamente, quer em terra, quer no mar; e nós, presente
mente, nos pr'opomos con, iderar succintamente algumas das mais im
portantes fÓl'mas desse progresso.

E' com alguma. satisfação que contemplamos a. histol'ia do pro
gresso da artilharia, com relação ao material, durante os ultimas nove
annos.
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Habituados a ouvir fallar, constantemente, de prodigiosas in
venções, que teem revolucionado a al'te da guerra, (torpedos-aereos,
foguetes de algodão-polvol'a, canhões de dynamite e outras armas
anol'maes), correu-se o risco de p~rder de vista o le({itimo Iwogl'esso
dos typos já exi tentes, pelo de,envolvimento do poaeL' e cio alcance,
devido a um syatema de melhol' construcç[o, a um maiOI' compl'imento
da alma e a um maia poderos pl'OpuJ'Ol'. Eotl'etaoto, desde 18 7 ver
dadeil'Os progressos teem sillrJ invariavelmente realisados, O lU011S
tl'UO~O, mal planejado e mal eq uilibrado t),rmamen to pe ado, em pregado
no BenbotD e no Sans Pareit, foi condemnado em principio; e outro
mais leve, mais forte e mais e fficaz tomou seu logar.

1\1.\S é nas baterias de calibre médio, de bord , que os mais no
taveis melhoramentos se podem obsel'var. Aqui, sem resolução alguma
porém, por mero pl'ogl'esso de id~lts, o ClU111ii.o commum, de 6 polle
garlas, de 26 calibres de comprim nto o de carregal' pela cuhtra, que
róra tl'azido de Elwick p~ra \Voolwich em 1876, e que ó fui alterado
ligeiramente em 1887, tL'ansformou-se em canhão do tiro.rapido de 6
pollegadas e calihl'e de 40 calibl'es de cOl11primen to, capaz de penetrar
J6 pOllegadas de fel'ro forjado, ou approximaclamente tI' s vezes sen
]ll'oprio c;llibre, Em terra a me ma serie de acontecimentos se obser
vava pOl' toda parte.

Em I 88 ii' condições rios canl1ões de nos'as fortalezas eram abso
lutnmenta deplol'avei'. NotálU11S nesta colu.mnas que nenhum dos
mai,; modernos c ohões de carre!5al' peja culatra lÔl'a mootado em
qualquer de no sas baterhs de terra de Lantis Eod á John O'Gl'ot's
House - o que é um facto.

Neste mOIl1Anto, porém, ulUa serie de poderosfl.s posições, sep~l'adas,

armadas com canM.. ' rle 6 pollegadas 4, 9,2 pollegadas e de 10 polle
gadns de carre.:!al' reln, culatl'a e coroo buzeiros raiado de 9 pollegarlas,
tem si ln con~truida em ]'e,IOl' de nossa cost! e nns e tações ue ci\rvão
do exterior.

Ao mesmo tempo, o c:1nhão de cal'regar pela culatra de calihre 12,
pn.ra baterias de c:tl11prlnl1a, foi melh rarlo I,al';\ o cllil)I'e 15. emqu:lnto
um crlnhií.o Ikeil'o foi cOI1'Íl'uiuo e'pacialmente pal',1. a artilhalia mon
t:\ila, um dcsidcl'iltum cluo) estam ele pé ha muitos anno". Om obuzeiro
de campanha, de o:wo clonai porlcr, foi bml1em introduzirlo no ,erviço.

Tolo' esles meJllor,lmen103 ('(1 am o l'esultndo daquelle pl'ogre ':;0
call11o, que, conlo 01 serV:lmos anteriormente, póde sel' encarado com
serenidAde de animo.

T\lvcz, o mais importante exemplo de ses melhoramento" seja o
canhão de 9,2 pollegndas refol',ado com arame, dous do q uaes forlDmn
o princip,il al'm'1.I1Iento do POtr;el'fut e do Tel"rible, actualmente aca~

b:wclo-se nos estaleil'os do ParI mouth.
Estes can!Jõe' teJ'íi.o 33 pés ele comprimento, ou não menos de 43

calibre, arreme san,10 um jJrojectil de 380 libra de pe o tendo na
bocca a energin. cio 14.520 pé' tonebdas ou 6.000 tonela,ç!as mais do
que o primitivo canhão d 9,2 pollegadas, em<]ttanto flue a suo. pene
tração através o ferro forjado, é de 28 pollegadas, mais do que tres
veze3 seu cn.libl'e.

M"s, estes mesmos caracteri ticos exeepciooa.e fic~m Pl'Ojpcta.dos
na sombra pelos do canhão de posição ref rçarlo de arame de 9,2 pol
legadas, o 'lunl tprà 38 pé' de comprimento ou ,195 de calibre. Seu
pOli l' de aJco1l1ce e velocidarle d pr'ojectil, devem rorço amente ·131'
correspondentes ao augmento de 5 pé:! no comprimento da a.lm: ,

Outro exemplo que póde ser citado, éo do canhão de 12 pollegadas
reforçado de arame, de 46 toneladas, do typo ltlajesti;;. Este, com-

- 16
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quanto mais leve, de 23 toneladas, em peso do que o de 13,3 pollegadas
ao typo Royal Sevet'eing, tem mais 12,5 pollegadas de comprimento
de alma, de sorte que o projectil tendo sóment 850 libras, com ullla
carga de cordite, a energia da bocca é approximadamente de 34.000
pés-toneladas, ou simplesmente, perto de 1.000 pés-toneladas, menos
que a elo canhão mais pe ado, emquanto que o poder da penetração é
consideravelmente maior.

, Entretanto com os melhoramentos effectuados na disposição do
carre~amento para os canhões de 46 toneladas Majestic, a rapidez do
maneJo foi muito accelerada.

Tres descar'gas podem ser feitas por caua canhão, em quatro mi
lllltoS: emquanto que canMes do Royal Severeing neces_Ham um minuto
e tI'es quarto::> para cada descarga; dahi resulta que o etrei to das des
cargas, successi vas, do canliões de ~I'osso calibre do lilajestic, deverá
seI' muito maior do que o dos canhões de outl'OS navios.

O pl'Íncipal melhoramento nestes canhões consiste no reforçamento
de arame que permiLte o emprego da coruite como propulsor.

O ctLnhão de 12 pollegadas tem JJelO menos dous terços de seu
comprimento, reforçado com arame e aço, ou mais de cem milhas de
arame enrolado, ao passo que o canhão de 9,2 pollegadas tem um
gran le espaço sobre a camara da paivara e a uma pequena distancia,
além dos munuões reforçados da mesma maneira.

E' um exemplo de excentricidade com que as invenções são tratadas
o facto de só se ter adoptado, nestes ultimas cinco annos, o reforça
mento dos canhões com arame, uma invenção feita por M. Longridge
ha longos annos.

O f.lCtO é que as intelligencias cientificas teem estado totalmente
occupada no intuit de prorluzü' alguma cousa de estupendo, perdendo
de vi, ta (IS Illel hOl'amentos natuI'aes, que já se acham em execução.

Os appal'elhos ele mODtagem, tanto para. o principal armamento,
como pam o secuudario, teel11 acom pitn lIaelo pari-passu, os canhões.

Com tanta. etlicncÍ<t esLe peoces tem sido reali ado ne~tes tres
ultimos annos, que o carregameuto dos cauhões pe ados de torres póde
pre~entemente .er executado em qualquer posição, emquanto que a
munição é rapiuct e mecanicitmente f'ol'llecida pelo centro do apparelho
de montagem, no mesmo Lempo que os cauhõe.> são dirigide,s ou apon
tados soure qua.lquer objecto. Isto é, sem duvida, um grande melhora
mento.

Nos navios primitivos a t0rl'e ou plataforma giratoria era mano
brada até que as culatras dos canhões estives em oppostas ao soquete,
e então os canhõe tinham de el' levantados até que estives em á po-
sição de Cil rregar , o que era muito demorado. .

Uma das adaptações modernas m,tis importantes é a applicação
dos motores eleckicos, para as manobl'as dos canhões e para o tl'ans
porte das munições, Esta força está sendo geralmente empregada em
França, ao passo que se vai abandonando a força hydraulica.

A preponderancia do canhão tiro-rapido de 6 pollegadas e a ma
neira pela qual é ene manejado, são muito notaveis.

Não obstante o escud.o e a parte moveI da carreta pesarem conjun
ctamente com o canhão, muitas toneladas podem ser manobradas por
um só homem.

O mecanismo de abrir e fechar culatras, com um simples movi
mento de uma alavanca comprida e manivella curta, semelhante á dos
canhões de tiro-rapido de calibre 12 libras, está sendo applícado em
todo canhão de tiro-rapido de 6 pollegadas.

Isto simplifica consideravelmente o trabalho.
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Relativamente á artilharia. de terl'a, não se poderá dizer outro
tanto o progresso marcha.

Foi sempre um erro a artilharia de c,ul1panh:t e a al'tilharia mon
tada com a mesma arma. O canhão de calibre 12 era com suas mu
nições, muito leve para artilharia de campanha e muito pesado para
artilharia montada. O empl'ego de um obuzeiro de campa,nha, para
fazer parte das baterias de campanha, é uma medida summamente sa
lutar.

Emquanto que as autoridades francezas, prudentemente, juntam
ás suas batel'ias communs de campanha duas metl'alhadoras, o que só
poderá ser origem de embaraçes para os al'ti Iheil'os, sendo paea elles
arma estranha, a Allemanha e a Ru ~ia adoptaram, mui saIJiamente,
batel'ias regulares de obuzeiros, atirando uma bomba ele 12 centi
metros.

Por ultimo a, França já adoptou o obuzeiro de campanha, lançando
uma bomba proximamente do mesmo calibre; e, depois de uma grande
serie de experiencias, nós tambem temos armado muitas ele nossas
baterias de campanha com obuzeiros de 5,5 pollegadas, atirando UlDa
bom ba de 70 a 80 libras de peso.

A importancia de uma tal arma não póde ser assaz encarecida.
Com pequenas cargas e g-randes elevaÇÕes, ella entrc\ra em acção em
circumstancias em que os canhões ordinarios de campanha, com suas
trajectorias l'asantes, nenhnma impol'tancia tel'iam, e destruiriam as
obra de fOl'tificações e edificações do inimigo, com muito mais eflicacia,
devido aos seu pesados pl'ojectis e car,.\"as explosiva",

Deste modo as armas, quel' do sel'viço mal'itimo, quer do tel'restre,
se teem vaga.rosamente apel'feiçoado em fOl'ça e illlpOl'tancia, mas com
segul'anç,•.

(Trad. Army al~d Navy Gasetle.)
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Na França, com o pensamento de fornecer ao exel'cito pão e bi 'couto
absolutamen to puros, o Ministro dn. Guerra omciou ás commis'ões
technicas da Iutenilencia e lio serviço saniLario, no eutido de estudarem
si o gel'mens morbigenos dn. agua empl'eo-ada na panificação podiam
ou não subre,i ver ao calol' por que passlm os pães nos fÓfnos.

Teve-se primeiro, em satisfação desse officio, de ver as causas que
podem destl'uir os micro·organismos dlll'ttnte a panificação. Taes causas
estão ou na acidez das mass'ls ou na temperatura por que passam ellas.

No Hospital Milita?' de Vincennes é que se fizeram as re pectivlIs
expel'iencia, bactel'iologi as, l'epeL(damente, podendo uffil'mar Balland
e Müsson, em conclusão, qUi) :

os microbios das aguCls empregaLlas no preparo de pão e biscouto
não resistem á combinada acção da acidez das massas e del temperatura
em que se cozem j .

os dOllS f.lCtores aciclez e cato)' garantem praticamente a pul'ificação
das massas, e que apenas alguus e'póros, já conhecidos por sua re. istencia
as altas tempemturas, poLlerão conservar n. acti vídade propl'ü\ le modo
que se de euvol vn.m posteriorm nte, uma vez que sejam _ubmeltiuos a
condições especialmen te favOl'a veis j

si a acirlez diminue son'i velmen te, como se dá uns massas preparadas
com fermento, deixa a pnrincação de ser complel,t; e, finalmente:

qne, P.1l1 todas as cÍl'cumstancias, devem fi,talll1ente de"appal'ecer
todos s germens de pOlIca l'esi teneia ao calor, como pOl' exemplo o
bacillo lo typho e pal'ticnlarmente do cholera,

- Noscil'culos milital'es ela EUl'opa muito se tem falla,lo da pl'oxima
execução de um projecto eh bOl'a'lo com u fim de completu' o cinlo dos
fOl'te de l\I.etz, por meio de uma IiI] ha de obra.s que se deve e tendel'
até :"\al'l'eburgo. Os rOl'te tle T:·.i nville e d Metz,:tos olho rIo estndo
maiol' allcmão, não OU'Ot'l'cem n.poio :'um iente pal'a :e OpPÓl' a marcha
do mD exel'ci to l'raucez l'[ ue ~e il!wovei le do pla.nal to ele Lorpn ne para.
avançar pelo valle do lUl'e c do Nielie em dil'ccç1.o:i. pla.nicie do Rheno
e pl'incipallllente á plnuiciú de ~loguncia.. Por isso, o ciuninhos princi
paes, que levam a esses log-ares de fllCil acces o, vão ser cOI'tado. poe
rOl'tes que ao me~mo tem po hão de sel'vil' para su Ien tal' even tual men te
uma offensivn. dos exel'()j tos allemães nlt zona do l\1eurthe e do Mosella.

- Na mal'in ha dos Estados- Unidos est.wa sendo attenciosameLl te
e tudado, em f'evereit'o, o eITeito de cargas de clynamite oxplodidas
nas cil'cnmvizinhanças de um bul'CO subma,rino,

Eram taes eft itos e tuliatlos no barco o em sua ol'[uipagem,
A 122 metros rle uma torpedeira submarina, immel'sa 3 metl'os e

650entimetros, fez·se explodil' uma carga de 50 kilos de algollão
polvora : - a torpedeira oambaleou e foi ao fundo, não so uotanclo
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imOleLliatamente estrago algum; mas dous a ll'es minuLos depois, a
agua entr,lva por todos os laelos, devido ao desconjnntamento g-eral que
se eiIectua.va na. torpedeira, em consequencia do abalo <la, explosão.

Por aqui se vê o formiLlavel poLler dos modernos tort etios de
dynamite.

- Na Noruega, uma commis ão especial Cez recentemente expe
riencias com espingardas de pequerw C<'llihre, verificando que o modelo
melhor é o E:rag-Jorgensen, calibr'e de 5mm,5.

Ao cabo ele experiencias preliminares para determinar a especie
de polvora que lll;lis convinha. experimentaram-se espingardas de 8
millimetros, i mm , 55; 71Om, O; 5mm,5, esta ultima se mo trou manifes
tamente superior sob o ponLo ele vista btllistico.

OIJteve-se uma velocidade inicial de 700 metros com uma press[o
de cano de cerc~~ de 4.000 atmospheras. Augmentando e ta pres ão com
o decresnimenLo do calibre não é plausivel que actualmente se desça
além do clllibre 5mw ,5.

O re"ultado da experiencia foi satisCactorio, e a arma póde dar 4.000
tiros sem deterioraçoão sensive!.

O sortimento do depo ito se póde eifectuar, mesmo já estando car
regada e armada a e pingarda.

O peso dt~ arma não chega a 9 librRs.
- Acham-se em eon tr'ucção em 'Vest-Point tres g"!'anrles canhões

para clynaOlite, destinados á defesa da ciclade de Nová York.
Dous desses canhões estão quasi promptos e serão providos de um

motor electrico paea a pontaria.
Tem 375 mim de diametl'o, e a carga de dynamite empregada serà

sufficiente para destruir o maiores navios.
o por·to de S. Fl'ancisco ( da Cal ifornia ) em breve serão collocados

ig-ualmente tl'es closses terriveis elementos de destl'uição para a defesa
do mesmo porto.

- Um medico do exercito rumaico, o Dr. Demosthenes, fez expe
riencia em cavallos e cada veres l1umanos, com a espingn.l'da de 5"'m ,5,
e concluiu que os f'erimentos produzidos por essa. arma são mais graves
que O' das espingardas antigas.

Actualmen te, o que caracterisa os ferimentos e eStilhaçamento dos
ossos, a fragmentação_do projectil é a frequencia de hemorrhagias im
mediatas e qua-i sempre gravissimas.

Ob erva Demosthenes que o grande alcance das armas actuae
obrigal'á, nas futu!'uS guerras, a modificar a posição das ambulaucias.
As pl'imeiras estações ele soccorro de verão serão insta llaelas a 3.500 ou
4.000 metros do logar ela acção, {londe decorre a necessiLlade de au
gmentar o numero dos enCeJ'meiros e tornal-os bem peritos em pensar
as fel'idas e praticar a hemosthase immediata.

O que 'e infere de tudo isto é que a bala da espinO'arda modernu,
que dizem ser uma bala hWllanitaria, apresenta pelo contral'io perigos
muitissimo consideraveis, muito maiores que os resultantes das espin
gardas antigas.

- 8a dous annos que o exercito allemão patina obrigatoriamente
durante o inverno. São patins especiaes feitos para neve, Os resul
tados foram lisonjeiros, tanto que o Ministro da Guerra determinou
que tnes patins fizessem parte do equipamento de inverno de sete ba
talhões de caçadores, quatro dos qunes fazem a guamição da Alsacia.

A sim está instituída a patinação com patins especiaes no exercito
allemão. .

Em caso de guerra, o soldado que patina tem sobre o que não
patina uma extraordinaria vantagem.
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- O Governo dos Estados-Unidos do Norte continua a apressar
activamen te os trabalhos de reorganisação de sua frota de guerra. Estão
dezeseis navios em construcção, dos Quaes doze já foram lançados ao
mar e quatro ainda estão nos estaleiros. Destes ultimos dous são de
combate:- um de 10.200 toneladas e Outl'O de 11.295, um cruzador
couraçado de 9.150 toneladas e outro cruzador de 7.350 toneladas.

Os doze navios já lauçados ao mal' deslocam de 2.000 a 7.350 to
neladas. Entre elles hlt sete cl'Uzadores, sendo um coul'açado; tres
navios de combate (um de 6.300 e dous de 10.200 toneladas); um
navio de esporão de 2.183 toneladas e capaz de desenvolver uma ve
locidade de 17 nós com uma força de 4.800 cavallos; um deUes é flu
vial e desloca 120 toneladas.

Estão planejadas tambem tres canhoneiras de 1.200 toneladas, e
devem brevemente entrar para os estaleiros tres torpedeiras de 2"
classe, que vão ser annexadas aos navios de combate chamados Texas
e cruzador New-York.

- Como a Europa é o ninho das greves, e como os cartuchos até
hoje empregados são fatalmente mortaes a pequena di tancia, doude
a mortandade que ha sempre, quando se trata de abafar uma greve,
foi, para S,lDar esse mal, iuventa.do o cartucho mata-gt'eues, car
tucho-metralha, de um eíl'eito prompto e já provado.

E' de invenção italiana o mat.a-g-I'àves, e toda a policia da Italia
e da Suissa é deUe provida nas occasiões de g-reves ou motins po
pulares,- pois tal cartucho se adapta perfeitamente ás espingardas
communs, usadas pelos corpos de policia.

Um tiro de taes cartuchos, para a distancia em que a policia
tem de operar, basta; espalha-se em numerosos fragmentos, como
uma pequena metralha, abrangendo um grande alvo j fere a torto e
a direito, leva o horror á onda inimiga, e raramente produz um feri
mento mortal: - inutilisa sem matar.

A sua superioridade sobre os outros cartuchos está justamente
nisso: pegar muita· gente de uma vez.

Deram tão hoa pl'ova de si os taes mata-greves, que o exercito
belga, hoje armado a Mauser de 7mm

, 65, va.i adoptai-o para quando
ror preciso.

Parece que o mata~greves está destinado a rapido triumpho,
bem contra a vontade dos socialistas, para quem o mata-gràves
deve ser alguma cousa como o tiro de escumilha, á distancia, num
bando de rolinhas.

- Os allemães vão dar começo ás obras de tres novos fortes perto
de. Strasb~rgo, .na linha Molsheim, Mutrige e Dangolsheim, na fron
teIra. FOI depOIS das grandes manobras do ultimo outono que o
estado-maior do exercito resolveu fortificar esses t1'es pon tos de
summa importancia estrategic.'t.

- Foi recentemente exp 1'imentado em Portsmouth, a bordo do
Centw'ião, o novo e originalíssimo apparelho inventado por Joseph
v\Thitworth para o manejo dos canhões de grosso calibre.

As experiencias foram muito interessantes por terem sido feitas
com mar violento e encapellado.

O Centurião é um couraçado de esquadra de 1a classe, de typo
absolutamente novo, e com o qual nenhum outro se póde equiparar,
a não ser o Barfleur,. tem 360 pé de comprimento e 70 de Ia.rgura,
deSlocando 10.500 toneladas. O cinto é couraçado, e o conve7. pro
tegido', O al'mamento consta de 4 canhões de 10 pollegadas nos
r~ductos! pesando cada um 29 toneladas j 10 de 4 pollegadas; 7 de
t1l'O rapldo nas casamatas coumçadas,. 8 de 6 libras, e 9 de 3 libras,
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Hotchkiss, de tiro rapido; canhões de campanha e metralhad'oras;
e 7 tubos lança-torpedos, sendo 2 submarinos.

A originalidade deste vaso de guerl'a consiste na disposição
particulari sima do armamento principal, disposição feita de tal
sorte, que se p)dem clisparar canbões de cada bordo, aos pares ou
isoladamente, e que todo esse armamento, cujo peso total é de 226
toneladas, comprehendidas as peças de artilharia, as carretas, escudos
e platafórmas, póde ser manejado a mão ou a vapor, ou de ambas
as maneiras simultaneamente.

As carretas, desenhadas e fabricadas por J. WbitWOl·tb, foram
especialmente adaptadas a pontarias de grandes anguloso

Os reductos em que se acham as peças de grosso calibre não
são propriamente torres nem barbetas, mas antes uma combinação
destes dous systemas, uma cousa inteiramente diversa do que até
hoje tem sido empregado na marinba.

As paredes dos reductos são circulares e verticaes, como as de
uma torre, porém fixas, como as de uma barbeta, diiferindo ainda
das desta ultima em serem feitas de segmento de aço e não de
laminas planas.

Estes reductos são coroados de capiteis ou escudos de aço ni·
ckelado para abrigar o otlicial que lhes fica dentro,- girando tudo
isto ao mesmo tempo que os canhões e as platafórmas, por.occasião
de se fazer a pontaria. Graças ii inclinação das paredes e ao traçado
piriforme destes capiteis, otrerecem os mesmos ao tiro horizontal
uma resistencia etrectiva corresponden te á que seria oiferecida por
uma parede metallica de li pollegadas de gro sura. Todavia, a
espessura real lhes é de 6 pollegadas unicamen te. Além disto, a
obliquidade desses reductos tem a vantagem de desviar os pro
jectis do inimigo. Em summa, o conjuncto do systema de uma
torre giratoria no interior de uma barbeta fixa.

Os resultados das experiencias foram plenamente satisfactorios.
- No campo de manobras de Tempelbof, na Allemanha, fize

ram-se experiencias com uma lanterneta electrica, de construcção
especial e destinada a pesquiza dos feridos num campo de batalba.
E' munida de um reflector e de facil manejo; para oito kilos, uma
força de cincoenta velas e a energia armazenada na bateria dá
para algumas horas de illuminação.

- Foi recentemente assentado entre Odessa e Nicolaietr, na
Russia, um novo systema de teléphono inventado por Gwozdetr,
que otrerece muitas e muitissimas vantagens.

Tbeorica o praticamente, este teléphono se distingue muito dos
outros systemas em voga. Transmitte a palavra a enormes di taneias
por um só tio telegraphico, sem atrapalhar de modo algum o serviço
ordinario das faUas; e tem a pa.rticularidade surprehendente de
transmittir a palavra pelo mesmo fio a varios lagares e ao mesmo
tempo. Com cada apparelho se póde falIar, simultaneamente, para
quatro direcções diversas.

Sendo possivel apl'oveitarem-se os fios telegraphicos existentes,
a instaUação do novo teléphono não deve ser dispend!osa.

Com o systema de Gwozdetr, empregando-se npparelhos moveis
com elementos bem fortes, póde-se tambem telephonar de um ponto
qualquer para proximas estações de estradas de ferro, estabelecendo-se
communicação com o fio telegrapbico.

Bem se vê, por conseguinte, a quantidade de beneficios que o
novo systema t.elepbonico pMe prestar ao exercito, em caso de
mobilização ou em tempo de guerra.
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o almirantado cltinez resol veu a creação immediata de um
novo porto de guel'l'a em Klaotschou, no sul de Chelu. E te porto
será constituido numa ba llia. bastan te va ta, para abl'igar todos os
vasos da frota cllilleza, ilha e pl'omontorios elevado hão ue a se
g'Ul'ar uma. pl'otec~10 completa aos mwios fundearlos neSSl\ ballia .•
Hanveckeu, que durante longos anilo e teve ao sel'Viço do goveruo
cllileno, ostá encarl'eo"ado de constl'uir as ouras de fortiJicação e a
artilharia sel'á fOl'llecida pela casa Krupp. .

- Ua, muitos annos que eutl'e as potencias eUl'opéas a lucta
està aberta para conseguir cad,t Ull1lt dellas um canhão de maiur
velocidade inicial e, pOl'tanto, maiol' penetração. O com[ll'imento de
taes canhões pÓlle inOuir muito acerca do fim que se tem em vista.

Assim o canhão COI'st de 10 centímetros tem velocidade ini
cial de mil metros por segundo; um canhão Ar1l1&tl'ong de 15 cen
timetl'os tem uma velocidade de lJiÍ l a cen to e vin te mil metroS
que só sel'á vencida depois que se diminUÍ!' cinco kilos em cada
bala, que rag-uht \)esar ccrca ue 45 kilos.

A nmior velocic ade inicial qlle se tem obtido pOl' seO"unclo é de 124
metros ha pouco conseguida em França, com um canhão fundido em
l{.uelle de 16 centimetl'os, comprimento l]ue póde ser aug-mentarlo por
tres emenda!> ataJ'rachaveis que vKo a 90 calibres ou 14 metros e 40
centímetros de e:den~ão.

E te canhão é apenas um balão ele ensaio, sobr'e cujas bases as
commissões de artilharia. franceza procuram estabelecer a fabricação
de novos canhões.

O,;; al'tilheiros francezes preoccupam-se muito em saber, ueanle
rIas enormes l11'e ões desenyolvidas pelos e 'plo:sivos modernos e em
face do COII tinuo auglllen tu do comprimento das boccas de logo, quaes
as vantagens e desvantagens dessas reformas e qual o maior con)pri
mento que se póde conseguir sem estragar o cano e com pl'ometter a
solidez das boccas de fogo.

Em nenhuma parto elo mundo militar nem mesmo D<t AlIemanha
03 e3 tudos são tão profundos e tão methodicos, como em França..

- As celel)l'es officinas Kl'uPP eslão fabricando canhões de aço de
nickel, cuja verdadeim composição é um segredo. O Al"my and Wavy
Jow'nal fornece apenas Blgurllas intol'mações concernentes aos resul
ta.los obtidos. Dou canhões de 88mm, um de aço fLlIluido e outlO de aço
de nickel, foram experimentndos com obuzes clleios de 168 ~rammas de
acido picrico. O canbão de aço fundiuo estilhaçou-se, ao passo que o
de aço de nickel ficou in tl\CtO, tendo a penas· soU'riuo uma pequena dila
taÇ<'io da alma no logar em que se acl1a colloca.do o obuz. O novo metal
tambem tem ido em pregado no fabrico das placas de blindagem,

- Na Allemanha acaba de seI' inventado um balão que se destina
a serviços militares e que é cC'nstituido por um anneI Ôco. O novo ae
rostato annulh\l' é dividido em varias compl\rtimentos estanques paI'
meio de paredes impermeaveis ao gaz, de modo que, quando um compa.r
timento se rasga ou é furado pOI' uma bala, os compartimentos que
ficam são su/flcientes para sustentar o apparelho. Além ui so, ainda ha
outro aperfeiçoamento; - o annel ôco do balão é cercado por um
involucro movei qne quando se abre dá ao areostato a fórma de um
pal'a·quéda e facilita a sua descilla ele mo(Jo lento e constante. Si o
balão cabe ao mar, o pal'a-quéda faz a~ vezes de um salva-vidas, sus
tentando a barquinha lI'agua.

- O arrlUll e diflicil problema do canhão sem recüo, segundo L' Ar
'l)eni,. 11Iititaire, foi ha pouco resolvido nas celebre olficinas do Cail po
Bange e Bourdet. Neste novo systema a reslstencia opposta ao recúo se
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faz instantane!i. e automaticamente sem in tallação alguma e sem
traballlO apreciave!. O novo canhão está sendo estudado em Calais.

- Um novo revólver acaba de seI' distL'il.lUido ao exel'l}ito francez.
O revó! vel' modelo 1892 6 de calibl'e 8lUm como o da e plng<i.rda Lebel ;
o rodizio é para 6 tiros sobre molas que deslocam facilmente para o
manejo, e que, ahido o tiro lanç,L fóra as capsulas. O cão tem um novo
aperfeiçoamento que o torna superior a todos o cães de revólvers, o
cano tem 12 c 'ntimetL'03 de com prill)ento, sendo o com primen to total de
23 '/2 centimetros. De arregado pesa 8-10 gmmmas. A bala é de
chumbo revestida de cobre.

- A afilmada casn. Knlpp acaba de construir dous enormes canhões,
que se acbam em expel'iencias no polygonos allemães. Um desses ca
nhões, cujo calibre é de 42 centimetros, tem 14 metros de con1pl'imento
e pe a 122.400 kilos. O pl'o,iectilpesa I.UOO kilos, tem uma carga de
410 kilos c póde ser aneme'sado a uma distancia provavel de 8.850m

,
com uma velocidade inicial de 600 metl'os.

O antro canhão apresenta um calibre de ,24 centímetros e j)esa
8.000 kilos, tendo um alcance de 20 kilometros, alcance uesconhecido
até hoje.

Atirado em angulo de 44°, que prollllz uma flexa de trajectorh\ ele
6.540úl de altura, um projectil de 215 kUos com unHo carga de 115 kilos
póde sel' lànçado a uma distancia de 22.226 metros distancia jà muito
consideravel.

- Herbert e William Griffiths inventarl\l11, de collaboraçáo, um
cal'l'egadol' automatico que parece a melhor solução ao prolílel:na do~
cilrregadol'es au tumalícos das armas porlateis, A.espingaeda Woodgale
G?'ilfiths, diz Le MoniteuT Indust?'iel, semelbao te ao caohão 1lalrin,
carrega-se por si 1J1e'ma, em virtude de seu proprio recúo.

Os pOl'ta-cartuxos são de l"!letal delg'ldo; o caerega doe, como se da
em rel&ção i espiugarrl<\ Lee Me tt(ord , adoptada pelo exel'ciLo iuglez,
acha-se preso acima do cano; ba ta apertar uma mola pára traus
formar-;;e a espingarda em arma commum sem cal'l'egador .

- Hebler propoz que se adopte para o fuzil suisso um novo pro
jectil que elevara ao quiutuplo o valor do armamento belvelico.
Trata-se nada meno;; de uma b\la óca fejta de tal modo, que
reduz ao minímo a resi tenciq, do ar. O projectil qua. i nada perde de
sua velocidade inicial, o que faculta-lhe uma lrajectol'ia extremamente
destruidol'a. A16m disso, seodo menor o peso da bala, a pressão dos
gazes da polvora deoÜo do cano e o recúo da arma diminuem extraor
dinariamente. A bala póde-se adaptal' ao fuzil suisso sem a menor
alteração da arma ou do projectil.

- Nas ultimas manobras do exercito allemão foram ensaiados os
cães, chamados de guerra. Os resultados foram excel1entes como esla
fetas, sentinell.as de gual'das avançadas, caçadores de feridos, etc. ln
telligen te, submisso, o cão allia-se facilmente ao homem, cO~lpr~hende
o que alie quel' e executa com presteza a~ suas ordens, solldarlO com
elle na grande obra do progresso.

- Da revista Le génie civU extrahimos: A fabrica de arrna.S por
tateis instal1ada por um poderoso syndicato ,le Liegenses em Hel'sta1l
villa municipal confinando com a cidade de Liége, onde existe a manu
factura de u,rmas do Estado, recebeu do governo belga a enco l1memla
ele 150 a 200. 000 fuzis do typo Mnusel' modelo 18891 para. cuja. coh
strucção mou tou mil machi nas-ferramentas.

A Corça motora é dada por uma machioa a vapor Compound, da
força de 500 cavallos, que faz aK'ír uma geande machina electrica, sob
a fóerna de volante, a qual està confiada a traosmissão da forçl\.
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Essa dynamo-geratriz, em figura de corôa, de 4m ,88 de diametro
interior, e sobre cujo circuito estão dispostos 10 electro-imans, envia
sua poderosa corrente a um quadro ou fóco unico, de onde é repartida
de modo a fazer mediante dynamos de recepção girar as arvores ou
eixos de transmissões intermediarias de movimento, que são prepostos.
ás machinas das officinas.

Em um grande hall de 10.000 metros de superficia, encontram-se
as mil machinas-ferramentas, a. qne alludimos.

Dez motores electricos, tantos são os citados, fazem girar os eixos
ou arvores de transmissão, que atravessam as polias, nas quaes en
rolam-se os tirantes que vão levar o movimento ás machinas, etc.

Essas machioas-ferramentas prestam-se á fabricação de 250 fozis
por dia. A fabrica emprega 37 caixeiros e desenhistas, 168 contrôleU1"s,
chefes de fabricação e ajustadores, 88 obreiros e trabalhadores, e
910 mulheres.

- Os castigos corporaes ainda estão em uso no exercito inglez.
Uma curiosa estatística diz que desde 31 de julho de 1877 até 26 de

fevereiro de 1894, isto é, no espaço de 18 annos, a autoridade militar
britannica pronunciou 359 sentenças applicando a pena corporal.

Houve 46 em 1893 e 5 em os dous primeiros mezes do corrente anno.
Os instrumentos de supplicio são a chibata e o azorrague. As chibatas
applicam-se aos soldados que commettem o crime de roubo ou tenta
tiva de roubo com violencia.

Dos 359 condamnados que indica a estatistica, 294 foram suppli
ciudos apenas uma vez; 60, duas vezes, e 5, sómente, foram chibatados
tres vezes.

O numero de chibatadas ou de açoutes applicados de cada vez foi
de 60 o maximo.

- Na Allemanha, segundo a Armée Ve!;ordnungsblatt, trata-se
de crear destacamentos de estafetas de infantaria (Meldereite1') nos
corpos dessa arma. Em I de outubro de 1896 os l° e 15° corpos do ex
ercito os devem ter organisado. Cada destacamento se comporá de
I capitão de cavallaria, I tenente, ~ alferes, 4 sargentos, 2 segundo
sargentos, 96 soldados de infantaria e 108 de cavallaria.

E' pois um esquadl'ão de efl'ectivo reduzido. Esta medida constitue
a primeira tentativa pratica de um ensaio ha muito discutido, a que
remontam as ultimas manobras. Julga-se que essa medida se estendera
aos demais corpos do exercito.

- A bygiene dos quarteis depende principalmente da limpeza e
desinfecção perfeita das latrinas. De uma communicação feita ulti
mamente á Academia de Sciencias de Paris, resulta que o sulfato ue
cobre, na dóse de 7 kilogrammas por metro cubico de materias fecaes,
é um agente poderoso de desinfecção. Os bacillos da febre typhoide e
do cholera são rapidamente destruidos por esta solução, mórmente si
se addicionar uma pequena quantidade de acido sulfurico (70 grammas
pouco mais ou menos). Seria, pois, prudente distribuir aos corpos e
a todas as repartições da guerra uma tal solução de modo a prevenir
as molestias iofecto-contagiosas, maxime na estação calmosa.

- O fuzil de repetição 5mm está longe de ser uma realidade.
Este fuzil foi construido e experimentado na Austria, porénJ, o fuzil
Mannlichar Smm satisfaz perfeitamente as neces idades do serviço. Os
ensaio parece que tiveram apenas por objectivo estudar-se qual o
mel hor fuzil do Cu turo, afim de poder-se, em caso de fracasso, con~

struir um novo fuzil com pre teza. O fuzil em estudos (calibre 5mm
)

ac.'l,rreta innumeras objecções e a pres ão esta longe de ser resolvido..
E' um Mannlicher, cuja velocidade inicial é de 850m • Na Noruega o



VARIAS NOTICIAS MILITARES 251

fuzil 5mm foi retirado do polygono em con~equencia de seus resultados
desfavoraveis. Hoje, como tudo se resume em obter uma velocidade
inicial de 900ro e uma velocidade de rotação de 3.600 voltas por se
gundo, parece que a questão gira na descoberta de uma polvora sem
fumaça mais podero::a do que a actual e na de um metal mais resis
tente para o fabrico das caixas-fuzis.

- Um medico americano acaba de descobrir e obter privilegio para
um colchão de sua invenção, pesando meuos de um kilo e que, enrolado
mede 60 centimetros de comprimento sobre seis de largura. Este
original colchão enche-se de ar por meio de um folie, que despende
nessa operação apenas um minuto. Mil desses colchões podem ser
acondicionados em uma viatura ou levados nas cangalhas de quatro
muares, acompanhando assim um batalhão em marcha. .

O inventor percorreu o Far- West dUl'ante sete mezes sem outro
utensilio do que este original colchão de ar, e affirma que elle é mais
confortavel e mais bygienico do que o tradicional sacco de lã, a que
pretende substituir.

- Novas modificações foram introduzidas no equipamento da
cavallaria allemã. Entre outras, a mais importante é o modo de
trazer a carabina, quando a cavalJo. Até então, a carabina era trazida
inclinada sobJ'e o lado direito da se lia, repousando a coronha na coxa
direita do cavalleiro.

De ora avante, a carabina é trazida suspensa verticalmente á seIla
por um porta-mosquetão fixado á direita na aba da sella, e o sabre sus
penso symetricamente á esquerda.

- Foi igualmente experimentado, na Allemanha, um novo modelo
de espada para o exercito, semelhante ao sabre re~ulamentar dos ofll.
ciaes de marinha; a bainha é de madeira revestida interiormente de
gutta-percha de modo a evitar não só as irradiações solares como o ruido
da lamina na bainha. As experiencias realísaram-se em maio de lS95
no 4° regimento de inff1.ntaria da guarda da rainha Augusta.

- A reducção do calibre das espingardas provoca necessariamente
a reducção do peso dos projectis, mas isso só se consegue até cerlos
limites, para não prejudicar o alcance da arma. Além do mais, é pre
ciso que as balas fiquem com certo comprimento, para que tenham
sufflciente estabilidade na. trajectoria. Nestas condições, devia-se des
cobrir um metal barato e que ao mesmo tempo fosse mais denso do que
o chumbo.

A Re'Vue d'annes portati'Ves et de tir aponta qual deva ser esse
metal. E' o tungsteno, quasi tão resistente como o aço e com uma den·
sidade que varia entre 17 e 19,3, ou uma vez e meia mais denso do
que o chumbo.

A bala de tungsteno tem pois uma força de penetração muito maior
do que a de chumbo. A 600 metros fura uma chapa de 76 milimetros,
ao passo que a bala de chumbo só tem força para atravessar uma chapa
de 69 millimetros a 300 metros.

O preço do tungsteno, entretanto, ainda é relativamente elevado
para que o metal possa. ser empregado nas armas de guerra.

- Todo soldado de infantaria allemã, em completo equipamento de
guerra, deve transportar um peso de 31 kilogrammas e 253 grammas.

Estão sendo estudadas varias modificações na composição do equi
pamento, de modo a diminuÍ!' esse peso, que é considerado exces
sivo.

Entre outras nota-se a substituição do alumínio nas partes metallicas
da barraca pelo couro, obtendo-se assim uma diminuição de 1 kilo
gramma e 25 grammas.
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São interessantes as seguintes noticias da France Militaire sobre o
peso do sacco completo em uso nos di versos exercitos europeos:

gx:ercito russo • kilogr. 33.950
» italiano » 30,000
» francez. » 28.600
» iuglez. » 28'880
» au tl'o-hungaro. » 26.907
» allemão » 26.620
» suisso. » 22.000

Experiencias de liro sobre os balões executados na Russia em
1890 e 1891 (Oust-ljoia e Kl'asnoe-Selo) demonstl'aram a eillcacia do
tiro de ski'apuell sobre os balões captivos.

Em priuclpio de 1895 novas experiencias fOl'am feitas na Alle
manha no polygono de Jüterbog, e provou-se que, fazendo fogo contra
um lmlão elevado apellas do sólo a algumas cerHenas de metros por
um grlipb de atimdores de elite, o fogo de fuzil era improductivo: a
diITusão dos gazes att'avé~ os pequenos ol'ificios produzidos pela pas
sagem das balas el'a in igl1itlcante.

Em seguida elevou-se o baliio ii. altura de mil metros approximada
mente, e fez-se fogo de sl\:rapuell coutra elle por meio de uma bateria
de campanha. Após os priineil'os til'OS que attingimm o uaIão, este
compçou a vacillar fortemente, viu-se o involucl'o enrugar pouco e pouco,
desjjedaçar-se mesmo, e logo depois o balão corheçou a, desceI'. O iuvo
lucL'o apresentou logo largas aberturas, a rêde completamente estra
gada e a barqtiinha quasi intacta.

Dahl cducluiu-se que um balão, que não exceda de certa altura a
que é pos ivel observar-se com van tagam, nada tem a temer do fogo de
fuzil, mas é ameaçado de destruição pelo fogo do skru.pnell.
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TABELLA

dos vencimentos das praças de pret do exercito

Soldos Grati-
ficações

d '"~" d '"0'00 cn '"~o'" Õ '" ",-
gE~ "~ " "to~~ ~'"

'" c "'o
" "" '" ':l "" ""~~~

....-
'"

o
'" '" 0"'0 '" '" '"c oe og "" "o'" " '"

o o
Õ gc;ªE \.~ ~ o'" o .. =~ o;; 00 ~.~ o""

O~C:O
O';;;

\.~ g O~!Vt:i 0<> ro;; ~~ IJ').~CJ'" 00
éll~-~ w" ~,.. ::: /:'o';;; ~'';'''' tnl"1 '1~ ~~ .. g e:l~

l"l'" l"t';;' <no \I:l'c:i ~C") (J.>Ch WO (fJ'--; ,,> c
"~.::;.~

'" '" E õ Oco < w ;> ~

~~~ '"' ;; '"
..-e "C

cn:::::--" C '" o ..tio.!: to " 'e; .o~

:..~ lO ~ OE "~:..- <" ow,,'" '" o
,,~

~ ~

'" """ --- ------ --- --- --
i 2.'noo 1$250 1$000 ];0 $;110 :400 $350 125 250
2 4.,.000 28500 2i,i000 1$500 1$000 $ 00 ~720 ~250 $500
3 6.:000 3 '750 3~000 26250 1:5 o 1"200 1$080 l3375 '750
4 ~OOO 5~OOO 4..000 :!SOOJ 2:;000 1$:iOO 1;$140 $iOO 1$000
5 10$000 6a25D 5$000 3$750 2$500 2$000 1$ 00 ~625 1 °50
6 12$000 7$500 H$OOO ·1~'i00 3$000 2",00 2$160 .7.iO 1$500
7 i4S000 8$750 7;:;000 55250 3';00 2S~OO 2$520 $875 1$750
8 18$000 10:;JOO $000 6:'000 4$000 3$200 2" ,O 1$000 2;iOOo
9 18$000 11~50 9~0 10 6$750 4~500 3$600 3$2\0 1"125 23.2;0

10 20$000 12"'500 10$000 78500 5.,000 /1$000 3$600 1$250 2 -00
11 22$000 13$750 11 '000 8.:250 5$lOn 4$100 3;:;960 1f(375 28750
12 24$000 15.0JO 12;000 9$000 6~000 4. 00 4'320 15iOO 3$000
13 26;$000 1ô~2jO 13.~OOO 9$750 6$500 5~00 48ÔSO 1$625 3~~0H 28$000 17$'iOO H $000 10;500 7$OOU 5$600 5$0,0 1$750 3,500
15 30$000 i ~75O 15::;000 11$250 7:;500 6$000 5.'100 1$m 3 '750
16 32$000 ~o'~oo 16$000 12..000 $000 6Sí OO 5$700 2$000 4..000
17 34$000 21 250 17$000 12$750 8$500 6:$'00 6$120 2$123 4~250

~~ 36$000 22$,00 1 '~I'OO 13~;00 9$000 73200 6$480 2$2'i0 'í$500
3 WlO 23 '7 o 10*000 14$2;'0 9S',00 7. aoo 6;:;840 2~375 48750

20 40$ O 25;;.000 20~000 nsoo l 10;;000 8$ 00 7$200 2.,.500 5$000
21 42~UOO 2j$25O 21"000 15$7';0 10~00 $400 7S550 25625 5.~250
22 44:000 2~$500 22$000 16$500 11;;000 .'SOO 7''/20 2$750 55500
23 46~000 29~7fiO 23~OOO 178250 11$500 9$200 8S280 2$~75 58750
24 4S$000 308000 248000 1 $JUO 12$000 9$500 S640 ~$OOO 6$000
25 50$000 31~250 2'\$000 1 87;)0 12:)500 10S0oo 9.:000 3;:125 68250
26 52.;000 32$;00 26 '000 19~500 13.,.~00 103·00 9$3iO 3$2;0 6$iOO
27 54$000 33;'750 27$000 20$2,,0 13$;00 iO~800 9$720 3~375 6$750
28 55:;000 35$000 2S$OOO 21$000 14:000 118200 10S0 o 3.;-00 7$000
29 - $000 3W2'0 2J~000 219'i0 14 ',00 11;3500 1U~í40 3Z625 7;;.2>0
30 60$000 37$500 30"000 22$',00 15$000 12$000 10$"00 ~$7;0 7&500
31 62::;000 3~:75U 31~000 ~3,;2)O 15$500 12$\OU 11$160 3$ 75 7$750



~~~~~~~~~J(

t »
(~ NECROLOGIA Jl

~ A ~
f »
~ ~
~ ~
~ ~
I~ Ante a . audo'a memoria dos bravos eahidos J
{( gloriosamente no invio ertõe da Bahia, em J

defesa da Patria, da Con tituição, da Liberdade

e da Republica, por occa ião do a . alto á po ições ~

{~ Fazenda Velha, Oamb,lO, etc. J.

II CURVHE GENUFLEXO, o II
(( . C'F_ úh ,m,.. JJ

...~~~~~~~~~





CORO -EL

MOREIRA CE5AR





MOREIRA CE8AR

(3~DE MARÇO DE i D7 i

E' mais um batalhador, em plena vida subjectiva ...
E que bello temperamento de !leroe possuiaaqnelle batalhador! •..
Todo imperttlrbabilidade soberana, elle - typo de soldado-

sempre impavido, seguia.o caminho, que se tl'açara no cumprimento
de seus rleveres.

E não ignorava, no emtanto, lJue - pela correcção rle sna con
ducta, em meio do.> acontecimento, que se deseurolaram a 6 de se
tembro de 1893 - se to~'nara a S'.lll individualidade o alvo Pl"illcipal,
Dessa lula tremenda" feita de OdIOS, a qual, lento, lento, hão levado
por deante o traidores da Patria, os inimiO"os da Republica.

Mas, pensara, tal vez, e se bravo que - dean te da iu transig-encia
de sua dedicação a causa republicana - aquelles traidores da Patria,
estes inimig-os da Reptlblica, sel'iam à todo instante, b:.1tidos, desba
ratados, nos seus calculas astutos e perfidos! ...

Na vel'dade, de quando em quando, fugiam-lhe, ameefl'ontados,
uns tantos embusteil'os, que por ahi tigul'am no grande drama da
vida nacional ...

De novo, pOl'ém, os seus ad "ersal'io:>, aquelle embu teil'os ainda
apavorados, apparecia':rl-lhe em del'e.dor.e - l'isos u.os labio~ ao lado
de muita audacla - vIbravam· lhe a llltl'lga com o IntUIto, ao menos,
de arrancar- lhe, pouco a pouco, essa erenidade de animo, que era o
caracteristico de sua valorosit personalidade.

Vede-o!
Republicano distinctissimo, soldado experimentado, elIe - tão

calmo em meio dos perigos de um combate - e, no amtanto, violenta
mente impellido, nos sedões da BalJia, aqui, alli, fustigarlo, extl'anha
mente impulsionado pela bl'avut'a pessoal que conseguira dominar,
em tempos que, e foram!! ...

Elle nasceu aos 7 de julho de 1850, e assentou praçl aos 29 de
dezembro de 1859.

Paginas sCinlillantes de inolvidaveis serviços à Patria. a sua fé
de otlicio é uma longa serie de attestados eloquentissimos de Uil. ca
pacidade, como soldado.
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Conheciamos-Ihe as bellissimas qualidades rle militar na altura
de seu tem po, l~ - preci 3iTJen te por esse motivo - aCt'eJi tiunoI-o,
desde lo .{o, victol'iúso rplttn<l", - no enCf\J'go uedicaui~simo de com
mandante em chefe dl~ expedição contra Antonio Conselheiro - seguiu
direcção da Bahia.

Os acontecimentos viel'am confirmar esse nosso pensamento •.•
Etreclivilll1p.nte, lá, em Canudo, sp-ntiu-se coberto ue gloria o intre
pido coronel Antonio Moreira Cesar! ...

Elle vencera a jagunçada tle Antonio Conselheiro. Foi, devéras,
victorio'oj pOl'que, ao;:; 3 de março, occupal'a as posições daqueUa
jagunç.:tdil, 13- empl'e na frente da~ hostes republicanas, contemplou
de p !'lo a del'rota dos inimigo;:; tia Patl'itL.

No emtJ.nto - LtaliuaJe terrivel, assustadol'él.! - quando mais
nitida, refulg-ente, brtlhante, se lhe antolllara a victoria, o digno e
valente coronel-alma geuerosa ele brazileiro que em tudo cou!ia-fôra
mortalmeute ferido, va.rado por bala' assassina ... e adormecera, mo-
meu tos depois.. . .

E, a souhfl.t' coma Republica identificada com a Patt'ia, eUe-desse
modo ,rrlormecendo, lá, em meio daquelles sertões dlL Bahia - sentiu,
ao certo. magoas lancinantes, dÔl'es pungentissimasj pOl'que aUnaI,
esta Victoria - que llle sOl'l'ira sempr'e - se transtigurara de maneira
estranha ... Ah! sim .•. Elle ouservara os pl'Ímeiros ymptomas dessa
tran figuração .•.

D'1rme, gl',wde soldado! Dorme, porque soubeste cumprir o teu
dever! ...

II •
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CAPITÃO SAL.OMÃO DA ROCHA

( 3 DE ~[ARÇO DE 1897)

Como me recordo delte ...
A primeira vez que avi foi a meu lado, em uma formatura na Escola

Militar do Rio Grande do Sul, da qual eeamos alumnos.
Victima da mesma ceueldade do Destino, uma corrente de sympathia

nos uniu desde logo.
Ha um anno tinhamos o curso d'arma, conseguido atravéz de mil

sacrilicios, e acabavamos, no emtanto, de seI' preteridos por uma serie
de sargentões, pelo celebre ministro Carlos Arronso.

E viamo·nos sempre, dia a dia, ora nas mesmas aulas, ora nas
diversas formaturas, embalados por identicas e peranças, por identicas
íllusões ...

O tempo na sua intermina successão dos dias e das noites nos
aifastou, até que um dia nos reunitl de novo (en tão 2°8 tenen tes) em
um regimento de adi! baria, em via de organisação, em uma das cidades
da Campanha d'aquelle Estado.

E por uma coincidencia do proprio Destino fomos residir na mesma
republica.

Dos nossos companheiros de então, já lá se foram pelo caminho da
Morte, Caldeira de Andl'ade, Queiroga Rosa, Santa Cruz Primo, Na
poleão Cavalcante ...

Como me recordo delle ...
Nas bellas serenatas elas noules invernosas de BaO'é, aos clarões de

um luar magestoso, imponente, sob um céo azulado, iriado de estrellas,
como elle vibrava com uma maestri:t sem igual as cordas do violão .•.

E que originalidade aquella !
Com a mão esquerdaelle arrancava dos bordões e primas as suaves

melodias de uma musica exquisita e encantadora...
E quanto mais elle dedilhava o magico instrumento, tanto mais as

cordas gemiam sob aquella doce violencia, desprendeudo sonoros
queixumes, melodiosas cOlldolencias ...

Hoje as cordas se retezaram, partiram.se... , e aquella mão esquerda
tão agil, tão dextra .•. não tem mais senslção de calor e frio; não age,
não sente ...

Q,lem diria que Salomão da Rocha, tão retrahirlo, tão imple e
modesto, tornar-se-hia, um dia um do heroe 1· Republica ...

Pequeno e musculoso, tez tostada pelos soes ardentios do norte,
d'ande era fillla, tendo sempre um sorri"o a brincar-Il.le nos labias,
Salomão era sincero na amizade até ao paroxismo da dedicação.

- i
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A famUia era para elle urna religião. Acima, porém, de se fetichi mo
reI igioso pai,'ava sempre serena e brIlhante a sagrada imagem da Patl'ia,
em cujo altar sacriticou a pl'opria vida em próldas liberdades publicas.

Na revolta de setembro, Salomão revelára qualidades inapreciaveis
de soldado brioso e dedicado.

Em toruo de seu nome começou então a formar-se, a constituir-se
uma corrente de ympathia e ele confiança. E essa corrente ia-se avolu
mando, crescendo ...

A necas5idatle de vingar o iosuccesso ela expedição Febronio,
no sertões da Bahia. levou Moreira Cesar a apontar o seu nome para
commandar a artilharia da nova expedição, que então se apparelhava
sob sua direcção.

Sem relutar um só instante, o bravo soldado acceitou a hOlll'osa
incumbencia...

O que foi a acção de 3 de março todos o sabem ...
A' frente de sua bocca de fogo, Salomão cumpriu o seu dever. E.

quando a. jagunçada ameaçára tomal-a, á viva força, envolvendo-a
em um cil'culo de ferro e fogo, alie defendeu-a, com a tenacidade de um
crente, com a crueldatle de um leão ferido, com a 10ucuI'a indomila de
um allucinado do Dever e da Honl'a. E quando a forças pbysicas o atrai·
çoaram, quando toda sua eIlergilL vital desappareceu... elle cahiu,
rolou, no campo abrnpto da Morte.

O ruido enorme dessa flue la repercutiu pelo Paiz inteiro, em
ondulações de Dôl', em ondulações de Angustia.

E, o coração da mulher brazileira, mãi ou filha, esposa ou irmã,
vibrou unisono em uma agonia enorme, lascinante ...

Só não eutiu essa queda quem nunca amou!
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GENERAL SI111 A. ~E1LES

Generoso como Championnet, bravo como Bayard, dedicado como
Bertrand, elle tl'i\zia em sua physionomia lJelleoica, superposta a um
mediano thorax de robustez celtica, a mais encal'naua expressão do
valor.

Bello typo de guel'l'eiro, hatp.nrlo-se pelas campanhas do ui, com
ao bravura de um Cid, em defesa das in~titulções rle SUl P .. tl'i t ;
envlJlto sempre J),. fumal'ada dos combates, no OI!j<Jctivo unico rle ~a

r Intir a Republica; impl'iminrlo com a lal'ga pro.iecc:ão de sua. indivi
dualich.de O pavol' nas flleil'as d.,s inimigos da ol'dem, .João Telles era
cer'tamente o vulto que mai' se insinuava a granrle almn. do povo, já
pelo larlo esthetico dtl suas bellas linh'ls phy ionomicas, j1. pela am
plitude moral p los seus largos ti'aço hbtol'icos, já. pela clevaçiío
magnanima de seu coração immtlnso, pal'a morlelar o typo do legend.u'io
eterno d'essa dolol'o a C<tlllpanha da lei contra a anarchia.

E olhem bem que não lhe faltava a bravura, nem a calma e a
decisão lhe faltavam.

A pI'imeira vez em que vi-o foi para recebeI' d'elle uma orrlem.
Achn.va-se elle ainrla lumino amente aUl'eolarlo pela granrle glOl'ia

que lhe coube na pl'Oclamação da K.epublica, qual de commandante da
immol'rerloura brig-ada que, na manhã de quinze de novembro dtl 18 0,
desolou dos qun.l'teis ele S. Chl'istovão, tl'azeuuo á fl'ent~ o vulto sel'eno
de Benjamin Cllnstant, e dessa 1'01 vendo-se em frente ao Quwtel-ne
neral,ollde e refugiara o ultimo ;.toverno da monal'chh, encorpol'ou-S
a outl". pal'te da. guarnição que sob a irl',.rli<t<;,ã mag-estatica do pres
tigio l1el'oico de Manoel Deodoro, l'ealizou o ideal histol'Íco do nosso
povo, es:;e ideal esmagado pela. di solução d no: n. pr'imeir·. :lSSll!n

blét constituiDte e que vinlH, pelo tr>mp afOI'a, cl'epitando latente
nas tenta ti vas de Sabioo Vieira, R I tcl i ff, Fl'ei Caneca, Hento Gonçal ve "
SilV!t hrdim e Benjamin Constant.

Uma noite, após a l'avoltn do 2° re,~'imento de ,ll'tilharia, fui ú. sua
presen~'a, em matel'ia do po to que então occ lpava noquart<:>l d'MllI~lle

corpo com os alumnos ela Escol.t ,r'lital', D')'nin:ulo de m:1I1S~\ e ci
vica be~ltitude que me possue ao contemplal' de p"rt o;; ganios ou os
herões, não soi que im pressão mô\Ís vi Vil e podero 'amente enlaçou-me
o e pirito : si a que me produzin a confol'maçlo eslhetlca e v;\!'ouil rio
bello typo merirlional des-e g'uel'rdil'o patricio. 'i '\ que m appl'o
l1endeu com a Ihanez t e doeilidade de seu meiO'o trato, i a que me
tran mittiu João Telles com fil'mez.n. modesta e in'Lbalavel ri sua
deci ão.

Já então elle se manifestara cllnlraponrlo-'e :lIJIICIIn. edição, o
grande roble em cujo perfil e iriam quedar os vendavaes das r"voltas
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contra as instituições nascentes, o glorioso lleróe qne deveria mais
tarde em Itamaraty, 1\.0 lado de Thompson Flores, arrancar pelo vigor
das 'cargas de lJaionetn. o poema de uma victoria p,u'a a legenda da
Patl'ia republicana no momento doloroso em que a sorte das armas
ingratamente inclinava- e pal'a os inimigos da. Republica.

Já então elle se ma.nifestara, como outr'ora nos campos do Para
guay, o archanjo da g-uerr'a. que com o brilho de sua espada deveria
deslumbrar e confundir os in va.sores do Rio Gra.ode do Sul.

SU,\ vida foi uma rota de lutas e cODflictos pela Patria que elle
estremecia.

ão poderam as balas parrtguayas que pm' vezes o banharam de
sa.ngue, uão poderam ns armas estrangeiras arrancar-lbe do ol'ga
nismo herculeo aquella vida car<1.

Foi pI'eciso que a.rm,'LS de ~ua Patl'ia, apontadas na sombra de per
fida emLJoscada por mãos que tr,lhiam "um juramento de honra, o
su!'preheDuessem DO feixe de suas tl'ajectorias, quando elle, impa
vido e sereno se dirigia par'a a linha de fogo, ponto dilecto de sua pre
sença. nos combates transactos.

Foi a-sim que, no dia 14 de dezembro de 1893, na occasião em qne,
dirigindo um punbado de bravos, elle procurava apoderar-se da llha
do Govel'llador, occupada então pelos revoltosos de 6 ele setembl'o, teve
ambas as pernas atravessadas por uma elas bala partidas de uma em
LJoscada, quando dirigia-se pam a linha da frente.

Dez dias depois, no vôo angelico de uma consciencia. limpida, sua.
grande alma. arrancava do corpo massacrado, deixando-o na terra.
como um despojo precioso, assignrtlado por' um Dome irradiante de
glorias.

« O Mal'echal Floriano, dizia a impren a na manhã seguinte, segu·
rava uma das alças do caixão. »

. . . .. . ... ....
Bello typo de g-uerreil'o. batendo-se pelas campanhas do sul, com a.

bravura de um Cid, em defasa das instituições de SUl'L Patria j envolto
sempl'e na. fumarada dos eomLJates, DO objectiVO unico de garantir
,~ Republica. !

Servitio GonçaZves.
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MARECHAL JOSÉ SIMEÃO

o Mal'echal José Simei'io de Oliveira, filho legitimo rle José Simoã.o
de OlIveira, nfltural do Rio GI'anrle rtoSul, nasceu em 27 de setembro
de 1838 e assentou praça voluntariamente em 4 de fevel'eiro de 1858.

AI feres ai umno a 14 de março rle 1858.
Alferes para o corpo de estado-maior de la classe a 31 de

março de 1859.
Tenente a 2 de dezembro de 1862.
Capitão a 1 de junho de 1867.
MRjor grartuRdo fi. 14 de abril de 1871, com antiguidade de

6deontubl'O de 1870.
E[pclivo a 21 de outllbr'O de 1871, pOI' merecimento.
Tenente-coronel n 22 d' junho de l875, por merecimento.
Coronel a 25 de julho de 1880, pOI' merecimento.
BriO'nrleiro a 2') de abl'll d 1888.
M'\I'echal de campo a 30 de janeiro de 1890.
Mare,:llal g'1'ildllado a 19 de março do 1892.
Effecti vo a 7 rle abril de 1892.
Em 1862 concluiu o CIll'SO de estado-maior de la classe.
Fez a campanha do Uruguay de 1864 e 1865 como engenheiro,

escrevendo o itinel',1I'io e a pnete historica das opel'ações e assim
assistiu ao ataqnc de PaysUldú e capituhcão de Monlevidéo.

APÓSfl' aCllmp"nhacontinnou 11,. do Pnraau"yellhi como membro
d1 commissiio de engenheiros do l° corpo de exercito tomou parte
nos tl'"bnlhos prep>lrato'ios para p,lS,a!!f'nl do 1" Pal'""ã, no re
conllecimento da ilhn em fl'ente ao ltnpirú " 29 de mnrço, na OCCUI.H1ção
e fortificação da me ma ilha a 5r1e abl'il. commandnu o vapor
Duque de Saq;e n,l pnssaO'/'m e tomou parte no combate ue 2 e batalha
de 24 dp maio, tndo rle 1866.

Em 1867 - Esteve como assi tente dndprutn.do ao AjllllnntA General
junto an commmanclo d,t 2" divi'ão de cavall,'ri" qlle illcol'"ol'ou--e
:i vanl?ull'dfl rlos corpos que encetaram de Tuyluy a IIJalcha rle
flanco sobre Hnmaytá.

Tomou pll'te no :'\taque rle 31 de julho em Tny-cnê, tendo
sido elC'giado pelo valor e activiuade que rteseovolveu Oflsse ataque
e acllando-se comprebendido no louvor feito pelo cúmmandante
em chefe aos ofliciaes e praça' que estiveram 00 mesmo ataque.

Mal'coou com as forças que em 3 de ago to atacaram o ini
mi!l'o em S. SolaDo e n si tindo ao comb.lte desse dh foi men
cionado pelo VH 101', intelligeocia e ncti vidade com que portou- e;
e comprehendi lo no elogio do commandante em chefe publicado
na re"pectiva Q1'rlem do dia.

Marchou no 18 de -setembro com a 2" divisão de cavallaria e
tomou parte nos combates de 19 em - Potreiro Ovelha - e de 20
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na villa elo Pilar, sendo elo~iado na ordem do dia do commalldo
da divisão pelo modo distincto com lJuc se POI'tou, desenvolvendo
gl'ande activirlad e intelligencia, e pelo Duque de Caxias pela pe
ricia e denodo com que se portou a par do cumprimento do" seQs
deveres.

Tomou parte no combate de 3 de outubro, na' immediações
de S. Solano sendo mencionado na parte do commamlo da divisão,
pelo modo distincto porque se pol'tou e estando compl'ebendido no
elogio feito pelo mesmo Ouq ue de C;~xias ao,' q ue se di:tinguil'am.

Tomou parte no combale ,Ie T<.ltayiJiI. a 21 de outubro, sendo
elogiado pelo commanclo da. divis'io pela intrepidez. aclividarle e
zelo que desenvolveu dllrante o ataque e estalido contemplado no
elogio feito pelo commandante em chefe aos quv tomaram parte
no triumpbo alcanç tdo pela cavallaria.

A 29 de outubr'o tomou pal'te no combate do - Potreil'o Ovelha 
sendo mencionado pelo commanrlo da t1ivisã e estando comprebendido
no elogio feito pelo commaudan te em chefe.

Assi3tiu ao combate Tap-y no dia 2 de novembro sendo mencionarlo
pelo commando ua divisão e est<ln'10 comprelieLlllido no elogio feito
pelo ;lommu nrlo em cbefe, pelo modo distincto.

Em 1868 - A sistiu ao reconhecimento feito á viva força sobre
as trincheit'as de Humaytá e assim tambem ii. l'endição dessa praça.

Marchou para Tebiqu<~ry e tornou parte do dia 28 de agosto no
ataque do I'educto, do Pas o RJal, comoencal'reg,1do de tl'ens \Ie assalto
tendo sido elogiauo pelo command em chefe, porque foi pll,ticularisado
na parte que ácel'ca de;;se ataqne foi dada pelo commando das for(ias.
Tendo Pi' sado o rio [l,traná paea o Chaco, repassou-o em 5 e tomou
parte na batalha, de Av,thy a II e nos combates de 2l e 27 a-'sistindo
á. rendição de Angustuea a 30, tuclo de dez'3mbro, senllo eloO'iarlo
pelo com01ando em ch':lfe pelo;; sel'viços pre.,lallo, Da dita batalha
e combate de 21, estanrlo comprel1endido no elo:zio que o me mo
commando em chefe fez por ter tomado parte -nos memol'aveis
feito do mez de dezem bro,

Em 1869 - Na qualhhde do assistente do deputr.do do jl,judante
Genel',),l do lU co:'po do exel'cito 8':'} opara.ções, marchou para Luq1l8 e
dabi panJ. Qual'umbat'é, tenrlo contramaecl1ado pam Assumpção a 17 de
maio e embarcado com de lino ao distl'ido ele S. F'eclI'o.

Tomou parte no combate de Tupium, sendo elogia.lo pell1 dedicação
e intrepidez com que poetou-se prestando impOltantissim:ls serviços
nesse combate.

Eocal'l'eO'ou-se de it, de Ta'lU'1Cal levar ao commandante do
2° COI'pO de exercito 3 bandeil'u3 tomaria ao inimigo em tal combate.
Foi elogiado pelos feitos no mesmo Tupium.

E tá compl'ehendido no voto de felicitação e reconhecimento da
Camal'a de Deputados por ter alcançado pal'a, a Pa,tl'ia glori<. immorre
doura e para si o name de bl'a vo e a. O'ratidão do Paiz, e assim tambem
no elogio mandado C,lzel' por Sua M,lgestiule o J.mperador <1,OS oJTjci,1es e
praças Que tomaram parte no dito atnque de Tllpium e igualrnf'nte na
felicitação que a A sembléa do Rio Grande do Sul fez ao exercit.o e
al'mada.

Tomou paete no ataque de Pel'ibebny n. 12 de ag-osto na bata.lha de
Campo Grande a 16 e no combate da pi"ada de Caguijunê a 18, acam
pando no mesmo dÍ;\, tudo do di to mez de agosto em Ca I'agu:l tahy tendo
sido poe todo' esse' feitos recommendado pelo commandante da 2' divisão
de cavallaria ;)01' ler cumprido o eu dever, commando este, flue, em
relação a hatalha de Campo GI'ande - declarou que lisonjeava-se
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mencionando-o pelo auxilio que prestou tT'ansmittindo suas ordens com
presteza, distincção e valor.

Acha-se compl'ehendido no louvor que o commando em chefe deu
aos que tomaram parte nos com bates de agosto,

Embarcou em Arecutaguá a 13 de outubro e desembarcou na villa
da Conceição a 16 e c1ahi nlarcholl para Belem-Cuê a 17 e para Acapi
tigo a i8, teLJdo depois seguido para lt'LfJitaupiá e para Sa.oguinocYê
doade co~tramarchou para Conceição, endo então J'ecommeadado pela
parte actIva no combate dos dois ultimas pontos no quaes acompanhou
sempre a vanguar(!<l pela sua ll'avura. carregando com os atiradores
sobl'e o inimigo e fi n:Jlmen te por sua dedicação ao serviço,

Acha-se compl'ehendido no elogio feito pelo Vi conde de Herval aos
officiaes e soldaJos que tomaram pitrte nesses combates.

1\1;1 rt:hou da Conceição em per eguição das forças de Romeu Mas
treil e Rocado, tomando p<Lrte nos combates havidos depois que voltou
áqaella vil Ia. Acha-se comprehendido no lou vor mandado fazei' pelo
ImperarIor ao:> que tomaram parte uos mesmos combates, e no dispo to
na ordem do dia em q le o commandan te em chefe louva os denouados
do bl'igadeiro Camara, ton1l\nuo parte naquellas brilha,ntes operações,

Em 1870 - Marchou da Conceição com de tino ao RioVerue e ClLm
bacibá onde cheg-ou a 4 e seguindo para S. Pedro em perseauição do
coronel Geuis, ahi tomou parte nos combates em Luusanguá, sendo elo
giado pelo brigadeiro Camara a vista do seu comportamento, sendo
declarado uessa occasião que o incumbii'a de marchar na tarde de 11
~om o 30" corpo de voluntarios em uma uiligeacia na qual coutinuou a
prestar-l he efBcaz coadj uvação.

ElIl 23 de jilueiro flli nomeado membro da commiss'io de engenheiros
com exercicio junto ao commando da forças expedicionarias,

Acha-se comprehenditlo no elogio mandado fazer p lo Imperador
por tel' tomauo parte na ultima expedição. Seguiu da Conceição para
Bella-Vista, cheganrl0 a II no passo B neto e p~ssando o rio Aqui
daban a 13, chegou a Invernada a 18 e marcbanu(1 com direcção a
Nieg-1a abi cheguu a 24. .

Marcholl depois suure Cerro-Cora, cbegando a 23 ao rio GuasHI.
tudo ao mez ue fevereiro; tomou par' te no combate do P" so Aquidaban
e do acampamentouo ex-dictndor em 1 c1e março. pelo que foi pelo bri
gadeil'o Camara, mandado apresen tal' ao coronel ilva Tavares, sendo
elogiado pela maneira acima declal'ada. Contl'amarchou para a villa
da C.onceição, sendo encarregado pelo hrigndeiro Camara de apresentar
a e paua do ex-elictaclor e as partes no combate do Cerro-Cora ao com
mandante em cheD , que o encarregou de vir ao Rio de Janeiro apl'e
sen tal' tudo ao Governo, pelo que embarcou na Conceição a 18 de março.

Em 1872 - Esteve em trabl,lho de exploração e construcção da
Estrada ele Fe1'l'0 Cen trai do Brazil,

Em 187:3 - Foi nomeado engenheil'o da commissão de melhora
mentos do mutel'j,tl elo exercito e membro da commi" ão encarre<>ada
da confecção do pl'ojecto ele regulamento par'L o A,syJo dos 1nva
lidos da Patl'ia. Recebeu o diploma em que concedlll-Ihe a medalha
geral da campanha do Pal'aguay com o passador de ouro n. 5. ,

Em 1876 - Foi nomeaclo director do Arsenal de Guerra do RJO
Grande do Sul.

Em ]879 - Foi nomeado para servir no Archivo Militar e depois
secretario da Repl\l'tição de Ajudante General.

Em 1880 - Foi louvado pelos trabalhos qUA apresentou e ponta
neamente sobre a ol'ganisação do um corpo de tran parle. para o .ex
ercito, manifestando assim o intere se que toma pelo serviço publlco.
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Foi nomeado commandante da Escola de Infallta~'ia e Cavallat'ia
do Rio Grande do Sul.

Em 1883 - Veio ao Rio de Janeiro a chamado do Ministerio da
Guerra para conferenciar sobre as bases do novo regulamento para
a mesma escola. •

Em 1887 - Deixando o commando da escola, esteve servindo como
addido á Repartição de Ajudante General.

Apl'esen tau carta datada d 10 de dtJzembl'O de 1862, pela qual se
reconheceu que er,l, bacharel em scienci,l,s physicas e mathematicas
peln, E 'cola Central e bem assim o diploma datado de 1 de junho de
1867, sendo nomeado cavalleiro da ol'clem de Cbristo em attellção ao::;
serviços militares prestados em relação á guerra do Paraguay.

Por decreto de 11 de ,l,bril de 1868 foi nomeado c;tvalleiro da
ordem da Ros" em attenção aos serviço militares prestados no com
bate de 19 de setembro de 1867,

Obteve a merlalha da campilnha de Uruguay Ile 1,864-1865 por ter
feito. parte das forças ao maudo do general Menna Barreto.

Por decreto de 6 de setembro de 1870 foi nomeado caval1eil'o do
Cruzeiro em attenção aos serviços militares pl'estados nos combates de
dezembro de 1868 das Cordilheit'as e ultimas feitos na guerl'a do Para
gllay.

Por decreto de 14 de junho de 1871 foi nomeado cavalleiro de
S. Bento de Aviz.

Em 1888 - Foi nomendo director da FabJ'Íca de polvora da Estrella
e deixando essa commissão foi nomeado com mandante da Escola Geral
de til'O de Campo Grande. O commando gel'al de artilbaf'Ía agradeceu
lhe o esmerado zelo com que, c:tprichando no desempeuho rias funcções
que ex:erc9, auxilia com in tellig ncia e declicaçiLo o com mando geral
e mandou louval-o pelos impol'tantes serviços qlle está prest Lndo na
escola, dan lo um saliente exemplo rIe amai' ao trabalho e dedicação a
toda prova aos jovens militar'es que a fl'equentam.

Foi tambem nomeado para em commissão com outl'OS' otficiaes e
sem prejnlZo do sel'viço em qne e acha rever os regulamentos das
escolas militares e de tiro. afim dA harmnlli~ar as disposições rlo men
cionallo I'egula,m ento de modo a fazer c\esappa rerel' as di vergencias que
entre elles se notam. não só em relação i,L illstl'llCção, como aos direitos
e regalias dos respectivos alumnos e apl'esental' um pl'ojecto nas con
dições indicadas.

Em julho - Sendo bl'igadeiro, foi nomeado membro da commissão
de promoções.

Em 1889 - Foi nomeado para a commissão de melhoramentos e
cOl11l11ando geral interino da al'ma de artilharia. Em 21 de novembro
foi nomeado governador e commandante das ar'mas de Pernambuco.

Presidente do Estado de Pernambuco, após a pl'oclamação ela Re
publica, seu fecundo e honesto governo se impoz por tal fÓl'ma a con.
sciencia publica, pelo devotamento com que se consagrou aos altos
interesses sociaes, que o heroico e glorioso povo se julgou no dever
moral de eleger o veneran:lo marechal representante daquelle Estado.

Em 1890 - Deixou esta ultimacoml11issão, sendo nomeado Ajudante
General do exercito.

Por decreto de,' 29 de abril foi nomeado grã-cl'uz <.la ordem de
Aviz e pelo de 28 ele junho conselheiro de guerra. Em novembro
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deixou a commissão de Ajudante General e tomou assento como senador
pelo E tado de Pernambuco no Congresso Nacional.

Em 1891 - Por decreto de 23 de novembro foi nomeado Mini tro e
Secretario de Esti1do dos Negocias da Guerra.

No Senado, José Simeão fez sempI'e fig-ura saliente e tornou-se por
sua moderação de linguagem, pela recti Ião de seu principias, pela
sizudez de seu austet'O e integro caracter, pela amenidade de seu trato,
pelo bom senso de suas opiniões e pela lucidez de sua intelligencia e
aristocracia de seu porte fidalgo e insinuante, o verdadeiro idolo de
seus pares. Foi sempre ouvido com acat<lmentu e seu voto pesou sempre
de modo prepondel'an te na balança politica dos destinos da Patria. Era,
pode-se dizer, o Pivot das delibel'<lções naquelJe areopago.

Guerreiro e estadistl1, José Simeão estava fadado a desempenhar
um papel pl'Oeminente no Brazil.

Infelizmente a morte veio urprehendel-o em tena estranha e em
meio de sua gloriosa existellcia e anuiquilar tantas esp<mtoças I

Pobre Patria !

/0.

Marechal José Antonio Corrêa da Camara (V. de Pelotas). Cap. Fed.
Genel'aI de Brigada l\1<lnoel Luiz da Rocha OlOrio ( R. G. do Sul ).
Coronel Aureliano Augu~to de Azevedo Pedra ( San1. Ca1l1. ).
COl'onel Joaquim Leovigildo de Souza Celha ( Bahia ).
Coronel Wence,]au Freira de Carvall10 ( Cap. Fed. ).
Tenente-coronel Feliciano Antonio Btlnjamim ( Pal'a).
Tenente-coronel Franklin Fr<lncisco Barreto ( Cap. Fed. )
Tenente-col'onel João de Souza Castel/o (R. G. uI).
Tenente-coronel r.1arco, Briclo Portilho !:lente; (Cap. Fed.)
M'ljor E-tevito ele Souza F"itIlCO ( R. G. do Sul).
Major medico de 3" cln. se DI'. Euticl1io Soledade (P'lI'anà).
MijaI' Lelio Mal'tins Rn,ngel (Pal'anà).
Capitão Antonio Baptista da Co ta .Junior ( R. G. do Sul).
Capitão medico de 4" cla se Dr. Antonio da Cruz Cordeiro Junior

(Sant. Cath. )
Capitão Antonio Leite Bastos (R. G. do Sul).
Capitão Cesario dos Anjos Garcia ( R. G. do Sul).
Capitão Eugenio Bittencourt ( Cap. Fed. )
Capitão Guilherme Rondol d'A vila ( Rio de Janeiro).
Capitito medico de 4a classe DI', João Candido Ribeiro Dantas(R.

G. do Sul).
Capitão José Augusto Cromwell (Pará).
Capitão Luiz Perrot (Cap. Fed. )
Capitão Manoel COl'1'éa de Fal'ia ( Maranhão).
Capitão Manoel da Fraga Barreto (Bahia).
Capitão Manoel Joaquim da Costa Pinl1eiro Junior (Cap. Fed. )
Capitão Thomaz Dilliz Villas Bôas (Sergipe).
Capitão Valeriano José Lope (tto G. do Sul).
Tenente Alfredo Silva (Cap. Fed. )
Tenente Ag-ricola Guanabara (Cap. Fed.)
Tenente Antonio Telles da Silveira (Sergipe).
Tenente Candido Carlos Cavalcante Negreiros ( Piauby).
Tenente Carlos Baptista de Oliveira ( Ceara).
Tenen te Francisco Antonio de Arruda Pinto (Cap. Fed.)
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Tenente Fl'ancisco Caracciolo Lie Queiroga Rosa (Cap. Fed.)
Tenente Gustavo Sampaio (Cflp. Fed.)
Tenente José Thomaz Machado ( P,Il'alJa ),
Tenen te Manoel Fl'ancisco de Ienezes Doria ( Ballia ).
TeneDte Manoel Minervino de Vasconcellos ( Cap. Fed.)
Tenente Manoel do Nascimento Coelho (Sant. Cath.)
Alferes Alfl'edo de Mello Guimarães (Cap. Fed.)
Alferes Alípio Nobl'e (R. G. do Norte).
Alferes Carlos Carneil'o da Cunha (R. G. do Sul).
AI feres Gl'egorio Alcery de Souza Conceição ( Espil'ito Santo).
Alferes HOl'acio Lopes Je Almeida ( R. lL do Sul).
Alferes Ignacio 8elfort Vieira Duarte (Cap. Fed.)
Alferes Ignacio Ovidio da Rocha ( Cap. Fed.)
Alferes João Antonio de Al'anjo ( R. G. cio Sul)
AI feres pharmaceutico adjunto João COl'l'êa de Mi l'anda (Minas Geraes).
Alferes João Evangelista Ner'y da Silva (Sant. Cath.)
Alferes phal'maceutico adj unto Joaquim José de Azevedo CÓ!'te Real

(Ci'p. Fed.)
Alfel'es JoarJllim So:.wes de Mello ( Rio de Janeiro).
Alferes José Gomes Natalen 'e (R. G. do Sul).
Alferes Leonldio Aureliano de Almeida (C,tp. Fed.)
Alfel'es Luiz Antunio Gomes Val'zim ( Esp. S,lnto).
Tenente (2°) Manoel Florencio da Costa (Mina Geraes).
Tenente (2°) Í<wrilio COI'rêa da Silveil'a (Sel'gipe).
Alferes Pedl'o Jor'ge de Mesl]uita (M. Gl'lIsso).
Alfel'es Tito Aug-usto rle Castl'o Ramalho (R. G. do Sul ).
Alferes Vioente Rabello L"lite Sobrinho ( J\f, Gros o).

( REFORMADOS)

Marechal Jeronymo Salustiano dos Reis ( B. de Camaquam ), Rio G. do
uI.

Marechal Hel'menegildo de Albuquerque Porto CarreI'o ( B. do Forte
de Coimb1'<\ ), Cap. Fe I.

Mal'ech·tl de campo João Evangelista Nery e\:t F<)n eea ( AmazolJas ).
Mal'echal de ca.mpo Luiz J"sé d,~ Fl'allça. (Ca,p. Fed.)
General de Divisão Cupitnlino Cunha ( C '\). [<'ed.)
General de Divisão Jo.é Clarindo de Queil'oz (C:.~p. Fed.)
General de Divisão Manoel Luca~ de SOUZ,t (M Gr'o'so).
General de Bl'igada Antonio Virgilio de Cal'valho (C I P Fed.)
Genel'al de BI'Í~ada Joaquim de SOUZ<l. i\Iu,'sa (Cap. FeLl.)
Coronel Jo é Alltonio de Oliveil'a Botelhu (B'Lllia).
Coronel parll'e José Candido ue Guel'I'a Passos ( Ceará).
Coronel Panlo Jo:>é Pereira (Cap. Fed.)
Tenente-col'onel i\lig-uel FI'ia' Vascollcellos (Cap. Fed.)
Mujol' An tonio Fel'Uallfl..s de Souza Tavares Cous eiro.
Major AL'istiuos Arni aut ( Cap. Fed.)
,Majol' Feliciano Xaviel' Fl'eire Junior (i\1,u'anhiio).
Major Fmncisco Gonçalves de Queiroz ( Alag-ôls).
Mujor Janll:u'io da Silva Assumpção (A[;lgõas ).
Major João Baptista da ilva (::l. I nulo).
Major João Paulillú Lopes Lle S"ixas ( Cap. Fed.)
Major Joaquim José Baptista (R. G. do Sul ).
Major Joaquim Jo~é Côrte ImpeL'lal ( R. G. do 'ui).
MajoL' José Longuinho da Costa Leite (Cap. FeLl.)
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Major Luciano Affonso Rodrigues (Pará ).
Major Thomaz Augusto Coimbra (Cap. Fed.)
Capitão Antonio Duarte Bezerra ( Ceará).
Capitão João Xavier de Souza ( Santo Catb.)
Capitão Manoel Corrêa da Silveira Netto ( R o G. do Sul).
Capitão Martinho José Ribeiro (Cap. Fedo)
Capitão Miguel Victor de Andrade Filgueira (Amazonas .)
Capitão Vicen te de Porfirio Soares Serpa, lo cirurgião ( Cap o Fed.)
Capitão Dr. Viriato de Cerqueira Caldas, medico de 4" classe (Cap. Fed.)
Tenente Frederico Adolpho Pereira (R. G. do Sul )0
Tenente João Pedro de Souza ( Piauhy ).
Tenente Macrinio Leocadio Fel'l'eira da Silva ( Amazonas ).
Tenente Mathias Barbosa dos Santos (Paraná).
Alferes Januario da Costa.
Alferes João Caetano dos Santos (Cap. Fed.)
Alferes Lniz Pinto de Figueiredo ( Goyaz ) o

(nONORARIOS)

Brigadeiro Manoel Cypriano de Moraes ( R o G. do Sul).
Coronel Franci co Gomes Machado ( Rio de Janeiro).
Major Leopoldo Antonio ela Franc.:'t Amaral ( Cilp. Fedo)
Capitão Antonio de Vasconcellos ( Pernambuco).
Capitão Francisco José da Costa ( Ceará).
Capitão Gu tavo Fredel'ico Bentbe 1I1üllel' (R. G. do. uI).
Capitão Herminio Nunes.
Capitão José Antonio Le"sa (S. Paulo).
Capitão Manoel Antunes tle Salles ( Cap. Feli.)
Tenente padre Albino de Carvalbo Le sa ( Pernambuco ).
Tenente Elias de Oliveira Machado (S. Paulo).
Tenente Leopoldo Francisco da Silva ( Amazonas) o
Tenente Lourenço Rodrigues Lisbôa (M. Grosso ).
Alferes Emilio Von Roux ( Cap. Fed.)
Alferes Ignacio José Ferreira ( Maranhão).
Alferes Iudalecio da Si!va Rondon ( M. Grosso).
Alferes Lauriano Henriques do Sacramento ( Bahia).
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GEl\ERAL

GOMES CARl\EJRO





OENERA1 GOMES CARNEIRO

( 9 DIi 1"BVERIWIO )

Celui qui défend énergiquemenL jusqu' aux dernlêres

limiLes la plaoe confiée fi 80n honneur la fait IUI.

nom immorLel.

COROl'BL R. fIsl'llT.

Si Q1n momento de indecisão houvesse dominado o espirito infle
xivf\1 uo glorioso defensor da Lapa, as hordas farroupilhase devastadoras
de Gumercindo Saraiva ter-se-hiam refocillado sobre a riqueza, a
tranquillidade e a honra do poderoso Estado de S. Paulo, profanando
com opprobrio, com vergonhas e insultos o pudibuudo lar da meiga
familia paulista.

Teriam avolumado as amarguras desta joven Republica, conquis
tando uma probalJilidade a mais pura o bom exito de sua campanha
de devastações e aniquillamento da Patria.

A resistencia de Gomes Carneiro nos entrincheiramentos da Lnpa
foi o quebra·mar onde vieram esfrangalhar-se as vagas d'aquella
tempestade de crimes.

Uma invasão da Patria por hordas de mercenarios comprados no
estrangeiro. a titulo de uma guerra civil I!

Que vergonha, senhores inimigos da Republica I!
Vêde bem o contraste de vossa conducta pertida no perfil glo

rioso daquelle heróe victimado pelas vossas armas, defendendo até
o ultimo arranco da vida o posto de honra que lhe foi contlado.

Não lhe póde o futuroso Estado de S. Paulo regatear home
nagens, nem negar-lhe estatuas.

Não póde a Patria medir as gratidões que lhe deve pelo traço
lumiuoso de exemplos que deixou como subsidio as gerações futuras.

A Gomes Carneiro bem cabem estas palavras de Bonaparte,
como commandante em chefe do exel'cito da ltalia, tratando de
Elliot - sobrinho do general Clarke:

« Qual é aquelle que, nas vicissitudes da vida, não se sacri
ficaria para sahir d'essa maneira de um mundo tantas vezes despre
zivel1 Qual d'entre nós não tem lamentado ainda não ter si lo
subtrahido assim aos efl'eitos da calumnia, da inve.ia e de todas as
paixões odiosas que parecem quasi exclusivamente dirigir a conducta
dos homens t »

-19
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Gloriosa França I
Quando te ot'gulhm'es ue Mesieres, de Tuyen-Quan, de Grave.

lembra-te que nós temos tambem Coimbra, Dourados, Bagé e a.
Lapa.

Quando exaltares teus Bayard, Domiué, Guise, Chamilly, lem
bra-te que nós temos 'tambem Porto-Carrero, Antonio João, Carlos
Telles e Gomes Carneiro!

S, Gonçalves.

Marechal Manoel de Almeiua Gama Lobo d'Eça, Barão de Batovy,
( anta Cath. )

General de brigada José Jardim (S. Paulo).
Coronel Antonio Farnande' Barbo :1 (Cap. leeu.)
Coronel Luiz Gomes Caldeira de Andl'ade ( Sao ta Cl1th. )
Tenente-coronel [?rancisco Pinto de Ar'lujo Cor'réa (Car. FerJ. )
Tenente-coronel Laurianfl AI ve do Na8cimen to ( Cap. Fed. )
Tflnente-cnronel :-;el'gio Tertulinl10 Cil8tello Bt'anco ( Santa Cnth. )
Major medico de 3" clas'e Dr. AI fredo de Pa,ula Freitas ( S..lnta Cath. )
Major Fabricio B ptista de Oliveira Pilar ( R. G. do Sul).
Major Henrique de Miranda Rego (Cap. Fed. )
Major José Antonio Collonia ( Parana).
Major Manoel Joaquim do ascimento Machado (Cap. Fed. )
Miljor Octaviano de Brito Gaivão (Pernamhuco).
Major Pedro Augusto de Mel1'ionç'L ( Maranhão).
Capitão Antonio Munoel da Silva Coe1110 (Santa Cath. )
Capitão medico de 4" classe Dr. Arthur Raul Pinheiro (R. G. do Sul).
C!\.pitão Augusto Cincinato de Aranjo (Cap. Fed. ).
Capitão Francisco ue Paula Ourique (R. G. do Sul).
Capitão medico de 4" classe Dr. Gastão de Aragão e Mel10 (Santa Catb. )
Capitão Jayme da Silva Telles (R. G. do Sul).
Capi tão João Pereira da Cunba Werres ( Pat'Una. ).
Capitão José Augusto Gromwell (Pal'it).
Capitão José Bonifacio de Andrade Vandelli (R. G. do Sul).
Capitão Julio Cesal' da Silva Lima (Santa Cath. )
Capitão Luiz Ignacio Domingues (Santa Cath. )
Capit1'io Romualdo de Carvalho Barros ( Santa Cath. )
Capi tão Tobia Bechel' ( San ta Cath. )
Tenente (l°) Alberto Peixoto de Azevedo ( S. Paulo ).
Tenente Brasiliauo Alves do Nascimento (Santa Catll. )
Tenente Fernando José dos Santos Barbosa ( Pará).
Teuen te Horacio de Castro Canto e Mello (R. G. do Sul).
Tenente Ignacio de Fontoura Parrol (R. G. do SuL).
Teuente (l°) Joaquim Severo dos S,lntos (R. G. do Sul).
Tenente Paulo Antonio da RoclJa (Ceará).
Tenente Segismundo Rodrigues da Silva ( Piauby).
Tenente (2°) Alfredo Abílio de Oliveira (Montevidéo).
Tenente (2°) Iguaclo Belfort Duarte (Nictheroy ).
Tenen te (2°) João J\[aciel Barbosa da Fl'ança ( Babia ).
Alferes AlfredoBu ak (H.. G. doSul).
Alferes Alval'o Augusto de Carvalllo Castl'o (R. . do Sul).
Alferes Antonio Alves de Oliveira (R. G. do Sul).
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Alferes Antonio Monteiro Leite (Cap. Fed. )
Alferes Augusto Octaviano de Paiva (Mocanguê).
Alferes Dyooisio José Nunes <.le Menezes (R. G. do Sul ).
Alfel'es Dyooisio Nery de ali veira Brtl'l'eto ( R. G. do Sul).
Alferes Elesbão AI ves MOl'eira ( R. G. do Sul).
Alferes Elias Augusto do Carmo ( Toulon ).
Alferes Emygdio Teixeira de Azevedo ( Santa Cath. )
Alferes Franci co Libnnio Povôa ( r. GI'OSSO).
Alferes Francisco de Paula Castro (R. G. do Sul).
Alferes Franci co Pereira de Jesus (Cap. Fed. )
AI feres Herculano Lourenço Guimarães ( M. Grosso).
Alferes Olympio Saturnino Alves (Santa Cath, )
Alferes João de Abreu Carvalho Contreiras (Cap. Fed.)
Alferes João Antonio Ismerino (Paraná).
Alferes João Augusto Corl'eia de Bittencourt (Cap. Fed. )
Alferes João Bapti ta Barboza (R. G. do Sul).
Alferes João Evangelista Braga (R. G. do Sul).
Alferes João Fausto Rodl'igues Hudson (Cap. Fed. )
Alferes João Machado Lemos ( anta Cath. )
Alfel'es João Maximo Cardoso (R. G. du Sul).
Alferes Jonatha~ Gonçalves Barbosa (R. G. do Sul).
Alferes José do Espirito Santo Campos (S. Paulo).
Alfel'es José Fl'ederico Menescal (R. G. do Sul).
Alferes José Gomes da Silva Fraga (Santa Cath. )
Alferes Jose Lincoln Bl'asiliense (R. G. do Sul).
Alferes José Netto Simões da Costa (Santa Cath. )
Alferes Julio Garrocho de Brito (Sergipe).
Alferes Leopoldo dos Santos Fl'eitas ( R. G. do Sul).
Alferes Marciano Aquino Cidrão (R. G. do Sul).
Alferes Marcos Evangelista Sayão Lobato (R. G. do Sul).
Alferes Manoel Augusto Ferreira Lima (Cap. Fed. )
Alferes Manoel Marques da Silva (Pernambuco).
Alferes Manoel Nunes de Mell0 (Cap. Fed.)
Alferes Napoleão Cavalcanti ( R. G. do Sul).
Alferes Pedro da Cunha Mesquita (R. G. do Sul).
Alferes Pedro Maria da Silva (R. G. d9 Sul ).
Alferes Terencio José Pin to (Bahia).
Al!eres alumno Veridiano de Souza Avila ( R. G. do Sul).
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Marechal Antonio Maria Coelho (M. Grosso).
Marechal Henrique de Beaurepaire Roban (Cap. Fed. )
Marechal João José de Bruce (Cap. Fed. )
MareclJal de Campo Benedicto Mariano de Campos (Cap. Fed. )
General de divi ão Francisco da Costa Araujo e Silva (Cap. Fed. )
General de divisão Franklin do Rego Cavalcante de Albuquerque

Barros (Cap. Fed. )
Brigadeiro Felisardo Antonio Cabral (R. G. do Sul).
Tenente·coronel Julio Alves Chaves (R. G. do Sul).
Ma.jor Clementino de Paula Souza Malagueta (Pernambuco).
Major João Marinho Falcão ( R. G. do ul).
Major Joaquim Candido de Vasconcellos (Cap. Fe~. ) .
Major cil'Urgião-môr de brigada Dr. João AntoOlo da. Stlva Marques

( ergipe). .
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Major Manoel Joaquim Pereira ( Bahia ).
Major graduado Joaquim Vieira de Aguiar (Santa. Cath. )
Capitão Antonio José da Costa Brandão (Goyaz).
Capitão Bibiano José da Conceição (Bahia).
Capitão Candido José Coelho de Moraes (M. Grosso). ..
Capitão medico de 4" classe Dr. Eulalio Lellis ( Bahia ).
Capitão Francisco Henrique de Noronha (Cap. Fed. )
Capitão José Caetano de Souza Cousseiro (Pernambuco).
Capitão Manoel Joaquim de Souza (Cap. Fed. )
Capitão Manoel Pereira de Souza ( Para).
Capitã0 Mathias Vieira de Aguiar ( Pará).
Capitão Melanio dos Reis Pereira do Lago (Cap. Fed. )
Capitão Miguel Victor de Andrade Fig-ueira. (Amazonas).
Capitão Polycarpo Lopes da Fonseca ( Alagôas).
Capitão Tito Livio da Silva (Espirito Santo l.
Capitão cirurgião Dr. Viriato Lafaeyette Valdetaro ( Cap. FeLi. )
Tenente Adalberto Xavier de Castro (Cap. Fed. )
Tenente pharmaceutico Benjamin Cincinato Utinguassó. ( Cap. Fed.
Tenente Francisco José Cardoso ( Para).
Tenente Franklin Luiz de Vasconcellos Ferreira ( R. G. do Sul ).
Tenente Henrique M/Lnoel da Si! va (Sergipe).
Tenente José Caetano da Silva (S. Paulo).
Tenente Manoel Pereira de Mesquita ( S. Paulo).
Tenente cirurgião Dr. Vicente Morelti Foggia ( Goyaz ).
Alferes Demetrio Maria de Mello Oliveira (Ceara).
Alferes Frederico Xavier Neves ( Santa Calho )
Alferes Hygino Martins de Almeida ( Cap. Fed. )
Alferes Praxedes de -Mesquita Leal.

HONORARIOS

Brigadeiro Alexandre Manoel Albino de Carvalho ( Cap. Fed. )
Coronel Francisco de Almeida Castro ( Para).
Coronel Henrique José Lazary (R. de Jareiro ).
Major Candido Pires de Vasconcellos (Cap. Fed. )
Capitão Faustino Januario de Abreu (Cap. Fed. )
Capitão Franci co Antonio dos Santos ( Cap. Fed. )
Capitão Francisco Lazaro do Nascimento (Cap. Fed. )
Capitão Manoel Eloy Mendes (Parahyba).
Capitão Manoel Emygdio Vanique ( Baliia).
Tenente Antonio Joaquim Machado (Pel'llambllco).
Tenente Belmiro Vicente de Azambuja (R. G. do·Sul).
Tenente João Luiz Müller ( R. G. do Sul).
Tenente José Joaquim de Carvalho (R. G. do Sul).
Tenente José Rodrigues Vieira (Cap. Fed. )
Alferes Franci co Toscano de Brito (Cap. Fed. )
Alferes José Senna de Moraes (Sergipe).
Alferes Manoel Rodl'igues Dantas (Cap. Fed.)



F ALLEOIDOS EM 1895





MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO





~lf blRECHAL FLORIANU PEIK010

(29 DI! JU:'illO)

Eil-o, objecti vamente morto, fei to cadavet', f!'io, nesse estado da
materia a que tudo se tran~forma, nessa re:didade iuexot'avel que no'
domina a todos! ...

Eil-o, no emtanto, cada vez mais vivo! ...
E tão bt'ilhante e agigautaLln se nos affig-ut'a a estatura moral que

lhe realça o vnlto venerando, que melhot' rÓI'a. o ileucio religioso de
nossa profunda admiração á sua memorb augusta, do que a reve
rencia - veruadeira, embora, porém modest,. e paI lida - destas
palavras., ,

Sim; porrllle nesses tempos admiI'avelmente ca.racterisados pela
forma - confim', desconfiando semp"e, nesses dias meio sombrios, tem
pestuosos - ão, muitas vezes, palavras .... apenas palavras ....

E' que uem sempre ellas encerram emoções legi timas, ou - o que
vale o mesmo - não significam, na maiol'itt dos casos, a expressão
material do que sente-se e do que se pensa.

Ah J qual) tas vezes, no brilho apparente de uma phrase, se de
senham as cores negras de um pensamento nefando ...

Mas, felizmente, tudo isso comprehendera aquelle vulto vene
rando, a synthese mais bem a~abada da almlt inteira tle nosso povo.

Soltlado - elle foi um bravo, uma gloria nacional, nos campos de
batalha ....

Homem de estado, politico - elle, como Vice-pl'esiden te da Re
publica, conseguiu a suprema ventura de concretisar, sobretudo ao
tempo da desgraçada revolta de ti de seLembro de 1893, as alevantadas
aspil'ações dos brazileiros ...

E eis, em grandes linhas, em largos traços, todo o perfil do im
mortal cidadão que o povo, em sua espont,wea sabedoria, denominava
o - Marechal.

Diz-se que nasceu aos 30 de a.bril de 1839...
A verdade, porém, é que todo devotllllo li. causa da Republica,

sereno, calmo, inteira valentia de a.nimo, jirme, inabalavel, alentado
pelo seu patriotismo acendrado, elle morrera, aos 29 de junho de 1895,
para mais viver agora...
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E porque mais vive, na memoria dos bons filhos desta Patria,
será o seu nome, por todo o sempre, a flammejante bandeira, com a
qual accorrerão á luta os republicanos sinceros, dedicados, quando
porventura os acrobatas politicas - que são os perturbadores da
ordem, os anniquiladol'es da fortuna publica - revestil'em·se de co
ragem bastante, de verdadeil'a audacia, para, mascaras abaixo, ap
parecerem ii. campo ..•

Salve, Marechal Floriano Peixoto! . , .

Moreira Guimarães.

Não foi um homem, foi um pedaço
da Patria que Cahill, .•..•

(A,'thU?' A:;cvedo)

Que infelicidade! disseste antes de morrer. Que desgl'aça! dis
semos nós ao saber de tua morte.

Bem cedo ainda desappareceste do meio daquelles que te votavam
as mais sinceras sympathias e que hoje derramam as mais sentidas
lagrimas de dóI' e de saudade sobre o teu corpo já sem vida; assim
devia ser, succumbiste a luta tenaz que empI'ehendeste contra os
inimigos da Republica, que tanto amavas e que sabia dos teus braços
mais vigorosa, mais bella. e com mais sangue nas veias, angue cler
ramado por tantos heróes mortos nessa luta !lomel'ica da Republica
nascente contra a monarchia decrepita.

Mas, descaoça em paz, !\farechal, descança, porque nós, a mocidade
republicana brazileira, a quem déste os mais vivos exemplos de ci vismo
e de amor as instituições republicHnas, com a fé no coração e n'a.lma
gravada a tua imagem sacl'osanta, continuaremos a ser sempre o
mesmo baluarte inexpngnavel em cujas muralhas vil'ão se quebrai'
e cahir inermes a balas atiradas pelos inimigos da Republica, que
combate te com tanto ardor, com tanto patriotismo e com a mais in·
egualavel abnegação da Republica que tanto ama te e que tiveste
enlaçada em teus bl'aços até os ultimas momentos de tua. preciosa vida.

A tua imagem sel'a eternamen te o nos o guia em meio das tem
pestades que ameaçam a cada passo absorver a tua amante querida.

De cança em paz, Marechal!

Julho lR95.

Sebastião Alves.



GE-ERAL

ENÉAS GALVÃO





MARECHAL ENEA~ GAL VÃO (B, DO RIO APA)

(25 DE MARÇO)

Filho do Estado de Sergipe, onde nascElU em 1832. Depois de ter
s~:rvido como piloto extranumerario d'Armada, assenta praça volun
tariamente no corpo fixo de S. Paulo em 24 de outubro de 1853, se
guindo logo em diligencia para o Pará.

Dous nnnos depois matricula-se na Escola Militar do Rio. Inter
rompendo os seus estudos segue para a Bahia, indo servir ás ordens do
respectivo commaudante das armas. Promovido a alferes em 1857, é
logo depois trausferido para o deposito de Santa Catharina.

Em 1863 matricula-se na Escola Central. Terminando os seus es
tudos segue para Matto Gros o. Nesse ínterim, é essa longinqua pro
vincia invadida pelas forças paraguayas. Enéas é commissionado pelo
presidente no posto de tenente-coronel e nomeado commandante do
lo Corpo de Voluntarios da Patria, fazendo parte das forças em ope
rações no Sul.

E' louvado pela disciplina, intelligencia e regularidade mantidas no
dilo corpo. Expediciona para o Coxim, e depois pal'a aVilla de Miranda
commandando uma brigada, em cujo exercicio se porta com toda a de
dicação, patenteando uma aptidão extraordinaria, uma prudencia
digna de nota,

Marcha para Nioac, para as fraldas do Apa, onde procede a um
reconhecimento.

Continúa a marcha para o forte da Bella Vista, Republica do Pa
raguay, e toma o posto militar de Machorra, acampando nos campos
da lnveruada.

Assiste aos combates de 8, 9 e li de maio de 1867 com as forças
paraguayas, por occasião da retirada de Nioac, fazendo a vanguarda
do ultimo combate, recebendo diversas cargas de cavallaria..

Assiste aos til'oteios de 14, 15, IR, 19, 20,21,23, 24, 27 e 28, con
stituindo com a sua brigada, ora a vanguarda, ora a retiraàa e quasi
sempre flanqueando as forças expedicionarias.

Afinal é vencido pelo clima de paragens tão inhospitas. Adoece
gravemente e parte para o Rio de Janeiro no gozo de uma licença,

São inolvidaveis os serviços que Enéas Gaivão prestara em Matto
Grosso.

Corre uma outra versão sobre essa retirada. Enéas era muito
brioso; zelava muito o seu nome e a sua honra militar .

.Julg0l;l-se incompatibilisado em servir sob o commando de um
otIlCla~ mam graduado no posto etrectivo, porém menos graduado e~
.commIssão . .
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Em sua fé de omcio consta mesmo esse incidente.
Pelos serviços prestados é nomeado cavalleiro de Cbristo, otIlcial

da Rosa e condecorado com a medalha de OUl'O concedida aos expedi
cionario3 em operaç15es ao Sul de Matto Grosso:

Pouco tempo demorou·se na capital do extincto imperio, pois teve
logo de seguil' para o Parnguay.

A' frente de um contingente de 300 homens embarca-se. Fiscal tio
520 de voluntario:;, commandante do 32° do mesmo nome, assiste ao
sitio de Humaytã, aos tiroteios de 27,28,29,30 e 31 de julho, de I, :?,
3,4 e 5 de agosto de 1868.

Marcha sobre ViJleta; toma parte no combate de Itororó, trans
pondo a ponte sob mil perigos com o seu 32°de voluntarios. AlJi recebe
um ferimento grave, gravlssimo. Recolhe·se ao Rio de Janeil'o, afim de
tratar-se. Pela sua denodaúa bravura e coragem é promovido ao posto
de major.

Restabelecido do grave ferimen to qne recebera, as ume em 17 de
janeiro de 1870 a fiscalbação do lo batallJão de infantaria.

A 7 de novembro desse mesmo anno se lhe confere o uso tio dis
tinctivo do posto de tenente-coronel, em que foi commissionado no
Parag-uay.

Por essa occasião recebe o grão de caval!eil'o de Aviz, do Cruzeiro
e 11 medalha de Merito Militar.

Contrahe nupcias, em I de maio de 1869, com D. Maria da Gloria
de Carvalho Gaivão; fallecendo e~sa illustl'e senhora em 27 de abril de
1870, Eoéas Gaivão conlrahe egundas nupcia , em 25 de novembro de
1871, com D. Constancia Justina de Menezes CI'UZ.

O 5° batalhão ele infantaria jazia n'um estado deploravel, debaixo
de todos os pon tos de vista por que se o encarasse. Enéas ó nomeado para
reorganisal-o. E, se houve de tal modo nessa melindrosa commissão,
que o Governo louvou·Q fazendo salientar que o tenente·coronel Eoéas,
encontrando 05" batallJão sem escripturação, sem disciplina, em com
pleto estado de relaxamento, o transformara n'um corpo exemplar, dis
tincto.

E tal foi o serviço prestado, que os pl'oprios offici[les dirigem· lhe
um voto de gratidão pela maneira illustl'ada, rl:lflectida e dedicada
com Que commandara o balalhão.

Em 1873 é nomeado comm[lndante do deposito de instrucção de
Santa Catharinn, em cnjo exercicio se manteve cerca de tl'es anllos.

A 15 de julho de 18i6 é promovido a tenente-coronel para o l° ba
talhão de infantaria.

Em 1879 é nomeado para fazer parte de uma commissão que deve
organisar uma ordenança para os exercicios e manobras das tres armas
do exerci to.

Nas lamentaveis occurrencias de janeiro de 1880, conhecidas pela
questão do vintem. . .. foi louvado pela maneira digna com que se houve
como commandante das forças que restabeleceram a ordem publica alte
rada, e que poz em sobresalto a população fluminense.

A 14 de maio de 1881 é promovido ao posto de coronel.
Em 1883 expediciona para o Estado tio Para na, afim de restaLelecer

a ordem public:~ ulterada, havendo desempenhado a contento geral
essa difficil e iml30rtante commissão, maxime, pela presteza com que
seguira para aquella provincia.
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A gyria popular deu a essa expedição o nome suggeslivo de
Campanha do exemplo.

Promovido a brigadeiro por decreto de 25 de julho de 1885, o
ajudante-general do exercito o louvou pela maneira digna, correcta
por que exerceu pOl' espaço de nove annos o commando do lo batalhão
de in fantaria, em cujo exercício demonstrou qualidades e requisitos
que determinaram a sua elevação ao geueralato.

A primeira commissão, como general, foi inspeccionar os 70 e 100

batalhões de infantaria e o A,ylo de Invalidas da Patria.
Em 24 de março de l8R6 foi mandado seguir com urgencia para o

Rio Grande do Sul, onde seus sel'viços el'am necessarios. Fracassando
neste interim o movimento revolucionaria no Estado Oriental pela
derrota e consequente internação de Arl'edondo, foram os seus serviços
julgados dispensaveis, pelo que regressou ao Rio de Janei!'o.

Em 1887 é nomeado inspector tio Hospital Militar do Andarahy,
sendo dispensado, a seu pedido, por haver sido em abl'll rle 1888
nomeado commandante da I n brigada do exercito.

A 30 de março de 1889 lhe é conferido o titulo de - Barão do Rio
Apa.

Em 16 de agosto assume o cargo de commandante superior da
Guarda Nacional, em cujo exercicio o vem encont!'ar a revolução de
15 de uovembro, 'lue proclamou a Republica.

Reformado logo em seguida, volta á eJIectividade de seu posto em
outubl'o de 1890.

No mez seguinte é agraciado com a gorá-cruz d8 Aviz. Pl'Omovido
a genera.l ue divisão graduado a 28 de julho de 1891, é eJIectivo a 22
de dezembro do mesmo anno.

Conselheiro de guerra em 7 de abril de 1892, é logo depois nomeado
sjudante general do exercito. l\larechal em 5 de ,etembro de 1893, n
revolta de setembro o encontrou naquelle difflcilimo posto.

Retirando-se para o Rio Grande do Sul o Ministl'o General Mou!'a, é
Eoéas Gaivão encarregado do expediente da pasta tia I{uerra.

Suscitando-se um eontlicto entre elle e o director da Casa de
Detenção, Enéas demitte-se, por julgar-se desauto!'ado, offenditIo.

Aggravando-se os seus padecimentos physicos, retira-se para um dos
Estados do Norte em busca de lenitivo.

Sua sentença de morte estava lavrada... De regresso á Capital
Fedeml, elle succumbe a25 de março de 1895, no meio da maior
consternação publica.

Com Enéas, percleu o Exel'cito um dos seus mais correctos soldados;
a Patria, um dos filhos mais p!'estimosos e dilectos; a Familia, um
dos chefes mais extremosos e mais uigno~.

Que belIo typo de soldado! ...

L. V.

Coronel Carlos Olympio Ferraz, inf. (Rio).
Coronel José Candido dos Reis Montenegro, 0.1'1. (Rio).
Tenente-coronel medico Dr. Manoel de MelIo Braga ( Rio).
Capitão Alvaro Guimarães dos Reis Motta, cavo (Rio).
Capitão Antonio Adolpho de Alencastro, art. (R. G. do Sul ).
Capitão Antonio Catão Mazza, art. (Paraná).
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Capitão Antonio Francisco Corrêa, inf. (R. G. do Sul).
Capltão Antonio Manoel Martins Filho, inf. (Rio).
Capitão Antonio Leite Ribeiro Junior, iuf. (Rio).
Capitão Autonio Vasconcellos de Menezes, esL maior 1" cl. (Rio).
Capitão Astolpho Epaminondas Pinto Bandeira, cav. (Rio). •
Capitão Evaristo Baptista da Cruz e Souza, inf. (Parahyba).
Capitão Fabio Penaforte de Araujo, inf. (R. G. do Sul).
Capitão João Baptista de Avila Ortiz, cavo (R.G. do Sul).
Capitão João Pio da Fonseca, cavo (Rio).
Capitão Lucio Gonçalves da Silva, inf. (R. G. do Sul).
Capitão Luiz Carlos de Magalhães Ferreira, cav. (R. G. do Sul).
Capitão Manoel Castrense, inf. (Sant. Cath. )
Capitão Manoel Marcellino de Oliveira, inf. ( L Grosso).
Capitão Pedro Severiano Pessôa de Aodl'ade, inf. (R. G. do Sul).
Capitão Rufino Evangelista da Silva, a1't. (em viagem para o Ceará).
Tenente Antonio Deocleciano Calheiros, inr. (Pern. )
Tenente Arthur da Lara Ribas, iuf.
Tenente Custodio Martins Coelho de Moraes, art. (Rio).
Tenente Felippe Benicio de Castro e Silva, inf.
Tenente Floriano Florambel, cav. (R. G. do Sul).
Tenen te Francisco Alfonso do Rego Barros, inf. (Pern. )
Tenente Francisco de Paula Pedl'o de Alcanta,ra, art. (Rio).
Tenente Ignacio Teixeira de Oliveira, inf. (Minas Geraes ).
Tenente Luiz Alberto POl'tella, cavo ( R. G. do Sul).
Tenente Luiz Gomes, cavo (S. Paulo).
Tenente medico de 5" classe Dr. Nestor de Siqueira Cavalcante ( R. G.

do Sul).
Tenente Thomaz de Souza, inf. ( Rio).
Alferes An tonio Euzebio Pereim, inf. (Alagõas).
Alferes Antonio Martins de Oliveil'a Memoria, cav. (R. G. do Sul).
Alferes Antonio da Silva Peixoto, int'. (Sergipe).
Alferes Antonio Wanderley da Fontoura Braga" inf. ( R. G. do Norte ).
Alferes pharmaceutico Aristides de Souza Menezes ( Amazonas).
Alferes Arthur Ferreira de Oliveira, inf. (R. G. do Sul ).
Alferes Arthur Pinto ela Rocha, inf. (Alagóas).
Alferes Canditlo Cicero de Alencar Araripe, inf. (R. G. do Sul).
Alferes Conrado Alvàro Ribeiro, iur. (R. G. do Sul).
Alferes Cyro de Magalhães, inf. ( R. G. do Sul).
Alferes Daniel Manoel Gonçalves, inf. (Alagõas).
Alferes Eduardo Cesar Guimarães, inf. (Para).
Alferes EL'asmo Marinho Cesar, inf. (R. G. do Sul).
Alferes Francellino João do Prado Sampaio, inf. (Sant Cath. )
Alferes Francisco B. Peoha do Amaral Menna, cavo (R. G. do Sul).
Alferes Francisco de Paula FerL'eira, cavo (R. G. do Sul ).
Alferes Francisco Marques Evangelista de Mor8.es, inf. (Rio).
Alferes Getulio Bomvindo da Silva, iuf. (Serg-ipe).
Alferes Hugo Xavier Torres, iur. ( R. G. do Sul).
Alferes João Seixas de Bri to, inf. (Rio).
Alferes Joaquim Candido de Mello, iof. (Pa,rá).
Alferes José Fernandes Torres, inf. (Rio).
Alferes José Ferreira Castello Bl'anco ( 2° tenente) (Piauhy ).
Alferes José Maria da Silva Paranhos, cavo ( R. G. do Sul).
Alferes Jovino Pinto de Lima Alencar Ramalho, inf. (Sant. Cath.
Alferes Manoel Pinto de Araujo, inf. (Parahyba).
Alferes Manoel dos Santos Delgado, iur. (Rio).
Alferes Osçar de Araujo, inf. ( Rio ).
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Alferes Pedro da Costa Fonseca, inf. (Ceará).
Alferes Roque José Barbosa, ca'V. ( Rio).
Alferes Satyro Fernandes Passos, inf. (R. G. do Sul).
Alferes Theotloro Soares Raposo, inf. (R. G. do Sul).
Alferes Thiago Ribas (2° tenente) (Pará) .
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Marechal Christiano Pereira de Azeredo Coutinho ( Rio).
Marechal João Luiz de Andrade Vasconcellos ( Rio ).
Marecbal Manoel Francisco Coelho de Oliveira Soares (Rio).
Marechal de campo José Joaquim Rodrigues Lopes (B. do Maltoso)

(Rio) .
Oeneral de divisão Eduardo José Barbosa (Rio).
General de divisão José Antonio Alves (R. G. do Sul ).
General de divisão Zeferino José Teixeira Campos (Rio).
General de brigada Antonio Francisco Duarte (Rio).
General de brigada Eduardo José de Moraes ( Rio).
General de brigada José J0aquim Alves ( R. G. do Sul).
Coronel Alexandre Augusto 19nacio da Silveira (Sant. Cath. )
Coronel Jesuino Deocleciano de Souza Bruno (M. Grosso).
Tenente-coronel Joaquim Apolinario da Costa Doria (Rio).
Tenente-coronel José Floriano Paes (M. Orosso ).
Tenente~r.oronel José Joaquim Coelho ( Pernambuco).
Major Arronso de Albuquerque Melto ( Sant. Catb. )
Major Joaquim Antonio Genovez (Maranhão).
Major Joaquim Candido da Silva Marques (Pernambuco).
Major Joaquim Ferreira de Souza Jacarandá (Maranhão).
Major João Pedro de Lima da Fonseca Gutierres ( S. Paulo).
Major Luiz José da Fonseca Ramos ( General honorario) (E. do Rio ).
Major Manoel Alves Pereira da Motta ( M. Grosso).
Major Manoel Joaquim Machado ( Santo Cath. )
Major Munoel Joaquim Pinto Pacca (Rio ).
Capitão Benjamin José Gonçalves ( S. Paulo ).
Cllpitão padre Bernabé Corrêa da Camara ( R. G. do Sul ).
Capitão Camillo Xaviel' de Mello (R. G. do Sul).
Capitão Dr. Francisco Borges de Barros ( merlico ) ( Bu,hia ).
Capitãu Francisco Pereira de Mesquita (M. Grosso).
Capitão Joaquim José da Co ta Barros ( Amazonas).
Capitão JOEé Manoel de Souza (Sant Cath. ).
Capitão padre Leonardo José Greco ( Ceará).
Capitão Luiz Antonio Dias de Andrade ( R. G. do Sul ).
Capitão Luiz Telles da Cunha Salles.
Capitão Mathias Pereira Fortes ( Alag-óas).
Capitão Vicente Ferreira de Faria GOIabeira, inf. ( Maranhão).
Tenente Benedicto Antonio Machado, inf. (Maranhão).
Tenen te Francisco de Paula e Souza, in f. ( Para).
Tenente pharmaceutico Joaquim Teixeira Assis ( Pernambuco ).
Tenente José Raymundo de Albuquerque, inf. (Ceará ).
Tenente Laurindo Jorge Mineiro, inr. ( M. Grosso).
Tenente Luiz Castilho de Aguial', inf. ( M. GI'OSSO ).
Tenenle 2° cirurgião Dr. Manoel Bernardino Bolivar ( Bahia ).
Tenente Manoel José dos Santos Barbosa, cavo (Rio ).
Alferes Chilon José Avelino, inf. (Rio ).
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General de brigada Francisco Manoel da Cunha Junior ( Rio).
Coronel Luiz Pereira Duarte ( Rio ).
Tenente-coronel José Fernandes de Araujo Vianna ( Pernambuco ).
Tenente-col'onel Luiz Marcos Dual'te Nunes ( Rio ).
Tenente-col'onel Manoel Elias le Souza AtlJayde ( Pel'llambuco ).
Major João Alberto ua Silveira ( Pal'it).
Major José Craveiro de :1 ( Pal'ao:1 ).
Capitão Francisco Leite de Pinho e Azevedo ( M. Grosso).
Capitão João Rodrigues Duro ( Rio).
Capitão Manoel Maria unes (Rio).
Capitão Rodolpho de Oliveil'a Santos (R. G. do Sul).
Tenente Joaquim Antonio Olympio de Morll.es (Rio ).
Tenente Llliz Pereira de Medeiros Vasconcellos ( R. G. do Sul).
Tenente Silvino CaLJral da Co ta Mello (Rio ).
Alfel'es Miguel Lonrenço da Cunha ( M. GI'OS80).
Alferes Miguel Villares Ferreira (Rio).
Alferes Roberto Machado de Araujo ( Rio).
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Ef'FECTlVOS

Coronel Ly,lio Purpul'ario lias Santos Co ta, caL (R. G. do Sul).
Teoente-corooel Jeroo)'mo do' San til::; Puiva, e::;t. m. 1" el. (R. G. do 01').
Major medico de 3" classe Dr. E tavão de Souza Lim;~ ( H.. G. do Sul).
MUjOl' ;\[aooel H.odrigues Gomes de Ci\rvalho, ca.v. (R. G. do Sul ).
Majol' Tito Aotooio de FI'aoca Alltal'aI, cap. eng. (Ca'LJ' Fe 1. )
i\IajoI' gradua.do pharmaceutieo. de 3" classe Luiz Antouio MUl'tin1l.o.

(nap. Fed. )
Capitão Alipio Justiniano Cesal' Jaeobin:1, inf. ( R. G. do Sul).
Capitão Apl'igio Jo::;é ChlLvantes (Cap. Fed.)
Capitão Au tooio Lopes, CitV. (;\linas G r<les).
Capitão Evaristo d'i\lmeida L'3itA, iu!'. ('ant. alh.)
Capil<i.o Fil'lllioo Aolunes Bl'azil C I'rêa, iof. ( Alllazoous).
Capilãú Joaquim da i1\':1 Simõe , in!'. (Cip. Fed. )
Capilão Leopoldo Antonio Luiz de ~'Iil';lnda, inf. ( Piauhy).
Capitão 1\Ianl'ique VicIar da Cuoha, ia!'. (Ceal'á ).
Capitão I{,aymundo Penaforte de Manjo, iuL (Cap. Fed.)
Capilão Tl'istão <.I<t Cunha, cavo (R. G. uo Sul I.
Tenente Alarico ue Al'aujo e uza, e t. m. I" el. ( :\Iina' Gemes).
Tenen te nwlico de J" clas e DI'. Caetano de .\Iello Galeão (Parana).
Tenente Custodio Cabl'al de i\1ello, <ll't. (Amazonas).
Teneute Domingo de Mel10 CiI '11'0, inf. (Pernambuco).
Tenente .JlJsé AlJrelino ri'Avi/a inf. (.\1. Gros o).
Tenente Luiz Antonio Fernande::; Torres, ine. ( !:labia ),
Tenenle Ll1iz LouvelLar Leite, illl'. (:\Iu'i\nbtio ).
Tenente MYl'th;\ri ·tides L? Irtl1n<\, illL ( Cap. Fed. )
Tenente Q~Clu' Jo é Mal'tins, in!'. (Cap. Fed. )
2" Tenente Antonio Tomes Da,ntas, inf. ( Cap. Fed. )
2° Teoenle Luiz Antonio ue Sampaio Sel'I'3, a!'l. ( Ceará ).
2° Tenente Luiz Felippe Dortus do Amar<Il, art. (~I. Grosso).
Alfel'es Anael'eon te Nauucn , ea v. ( H. G. do Sul).
Alfel'es phal'macelltico adj unto .\.ounhs de ilJueira Leitão ( R, G.

doSul),
Alfel'es Anul'elino Eloy Loul'eiro, inf. ( R. G. do ui).
Alferes Antonio Joaquim da iLvaC"\r"lpeba. Netto, inf. (R. G. dOSlll).
Alfel'es AnlOlJio i\Iu'leira de Freitas Barbo a, inf. ( R, G. uu SuL ).
Alfel'es Ari ti les do ReO'o ~lontciro, iuf. ( Pernambuco).
Alferes AristollUlo Gomes Cnrdim, inf. ( Bahia ).
Alferes Arnaldo .José de Carvalho, iII r. ( Pernanlbnco ).
Alferes Arthl1r Roll'iO'nesCoelho, ioL (t . G. do ui).
Alfere Augu'to Ce-a.l'C lvalca.nte ria .\lbllqllel'f]ue, inf. ( Ca.p. Fed. )
Alferes H"lnIÍl'o Eulalio (LL ilviL, inr. (ClIp. I'Ctl. )
Alferes Candido EustalJuio Teixeir..t..
Altere Cal'1o Augusto CoeLno dos. anto, inf. ( Ballia ),
Alfel'es Cesar Pereira 8a t'lS, inf. (R. G. do, uI).
Alferes graduado Cieerq de Cel'ql1ell'it arvalbo, inr. ( Piauhy ).
ALferes Claro Pereira Bastas, inf. (Cap, Fed, )

- 20
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Alferes Dionysio Marcos Albino, cav. (Cap. Fed. )
Alferes Exuperio Gonçalves de Mello, iuf. ( R. G. do Sul ).
Alferes Fernando Maria Fernandes, iuf. ( R. G. do Sul ).
Alfere~ Frauci co Custodio Soares, iuf. ( Cap Fed. )
Alferes Francisco Monteiro Soare, ine. ( Cap. Fed. )
Alferes Francisco Monteiro da ilva, inf. ( Cap. Fed. )
Alfere' Frederico da Gama Cabral, inf. ( P,lrá).
Alfere Germano Soares Gomes, inf. ( Pernambuco).
Alferes Henrique Victorino da Silva, inf. (Cap. Fed. )
Alferes Heraclito de Almeida Candeira, inf. ( Pará)
Alferes Aoracio da Silva Coelho Maia, inf. ( P. do Norte).
Alferes Iodalecio Sergio Varg"s, iof. (R. G. do Sul).
Alferes Joaquim de Carvalho Reis, inf. ( Bahia ).
Alfere Joaquim Felippe Pinheiro, inf. (Cap. Fed. )
Alfere alumno Joaquim Torres Gooçalves.
Alferes João Casimiro Archelau Outtes, inf. ( Pernambuco).
Alferes graduado João Claudino da Rosa (Sant. c.tth. )
Alferes João Ferreira ele Assis, inr. ( R. G. do Sul).
Alferes João Mar'ia Petra de Bitteucourt, iuf. ( Cap. Fed.
Alferes João Marinho Gomes, iuf. (R. G. do Sul ).
Alfel'es José Clitaneo de Faria BI'uce, iof. ( Rio).-
Alferes José Goivães, inC. (Cap. Fed.).
Alferes José Manoel Borges Carnpiro, inf. (P,lrá).
Alferes Jo é Romero da Silva Pereir,), inf. (R. G. do Sul ).
Alferes José H.ufilJo ESl1uibel, inf. ( P8rn. ).
Alferes Lourenço Fernandes 1aceclo, iuf. (R. G. do Norle ).
Alfel'es Manoel Fel'I'eira Coelho, cav. ( Rio).
Alferes Manoel Honol'io da Silva, ioC. (Cap. Fed. )
Alfere Paulino dos Santos Leal, inf. ( el'gipe).
Alferes Philadelpho Alves de Araujo Rego, inC. (R. G. do Sul )•
.Alferes Sebastião Jo é Ribeiro, inf. (Pará).
Alferes Sel'gio de Andrade Vasconcellos, cav. ( Paraná ).

..Alferes Sel'gio de OliveirtL, iof. ( M. GI'O SO ).
Alferes Virg-ilio Ja Costa Corrê;), inf. ( M. Grosso ).
J\.lferes Vital Varella d'Arca, inf. (Cap. Fed. )

REFORMADOS

Marechal graduado Americo 'RodJ'Íglles Vasconcellos (Cap. Fed.)
Marechal graduado Estevão José Fenaz ( Cap. Fed. )
:Marechal gmduado José Francisco Coelho Juoior ( Cap. Fed. )
General de tlivisão graduado Luiz Manoel das Chagas Doria (Cap. Fed. )
General de divisão granuado Pauli no Paes Ribeiro ( Cap. Fed. )

'General ele bl'ig-ada João Maciel da Co ta ( Cap. Fed. ).
Geoeral ele brigada José Maria dos Anjos Espozel Juoior( Cap. Fed.)
General de brigada José P"dro de Oliveil'a Gal vão (Cap. Fed. )
'General ele brigada Luiz Rabello de Vasconcellos ( Cap. Fed. )
'Brigadeiro 1\lanoel da Cunha Bi\l'bosa ( Cap. Fed. )
Cirurgião mOl' de divisão Dr. Fil'mino José Doria ( Cap. Fel.
'Teneute-corooel Antonio José Dias Nunes ( R. G. do Sul ).
:Major Antonio Augusto da Costa (R. G. do Sul ).
:Major graduado Antonio Bastos Varella ( Cap. Fed. )
:M:ajor Dr. Balthazar Rodrigues Gambôa ( Cap. Fed. )
..:Major Cyriaco José de Azevedo ( Goyaz ).
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Major El'nesto Ferreira da Silva ( Goyaz ).
Major Felippe Santiago Femandes de Andrade ( M. Geraes).
Major graduado Fl'ancisco de Paula Pereira de Andrade ( Cap. Fed. )
Major João Jo é da Rocha ( Cap. Fed. )
Major João Paulo da Silva. POl'to (Pará ).
Major lanoel Rodrigues Bemfica ( M. Grosso ).
Major Militão Tbomaz Gonçalves ( Cap. Fed. )
Major Raymundo Pereira de Queil'oz ( Pará).
Major Ul'bano Wenceslito Gomes de Carvalbo ( R. G. do Sul ).
Capitão Emiliano Rosa Senna (Cap. Fed. )
Capitão José Antonio Marinho de Queiroz ( Bahia ).
capi tão José Maria Palmeiro da Fon toura ( Paraná).
Capitão Julio Placiuo Soveral ( R. G. do Sul).
Capitão Luiz Pinto de Miranda ( M. Grosso).
Capitão graduado Manoel José Soares ( P,waná ).
Capitão Vicente Rabello Leite ( til. Gl'OSSO ).
Tenente Abel Nogueira ( Cap. Fed. )
Tenente Antonio Martins de Mello (Cap. Fed. )
Tenente capellão padre Fidelis Capalbo ( Cap. Fed. )
Tenente capellão padre Germano Antenol' de Araujo ( Piauhy ).
Tenente Joaquim l~l'ancisco Gadelha ( M. Grosso).
Tenente João José Basilio Pyerho ( Cap. Fed. )
Tenente José ApoliOll.l'io Guimarães ( B, lIia ).
Tenente José Cardoso da Costl. ( Santo Catb. )
Tenente José Eduardo de Athayde (Cap. Fed. )
Tenente Luiz Jeronymo Ignacio dos Santo (Ceará).
Tenente Raymundo Carneiro Leão ( Ceará) .

. Alferes Benevenuto José de Moraes (R. G. do Sul).
Alferes Feliciano Rangel Maia ( Cap. Fed. )
Alferes Francisco Pinto de Moraes Castro ( R. G. do Sul).
Alferes Gabriel Joaquim da Luz (S. Paulo).
Alferes Gonçalo de Araujo Chaves ( S. Paulo ).
Alferes Manoel Antonio da Silva ( Cap. Fed. )
Alfet'es Manoel Gonçalves de Queiroz Albuquerque (R. G. do Sul ).
Alferes Pedt'o Nolasco de Souza Lobato ( Rio ).

BO 'ORARIOS

Brigadeiro Evaristo Ladisláo da Silva ( Babia).
Bl'igadeiro João Francisco Menna Barreto ( R. G. do 8ul).
Corone I frei Fidelis d'Avola ( Cap. Fed. )
Coronel Joaquim Ribeiro da Silva Peixoto ( 8. Paulo).
Tenente-coronel Artbur Alfredo dos Rei Nunes ( Rio de Jan. )
Tenente-coronel Custodio Vieira Prate (Cap. Fed. )
Tenente-coronel Manoel Moreira Lyrio (Cap. Fed. )
Tenente-coronel Zeferino Antonio J.<'erreira ( Paraná).
Major Joaquim Francisco Diniz ( Pernambuco).
Major José Bonifacio dos Santos Mergulhão ( Pernambuco ).
Major José Feliciano de Noronha Feital ( Cap. Fed. )
Majot' José Maria da Silveira ( Cap. Fed. )
Major Manoel da Costa Pedreira ( M. Grosso ).
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Capitão Antonio Lino ue Fi"ueiredo Moreira (Cap. FeLi.}
Capitão Augusto José da Conceição.
Capitão Dr. Lafayete das Cbagas Justiniano ( Cap. Fed. )
Capitão Manoel Guariba Leite (S. Paulo ).
Tenente João Luiz do Prado Mineiro (M. Grosso).
Tenente Justiniano Francisco da Silveira ( Pará ).
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I STITUIÇÕE MILITARES

DO

BR..A.ZIL i

APRECIAÇÃO GERAL DO CONJUNCTO

Se bem que todo brazileiro seja obrigarlo ao serviço militar em
defesa da Patria e da Con tiluição, não existe lei de conscripção que
torne uma realidade este patriotico preceito constitucional.

A lei de 1874, chamada lei do sorteio, ainda não pôlle ser ex
ecutada, apezar das modificações por que passou, em face da de 1892 e
nem o será nunca emquanto a politicagem avassallar, dominar o es
pirito nacional.

A ultima tentativa, feita em I de agosto de 1896 para pôl-a em
execução, foi um novo e complelo de-astre.

O exercito brazileiro, segundo o texto constitucional, é Cormad<>
pelo voluntariado sem premio e na fal ta deste pe lo sorteio, previamente
org-ani ado, constituido pelos contingen tes que o E-tados e o District<>
Federal são obrigados a formar, de accordo com as leis annuas de
fixação de forças.

Nunca o Districto Federal nem os Estados cumpriram a lei, for
necendo os contingentes que a propl'Íl\ Constituição exige para a sua
defesa.

As necessidades da politicagem, o meticuloso cuidado em sati fazer
todas as exigencias dos campanarios politicos ab orvem numa fero
cidade de hyena indomavel os propl'ios elementos da dere a nacional.

Os claros se completam pelo engajamento, pelo raro volunlariad<>
que se apre enta e pela mocidade das escolas militues.

Esses meio são evidentemente in utlicientes.
De vez em quando o arrastão do recrutamento forçado colhe em

suas malhas os detritos que a sociedade pacifica e laboriosa elimina. de
seu organismo como elemenlos perturbaJores, nocivos á vitalidade de
suas cellulas matrizes.

Em consequencia da reorganisação de 1888 e da lei de fixação de
Corças de terra para 1897, o exercito brazileiro deve apresentar um

I Este trabalho é ,"asado nos me mos moldes do bello livro - L'_U"I~E ALLlruAxnJt
- de Oh. peckel e G. Folliot, officiaes de engenheiros do exercito francez, pu
blicado em f 95.

ubordinei-me inteiramente ao plano e melhodo empregados nesso livro, af3S
tando-me delles todas as vezes que não podia servir aos meus intuitos.

Não tem, portaulo, um cunho original: é apenas um trabalho de mera assimilação.
ou antes de simples adaptação.

Lo/)() Vianna.
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atrectivo de 31.500 homens, sendo 1.059 officiaes e 29.560 praças de
pret, inclusive 1.200 alumnos das e cnlas mili tares e 200 tia de sar
gentos.

Mui proposit~llmente tlissemos - deve apl'e:;enlal', lJorque na rea
lidade exi~te DO exerci lo, quanto a pr<lçn de pret, um clal'o de 10.471
homens, Sfg"Ulldo o ultimo relataria do Miuislecio tia Guel'rOl. ~om as
baixas havidas em Caourlo , que se ca Iculam em cerca, de 2.000 a 2.500,
temos um CIOll'O de 12.000 a 12.500 homens.

Os volUl1larios servem por cinco anuas, tindos os quaf's ou teem lJaixa
ou servem pOI' engajamenlo, pai' prazo IJlIOCa menor de dous ann~s.

No caso de baixa, recebem um lole de lel'l'l1 Lie 1.0S9 ares, Ila~ coloDlas
da União.

Não Ila nn Brazil aquella orgallí::;nção militar europea, que con
stitue o or';.!'\I1 ho das l'aça ~axonia e s!;tva.

Em tempo de p<,tZ, niio hn. corpos ele excrcitos nem divisões ou bri
gadas milital'mlmte cou tituidas. O' nossos regimentos e iJll.tallJões não
teem a fOI'mação lypica dos da Europa.

O regimen lo eutre nós oão é ulDa unidade administl'ativa, pel'
manece ainda ramo ullla uuidade tactic:a ao lado dos no::; os pequenos
batalhões de inl'antaria.

Os nl s"os quadros se compõem de um eslado-m:\iol' general,
de um estado maior gemi, em via tle organisação. de COl'pOS espe~iaes
e armas cOlDlmtentes.

O estaria-maior general é fOI'mado de 4 marechaes, 8 genernes de
divisão e 16 de bl'igada, sem fuucções convenientemente e~lilbelecidas.

Parece, por essa formação, que o nosso exercito devia seI' consti
tuido ele 4 per/uenos COl'pOS tle exercito de 7000 homens cada um. com
mandado' por marechaes, estes coroas subdivididos em 8 divisões e
esta em 16 brigadas. .

Mas lalnão acontece.
Não se sabe onde começam, allministl'iltivilmente fltllando, as

funcções do marechal e onde terminam a' tios generaes de uri;.rilrla.
E sa funcções ão promi cuamente desempenhadas pelos oliciaes

generaes em dhtincção de patentes. E' assim que 11m cargo adnlinis
trativo é exercido hoje pai' Ultl marechal, amanhã o suustitue um
genenl de bt'igaúa e, as veze , um cOI'onel.

Os COl'pos. espe iaes : eng-enheil'os milital'es, estado-maior de
la. cla se e tle 2a , não teem fUllcç'ões verdadeiramente rliscrimio<\clas.

Não é ral"O ver-se um aliciai do corpo de engenheiros exercendo
cargos dos de e tado-maiOl' e vice-versa.

O corpo de engenheiL'os compõe-se de 8 cOl'oneis, 12 tf'lnen tes
corolleis. 16 majores e 30 C<I pi tãe ; o de estado-maior tia 1a cla se de
8 corooei , 19 teoen te '-corooeis, 1(j majores, 30 capi tães e 40 teoen tes ;
o de estado-maior de 2" classe vai e ex tinguindo á ]wopol'ção que se
vão dando baixas, por fallecimento ou 1'1 forma.

A artilharia, constituiu a por 6 re~ill1el1tos tle campanha com 4 ba
terias de 6 canhões e pai' (j batal hões Ite po'ição com igual org'iI nisação.
Os regimento estão armados a luupp 7,5 aligeirado, e os batalhões
de posição em geral guarnecem as fortaleza' e os fortes.

Ha um e~tado-maiol' da arma, eSJer.ie ele elite, cujos intni tos na
hora presente estão desvil'tllado,: ou aLJsol'vidos por outra' entidades
administl'ativiI '.

A cavalbu'ia compõe- e de 14 l'egimentos com 4 esquadrões e um
estandarte. e de um corpo de tran 'porte com dous esquatlrõe , armados
uns a clavllla Ianlllicher, outros a \Vinchester e Spencer prestes a
serem substltuidas umas e outr<ls por Mausel'.
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A infantaria apresenta um eITectivo de 40 batalhões de 4 compf\nbias
armadas a i\lauser, typo brazileiro, modelo 1895. Todosos regimentos e
batalbõ s são commandados por um coronel ou tenente-coronel, e teem
bandeira, musica, cornetas e tambores.

No n03'0 paiz dá·se um facto singularissimo, quanLo á infantaria.
Um ba tal hão esta prompto desde que vâ uniformisado, de armas ao

bombi'o marchando ao som das cornetas e tambores e de um dobrado
das biwuas tle musicas militares.

Mils onde os carros de munição e de transporte ~

Onele a. am bulancia ~

Ninguem os vê, ninO'uem delles dá noticia.
E, no emtauto, aquelles ca,rros são de uma absoluta necessidade;

esta anlbula !lcia tão precisa, tão i!ld ispensavel !...
A eng-enhnl'ia, se bem que con tiLua uma, arma especial, é ainda

um complemento da de artilharia. Seus ofl1ciaes são tirados, ora dos
corpos e peciaes, ora da artilharia, e ervem em commissão.

Con tam de 2 batalhões de 4 compilllhias cada um.
E sas Corças assim constituidas e tão dist"ibuida pelos sete dis

trictos elll que está militn.rmente dividido o territorio da Republica,
não incluindo o Districto Federal que tem uma organisação à parte.

Cada districto militar é administrado por um offlcial general e
muitas vezes por um coronel.

Não ba tropas de caminho de Cerro, nem trens de equipngens e
corpos deadmiuistração. Não ha telegraphia militar, a velociperlia é
apenas tolerada, os pombo>-correio não passam de pequenos e insigni
iican te ensaios.

O serviço de saude é de 'empenbado pela Repartição Sanilaria,
composta de 120 medicos, 143 phal'macenticos e dos enCerm iros ne
cessario ao serviço, tendo a sua frente um omcial general, recrutado
do pl'oprio Corpo Sanitario.

.Não ha serviços de ambulancia, de padioleiros, de soccorros con
vementemente organisados. Tudo é feito sem metbodo, atropella
damente.

O:;ystema de recrutamento de officiaes basêa.-se numa equitativa
lei de promoção, onde todos os direitos estão resguardados e não á
mercê de qualquer - bilhete azul -, como na Allemanba.

O priucipio primordial é o de antig uidade ; á promoção lIas officiaes
generaes e do primeiro posto pl'e>ide o de escolha. Para os postos su
veriores, de mnjor a coronel, subsiste o de met'ecimento, á razão de um
terço sobre o da antiguidade.

Não ha condecorações, a Constituição as prohibe.
Os sy:;temas de remonta e de apI'ovUonamento de munições de

bocca e ele forragem são os mais elementares possiveis: consistem na
compra de cavalLos a tantos mil réis por calJeça, de municio e forragem
a tantos réis por unidade de capncidade ou de peso.

lio ba invernadas, nem condelarias dignas desse nome. Os campos
de plantio ue alfafa e outt'as forragens uão existem senão em estado
embryonario.

A in trucção militar é mini trada nas escolas regimentaes. no
colle.gio e escolas militares e termina na up~rio" de Guerl'a. A parte
pratICa é dada nos corpos arre"imentados, na e"colas praticas e nos
polygonos de tiro do Realengo e Rio Pardo, e no Tiro Nacional da rua
GuanalJai'a.

A justiça. militar é exercida POI' um upremo tribunal, em ~egunda
e ultima. lOstancia, pelos conselhos de guet'r-a, em primeira, pelo con
selhos de in veEtigação, pelos conselho,; de disciplina e inquirição. Nos
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districtos militares o orgão da justiça militar é o auditor de guerra,
em geral, um magistrado.

As idéas geraes que ahi ficam serão completadas e desenvolvidas
nos capitulos que se vão seguir.

Nesta arida e summaria exposição resalta nitida e perfeita a nossa
defeituosa organisação mili tal'. •

A ENGRENAGEM ADM .STRATIVA

SroI~AR[O.- .~lto commando.- :llinisterio da Guerrn..- Secretaria dll. Guerra.- Es
tado-Dlaior do ExercHo.- Corpos de Estado-:lIaior de 10 e 2" classes.- Repartição
de Ajudante General.- Intendencia Geral da Guerra.- Repartição de QU/lrtol
Mestre Genera1.- Intendencia dilo Guerra. - Arsenaes do Guerra (Capital Federal,
Bahia, Pernll.mbuco, Pll.rá, Rio Grn.llde do Sul o MaUo Grosso).- Companhias
de Aprendizes ArliJices.- Operarios miJitares.- Laooratorios pyrotechnicos
(Campinho, Menino Deus e Cuyabá).- Fll.bricas de polvo,"" (Estrella e Coxip6).
- Deposilas do Artigos Bellieos (S. Gabriel e Corumbi ).- Dopositos de polvorn.
(Boqueirão, Inhomirim, ilba do !lIm·,al. Matatú, Imberibeira, Aurii, Manáos,
CUl'iliba, Pedras Brancas e ilba do Paivll.).

I

o alto commando do exercito brazileiro constitue uma das attri
buições constitucionaes do Presidente da Republica.

Como chefe supremo da Nação, elte tem o direito de exerceI-o, em
pessoa, Oli de designar quem o deva exercer, em ca o de guerra.

Entre nós, porém, não se dã. aquella gloriosa tradição dos Hoben
zollern j jámais o primeiro magistrado o commandou pessoalmente,
excepção feita do singulari simo caso de Uruguayana.

E' mais um titulo nobiliario, honorifico, do que um alto posto
de responsabilidades definidas.

O Presidente da Republica administra o exercito e distribue os
contingentes de accordo com as leis federaes e as necessidades do
Governo nacional.

Compete-lhe nomear e demittir livremente o ministro da guerra,
como a todos os outros, os altos funccionarios civis e militares, os
commandantes de di trictos, chefes úe repartição, etc. Promove,
aggre~a e reforma os ol1'iciaes, classificando-os desde o posto de coronel
até o ue capitão nas ditrerentes armas e corpos. Louva e ~tiga, pune
e recom pensa.

Tem o Presidente I uma CH.sa militar, composta dtl I chefe, 1 sub
chefe e 4 ajudantes de ordens retirados do exercito e d'armada.

I Presidente da Republica, Dr. Prudente José de 110raes Barros.
Vice-presidente da Republica, Dr. l1anoel Violorino Pereira.
Casa militar - Chefe, coronel do engenbeiros Dr. Luiz Moudes de Moraes; sub

chefo, capitão de maro guorra Luiz Pedro Tavares; ajudantes de ordens, capitã<> do
exercito Dt·. João Baptista eiva de Figueiredo o 20 tenente do exercito Manoel dn.
Cunha l\foraes; 10S tonentes da armado, Antonio Barbosa de Magalhães Castro e
Felippe 1I1..x Frontin.
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Logo abaixo do Presiden te da Republica segue-se-lhe na hierarchia
militar o ministro da guerra 1 (que, segundo as leis existentes, pode
ser um official de qualquer patente, elIectivo, reformado ou honorario
e até um civil. E' um cargo puramente de confiança politica), que é o
orgão intermediaria entre o exercito e o PresiJente para tudo quanto
diz respeito â. Administração da Guerra, á qual preside DOS termos do
art. 149 da Constituição Federal.

São·lhe subordinados todos os funccionarios militares e civis do
ministerio da guerra.

Para o desempenbo de suas altas funcções tem a direcção suprema
de uma - secretaria, constituida de um gabinete • destinado a receber,
abrir e dirigir toda a sua correspondencia.

E' dahi que emanam todas as ordens e onde se exerce a alta admi
nistração da guerra.

Além desse gabinete, ha 3 secções, dirigidas cada uma por um chefe
e todas subordinadas a um directol' geral. 3

A' la secção compete examinar, preparar é instruir os papeis que
tenham de subil' á presença do ministro; informar todos os papeis que
são remettidos pelas repartições annexas, examinaI-os e instruil-os
convenientemente.

A 2" secção trata de preparar todos os papeis que devem subir á
assignatura do Presiden te dil. Republica, papeis relativos ás nomeações
e demissões de empregados das dilIerentes repartições do Mini teria
da Guerra, todo o expediente e mais documentos que devem ser publi
cados pela imprensa, resumo dos trabalhos do Supremo Tribunal, etc.

A 3,' secção trata de registrar todos os traballlos confeccionados
pela secretaria, escripturar, em protocoIlos, as entradas e sabidas dos
papeis, lavrar e assig-nar contractos, arcllival-os, etc.

A Secretaria da Guerra foi creada, segundo Costa Lima, ha tempos
mui remotos; já em 1743 D. João IV dava-lbe uma nova orgaoisação,
de modo a regularisar os serviços que corriam pelas secretarias da

I Exerce actualmente o cargo de ministro da guerrn. o marechn.l gradun.do
Carlos Machado de Bittencourt.

2 O gn.binete do :'Irinistro da Guerra está constituido do seguinte modo:
Secretario - Coronel Francisco da Rochs. CaUado.
Olllcial de gabinete. . . . . . • . . • , •
Ajudante de ordens - Capitães Guilherme Augusto da Silva e Luiz de Mirn.nda.

Azevedo, teuente Oliverio do Dous Yieirn. e alferes Jos~ Antonio da Fonseca Ga.lvão.
Anxiliares - Major honor",rio JlIanoel Vaz de Barros, C3.pitães honorarios Alonso

Niomeyer e Lafayette Eugenio Valdetaro.
3 Secretaria da GUlll'l'a - Director geral, genera.l de brigadn. honorario Dr. Fran

cisco Manool das Chagas (ox-barão de ltaipu ).
Chefes de secção - Tenentes-coroneis honorarios :lianoel Joaquim do Nascimento

e Silva, Patricio da Camara Lima, e, . . . • . ..• •
Primeiros olllciaes - Tonentes-coroneis honOl'arios FrD ncisco José Alvares da

Fonseca, major honorario José Manoel da Uva, :'IIanoel Vaz de Barros e capitão
honorn.rio Manoel Fern",ndo ~racbado,

Segnndos olllcines - Ca pitães honorarios André Cordeiro de Negreiros Lobato,
JI11aLhias Teb:eira da Cunha, Alfredo Carneu'o de Bn.rros Azevedo, Wenceslau do
Oliveira Beno, ha.cbarel Prudencio Cotegipe ~Iilanez, Guilherme Antonio Lopes e
Aloaso de Niemeyer.

Amanuenses - Tenentes honorariosValeria.no Cesar de Lima, Samuel do Pn.u11lo
Ca.brl\l Volho, Emilio Uzedn e La.uriano Lago.
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guerra, das mercês e do expediente. O alvará tle 28 de junho de 173ô
crêa especialmente a Secretaria ela Guer'I'a conjuntamente com a de
E trangairos. Desannexada de ta em 1801, por carta regia de 6 de
janeiro, p,lra ser seis meze depois reunida novamente áquella.

Pedro I, porém, separou-a d"finitivameote em lE21 e constituiu-a
em repartição independente. Deu-lhe em 1829 um regulamento, que foi
modificlldo no anno seguinte (1830).

Em 1840, á vista da autoI'isação contida na lei n. 60 ele 20 de ou
tubro de 1838, deu-se nova oegani 'ação (cujo regulamento não foi
publicado), que, na opinião de Cuuha :JIattos, era de todas as organi·
sações a que mais se coadunava com os recursos tio tempo.

No anno seg-uinte ( 1841 ) José Clerr.ente Pereira o modificou sensi
velmente, mas Salvador José ~1aciel n nl111ificou, não executando are·
forma feita polo seu anteces.or. Em 1844 soU're nova organisação, que
recebeu alterações successivas em 1845. 1849, 1850. 1855, 1860 e 1866,
conforme acon elhavam as necessitlades do ervic;o, sempre crescentes.

Finalmente, em 1868, o decreto n. 4156 de 17 de abri 1a reorg-anisa
definitivamente, ficando, além do gabinete do ministro e das repartições
annexas, Cl'eadas mais tres secções. O decI'eto n. 7562 de 6 de dezeUluro
de 1879 modificou as repartições annexas, deixando intacta a Secretaria
propriamente dita.

Em 1887, a lei n. 3397 de 24 de outubro autorisou a sua rem'gani
sação, que não se fez.

Assim, pois, a organisação ele 1868 passou intacta, incolume á Re
publica.

A lei n. 54 de 3 de junho de 1892 autorisou o Poder Executivo a
reorganisal·a de accordo com os progressos da sciencia milit'lr.

A lei n. 403 de 24 de outubro de 1896, que ceeou o Esta lo·maior do
Exercito, ipso (acto autorisou a reforma desta Secretaria de Estatlo.

III

Para o preparo do exercito na defesa da Patria e mesmo em
obediencia aos principios da technica militar, ha, no Brazil, cómo em
todos os exerci tos bem constituidos, um estado-maior.

E' especia.lmente destinado ao estudo e applicação de todas as
questões relativas á organisação, dil'ecção e execução das operações
militaI'es, ficando todos os commandos de forças e as direcções dos
divel"os serviços sob sua acção, no que diz respeito á instrucção e
disciplina da tropas.

O e tado-maior se compõe de umLgabinete e quatro secções, tendo
em suas attribuições :

o GABINETE

A correspondencia, despacho e expediente do chefe do esta.do-maior
do exercito e ordens do dia do exercito.

AS SECÇÕES'

a) 13 , o estudo estatístico e historico do exercito nacional e es
trangeiro, especialm'3ute o americanos e tudo qU<1Dto possa iutel'essar
li. mobi tisação e concentração das forças niÍlitare' ; ol'gani ação de paz e
de guel'ra, recrutamento. instrucção genll. theorica e pratic I, tactica
e e trategia; serviço do estado-waior, missões militares, direcção da
revista militar, publicações;
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b) 2", o estudo dos thea tros provaveis de operações de "'uerra,
organisação de planos de campanha.; meios de defesa do paiz, grandes
exercícios e c:1mpos de manobras, mobilisação, concentração e serviços
da T'etaguiLrda ;

c) 3", a ol'ganisaç1io da carta g-eral da Republica, ma.ppas geog-ra.
phicos e topograpbicos das frollteil'as; estatistica militar, levanta
mbntos geodesicos e geograpbicos de operaçõe militcLres; plano de
viaçã,o g-eral da Repullica sob o ponto de vista militar, e.tradas em
geral, linhas estrategicas; ell1pr-ego das vias-ferreas quanto ao preparo
e direcção dos transportes militares, telegrapl1ia e telephonia militares,
cryptogr'aphi::L, semaphoras, todos os sy~temas de signaes, aerostação,
pomuos-correios; .

d) 4", a codificação e consolidação da legi 'lação militar, adminis
tração, economia, disciplina, jl1stiça militar, licenças, transferencias,
org:.IOisação e publicação do almanack, registro militar do estado civil
dos offlaiaes, assentamentos dos geoeraes e omaines do estado-maior,

. informações anlluae de todos osoJ'ficiaes do exercito; a acqui ição de
livros, revistas militares c technicasqu8 pos~lm desenvolver a instru
cção dos offlciaes e praças do exercito, matel'ial e archivo do me~mo.

O estado-maior do exercito tera o seguinte pessoal:
Um cbefe, marechal ou genel'al de divisão do quadro e.1:fectivo.
Um sub-chefe, general etractivo com o curso de estado-maior, o

coronel do corpo de estado-maior.
Um ajudante de campo, ollicial superior de corpo especial ou ca

pitão de qualquer corpo ou arma, tendo um e outro o curso de estado
maior.

Dous ajndantes de ordens, suba! temos cle qualquér arma.
Um ajudi1nte de ordens, do sub cbefe, subalterno de qualquer.

arma.
GAlllNETE

Um chefe, offici,\l superior do corpo de estado-maior.
Dous adjuntos, officiaes snperiores do estado-maior_

SECÇÕES

Quatro chefes de secções, officiaes snperiores elo estado-maior.
Doze adjuntos, otT:iciaes do estado-maior.
Dez amanuenses.
lJm archivista, olicia.l elo estado-maior.
Dous ajLldantes, ol'ficiaes ref'Ol'mados.
Um porteiro, official rel'úrmado ou bonorario.
Tres continuas, ex-praças do exercito.
Tres serventes. idem, idem.
Um encarregado dos pombos-correios, aliciai subalterno etrectivo

do exerci to.
Em caso de guerra uma parte do pessoal com os seus cbefes,

l'ormando o quartel-general do exercito em operações, com o seu·
estado·maior general, suas direcções, eguira com o commandante em
chefe e outra ficara junto ao Ministro da Guerra para assegurar sob
suas ordens à boa marcha do sel'viço centrill.

Esta lei, apezar de todas as suas imperfeições, não póde ainda ser
posta em execução, por fal ta de recursos orçamen tarios, sub isti ndo en tão..
em toda a sua plenitude os serviços anteriormente organisados.
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Assim, o Corpo de Estado-Maior de ln classe, deve pelas in
strucções de 27 de fevereiro de 1866 ;

Superintender os commaudos de districtos militares, fronteiras,
guarllições, fortalezas, pl'esidios e colouias militares; a dir~cção dos
estabelecimentos que não forem pri vativos dos otTIciaes de Estado-Maior
de artill1ll.ria, dos deposito~ de iostl'ucção, di ciplina, estados-maiores
dos exercito ou forças em marcha ou em operações de cruerra;
admini traI' os deposito de artigos bel licos ,os eslabelecimeo tos scienti
ficos, encarregar-se de serviços de exploração, reconhecimento, marcha,
acampamento, etc.

Esse corpo tem oito coroneis, l2 tenentes-coroneis, 16 majores e
30 capitães.

O Estado-Maior de 2" classe, que se vai extinguindo fl proporção
que se abrem os claros, deve igualmente desempenhar os mesmos serviços
dos de I n classe, sendo especialmen te encarregado do uas fortalezas
e depositos.

Ao lauo desses dous corpos especiaes fica tambem subsistindo a

Repartição de Ajudante-General i

Foi creada. em 31 de janeiro de 1857, em substituição ao com
mando de al'mas da então Côrte, em virlude da lei n. 862 de 30 de
j unho do anno anterior.

Reorganisada por decreto n. 4156 rle 17 de abril de 186 e alterada
pelo de n. 7562 de 6 de dezembl'o rle 1879, o seu serviço é distribuido em
tres secções.

A' I" 8ecção:- Compete informal' sobre assumptos concernentes as
praças de pret, escl'iptul'aÇ<lo do livro mestre dos oalciaes generaes,
exames rios relatol'ios rias inspecções militares, etc.

A' 2" ecção: - ln formal' sobre peusões, licenças, representações,
queixas relativas aos officiaes etrectivos, reformados e honorarios, pro
postas das inspecções militares, ajudantes de ol'dens, ecretarios e
quarteis-mestres dos corpos; ol'gani 3<;>ão de ordens do dia, sua publicação
e distribuição; registrar a distl'ibuição das patentes; organisação das
fés de otlieio dos officiaes reformados; expedição de diplomas, etc.

t Exerce actualmente as funcções de ajud:1Dte-general o general de divisão Dr. João
Thomaz dc Cnntuari",.

O seu Estado-::'Iaior compõe-se;

Secretario - MajoL' Manoel Antonio da ruz BrUb",nte.
As istente - Coronel Dr. Luiz Celestino de Castro .
.\judantes de ordens - Teuentes Eduardo Eooorio de A.morim Bezerra, ArLhur

Eduardo Pereira e ArLhur Gome de Carvalho.
Chefes de secção - Gener:>! de hrigada reformado João Antonio d'Avila, coroneis

Dr. Braz Ferreira da FranCo... Yello o e João do. Uva Torres.
EscripLurarios -Coronelhonorario Liberato José Feliciano da i1va Kelly e Arnaldo

Adolpho Ah'ares de Almeida Guimarãe , major honorario João ;\Ianoel Marins, tenente
coronel honorario José Luiz Bastos, capitão reformado Carlos Delphim de Carvalho,
tenente EUllardo !Ionorio de Amorim Bezerra e alferes Gentil ;\Iendes Tavares.

Archivista - Tenente-coronel honorario Valerio Segismundo de Carvalho, interino
Auxiliaros - Tenente-coronel honorario João Baptista CarrUbo e João de ouza,

Pinto, major honorario Daniel FerreiL'a Yaz, tenente honorario Pedro Breton F rreira
Monfort, capitão honorario Carlos Augusto Maury, tenente honol'ario Abelardo Rodrigues
de Souzn.

Porteiro - Tenente-coronel honoral'io Carlos Augusto de Souza França.
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A' 3~ secção:- Oraanisar o Almanal~ 1I1ilital', o quadro das vagas
existentes no exercito e as l'elações d03 officiaes em condições de ser
promovidos por antig-uidade e mel'ecimento; informal' sobl'e transfe·
rencias dos officiaes de uns para outros (~orpos ou armas e admissão nos
corpos sanitarios e confecção de certidões, etc.

A lei n. 3397 de 24 de outubro de 1887, autol'isando a reol'ganisação
da Secretaria da. Guel'ra, ipso (acto l'eformou esta repartição,

Esta refol'ma não foi feita, mas a lei n. 54 de 13 de julho de 1892
delegou podel'es ao Executivo a reorgani ai-a de accórdo com os pro
gl'essos da sciencia militar, e a lei n. 403 de 24 de outubro de 1896 a
substitue pelo Estado-Maior, cujas bases ficaram acima consignadas,

IV

No intuito de assegurar ao exercito as condições materiaes de sua
existencia, existe ao lado do Estado-Maior a lntendencia Gel'al da
Guerra, tambem em via de organisação.

E' consagrada especialmente a reunir, conservar, distribuir todo o
material neceõsario á sua manutenção em todu. as suas operações.

A Intendencia Geral da Guerra, para execuÇ<lo dos serviços a seu
.cargo, deve ter um gabinete e quatro secções, aquelle iocumbido da
corre pondencia, expedien te e despacbo geral do in tendente j e estas:

a) 1", da acquisição, conservação, distribuição, fiscalisação do
material do exercito e do que disser re peito aproprias nacionaes a cargo
do Ministerio da Guerra; serviço de marcba, aquartelameDto, acampa
mento, serviço postal do exercito em operações, illuminação dos quarteis
e outros estabelecimentos militares; condelarias e remontas;

b) 2", da distribuição do armamento, equipamento, arreamento,
correame, utensilios e munições; carga e descarga de tudo, consumos;
da.r providencias sobre fardamento, ajustes de contas do mesmo;

c) 3", de viveres e forragens, transporte do matel'ial do exercito,
requisição, lançamentos e contl'ibuições de guerra; da reunião de dados
estati licos e de tudo que interessa o serviço militar e as operações de
"uerl'a '
o d) '4", da guarda em depo ito de totlo o material de guerra, munições
e fardamento de reserva; da carga geral do material em reserva..

A Intendencia Geral da Guerra terá o pe~soal abaixo:
Um intendente geral, oficial general do quadro eO'ectivo.
Um sub-in tendente, coronel ou tenen te-coronel de COl'pO especial.
Dous ajudantes de ordens, ubalternos etrectivos do exercito.

GABL.'lETE

Um chefe, official superior ou capitão de corpo espe~ial.

Um adjunto, omcial superior ou capitão de corpo especial.
Dous auxiliares technicos, oillciae do corpo de engenheiros.

SECÇÕES

Quatro chefes de secções, omciaes do estado-maior de 2· classe,
reformados ou lJonorarios que já ti verem serviços militare .

Quatro primeiros officiaes civis, preferidos os quejá tiverem serviços
militares. .
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la SECÇÃO

Quatro segundos ditos, idem idem.
Nove amauuenses, idem irlem.
Dou agen tes com pradores, irlem idem.
Dons despachantes, idem i'lem.
Um pOI'teiro, ex-pl'aça do exercito.
Tres caD tinuos, idem idem,
Tres serventes, idem idem,
Não tendo sido ainda po ivel pôr·se em execução essa lei, subsistem

a Repartição de Quartel-:I'Ie 'tre General e a IntenLlencia ela Guerra, com
toda a sua defeituosa orgallisação.

Repartição de Quartel·Mestre General!

Creada por decreto n, 1127 de 26 rle fevereiro de 1853, reorg-anisada
pelo de n, 41;:6 de 17 rle abril de 1868 e alterada em 6 ele dezembro de
1879 pOI' decl'eto n. 7562, dividindo o seu serviço, se divide pelas tres
seguintes secções:

Confeccionar a correspondeneia aliciaI da repartição, fiscalisar a
constl'ucção, reparação, con, ervação e delimitação dos ediô.cios e ter
renos ao serviço do Millisterio da Guerra, etc.

2" sEcçl0

Adquirir, arrecadar, conservar o fornecimento do material desti
nado ao serviço e llSO dos estabelecimeu tos milital'es; vel'ifical' o estado
do material, quer em arrecadação, quer em serviço para o fim de ser
dado em consumo e descarga, etc.

3" SECÇÃO

Determinar o fornecimento de armamento, fardamento, ef]uipa~

menta, arreiamento, utensilios dos corpos e est,tbelecimentos militares,
sua manutenção e mais aprovisionamento, de bocca, de guerra; deter
minar, providenciar sobre meios de transporte para o pessoal e material,
incluindo a cavalhau<l, bestas de carga e de til'O, ua alimentação; to
madas d, conits de fardamento distribuido aos corpos e liquidaç-ão de
suas dividas às peaça , etc,

J Exercc :tS fltncr;ões de 'luarLel-OlesLm general o general de brigada Dr, João
-epon'uceno de .\ledeiros Mallet.

A Repartição rle QU3.rtel-:\[estre General tem o seguinte pcssoal:

.\s istente - Capitão Jonathas de :.\fcllo Bar,'cto,
Ajudante de pessoa - Capitão Domingos ,Jesumo rIo Albul]Ue,'que .Junio,',
.\judante de ordens - 'l"'ltente Cado ,laasen ,Juniol', ---
Chefe' de ~eeção - Coronel :\fnuoel :\111niz de Noronha, tenente-coronel João Luiz

ue BitteneourL Cesta, e capitão Fl,'tncisl'o de CaStilho ,Jac"lues,
Escriptul'arios - Antonio Eliseu I\ ves Gonzag3., Antonio Augusto Lopes da Costa,

João Frauci co de :\fagalhães, CYP"iano ,lo Ó Pires FOl'tuna, Bernal'do .Joaquim COl'l'ea,
}'edro Luiz tla unha, João :\fanoel da Costa, Joaquim :\briano de Oliveira e :\fanoel
Feli iano da osto •

..\uxilial' teehnien - General .Ie brigada refo 'mado D,', :\fnnoel Gomes Borges.
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A lei n. 3397 de 24 de outubl'o de 1887, autol'isando a reorganisação
da Secl'etal'ia da Guerra, autori30u ipso facto a desta repartição, que é
anuexa áquella, reforma esta que não chegou a ser executada.

A lei n. 54 de 13 de janéil'o de 1892 autol'isou o Poder Executivo a
reol'ganisal-a de accordo com os progressos da scieucia militar.

Intendencia da Guerra i

Creada por uecreto n. 5118 de 19 de outubro de 1872, para adquirir,
arrecadar, conservar, guardar e distribuir a materia prima e quaesquer
outros productos destinados ao serviço do Miuisterio da Guerra, rege-se
pelo regúlamento que baixou com o decreto citado, alterado na parte
relativa ao Almoxarifado (decreto n. 7561 de 6 de dezembro de 1879),
e ficou dividida em duas secções.

A 1" secção incumbe-se do expediente, do fornecimento do arma
mento e munições al'l'ecadadas do Arsenal de Guel'ra, de arrecadar,
conservar o fornecimento do instrumento bellico, machiuas e apparelhos
relativos ao material de guerra; de gual'dar, conservar e fornecer toda
a materia prima pl'eci a pam o cousumo das officinas do arsenal.

A 2a secção tl'ata da gual'da, couservação e fornecimento de todas
as feuamentas e mais apparelhos necessarios ao trabalho das
officinas dos quarteis; da gual'da, conservação e fOl'necimento de todas
as peças de fardamento, movei, utensilios, livros e outros artigos.

A lei u. 54 L1e 13 de junho de 1892 em seu art. ]0 autorisou o Poder
Executivo a reorgauiS<tr a Intendencia da Guerra. de accordo com os
progressos da scieocia militar.

Do que fica exposto se evideucia quanto os nossos serviços admi~

nistrati vos dil:l'erem dos dos exercitas bem organisados,
Apezar da lei que creou a« Iutendeucia Gel'al da Guerra », ainda

os seus serviços não teem o cuuho tecllnico da. sciencia européa.
Não possuímos um serviço de administração pl'opriamente dito, a

intendencia não tem {uncç5es perfeitas e nitidamente definidas.
A intendencia entre DÓS, tal qual esta decretada, fiscalisa, ad

ministra, adquire, conserva, Comece, distribue ao mesmo tempo tudo
quau to o exercito uecessita; quando oseu p:lpel devera ser e sencialmente
fisoalisador (contrBleut·).

Não temos como na Allemanha, o admiravel departamento eco~

nomico com o seu complemento logico - a intendencia dos corpos do
exercito -, arrastando atl'avez de si numa harmonia perfeita os paga~

dores, os inspectores, os fabricantes de viveres e de conservas, etc.

I Exerce as [uncções de intendente do. guerra o general de brigadA João VicejlL&
J,eiLe de Castro.

Essa l'ep8rtiçiio tem o seguinte pessoal:

Ajudante - Mlljor Antonio 'rerLnliano do. Uva MeUo,
Adjontos- Antonio Pinto de Almeida Goulart, Antonio Exnperio de Moraes Ma

chado, A.ntonio Â1oxandrino Glledes de ~[ollm, Gralulino de Araujo Costa.
Amanuense do e.criptorio do ajndanlu - José Gonçalves Vianna,
'ecretaria - Secr tado, Antonio Bernal'dino da Co la Aguiar, i O• officiaes Joaquim

Zozimo Ribeiro e Alexandl'e da Uva Vaz Lobo; 2°5 officia.es, Arlindo de ouza e Gen1il
Augusto Mendes Ruo.s,

Amaouenses - José imões da Cnnha e Raul l?ra.ncisco _ 01'8Íra. de Queiroz j

porteiro Jgnf.cio da. Uva. MeUo,

- 21
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Não ha um serviço le subsistencia, de conf~cção de fardamento,
de pag-amento de soldos de modo a arrancar de uma vez para sempre o
official eJfectivo do exercito de manusear pannos, examinar toucinho
e carne sêcca nas arrecadações dos corpos e de ter em seu poder di
nheiros para pagamen to de vencimen tos e outros misteres.

Tudo entre nós es~a r~lativamente na infé\llcia.

v
Ao lado da intendencia da guerra e da repartição de quartel·mestre

general co-existem os arsenaes de guerra, os laboré~torios pyrotechnicos,
as fabricas e os depositos de polvora, completando a sua acção admi
nistrativa.

Os arsenaes fabricam e concertam o armamento, o equipamento,
os conaames, as macl1inas e apparelhos di versos; confeccionam o far
damento e os utensilios necessarios ao abastecimento dos corpos e es
tabelecimentos militares; CúU ervam e gual'dall1. o material bellico.

Os laboratorios pyrotechnicos con feccionam todas as munições 'e
artefactos de g'uel'l'a servindo, por assim dizer, de escola pratica de
pyrotechnia militar aos officiaes e praças do exercito.

As f,[bricas de polvora, como o propl'io nome indica, destinam-se
à preparação dos materiaes constitutivos da polvora, ao fabrico das
polvoras de g-uerra ele todos os typos, das polvoras de caça e de mina
de qualquer marca e ao pla:ltio de madeiras apropriadas à carbonisação
e combustível necessarios ás difTel'entes officinas.

Existem cinco arsenaes de guerra em todo o territorio da Republica,
sendo um na Capital Federal, olltro no extt'emo sul, tres ao norte e um
no longinquo Estado de Matto GI'OSSO.

De tod.os o mais completo, o mais importante, é necessariamente o

Arsenal de guerra da Capital Federal l.

Antiga Casa do Trem fundada, segundo uns, pelo Conde da Cunha,
seg-uodo antros, pelo Marquez do Lavradio, para sel'vit· de depo. ito de
artigos bellicos. Em 1811 teve o pt'imeÍl'o l'egulamento com <t creação
da Junta de Fl~zend(~ dos Ar::>enaes, revogado depois pelo de 1832, e
hoje ainda rege- e pelo de 19 de outubro ue 1872, alterado na parte
relativü ás officinas pelo decreto D. 6958 de 9 de março de 1878.

As leis ot'çamentarias de 1896 e 1897 autorisaram o Governo a
reformar o regulamento de todos QS arseuaes de guerra.

Pela sua importaocia foi, pot' decreto n. 534 de 28 de junho de
1890, classificado como arsenal de la ordem.

E' incon veuiente a situação do arsella 1com todas as suas macbinas,
officinas e depositos á beira-mar, em tão faceis condições de vulnerabi-
lidade. .

A revolta veio pôr em relevo essa ma situação.
Não sel'ia m;tis consen taneo com apropria sciencia militar remo

veI-o paI a um ponto central ~

I DiJ'eetor - o coronel Dr, Joüo Soares Neivn.; sub-director tenente-coronel José
Agost,inho Marques POl'to; ajudante, capitães Adolpho Augusto de Olivei.ra Gaivão,
Joaqmm Balthazal' de Abreu 'odr6 e Dr. Octavio Gonçalves da Silvn.; adjuntos Antoni.o
Muniz, Belmiro Sat)'l'o, José Carolino haves, Fl'ederico Augusto Fontour~ Lima e
An tonio Bezerra Cabral.

Secretario - An tonio Dl'ummond.
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Arsenal de Guerra da Bahia f.
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E' um vasto e excellente predio, sito na calçada do Bomfim. Presta
os mais assignalados serviço , satisfa.zendo os pedidos dos corpos e re·
partições encravadas no 3° districto militar. •

As otl!cinas funccionamm em 1896 cl)m a maxima regularidade;
sendo que a ele costuras confeccionou cerca. de 15.876 peças de farda
mento.

A compra de materia prima tütingiu em 1895 a 132:861$828; em
1896 a 209:890 331.

Arsena.l de Guerra de Pernamõuco 2

AsEliste num proprio nacional no caes do Ramos (bairro de Santo
Antonio), tendendo a tornar-se um espaçoso e conl'ortavel edificio,
logo que se concluam a~ obras em andamento.

Nesse ar enal se nota, a eSC,lssez de pessoal nas officinas e falta
absoluta le machinas que facilitem o trabalho artistico.

Apezar <.li so, as olflcinas prepararam em 1896 di1ferentes obras no
valor de 465:45] '857 j a tle alfaiates confecionou cerca de 67.000 peças
de fartlamento.

Arsenal de Guerra do Pará 3

Funcciona no proprio nacional sito á praça da Sé, junto ao forte
do Ca tello. A diversas officinas neUe montadas, como as de obra
branca, ferl'eit'o, ai faiataria funccionam regularmente. No anno de
1895 foi extraordinario o tral,alho executado, maxirne na otl!cina de
alfa.iate, em que foram mau ufacl ul'adas cerca de 30. 000 peças de f<l.rda
menta, na importancia de 21l :863$980.

A omcina de fen'eil'os executou tl'abalI.Jos de ordem superior, in
clusive de serralheil'OS.

Nota-se em todas as oJlicinas a fal ta de um motor a vapor que dê
movfmento ás machinas.

1 Du'ecLor - oronel aLumino Ribeiro da 'CosLa Juuior; ajudante, capitão DI'. Car
siauo FerL'eU'a de Assis; adjuntos, Luiz )[agno da. Cunha Babia, Joaquim Fabricio da

ilva Azevedo e Feliciano PimenLol.
l.;('cretnrio - João Gool';.n.lves Vasco.
Almoxll";fo -l'l'aucisco Nuno de Azevedo,
• Director - )fajor Pedro Ivo da Uva Henrique; ajudanLe, capitão Fl'anci co

Emílio P30S B3l'roto; adjunLos, Felb<: Antonio de Alcnntarn, .João Tiburcio Ribeil'o.
Secl'otario - José Fl'3I1C;SCO Ribeiro)lachado.
Ahnoxat'ife - João Climllco dos anLos Bernal'des.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
a DirocLol' - 'l'ellente coronel DI'. Fl'ancisco de Paiva Azevedo; ajudante, .••..•

adjunLos Jos' 1Illllllluias de !':ouza AlbuflUfll'f)11 ,José 03l'eS de , ouza Hego e [ariano
)Iarqucs da Uva.

ecretal'io - João YicenLe da. "í1va Fel'reira.
A1moxarife - 'l'iburcio Dias da Hocba.
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Arsenal de Guerra de Porto Alegre 1

o 2° da Republica, funcciona em dous grandes propl'ios nacionaes,
construidos de pedra e cal, tendo um 3-!m, I de frente e 103 lU A de
fundo, que se eslende por toda a quadra da rua Bento Mal'tins entre
Andradas e Riachuelo.

O edificio velho foi construido em 1774 para aquartellamento;
sendo finalmente destinado ao - T,'em de guerm - pelo ConLle da
Figueil'a em 1819, E' piotado externamente de amarello (ó'a).

O novo, cuja cumi~il'a foi assen tada em 1866, mede 34 metros de
frente e 71 m ,39 de fundo, estendendo-se pela quadl'a da rua Dento
Martins, Andradas e o littoral j olha para entre o N. da fachada do
primeiro edificio, do qual é separado pela. rlJaelos Andradas. E' pintado
exteriormente de brltnco.

Estes eJilicios, que occupam uma àrea quadrada ele cerca de 7446
metros, são insufficientes pnra o grande movimento de"ta importante
repartição, que tem a ssu cargo não só o supprimenlo tias forç IS esta
cionadas neste Esta.lo, como grande numero de hospitaes, depositas,
escolas militar e pratica, tendo até às vezes de supprir a brigada
estadual e os corpos LIe i\Iatto Gl'OSSO.

A fundação do arsenal data de 1819, em que o Conde da Figueira
creou 0- T,'em de guerra - regendo-se provisoriamente pelo regula
mento das Juntas de Fazenda, até que em 1882 foi elevé.ttlo a arsenal
e então recebeu regulamentação identica aos dos domais arsenaes do
Imperio. Em 19 de outubro de 1872 foi novamente regulamentado,
sendo alterado em 1878 (decL'eto n, 6958 de 9 de março) na parte
relativa às omcinas. Devido á sua importaucia foi, paI' decreto n. 534
de 28 de junho de 1890, clns'jficado arsenal de guerra de 211 ol'dem,

As omcinas promptificaram em 1896 obras no valor de 1.206: 126 ';24,
sendo a de alfaiate' no de 831 :833 65J, e ns demais no de 374:293'071.

Em 1895, a dospeza raalizuJa com os operarias jornaleil'os e em
preiteiros, tripolação das emuarcações, serventes, machillista da
lancha a vapor e com a mestrança di pen ada lIa erviço altiugiu a
162:746$160; em 1896, aacqui ição da materia primn. pnra confecção de
fal'damen to, eqllipamen to, at'reiamen to e ou tros artigos neces 'arios às
enfermarias, corpos e dp.mais estações do Ministerio da Guerra, im
portou em 1.904: 6 6" 795.

Na Repartição de costuras despendeu-se com a manufactura de
peças de fardamento, equipamento, etc., a quantia de 123:874$780.

Arsenal de Guerra de Matto Grosso •

Funcciona num editlcio improprio, sem a solidez necessaria pam.
resistir ás intemperies.

1 Director-Major DI', Lino de Oliveira Ramos; ajudante, capitão Leopoldo
Augusto Dual'te 'un s ; adjunlos, major refol'mado José do Rego Barroso "';

ecrelal'Ío - Ped,'o Cesario do Abreu.
Almoxarife - José Tl'Íslão ~Ionlei.t'o,

• ;Óil'e~to; - 'TOl;ente-c~ro~el 'lIIa~oei Juvenilio Barbosa;' ajt;da~to,' capilã~ r ~
íormado João Gustavo da ilvoira; adjunlo Licerio Auguslo Pereira e Pedro Ber
nardo Povoas.

ecretario - João antiago Arinos, .
Almo:mrife - Capitiio reformado Joaquim da Cruz Freire.
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As ofBeinas de obras brancas, serralheiros, ferreiros, torneÍ1'os e
fuoileiros tl'ab11.1haram activamente. Em 1895 pl'omptifical'am e con
cel'tal'am 5447 artigos no valor de 29:791$621. Ao Almox!ll'ifado
foram recolhidas pela ofBcina de alfaiates, peças de fal'df1.mento, roupa
de enFermHria e equipamento na impol'tancia de 46:000$000.

No anno passaria foram crendas mais duas officinas, sendo uma de
latoeiros e fundidores, e outra de correeiros e selleiros.

Este arsena,l tleixa muito a desejar.

Em todos os arsenaes de guerra existem uma companhia de apren
dizes artifices e outra de operarias militares. Esta, composta dos
a,prenrlizes artifices com decidida e comprovada vocação para os ofBcios
mecanicos.

No arsenal da Capital Federal a companhia de artitlces compõe-se
de 250 menores de 7 a 16 annos de idade, dispostos em cinco divisões
de 50 menores cada uma, conforme as idades; nos dos estados de 80
sómen te, gU31'dn las as condições de idade. .

Para sei' admittido como aprendiz artífice basla: l°, ser brazileiro i
2°, ter con tituição robusta e ter sido vaccinado; 3°, ser orphão ou desva
lido a,presentl~do pelas autoridades, por se achar em abandono j 4°, filho
de pessoas j ndigentes e intei ['amente sem meios de o ali men tal' e educar,
5°, na f,.dta destes, quaesque[' outros que sejam apresentados por seus
pais ou tutores.

Esses aprendizes são alimentad03, vestidos, curados e educados por
conta do E tado.

Aprendem a ler, escrever e as qnatl'o operações sobre rtumeros
inteir'os e vão simultaneamente ás ofIlcinas iniciar-se nos trabalhos
mecaoicos para qne tiverem vocação e aptIdão ·physica.

De 'de que altinjl\m os 16 annos de idalle e demoostrem vOl;aç[o
para aqueIles offieios, passam para o Corpo de Operarias Militares.

Este COl'pO é compo to de I oficial com mandante, 1 primeil'o sar
gento, de 1 segundo sargento, 8 cabos ele esquadra, 2 tambores e 100
soldados, no Arsenal de Guerra da Capilld Federal.

Estes opel'arios são armados a Mauser e fa7.em o serviço de guaJ'da
e policia dos arsenaes, sem prejuizo dos trabalhos mecanicos nas respe
ctivas officinas.

Nos demais arsenaes, a companhia de operJorios militares compõe-se
de 25 praças.

VI

Tres são os Laboratorios Pyrotechnicos existentes no Brazil: um
na Capita.l da Republica, outro no extl'emo sul e o terceiro no longinquo
Estado de Matto Gl'OSlSO.

Desses, apenas o da Capital Federal merece as honras de um esta
belecimen to de I" ordem; os dous outros são mais ofIlcinas aDlleXaS aos
respecti vos arsenaes.

Laboratorio Pyrotechnico do Oampinho !

Sua cl'eação data de 1851 pela necessidade, que houve, de esta
belecer, por occasião da guerra do Rosas, uma fabrica de munição e

I Director, tenente-corone! Dr. Julio Ferna.ndes de AlmeidA; ejuda.nle, ca,
pitão João Manoel de Bruce Junior j eecretario, Oarlos dos Sa.nto. Rllngel de V...con-
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petrechos bellicos que isentas3e o Brazi! da deponêlencia de nacõe es
tranhas. O local escolhido foi o Campinho, na freguezia de Irajá, a 26
kilometros a O ro. da Capital Federal, onde outr'ora. constl'uira-se um
forte, no intuito de bater o cruzamento das estradas de JacarepaD'uá e
Campo Grande. Impulsionado pelos acontecimentos que se preparavam,
não só pelo Estado Oriental e Republica do Paraguay, como pela
questão Christie, o Laboratorio emancipou-se da tutela do Arsenal de
Guerra e constituiu-se como praça ele guel'ra, pelo decreto D. '984 ele
27 de julho de 1878 (Ord. do dia n. H33), por cujo regulamento ainda.
se rege.

O Laboratorio, como acima dissemos, tem por tlm confeccionar todas
as munições e artitlcios de g!lerra e servir de escola pratica de pyrote
chnica militar, quer para os alumnos das escolas militares, quer offi
ciaes e praças do e.xercito.

O Laboratorio, depois de repetidos en aios, obre o fabrico de car
tuchos inteiriços, acha-se habilitado a fabricai-os e vai prestar os mais
assignalados serviços com a adopção do armamento de calibre reduzido
em nosso exercito. As machinas fOI'am transformadas para tal fim.

O etlitlcio po sue apparelhos para illuminação plectl'ica, nas om
cinas, que a actualmente não funccionam, porque a bateria de accumu
ladores está inutilisada.

A lei orçamentaria para 1896 autorisou a creação de uma com
panhia de aprendizes pyrotechnicos'.

Acha·se em construcção no Realengo uma fabl'ica de cartuchos para
a confecção da munição do fusil Mauser.

Laboratorio I'yrotechnl.co de Matto Grosso t

Creado como olIlcina annexa ao Arsenal de Guerra, foi restaUl'ado
em 3 de maio de 1867, até que, reorganisado pelo decreto n. 9845 de 27
de janeiro de 1888, destina-se á confecção de muuições para arma por
tateis, espoletas de artillmria e mais artificios de guerra necessarios ao
serviço das forças estacionadas em Malta GI'OSSO, ficando como depen
dencia do Al'senal, não podendo o directot' intet'vir na administração do
estabelecimento.

Proseguem morosamen te as obras de construcção e as de montagem
de machinas, imprescindiveis ao fuuccionamento do Laboratorio, de
pendendo a sua conclusão, quanto aquellas, das construcções de um
chalet destinado ao porteit'o e corpo da guartla, de uma sala coutigua
aos gabinetes do director e do Adjunto, ele fornos de fuudição, de
cavallariça e deposito de carroças, além de outras ob['as de somenos
importll.ncia, e, quanto a estas, do assentamento le machiuas em
ambas as secções, dos eixos de t['an missão geral, dos tl'ausmis ores
parciaes para 28 machinas, ferramentas e das re-pectivas caldeiras,
mancaes e polias.

Acham-se já assentados o motor geral, machina bori ontal dupla
da fot'ça de 30 cavallos numinaes, e as caJLleiras, as quaes não estão
ainda em condições de fUDccional', paI' não terem ido I'emetticlos os
respectivos pet't.euces, cuj'\ confecção, iniciada no Arsenal de Marinha
do Ladario, llómeute póde pl'oseguir no exet'cicio corrente.

cellos; amanuenses, Beroardo de Oliveira Bueno e Processo 1[artinjano de Andrade
Rosas .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I EncarreA'ado da montagem, tenen~e DI'. Francisco Leite Gaivão.
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Laboratorio Pyroteohnioo do Menino Deus I
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Em POl'to Alegre, no Rio Grande do Sul. CI'eado por aviso de 6
de junho de 1865, extincto em 1878, o LabOl'atorio, depois de tel' sido
uma repartição independente, constitue hoje uma offlcina do Arsenal
de Guerra.

A si te a 5 kilometros de Porto Aleg-re, na estrada da Cavalhada,
perto do al'raial ou bairro do Menino Deus, no ,opé do Morro do
Cry tal.

Como estabelecimento militar não otrfll'ece imp0l'tancia.

Duas são as fabl'icas de polvora no BI'uzil: A da Estrella e a de
Coxipó, em Matto Grosso.

Fabrioa de Polvora da Estralla 2

, Foi creada e estabelecida na fazenlla da Lagôa de Rodrigo de
Freitas, pOl' decreto de 13 de maio de 1808. Mais tarde, em 1831, foi
tl'ansfef'ida pal'a as fazendas r.ordoaria e ele Mendes Veltasco, situadas
a 12 kilometro do pOl'to ela Estreita, junto á seJ'ril, onde ainda se acha
situa.da. Rege-se (lctunlmeute pelo elecl'eto n. 9368 de 31 ele jaueiro
de 1885, ai tprado pelll lie n, 9580 de 10 tle abl'il de 1886, e destina·se
à prep,u'ação d,ls matp.ri IS oml'ontllltes da lJ Ivol'a, fabl'Ícaçãn de polvora
de gllel'J'a de todos os typos, polvol'as de caça e rniO<t de qualCJuel' marca,
e á plantai;iio do madeil'"s iLpropl·ia.llas á carboni açiio ecomhuslivelneces
sal'io as otficinas. A f,tbrica [em II officioa techoica, além das tle car
pinteiro, pedr il'o e funileil'O, ql1e ão: cal'bnni ';tção, refiliação, mi'lões,
gal~1I , pren a liydraulicH, p'11,-oras prismatica . gr'aouhlção, desem·
poeirameo lo, alisamento, estufae seccagem, separação eembal'rica mento.

A Fabrica, no perio.lo de 12 meze , c1ecol'I'irio de I de fevereiro
de 1893 a 31 de janeiro de 1894, produzio 133.175 kilos de diversas
polvoras, remetlidas para a lutendencia da Guerra, a saber:

COM ELEMENTOS NOVO

75
De marca PPN. sõ (um canal)
» » P .
:t » Cr<..
» » RLG
» » FR.
» »A2.

1.245 kilos
4.622 »

33.162 »
50,934 "
12.252 »
5,850 »108,065 ks.

• Encarregado, capitão Dr. Annibal de Azambuja Villa- 'ova
• Dir ctor, coronel Dr. I\[odestmo Augusto de Assis ~farLins; ILjutlante, CApltiio

Dr. Eduardo ArLbur Som'ates; amanuenses, Manoel Antonio Monteiro, Procopio José
Marques, Manoel Gomes lIIedeiros e João Pimentel da Conceição.

Almoxn.rife, Patricia Belmiro epulveda Everal'cl.
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APROVEITANDO FOLVORAS DO COM~mRO[Q

De marca PT.
:. » CKT
:. » RLG
.. » FRT

o que tudo p1'efaz

4.050 ks.
4.050 :.

13.230 »
3.780 » 25.110 ks.

133.175 ks.

Do ensaio feito no labol'atorio chimico da Fabrica sobre as ma
deiras alli usadfls para o fornecimento das polvora8 de guerra e as
novas species de vegetaes. em 11umel'O de quatorze, ficou provado
que a que melhores 1'e ilHados apresentou roi a de nome Bal:l1rubti,
cujo carvão, além de fll'der com rapidez e deixar pouco re'iduo, deve
reduzir-se a pó com facilidade, qnando tl'itul'ado convenientemente.
Esta madeira approxima- e da COl'Índiba, a melhor da 1I0ssa fiora até
hoje conhecida para o fabrico de polvora, mas bastante rara e de
difficil plantio.

De I de fevereiro de 1894 a 31 de janeiro de 1896 a Fabrica pro
duziu 24.640 kilos de polvoras diversas que, addicionadns a 30.240
kilos que exi liam em barris no anno anteriol" elev,lJ'am o total a
54.880 kilos, dos quaes foram fornecidfls á lntendencia da Guerra,
segundo as guil1s de remessa e mediante pedido, as seguintes quan
tidades de divel'sns maroas:

CK6/1O
RLG.
Cl.
FR . ..
Mistura terDaria .

3.960 kilos
18.000 :I>

10.890 »
7.200 »

250 »

40.300 »

A Directoria desta Fabrica occupou-se acuradamente com o
exame das polvoras chimicas B111ististe, Normal, Vetteriu, TroisrJorf e
Rottwiel, remettidas da Europa, e de uma amostra da do Labol'atorio,
apresentada por Julio HofImanll á Commissão Technica Militar Con
sultiva, polvoras estas destinadas a armas portateis de calibre
reduzido, occupando·se ultimamente a mesma Directoria com as expe
riencias balistlCas elas poI voras pará canhão de c<lmpanha - Vetteriu,
Troisdol'f e Normal us. I e 2.

Pelas di1l'ereutes pl'ovas por que passaram as pol voras de fllsil e
de base simples verificou-se que estas são mais adequadas ao nosso
clima.

Quanto as polvoras paea canhão, ficou patente que só a VetteriD
póde ser lItilis tda sacrificando-se um pouco as velocidades iniciaes
para que as pressões não excedam 0.2.000 atmospheras.

Fabrica de Polvora do Coxipó I

Não tem a importancia da da Estrellu, nem p-resta os assignalados
serviços desta. .

I Direc~or, mp.jor Manoel JOflé de Fal'i& e Albuquerque.



A ENGRENAGEM ADMI ISTRATIVA 329

Creada pela lei n. 1042 de 14 de setembro de 1859, e depois de
varia tentativas, só em novembro de 1877 pUlJeram ficar conclUldos os
trabalhos de in tallação e montagem das machinas.

E' um dos melhol'es estabelecimentos milita.res existentes no
Estado do Matto Gro so.

Em fins de 1 93 a Fabrica produziu 5.000 kilogrammas de pol
vara das mal'cas CC e CCC.

Pltl'a terminar e ta succin ta exposição resta-nos fallar dos depo
sitas de polvora e de al·tig(ls LJelliros.

E'tas for'\1I1 extinctos paI' decrelo àe 18 de julho de 1891, com
excepção do de S. Gabriel, no Rio Grande do Sul e do de Corumbá, em
Matto Gros o, E 'te' dapo, ito teem por fim !\l'I'ecarlar, conservar e re
cúllJel' lo los os ul'ligos bellicos que lhe são remettidos,

O de S. Gabriel f\Jncci,lna em uma secção do quartel do Forte de
Caxias, o de ~orumhá n/um e liflcio improprio. "

O' depOSitas dd pol vara funccionam em pl'edios construIdos pl'eVH\"
mente para o fim a que se destinam.

O do Boqueirão, ua Capital Feoel'al, em numero de 4 paióes, des
truido por occflsião da revol ta, e tá seudo recon tl'uido.

O Ministerio da Guel'l'a, attendendo ao perigo constante que
corriam os bail'l'os populosos (L~ naulb6a, Saude e Pl'ainlm com a per
manencia de um depo ito de paIvara, determinou em 19 ele novembro de
1872 a compl'a da ilha do BOf)ueirão ou elos Coquerros pela quantia. de
28:000$ a Antonio Carlos da Silva Pinto. Abi fez construil' dou gl'andes
paióes, para. onde foi removirh'l a paI vara depo 1tatla na ilha rle Sa,uta.
Barbara. A ilha elo Boqueirão e til situada na bahi,~ .10 Rio de Jamnro,
oer'ca de 14 kilometros distante el'L cidade e separada da illH~ elo Gover
nador p01' um canal de 115 bl','ças de largura.

O de Inhomerim e ta sl1jeito á directoria do AJ'senall1e Guel'ra ela
Capital Feder'al. Nelle se deposita a polvora manipulal1a na Fabrica da
Polvora da E trella, conforme l1etermina o respecti vo regulamento.

O ria i1ba do Marcai, n,\ cidade da Victoria, no Esbdo do E'pirito
Santo, está sitlH\do sobl'e a ilha daquelLe nome, a oeste da cidade.

O do M ltalli, na Bahia, assiste em uma pequena casa, que outr'ora
fôra o qnal'tel do destacamento. Existe um projecto para recon tl'Ucção
do anti!!o edificio.

O da Imberibeira, em Pernambuco, funcciona na Imberibeira, entl'e
os Afog-ados e Boa Viagem, nulU pequeno o velho eoiticio.

O de Anrã, no Pi1ra, sitnado doze legua, de Belém, no rio Guamá.
O de Manila, no Amazonas, t'uncciona n'um velbo e acanhado

pl'oprio naciooa I.
O de Cm'itiba, no Pal'aná, situado nas Aguas Verdes.
O das Pedras Brancas, em Porto Alegre, no E tarlo do Rio Grande

d? Sul, está situaria em uma ilhota em fr'ente á freguezia de N, S. do
LI vramen to das Pedl'as Brancas, local qne fôra indicado em julho da
1831 pela então Camara Municipal.

O editlcio é guardado por uma força de um dos batalhões estacio.
nados em Porto Alegre, campo ta de um cabo e tres praças, que se
revesam mensalmente, e cujo municio é abonado quinzenalmonte.

O tia ilha do Pai va. Antig-amen te o deposito de polvora existia num
a~'mazem construido em 1804 e situado na, Ponta do Dionysio, a 13
lU,lometl'os de Porto Alegl'e. Destruido em 1831 por uma explosão
1'01 a polvora dabi em diante conservada sobre agua, DaS embarcações:

•
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Tendo o commendador Israel Soares Paiva offel'ecido gratuitamente
uma ilba, que possuia fl'onteil'a á cidade, al1m de servir para deposito
de polvol'a, foi ella examinada pelo então presidente da pr,ovincia em
janeiro de 1853.

Julgado adequado o local, foram então mandados levantar O!j dous
edificios, que alli existem, de tijolo, pedra e cal sobre alicerces de
alvenaria, destinados um a paiol e outro a quartel.

Ambos os edificios estão a cargo da Directoria do Arsenal de
Guerra.

Todos esses depositas são destinados á guarda e conservllção desse
artificio de guerra. '

Em todos os depositas de polvol'a é probibida a entrada de pessoas
estranbas, salvo licença escl'ipta do Ministro da Guerra ou dos com
mandan tas de distrlct05 mi I itares.

A entrada se faz sempre pelns portas orrlinarias, devendo deixar
fóra do guarrla-fogo o respectivo ca.lçado, quem o u ar com tachas
on pregos de fdrro, que em tal caso será substituido por sandalias.
que para esse tim devem existir em poder do gual'das.

E' necessario ainda que o calÇ<1.do não tenha areia ou qualquer
materia que pela sua dureza possa trazer' i ncon venientes.

A' noite, a entrada se faz sómente em ca os extraordinarios,
imllrevistos. para o que haverá lantel'Das apropriadas com reflectores
e lagares especiaes para serem suspensas.

E' vedado entl'a1' nos depositas de pai vara com al'mas e qnaesquer
outras peças metallicas que possam produzir scentelhas ou substancias
inflammaveis.

Aberto o deposito ou paiol, a sua pal'te princi pai será guardada pai'
uma sen tiuella e suns im'lIedi>lções rondadas pelo' gu<u'da.

A 'tiJertura dos depositas pltr't seu arAjamento é feita quando o
ar estiver claro e secco, o céo sereno, fazendo-se para isso as neces
sarias observações meteorologicas.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

SUMMAJlIO.- Aba tecimento do viveres e Corrageos.- RecL'utamcnto de officines.- Lei
de promo<;Ões.- Commissiio do promoção.- RoC'lrmn compulsorin.- ystema do
recompensll.s.- Remuneração pecuoi"ri": soldos e gratificações.

I

Os systemas de lIpl'ovisionamento de mUDlçoes de bocca e for
ragens, de compra de uteJlsilios e mai . al'tigos nel'essarios à ma nutenção
dos corpos e m,tis estauelecim ntos militare, as im como o rle J'emonta
encerram-se, em ultima ll.nalyse, no principio da concurrencia publica.

Para o fOl'necimento de viver s e furragens Ilarla COl'pO ou e ta
belecimento militar tem um conselho, chamado - Ecouomico, destinado
a gerir e tlscalisal' a rlespeza dos dlnheil'OS provenientes tio rancho, da
forl'ag-em, ferrag-em dos animaes e dos contractos da caixa da musica.

O proces o é simples:
De seis em seis mezes chama-se, por meio de editaes, nos jornaes

de maior circulação, concurrentes ao fornecimento de todos os artigos
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necessarios - ao rancho e á cavalhada. No dia fixado, em presença
dos interessados, e perante o conselho reunido, procede.se à. abertura
das propostas tendo em vista as amo tl'as.

Acceita a proposta ou propo ta , lavra-se o respectivo contracto.
Os generos entram para a arrecadação do corpo, depois de conveniente
mente examinatlos.

Tira-se mensalmente na relação de vencimentos as elapas, e logo
depois de recehitlo os valol'es em diu!leil'o das praças ananchada.',
reune-se o con elho economico e precede·se ao ajuste de con t:JS do mez
anterior. Si 1m ~aldo entre as contas pagas e os valol'es dils etapafl
recebidas, é elle levado á. conta de economias licitas, e que constitue o
fundo do col'l'e do batalhão, corpo ou e tabelecimento.

De modo iL!entico se procede em relação à. forragem. :::ii os preços
são muito elevados, procede-se a nova concurrencla e em ultimo
lugar se compra na praça pelo mais baixo preço.

Em cada corpo ou eiltabelecimento, onl1e haja internatos, como
arsenae de guet'ra, escolas e colleg-ios militare, etc, organi~a-se se
mestralmente a tabella da di tribuição dial'ia das refeiçoes.

ARepartiçãode Quartel-Mestre inspecciona esse serviço, organisando
a tabella gel'al, que sel'vil'à. de base a todos os corpos e estabeleci
mentos, e o N!inistel'io da Guerra lixa o valor da etapa e das forragens
semestralmente por cada "'uarnicão.

Nos aI 'enaes e na lntendencia da Guerra ha um conselho de
compl'as para a aequisição da mate ria primo, para confecção de farda
mento, equipamento, armamento, etc., pI'ecedendo sempl'o con
currencia public:l.

Quanto ao fOl'Decimenlo de utensilios, os corpos e estabelecimentos
requisitam da Repartição de Quartel- Mestl'l3 General e depoL de appro
vados e ses fornecimentos pelo fiui teria da Guel'ra, aquelh~ re
partição autori 'a á Iutendeocia ou aos fll'l:ieUUeS de guerra. a prover os
corpos dos artigos aliei tarjas.

o No caso de urgencia, compl'a-se na praça pêlo menol' preço pos-
ffi~. o

Como se vê, é um proces o moroso e enfadonho.
Muitas vezes, para não dizer qUilsi sempre, e-se pedidos são sa

tisfeito após aonos de espera. E não é de allmirar que cbeguem a
seus tlestinos completamente inutilisados, e ás vezes quebrados, devido
ao máo acondicionamento, pessimo tmnsporte e escl~brosidades dos
caminhos.

II

Não ha no Brazi I, felizmente, a casta militar, nem esse militarismo
que tanto onera as finanças das potencias europvas, arrancando tantos
braços á actividarle indu trial. .

A hierarchia militar é accessivel a todos os brazileiros; nobre e
plebeu, rico ou pobre sã.o igualmente nivelados na mesma lei de pro
moção.

Alista·se o soldado; inclue-se numa das companhias do corpo
para onde é designurlo; ficando quasi sempre à sua escol1la a arma a
que deseja servil'.

Recebe o seu numero, a sua cama, o eu fardameoto e frequenta a
escola. de recrutas, onde recebe os primeiros rudimentos do' 11Ianejo
das armas, passando successivamente d,~ e. cola desarmada ii. armada

Esse tempo de en ino vai de tre a seis mezes, conforme a aptidão
do alistado_
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Nos corpos montados o recruta vai á escola de equitação nos
picadeiros. Tanto na cl1.vallG\ria como na ::trtiI haria a instrucção é mais
demorada, attenta a pl'opl'ia natureza dessas armas.

Prompto no ensmo de recruta, o alistado é considerado como
soldado para todos os eaeitos.

Se é anal phabeto, vai frequentar as aulas das escolas regimeo
taes.

Não nos deteremos na vida intima da caserna, nos seus minimos
detalhes, nos seus encantos e delicias, nos seus pezares e tOI'mentos.

O plano do nosso trabalho é vasado sobre outros moldes que não
esse.

A vida do soldado bt'azileiro subdivide-se, irradia-se de modos
diversos.

Os analphabetos ou os que, por se!:! pessimo comportamento, são
riscados de todllS as considel'nções sociaes, permanecem imples soltlildos
ou quando muito attingem ao posto de cabo de esquadro, Bté que a
refol'OJa ou a iJaixa do seniço o' e ~clua das ti leiras do exerci to.

Aquelles, porém, flue se de, tiDam exclu ivamente ás eSllolas mill
tares, ou que, por sna iutelligl'ucia e força de vontade, sahem das
fileiras para af)uelles estabelecitll~nto de ensino, teem a sua carreira
militar previamente pl'eparada.

Se estn"itm e alcança II a pprovilções em todas as m'1terias theo
ricas e praticas sailem ofIlcial e sobem todos os postos, que são func~ões

de seu mel'ecimento, aptidão e idade.
N:l0 se infint daili que no Beazi! os ofIlciaes são exclu ivamente

tirados da e colas militnl'es.
Infelizmente, não. Apezar do decl'eto de 7 de fevereiro de 1891

declarai' terminantemente que «Nenlluma pl'flça de prel, seis annos
depois da publicidade desse decreto (ha 7 anuas I ) poderá ser pro
movida ao posto de fi Iferes ou 2° tenen te, sem Que ao cu I'SO da arma reuna
bom compol'tamento» sUI'gem [linda, devido á imperfectibilidac1e do
meill, oll:iciaes em aquelles requisitos,

FÓl'a de 't:1. lei salutar e dIgna, para ser omcial basta que a praça
de pt'et, além do !.JOIO comportamento, tenha dons allnos de praça e o
re pectivo exame pratic:o da a!'ma.

Elevaria a praça de pret ao otflcialato, vejamos de que modo e\la
galga os di (l'et'en tes firao d,t hieeuI'chia mi Iitar,

Antes de tudo, dlg-amos que toda praça de pret que, apezat' de ter
frefJllentndo as esculas milital'es, não caos gue o po'lo de otflcial,
pel'ma nece nos seu corpos, em sells po tos desde cn.bo a sal'gen to
ajudante úu qllartel-me~tee, até á sna exclusão definitiva do exercito,
rellovando, si lhe apraz, o ali tamento por meio de engajamentos
successivos.

O nos'o sy~tema de reCl'll tamento de otflciae , a que alg-ulls nu
tores c!IrLllHl m systema ele j'ec ompensas, basêa-se excl u~i vamen te sobre
a lei de promoções.

O accesso aos posto de oillciaes das clirrerentes armas e corpos do
exercito é gradual e suce sivo:

Alfe!'es ou 2° tenente,
Tenente ou l° tenente,
Capitão,
Majo!',
Tenen te-coronel,
Coronel,
General de brigada,
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General de divisão.
Marechal.
Nenhuma pl'aça de pret deve finalmente ser promovi,la ao ]0 po'to

sem que ao curso d'arma reUDa bom comportamento civil e militar.
Metade das vagas que se derem Desses po tos (alferes ou 2° te

nente) será. preenchida por ordem de antiguidade pelos alfel'es
alumnos, si os houver em numero sufficiente; e outra metade ou a
re tante tambem, por ordem de antiguidade, pelas praças de pret habi
litadns convenientemente.

Os alfel'es-alumnos constituem um premio ~scolar, conferido a
toda praça de pret que, tlndos dous annos do curso geral das e 'colas
militares, os fizer com approvações plenas em todas as materias theo
ricas e pl'aticas.

Apezar do decreto n. 1351 de 7 de fevel'eiro d~ 1891 determinar
o principio de antiguidade para as praças de pret, não alfel'es-alumnos,
o principio sempre segl1iuo tem sido o de escolh,\.

As vag-as em todos os postos, devem ser preenchidas á proporção
que se forem verificando os claro, ou dentro de um anno, attendenuo-se
na occasião aos direitos adquiridos.

Emql1anto existirem na infontal'ia e na CllvalJario tenentes sem o
curso d'arma o preenchimento de vagas sel'a de tlous terços por Antigui
dade e um terço por estudo, ; podendo essas pron'loções, conforme o
numero de va,!!"AS, seI' feitAS só por an tiguid .. de ou só por pstudo ou pOl'
aDibos esses p,'incipios. Si existir uma só vaga obrigada á antiguidade
serÍl pl'eenchida pelo mais Antigo na ordem absollltll, si é obrigada. a
esl UrlOH SAI'à, preenchida pelo official mAis Antig-o, e con forme o prf'j uizo
por tmnsferencia, qne tiver o cur o d'a1'ma. Si houvel' mais de uma
vaga, o preenchimento é feito, attendendo-se ii promoÇo.'lo anterior, de
dou terço por anti,!!"uidade e um terço pOJ' estudos, cabendo por anti
guidade <lOS mais antig-os na oedem ab>loluta, e o terço de e ·tudos aos
mais antig-os cieIJ01S daquelles e que tiverem o respectivo curso.

As vClga de tenel,l te do estado-ma ia I' rie ln classe serão por traus
ferellcia em ol'dam de antiguidade, dos tenentes ou I'· tenentes das
armos combatentes.

As de ca pitão do Corpo de Engenheiros são preenchiuas, metade
por pl'omoção rios tenentes do estado· maior tle Ia ~Iasse e das Ire armas
com o curso de engenhal'ia, e metade por transferencia dos capitães
al'l'egimentados das armas combatentes e de estado-maior de artilharia
com o referido curso.

As de capitão de estado-maior de la clasEe serão preenchidas á
rllzão de dous terços paI' promoção pelos tenentes do corpo e um terço
paI' transferencia dos capitães arJ"ogimentados igualmente habilitados.

Chegados ao {lo·to tle capitão o omcial tem a vencer uma, enorme
baHeira: a promoção ao PoSlo de majol', que é mOl'O a e difficil. Quasi
sempT'e attioge o official aos 40 annos rle idHde; salvo c~sos I'al'is
simos tle verdadeirfL e extraoruinaria felicidade, como, por exemplo,
o dils promoções por .erviço relevantes.

As promoções aos po los de mCljol' a c ronel inclu ive é feita em
totlo' os corpos e arlllH , metade da vagoHs 1J0r antiguidade e a outra
metade pOl' merecimento, si Cor par o numero de vagas; por antigui
datla ou merecimeuto, si COI' iml.mr El se numero.

Quando 0 "ous principios estiverem equilibrados. será a vaga
preenchida pelo principio opposto áquelle pelo qual se preencheu 8
ultima vaga e que e'luilibrou o rlous principias.

Em tod9s os postos o intersticio entre um posto e outro é de dous
annos, excepto em tempo ue guerra.
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Os actos de bl'avul'a, assim considerados pelo commando em chefe
do exel'cito em operaÇÕes activas, dão dil'eito a promoção, que será
feita pelo mesmo commanuo em chefe, independenternen te dos prin
cipios estabelecidos.

As vagas que se derem IlOS corpos em C<;1,mpanha serão preenchidas
pelos otIlciaes que nelll1. se acharem segundo os principios estatuidos
no decreto de 7 de fevereiro de 1891.

O posto de general é preenchido sob o principio de escolha, inde
pendentemente de intel'sticio.

Dessl1. summaria exposição, resulta que á promoção ao primeir()
posto ( alferes ou segundo tenente) e á de general preside o pl'incipi()
de escolha; aos postos de tenentes e capitães, o de anLiguidllde e es
tudo; aos superiol'es (majores e coroneis inclusive) o ue antiguidade e
merecimento; sendo que o merecimento é calculado:

l°, pela subordinação;
2°, pelo valor;
3°, pela intelligencia e solicita probidade;
4°, pelo zelo e disciplina;
5", pelos bons serviços prestados na paz e na guerra.
Nem sempre esse merecimento repI'eseota a realidade das COUSR8.

Muitas vezes é a vu lVUl'a por onde o filhotismo ou a politicagem
se esc,tpam esmagando dolol'osamente os direitos adquiridos pelos mais
capa'zes, pelos mais dignos.

O governu é o uoico porler competente para aquilatar dos mereci
mentos do otIlcial; Ul1"a vez prumovido por esse principio, nenhum
recur'o existe para o preterido.

Quanto ao de antig-uidade, esses direitos a promoção estão feliz
mente resg-uardados pOl' uma justa e equitativa lei.

E é talo respeito pelo direito adquirido, que o otIlcial tem o dever
de reclamai' dentro do prazo de seis mezes após a preterição sotl'rida
e o Governo de attendel-o, se essa reclamação fôr justa. I

III

A' semelhança do Gabinete Militar de !3erlim, ha no Brazil uma
commissão de promoÇÕes • encarregada de tudo quanto diz respeito <.lo

esse serviço.
A ella compete classificar, comparar e reunir todos os documentos

que dizem )'espeito ii. vida militar do otIlcial, apl'esentar ao Governo a
list,t do que devem ser promovidos, de accol'do com os principios esta
belecidos.

1 Art. 31 do decreto n. 772 de 31 de m!I.T~o de 1851: - Se acontecer que
algum orneial se queixe c1entro do prazo de seis mezes. contados do dia em que se
publicnr IL promoção na provincill. em que residir de ter sido preterido. o Gove"no
lllanc1a,'ú proceder aos exames convenientes; e se verificar-se ser bem fundada a sua
queixa, será immediatamente promovido ao posto que de direito lhe pertencer com anti-
guidade da promoção publica da . • • • • . •• •..••

• A com missão de promoções foi Cl'eada pela lei n. 772 de 31 de marçe de 1 51,
supprimida pela de n. 62 de 20 de julho de 1856, e definitivamente extincla em 31 de
dezembro desse mesmo anno.

RestaLelecida por decreto n. 4619 de 4 de novembro de 1870, el)a ainda sub
siste com os mesmos intuitos.
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Em geral, no que diz respeito à promoção por merecimento a
commissão apresenta tres nomes, si ha um,~ só vag-a, seis e nove se
ha duas ou mais vag-as, dos que julgar com mais serviços e direitos
adquiridos a uma tal 1'I:lcompensa..

Apezar de todas essas g:Hantias firmadas em lei, a. idade limita as
aspirações e os sonhos dos officiaes.

Ha. um limite determinado a cada posto, a cada ~Tau hierarcruco.
Quero me referir á reforma compul oria.
O official não póde permanecer no exercito no posto de alferes

sinão até aos 45 annos de idade.
No posto de tenente até 48 annos.
» » »ca pilão » 52 »
» » \) major »56 »
» » »tenen te·coronel 60 annos
» » »coronel 62»
» » »general de brigada 65 annos
» » »g-eneral de divi ão 68 )}
» » » marecl.lal 70 »
E' facultado o ser refol'mado compulsaria, pOI'ém, voluntariamente

pelo limite da idade, mediante pedido; por motivos de molestia com
provada. mediante inspecção de saude (lei de 1852) ; pas ado um anno
de agg-rpgamento na urma ou corpo a que pertence.

AlDua ba a reforma por má conducta haLitual, mas esses casos são
tão raros, que constituem para a honl':t do exercito e d,t Nação Bra
zileira verdadeiras excepções, verdadeiras monstruosidades mesolo
gicas.

Outr'ora, no governo rnonarchico, que nenhuma saudade nos
deixou, além de promoçõe~, os serviços prestados pelos milItares, quer
na. paz, quer na guerra, eram remunerados pOl' meio de medalhas e
condecorações. .

A Constituição republicana de 24 de fevereiro de 1891, não admit
tindo privileg-ios de nascimento, deseonheceudo o fóros de nobreza,
exting-uiu as oruens honorifica d com ellas as condecoraç(ies.

De motlo que o systema de recompensas ficou restringido ás pro
moções, aos elogios e, louvores em ordem do dia, e quaoJo muito, a
uma medalha, qlle o POller Logislativo poderá cl'ear em attenção a factos
de extraordinario acon tecimeo to social ou politico.

IV

P,lra completar esse assumpto tI'atemos das remunerações pe
euniarias inheren tes aos serviço do official e praça.

Por toda a parte: na Allema Ilha, na França; na Rus ia, em toda
a Europa, A ia e America, anue ha exercitas permanentes, regu-

A commissão compõe-se de 3 olUcio.es gene....es, sondo p..esidonte o ajudlUlte
gene..al do exercito.

'o caso de ser este meno graduado ou mais UlOfl,· ..no, no c.uo de pat ntes
igulles, p..eside O mais antigo ou graduado.

Actualmente ella compõe-se:

Presidente, gene....l de divi 'âo D,·. João Thomaz de CauLual'ia, ajudante-gene..al
do exercito; mem h..os, generaes de hrigada, bacharel Dr. João "pornnetlno de Me
deh'os Mallet e João Vicente Leite de Castro.

Secretario, coronel honorario João da ~ilv.. Torres.
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mensalmente

larmente organisados, o Governo ou antes o Estado tem o dever de
as eg-urar a existencia material do soldado; dahi a instituição do
soldo,

Não é uma paga, uma, retribuição de serviço por serviço, como
entendem os inimigos do exercito.

O;; sel'viço:; militaL'es não se comprn,m, nem se vendem.
Não ha dinheiI'o no mundo' que chegue p:1L'a comprar o brio, a

dignidade e honra do soldado, mórmente do soluado bl'azileiro.
O exeL'cito não é assoll!a,lado, como por mais de uma vez um ex

tribuno rio-grandense, babujou em suas conferencias politicas; tem
um vencimento, um ordenado, um salario, um soldo (como queiram
chamar), como todas as cla ses constituidas da Nação.

O magi trado, J'evestitlo de sua tóga immaeula,dt"l, no alto de sua
curul, recebe um 01 d~nado; o representante da Nação no gozo ele seus
diI'eitos e immunidudes politicas tem nm subsidio; o funcciooal'io pu·,
blico no monotono labutar de suas funcções quotidianas faz juz a um
ordenado; o chefe d'L Nação, collocaclo Ilns cumindas da hierarchia.
social, tem direito á li ta civil; o negociante, o cal'l'oceiro, o servente
tiram de suas mercadol'ias e dos esforços de seus braços o quantum
para a sua subsi 'teneia, o Sfl.lal'io, emtim.

O diuheiro que sabe do El'!ll'io J.lublico, que representa os direitos
que o povo paga, que symbolis,l, o sangue, o fluido vital da naciona
lidade inteira, não mareja, não azinl1<l,vra, o chefe da Republica, o
mini tro de estado, o mugi tI'ado, o negociante, o empregauo publico,
o representante do povo, o operario, emtlm; porq ue ha de azinhavrar,
ennodoar a honra do ,.oldario ~

O Estado tem direito de assegnrar tan to a existencia material do
chefe ela. Nação como a da simples praç:"l. de preto

Todos são funccionarios publicas; todos teem direitos e deveres
impo tos pelos codigos e leis da Rtlpublica.

Cha.mem-n'a o I'jue quizerem ; o soldo é uma remuneraç\io pecunia
ria que o Estado concede aos membros do exel'cito pelos serviços pro
tlssionae que pre tam,

E' attribuido a.o posto e não á funcção, como acontece na Alle
manha.

As g-ratificações especiaes são, entre nós, ao contrario, attribuidas
ás funcções e não aos postos.

E' assim que, actun.lmente, um alferes vence mensalmente
de soldo.

um tenente .
» capitão..
» major' •
» teneute-coronel.
» coronel.. . .
» general de brig-ada.
» general de divisão.
» marechal.

Quanto às praças de preto um soldaria percebe
um an peçar!<"l. . .
» c ~lJo de esqund L'a

forriel.
20 sargento
lo sargento. . . • . • .
sargento-ajudante e quartel-mestre
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Existe aio la uma tabelln. de grati F!cações p:Lr" toJo os officiae ,
segundo as rUUCÇú3S que exel'cem, e outl'a. de etapa, ou indemnisação
para, despe~as rie bocca.

Tudos os ofl'iciaes teem direito a um quantilativo para aluguel de
criado.

Nãll ha. erJtl'e nós, como nos diITereotes exercitas europêos duas
tabellas ou hrifa distinct'\s: uma para. os officiae:'l ca~ar1os ou chefes
de famili(~ e outra pareL os celib"tal'ios.

Todos são niveh,rlos nunN mesma tabella.
Não se póde concluir daqui que os olficiaes brazileit'os sejam gene

rosamente rctl'ibuidos nem lar'gamente cobertos de honras e regalias,
constituindo uma classe pl'ivilegiada especie de casta, sobrepujando,
opprilllindo a todas as classes soclaes, OLuna excepção o'liosa, tl'emenda.

SERVIÇOS ACCESSORIOS

~U~Of.\RIO.- nirccr:ào geral de engr'lIhari:L.- Corpo ue Eng lIheil'os.- Direct"ol'ia dó
Obras :1[i1illll·OS.- C mmissão d Engonbal'Ín do Hi~ Grande ,ln SIl1.- C;ommlssãD
esll'aleRica do I'al'allá.- Commissõ s d linhas lele[;,'aphkas.- Dil'ec';üo Goral do
a ..lilharia.- ('olllntando gOI'al de nrlilhal'Ía,- E lado-maio I' ue nl'lilhal'Ía.- 'Olll
missão technic3. lOilitnl' cO!l':iultiva.- Dil'CCCã.I) geral de saude.- Hepul'Lic:ã. s:lni
tal'ia. (lo cxcl'cito.- Ilnspitaes, cnr,'rOladas e pharmacia.s llliIiLn.I'C's.- LaboraLol'io
chimic phal'm~l.ccutiro,-Labol'nLorio do I'ti l'oscnpia-chi'nic:t. c ba.cLcl'íologi:l.,
,Iustir:n. :'\lilitlLl',- ~u{J1'('moTribunal ~ii1iln.l',- Audilol'í'lS u(\ UUl'I'I':t.,- Collegio
.IIililar.- .ls)'lo de 100':"idos.- Conlanol'ia Geral rIa GUCl'I':t,

I

A Arlministração df\. Guerra !leve ser de tal modo exel'cida ql1&
todas as nccessidatles do exel'cilo sejam ::;atisf'eiLas em seus menores de
talhes. Não ba:tam armas, munições, provi. ões !le lJocca, fardamento.
eflnipnlllento, remontas, forrageamento dos animaes de tiro e sol la,
diz lIennebert.

O mecanismo compli,.adissimo dessa machina exige taes perfeições,
que o menor ele cuido IJO seu func ionamento arl'asta muitas vezes ()
Il.niquilalllento completo do UlH plano ele campanll<'.

Regendo as dIversas e mllltíplas peça, des e sing-ulal'Ís imo ap
parelho, esta em primeiro lugar o estado-maior, e logo depois - os ser
viços acc sol'Íos.

Assim como Das fl1DCçÕeS c.e relaçii.o do argani~mobl1mano ha.
orgãos e -peci,t'=ls donde emanam e donde se tran mittem o movimento,
como a <:el'ebro, o systema nerroso e apparelho muscular, assim
tamb.~m nos exercitos ha ol'gãos e senciaes que I vam o movimento á
sede das fllncções vitaes e os transr:~itLem a todas as fibra::; e a todas aS
cellulas tio organismo.

Anles de combater antes de preparar-se para receber armamento,
ue empuo har armas, o soldado precisa de alguma COU;ll1 mais.

O soldado necessita ser cuidado fluautlo esta doente, alim ntar· e
financio tem fome, dormir quanrlo tem sam no, de causal' finando estú.
fatigado, ve. Ue-se quando esta nü, de protecção qnau1.lo oD:eudido
em seus di eei tos.

- 22
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Dabi a ne!:e sid.lde elos st'lrviç 18 accessorios.
Es~es serviços, que absol'vem um pessoal enorme, exisLem em todos

os exercito:.
Se esse pessoal não combatente não nos conduz directamente á

victcl'ia, é qtlasi sempre um uos seus factores. •
Da boa organisação llos impedimenla depende quasi sempre o bom

exito de uma camp;Ulbn.
Vamo passar em re .isLa os serviços accessorios do exel'cito brazi

leiro.
II

A Direcção Geral de Engenharia

E' especialmente encanegada da con t.ru 'ção uas vias do commu
nicaçõe com applic,lção milit.al', das fortiticaç'ões e dos elLlIieios mili
tare, a sim como da dil'ecção da in~trucção tecbnica e outros negocios
do pessoal de engen haria.

Depende de ta direcção o corpo de engenbeiros.
A direcção geral de engenhat'Í(l, terá um gabinete e Lres secçõe',

aquelle encarregauo da correpondencia, expediente e despacho da di
recção, e estas incumbidas:

a ln, dos trabaLhos que visem o emprego lIas vias-ferreas, tele
graphos e telephones. estradas em gelai, como elemento de gtlerra,
matedal de engenharia;

a 2", da obl'as em geral, no que diz respeito ás Curti ncações e
edificios milital'es, pontoneiro', IIlachina de guerra e de destruição,
trabdho de guerra, de ataque e defesa dos poutos fortiricarlos;

a 3', da dil'ecção technlca do esta.belecimento lI1ilit.:'lI'cS de in
strucção theol'ica e PI\llic,\ de engenhal'ia; coloni ação militai'; trian
gulaçõe- do t rfitol'io d;l R~pul"ica, sen lo os dados obtidos enviados
ao e'tado-maior do cxercitu P;ll',l, or"'lwisaç'ão da c;\l'ta ger,\I, mappas
e plantas topograpilicils, tuJo que for concel'neote aos oillciaes do
corpo e III' 'Ilh'o d,l, direcção.

A direcção gel'al de en"'en!lal'l<t terá o seguinte pessoal:
Um directol' gel'al, gencral úe divisão ou de brigaria, tendo o

curso de engeoharia.
Dous aj udantes de ordens, subnltel'nos, com o curso de engenharia.

G,\RINÉTE

Um cltere, omcial supel'Íol' ele ellgeoileiros; dou,; adjuntos, olfi
ciaes ~uperiorcs ou capitães de engenheIros.

SECÇÕES

Tres chefes, orticiaes sup3l'iores le engenheiros.
Jove adjuntos, ofliciaes suptJriores ou capitães de eogenheit'os.
'e te amalluense .
m archivistll, afficial l'crorm:ldo do exordto ou hanorario.

Um porteiro, idem idem.
DOllS contínuos, ex-praças do exercito.
Dous erven tes idem idem,
Esse pe soai cleve neces ariamen te ser recrutado no corpo de en·

genlleil'os, porquaoto a lei n. 403 não alterou a sua organisação.
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Kise corpo, pelas ínstmcçães ue 26 rIe fevereiro de 1866, é encaro
Teg-aoo de todos os trabalhos relati vos a forWicação pet'malJelJte e de
camp<1nha, ao ataque e defesa das praça', do:>poslo' destacauos ou de
quaesCJuer outros entrincheiramentos, dos reconhecimento; da con
strl1cção e reparação dos edificios, ponte:>, estra(las, passagens lIe rios,
obras militares; eus officiaes exel'c m empregos no magi tel'io e na
administração dos estabelecimentos de instl'ucç:'io ou de qUr1e'quer
outros CJue não ['orem da competellcia do estado-maio I' de al'tilharia;
é encarregallo ainda tio lev<1ntltmento das plantas, elas cartas geo
graphica~, da configuração dos terrenus, ela organisação dos pl'ojectos
planos, estatísticas, itinel'arios e memorias militares.

Não estanuo ainda em execução ü lei n, 403 de 24 de outubro de
1896 subsiste a

Diractoria de Obras Militares i

AntiO'o ArcMvo Militar, crendo e regulamentado por decreto de 7
de abril rle I 08. Mollilictldo em 1878, deu-s')·lhe por decreto 11. 10.227
de 8 ele abl'il ele 1889 nova direcção constiluiodo·se a Di1"ecto?'ia de Obl'as
Mil.tal·es no intuito de propor e pl'ovideuciac acerca elo sel'viço de
obra' militares no Bt'azil, examinaI' os pt'ojectos delineados, organisar
a carta geral da fronteirtl ela Rellllblica, collig-ir e coordenar todos os
docl1men tos clincernen les á historia mi li tal' do Bl'azil,' supeJ'iu tender no
serviçu de colonisDçã.o I11ii i tal', etc. Como ieléa, co-relativa foram creadas
nos eli-trictos rnilitnJ'es as InspectoJ'ias ele OIJr<lS com o tim de propor
e executar as olll'as mililares dos E~tados, di~posição esta que aiud,t
nãu entl'ou em execução.

Não oh~tantfl o decreto de abril de 1889, qne a reformou, a Direc
toria de Ob"as Militares se rege pelu re~ulamenlo ele 9 ele ,janeiro de
18 8, tendo por tim organi 'al' planos e orçamentos, dil'igil', inspec
cionaI' e fisc;ilis'1.r as obras pel'te:1C'ell tes ao Ministerio da Guerra e
confeccionar trabalhos topogr>lphico e geode,;icos.

A Directoria compõe-se de duas secçoe , sendo a I" de obras e a 2"
de trabalho graphi os e geode~icos.

No intuito de fOI'titicar-se os differentes pontos estl'ategicos da
fronteira do Rio Grallrle do Sul, e de construir e COllservar os proprios
nacionaes a cargo elo Ministerio da Guel'ra que llaquelte Estado, existe

A Commissão de Engenharia ao Rio Grande do Sul 2

Não obstante o seu caracter militai' tem prestado os mais ele
vados set'viços aos Outl'OS mini~teJ'io .

Rege- e actualmente pela' iusll'ncç'ões que baixr1ram com o decreto
n. 98:l6 de 9 de janeit'o ele 18H8. O comrnandn uo Üo rlistricto militar,
em sua ordem do dia n. 13 de 1 de setembro de 1891, approvou a
divj~ão administrativa ela commissão em ei' zonas districtaes.

1° dist"icto (POI'tO Alegre, Rio Pardo, Cachoeira e Santa Maria,
sendo '1 sãde em Porto AIegre ).

I Du'ocLor (interino), coronel Dr. Alfredo C:u'los :\fulJer do Campos; secretario,
capiLão Dr. Americo do Andrade Almada.; membros, coroneis llrs. Luiz Gel.'slino do
<::astro, Joaquim MarLins de :\10110, Anlonio ,\morico Pert'ira da ';Uva, n,'lI:Lrmino do
Mendonça o ~ranoeI Gonçalves ('amp.lIo Frnnp, Lenonle-coroneI Dr. Frallci<co dI' P"h'll.
Azevedo; major Dr. João de FignoÍl'"do Hocha. capilães Dr•.José Ferr 'Í!'a 'laclol <lu
Miranda, AngnsLo Ximenes Yilleroy o Felicinno n.nj:lIJlin dA Sou.,," .\guhr.

• Chef., o mlljor de engenheu'os Dr. João P 'reirll. Maciel SoLrinbo.
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2° disll'iclo (Rio Grantle e Pelo tas. sede na pl'imeil'a destns cidades).
3 disll'iclo ( Jaguarão e auta Victoria, séde na pl'imeira, destas

cidades ),
4.0 disl?"iclo ( Bagé, Sanl'Anna do Livramento e D. Pedrito, sécle

em B"g-e). •
;;0 rlistricto ( , Ga briel, Caçap'tVa, aycan e Rosal'io, ede S, Gabriel).
6 0 distl'icto (Ul'uguayana, Quaraltim, IlallUi e S. BOI'ja, séde Ul'U

guayam\ ).

A commissão estretegice. do :E'are.ná i

Foi cl'ea(la em 4 ele junho de 1888, com o fim de enCal'l'egar-se
da fundação de uma colonin, militai' na foz do Iguas, Ú, e da con ll'ucção
de e tl'ada::; estrategicns do Pill'aná; expIOI'al', a partir da cidade ele
Gual'apuava, uma estl'uc!lt Illt direcção elo Estado rle Malta Gros~o pelo
valle do Igua su com de-tino à foz, junto á qnal fundal'-s '-l1a no local
mais conveniente uma colonia mil i tal', que será lig-ada ao !,onto tel'llIil1al
do tl'açado da estrada Pequiry, IJI'ecedendo o reconhecimento e explo
ração dos rios Invinheima de Hl'i lhante, ate onde se pl'e~lem á
Da vegação por vapores do pec[ ueno calado; ex pIorar o mais cu do
Taradouro entre esse ponto e aquelle em que começar a navegação
elesim pedida do rio Miranda, de modo a estabelecer unia \ ia IlIixta
ele communicações illterifll ev e seguras com o distl'icto militar de Mi
randa. e a capital de Matto Grosso; ligar o pOl'to -nião, no Iguassú, a
Guara puava, aproveitaml panl. o systema de viação o::; trl.'cho' na ve
gavei' do Igua" li e do rio Neg-ro, sen confiuen te, e a~ estradas de
D. Franciscrt, em SantaCatharinil, da Graciosa e a via-fenea cio Paraná;.
:final monte, as enlar uma linll<l. telegraphica. de GurtJ'apuava à colonia
elo 19ua su, com um ramal par;) o Chapim, incidindo \Ia ponto mais
proximo.

'ie bem que no BI'azil não haja. er"iço nem escola. de teleg"l'aphia
militar, com todo- o seus appal'elllOs aeces'orio, nem -e cogite de
ereal-os, mesmo em campanha, no emtan to existem commissões de Iinha"S
teleg-I'aphica encarregadas de li"";)I' entl'e i o pontos fostrate,;icos dos
estaclos fronteiro, como u Rio Grande do Sul e JI.1atto Grosso.

E' assim que a

Commissão de construcção de linhcs telegr:::phiccs 2

Do Rio Gl'an,le tio Sul t m sua sede em Porto Alegre. Já estão con
struidrts as [juhas do Hio Pardo a Santa Cruz, d,L Cl'UZ Alta a Pa 'so
Fundo, do Rio Grande a Santa Vi toria, de D. PedI'ito a. ant'Anna do
Livra men to, de Pa ' o FUDrlo a Nonohay, de Caça;>ava. aS, Sepe, tudo
na exteo,ão de 3,·195 kiloll1fJLros e conwlidação da. linha de Porto
Alegre a Torres (collocação de, um tel'ceil'o tio).

- A cOl11missc7o de linhas teleYl'aphicas ele ilIatto Grosso foi extincLa.
1)01' falta de recursos orçamentarias.

I Chefe - TpneIlLe-~oronrl ])". AIIJel'Lo Ferl'eira de .\lJl'eu,
Chefe - ~["jor DI', BenLo :\Ianoel Carneiro ~JonLeiro,
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III

A Direcção Geral de Artilharia

341

Incumbe especialmente a preparação do material de artilh(ll'ia, das
munições de guel'ra e de todo o armamento uece sario (10 exercito,
'assim como da direcção da in~trucção technica e out['OS misteres do
pes 'oal de "rtilharia.

§ I, o A dil'ecção geral de artilharia terá um g-abiuete e tres secções,
aquelle encarregado da corr'espondencia, expedieote e despacho da
direcção; estas incumuida :

a I", da acquisição, adopção, modificação, elc., do material de
artilhal'ia e de todo () al'mamento necess:lrio ao exercito;

a 2", dcl acqui ição, adopção. transformação da' muniçoes de
guert'il, r1irer.ção te hoica ria f.d)ric;ls rle pol vara, de armas e de muni
ções; Jaboratol'ios PYJ'otechnicos e al'senaes;

a. 3:', da direcção technica rios e~tabelecimentos de in"trucção
technica e pratica de artilhari 1, fortalezas, e co/'pos dessa arma; do

·assentamento dos otIiciaes do reslJeclivo estado-maior e do al'chivo da
direcção e seu material.

§ 2. 0 A direcção geral de artilharia compor-se-ha do seguinte
pessoal:

General de divisito ou brigada, tendo o curso de arti Iharia.
Dous ajudantes de ordens, subalternos de artilharb, tendo o re

spectivo curso.
GABINETE

Um cheCe, coronel do E tado-Maior de artill1aria.
Dous adjuntos, olIlciae superiol'es ou capitães do estado-maior de

artilharia.
SECÇÕES

TI'es chefes, oillciaes superiores do estado-maior de artilharia.
Seis adjunto, otliciaes lIperiores ou capitães do estado-maior ue

artilhar'ia.
Sete amanuenses.
Um pOI'tell'o, oficial reCormado ou honorario do exercito.
Dou' cO:ltiouos, ex-praç:l' do exercito.
Tres sel'ventes, idem idem.
Um ill'chlVi ta, offieial reformado ou honorarin do exercito.
Emqu,otonã.o e executa a lein.-W3de24deoutl1brode1896,

que creou o estado-maio:- do exercito e deu nová organisação ao ser
vil;O de artilhal'ia, subsiste

o Com:nando Geral de Artilharia !

Creado pejo art. 60 da lei n. 1220 de 20 dejulho de 1864 e regula
mentado pelo decl'eto n. 3529 de 18 de nov mbl'o de 1 65, tem por fim
dirigir, regular e fiscalisal' todo o serviço tanto do pes oal como do

I Commaodante, gel1er:l.1 rle hl'igad:l. IP'aduarJo :\[arciano Augusto Botelho de
Magalhães; seel'etado, major .iJfredo de Simns EDéas.
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material de artilharia; inspeccion'1.r os corpos de artilharia, o serviço
das fortaleza, arsenaes, depositos, fabricas e fuurlições; propôr a
adopção de tudo 'luanto fOI' conducente a simplilicar, uniformi ar e
regular á administração, r1iscipl ina e instrucçi\o da arma rle (lJ'tilltaria;
os sy·temas de cscripturação rmltica da arma, organisando a ordenança
do manejo de manohr,\s, o exercicio dtl boccas de sitio e praça; examinar
a pol vora, em fabricas e artificios pyrotechnicos ; dirigir as experien'cias
necessaria para, o melhoramento e intl'oducc<'i.o de qualquer ol\iecto
relativo ti. arma de artilharia; as tabellas de tiro para as boccas de fogo
e foguetes lle guerra, etc.

A' prl)por<;ão que cada eslfthelecimen to ou repartição da guerra foi
sendo regnlamentada. a autonomia, a autorirlaue tio commando geral de
artilhari:l foi sendo annnlladlt a gnil'es de decretos.

Escaparam- e de sua acç:lO imll1ediata os arsellaes de guerra, os
laboratorios pyrotechnico~,as fidJl'hlS de armas, de cal'tuxflS; liliel'ta
ram-s de seu jugo o depo ilos de :lrti~os bellicos, os depositos de
l)olvora; fngiram-lhe as fOl'talezas, ,1S inspecções de COI'pOS de artilharia.
E ne e diluvio de regulamentos e instrucções r1esappal'eceu tambem a
sua acção sobre a administração, disciplina e instrucção dos bat'llhões
dessa arma.

A 'luem estão sujeitos o, corpos ele nrlilhnria ~ Aos sens respecti.vos
commandnlltes sob a' imme(liata::; OI'r1ens do njudante-g-enernl na CapItal
Federal do. commanc1,\I1te: de tIistriclos militn.res nos E:;tados.

Que papel representa en tiio o commando geral tIa arIna por
excellencia, da arma do futul'o ~

Mel'a, chancellaria, por onde tr;\nsitam a corre pondenci< do com
mando da escola pratica na Capital Federal e as fés de omcios uos
oillciae do corpo tio e tado-maiol' de artilllaria. Nada mais ...

Qual pois o papel do estluo maior de artilharia ~

P lo rlecreto n. 3526 de 18 de novembro de 1865 elle devia. ter a
direcção do servi~:o dos ari>enups de gnel'ra, das fll bl'icns de polvora,
das fundições, (los t'stabelecimentos meb Ilurg-icos. dOi> lalJoratorios py.
rotecllllieos, rias fortificações, escolas do tiro, hoje praticas, e de outros
estabelecimenlos de instrncção pr, tic,t e tllpol'ica de UI'lI1a; a inspecção
dos corpos de <ll'tilllaria, dos al'~enaes, fabricas, fortalezas, etc ...

A commissão technice. militar consultiva! (ex.commiss1i.o de melhora~

mentos do material de guerra)

Cr'eada pOl' decreto n, 4:l3 de 4 rlá junho de 1891, tem por fim
estudaI' os prog'res'os da' scienciu: applicnveis ao matel'ial rle g'uerra
empl'eg-ado p'!hs trop<ls rle toda' a~ tWlI1U , sobretudo pela artilharia e
infanlal'Ía IlIllitar e naval, bem a:sim a tudo quanto é relativo ao
serviço das intendencias e cOll1mr~sariados IIlilitares; examinar e dar
parecer sobre ns novas invençOe e projectos apresentatIos aos minis-

I Presidento- General de divisão Dr. Fl'anci~co Carlos da Luz.
ecretario-Tenente Dr. Pedro Botolho da Cunha.

Ajudante do ordens - .\Ireres Luiz 'rorquato do ouza.
~Jembros etrectivos - Tenente-coronel Dr . .l.gricola Ewerton Pinto, capitão de mar

e g.u:rra Rodrigo Antonio do Lamare, mojor Dr. Francíscodo Paulan~rg~sFortes,
~plt~o-tenentp João \ugusto dos, antos l'orto,cn.pitão Dr. Mario da lh'elraNello,
lUtermo, tenente-coronel Dr. Jorgo dos Sanlos Almeida, major Achilles Velloso Pe
derneiras, inlerino, o capitão José Joaqulm do Rego Barros,

...
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terios da Guel'ra o da ~Iarioha. acerca dos as umptos peculiares a cada
uma de tas du~\s repartiçõ:>s de adminbtrilção ,;tIperiOl' do E tOldo.

E' composta etrecti vam'lnto de tre.. officiaes do estado-maiol' de ar
tilllarin, ol'liciaes supel'iores ou capitáes; um ortlci;ll do COI'pO cleenge
nbeiros nas 1110 'ma condiçõLs j nm uo estado-maiol' de I" ela~s(3, e de
dous oificiaes rle mariulla, ot'ficiaes superiores on I" tenen tes, todos
sob a pre'iJencia de nm oflicial general, que teoha polo m'nos o cnr o
de artil haria.

Sáo memUl',)S consullivos: o (jua.rtel-mestre-gone1'i\l cio exel'cito,
o intendente da gnel'ra e o c;\efe do commi<sari:ulo ria arl11nda, os
directores ou inspectores dos e tabelecimellto fauris elos lnini·t I'ios da
Guerra (3 da l\Ii\l'inlla, os commallllantes e os instruetol'e de I" classe
da escola pI'iltica do exerci to e da <ll'mada, os len tos de !:l'li istica e te
cbnologia militlll' rias escola, militares e de marinha, os chefes dos
serviços sanit-tl'io do eXOlcito e da armada e os commandallte dos
corpo~ das tres ar'mas aquartelarias 01\ Capitltl Federal.

A con:mis;io technica é dividid,\ em quatro secções, a _abel' :
I" secção - Artilhal'ia de terra e naval, comprehend6ndo os

canhões I'el"olvor de ti 1'0 rapido, o' carretames e as viatUl"ls, as cupolas
gyratorias o torres encouraçadiL', os tOl'pedos de todas as cla 'ses e as
mioa, ;

2'" secção - Pol vara e explo ivns mode)'nos, munições de guerra
e artificios PYl'ot('chnicos, apparelho e!ectricos de jlàr rogo aos tor
pedos, ntinns e caohões de gro 80 calibre j

3,' spcção - Armas [Jortateis de fogo c brancas, metralhadoras e
ferramenta' de campanha j

4" se 'ção - I~stl'adas de ferro militares, fixas e tle'll1ontaveis,
telephonia 1J1ilital', IJalóes caplivos, retl, ctol'es electricos rle praça e de
campanha, efJuipagen milital'e (;.m geral, matel'ial d s'lude e outros
a cargo tias intendencias, liuhas telogl'uphicas e estl',\teO'icn . A COIII
misão p ,blíca luen almeu te uma Revista, que tem pI'e::.tado valiosos
serviço ao exercito.

Innllmel'O sio os t,'abalhos que [\ com mi são tec!Inica tem realizado
desde a sua cl'eação até a data em que oscl'evemos esta notici:t: ]Jare
ceres oure o furnecimento de clavinas 'Vinche'tcr. fuzis tle repetição,
cartuxame, ]1l'ojf-'ctis para canhões de tiro I'apido, e:;poletas, tmllsfor
mação do cano di\ nossu, C,\1'<\ bina I'egulamental'; regulamentos para a
Fabrica de A1'm'ls. Vlbontlorio elll C 1I11pinho, S. João de Ypanemi\ o
coocur u· dos oillciaes que vão addirlos a' deleg-ações europóils ; adopção
de lanç,\s, liv1'0' mi litares, cupolils encolll'nç lda 'j expel'iencias soure
arma' de repeliç..'io, quer de rlepo"ito na ha~te da coronha, quel' na
caixa da culatl',1 j expel'ienci;ls compal'ativns sohre os fuzis .\lau'er,
Nagant e l\fannlicher, conclU'SO ,le ;lrtiIIJal'Ía, expel'ienci;) obre os
canhões de tiI'o rapitlo Nordenfuld de 47 mIm e Hot(;hki"', etc., etc.

Entre outros assul1lptos e'tllllou a cOIlJluis~ão tecilnica os que se
relacionam á e'colha de uma polvora sel11 fumaça para ruzil, á mnn
tagem da fabricação completa do cartuchame, á acquiição de m'lchi
nismo pllra (I enga ·te das balas e cal,sulação dos etoj .s de mlll1ição
Mauser regulamentar, a novo' typos de canhões derívalos do' sy
temas geralmente adoptados, projectos de qUll é autor o capitão do
corpo de eJgenheiros Auguto Xime!lES de Villeroy, á (\C'lUI 'ição de
um canhão e uma metrallladora autolUatica o1'denfeldt, á um novo
typo de canhõe' B'\oO'e e de canhão de til' raJli<lo do ystelln Deport,
á montagem de holophotes em Yal'ioll pontos da co ta do SI'azil, a
eupolas de tina,llls a canhões de 75 03/ m de caliure até o de 320 "'!m á

.,
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defem torpellica tIe M:üto Gl'OS o, n. pontes milHares, systema do co
ronel pruud, do exercito sui "O, n um novo typo de artIlharia de cam
panl1n T. R. de 7 IlI/m , 5, modelo Hotckiti e a instnllação, na Fortaleza
de Sa !lta Cruz da uarl a do Rio de Janeil'o, de canhões Kl'llpp de calibre
15m T. R.

A commissão occupou- e tambem com o estndo das rolvoras sem
fumaça, aSsllmpto que, apezal' rle spr momentoso, ainda n1i.o teve
solução delinitiva, pela gl'ande rlifficlllrladeCJlle apre enla. Estndando
theorica e praticamente os div('l'sos typos desta. polvol'a, ella ainda
não 'e pron IlnCiOIl por emq 1I;1ll to a tavor de qudquer delles, devido a
falta ele expel'iencia proprias, tendo, enlretanto, chegado a accordo
sobre a chls e a que devet'á I el'tencer a polvol'a a e:::coll1el'.

Foram dados varios pareceres sobl'e invenções e projecto~, notan
-do· e enll'e esses os que "3 reCel'em a uma metl'alhacJom de invenção
·de José ele Souza Carneiro, e apel feiço:.l mento nas pol VOI'a, sem Cumaça
'para armas le rogo, a modiricações intronllzielos no fuzil Mau er, it um
·systemiL de aneiamento denominarlo« Sellim elastico », <Ie invenção
de J. Sonz>l & C., f~ nl1la metl'alhadora denomillada:« Nictheroy H.a piia »,
de inveução de Feliciauo da Costa, a melhOl'amentos introduzidos em
canllões automatico:::, a dOll;;; typos de lanças parJ. cavallaria do exer
cito, a uma mesa e 'lativa pam apl'enrlizagem tia instl'uc~ão prepnrativa
do tiro de arma pOl'tatei', inventada pelo capitão Antonio Sebastião
Ea ilio Pyrrlto, a. um npparelho de lill,p3za para o fuzil Mauser 7 m/ lll

·e a aperfeiçoamentos nos mecanLmo da cnlatl'a dos canhões de tiro
.l.'apido ele grosso calibre, e em canhões automatic03.

IV

A Direcção Geral de Se.ude

Trata esrecialmente de assegurar aos hospitaes, enfermarias e
<lorpos de tI' pas, lodo o ]1es:oal, material e medicRmentos necessarios
ás Iioas regras de hygiene e á Sll lide elas tropas em telllpo de paz e
de guerra, assim como o pes~oRI e medicllmento Ilecessal'ios ao tra
tamenl0 da cavalhada do ex(',·cito.

Depende de ta direcção o corpo de sllude (medices, pharmaceuticos,
-vetel'inarios, etc.)

A direcção gel'al de saud~ se cnmpol'â de um gabinete e tres ecções,
:aquelle encarregado da. correspondencia. da direcção, archi"lO, expe
diente e de 'pacllo e estas incumiJitIas:

a la, do pessoal medi('o, veterinarios, edermeiro e padioleiro;
dos empregndos civis da dil'ecç50, da administrllção dos hospitaes e
enferma I'ias na paz e na guer'l'a j labol'atorio de bacteriulogia e micros
~opia eliuira;

a 2", do flue diz respeito a deposito do material e ulensilio de
aude, ll111terial de agazalho, triln porte, alimentação e meios cUl'ativos
os enferll10s nas operaçãe militare';

a 3", do pessoal pltarLllaceutico. fornecimentos e fiscalisRção de
dropns. medicamenlos, utf'1I ilios, vnsilltame de pbarmacia, direcção
tecllLlica do laLoratorio' pllul'maceuticos e das pharmucias e delJositos

e mediclll1lentos em tampo ce paz ou de guerra.
A dil'ecção "'eral terá o seguiute pe soaI:
Um <Iil'ector geral, chefe do corpo da saude.
Um aS'istente, medico de 3" ou 4a cla se.

r
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GABl;>\ETE

Um chefe mp.dico, omcial superior.
Um adjunto, medico de 4" cla:çe.

SECÇÕES

345

Um chefe de secção, mellico rle lo classe n, l.
Um chefe da 2", medico da I", ou 2" classe.
Um adjunto p~lra a I" ecção, medic de 3a ou 4" classe.
Um chefa de 3" secção, pllal'maceutico de I" classe.
Um aujunto, pharmaceutico de 3" ou 4" classe,
Tl'es los escriptul'arios, empl'egados civis,
TI'es 2°s ditos, idem idem.
Tl'es 3°s ditos, idem idem.
Um poeteil'o ex-praça de sec ão de enfermaria,
DO!li:; con tinuos, iuem idem.
Emquanto não se execut.l a lei que creou a Direcção geral de

saude subsiste em toda a ua pleilitude a

Repartição Sanitaria do Exercito

Creada por decreto n. 307 de 7 abril de 1890, rege- e pelo regu
lamento de 7 de abril, alterado pelos decretos os. 256 e 672 Ilejllnho e
18 de agosto, tudo do anno já cÍt:túo. E' destinada. a e tabelecer, em
horas, qllalquel' serviço de hospital, pharmacia ou ambulaucia com o
pe soai e matel'ial neces al'ios.

A repaetição sanHaria compõe-se: do corpo medico, do corpo
pharmaceutico, das secções de en fermeiro , de um hospital ceo tl'al de
la classe, de ho pitaes de 2" classe, enfermeiros, ambulancias, plJarma
cia, um laboratorio chi mico pharrnallelltico, um laboratorio de micros
copia bacteriolog-ica e de um depa ilo d matel'ial sanit::trio.

Administrativ::tme~te divide-se em 3 secções:

SECÇÃO DO PI' "oAL

Sob a direcção do mais antigo do medicas de lo classe, em serviço
na Capital Federal.

SECÇÃO DO MATEHIAL

Sob a f13calisação de um medico (Ie Ia ou 2" cla e, compl'eheudendo
os in trumentos cirurgicos, apparelho', uten ilios, appo ito' e mais
meios curativos, agazalho, transl'ol'Le de enfermos, viveres e ditltas.

SECÇÃO DE PHAR, [ACIS

Dirig-ida por um phumilceutico de la cla e tenllo n. seu cal'go e
inspecção a tiscalisação das dl'Og-i1 , merlicamento , vasilhame e utensis
de pharmacia, seus pedidos P. fOl'llecimentos.

Os ho pitaes milital'es 'ão d,· Linado ao trat,lmento dos omciaes e
praças do exercito e dos individuas que lhes forem assemelhados.

,
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o serviço clinico é feito por medicos de 4" classe (capitães) e
adjuntos :ioLJ a. ill1mediatn. direcção do chefe do estabelecimento llOSpi
talar, O lIumero de clínicos é calculado em um para cada 30 doentes.

Os clinicos ão respon:mveis pelo asseio e boa odem de suas enfer
marias.

De todos GS hospi taes o mais importe\n te é de cel'to o

Hospital CentreI do Exercito

Anli~o Ho~pit(ll Milita?' do Castello, flue por ordem do ConrIe ua
CnnhiL fOI ( liüi a. 1769) tl'anslerirlo 110 ceotl'o da. ciuade para o logar
onde ex btin o collegio dos .i esu ibs no morTO do Ca ·telil', cujo e li icio
era de~Linarln pr'lo refer'ido Conde pam moradia rios vice-reis. H.~gnla

mentado pelo alvara dI.- 27 de março d 1803, s frl'eu r1ivers'\s reformas
e melhoramentos, e hoje, sol> a dellominação de - Ilospital Ce,lt,'al do
E,l:ercito, - por erreito do decreto n. 307 tle 7 de aLJl'i1 de 1890, reoe-se
pelo nIl'imO I'egulalllento qne baixou com esse mesmo decreto.

O HospiLnl tlivide-se r'm dll'\s piu'tes: arlmilli::ltr,ttiv" e tec1rnica.
A adminiitrativn, a c,lI'go tlo director, cOlllprehende ,L seflretaritt,
almoxarifado emaii pessoal j a teehni a, sob ,\ dirt-'cção ,lo vi e-rli['ectol',
nbl'ange a enfel'maria', po'to medico, pharmacia, depo 'it' de llle,li
cam~IILos, iJihliotheClt e arsenal cirul'g-ico.

Sellrlo ° 1l100'rO do CasLello, em que se acha situado o hospital,
um Ioga I' im pr0l'rio para estahelecimen to s:lni ta.rio, não só pela difli
culrladcl de transporte, como pelas falta. hygienici\s de que s res -nte
o erlilicin, tl'ata--e de ~on truir um outro, I mndel,trlo pelos trpos os
mai:; modernos dos estaLJelecimeutos cOllgeo'3res da EUI'opa.

Hospital , Hliter do Ande.rnhy

SLJa creação l'OO1nl,ta á nec(lssiuilde que houve de trallsfel'ir, em
1866, da furLaleza de S. ,Juão o rleposito ue convalescontes alli existente
desde 18U2. No anno seguint (18G7) (levilto ii, amueucht de doentes ao
deposito, foi o Governo compelli,lo i\ instituil-o, coove['tel-o em lJ.o,piLal.
e isto como rne!lirln. provi,ol'ia ; san. administr.lção, então aiTecta a dit'e
ctol'ia do Ho.'pital Cenlral, fui llell I desligaua e,m 30 de julho tle 1867,
constitninrlo uma repal'tiçãn autonoma.

A esse hospital recolhem-se as praç'ls doentes dos corpos aqnar
telados nn bairro tle S. CI1l'i ,tovno.

Oul1"ora, em cadacidad'onde estacionavam dous ou mais corpos
tinham o sen hospit:tl de 2' classe, mas a lei OI'Ç Lmelltaria para 1893
reduziu Ijuasi todos a sirllples cllfel'm,u'ia , e as leis ol'çamontarias dos
anoo slI!J-e luelltes não altel',u'a!n eSS,L redu ção j de mo lo que, além do
Hospilal Cl'lItl'al e do do lllH1<ll'ahy, snb i ·tem os tia Bahio.. Pel'
namhuco, Pará, Parallil, POl'to Alegre e Cuyaba, esLes estabelecidos
em 11l'edios pal'ticnlares, impl'oprios a e"tabelecimelltos hospital Ires e
aquelles ( BalJia e Pernamhuco) em pl'oprios nacionaes.

Man la a justiça que se diga Ijue o lJ.o"l'italmilitar de Pel'nambuco
prima p'110 as eio, pelo arranjo e pela delic:\uezt dos detalhes, sendo
a pontn.dn como pl'imeiro estlbeleci men to ue sande do exel'cito.

1 o local escolhido foi :l rua ,lockcy-Club, fl'cguczi:l do Engpnho ,"elbo, tend~'

ji come~a'Ioas obras, sob :l direc,:ão do engenheiro militar c:lpitão Dr. Feliciano Ben
jamin do ~ouza .\guiar. O Congresso volou a verba de 100: 000$, no exercicii)
corrente, pnra proseguimento dessas obras.
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Em toda a localidade (ciualle, villa ou aluêa) onde estaciona, pelo
menos, um batalhão ou regimento ha lII1J<l enfermaria mililar com
os mesmo intuito dos ho pitaes, j to é, rle tinada ao tr'ltamento dos
officiaes e praças do exercito e uos indh iuno:> 'lue lhes fOI'em a ::ieme
lhados e residirem na localid,).(le em 'lue ell.t estivei' estabelecida.

Cada enfermaria tem um chefe, erngeral, um capilão, um ou mais
medico' coadjuvilutes, um pharmaceulico encarregado da pharmacia,
um pharmac-utico coadjuvante, um ngenle, nm amanuense, um fiel
do agente, um enfl~rmeiro-mór, um enfermeil'o até 30 doentes, dous
ajudantes de enfermeiros, um cozinheiro e cinco sel'ventes. E sas
enfel'marias estã.o todas sujeitas ao medico chefe do servi<,'o nos
Estado' e aos commandantes de db,;tl'i tos on rrual')lições.

As enfermarias deverão sei' situadas nas proxilllid.ldes dos qual'teis,
e edilicio appl'opria,los, em logal'es cccos c clevados.

ão em grande numero as cnrel'marlas militare. Além des as
enfermaria " ('hamada' - de guarnições, aS ha em todos os e'tauele
cimentos mi lit-l res de ensino, taes como escolas e collegio mi litares,
escolas pr,lti 'as, de sargentos e ai S"IHle de ""uarra.

E elJl torlos o hospitaes e enf'ermari:l ha uma pharmacia militar
destinada a fornecer os medicamentos necesal'Íos pal'il o tr,llamento
dos doente:> internos e externos que tiverem dil'eito a esse forne
cimento.

E'-es medicamentos, salvo casos muito excepcionaes, são for
necidos I elo

Laboratorio chimico ph(lrmeceutico militar l.

Outl"om subordinado ao Ho;;pital Centl'al, e consid,~rallo como
omcina a elle anllcxa, e ainda ::>ujeil;t a parte techllica a inspectoria
da Repartiç'iío S:l1lital'ia, l'6ge,sH pelo reg'ulamento 'lue baixou com o
decreto n. \l717 de 5 ele fevereil'o de 1887. O decreto n. 722 de 24 de
outubro de 1890 auxiliou o LalJoratoril), jil au;;melltando o numero de
empregados, já melhorando os respectil'os vencimento. DesliDft- e o
Labol'atorio a prepamr os composto::> chimicos 6 phal'maceulicos ne
cessarias ao serviço sanitario do exercito e a fornec 1'0 aos ho pitae ,
enfermarias e ambulancia da fOI'Ç'IS expedicionl1l'ias, estlilelecim6nLos
militares em O'el'al e a outros de tinos que forem determina'los pelo
Mini teria da Guerra.

o Laboratorio de microscopia chimica. e bacteriologia ~

Creado pela I i n. 120 B tle 21 di> novelJlbro de 1892 e l'egnhllllell tarlo
pelo decl'eto n, 1\)]5 de 19 de llezemuro rle ISQL Destina-se a fa
cilitar aos me lic IS mililal'es a' iU\-estigaçõ" microilcopi'u' ]'elativas
ás necessidades do' serviços cllimico 110 'pitalares, á lJacterlOlogia, tão

I Em j 96 n recei!n. desse Laboratorio loi d~ 2 s; 395$-1, 5 e n despeza montou
em 254;ô37, 057, hayendo um saldo de 33;,5,:'132.

A secção do reC<'ituario satisfez a 11.5 !J prcscrip':õc. mcdic"s originaes c 5,t46
pedidos e repetições do receitas.

Director - phal'maccntico major Au u to C 'SOl' T>iogo.
Ajudante - phnrmnccntico Cllpitão • !iredo José AorlUltes.
• Eslá sob n direcção do medico do ;t, classe Ir. Francisco de Paula Guimarãos,

que se ncho impedido com assento no Congr ,.0.'acionoJ,
Substitue-o o medico de 3" classe Dr. Tsm(le! do. Rocho.,
Funccionn. â rua Conselheiro Ftu,tado,
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desenvol vi,la e mod.ificada pelos pI'ogressos elos moL!ernos expel'imentos
e ao pal'a, itismo ; a pesquim sobl'e a origem, natureza. patlto~enia,

tratllmento e prophilaxia ua mole tias endemica , epidellliL'as, infecto
contag'lo as, obsel'vadas no paiz e especia.lmente no meios IlJilitares.

Se necessario f'ôl' tel'á, annexo, uma secção de bromatologhl.
aL'lbol'atorio é franqueado aos medicas militare', aos pI'ofes ores

das in",tituições ue ensino, e ,t touos aC1uelles que e dedicarem ii es
pecialidade. Seu pessoal compõe-se ue um director, um auxilia r technico,
dous ajudantes, um escripturario, um porteiro e um servente.

Apezar de todas e-tas repartiçõ s cI'eadas: liospitaes, enfermarias,
pharmacias, labol'atol'ios, etc., o depdl'tamento de saude é defeituoso,
incompleto e me mo um tant,)' ob oleto.

Não ha u fi serviço de lXldioleil'os, de edermeiros convenientemente
organisado. Não exbte nm materia,l sanit,t1'io de accordo com as exi
gencia da sciencia modcl'na: tud" é pl'Ímitivo, anacllronico.

Cumplet,1 a lIsencia de canos - ambul,lncias para transporte de fe
ridos em campanha, de carros-hospitae " de cirurgia, LÍe gigos para
curativos.

Nenhuma banaca Torlois, nenhuma padiola FI'anck nem Scot,
nenhull1 alforge, nen1luma ambulanui<t para a cavallarht.

Ne'te ponto, os nossos Vizinhos da Republica, Argenlina levam-nos
a dianteira.

F,Lzemos no s~s, as'palavra, do illustrado capitão Servilio Gooçal ves:
« Aquelles que um elia ti verem a l'espoL1sallilidade do destino das

tropas, tenham compaixão dos f'el'idos ! »

v

A Justiça Militar estutuida paI'a conhecer e julgar dos crimes
milita r e-, é exercida p·los consellJos ele investigação, de guerra e pelo
Supremo Tribunal MilitaI'.

a COIl 'elho ele invt'stigação é formado do summario da culpa, o de
guerm julga em primeira instancia e o Supremo Tl'ibunal Militar
julga em se~unda e ultima instanrÍ<t, h<lveuuo ;Linda o I'F\Cllrso dos
embal'g-os par,L o mesmo tribunal ou de revisão para o Supremo Tri
bunal Federal.

A::sim. o conselho de iuvestig;LÇão fOl'ma a culpo. aos militares
indiciados em cl'ÍllIes militares. aos paisanus indiciado' em crillles con
sidel'"do~ militaI'es em telllJlO de "'uena e lIOS logares em qlle oper'arem
forças do exel'cito ou da armada, ao' mililal'es que commetlel'em
Cl'ime' communs em telTitorio inimig-o 011 alliado e nos logare::; em
que o Goveruo manuâl' observa:- as leis milit,tI'es para. o estado de
g.uel'ra, '

a cOlhelho de inve ligação pronuncia 011 de pronuncia o indiciado.
PI'ofel'ida a pronunciu, o in'licia,lo é obl'igat01'iamente suiJmettido a

,conselho de guerra.
O con elll0 de gnel'ra processa e julga um primeira instancia todos

os militares e paisanos prollunciados pelos conselhos de illvestigação
em to los os casos alli considerarlos, e mais quando a despronuncia não
fór cOlltll'mada pela autorit1ade militar que tivel' convocado o dito
.cons luo.
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o~ conselhos de investig-,lÇão compõ m-se de 3 ofl1ciaes de patente,
nomendos, ii, vi ta das e~c:tlas I'révialllente organisadas de entre O' de
superiol' )lI igual patente aO do indiciado, servindo amai gl'Hdua.do
ou noti;ro de pl'esidellte, o immediato de inteITog,ll1te e o mais moderno
de e~cnvão elo summario.

0" eouilelhos de guel'l' I ·üo constituirias por sete j lIizes, tendo pal'a
pre~idente UIl1 om 'ial ~u pel'IOl' r, os de!llaiil memhl'os de omciae' de
gra.Ju:-tçüo il1llll"ldiatamente . uperior no réo, ou pelo meno igual.

Quando O reo e prat;a de pret em delicto e que não pl)s~a ser
applic;lda a rena cujo ma:imo sejôl de trint:t annos de pl'iiio ou pena
de morte em tempo de gllel'I'Il, o con elllo é campo to de um capitão
presi lente, cinco officiaes subalternos e de um auditor, relator do
voto,

o Supremo 'I'ribunel Militar!

Estabelece a fól'ma processual militar; julg-a em se,!!'unda e ti ltima
install('ia todos os crime' militare'; communica ao Governo, para
este proc der' na fôrma d.L lei contr'a os individuas fJue, pelo exame
dos pro e so", verilicar e"tal'em indi iado' em crimes militares;
proces'a e jul~a os eus m"lllllI'o., nos crime milital'es; consulta rom
o seu parecer' as fJuestõe quo Ilre fOl'em atl'ecta p,'lo Pl'esidente da Re
publica sobre economia, discipliua, direitos e deveres da forças de
tel'r,t e mal' e clailse» (lllnexas; expede a' patHl1trs milital'e' dos
omcines elIectivo , rl'fol'm'"los, honol':lrios e clll"es aonexas.

O tl'ilJul1al é constitllido do 15 membro::; vitallcioil, sendo 8 do exer
cito, 4 de aI'rnarla e :l juizes to~ado '.

Como "e vê, 'ur'g-e no,; C0l1se111OS tle g'uena a existencin rle um
pe::isonl puramente composto tle funccionario" que n;io e reCI'utnm
no seio dos oificiaes, mas entI'3 os gl'Uduado~ em direito:- os audito,-es
ele guelTa.

Cau' di ·tl'icto militar. em fJue se divide militarmente a, Republica,
e na Capi ta I Federal existe um a udi toI' d guerra pl'ÍI'ati voo que é o
relator do summario, fJlIe li 'calisa.;t IlJ<ll'cl1't do pI'oce" o n tocantCl á
obsel'vuncia tias di~p lsições legae' e l'egulllllClntos militares, auxilia.
o juiz inlerrogante na ilHlllil'lção ti" teslell1Ullh,lS e no intel'l'ogatol'Ío
do reo, e tinallnente pr'omove todas a diligencias no intuito de evitar
as delongas do processo.

Os a.llCli tores ~rro :l\I'xiliatlos por a uditores auxiliares em todos os
caso em que a arlministI';lção da justiC\ militaI' o exija..

As pena i01po~tas pelo ,'uJll'emo Tribunnl nâo sãó executada
senâo depoi do - Uttmpl'a-se - do nj udante-genel'al do exercito.

J o 'upremo Tl'ibulInl ~filil:lI', tlntigo C01lgelho 8npI'''mn ~lilil:ll' 11(' .111"ti<:n..
Sua. C!·~~If:ã.O rln.ta de ii dê d('z~"mI.H·1) lh' 1040, .'lIh:' fh~ll1''1 nuuv'ã,) dtlo cot1:;!'lho dI:

OHl','('O, c L'('gnl:1.vn-so pelo l't'glllcnLo de 2~ dtO .]('z~mhl'n fif' 16 i:l. fl'sQhv'üo e orrll"J1s
l'égins do cOllsplho tl(\ gnerra ele LisLo3.. Em tO do :Igo 'lo d~ 177; ll'nnsform:l.-st' cm
COJlsrllw StI)Jí'l'I1W mas Só pelo :,ha1"i de 1 fIe :tb,'il ti,· i. O I~ delinitiv:tm"lltC' CI'e:ll]Q
PaI':t. lI'alar flo~ nC'g'orios que. er:t.1n do domillio do Conselho f..lt,~ UcJ'r:.l, c do ~\]mi

rnlll:lllo fle PUl'lUg:ll.
O ~ lU do fll't. 77 lia COllsLiluit:ão Ft'(1c~I" 1 C:'C'·,U. ("n slI},.. tLni ':io : n ('Ollsel/,f

.~·l'IJj·CIIW, o 8"J','/.'I,1.0 '1'1"i!nuwl .~li 'ilar, cllj~t. o"õnubiac;ão c :ttl:'ibui,:ü(' esluo .1'eSU
lauas em lei.
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As penas são ainda classifi atlas seguuJo os arliO'os de guel'ra,
provenientes do regulamento de infalltaria de 1763, cl1'lmado Codigo
do Contle de Lippe, e pcllas ol'l1ellltn<,:as de 9 de abril de 1805.

Nos casos omi 'sos applica-se o Co ligo Penal dtt Armada.
Não 11<\ um codig-o penal miliLal'.
Pal'a. as int'I'ucções ou transgressões' disciplinares em tempo de

paz ba nm req-lIhtUlento disciplinar I]ue prevê, quanto passivei, todas
es as faltas, ue 'de que não sejam classitlcadas como cl'irnes pelas leis
mi1ital'es.

Esse' cl'imes, commetLido contl", os pr'eceitos da nbol'dinação, da
disciplina e da mOJ'al, escapam ii acção do regulamento dis ·ipliuar.

As Lransgres ões 011 in f'l'acções sfi.o punidas pela admoest'lção,
reprehens:ío, detenção, dohl'o do sel'viço na gu.mJa, baixa tempol'aria,
ou definitiva do posto e prbão.

As admoe tações e reprehensõe3 sc filzem particularmcnte, nos
circulos dos pares ou em detaJlle; a detençõe se operam no
recinto de uma fortaleza, tio qu,u·tel do COI'pO. da comp'lIlhii1, da sala
tio estado-maior do corpo ou lia moradia do culpado, conrol'me a gra
vidade tia r.iI ta cornmettida.

As pri ões se effectuam em casa aberta tle fortaleza ou l]u'11'tel, em
casa fechada ou qu Idel, em pl'i fio fechada, quanto as p",,<,:as de pret;
no recinto de uma fortalez,t, do quartel, na nllt do estado-maior do
corpo, na U1orat1.ia do culpado, quanto aos ofliciaes.

VI

Existe no Bra.zil, a. 'sim como em todas as potencias militare', um
certo nlJlnel'O de estabeleciJnentos destinados a am parar os tllhos
orpliãos dos solllttdos e a recai heI' O' de ;>rotegidos la i'úrtull<t que a
sorte das arllJas ou as vicisitudes tIa vi la alTancararn-lhes os meios
de subslstencia.

o Colleglo MiHter

Fundado em 1889 pelo nnndo conselheiro Tllomnz José Coelho de Al
meida, destina-se a receber gmtuita1tlcnte os filhos e Pl'illlCil'oS netos dos
olf1ci< es efIeclil'os e refúrmadlls do exercito e da armada, bem como os
filhos e primeiros netos dos olf1ciaes hODOl'al'ios por serviço de guerra,
o filhos das praças de pl'et mOl'taS ou invalidltlas em combate e dos
pl'ofesores do me'mo collegio e das e~"olas militcll'es da Rei.ublica. e,
mediante conlribuiçeío pec!tniaria, alul1Jnos pl'ocedentes de outras classes
sociae .

E ti especie de orphelinato milit·u' rece!:le gratuitamente em
primeiro logar:

orphãos de pai e mãi:
a) lilhos ele olIiciae e(redivos do exercito e da armada;
b) !ilho' de omciaes ref'JI'm;ulos do exercito e ela. armada;
c) filhos dc omciaes honor'arios elo exerciLo e da armad.l por see

viços da camp,wha;
orphãus tle pai e mãi, das mesmas cla ses e na mesma ordem;
os demais filhos de olilc:iaes des as clas,es, gUHrdando sempre

identic:l ordem de precerlencitl, e uem a'5sim os filho da praças de
pret morta aLI innlli bldas em comlJate e dos profe sares não militaees
do collegio e das e 'colas mili :ar'cs ;

os primeiros netos dc ufficiaes tlessas classes e na mcsma ortlem.
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Terão prefdl'enci t em c"da um 110s grupos:
a) o' filhos H primeiros netos de militares rle ql1'1If]Uel'cla e,

mortos em comlJate, em acto de serviço, ou por e!1'eito desle ;
b) o' fililo'i de offidaes 9 seus primeiros netos inulilhldos ou

feridos em coml,ate ou em el'viço;
c) os filhos e nelos de officiaes com serviços de I'ampanh'l ;
d) os canrlid,llo flue oLti verem mel hures notas no exame de

admis_ào;
e) o que em ,irtude da ilade não puderem matricular-s0 no anno

sen-uinte.
Na cla sillcação rle cada um um; D'rllpos dlwer-se-ha attender

qnanto po sivel ;lOS recursos pecuniaJ'iosdo candidatos, pI'e('erindo·se
o::> menos favorecidos da fortuna.

Os mennre matr'iculados como alumno gratuitos, fluando com
pletam o CUI- o, ticltm obrig\dos a prestação tle sel'viço militar no
exercito 011 al'mada, de accôrtlo com as leis vige:1tes, salvo o ca o de
inca pacirlllde phy"ica comprova h em inspecção de saude ou de iude
mnisHl'em os co('res publieos das de::>pezas com elles feitas,

E.;sa despeza. comprehollde os gasto feitos com alimentação e
vestllurio do' alumnos.

S' antes de concluir o cllrso o a\ul11oo retil'al'-se do coI e;üo ta
perlid de sell pai 011 tutor, ficará. ujeito it mesma indemnisõlção, pro
porcionalmente ao tempo de sua freqllenciõl.

To los os candidatos a matricula serão submettirlos a exame de
admi,,~ão. exceptllnclos o, que npresentarelll "tte"tauo r1e '1ue ('re
quen tn I'nlll o Gymni1 io Nacional, e os flue goz:\rem ue clII'riculwn vilr;e
das escolas Pl'illJal'ius.

I Commanda o ColJegio ~Iilita" o tenente-coronel do Corpo de Engenheiros
Dr. Josõ Alipio ~lacedo da FontouJ'a Co.tallat.

Em i O de abril de i896 começaram os trabnlhos lectivos, que tel'min'lL'am a 3i de
dezem bro, e a 2 de janeiro de i 97 ti"eram Ioga,' nos dou3 cursos os exames das
dh'cl'sas disciplioac;, os quaes proJongn.ra.=n-s até o dia 20, seguinuo-se o EX..\~IE DE

:llIÁDUREZA que terminou a 29,

O "esnllado des'es exames foi o seguinte:

CUR. o .. ECU:XD.\RI,1 - Appro\"3.,los:- i" nnno- cm porluguez 22 alumnos, ~m
francez I " em arithmelica 2u, em geographia ;tu e em desenho 26: sendo appro"a<los
i e deixando ele comparecer n. exame :tt nlumno-i.- 2n :lOno - CID .l)OrtuglH~z 22
0.1 um no", em francez 24, em geogrnphia lS, em 'l.I'ithmetica 19 e em desenho :'(1; repro
,-ades 14 e não comporecerum a exame 31,- 3" anno - em inglez 11, em ,lI,-mão
j j, em hi lOl'ia universal j 1, em algebra iO, em lopographia 1i e eUl desenho j 1 ;
foi repro\'ado 1 e não comparecol'"m 6.- 'l" anno - em g('omelria iO, em a'gebrn
j2, em :dlemão iO, em hislol'i" univers,,1 10, em inglez iO, em lopogrophia 10 o
em desenho i2; repro""dos 4 faltaram a exame 8,- ::'0 anno - cmcol'ogr'phia e
hist ria. 5, em litLcralurn. 5. em 3.slronomi:l5, em SCif"DCins unturacs :> e cm <1('s('hno 5.

Censo DE .I.D.l.l'T.\çlo - ,\pprovados:- i" seri' - porluguez ii alumnos, ~m

nrithmcliC:l 7'2, em geographia 72 e em Iir:Õ;lC; do cou '~lS 72; fOl'am rpprovtllJos S
e deix:ll'am de c(,lnparccer a exame S. - 2:1 S~l'ic - em porlngul'7. 76, em aritllmelicu,
76, em geogrn..phia 76 e em liçoÕDS cle cou..;ns 70, sendo reprovados 24 p cleixauclo de
fazer exame 12.- 3d seria -cm portugucz;-):J alumnol:t, ~m nrilhmclictl .:Jj, mn geo
graphitl ;'5, em lições de cousas 55 e em desenho 5::'; for" n "-provados 73 e não com
pareceram ll. exame 36,

Conc!uir"m o curso no anno findo;; n.lumnna, qn.', sllbmellidos" I;XUI& UE 1.\01'

:REZ.l, fora", pleRam nle approvudo' cabendo n U!11 delles n not" de dislinCJ:ão. compe
tindo-lhes assim o tilulo de - Agrimensor - em virlude da letlra lJ dns dispo ições
espeches do arl. 2g do llegul"mento,
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Com menos de oito annos de idad ,de t:'eze ou mais de trE'ze
referidos ao rli.l I de janeiru do anno de matricula, canrlidalo algum
Sel'a fldmittido no collegio.

Todos os matriculandns, antes de efrectuarem a, respectivas matri
culas sel'ão :::uumettidos a inspecção de saude, aOm de prOV,lreJll se estão
ou não aptos para o sen'iço doexercito ou di\. al'JIlada ; os contdljullltes
só serão aumitlidos a. essa inspecção se mostrarem desejos de seg'lil' a
profi ão militaI'.

Os clllltl'ibuintes intel'llos pag'al'ão rle uma. só vez, no arto da matri
cula, á joi;t de SOS e a pensão anulla I de 720, em qnatro prestações tl'i
mensaes, cujo pag-amento ~erá ef1'e,'tu,do adiantadamente.

Os exteroos pag-ilrão a joia de 50$ e a pen"üo annual de 600 em
quatro pre tações tl'imensaes e adiallt"damen le.

A educação integral rio collegio militar é mini tl'ada em dous
cur,'o , um de adaptação e outl'O secundario, sendo as divel'sas dLci
plinas a elles per'tencente' distribuirlas pela seguinte fórma :

CURSO DF; ADAPTAÇÃO

Edl,caÇao ]Jhilsica e tcchnologica - Gymuastica, e gl'imn, recreio,
velocipedia. natação, instl'ucção militar do exercito e nalal.

Educação mental - Pc"tir:a tia língua. materna. ElelllPntos de
ar'itl1metica pr:llica, ystem:l tle pe,:os e medidas. Noções de geometria
pratica. De-eo 110 linear. Liçõjs ti", COIISI\S e noções coocl'eta de
s iencias physicas da. histod;t natlll';,l. Elemento de geo.:rapbia e
historia, e pecialmente do BI'azi!. Elemento de mu ica vocal.

Erltlcaçüo monll - Priucipios de In0ml e instrucção ci vica 8'
militar.

CURSO SGCUXDARlO

Educaçl70 ph!Jsica e teclmologica - Gymnastica, na tação. Recreios.
Equita<;ão. li] grima. Instl'llcçàu militai' do exercito e naval.

Educaçüo mental - LingUit matern:t. Gr';lmmatic<l expositiva
( estudo complementar). Gr',\mmatira. historica precedida elas noções
indispensa veis ela lingua latina. Littemtura nacional.

FI'auce7., estudo elementar' e pratico, estuúo complementar e
prati o.

1nO'lez, estudo elementar e pratico, estudo complementar e
pratico.

Allemão, estudo elementar e pratico, estndo complementar e
pratico.

Arithmetica pratica completa. AI'ithmetica theorica e pratica..
Algebl'ft até equações do 2" g'1'ào.
Geometria pl'eliminal' e tl'igonometrÍa rectilínea e espherica .
GeolJ1etria e~pecin I (estudo pel'functul'io das secções l'OniC,lS, con-

choides, espil'al, cissoide, cycloide, helice e limaçon de Pascal ).
Algebra, estudo complement'lI'.
Historia anLiga e média. Historia moderna con temporanea e do

Brazil
Geographia g-eral. Geograp!Jia physica e exercicios lia carto

graphht. Geographia geral. Geogl'aphi,t poli tica e economici1, exercicios
cartogra phico".

Hi toria e dlOrogmplJift elo BrilZiI.
Noçõ s concl'etas ele astrcnomi,t physicn. e asLronomic1.
Noções concretas de wincl'alogia, geologia, lJotanica e zoologia.
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Geometria pratica e topographia.
Desenuo de aquarella, topographico e úe plisagem de marinha.
Musica,
Educaçao moml- Principios de moral e in trucção ci vica e militar.
Os ai nmnos que ouliverem approvoções em todas as matel'ia.s do

curso secundario ( cinco annos), bem como no exame de madure.a,
terão o titulo de agl'imen-or, cabendo-lhes o rlireito á matricula no
curso geral das escolas militares, naval ou de engenhal'ia da Republica.

No intuito rle servirde abrigo aos officiaAs e praças de pret iuva
lidados no serviço das armas, existe:

o Asyl0 de Invalidos da Petria I

C,'en.do em 1810 para um tlm mui limitado, como o ue refu"'io das
proças l'eformadas de exercito, foi em 1857refol'lllaUO, nlargaudo-sesua.
esphera de acção.

A guerra, do P.\ragnay poz em eviuen0in. a uecesjd,lI!e desse alar
gamento, alJl'indo n.s porta.c; do Asylo a todos os servidol'es da p:\tl'ia, que,
por sua velhice ou inutilisação na guel'["1, não I udessem prover ás
necessidades da. vida material, dada. a in urnciencia dos meios pe
cuniarios.

Ainua mais, a S:JI'te do' filhos, da viuvas. das mãis dos milital'as
mortos ou impos ibilitaúos do serriço ntlt'..tliir,lm a pieJarle puLJlica.

Constituiu-se, Clltão, UOl,t socieda le, cujo ci1pital foi arll]uil'ido por
meio de uma. suuscripção J opu lar, sellllo porém, a parte adminis
trativa g-el'ida pelo Mini tel'io da Guerra,

Os seus eslo tu tos foram approvad03 POI' de::reto n _ 3\)04 de 3 de
julho d ~ 1857.

Mais tarde, em 1835, depois de varÍilS tentativas, a Associ,Içã.O Com
mercial do Rio de Janeiro SUlll'Og-OU todo~ os direitos e oLJl'igações da
queIja sociedarle, cujos fundo:; attin'Yiam a elel'ada quantia de
1.403:000~ em apolic~s da dil'iJa publici)'

Actualmente a As-ociação Commercial nega- e a concort'ar para.
a manutenção do A yl0 e do Collegio ~lilital', pl'on~ovendo o Governo
contra ella acção juridica para l'elmver o ]Jatrimo~io condado á sua
guarda.

Toda a despeza do Asylo refi ue para os cofres vublLos da União,
despeza que vai se avolumando dia a dia, nono a aono, demons
tranúo a ne es~ida[le ioadiaval de p:-ocul'al'-Se em outra ]lal te o reeulio
indispensavel à manutençüo de tão util, quão hum'wital'i t in-tituição.

O A 'ylo receb3 em S3U ssio:
1.° As praças de pret l]ue e illlpo-ibilitarem Pll\t o serviQo

militar, cm cOllsequeucia da f'lI'imentos l'ecelJidos enl combate, v llúce,
desal;tre ou molesti-ts adquiri<ia no mesmo serviço, e não plldel'em
por qualquer desses moti vos oLJter os meios de sua ullüsteocia.;

I Dit'ige CSSJ esl~oel~cimP.nlo o gen;,r:tl de orig:tdl\ refor n:luo ':Ao 'los ~I\no:ll

Ferreir:> de AI':llljo.

- 23
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2." As praças de pret reformadas que não se acharem inteira
':mente impossibilitadas de promover os meios de sua sub~istencia e
<O reqMrerem.

Em 31 de dezembro de 1896 o Asylo apl'esentava o effectiv~ de
.330 praças do exercito, 96 da armadt\ e 80 officiaes.

VII

Na auseuciôl de um Departamento economico, com as suas secções
de tomadas de coutas, <tuministração ele CUIlllos e caiXtlS militares,
existe a

Contadori<', GereI de Guerra :l

Essa repartição é destinada a examinar, processar, tiscalisar a
'pagar a de peza realizada em todo o BI'azil pelo Ministel'ío da Guerra.

Dividü!ct em tres secções e ulI1a pagacloria, sob a chefia ele um
-empregado civil, á Livre escolh", cio Govel'Uo.

A l' Secção tl'ata do exame rias despezas, excepto a q~e

for eITectuada pelo Thesouro Nacional; do averbamento uos vencI
mentos que forem pag-os, da tomada definitiva e njuste de contas
dos respon 'avei ' de qualC] ner ordem ou classe por clin \leil'o e vltlores
pertencentes ao Ministel'io da Guel'l'u; do assentamento dos re,;pon
-saveis, exame do li vrOS e documeu to relativos fi gestão dos negocios;
<las informações sollre as pretençõe~ a respeito de vencimentos;

os CaD tl',ICtOS para foruecimen tos de vi veres, ferragens, forr'lgens etc.
A 2" Secção escriptura a cI, speza l'ealisada nã0 ~Ó na capital,

~omo em todo o Brilzil como fora delle, pelas legações e consu1<ulos,
~gencias ou l'eparlil;ões; orgallisa os orçamentos que devem ser subo
lJl1ettidos pelo Gover'no ao Poder Legislativo; escriptul'a e dbtribue
~s creditos aos Estados par<\ OCCOl'l'61'em DS despez:.ts que etrecluarem
{lar' conta do Ministel'io da Guel'l'a; demonstra a necessidade cios
-cl'editos supplementares e extmordinario::i.

t .\ ConL:>.doria Geral ,la l1uel'l'a tem o seguinte pesso:>.l:

1)il'ecLor - General de brigado. honol'al'io Cados 01'1''':\ da ilv:>. Lage,
Chefes de secção - Tenentes-eoroueis hOllor:>.rios Jose .\lballO Fragoso e .I.ntollio

:Fr"ucisco Moreira do Qlleil'oz, Major bonomrin Antonio Bruno de Oliveir";,
i0S officiDCS - 1Iajores honol':u'ios Claudio FCl'l'cil':L dos Sn.nLos, .João dos StLOtos

:Ferroir:>. <la Hooba, Manool Damasceno B:u'bosa, Jose lunoeollcio do ~liranlb, Alfi'edo
Ár:>.pehy Fornandes, o João Pio Alves <la Silv,,,-.

205 officiILes- Capitães honorarios Alfl'edo Jos,' do Souza P:>.ssos, • utonio José
llmres <ln. Fon oc:>., José Alu rLo ~[arquo de Sá, AleI' do El'llesLo lo Sonza, Tancrodo

'Clodomiro Rodl'igues do Vaseoneellos, Cal'los ,Joa IlJim BnruosIL, ,Joaquim Juvoncio
Petra de Ban'os, J ronymo Braz das T"ill:1.S, Edual'do Carlos DlIqllo-Estr:>.da de 13arros,
major Fr:>.neiseo Augusto dos Santos. capitães L:>.I:'1.yeLte EuO'enio Valdotaro, Carlos
PinLo Fert·:>.z, Lueallo H is e Manoel HaYll1l1ndo Cordeiro, tenenLe honorario Antonio
-c:>.steUo Branco de Oliveira,

3°8 ofileiaes - Tenentes honorarios Rodrigo Alves de ,'Ollza CouLinho, Ignacio An
tt,onio :\IoJ"eirn. do Queiroz, Laurinno La.ur ntino das Tl'inas, ca.pitão Ernesto Ferreira
..Jo Andrtlde, tenente Luiz J:1.cinLho Toixeira Campo e Victor ,]:1. Costa Volloz, alferes
..:\fanool RutUio de Araujo o e:1.piLão Eduardo da Cruz Rangel.
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A 3a Secção etIectua a. matricula. de todos os empregados civis
pertencentes ao Miuisterio da Guerrl~ ; o exame moral e arlthme tico
de to/la a.de~peza 9~e houver de ser paga por contl~ do Ministerio da
Guerrll; i1qul,la. diVIdas perteucentes a exercícios fiudos as indemui-
sações e o tem po de serviço dos em preo-auos. '

.Nos E ·tados a despezlI. é paga pel,Ls alfandeO'as ou pelas dele.
gaCIas tlscaes a cargo do Miuisterio ua Fazeu la. o

INSTRUCÇÃO MILITAR

OMMARIO.- Escolas regimentaes.- Escolas milllares (Capilal Federal, Rio Grande
do Sul c Ceari).- Escola Superior de GU"l'l"a.- E'colas pl'aticas (Capitall~ederal

e,ruo Pardo). - Pol)'gonos de til'o (Realcll"'o c aural ).- Escola do, ·argentos.
- Biuliotheca do xercito.

I

«Não basta ensiuar-~e a um individuo qunlquer um pouco de
exercicio pal'a que elle seja um soldado, na vel'dadeil'a expre-são da
palavra, como outl"ol'a se Julga.va, pOlluera e com razão o General
Bugeaud,

Quem tal pen ai' commette um el'ro grave, gravis imo.
O exercicio é uma questão secuuual'ia..
Soldado é aquelle pam quem a nostalgia deixa. de ser um tor

mento, para quem a bandeira, do l'egimento é como o sol que aquece
a todos os corações, que vivitica, todos os organismos, que oxygena
todos os orgãos.

Solrl.ldo é aquelle que tem sempl'e prompto o abre pal'a. desfel'ir
sobre a cabeça do inimigo, em defe-a da Patria oJIendida..

So se é soldado quaudo so tem inteil'<t confiauça nos chefes e cama
radas tanto da direib como da esquel'da; quando se os ama, se os
venera; quaudo, emtim, se commuuga da mesma uôpa, na expressiva
phra e de Napoleão.

E tas qualidades se adquirem somente pela instrucção e pela
educação militares.

Não é soldado quem o quer ser.
Nii.o bastam a farda, o salJre, a lança. ; outras qualidades se tornam

necessuria" .
A in trucção e a disciplina são os cadiniJos onde se apuram os

grandes genios ela guerra.
E' paI' es a razão que touas a potencia e meram-~e na educação

intellectual e mOI'al dos cidadão armados.
Von der Goltz, referiudo- e or!!ulhosamente ao exercito a\lemã.o,

assim e exprime: «O exercito é constituido pela in trucção intellectual
e moral da nação. »

Em todos os exercitas regulares das nações civilisadas o soldado é
submettido a uma e pecie de noviciado, o uoviciado escolar,
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II

No Brazil, o indi viduo que ali ta-se nas flleit'as do exercito é
immediatameute levado á escola regimental de seu cOt'po, se é anal
phabeto.

Abi elle aprende a ler, a escreveI' e as quatro operações sobre
numeras inteiros. Esturla a operações sobt'e fmcçõ3s orrlinarias como
decimaes, metroloo-ia, elementos de de~enho linear, noções mui rudi
mentares dos phenomenos physicos, chimicos mais communs, ligeiros
conhecimenlos sobre l1ygiene militar, factos d.3 hi toria patria, exem
plos notaveis de disciplina, Vitlol" abuegação e patriotismo, rudimen tos
de moral, deveres tlo soldado, do cabo de esquadea, do funiel e do
sargento em todas as cir'cumstancias de paz e de guel'l'a.

Cada corpo tem a sua escola regimental dirigida por um official
suballel'llo de reconllecirla aplirtão p.\r.\ o magisterio.

E' auxiliado em suas fUDcções por um ou mais s3rgentos, con forme
o numero de alumnos.

Annualmente, perante uma commissií.o presidida por um delegado
da autoritlade a qutlm estiver sujeita a escola, se procede a exames
finaes.

Se nesses exames :lpl'esentam visivel e notaria aproveitamento são
louvados em ordem do dia e dispensados do sel'viço por certo e
determinado numero rle dias.

Inl'elizmente, essas escolas não teem dado o resultado que dellas se
esperava; raro é o alumno que dos bancos das escolas regimentaes
sabe para as escolas mili tares.

III

Tres são as escolas militares, tendo todas um curso preparatorio.
Ne 'se curso se matriculam paisanos, que assentam previamente praça
no exel'ci to.

Toda essa esc la se regem pelo regulamento que b:\Íxou com
o decreto n. 330 de 12 de abril de 1890, e destinam-se á in trucção
pratica e theorica dos officiae:; e pt'aças de pret do exel'ci to.

As doutrinas qU'3 con tituem o ensino theol'Íco desses cursos são
di tribuitlas do seguinte modo:

CUR o PREPARATORIO

1° onno - 1" aula - Al'ilhmetica (estndo completo).
2" aula - GI'ammalica portugueZ"l.
3" aula- Grammatica., leitura e tl'aducção facil da liugua fl'anceza.
4" auja - Geographia physica e politica, particularmente a. da

America do Sul e com especialidade a do Bl'azil.
2° anno - \" aula - A1gebl'a ( estudo completo).
2" aula - E tudo complementar da língua portugueza.
3" aula - Estullo complementar d,t lingua t'l'anceza,
4' aula - Historia, especial mente a do BraziJ.
5' aula - Desenho linear e de aquarella.
3° anno - I" aula - Geometl'ia preliminal', trigonometria rectilinea,

geometria especial (estudo pel'lunctorio das secções conica, conchoide,
cicloide, cissoide, espil'al de Arcllimetles, helice e Hmação de Pascal).



INSTRUCÇÃO ~lILITAR 357

2" aula - Grammatica, leitura e traduc{'ão ela lingua ingleza.
3" aula - Gru,mmatica, lei tura e tl'aducção da lingua allemã.
4· aula - Noções concl'etas de astronomia, pbysica, cbimica, mi

neralogia, geologia, botanica e zoologia.

CURSO GERAL

1° anno - 1° periodo - Cadeira - Geometl'ia gel'al ; seu comple
mento algebrico.

2 0 periodo - Cadeil'a - Calculo ditrel'enchl1 e integral (estudo
completo)o Noções ~el'aes de calculo elas di1l'el'enças finitas.

Aula - Repetição da cadeira do la pel'iodo.
Ambos os periodos - Aula - Geometl'ia descripti va (e tudo com

pleto); traba!l10s gl'aphicos conespondente .
2° anno - 1° pel'iodo - Cadeim - Mecanica geral, preceditla. do

calculo das variações; suas applicações ás macbinas simples e á Lalistica
no vacuo.

2° ope~'iodo - Cadeira - Astronomia, preceJida. ela trigonometl'ia
espherlCa.

Aula - Repetição da cadeira do l° periodo o
Ambos os periodos - Aula - Theol'ia das sombras e pel'specti va ;

desenho corl'espondente o
3 0 anno - 1° periodo - Cadeira. - Pbysica (estudo completo).

Noções de meteorologia.
2° periodo - Cadeira - Chimica (e,tudo completo).
Aula - l{epetição da cadeil'a. do lo periono.
Ambos os periorlos - Aula - Top0f.{l'aphia (e tndo completo ).
40 anno -1" periodo - Cadeira - Biologia, pl'ecedidada syn these

historica das sciencias anteriores e seguida ela que lhe diz respeito.
2° periodo - Cadeira .- Sociologia e moral.
Aula - Repeti{'ão da cadeil'a do l° pel'iodo.
Ambos os pel'iodos - Aula - Desenho das cartas topographicas j

cOl1strucção e reducção dessas cal'tas.

CURSO DAS TRE. ARMAS

(Um anno) 10 lJe1'ioclo - I' cadeiI'a - FOl'tificação, artilharia e
balistica no meio resistente.- 2' cadeira - Dil'eito publico, dil'eito in
ternacional, diplomacia, direito militar, constituição brazileira. Noções
de direito administrativo e de economia polilica.- 20periodo - T,\ctica
estrategica. e hi toria mililal', especialmente a do Brazil.

1" aula - Repetição da la cadeira do l° perioelo.
2" aula - Repetição da 2" cadeira elo lo periodo.
Ambos os lJeriodos - Hippologia e hi'giene militar.
A approvação plena em todo o curso geral dá direito a carta de

bacharel em sciencias; a approvação em todo o curso geral da direito
a de agrimensor. Os alumnos, praças de pret, que tiverem appro
vações plenas em todas as cadeiras e aulas dos primeiros annDS do
curso gel'al serão logo despachados - alferes-alumnos.

O candidato á matricula no cur o preparatorio deve satisfazer as
seguintes condições: licença do Governo, ser maior de 15 e menor de
21 annos de idade, conhecer praticamente as qna 1'0 operações sobre
Dumeros inteiros, saber ler e escrever correctamente e ser vaccinado. Só
serão acceitas as certidões dos preparatorios passadas pelo GYllloasio
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Nncional, qllalquer faculdade ou escolas superiores da Republica~

pela Inspectoria Ger,ll de ln-trucção Publica, ou pelas commi sões
de que trat~ o decreto n, 5429 de 2 rle outubro de 1873.
Os c',nelidatos ao Cllr o geral elevem ter licença do Governo, ser
vnccinarJos e ter no m:nimo 25 annos de ielade. Nos exames de ma
thpmat.icA elementnr só se acceitarão as certidões passadas pelas escolas
PoJytechnic:1, e Navnl.

Os candidatos a matricula serão dispostos em dous grupos: um de
mil i taPes, aLi tr'o de pn isn nos.

Preenchida metnde d,s vi1gas existentes com milital'es, dnndo-se
prefer'p.ncia: l°, aos mais gl'adundo ; 2", aos mais antigos, os militares
restantps e os paisAnos serão relacionados pai' turmas, cada úma das
q113es encerre todos os Ilue tivprem o mesmo numero de prepi1l'atorios
exig-idos na escola, sendo' a· ultima dos que apenas satisfizerem as
provas rle arlmissão; oulra metade pra pl'eenchida pelos que tiverem
maiOl' numero de prelxl!'a torios, dando-se preFerencia, em igualdade
de conrlicõ s, quanto ao numero de preparatorios: l°, aos milit-1res;
2°, nos filhos de officiaes do exercito ou da armada mortos em combate,
011 em consequencia de ferimentos ahi recebidos; 3°, aos filhos de officiaes
do exercito ou da armada.

Essas escolas são:
A da Capital Federal, a de Porto Aleg-re e a do Cem'a, nquellas

com todos os cursos (preparatol'io, geral e das tres armas) e esta com
o preparatorio sómente.

A Escola Militar da. Capita.l Federal (Antiga Escole de Applicação do
E~ercito) i

Remonta ao reinado de D. Maria I, em que o Conde de Linhares
obteve rio então regente n, .João a ('arfa réllj[l de 4 de dezemhro de
1810, in.1ituindo a Acadpmia Peal Militai', rlestinada a instrucção dos
offir.if1pS do exercito. Só muito mais tal'rle, quasi meio seculo depois
( 1855). foi que, <.Iando·se nOVAS instrucções e fundando-se a escola
de applicAç..'io, formou-se a Escola Militar, instituida no mesmo lugar
onde ella ainda hajA se acha.

Rpfol'mada, morliftcnda, transformada por di f!'erentes vezes, lá está
o seu bello ediftcio azul, entl'e os monos di'!. Urca e Ui\, Babylonia e
as pr:lÍfls da S ,ueJade e VPl'mAlhn, attestando na sua legendaria mudez
a existencia de tan tas gerações que por alli passaram.

t COOlm:md:l.Dte, o geneml de I>rig"<I,, Dr. :\Iiguel iII,,";n Git'"ru,

O pes.o,,1 doeentc da Escol,,- :\lilitnr d" C:>.pita) Feder:>.1 é assim con tituido:

CURSO PREPARATORIO

10 011>10: i" aula, Leonilio Antonio GaIvão; 20 "uln., Felisherto .José de Menezes;
3" auln, Dr, Eulalio AI""I'O do ouzn BoIlo; 4." nuln., ... (int. Leonilio Antonio
Gaivão ,.

2 n 011110: ia aul:t. FI'n.ncisco Ferreira Braga; 2n nuln., coronel Dr. Francisco Lino
Sonl'Ps de Andrade; 3" aulo, João Gottlieh 1'hcodol'o UtTlnker; 4.' "ula, m"jol' DI'.
Alfonso Lopes 1o[acb.odo; 5" alll", cn.pitão Dr. João Fulgencio de Lim" MindelJo.

3" omlO: i" n.u!:l, João BcrnM'do de Azevedo Coimbra; 2" "uln.. Dr. Jo"quim
:\fondes 1\lnlbeil'os: 3" "ula, l\f"noel S"id Ali Id" ; 4" "ula, DI', Alexandl'c José Barbosa
LinH!.
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A Escola Militar do Rio Grande do Sul
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Dr. Fr::Lncisco .\ntonio Ca1'Deil'o d,,- Cunha;
amuos os pedodos, LenenLe-coronol Dr. Leopold~

Na, cidade de Porto Aleg-re, no Estado daquelle nome, funccion&·
no grandA proprio nacional situado no Campo da Redempção.

Erlificio mandado con ·truir pnl'a servi,' (le fJ1HlI'tel "OS corIXls,
estllcion;ldos na cõlpital, foi mais tn,rde de~tioa"o par,\ a E,cola, Militar~

com inlematu, modificando-se ne'Le ~entido a plant'"\' pl'imitiva.
O edificio tem a fôrma rectangular, medindo a fcente 160 meh'os

e olaria 93.
Occupa uma áreft de 74. 80 metros quadrados, tem um pateo in

terno .co01 8.580 metros quaLll'ados.

CURSO GERAL

}o 0""0: to pedodo - Coronel ])"_ Rob"'Lo Tl'ompowsl,y LeiLão de JUmeilT:t;
20 periouo, majol' ])1'. AnLonio Gabriel de ~[ol'::Le' Rego; ::Lmbos os pel'iodos, genel'.1 ti
briguc1:t. Antonio José M=-trin. Pego Junior.

2' anilO: to pel'iodo - coronel Dr. ~1nnoel PeixoLo u"sino do Am::LrllnLe; 2~

major D,· ..\Ifredo Candido tle ~[or:l.es Rego; amuo os periouos ..... (inL. Dr. Leo
poldo BiLLencourL ).

30 011"0 : to periodo - Coron 'I
20 periodo, major Dr. Alcide Bruc
Rorlolpho Pinheiro BitLcucouL'L.

40 a"HO: to podado - DI'..Jose Edul""lo Teixeir" lle Souza: 20 perio<ll>
Dr. Licinio .\thanMio Cardoso: amlJo~ os periodos, tenente-cOI'onol D,·. Leopold
BiUencourL.

CURSO O.\S TRES :\RM.\S

10 pt'}'iorlo : 1. 3 c~dcirn. - Tenente-coronel Dr..\.rrricoln. Ewcrton Pinlo: 23 c....Ltleir~.
coronel Dr. Vicente .\ntonio rio Espil'iLo :':anlo.

2" 2'C"iodo: - Cadei1'n - Co,'oncl DI'. II nriqu(l Y::Lllad:>l'es; Aula de amIJos os'
poriodos - :ll~jor DI'. l<rederieo ~[al'jnho de Azevedo.

Fixado no anno lecLivo de 1 \lG m 745 o numero de ~Iumnos, sendo 300 oliciM$ e
445 pl'n.ç..-·s de Vl"ct, Ul~tl'icujtLL"1.Ill-!'"e ::LL6 15 de tl.ul'il do diLo :l.nno, em qu se iniciarn.tn
os trnbnlhos escolares, 62'\ tl.IUlllnO , sendo 27, officia.... s e 346 prtLç:Ls de preL, numero:
que elevou- e no correr do anno a 45, s ndo 402 oll1ciae, c 443 pl'::L~as do pret.

Nos x"-me finaes rc,,-lizados h uve 1455 ::LP[ll'oV::L,;ões e 30 reprovações,
nssim disel'imin~das : curso das tros '"'Ol~S, :JG apP"o\'::Lções, 2 plenas e S simples;
CUl'SO geral, 499 "ppro\'açõ s, 11 com di tincçn , ~G7 plenas e 11 simples e 10 1'e
pL'ova~õ s; curSO prep"-r,üOl'io, 93 appro\'a~ões, 19 com disLincção, 29~ plen:llS,
,,05 simples e 252 repro\'a~ões.

Concluir:tm o cm'so pl'epal'atorio 25 r.lumnos, o urso d3.s tres :trm3.S 9 c o·
curo o ger:>1 33, llos 'luaes "-pena t 7 recel, I'am o griLO de bacha"el em scioncias poc
sorém os unicos que satisfizeram as oxigencias rcgulamenkLre .

Em t 97 matriculamm-se 445 pra~as de p"et e 300 officiaes. Devido "- di\'erMS
C:1.US~S, entl'e ollns o movimento sedicioso do 26 de mnio, o nUmero decresceu
muito, de modo que em outubL'o deste anno baviam apenas matrkulac10s oliciaes. e
praç~s de prelo

1 ComDlanda a escol::L O coronel de engenheiros Dr ..Jo::Lqnim M::Lrtins de ;\1el1o_

O pessoal docenle ó assim constituido:

CURSO PREPAR.UORIO-l n-OJl1l0 - t' aula - Capilão Dr. Amphil0'luio de \:mvetlo=:
20 aula.... ; 3" aula - Capitão D,·. Adolpho CarDeiro da Fontour::L; 4" aula - Medico de 3"
classe Dr.. fal'coliDO José de ouza. Juuior; 2 a",'lO - 1: aul::L - C::Lpitão Dr. Francisc~

Sergio de Oliveira: 2' ::Lula .... ; 3' aula..... ; 40 ::Lula .•.. ; 5" aula..... ; .10 O"'"Do 

i" ::Lula- 2' aula - 3' aula. - 4." aula - Capilão Dr. José Rafael Alves de Azambl1ja.
CURSO GER_\L -10 al1"o -ia poriado - Cadeira-IJente. coronel Dr. Jono Candido·

Jacques; 2' periodo - ~1.jor D,'. Ignacio de Aleucastro Guimarães. Aula - .•• _._
2 0 anno-l0 per iodo -C::Ldeira-Col'onel Dr. Lniz elestino de Cast?O; 20 periado.
- Cadeir::L - Tenente-col'onel DI'. ~[anoel Theophilo Barrelo YinDua. - At'/Cl - Capitã.
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A Escola. Militar tleve sua origem ao decreto n. 63-1, de 20 de
setembro de 1851, que creou na então provincia. um curso de cavallaria
e infantaria comp05to das mate rias tios l° e 2° annos da Escola Militar
do Rio e de desenho corre pondente aetes annos.

Para, este fim fui prolllulg-ado o respectivo regulamento por decreto
n. 953, de 5 de abril de 1852.

E"te curso foi ia tallado em 2 de abJiI de 1853 com o numero de 64
ou 70 alurnn 5, _endo depoi convel'tido em curso prepar'atorio com
a denominac:ão de - Escola Militar Preparatoria da Provincia de
S. Pedro do Rio Ut'ande do Sul - pelo I'egulamento de 1 de março de
1858, approvado paI' decreto n. 2116 da mesma data.

Pelol'el!ulamento r\ 21 de abril de I 60 tomou a denollliuaçiio de
- Escola Mililar Auxiliar - retomando a. outl'a. denomiuaçã.o pelo
regulamento de 1863.

Travando·se a guel'l'a entl'o o Brazil e n. Republica do Paragua.y,
foi por Essa occasião su_pelJso o exercício de ta escola, até que o de
creto n. 5550, de 14 tle fevereiro de 1874, o mantlou restabelecer,
addicionando-Ihe a aula de hippiatrica, começando então de uovo a
funccionat' em 24 de maio tio referido auno, sol> a denominaç':io de
Escola :M ii ilar .

Pelo reonlamento de 21 de março de 1874 o curso compunha·se
de dous aouos, e não havia o cur o prel aratorio, prestando·se então
previamente par:L a matt'icula do l° anno exame de portuguez, francez,
geographia e aril!Jmelica.

Em Vil'lude de autorisac:ão conferida pelo reg-ulameoto appro
vado pejos decretos ns. 5529, tle 17 de janeiro de 1875 e 6783, de 29 de
dezembro de 1877, passou a e,cola a denominar-se - E_cola de rnfan
tarja e CavalJaria do Rio Gl':tnde rio Su\- creando-se-Ihe um anno
preparnlorio tle mathemalica elemeotal'.

O decreto n. 8200, de:30 dejulho de 1881, creou provisoriamente
mais um anno, 03°, ficant10 a escola com o curso de artilharia, e
m andou transferir as dua cadeiras do lo anno para o 2° e vice·versa,

Dr. José Marques Guimarães - 3°°"'10 - 10 periodo - Caueira - ),fajor Dr. Alaibiaues
Martins Rangel; 20 per iodo - CaueU"a - Tenente-coronel Dr. Henrique Alberto
Carlos; A11la - ,10 011110 - 10 periodo - Caueil'a - Dr. João Frederico de Almeida.
Fagnndes; 20 periodo - Cadeira - Aula.

CURSO DAS TRES AR>!"S - r:m 011110 - I. per iodo - ia cadeira - Tenente-coronel
Dr. llenrique Augusto Eduardo Martins; 2' cadcira - Tenente-coronel Dr. Fr:mcisco
Alberto Guillon ; 20 11erioclo - Cadeira - CapiLão Dr. Antonio José Dias de Oliveira;
Allla- Medico do 4" classe D,·. Carlos Frederico Nabuco.

Matricula,-=-se em '/ 95 nos CUJ'sos geral e das tres armas 143 alumnos e
no curso preparatorio 224: tendo durante o anDO lectivo sido excluidos por varias
moU,os i06. Conciuir= o curso das tres armas 9 alumnos e o curso geral 27, dos quaes
22 receberam o grão de bacharel em sciencias.

Em 1896 matricularam-se 240 omciaes e 202 praças de preto

O resnltado apresentado pelos alumnos nos exames finaes foi o seguinte:

No curso preparntorio, 12 distincçües, 389 plenamente, 299 simplesmente e 54
reprovações; no curso geral o das tres armas, 39 distincções, 53i plenamente, 70
simplesmente e 16 reprovações.

Ooncluiram o CurSO preparatorio 26 a lu mnos, o curso geral 24 e o das tres
armas 27.

Tomaram o gráo de bacharel em scieDcias 34 alumnos e receberam o titulo de
agrimensor 9 •
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ordenando qu fossem consid~rados com o curso 11e ca,allaria e infan
taria os alumoos que obtivessem appl'ovaçõe no l° anoo do CUI'SO u
perior. pas anIlo os Lo e 3° a fazer parte do cur'o de al'tilharin. Por
este oe'reto só poderiam estudar esle ultimo curso os alumuos que
obtivessem approvll.ções pleoas em todas as mil terias do l° anno.

Pelo regulamento de 2G de julho de 1884 foi defioitivamente
creaelo o CUJ' o de artilh',ria e continuou o de c:l.vallaria e infalltaria
sómente composto do l° anno, e o de artllharill. dos 2° e 3°, inclusive o
do CUI'SO de cavallarill. e infantaria.

Por telegl'amma do Mini leria da Guerra, ele 6 de novcmbl'o dc 1886,
foi communicada a creação do actual internato.

E~te intemnto foi ioaug-nrado em 3 de março de 1887 com 133
alumllos eotre officiaes e praças de prel.

O decreto n. 9857, de 8 de fevereiro de 1888, mandon de novo
transferir as cadeiras do l° anuo pal'll. o 2°, e a deste para 'lqueIJe,
pas~ando hlllbem o CUI'SO de iof;tntaria e cavallaria a compôr-se de
dous nnno . O decreto n. 330, de 12 de abril do aono findo, reol'ga
Ilisou o eo ino nas escolas do exercito, que sc compõe de um curso
preparatorio, de um geral, e de um das lres armas.

A Escola Militar do Ceará!

No E·tado do mesmo nome. funcciona num pl'oprio eSladoal silo á
praça Beujamin COllstant, ,uburbio da cidalle. Cl'eada por rleCL'eto
11. lO. 177 de 1 de Cevel'eiro le 1889 é cOllvel'tida em CUJ'so de prepa
ratorios por decreto u. 277'1 de 1 90. U Reo-ulamento de 12 de abril
de 1890, pelo qual actualmente se rege, o reduziu def1nitivamenle em
escola. pl'eparatol'ia.

O plano de estudos ne~te CUI'SO (preparatorio) é o me mo que se
acha consignaoo á fi. 356.

Os alumnus flue conclnem o curso nessa <'scala passam, mediante
licença do Minislerio tla Guel'ra, pa.ra uma das escolas militares da
Capital Federal ou de Portú Alegre.

t Commaodante, corooel Dr. Aotooio Americo Pereira da Silva.

iO anHO - 1" aula - Capilão Dr. Benjamin Liberato Barroso; 2' aula - Capitão
ManoeI Nogueira Borges; 3'" aula - :.\1ajor Dr. Candido TIolIanda da Costa Freire; 4'
anla,- Thomaz Pompeu do Souza 13mzi!.

2" onno - ia aula, - Corooel Dr. José Freire Bezarril FontenelIe ; 20 aula ;
3" anla~Dr. :.\1arcos Franco RabeUo; 40 aula - Dr..\ntooio Augusto de YoscooceUos;
5" aola- Cnpitão Dr. Victor Guillobe!.

30 anno - i·' aula- :.\1ajor Dr. José Faustino da Silva; 2a aula- Ernesto Reviéro;
3;l auja - Jonqltim de pli\'eira Cntunda; 'Í' auln ..•.•

Funcciooaram em i806 com toda a regularidade as nuJas theoricas, sendo u
mesmas encerradas a 30 de outubro e procedeodo-se em seguida nos e:.:nmes respe
ctiYos, cnjos resultados foram os seguintes: i" nono - arithm tica, i 18 alumnos
ngprovados e i32 reprovados portuguez; O ulumnos approvados e 39 reprovados;
franeez, i aIumnos npprovados e 65 reprovndos; geograpbia; 63 alllmaos approvados o
131 reprovados; 20 anno - algebra, 62 nlumnos approvados e 22 reprovados; por
togoez, 48 aJumnos approvados e 9 reprovados; franc_z, 43 aJumoos approvados e i 7
reprovados; historja, 50 alumaos appro\'adose i7 reprovados; 3° nooo - geometrül,
43 alumoos approvados e 2'Í reprovados; inglez, 54 alumaos npprovados; alIemão 72
aIumnos llpprovlldos e 8 reprovados; sciencias, 3·1 alumnos llpprovados e .. reprovados.
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IV

Os officines elo exercito que obteem approvações plenas ou distinctas
em toua~ a m;tterias theoricas e pmticas do CUl'SO gernl e das tres
armas das Esnolas militares da Cil.lJital Federal ou de Porto Alegre,
e que conseguem licença do Ministerio da Guerr,\ para pro;;eguir em
seus estudos, passam a

Escola Superior de Guerra i

(CI'eada por decreto n. 1O.~03 rle março de 1889, e reg-e-se actual·
mente pelo l'egulamellto que lJa ixoll com o decl'eto n. 330 de 12 de
abril de 1890), é L1estinclua <L da.r instrucçã.o technica aos oJl1ciaes do
exercito.

O ensino dessa escola consta lios CUl'SOS tecbnicos seguintes: arti
lharia, estado-maior e engenbaria.

ARTILIlARIA.

10 periodo - 1" cadeíl'a - Mecanica applicaela; machinas em geral
e calculo dos seus ea'eitos ; mncllinas a vapor. - Motores bydl'flulicos;
2" codeim - Butanica e zoologia - Aula - Stereotomia. DesenllO de
fortificações e machinfls t:!e guel'l'a.

20 período - 1" cadeim - Mineralogia e geologia; 2" cadeim
Estudo do fabrico do material rle g-uel'ra' pai vOl'a, substancias expio 'ivas,
artifir.ios de guerra, bocas de fogo, armas de g"uel'ra portateis, reparos,
via turas, projectis, metru lhadoras, foguRtes de guerra e torpedos,
precNlendo as ind ispens;l veis Dações de metnll urgia e de resisteucia do'
materiaes. Minas militares.

I" aula - Repetição dn. 1n cadeirn. do lo periodo ; 2" aula - Repe
tiçã.o da 2" cadeirl\ elo lo pel'iodo.

ESTA DO-MAIOR.

10 anno - 10 pel'iodo - I a cadeira - Geode_ia, precedida da astro
nomia pratica.

f Director, O'enel'al de divi~\o Dr. Francisco .José TeLxeil"a .Tunior.
Curso teehl1ico de ay/!/Jwd" - 1o periodo - 1" c"deira, Capitão Dr. Jose Eul,,1I0

da Silva Oliveir" ; 2" c"deil'a, Dr. Alfredo do Nascimento o 'ilv,,; aula, 10 Lenente Dr,
Alfredo Yid"I-2" periodo - t" cadeira, gener"l de divisão Dr. Bibiano ergio 1\[a
cedo de Fontour:t Cost"lI"t; 2" c"deira.

Cll?"sod~estado-maio,'-10 anno -1o p riodo -ia cndeira, Dr. LuizCruls; 2' ca
deira, DI'. i'i'ascimento e Silva; 20 periodo - cadeira - MajOl' Dr. Lauro odré; aula,
coronel Dr. Antonio Americo Pereil'a da ,ilva; 20 a""o- 10 1)1'yioclo - t" cadeira,
Coronel Dr. Antonio Vicente Ribeil'o .uimarães; 2" c:tdeira,. Major Dr. Jayme Bene
volo - 2' peri1do - :tdcim, General Dr. Bibiano Costallat; aula, tenente-coronel
Jorge dos Santos Almeida.

Curso ({"engenharia - 10 anno -10 periodo - i" cadeira, Dr. Luiz Cruls; 2"
cadeira, Dr. Nascimento e •'ilva; aula, 1" LenenLe Dr. Alfredo Vidal; 20 periodo .•
endeira, major DI'. Lauro odré; aula p"atien, capitão D,'. Eduardo Gonçalves Ribeü'o;
20 annn - lo pe"iodo - ta cadeira, Capitão Dr. José Eulalio' 20 cadeir:t, Tenento
coronel Dr. José Alipio d:t Fontour:t ostallaL; :tul:t, General Albino Rosiêre - 2.
períollo - to cndeirD, ~rajor nr. Alvaro Lopes ~r:tchado; 2a cadeir:t, General D1',
Dibinno Costnllat.
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2" cad~ira - Botanica e zooLoaia.
2 0 pel"iodo - Cadeira - Economia politica (estudo completo).

Estatistica.
I" aula - Repetição eh 1" cadeira cIo lo pel'i do.

2" allla - Repetição da 2' cadeira do 10 periodo.
Ambos os pe7'iorlos - AuLa - DasenllO da cartas geographicas;

constl'uctão e reolucção dessas cartas.
2 0 anno -lo pel'iollo- 1" cadeira - Geographia militar.ürgani

sação e mol>ili açiio dos exercitos. Ser'viço do est"Jo-maior.
2' caeldl'a - Dil'eito aelmillist'ativo em geral e e pecialmente a-

parte relativa à acIministl'ação mili t:tl'. Legi lação militar.
2 0 pel'iodo - C ,e1eira - Mineralogia e geologÍ<t.
la aula - Repetiçl'ío da la cadeil'a do ln perioelo.
2" aula - Repetição da 2a cadeira do l° periodo.
Ambos os pel'iodos - Aula Iwatica- Reconhecimentos do estado

maior, AplJlicaçõe rnilit;lres d" pholognphia e <1ero tação, precedendo
recordação das noções theoricas ioJi pensaveis.

ENGENIlARIA

1° anno - ia pel'iodo - I" cadeira - Geodesia, precedida da astro
nomia pratica.

2a cadeira - Botanica e zool0gia.
Auja - Stereotomia. Desenho de fOl·tificações e macbinas de

guerra.
2 0 periodo - Cadeira - Economia politica (estudo completo).

Est.. tistic.l,
la aula - Repetiçl'ío da I' cadeira do 10 1edoelo.
2" au la - Repetição da 2a eadeir'<\. do lo pel'iodo,
Aula pl'atica. - Telegraphia e telepbonia, pt'ecedendo recordação

das noções Ibeorica indispemaveis.
2 0 a1'l11O - 10 pel'iodo - I" cadeira - Mecanica applicada: machinas

em geral e calculo dos seus eITeilos; macbinas a va por' Motores by
draulicos.

2" cadeira - Tbeoria das construcções. Technologia das pl'ofissõe
elementares. Architectlll'a

Aula - Desenho de urcbitectul'a.

o resultado alcan~ado pelos alumuos em 1 95 nas provas theoricas e p,'aUcas
que exhibi,'am foi o seguinte: 30 allno - 1:1 cadeira - 7 approva~õcs plenas; 2' ca
deira.- 7 plenas; desenho - 7 plena.s, e pratie:t -7 plenas; 40 aano - 1:1 e:tdeira 
3 app 'ovaf;ões com distincção e 21 plenas; 2" cadeit'a - 7 approvaçües com distiucção
9 17 plena ; 3" cadeira - 24 app"ova~ões plenas; desenho - 24 plenas e pratica - 24
plenas.

Aos 24 alumno qUil, tendo cUl'sado o 40 anno o ultimo de estudos, habili
taram-se a receber o gráo de hacbarel em mathematica, sciencias pbysicas e natu
l'aes, foi conferida em sessão solemne, realizada a ti de janeiro de 1896, essa distincção
scientifica, seguindo·se o desligamento delles a 14 do mesmo mez.

Em 1 96, funccionou o 4," anno e ultima turma que cursava a escola pelo regu
lamento de 1889, sendo conferido, em sessão solemue de 14. de janeiro de 1 97. o
gl'áo de hacharel em matbematica, sciencia physicas e naturaes aos sete alumnos de
que se compunha a cil:lda turma.

O regulamento de 12 de abril de 1 90 começou nesse mesmo anno a ser posto
cm execução, A Escola Superio" de Guerra, em 1 96, foi frequentada, não só por
aquel!a ultima turma acima alludidn, como tambem por um unieo estudante, que cursou.
a.s aula pelo actua.l regulamento de 1890.
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2° pel'iodo - 1" catleira - Hydt'aulica. Navegação interior. Portos
de mar. E5tl'adas, especialmente as tle ferro.

2a cadeira - Mineralog-ia e geologia.
la aula - Repetição da la cadeira do l° pel'iodo.
2° aula - Repetição da 2a cadeit'a lia l° periodo.
O alumno que tiver alguma approvação simples, no l° anno do

cur-o de estado-maiot' ou ele engen hari,l, não poderá proseguir em seus
estudos e será desligarlo da escola.

Nenhum alumno podel'à repetir o anno, sal vo motivo de molestia
grave, comprovada pela Junta Militar de Sande do l!:xel'cito.

Aquel\e qlle foI' simplificado em uma unica cadeira, aula ou na
pratica, podera, passado um anno, melhorar a approvação mediante
exame vago, concessão esta que sp.rá reita urna só vez.

A approvação no curso de estado-maior dara dit'eito á carta do
engenheiro geographo, e no curso de engenharia dará a de engenheiro
civil militar.

A escola funcciona no bello e elegante palacete Duque de Saxe, na
rua do mesmo nome, na treguezia do Engenho Velho, para. onde foi
transferida em fevereiro de 1892.

v

Os officines que não podem proseg-uit' em seus estudos na Escola
Superior de Guert'a ou porq ue não e tejam legalmente !la bilitados ou
porque não ten ham obtido licença do Govel'Oo para proseguil.os, devem
frequentar as Escolas Praticas.

Essas escol<ls ão de tinadas a completar e aperfeiçoar fi. instrucção
pratica dos oficines e praças de pret. Além dos ofIlciaes n,lS condições
citadas são admittidos tambem ne sas e. colas Og officiaes e pt'aças
(embora sem curso) dos mais idoneos, a razão de dous por cada corpo,
annualmente.

O curso das E-colas Praticas está dividido em duas partes, uma con
saRrada à instrucção theorica e experimental e a outra. á instrucção
pratica e especialmente á ue tiro, as quaes são dadas parallelamente;
sua duração é de nove mezes.

A instrucção tia primeira parte comprehende:
r. Theoria elementar do tiro j

11. Curso de al'mamento e munições de guerra j
TIL ln trncção do serviço em campanha e de combate.
A in trucçlio da segunLla parte do curso é indi vid ual e collectiva,

comprebendelldo cada uma de tas:

ARTILHARIA
r. Preparatot'ia.
II. Demonstl'<ltiva Lia efficacia das boccas de fogo com os seus difl'e·

rentes projectis
III. Do combate.

AR~IAS PORTATEIS
1. Pl'eparatoria.
II. Demonstrativa dos efl'eitos do tiro dos fogos ue guerra.
III. Do combate.
As escola.s abrem·se no primeiro dia util de abril e encel'ram-se a

31 de dezembro, devendo os pl'etentlell tes á matricula ser mandados apre
sentar antes do l° de abril de cada anno. O tempo de frequencia dos
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alumnos é contado por inteil'o para todos os eifeitos, e inteiramente
perdido i não fo[' seguido de a pprovação no exames tinaes, ou por
1'al ta de applicação no cumpl'imento de seus devere. Ao melhor
alumno em cada. secção é concetlido um pl'emio a juizo do conselho de
instl'llCção, a quem compete de ignar a natUl'eza do premio,

Duas são as Escolas P['ati~ : uma. na Capital Fadel'al e outra no
Rio Grande do Sul. Em cada uma dellas ha uma linha ou antes um
polygono de tiro,

A Escola Pratic2 de Ca.pital Federal!

( Ex·E 'cola Geral de Tiro de C,tmpo Gl'ande) surgiu da neces idade
de f,tzer-se exel'cicios de foguetes de guerra pl'eparado no Laboratorio
PYl'otechnico do CampinllO. Em fins de 1I0vembl'0 de 1857 uma com
mi são nomeadtt pelo <lovel'no e :icollteu o campo denominado Realengo,
a 36 kilomeil'OS da. Capital Federal, [lara sel' estabelecida uma, linha de
tiro, tanto para a arma de al'tiI h<1rilt como para infan tal'i;\ e cavallaria,
e só em 1859 ( lei n. 2114 de 27 d setembro) foi lleftniti vamente
creaiJa, ficanclo dependente da Escola r.Iililat'.

Constituiua em Escola Gel'al de Tiro de Campo Gl'ande, r~gendo-se
paI' divet'so' regulamento", senrlo o ui timo o de 1884 (decreto n. 9259
de 9 de agosto, publicado lHt ordem do dia n. 1874), tinhA. como obje
ctivo completar e apel'feiçoat' LI. instrucção 1103 alllmllos que cOLlcluil'iam
o CUI'SO das tres armas do exel'ci!o, habilitando-os especialmente na
theol'ia e pratica de tiro das armas modemas. O decl'eto n. 432 de 4
de julho de 1891 (ordem do dia n. 22-l) refundiu-a sob a denominação
de - Escola Pratica - e deu-Ibe novo regulamento.

A Escola Pre.tica do Rio Grand~ do Sul 2

Ou do Rio Pardo ( Ex:-escola Tactica e de Tiro) foi creada por de
creto n. 9429 de 30 de maio de 1885, inaugul'atl,t em 2;> de março de 1888
pelo tenente-coronel, hoje g-enel'al refal'm'ldo, Dr. Jo é Per ira da Graça.
Junior, digLO continuador tla obra iniciadt em 18 5 pelo inolvidavel
tenente-coronel DI'. Antonio de enna Madureira, de autlo_is'ima me
moria, é constituida paI' um conjuncto de depeodencias mais ou menos
di tantes Ulllas dasouteas, e das ql1aes occupaum ponlocenti'al o grande
e bem cOllstl'uido edilicio assollratlado que pertencia :i. <.:cl?'idacLe desta
cidade, e que foi pela admini trao.1:o de te pio e tauelecimento oITel'ecldo
ao Go,erno para a in:>tallação da escola. Ahi alojam-.e o" alumnos, e
teem a sua séde a ecretaria, a sala das ol'tlen_, aqu<\rtel-mestrano.'l., a
agencia, a. bibliotlJeca, o museu, a sala de :ll'ma , as omc:inas de fer
reiro, carpinteiro, cOl'l'ieiro, o refeitol'io, o lavatorio, etc.

O seu polygono de tiro, conhecido pela denommação de polyO'ono
do Cab)'al, eslà estabelecido no campo desse nome, a 6 kilometros ela
cidade do Rio Pardo, pel.t E;tr::tda de Ferro de Porto Alegre a [)ru
gUi1yan[t.

Tem uma extensão de 3.000 metro", pouco mais ou menos e uma
supedicie de cel'ca de 8.QOO.000 metl'OS quadrad s.

E' fecha.do (.101' dous arroios de a~ua permanente e orlado de
bons mattos, pelo rio Jacuby, onde tem um 1'0 to ,directriz do'

I COlllm:lnU:lnte, coronel Carlos de Oliveira .oares.
2 Commanuanle, lenenle-coronel de engenheil'o' Dr. Gabino De~olll·o.
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aramado;; construidos p'lla escola j a administração da estrnda fez con
struir um,t plahforma para o embal'que e desembarlJue do pessoal e
material peL'tencentes à escola e de paL'ticnlaL'e re~itlentes na vizi
nhança tlo campo. A linha de til'o tem a direcção NS e 2 kilometros
de extensão e 8 metrus de largura; é tlestiaada â. pratica de tiro de
artilharia e das armas pOI'tateis a todas as distancias.

Esta linha é continua uté 1.300 metl'os e IOterrompitla dahi por
diante de IDO em 100 metl'OS.

- A linha de tiro tla Bou-Vi"ta, que dista do edificio central uns
SOO metros, appl'oximadamente, tem a direcção SI!;. ao NO., numa
extensão de 500 metl'os soul'e 6 de larg-ura _ Destina-se a exercicios de
tiro de armas portateis a média. e pequenas distancias.

VI

No intuito de preencher convenientemente as vagas de saL'gentos
fiOS corpos do exerci to, ha uma

Escola. de Sa.rgentos i

( Ex- E-cola de Aprendizes Artilllp.il'os e e3;-Deposito de Aprcndt~es

Artilheiros, creado pelo Mt. 3" da lei /l. 3555 de 9 ele elezembl'o de 1865,
regulamentado pelas Íil~tl'ncções de 3 de janeiro, nlteradas pelas de 18
de setembro, avisos de 28 de setembro, tudo de 1866, e de 21 de mar'ço
de 1867, tendo pai' fim especial Cormal' chef'es de peças e bons ar til heiros
não só para os diLIerelltes corr"s de artill1aT'ia como pal'a o serviço das
baterias das fortalezas. Estabelecido a prin 'ipio nit fortaleza da Praia
Vermelha, foi em 1867 tmn C~rido para a de S. João).

1 Comlllandanle inLerino - :-rajol' DI". .loão Teb:eira :-raia.

Foi relativamente lisonj~iro o r snILado final dos exames elfeeLuados na <'poeas
regulamentares, om 1S()5, não obsLante er o primeiro anno de funccionamento da
Escola.

'o 10 anno foram approvado :- Com distinc~ão um alumno, plenamenLe 23 c
simplesmente 26, sendo reprovados 6i (' d~ixando de fazeI' exame 11: no 20 anno
com dislincção 1 alumno, plpn,unent 20 o simplesmente 6, sendo repro\'a,lo' 50 c
deixando de fazer exame 7 ; no 3" anno - plenament 14 alumnos c implesmente 1 ;
reprov:tdos 4. e não fizeram exame 3.

Vê-s~, pois, que dos 210 alumuos submeLlidos a ex:tme, n.pUl·am-se 92 "-pprova~ões

eu cerca de 45°10, o que denota o eserupulo com que foram feilos esses exames.
Obleve excellente re uILado não s6 a insLruc~ão pratica dn arma de infanLaria e de

escriptUl'a~ão ml1it'"" como Lamb m a de esgrima de espada e bayoneLa.
A in lrue~ão dc It,'tilharia e a ,le cavallaria não foram dada, pela deficiencia de

elementos, sendo a parLe da gymnastica circumscripla:t deslocamentos.

Em 1 96, o resuILado P01' elles apeesenLaclo nos exameS efl'ectnados foi o seguinte:

10 anno - Approvarlo com 'lisLilleç,lo, 1 ; approvac1os plenamente, 8; approvados
simplesmente, 14. ; l'ell'ovndos, 34 ;

20 anno - Approvado COI1 disLillCção, 1; approvados plen,"nenLe, 12; "-pprovados
simplesmente, 25; repeovados, 52;

30 anno - ApP"ovac1o com disLincção, 1 ; apP"oVlLdos plellamente, 11 ; approvados
simplesmente 4. ; reprovados, 15 ;

4.0 anno - Approvados plonamente, 4. ; approvados simplesmenle, 5 ; reprovados, 7.
Como se vê, de 19,\ alumnos submettidos a exnme, apul"lm-se 86 approvações ou

cercll de 4.6°10, o que já ê um "esultado esperanço o para umll instituição nasoente.
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Pelo art. 19 dlt lei de fixação de forças para 1892 o Governo foi
autorisado a refol'mar a E 'cola de Aprendizes Al'tllbeil'os sem au
gmento de despeza, tl'ansformando-a em es ola de sargentos para todas
as armas.

O decreto n, 1199 de 31 de dezembro de 1892 a regulamentou.
Para sel' admittido nessa Escola é preciso: ]0, ser brnileiro; 2°, sel'

de construcç1in robust;t e ter ido vacciuado ; 3°, ter de 14 a 17 al1l1os de
idade; 4°, sel' apre 'entado por p~ssoa que s~ interesse pelo seu futuJ'o,
como pai, mãi, avós, tutor.

São pl'efet'idos os que já souberem ler, escrever e conhecer pelo
menos flS quatro operações sobre numeras inteil'o ; os filhos das praças
e omcines do exercito e da armada, os apl'endizes artifices dos arsenaes
de g-uerra menOl'es de 1-1 annos, que não tiverem nptLlão para os omcio'
mecanicos e fOI'em de bom compol'tamento, a JUIzo do Governo.

Os alumnos con tituern quatro compauhias, endo 100 o numero
completo de cada uma,

Os alumnos percebem soldo de soldado, qualquer que 'eja, ua gra
duac:ão, até 2° sargento. Aos IUs sargentos se abona o soldo do posto
e mais a gratificação de voluntario.

Os alumnos, depois de concluirem o respectivo curso, devem ser
transfel'Ídos para os corpos da arma de que receberam in trucção e são
obrigado a servil' o tempo marcado para os voluutario .

O~ aluLrlnos q~le se distingllil'em nas aull\s theoricils e pra tica' sel'ão
graduado succe' iVIlmente 2°8 sarg-eutos, for'l' el, cabos de esqu ,dra·,
os CJue concluem o anno com approvaçõe plena em todas as materias,
os m,\is distinctos entre elle " terão preferencia nas matriculas das
Escolas Militares,

O curso da Escola de Sarnentos é dividülo em 4 annos, do modo
seguin te :

l° AI'\No-Leitura- LeUra , syllabas, phrases; Calli~raphia

Exercicio' até baslllrdinho ; Contabilidade - Tabo ,da ate divisão.
2° ANNO - Leitura facil- PI'incipios de g-rammatica; Calligl'aphia

- Exercicio até cUl'sivo; Contabilidade - até divbão.
3" A 'NO - Leituracol'l'ente, grammatica nacional, escl'iptl1 corrente

copüHia, tlíctada, arithmetica fi té fracções decimaes, metrologia; noções
de geogl'aphin. physica, noções elementares de hygiene militar, desenho
linear.

4° ANi'/O - Leitura. em autores clas ico-, arithmetica at' pro
porçM', analyse g'r'ammatical, logica, exercicios rle redacção, noções tle
chorogmpbiae de historia tio Brazil, noções rle hyppologia, de 'enho li
nea.r. A instl'ucção pratica é dada paI' anno, sendo gradual e succes Lva.

Para terminal'n1os e te artigo, que jà vai longo, digamos algumas
palavrils sobre

A :Sibliotheca do Exercito !

Foi creada por decreto n. 8336 de 17 de dezembro de I 81, afim de
propoI'cionar os meios de iu trucção ao officiae' e praças do exercito,
sendo entretanto rl'anqueada a todos o empregados do Miuistel'io da
Guet'I'f1. e ao publico em geral. A bibliotheca po~sue perto de 2.500
"Volumes, na maior parte encadernadus.

I Bibliothecario, coronel houol'lll'io Luiz Vieira Ferreira.
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Inaugurada em .SS2, contam as suas estautes para mais de l5.60G
volumes, notando-se entre elles ii Igumas obras de ~ubido valor.

E' mui feequentada, I'juer por paisanos, quer por militllres, attiu
Rindu o periodo de I de abril de 1891 a 31 de jftneit'o de lS92 a 2.66l
leitore~, e o mez de fevereiro findo ( lS93) a 216 leitores, sendo 97
milit.:ues e 119 paisanos, que con ultal'am 9\) obras e 122 jornaes e
revi tas.

Em IS96 a frequencia foi de 1.935 leitores, sendo 1.125 militares e
SOO paisanos.

DIVISÃO TERRITORIAL SOB O PONl'O DE VISTA MILITAR

S,nnl\Rlo,- Di trictos milit-tI'CS (ligei":l5 Hoti ins chorogpphicas sobr~ os Est:lc1Ol1
dn. União 1 ).-vun.l·ni,~üe~ c ft·ont"'ira.s.- FOl'tific3.;Õ2S, fOl'lalez.'1.s. fortes t)

fortins,- Colonhs e p"~'i Iios militnr"s.- Obr:ls de def~ n ue ",,,r:lctel' perma
nente e passageiro.

I

o terr'itorio da Republica Brazileira, sob o ponto de vista militai·,
se divide em 7 districtos, admini Lrados 1'e 'pectivamente por umotlicial
general. Cada disLricto comprellende um cerLo numero de Estados
e estes de guarnições.

Totla~ as fOI'talezas, armazens, fabl'icas, e~colas, ursenaes, depo
si tos, hos[Jitaes e to los os estabelecimentos subol'dinlld03 ou pertencentes
ao r-liuisterio da Guel'ra enCI'iH'arfos lies es Estados e tão sob a im
medi,lta fiscali ação dos cOlnmllndallte de di3trictos.

A Capital Federal tem um2. ol'g-anisaçí.o e pecial, devendo q'mndo
for po ta em execução a lei II. 403 de 24 de outubro ue 1896, que re
organisou o estado-maiot' 110 exel'cito, form~r, constituir com o E,tatlo
de S, P,ndo, l\1inas Geraes, Goy,\Z, Ilio de J,lUt3Íl'O e E;pit'ito Santo o
40 districLo nllli tar.

Actualmente os c!istrictos militares se regem pelo decreto o. 431
de 2 de junho de 1 91 e são a -~im constituidos :

1. 0 Amazonas, Pemi, M:a.ruohiio e Piauhy, com sé le lla capital do
Para;

2. ° Ceal'.\, Rio Granue do Norte, Pal'uhyba e Pern unbuco, com
s de na de Pernam!.Juco j

3. o B ,hia, ::icl':..d pe e Alagô 1S, com seJe Da da Rlhia, j
4,° S. Paulo, Minas Get'aes e Goyaz, COIII sé le na, de S, Pilulo;
5.° Paraná e Sauta, CaLhal'ina, com :séde na do P,lrana'
6.° Rio Gl'ande do ui;
7. o MaLto GI'OSSO,

1 A pnrl chol'ogrnpbi"''' foi ext,'nhi,h dn. exc~lIenle ClIoro[/t'QJlllia tlu B,a;il d"
provecto I'l'Ofes 01' Dr, A Ifreuo ~[oreÍl':l Pinto,
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E' comtit1lido, pelo.;; Estados do Am'1Z)llaS, Pat'á, Mal'uuhão e
Piauhy, CJm séde na Ca.pital 110 Pina. Eolse immenso tel'l'itot'io, que
compl'ehende uma supel'licie de 3.S0S 413 kilometeos 'lua Irados e uma
popuLlçã,o de pouco mais de um milhão e quinheuto" mil hilbitnntes,
lindta-se ao . pela Republicas de Venezuela e Colombia, as Tres
Guyanllas e o Oce,tI1o Atlantico, a L. pelo refet'ido Oce, no, os E 'lados
do Ceal'á e Pel'llambuco; a O. pelas RepulJlicas elo Pel'ú e Bnlivia e
Estados de i\Ialto Gros,o e Goyaz ; ao ~. pOt~ este uI timo Eslarlo e o da
Bahia.

O E.;tado 110 Pat'à, flores eute e dco, enjo sólo fel'tili 'silllO produz
exeelleote.;; madeie'l , a gOIl1I11a. elaslica, boet'aella, CUCtllJ, baunilha,
urueú, p!aSS'lVa, algodão, ta !Jaco, al'l'UZ, milho e oult'oS cel"eaes.

Baixo e pLllJo no delta á mal'gem esqlleI'ua do Amazollas, tereas
altas ii. elil'eíta, clima qnente e lIUmiuo nilS teI'ras alaga.rliças, nmeno
e temperado nas let'ras altõ"ts; o calot' eqnntOl'ütl é suavbado pelos
veutos con~t-lntes de NE. e E. pelas el!uv,ts uial'ias, de qne resultam
noite, ag'1'i1daveis.

A ESlt'itJa de Fel'eo de Bl';lgançl, com 64 kilomett'os de extensão
e bitolfl de um metro, é a uniea via l'el'l'en que possue o P;trá.

BmIJr.:l\[, a 35 kilomell'os da ro~ de GllajM<1 e a 137 do oe .ano,
e uma uas !Dais bel\as e importantes cidades do uorte, va!'to porto,
ceull'o de exportação e importnção P'U';\ a ElIl'opa e Estados Unidos
pelo ocet1no, pq.I':t a Bolivüt o Pdeú pelo Amazonas. otavels erlil'icios,
soul'e'ahinclo o Tileatt'o da Paz, o mai bello e ::iulnptuosode lodo o Brazll,
arsenaes de guerra e marinlHt, musêo, jtll'dirn 1Jotanico, elc. l'lxrel!entes
praças, elovando-se na do Pll,lacio a estalLm do general GUljll0. Sua
população é ealcule.da em SO.OOO llabit ntes. Belém é o centl'o de toda
a mwegnçe'í,o tio Amazonas, ó sé le do distI'iclo militai" cujo qlutl'tel
geudral as·isto á praça L1tt RepuQlica, em. um prel1io ele pI'oprieJaue
'particulae.

Ha, no Pat'á duas fortalezas e um f,lt'to ; as fOl'talezas de Macapá e
da Barea e o Cot'te Je OlJid >s.

A fortttlezl' de 1\1[1capá, começ;1.'lf\. em 25 de janeiI'o cl 1764 pelo
sar,çreuto-mill' IIem'ique Antouio GdllZZi, por oedem do capitão-general
Athayde Freire, seu pla.no, que assenlelha-se ao do forte do Pl'ineipe
da Beim em IvI,ttto Grosso, é de \lIlH1 obl'a fechada, quade;,ugular.

Tendo em cadi1 OetQCO nm !Jalu1rle, quatro canhoneit'ils, as mu
ralhas são de quasi oilo metros, e"talJdo o terreno, onde se elevam, a
mais de cinco das aguas normae .

DamniOcada. pel .. acção llo t'Jll1pO, Jesal'm1dn, seI've actualmente
de pl'esidio.

O l'orte de Obil1o , itaado t1[1, pll'te nnis e.;;tl'eila do rio Amazonas,
promonlot'io l1euomilJado "'al'gantn, osta completamen te de'11 rmado e
em t'uinas.l<'oi mandado erigil'em 1607 pelo cllpitão geuer..d Albul'Juerque
Coelho. '

As colonia.s militaees D. PdUt'O 2Q e S. Jo[o d'AenglH1Y estão na
conOllencia do,; rios AraguclY e To aatin e arluelIa 11.. Illttl'gem es
querJa d'afJuelle t'io.

Est1iÇl emanei [Jadas,
- 2í

•
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- O ESTAnO DO A~IAZOKAS, que se limita com o do P,lrá pelo rio
Jamul1llá e pela recta tirada do monte Paratins a contluencia do rio Tres
Barras com o Tapajós ; com o de Malta Grosso pelo Tapajós, Uruguatás,
Giparal1á e nIadeira; com as republicas de Venezuela, Colombia e as
Guayannas luglezas; c m as republicas do Perú e Bolivia, constitua
uma guarniçio militar, de que Manáos é a séde. •

lmmenso Estaclo, o maior de toúo o Brazil em extensão e um dos
menos povoados, apresenh uma população de 250.000 habitantes sobre
uma supedlcie de 1.S97. 020 kilometl'os quadrados. Plano e baixo, ex·
cepto ao N., onde correm as mon tanhas do systema Parimá, cortado por
granrle numero de rios, tl'ibulal'ios quasi todos do Amazonas, coberto
ao N. de alguns campos e numerosas florestas secuhu'es, Clima quasi
identico ao do Pará: quente e humido, suavisado pelas chuvas torren
ciaes e pelas florestas. Seu solo é de uma fertilidade admiravel;
produz excellentes madeiras de construcção, de marcel1lriu e tin turaria,
arvores resinos:1.S, phntas medicil1aes, muita LJorracha, baunilha e
todas as fl'utas da zona torl"ida.

Nenhuma via ferrea rasga o seu opulento sólo, ma o Estado tem cui
dado muito da naveg-ação, sobvencionul1do, além do Lloyd Brazileiro e
da Ama;onSteam Navigtion Company, limited, que navega dI) Rio Negro
até Santa lzabel, do Solimões a Il]uitos, no Peru, do Amazonas até
Belém, do Madeira a Santo Antonio e do Pui'ús ás Cachoeiras no tempo
de secca, e a fronteira LJoliviana em plena cLJeia, outras comp.lllhias de
pequeno curso.

MANAOS, outr'ora barra do Rio Negl'o, silu(\,do em uma. pequena
eminencia, a margem esquerda do rio desse nome e a IS kiJometros de
sua junccão com o Amazonas. Edifícios notaveis, como a matriz, a ylo.
bibliothecn, publica., mercado, palacio, etc. Sua população ó comput'l.da
em 15 a 20.000 habitantes. Sétlo d(\, gual'niçãl) do Alnnzona • cujo com
mando é exercido pelo commandante do 31:'0 batalhão de infantarÍil.

Ha 110 Amazol1as duas fl'onteiras sob (\, Ilenominação de Alto e Baixo
Amazonas, outr'or(\, sob o commando de um inspector geral. Estas
fronteiras tomam nomes especiaes, conforme (\, zona pel'corrida. A
fronteira ÚO Cucuhy, no Rio Negro, ma.l armalla e mltl guarnecida; a
de Tabatinga, no rio Solimões, igualmente mal armad,\' e guarnecida.

O furte do Rio Bral1co, á margem do I'Ío desse nome, existe desar
mado, e em completa ruina: esta coIlocl1.do na mal'gem esquerda da foz
do rio Tacutu, dominando não só esse rio, como tambem a foz do Urari·
quora, no qual se acham situadas (\,s fazenúas nacionaes de S. Marcos e
S. Bento.

Existem no fúrte seis c(\,nl1õas de alma lisa, de diversos calibres;
estão desmontados e estl'll.gados pela ferrugem.

O forte de S. Gabriel aciJa-se completamente derrota lo em vista
dos tempol'aes e abandonos em que está: sua artilh(\'l'ia, composta de
seis boccas úe fogo velhas, atirarlas ao chão por falta de reparos.

- O ESTADO DO MARA.NHÃ.O, que se 'limita com o do Piauhy pelo
rio Parnahyba com o do Para, pelo Gurupy ; com o de Goyaz pelo To
cantins e Manoel Alves Grande e serr,\ das Mangabeiras, é banhado
ao nort.e pelo oceano.

Terreno desigual e montanhoso ~'I.ra o interiol" plano em geral, á
beira·mar. Bem regado pelo rio. Clima audavel, especialmente na es

"tação das seccas. Febres paludosas em S. Luiz e nas margens dos rios e
igal'apés ; grandes c.l.mpos, que na estuÇ<'ío das chuva se alargam
el10rmemen te.



DIVISÃO TERruTORIAL 371~

S610 fertit, produzindo quasi touos os ,egetaes proprios (lils re
giões intertropicae", muito algouão, anoz, ca.nna de assucar, café, cal"
naúba. E,tado criador, abundante em gado vaccum.

Varias estradas de ferro e tão em projecto da. Capi tal á Barra do
Corda, sobre o Mearim; da Barra do Corda á Carolina, soure o To
cantins; de Caxias a S. José das Cajazeiras, sobl'e o Parnahyb:t. Sua
população estimada em 480.0JO habitantes, sobre uma área superficial
de 459.884 kils. quadrados.

S. Lmz, na ilha do Maranhão, funelada 11elo francez l~avardü'lre

em homa a Luiz XlII, na bahia de S. Marcos. ExcelIenttl porto, muito
commercian te.

BelIas praças, bons edificios, como o P.llacio, o Atltenêo, a Inten
dencia Municipal, etc.

Ha no Maranhão dous fortes, o de S. Luiz e o de S'lnto Antonio
da Barra; e te, na ponta da Arêa á margem do canal da Bana, com
pletamente desarmado; e aquelIe mai~ conhecido por Baluarte, é divi
dido em dous, o de S. Cl)sme e S. Damião. Fica na confiuencia dos rios
Bacanga e Anil. Tem um pal'apeito armauo com tre;:, peças ue ferro,
calibre 6, montadas em reparos onofres.

- O ESTADO DO PIAUIfY, que divi-a com o do Ceará pela serra de
lbiapaba, com o de Pernambuco pelas serras Vermelha e Dou Irmãos,
com o da. B' hia pela serra tio PblUhy, e Goyaz pela das Mangabeiras,
com o do Maranhão pelo rio Parna byba. e o oceano, constitue uma
guarnição militaI' de que Theresina é a sétle. Si não fosse uma peQuena.
parte banhatla pelo oceano, o Piauhy ~eria um E'tado centl'al .. Terri
torioonde,tdo de pequenas collina e de senas de pouca extensão que
correm pela parte meridional e oriental, e apl'esenta para o sertão ex·
tensas planicies cobertas de coqueiro. e piassava. Clim'\. salubre,
havendo localiualles, como o muni ipio de Jaicó, onde a duraç'1o da.
vida humana é avantajada; reinam, no emtanto, febre intermittentes
e paludosas nas proximidades dos rios, mormente o Pal'nabyba, eu
principal rio. Estado grandemente cl'iarlor de gado vaccul11 , cel'dum.
muar, cavallar, ovelhum, é o celleiro do norte. Minas de OUI'O, cobre
e chumbo completam a sua riqueza. ua população é estimada em
300.000 habitantes sobre uma zona snperficial de 301.797 kilometros
quadeados.

Descurado de vias de communicação, tem em projecto a con'trucç1ío
de uma ferro-via que partindo de Oeiras vil 11. S. Gonç'llo do Amarante,
sobre o Parnabyba, pelo valIe do rio CamunJá, com um ramal ll,lra [\
villa de Valença.

THEREZINA, antiga Cbapada do Corisco, a. margem do Paroahyb'l,
a seis kilometros acima da Bal'1':t do Paty, defronte de Cajazeiras, no
Maranhão. C.lpital do ESLtdo e séde da gU'\l'nição do Piauhy, cujo
commando é exercido pelo commandante do 35° de int'untaria.

Communic<'l-se Theresina com a cidarlc da Parnabrba por meio de
uma linba de vapores da Companhia lIe ]avegação a Vapor Rio Parna·
hyba inaugurada em 1859. Tr's viageo 111eI1S'\es de Therezioa à PilI"
nahyba e outras tres até Amar3nte e Villa de . Pedro de Alcaotara,
no percurso de 453 milhas, tocaoeto em União, Cl1lTalinho, Repartição,
Santa Quiteria e Pouso Alegre.

0" paquetes do LIoyd Brazileiro tocam duas vezes por mez no parLo
da Amal'ração, sendo os passageil'O e cal'gas transportados pelos va
pores ua Maraohen e e outros, que naveO'ílm em corl'e~pondencia com
os do Lloyd de Therezina, Parnahyba, CniJo, Amarante á Amar
ra<;<'\o.
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Segundo districto militar

Constituido pelos E.,tauos do Ceará, ParalJyba do Nade, Rio Grande
ao NOI'te e Pernambuco, CO:lI selte na C<lpital deste ultimo. E:5s zona,
.compreh .ndiL!<l. entre o oceano a N. e NE., e pela sel'ra da Babia e
das AlaO'ô.ls ao S" o do Pia11llya O., e Ibiapaba, Vermelha e Dous
Il'mãos, tem uma população estimada em 2.500.000 habitantes sobre
uma supel'ficie de 33·1.8 61 kiloll1etro quadrados.

- O E·tado de Pernambuco confina com os da Parahyba do Tarte,
Ceará, Alag-oas, B Ihia, Piauhy e o oceano, com uma população de
perto de 1.000.000 de haLJitanles sobre uma area superfici.ll de 128.395
ldlometros quadrados.

Product.Jl' de canna de assucal', cafe, tabaco, algodão, arroz em
pequena escala, e outl'OS cereaes. Terreno, ora baixo e bem regado,
com logou'es coberto.; de mattas extensas, Orit alto e montanhoso no
sertão, ora ondulado. O clima e temperado no sertão e aconselhado
como refugio aos doentes atacados de molestiai! do appal'elho respira
torio. Em gel'ili é saudave!. , eu solo e cortado pelas estradas de fel'1'o
do Recife aS. FI'auci co, a aI'ltõ1I'U, ao Limoeiro, a Caxanga, a Olinda
e Bebel'ibe e em construcção a estrada da Ribcim e Pesqueira, na ex
tensão de 60 kilometros.

Pela estrada de ferl'o Sul de Pernambuco consti tuinrlo o trecho
entl'e Palmares e Garanhuns, a NOI'te de Alagoas enll'e Pesl1ueira e
União da Barra <.lo C'tnhnto a A~uas Bel1as; pela Ceotl'al ele Pernam
buco, dividi,la em du,s administrações, sendo a Central propl'iamente
dita com sécle no Recife j a o.;tl'ada de feno de Timballua a Tova Cruz
constituida pela ligação das lmhas de Timbauba ao Pilar e d GI'ura
hira e Nova Cruz e o prolongamento dt' EStL'<1,I[;, de Mulungú a
Campina Grande.

RECIFE, banhado pelo Bebel'ibe e CapibeI'Íbe, com lindo e apra
zivei bairl'os, ligados entre si por meio das pittOl'escas pontei! de Santa
Is,tbel, Boa Vista, Afogados e ::sete de Setembro. Muito commerciante,
]Jom porto, bellos editlcios, bes como a estação da estraia de ferro do
Limoeiro, Alfandega, Palacio, E;eola Normal, Lycêo, Relação, etc. Sua
população e' Cllculad" em 100.0 O habitantes. CalJital do ESl:ido e séde
do di'tricto milital', cujo qUitl'tel-ganeral do commando assiste num
predio de propriedade particulal'.

Existem em Pernambuco tl'es fortalezas e qllatl'O fortes: as forta
lezas elo Brul11, ele ltamal'acà e T,tmandal'é, e os fortes do Buraco, Pão
Amarello, Gaibú e Naz treth.

A lorb leza do Brum, no i-thmo ele arê, que liga o Recife a Olinda
lJl'oximo do Re~ife; a de Itamaraca e Tal1landare completamente des
armadas.

O forte do Buraco, no isthmo de arêa que liga o Recife a Olinda.,
porém proximo desta cidade. E'te forte esta desarmado. Os demais
fortes estão abaurionados a acção do tempo.

O forte do Picão sobre os recifes.
- O ESTADO DO CElA.RÁ que se limita com o do Rio Grande do Norte

pela ba1'm do Mo soró e serr'a do Apocly com o da Parahyb;t do Norte
pela serra do Pajebú e Pernambuco pela serra do Araripe, com o do
Piauby pela sel'ra ela IlJiapab,t, e finalmente com o oceano, constitue
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uma guarnição militr,r, cuja séde é a Fortaleza. rma populiJção de
SOO.OUO habitante sobre uma superflcie de 104.250 kilometro. qua
dradC's. Terreno de igual, baixo e qU<lsi alagado na co la, elevalJdo·~e

gradualmente até a cordilheira !lo Ibiapalm, o sertão é aberto em
grandes tabnleiros e val'zeas, alguos oodulados de serrotes e outeiros
perigo os. Seu clima varia cOllforole as zooas, queote e humido no
Iittoral, secco e quente nosert.:'lo. Conta duas eatações, a chuva a e a
secca, que nem sempre teem regulaidade precisa, occasionando seccas
desoladoras.

Apezar !las variações do clima, é elle saluure e aconselhado como
o refugio doa doente- atncados de tubel'culo e.

Estado criador, inulI'trioso, sen lo ell principal producto :lgricola
o algodão. Pl'odllZ café, canDa de a' Dcar e alglllJs cereae .

Seu solo deve el' cortado pela Estrada de Fel'ro de Baturilé numa
extensão do 169.136 kilometrosquarlrados com ramaes para Alfandega
e !lfaranguape; pelo Sobl'a1, na exten ão de 128.920 kilo/l1l:'tro' qua
drarias, tocaUll0 em CamoClm, Granj I, Augico, Pitombeil'as e M"s apú;
em trafego a 8,ltlll'lté vai actualmente ao Quixad<i, 40 1eguas da capital;
a Sobral até Camocim.

FORTALEZ,'\, antiga Nova. 8l'agança, situada nnma ens~arla e as
sentada ohro uma planicie que se yai eleyantlo gradativamente da.
praia, a 5 kilomelros rle Mucul'ipe e qua i a 12 da foz do rio Ceará.
Atl'avessal1a pelo cOITego do rio Pajehü, que a divide em dUlIs partes
distinctf1E', a FOI'taleza ó a cidade, ta I vez, li. mais bem con tl'uida, ne todo
o NOl'te. RU,lS largas, rectas e eleganti - ima', bem calçadas e cuirla
dosameute iIIumiua,las; em uma de suas praças el'gue- e a e 'tatua do
general Tibul·cio. Bons editirios, quer pal'ticulareE', quer puhlico . Suu,
população é calcul:llla em 30.000 habitantes. C<lpital do Ceará e da.
guarnição militai' rle-te nome, cujo com mando é exel'cirl.o relo com
mandante do I Iode infantarif1.

Hu. no Ceará a fOl'taleza de N. . d'As"llmpção, na barl'ancn. em
frente ao fnnrleadoul'o do:;; navi "invadida, circumdada de erlillcio t
esta fortaleza uão resii:ito no menor ataque, nãu só pOI'que está muito
arl'uioala pela. acção do tempo, como os scus canhõ e-tão impre
staveis. No emtanto, é considerada como de segunda ordenl.

- O ESTADO DO RIO GRA~I)E DO NORTEJ, que confina com o da Püra
byba do Norte pelos rio" Guajú e Pa tú e s na do Luiz Gomes, com o do
Ceal'á pela erra do ApoJy e bal'ra do Mo SOI'Ó até 12 kilometl'os
acima lia Camará, e finalmeote Mm o oceanLl, constitue un!a guarulção
militar, de que a cidade do Natal é a .éde. Areco o e I aixo para O
Norte, junto á costa j alto e montanho o para o interior. Clima 'adio
e queote, ,ujeito a febres paludosns na llludança das estaçõe~,com uma
popul"ção provave1 de 300.000 b,lbitantes sobre um contorno uper
:!lcial de 27.485 kilometros quadrados.

NATAL, à maniem direita do Rio Grande ou Po!en/lY, cerca de 3
kilometros acima d~ slla foz. Dividiria em dUlls pllrtl'S, cidade alla,
cidade baixa ou uistl'icto da Ribeira. Cidade florescente e que promelt&
prospero futnro, i for convenientem·'nto cnitladu. AI~uns e li:!lcios
reg,dares, taes ~omo a matriz, o palacio e a e laç,'io da E'tl'a la rle
Ferro do Natal a Nova Cruz. Esta estrada corta o 010 do Ri Granrle
do Norte numa extensão de 128.900 kilometros, Iigaodon capital
com ova CI'UZ, POl' S. José, Penha. e Goyaninba. E tá em trafego.

Séde da gnaroição militar, cujo commando ti exerci!lo peio com
mandante do 340 de infhntaria..
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Ha no Rio Grande do Norte a fortaleza dos Rais Magos, fundada
em 1597 por Manoel Masearenl1as e augmentada em 1600 por Jerbnymo
de Albuquerque; está ~ituada sobre o recife do lado meridional da
cidade, na entrada ua bana do rio Potengy. Desarmada, ameaçando
desmoronar uma das muralhas, pelo choque constante das vagas, que
começa a solapar.lhe os alicerces. Serve de presidio actualmenté.

Existe a11i um pharolete e um telegrapbo de signaes, que serve de
registro "8.0 movimento do porto.

No interior da fortaleza ha a capelIa dos Tres Reis Magos, a cujas
imagens a população natalense tributa um fervoroso culto, promo
vendo annualmente piedosa romaria.

A fortaleza, emfil1l, ail.'ecta a fÓI'ma de um polygouo irregular
estrellaclo, otIerecendo a parte estl'ellada freute á bafora, baterias
corridas nos flancos e dous reuuctos dos laclos ele terra defendende as
entradas.

- O ESTADO DA PARAIIYI3A DO NORTB, que limita·se com o cio Rio
Grande do arte polu, serra do Luiz Gomes e rios PatlÍ e Guaju, com
o do Ceará pela serra do lbiapaba, e Pel'nambuco, pelo Capebel'ibe
mirim e serra dos Caritis-Velbos, e finalmente com o oeeano, constitue
uma guarnição militar cle que a ciuade da Parahyba é a séde. S6Io
acchlentaclo ; em alguns lagares, zonas fe1'lilissimas cobertas de ricas
florestas, principalmente nas altas serras e nas cercanias dos rios.
Clima quente e secco, suavisado pela viração marinha e chuvas fre
quentes. Sua população é estimada em 400.000 iJabitantes soLre uma
super.flcie de 74.731 kilometl'os quadrados. Industria e agricultura
mui limitadas.

A estrada de feno COlIde d'Eu rasga-lhe o s610 desde o Pa.rabyba
até lndependencia em uma ex tensão de 58.700 kilometros (parte
aberta ao trafego), devendo attingir no seu pon to tel'minal a 121. 981
kilometros. Tem um l'amal para o Pilar, tocando em Coitezeira, na
extensão de 10 kilometros, tambem em trafego. Esse ramal deve en
contrar a Estrada cle Feno do Li.moeiro, ligando as im entre si os
Estados da P,trahyba e Pernambuco.

PARAJIYBA, no alto e na encosta de uma colina, que se estende de
-N. a S. Dividida em cidade alta e cidade baixa ou varadouro. Bons
edificio ,apraziveis suburbios, como as Trincheiras, Tambiá, Man
dacaru e Tambabú. Capital do Estado e séde da guarnição militar,
cujo commando é exercido pelo commandante do 27° de infantaria.

Ha na Parahyba do Norte o forte do Cabedello, antigo forte do
Mano. E' um polygono, estrella irregular da sete raios, formados por
dous baluartes a norte e leste, dous meios baluartes ao occidente e sul,
e dous revelins entre os meios baluartes. E' um dos mais curiosos
monumentos dos tempos'heroicos do Brazil.

Começou a ser construido em 1581 e concluido quatro annos depois.
O General Hollandez Segismundo Van-Scbopp tornou-o de assalto em
1634 e mudou-lhe o nome para M,a1'gal'etta, em honra da princeza
Margarida, irmã de Mauricio de Nassau. Retomado heroicamente pelos
portuguezes, recebeu o nome que ainda hoje conserva.

IV

Terceiro d.istricto militar

E' constituido pelos Estados da Bahia, de Sergipe e das Alagôas,
-com séde na Capital do da Bahia.
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Esta zona, comprehendiua entre o oceano a Lo, o E tado de Per
nambnco ao N., e os de Goyaz e Pernambuco a O., e os do Espirita
Santo e Minas Gemes ao S., abrange uma área superficial de 524.108
kilometros quadrados, onde se movimenta uma população de perto de
dous milhões de llabitantes.

A SÉDE DO DI TroeTO é a cidade de S. Salvador, capital do Estado
da Bahia, que confina com os de Sergipe, Alagôfls, Pernambuco
e Parahyba ao N j com o do E-pirito Santo, pelo rio Mucnry e Minas
Geraes pela serra dos Aymorés, rios Verde-Pequeno, Verde e Cari
nhanha ao S.j como de Goyaz pela serra de Tabalinga a O., e final
mente com o oceano a L. Cerca tIe 1.500.000 habitantes agitam-se
sobre uma superõcie de 426.427 kilometros quadrados.

Sôlo na maior p:.ll'te montanhoso, col'!ado por grande numero de
rios; bellas chapadas no alto das cordilheiras.

Quen te e llUmido no reconcavo, sendo o calor mitigado pelas
virações marinbas j no sertão, qnente e secco.

Em geral, o clima é saudave!. Productor de fumo, café, alg-odãos
milho, canna de assncar, mandioca, anoz, etc., e todos os fl'uctos
proprios das regiões intertropicae .

Divel'~as estrado.s sulcam-lhe o solo: Bahia a Alagoinhas, mai,
conhecida por Estrada de Ferro da Bahia a S. Franci co na extensão
de 123.340 kilometeos, ~om um ramal para o Timbó; Alagoinhas ao
.Toazeiro (prolongamento), cnjos trabalhos estão termiuados até á
cidade do Bomtlm, outl"ora villa da Rainha; Central, na extensão de
299 kilometros em trafeg-o, com um ramal de Sant'Anna aestação da
Bandeira de Mello, outr'ora Riacho dos Bois; Na:;at'eth, em trafego
desde o porto desse nome até Amargo a, na. extensão lIe 60 kilometros;
Santo Anwl'o, de propriedade e tadoal, trt\fegando cerca de 36 kilo
metros; tlnalml'n te, Bahia e Minas, em constl'ucção.

S. SALVADOR, a cidade mais antiga do Brazil, á margem da. Bahia
de Todos o SIntas, ao occidente da peninsula; dividida. em cidade alta
e baL\:a, sendo esla, commerclal e aquella civil e domestica, ligadas
amba pelo HoistiH(J Machinel'Y, mais conhecido sob o nome de
parafuso.

Muito commerciante, e exceJlente porto, bellos edificios, apraziv~is
praças ajardinadas, etc. Capital do Estado e séde do di tI'icto, cujo
quartel-general do commando assiste no proprio nacional 110 ao largo
da Mouraria.

Tem a Bahia as fortalezas da Gamb8a, Morro de S. Paulo e
S, L01Wel'oçO, em Itaparica, todas desarmadas, excepto a pl'imeira, e
os fortes de S, MarceUo ou do Ma!', Santa Maria, Santo Alberto,
S. Diogo e Sant' Anna da Barl'a todos desarmados, excepto o de
S. Mal'celto,

Este (S. Marcello ou do Mm'), na Bahia de Todos os Santos na
lato 12·, 58', 15", long. O·, 4·, 39', 20" do merid.iano do Ria de Janeiro
Tem um pbarolete. E' responsavel pelo movimento do poeto. O forte
de Sant'Anna da BalTa, na entrada da Ballia de Todo os Santos, na.
la!. 130, O', 95" Sul e longo O. de 4°,38' 35' obs, do Rio de Janeiro,
Tem um pharol.

- O ESTADO DE SERGIPE, que se limita ao norte com o das Alagôas,
pelo Rio de S. Francisco; com a Bahia, pelo Rio Real e pela linha que
vem das nascentes desse rio as do Xingó, passando pel:1s serras do
João Grande, Capitão e Serra Negl'a, a S. e O.; finalmente, com
oceano, a lé.te, constitue uma guarnição militar de que Arac<jú é a
-sMe. Terreno desigual, irregular, e em grande parte baixo; pela sua.
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configlll'lÇão topograpbic.:'\. é dividido cm tl'es zonas di lindas, a marí
tima, a central e a occitIent'i1, conlendo esta grandes campos tIc Cl·iação..
Bem re~adl', menos a oésLe. Humido e CjuenLe nas visinhanças do mar,
quente e serco no sertão. Produz alg ,dão, canna de a ucal', e alguns
cerenes. E'tado criador.Sua pnplllação attinge a 190.000 habitantes
sobre llmi. sllperficie de 39.190 kilomaLros quadrados.

Nenllllma, via-ferrea ra goa-lhe o ólo, :llte tando a sua vitalidade
apenas n de lIIaI'oim á Proll1'iri em uma ex tell ão de 105.882 ki lometros
e a de Aracajú a Simão Dias na de 111 kilometl'os, ambas pI'ojectadas.

ARACAJU, á mal'gem direita do Cotioguiba, a 16 kilometl'os de'
sua fóz com o oceano. VilDtajClsHl1lente situada para o commercio,
possu' illgllns etlificios dignus de nota, Sua populaç'ão é calculada em
10.000 hi\bitaotes. Capital do r;stado e séde da guarnição militar, cujo
comm,ln!lo é exercido pelo chefe do 33° de infar:Laria.

- O ESTADO DAS ALA 'ÕA~, qlle conflnfl. com o de Pernamhuco ao N.
e O., com os tle Sergipe e BilIÍH, pelo rio S, Francisco, aoSul, e com
o oceano, ,l L .. constitue urna guarnição militar, cuja séde reside em
Maceió Sólo accidentado, elevando-se á pequena di taucia da costa,.
formando collinas, que pal'u. o cenLro tornam-se el11 nlonlanhas e
Ser1'3S dH pequena altura, epilrat!fls por valles ele IllxllI'Lmte vege·
tação. Cortados por muitos l'Íos e riachos que o fel'tili 'am e entl'e
meiado de grande numero de Ia.:;ô IS, das ql1aes vem da,I'-se no Estado.
a denomillaçãn das Alag-ô'ls. Uma população dc 250.000 ha.bitantes
sobre uma sllperticie de 55.491 kilomelros quadrados. P 'uc1uz canna,
de assucar, algodão, milho, r ij,'Lo, mandioca, a!']'OZ; exp0l'lnndo couros,
pelles e CiU'OÇO de algodão, SE'US pl'Íncipnes prorluctos. A industria. vae
adianta.la, já conla algum'ls t',dlricas de tecido, serri\l'ias a vapor,
fundkõe5, etc. Clima quente e hlll1lillo, porém salubre. As ev,lporações
paludosas da' margens dos dI s e alagadiços, pl'incipalmente uo começo
da e t ção c,dmosn, occasicuam fui res iotermitente!l e accessos per
nicio o , Cju, e tornaram endenliclIs.

SHIl 8ólo é corLado pela c5tl"lc!a ('e feno de Paulo AITonso, com um
desenvolvimento de 116 kilonletl'os entre Pit'anbas e Jutobá, relaciona
o alto com o bilÍxo S. F"flncbco,

A ('stl'alla da companhia ingleza Alag6as Railway, com um percurso
de 88 kilometros entre !\fac"ió P. li cidade da União, oiferece meio facil
de relaçõe ontre os pontos intermetlios e os a'ljacentes.

Acha-se em construcção UI11 ramal dessa ferro· via, que partindo da
cidade da União e seguindo pelo vale cio rio Canhoto, iI'à entroncar em
Paquevir'a, na. via-feri'ea sul de Pernambuco.

E.. e rnnJaI proporcionara tl'i1n acções entre a capital e S. José da.
Lage, 1< calitlatles adjacentes, o ReciCe e poutos inLermec1ios servidos
pela e. trada pernambucana.

Arilarn- e pr'ojectadas m'lis duas vias-ferrea : uma, que partinl0
da cal,ilal ,li. terminar na povoação Leopoldina, atrav.' sando quasi
todo O' municípios centme do nnrte; outra, que partindo da cidade
das Al;lgôas. antig-a capital, vá entl'oncar em ponto conveni... nte da
via-f'1'I'ea de P,wlo All'onso, p;1 sill1do pelos muniClpios de S. Miguel,.
Coruripe, 1\ nadia, Trai pú, Sam1l Anoa Jo lpanema, Paulo A!ronso e
Agua Bl'allca.

D 'st.a e 'trarIa partirão dons ]'ilmaOS que irão ter, um á cidade da
Palmeira e outro á margem do S. Fl'ancisco.

MACEIÓ, pouco distante do SAl] l)Orto chamado Jar.'l.guá, com 25.000
babs.; florescente commel'cio de importação. Bons edHicíos; a TlJesou
raria, a refJart.ição dos Correios, o pharol, etc.
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Capital do Eslado e séue da guarnição militar das Alagõas, cujo
commaudo é exercido pelo commanuantc do 26° de infantaria, uuic(}
corpo que al.li estaciona.

v

Quarto distrioto militar

(Daremos a sua formação pelo que determina ~. lei n. 4(3 ue 94 de
outubro de 1896, embora ainda não execularla).

E' cnn Li luido pela Capital Fedeml, I elos Estados elo Espit'ito Santo,
Rio de Janeil'(), S. Paulo, Minas Geme e G;)ynz, com séde na Capital
Fedel'al.

A zona deste di lriclo qut', relo decreto n, 431 de 2 de julbo de
1891, em de l. 580: 0-12 kJllometl'o.' quadrados ,obre uma população de
5.670.000 habitantes attiIJge hoje, pela amplitude que lhe deu a lei n.
403 de 1.9, cilada, uma zona superficial de 1,6\ 5.755 killollletl'os qua
drados subre a qu~l .movimenta-se uma populaçf;.o de 7.413.817
habitante .

- A CAPITAL FEDERAL limita-se fiO N. com o municipio de faxam
1Jomba, 11e1031 ias Guuudü-mirim eMerily; ao sul com o oceano . a E. com
o oceano na b" hi. que a . epara de Ni Iheroy ; a O. com o m uoici pio de
Itaguahy, pelo rio Guandti. Sua, popuI. ção à calcula la, em 600.000
habitanleobre uma snpel'ficie de 1.892 killomelros quad!'ados. Baixa
nas proximidades do mar, alteando- e á proporção que delle se afa ta.

Suas sena prulong-am-se pela costa, deitando ramil"ica<;ões para.
as fl'eguezias subul'lJunas, Sua agl'iculLura I'e iuu ness'\s freg-nezias,
onde cultiva-oe a, canoa de aS'uc,lr, algum cafe, fUllJO, hOt'taliçls e
alguns cereaes. E' serviJa pela E-trad·). de Fe!'r'o Central rio BI'[lZil~

que a põe em comll1unicnção com os E tados de . Paulo, Mina' Gel'aes
e Rio ele Janeiro; pela Estr'ada do Rio do Dum, No!'te, Corcovado, elc;
por di ver as linhas de bonds que communicam enlre si os diversos
arrabaldes, e por di versns Iinba . de navegação que a ligam aos pOI-tOS
das dllfe!'entes naçõe do mundo.

En. na bahia de Guana\1ara que banha as cidades ele S. Sehastião,
no Dislriclo Fecle!'al e de Nillleroy, no estado do Rio de Janeiro as
seguin tes fOI'talezas : - Santa CI"U;;. O\.l r'ora batel ia de No.' a enhora
da Luz e depois forle de San ta. Cruz, conslruido obre uma penin \lIa de
rocba viva" Já nos fios UO secul0 XVI o fOl'te impedir'a a el1tnlda da,
esquadrilha hollandeza "an North; em 1710 n. frota de Duclerc teve
de procurar outros mares. Mas, no a0110 sC')!uiute, jà. de rrual'llecido e
desarmndo deixou passar iucoJume a experlição de Duguay TI'ouin. Só
em 1730 foi que a provisão real de 22 de setembro mandou cuidar de
sua defesa e armamento. Coul e re rectivamente aos vice-rei. Canele
da Cunh L e l\lal'quez cio Lavradio a nlÍs~ão de transformar o fOl·te de
Santa Cruz Dllm'l fOl'taleza, já :.tllgnlentando·Jhe as bateria', já refor
çando-as com as fortIficações da Praia de Ful'a e do FOI-te do Pico.
. A regencia, em 1831, mandou reduzir a g-uaroição e de 'armar
grande parte da fortaleza, mas a que Ião Christie yeill provar quão
desacertado e impatriotico rÓI'a e te acto. De de então tratou-se de
aug-mental'-lhe o meios de defe a, já coosl!'uiodo pod.erú as ca~amatas

já assenlando gl'ossa e potente artilharia 121 canhões (do' qll'lp.s 41
em fOI·tes cas,lmatas, uns 400 Armstrong que ati!', á LaJ'beta e 79 em
canhoneira ) e 24 na P1'aia de Fdm e o do FOI·te do Pico, toruam n.
fortaleza de San la Cruz uma fOl'tilicação permanen le de ln ol'dem .

•
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Nella está aquartelado o l° batalhão de artilha.ria de posiç.'io.
Serve a. fortaleza, igualmente, de registro aos navios que deman

dam o porto do Rio de Janeiro, recebendo, por meio de um interprete
nella existente, as communicações que sii.o immediatamente trans
mittidas ao 101'1'0 do CastelLo e ii. Praça do Commercio.

S. J070. N,. penin ula mon lanhosa desse nome, em cujas faces,
norte e nonleste, bem na parte superior, estão assentadas as baterias
que oiltr'ora consistiam nos fortes de S. Martinho e S. Theodoro,
reconstruidos pelos vice-reis e des'\rmados pela I" regencia una.
A questão Christie concorreu para que o Governo cuid'\sse de sua defesa,
mandando armai-a e guarnecei-a convenientemente, e elevando-a,
mesmo, á fortaleza de 1" ordem ( 1853).

A fortaleza de S. João fica ii. cavalleiro do forte na Lage e do
canal da barra, cruzando os fogo' dos seus 41 canhõ s dos quaes 17 em
fortes casamatas, com os da fortaleza de San ta (iruz.

Pmia Vermelha. o fim (la Praia do Suzano, hoje da Saudade,
fechando a garganta da Babylonia e Ul'ca, construiria em 1700 e 1'e
constl'llida no tempo dos vice-reis Conde da Cunha e l\larquez do
Lavrndio, servindo depois de depo ito de recrutas e quartel dos a11emães
engajados em 1850.

Em 1857 foi para ahi Imn ferida a E cola de Applicação do exer
cito e hoj~ é a séde da Escola Militar da Capital Federal.

A fortaleza está desarmadn.
Laqe. Rochedo de 100 metros de comprimento sobre 60 de

largo, e-tá situado na entrada tia barra, dividindo o canal em duas
secções desiguaes. E' de di lici! accesso, atten ta á forte al'rebentação
das vagas, que por vezes teem tornado precaria a sorte da /?;uarnição,
pela violencia das ondas que teem cheO'ado a desmontar agro sa ar
tilharia pri vantlo-a até de munição de bocca, pela absoluta impossibili
dade fI communical'·~e com a terra, por meio de lanchas ou escaleres.

FI'ancisco de Tavol'a começou em-171 3 a sua construcção, que só
concluiu-se no vice-reinado do Marquez de Lavradio.

A ilha, que hoje occupa o forte, foi occupada por Villegaignon,
que deu-lhe o nome de Rattie,', que a abandonou dias depois pela
ilha, que boje tem o seu nome.

Trata-se de tl'ansformal-a n'uma fortificlção de maiores dimensões.
E nas e sentido deu-se começo aos trabalhos. A excepção da face da
gola, todo o espaço l'd tante.ia foi sucessivamente esvasiado de alve
naria, que tem hJo substituido pela nova, e se constl'Uiu exteriormente
ao fOl'te uma sapata nova de concreto, a qual terá tle receber a cantaria
que ft'chará o prisma concentrico ao actual para entre os dous co11o
car-se o concreto, que concluirá o engrossamento da muralha.

Forte do Pico. Sobre um alto morro de clifticil accesso, o Forte do
Pico domina inteirameute a fortaleza de Santa Cruz e constitue a sua
chave principal. Foi construido em 1762 pelo Marquez de Lavradio.

A fortiftcac:.ão da P,.,J.ia de Fdm à hoje conbecida pela denominação
de Floriano Pei(l)oto.

Fo1'te Batalhão Acadernico ou Gragoatd (Ca1'al'latd), desarmado
em 1831 pela rege!lcia e reparado depois da questão Ch1'~stie em 1853.'
Prestou os maiores assignalados serviços na Revolta de setembro de
1893, defendendo heroicamente a causa da legalidade.

Ha aind,~ as fortalezas de Villegaigl'lon, Ilha das Oobras e B8a-'Uiagem
todas pertencentes ao Ministerio da Marinha.

Boa.-'Uiagem n'uma ilha, outr'ora bastante afastada da terra, hoja
l!gada 0.0 continente por uma lingua de arêa que da passagem naS occa·
siões de vasante.
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Velho fOI'te de,guarnecido, npeml' de sua excellente po ição, nelle
exi te uma CapelIa recon truida em 1860 em substituição de outra
edHlcadu. em meiados do seculo 17, 'lue gosava de grande devoção
entre os maritimos, e que foi destruida por um inccndio.

ilha das Cobras (oütl'ora da Mndeira). ituada a le [e da ponla do
Arsenal da Marinha, do qual se separa por um canul de 15 [\ 20 metros
de profundidade e 110 na menor lal'gura, a ilha tem 800 metros de
exten ão obre 300 de largura. A actual fortaleza foi começada cm
1726 e concluida 35 annos depois por Gomes Freire de Andl'arle. Ar
mada com canhões de diversos sy~temas, entre elIes de Arll1 trong
e vVlúlwortb, nella estiveram presos 0.3 conjurados da Incontidencia
de Minas, e outros presos politicas em diver,as épocas,

Ahi esta estabelecido o hospital d·t O1al'inha, a intendencia, o quartel
do batalbão de marinheil'os nacionacs e outras repnrtições rio mini:;terio
da Marinha. Na ponta noroeste exi tem os dous gl'andes cli'lues
cavados na rocha viva e ambos de notavel valor e ntilidade.

Willegaig'!lOl~ (antigo Sergipe) dOl1lina o canal entre a. barra e a
cidade, WiIleg lignon construiu nella o forte Coli,qny, arra,ado em 1560;
fortificada posteriormente pelos portuguezes foi, em 1711, o unico
ponto que apr sentou alguma resistencia a Duguay-Troui'l, mas foi
destruida por uma exploEão. O Conde da Cunha e o Mar'luez tio La
vradio augmentaram SUDS obras, al'ra,ando o morro dns Palmeiras
que o dominnva. Em 3 de abril de 1822 sublevou-se a f;uarnição; mas,
cercada a i1ba por navios de ~uerra e ameaçados os revoltosos de um
bombardeio, renderam-se no (lia eguinte.

Em 1893, revollou-se igualmente a guarnição, mas contra o go
verno legal collocando-se ao lado do almit'ante Saldanha d:l Gama, ren
dendo-se em março de 189-1, depois de uma porfhula luta. T,\llto a ilha
das Cobras como Willegaignon ficaram muito damnificadas, sendo que
]lOje estão sendo reconstruidas, principa.Jmente 'Villegaignon, que
ficou quasi em ruinas.

Ha na Capital Federal a Fortale:a da Conceição, no morro de se
nome, com li. fabrica de armas Cl'eada pelo Conde da Cunha e hoje
cúnstituida em uma das secções do Arsenal de Guerra.

H,\ os pontos fortificados de S. Bento, Caste\lo, .101'1'0 da Viuva,
Cafôfo, Ladeira do Leme, em Copacabana, e Gastello, con truida de
taipa em 1572, rerormada em 1713 e hoje de armada, como todos os
outros a excepção do CarMo, no Ar enal de Guerra.

Em reconstrucção o forte do 1mbuy e em projecto o da praia do
Arpoaàor, onde se pretende a sentar uma lJateria a céo aberto, armada
com canhões Krupp Om,l5 munida. de escudo.

Pr(ljecta-se tambem a con tl'ucção de uma fortificação na zona com
prebendida entre a praia de Gopacabana e a barra da Tijuca. constando
de uma bateria de cupalas metalicas na ponla da Igrejinha.

- O E TADO DO RIO DE JANEIRO limita-se ao N, com o E tado
de Minas Geraes pela se)?ra da Mantiqueira, pelos rios Preto, Paraby
buna, Parahyba do Sul, riacbão Pirapetinga, rio e serra de Santo An
tonio, serras Frecbeiras, Gavião e Batata.l, ao S. com o oceano e
com o Estado do Espirita Santo pelo rio Itabapoana; a E. c)m o
oceano; e ao O. com o E tado de S. Paulo pelas seITas do Paraty,
Geral, Bocaina, Ariro, Carioca e riachão do Salto. Com uma sUl'erficie
de solo desigual, para léste e sue te apresenta muitas I gõa ; ao S.
pouças serras de grande elevação, meno Da parte em que confina com
o Estado de S. Paulo; no cen iro é percorrido pela grande serra do Mar,
E' cortado por muitos rios, sobresahindo o Parahyba, que em seu tra-
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jpcto recebe numeroso tributarios. Seu clima é quente e humido no
littoral; doentio ms partes baixas e pantanosas; saluberrimo nos
logares elevados. Tliel'e>opolis, Frihurgo, Petropolis são pontos não
só recommendaveis pelas bellezas nuturaes como pela amenidade do
clima. As molestias pulmonar'e , a a ·tl1ma, o rheuDlati mo chronico, as
affecções cardiaca., gastl'o intestinaes e l1epaticas, (IS fehres biliosas,
a dysenterhl, a febl'es eruptivas, a coqueluche e a sypliilis sào fre·
quentes no E tado.

NlTIIEROY, na margem oriental da Baldado Riolle Janeil'o, def,'onte
da Capital dlt Republica, com quem e tá em frequente comllJunicaÇ<'1o
pelas uarcas Fet'l'y, que pal'tem do caes Pharoux. Foi a éde do Go
veru" E ladoa!. LJivide- e em dous bait'l'os: Praiu-Gl'"nde, onde se
achavam situadas as reparlic:ões publica' e o commercio c S. Domingos,
ollúe re'idia o pl'esidente. ]J; t(~ ultimo possue apl';Iziveis cl1acams e
con tem o magui fico al'l'aba Iele lcara hy, tão procura·lo pela excHllencia
de seus I anhos e pelo encantadol' panol'ama lue osteuta. E' illuminada
a gaz, possue uma mcttriz, hospital de cal'idltde, bellas praças e l'uas.
E' pel'corrida por bonds. .

- O E TADO DO E-PlRITO SAXTO que limita-se com o do Rio de
Janeiro pelu rio Itabapuana, com o lh Bahia pelo 1\lucury, com o de
Minas Gel'aes pelas serra::i dos Aymorés, do Souza E\ do Rspi;!ão e rio
Preto, e fina.lmente com o oceano (li. leste), COIl titue uma gnfll'nição
militar. Este Estado, cuja população e calculada apPI'llxim:tdnmellte em
90.000 habitante. soure uma upel'ficie tenitorial de 4·1.839 kilometros
quadrado', é moutallhoso ao O. e ao S. o apres uta. plani ie:; paludosas,
balll1ad,~s pelo rio Doce e abundantes maLtas, pl'oduzinelo café, assucar,
algodão, mandioca, legumes e ricas madeiras cio construcç1í.o. Scu clima.
POl'élU, e quente e l1umi lo.

VICTORIA, capital do E la'lo esarle la guarnição militar, está situ
ada na bal1ia desse nome, cc 111 11111 excellen te porto.

[-la 110 E pil'itu San to duas fOl'ta I zas: a de Piratininga on S. Fran
cisco Xaviel' o de S. João: st,. o Lbarm do porto ,la Victol'ia ao norte
da cillad J e em fI'ente ao mono do P'nedo; aquella entre :l Acl1'\l'ill e
o rio ,tlL Costa, na bltrra no pOl'to li LVictoria. Ambas desal'madas e em
ruinas.

- O E~TAUO UE S. PAUW, o mais t!oroscoute dos Estauos llo Sul
do Brazil, e talvez ornai illell1stl'ioso ele toda a Republica.

Dividido 1)f'la serra do MIU' em duas rogiões, sendo uma estreita,
montuosa. [la ando por valle oxten ·os, cOl'lado;; por correntes impe
tuosas, qne e de;;peoham da s 'ITa; outl'a, muilo eleva·1 \ sohre o uiveI
do mar. Clima sadio e ameno, alvo uas m:1l'gens pantano as de al"'uns
rios, onde reinam febl'es paludo as. Quentoe chuvoso a NO., secco ao
N., fl'io e humido ao S. Pl'olLu tos tle canoa ,l(;l assucar, roa fé, sua
pl'Íllcip'll fonte de riqueza, algodào'e cereaes. A sua in lustri:t tiLbril e
mal1llfnctureil'a Cl'e 'ce agig-autLdamente, uevido à iniciali va proverbial
do povo pauli::iln. Sua pOpl1l'LÇ:i.O cdcula-se em 2.000.000 d.; habitantes
sob1'0 uma su p j'llcie de 290.876 ki lometros. Sua l'êJe Ce [Tea é ea lcu Lada
em I 808 ki lometl'os qnaflrallos, sendo uas princi pao via a de antos
a JuoQ'ahy, S Pau lo e Rio d \ Janeiro, SOl'oca bana, ltuana, 8l'a~antina,
Rio Claro e Mogyana, a mais extens:t ue todas; estl'aclllS estas que
ligilm S. Paulo ao l{io de Janei['o e Minas e dentro em pouco tempo a
Goyaz.

S. PAULO, á mal'gem e querda do TamandoaLehy a 3 kilometl'os
do Tieté, a 750 metros do niv(jl do mal'. Cidaue impol'tanti simu, tendo
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em seus limites urbanos perto de 7.000 predios, eutre elIes bellos
palacetes.

Notam-. e, entre elles, as e taçõe~ das e'tradas de fel'ro S. P,lUlo
Railw:lY, P,lUli ·ta, Norte, Soro:labana, a Sé, o pa lacio do Governo, rla
Agricultur,l, Camara l\Iunici pai, Assemblél1 E ·tadoal, Escola Nor'm', I,
etc. Sellas ruas, lal'gas, l'egulHrmente calçarias e sobretudo muito
commerciallte . E' adllJiravel o progres,;o desta cidade, outl"ora. sétle tio
districlo mil ita r.

Ha em Santos a fortaleza du B ~rra Grande, e o forte da B ~rlioga.

e te desal'marlo e afJuella armada.
Ha ain,la 'l Clllouia Militar de Ilapura, soure a margem dil'eit.. do

rio fieté a 3 leglh e meia a ima tia sua fóz e 400 braças áquem do
~ranrle alto de ltapura. Esta calonia pela lei n. 360 de 30 de dezemuro
{le 1895 e cá emancipada.

- O E-TAno DE MI:-<AS GERAES, que confina com o da Bahia. ao
'orte, COIU o rle S, P,lulo e Rio de Janeiro ao Sul, com o d,t B dlia,

E pirito Santo e Rio de Janeiro a Lé 'te, e finalmeute com os de S. P 01110,
Boynz e Malto·GI'o~so a Oesle, constilue uma guarniçào milit '1', cuja
séde rpsirl .. na cidade de Ouro Preto, Seu va to sólo, cuja upeJ'(icie
é de 574.885 kils. quadrarlos, divide·'e em du IS l'egiãe dirtinctas: a
Matta, e o Campo; compollLlo· e esta do planalto supel'ior de Miuas ou
Alto Mina', de campos, vllstasextensães de colinas e mOl'l'oscom capões,
ribeiros marge,ldo de arvoredo a cada passo; aquella, compost L de
diversa s I'ras e innumeraveis contl'afllrte'.

Na mall:\ 011 s rra abaix o clima é Ilu,nte e hUl11ido ; no campo
ou sena acim:1, como S. Juão d'El-Rei, B'\ep31111r, Ouro Preto, et ., é
tempel'ado e ul11e:\O ; o sertão, n5.o oLJsC7\.nte seI' val'iavel, é pouco sa,u
davel; o das I1lal'gensde S. Feancisco é queute e Íllsalubee. Conta. o
Estado uma POPUlilÇão prova.vel de 3.500,000 habitantes.

Protlnz café, C'lnna de assucar, cel'eaes, ecc. Est-ldo criador' em
gado vaCCUIll, uioo e lanigero, ab~lstece o mercado do Rio :le Ja(Jeil'o.

A iI) lustl'ia, pt'iocipalmel1te a f':tbril, começa a prosper'u!', pois
cont 1m-se algumas fabl'icas il11[Jol'laote3 de tecidos, de chapéos, de cer-
veja, etc. .

A E'tl'ada ri J Ferro Centeal do Brazil, a Leopoldina com 773 kils.
em tl'"feg-o, a d Rio Verde, Oeste de l\1inll., Juiz de Fóra, ao I-'iall,
a Sapnc. hy, poem o Estado ell1 franca. communicação com os E tildo ne
S. P ,ulo H Rio de J,lneil'o e dentro em pouc tempo a Goyaz, pilis o
prolong-amento da Mo 'yana já chega aS, Pedro de Ubemuinha, nos
limites desse E tado.

OURO PRETO, antiO'a Villa Ric,\, situatla na enco ta de uous contra
forte da 'el'l'a de Ouro Preto, (\ l.160 meil'os acima do nivel do IIlar,
na bacia rio f'i) Doe, a pouco' kilometl'o:> dils vertentes do I'io elas
Velhas. Ciflarle tl'istonha, frequentem 'nte cobel'ta de nevoeiro, Jiga,lla
á E tl'"da de Ferro Cenlml pelo ramal de Ouro Preta (bitol ~ csll'eit-q.
Ruas em l'ldeil',l , de ellfadonho acces o, c.'ts", em ael'al, mal con
struidas. Muilo atl'azilda, illuminada a kel'ozene, t\ n ,ite seu aspecto
tristonho auament,~ de propol'ção. Apl'esenta, no emtanto, alO'llns
edifif'ios Dotavei,;, como a Camal'l' lunicip'\l, a replrtição de Obras
Publicas e o Palacio, com aspecto de fortaleza.

- O E TADO DE GOYAZ, que se Iimit,\ ao Norte com os do P/trá,
l\Iaranhão, pelo I'io Tocantin:>, l\Ianoel Ah'es Granue e serra elas .Ian
gabfliras; ao Sul com os de Malto Gl'O o o Minas Gemes, pela sel'r,l de
Santa l\larlh'l; a léste com os de Minas Geraes, Bal1ia, Piauhy e 1a-
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ranhão pelo ribeirão Jacaré, serras do Andrequicé, Tiririca, Araras,
Parannn, Taguatinga, Duro, Mangabeiras e rio Tocantins; a Oeste com
os do Pará e Malta GI'OSSO, pelos rios AraguG\ya, das MOI'tes e Aporé,
constitue uma guarnição militar de que a cidade de Goyaz é a sMe.

10ntanl1oso a Leste e um pouco ao Sul, coberto de matto carras
quento, sua área superfi ial é ue 714.311 kilometros quadrados e asua
população computad~t em 250.000 babitantes.

Clima saudavel na parte meJ"Ídional, insalubre ao Norte e em todo
o valle do Paranan. Goyoz produz algodão, fumo, canna tle assucar e
cereaes. Granle esporio de ,!lado.

GOYAZ, antiga Villa BO:l, sobre o rio Yermelho, affiuente do Ara
guaya, na encosta de dou morl'~S em um valle profundo, atl'avessado
pelo rio Vermelbo e carrego ::-'lanoel Gomes. Sua população e Uma-se
em 6.500 habita:lles. Qiuade central, muito atraz\da. Séde de guar
nição militar, que apenas consta de um batalbio de infantaria.

VI

Quinto aistricto militl1,r

E' constituido pelos Ei'tados do Pardná e Santa Catharina, com
séde na capital do pril11eil'o desses Estados. Territorio comprellendido
entre o [~staflo de S. P,LUio ao N. e NE., o do Rio Grande do ,'ui ao
S., o ue hUo GI'OSSO e Republic'l do P.lragu lY a O., o oceano ti. L. e a
provincü\ argentina de Corrientes a NO., SUl, população é composta
de 500.000 habi tan tes.

A BDE DE~Tm OlSTRICTJ é a cidade de Curityba, cnp\tal do Estado
do Paraná, que seria uma exten a ilha S3 não ['assem algumas sel'ras
que se erguem no meio da sllb-liulw. divisaria. E' naturalmente dividüla
em littoral ou oriental, central e occhlental, sendé> o clima quente e
humido no littoral, tempcra.uo e sautlavel no planalto e serea dos
Campos Geraes. Inverno l'igOI'OSO ua parte ceutl'al, salubre. Sua prin
cipal exportação é a bCI'va-mate. A Estmd.a de Ferro Paranaguá a
CUl'itiba, na extensão de 110.399 kilometl'os quatlrallos em trafego.
Tem um ramal pal'a a ciuade ela Lapa na extensão de 102 kilometJ;os, e
outro de Autoniua a Morl'etes.

«Curitiba. a bella capital paranaense é uma cidadd moderna de
primeira ordem, constitue o imponente esboço de uma cidade pOllerosa
pelos seus recursos e pela faição caractel'istic:l. que a. distiugue.

Acha-se a 81H metros acima do uivei do mal'. Sua lalitude é
de 25°27', A longitude (referi la ao meridiano Lia observatorio do Rio)
é de 6"17' (em arco) ou Ob26'8" (em tempo) oeste. A população é·
de 25.000 habihntes em um·, área circular ue quasi seis kilometros
de raio.

O clima de Caritiba é uma anomalia entl'e as nossas cida es do
sul, porquauto as que estão situarias em latitudes mais meridionaes
não apresentam com a capital do Paraná invernos tão rig-orosos.

Em geral a observação foruece uma tamperatLira média de 16,0
cen tigl'ados.

Esse rigor de cl ima na estação do inverno contribue muito para
:l.Ccentuar as mudanças na vegetação e tornaI' a cidade em seu
aspecto geral muito semelhante n.s ciu:J.des europeus.

AO'ora que entra o outono, lá a'narelecem as folhas que voo
juncan lo as l'uas e as chacaras, até que, ao começ:tr o inverno, ai
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fortes e frias lufadas acabam de despir inteiramen te as arvores.
Principia-se então a tiritaI' e vem depois a quéda da neve 1Jl'unca,
fria, flocosa-phenomeno lindissimo e terrivelmente iucommodo, que
entre as capitaes dos Estados só se vê na do P.\raná.

Cousa notavel é que naquelle E;tado só se observa a neve na
capital e nos campos de Palmas e Guarapuava. Como se sabe, o
Estatlo todo, a partir do littoral, é fOl'mado de tl'es grandes pla
naltos, em fÓl'ma de uma escada colo sal.

O primeiro, que começa ao transpor-se o tunnel das Roças Novas
na serra da Gracio a, é chamado o «planalto de Ouritiba» e se
estende até a Serrinha, ponto de bifurcação das estradas fel'reas da
Lapa e Palmeira .. E'se planalto, que é o mais extenso, vai até Gua
rapuava,

E' o que se chamam ali «campos geraes », os beJlissimos campos
gemes cuja altitude é de l,li9 melros acima do mar -nas maiores
alturas do ui timo planalto.

Pois bem; o planalto de Ouritiba, especialmente a área da ci
dade, e o ultimo planalto é que tem ii, queda da neve, emquanto
que no segundo esse phenomeuo é ral'o.

OOl'iliba é cortada por lres ribeil'os ln ignificantes - tributarios
do Iguassú.

As ruas da cidade são ampl \s, ordinariamente com 30 metros
de largura, elegantemente editlcadas e i1luminadas a luz electl'ica
- que fllli tem dado excelente resul tado, conigi ndo-se certos vicios
de detalhes sem importancia.

Possue a cidade um passeio publico esplendido-immorredouro
signal da administrflção do S,'. T.wnay. Cortado por largos canaes,
elle tem além de tudo um immen o lago cheio de ilhotas, sob
cujos caramanchões as familias fazem agl'adaveis pic-nics. Ali pas
seia-se nas tardes de verão em bote tocados a remo,

O moderuo templo alli construido e hoje transformad.o em
cathedral é uma oUI'a portent03a. Typo perfeito da cathedral de
Barcelona, elIe recorda pel'feilamente a catl1edral gothica que imita.
O cong-resso estadoal- edillcio novo- e tylo Renascença é um dos
objectos que primeiro ftlre a attenção de quem sal ta da e-trada de
ferro, pois fica fronteiro á estação. O palncio do govel'llo do mesmo
estylo, e, po to que novo, é um eJiôcio menos helIo, sem propol'ções
e pesado.

O que ha, porém, de inde3criptivelmente belIo são as cercanias,
os arredores de Ouritiba.

Póde-se dizer, para quem não se preoccupa com n. area o/ficial,
que con litue quadro urbano, que OUl'itiua se estende sem limites
pOI' seu plMalto a tora.

Ao deixar-se as edificações gracio a e as sumptuosa que cou
stituem a cidade propriamente, pas a- e insensivelmente a contemplai'
as casinha e as cultaras das colonias.

Estas são em numero: colonias de polacos, de italiano', de
russos, francezes, tudo ali está prosper'ando de um modo espanto o.

O centeio, a cevada, a aveia, o trigo, o milho, o feijão, criaçõ3S
domestica, tudo ali existe em profu ão p ra abastecer a cidade.
O colono europeu, o homem que conhece a fome e o' horrores dá.
verdadeira miseria, sabe tirar tudo de alguns metros qu dl'au.o::l de
terreno, por mão que este seja.

E' assim que não ha neve nem geada que prive. Curitiba dã.
abundaucia de legum~s de toda fi especia, O esp rgo, a couve-fi r,
os rabanetes, alcaxofras, ervilhas, feijão vel'de, todas as hortaliças,

•
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.ernfim, ali existem excellentes e em profusão durante to'lo o anno,
Tudo isso é devido ao traballlO assiduo e methodico dos colono s
agricolas aI i implan tados ».

Tem o Paraná uma fOl'talezl. na barpa de Pal'anagu6, na barra do
rio desse nome, na i1l1a do Mel, pos uimlo um phal'olete, E;tá desar
mada.

Existem ainda neste E;tado tl'es coloDias milital'es: Chapecõ,
Chapim, Jatahy e Ig-uassú,

- A coloni'L militar le Xapecó eslá situada na comarca de Palmas.
Tem uma áI'ea do 48 legllas quadl'athts approximadamen te, distante
de Goya-En ( Alto Uruguay) cerca de uma legua o seu limite sul e a
23 leguas da Republica Argentilllt pelo caminho actual, qne é ora pelo
sel'tão, ora por Cl mpo., A rumo fica das cabeceiras elo Papirj·guassú,
nesse limite com a Repuhli .lt Argentina, cel'ca de 10 leguas.

R' dotada de climas variados devido á sua varia'la ai tilude, assim
é que o tel'reno presta.-se pOI' es;", cil'cumstancia a tO'Io genero de
{lultura.

Devido á falbt de communicações, a agL'icultl.lra está aiuda em
bl'youaI'ia, ml\S logo que boas commullicações liguem a colonia aos
mel'cados consumidores, a !ltvoul'a e a ag-ricultul'a se desenvol
verão.

Tres importa.ntes mercados consumidol'es estão proxim03 á colonia
onohay: viLIa úo Rio Grn,nde, villa de Palmas e Boa Vista, no

Paraná.
E' um pon to e 'tl'ategico do ln adem,
- A colonilL militaI' do Chapim, fun lada em 27 de dezombl'O de 1882

pelo fallecido major, então capitão, DI'. ~'mncisco Clementina Santiago
Dantas,

A sua sóLle foi e tabelecida no meio de um enorme e merlon ho
sel'Uío, a 115 kilomet"os aSO. Úa. cidarle de Guarapuava e a. J 12 k.ilo
metI'os a NE, da villa de Palm'\s e a. ,19~ ki!ometI'os a O, de Curiliba.,
entre os caudalosos rios Iguas 'ú e Chapim, di 'taOllo do primeil'o, em
direcção aos Campos das Laranje,ras, 22 kilometI'os, e o soguOllo a 30
kilornetro" ,

A sua supedicie é na maior parte composta. ti excellentes terras
de cultul'a, sendo o resto catanduva. ( pinheiral ), que muito se presta
para criação,

B' cortado por innl1meros mananciaes.
A p voação da colol1ia acha-se collocada em uma peqnena colina;

é atravessaria p lo l'io Pedro o; tem 120 casas de Imbitnç1io, igl'eja,
quartel, phal'mn.cia, moinho movido a agua, ol<\I'ia, etc.

A cas,\s são todas de esteios de madeil'[\' dtl lei, cobertas com
taboinhns de [inho,

Acham,_e nclualmflnte em constl'ucc;ão mais tl'es ca a. , que sel'ão de
tijolo' e cobertas de tel has ; todas ~llas ão caiada e pintadas a 01130.
A maior parte dos c lon03 não resüle no povoado da colonia, e sim em
seus lotes, podenclo·se, pois, calcular o uumel'o das casas ele toela a
.colonia. em numerJ maiol' de 300.

O a pecto tio lo.zar é ngmdabilis imo, o cliDl't uberrimD,
- A colonia militar de Jatahy, CI'oada por decreto n. 751 de 2 de

janeiro de 185[, acha- e situada á margem direita do rio Tiba.gy, sete
Leguas ftcima de sua fóz c m o PMalla.panem~, e a quatl'o leguas dis
tan te da cidade de Cltstro, a cujo 01 unici pio pertence.

O aspecto da c 100ia é magnilleo: de um lado o Tibagy sel'pente
,ando em gl'acioSl.s curvas, de OI1LI'O sobJl'ba e fl'ontlosa floresta; além
.{Jequenas eminencias cobel'tas de vegetação luxuriante.
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O cedro. o páo-ferro, a peroba, ci iatobá, o araribá, a cabriuva. ver
melha. a cabl'iuva pard l, o guarahitá, o camurça, o alecrim e outras
muitas va.riedades de madeira de lei abundam na colonia.

Abundante em caça, desde a Celina á roedora, aves de todas as
famílias, desde as pel'naltas aos passôl.l'inhos, principaes recursos de
nutrição de seus habitantes.

A populaGão, primitivamente indiO'ona dos aldeamentos de S. Je
ronymo e S. Pedro de Alcantara, consta actualmente do 371 almas de
nacionalidade brazileira.

- A colonia. militar de Igua su fói deslU9mbl'arla da cOll1lUissão
estratog-ica do PJ.raná por portaria de 20 de outubro de 1892.

<t Qua i naua Ut'l rigol'oso e pólle '1inda avançai' quanto ás dispo
sições chorographicas e meteorologicas dessa região.

Encontmm-se alli terreno~de allnviões, de areia e argila, cobrindo
os degráo:l !:uperiores do leito dos grandes rios, abaixo dos ultimos
saltos; leito e te quasi que inteiramente de uma formação denomina:la.
guamnytica, em dous ~Iegráo de cada margem sendo os inl'eriores de
altm,l prudigio a para poderem formal' a profundidade de 100 a 200
metros que geralmente apre 9nta o rio Parana. Esta form"tçii.o de
rocha, pela ""l'ande vari~dade de aspecto que tem, - conglomel'ações
vulcanicas em uns pontos e detrictos ['olados por grandes abalos em
outros - pOl'á o geologo na impo, ibilidn.de de aflirmar à. primeiea
vista se houve alli um afastamento sllbtaneo da cam tda ou autes uma
submersão como parece mai provavai no leito do Iguassti até os saltos
de S LIlta Maria, os quaesse despenham pai' pal'edõesaprumo e ocavadas
mesmo no cen tl'O do rio e de ancon tI'O a' bUl'rancas beazi leira ,tambem
a prumo, em Ilue, en~retanto, s note modificação do nivelno planos
superiores de uma e outea margem. r 'lS proximIdades das aguas dos
rios a tampel'aturJ. é quasi sempre muitll elevarla; mas depois da al'eia
e argila, da b"lL'l'anCas, cuja altul'a é de 5') a 80 metros, vem a terra
vermelha, pouco pedeegosa e cober'ta, de uma e pessa camada de
humus em ambiente maIS temperado e mais paea o cenleo a.lgumas
lagoas ou mananciaes humidos cobel'tos de capim, em pontos m tis ele
vados e onde a temperatura ó a meno!' de totlo avalie. Se se afasta
do Rio Parana, sei leguas a NE da séde da colonia, sobe-se um ramal
da Serra de Mlwacaju, onde ja o abaixamento de temperatuea attinge
quasiá de CUl'itiba.

De modo que em toelo o territorio do patrimonie da colonia, que ha
de ser nunca menos de 100 leO'ua Iluadradas, encontrar-sa-hão os
mais val'üLdos terrenos, desde areia pura, alva e finíssima até a pura
argila, hnmUos ou seccos, pedrego~os ou não, quasi todos em planos
hori on taes com escarpas nos arruio-, todos estes encachoeirados;
temperaturas variando entre os extl'emos de - 2° centigrados no in
verno e + 40° ( ral'issimas vezes) no verão, tendo mais ou menos por
mé lia 30· ne ta e tação e 15° naquella ; e alLitules de de 50m a tona
dos rios, de 100'B a 200m acima lia barmncas e de 400m no GOO depois
de subir a selTinha de Marac,')jú, li. qu' I pare e paetir do salto GU.1lyra,
vir margeuntlo o Paeana, deteeminalldo ~alto nos rios S. Feancisco,
Jejnhy e Ocohy e deste ponto af.\star-se para SE até as proximidades
da foz do Santo Antonio, no Ignassti.

São, pai', dignas de estudo a cl'o-ta e li. isotermica desse impor
tantes e até hoje quasí· alJanuolll\llos e ignorados sitias, poclendo-se
mesmo afflemae l"J.ue possuem elles mu.is de um') riqueza geologica e
mais de um clima ditrerente, segundo a - attitudes acimadescriptos:..

- E5
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«A vegetação que arlorna as- b;'Lrrauc,\s do rio Para m\ e todo o seu
valie desdtl a sert'inha tlIaracajú, são vel'dadeiras pin' ul'as, embora.
não se avi tem campos nem as altivas amllcarias do planalto.

M,\s para ubstiluil' esse cl:tro a caprichosa pl'imuvel'a estenrleu
por tudo um manto multicol', por vaUes, plainas e escal'pa ,occllltando.
em suas doura': uma C,difornia ue nova especie e uma Jiao-ilra tambem
de aspecto mais novo, mais va",to e deslumhrante.,. Comtlldo, estlLlnos
fadado a ser os ultimas em mostrar ao mundo civilisado us joias que
possuímos; - nossos visinho' se incumbirnm de mostl'ar a parte que
lhes toca, na exposição colombiana de Cilicago ; e ficaremos com isto
contentes e resignados ...

O viajante que penetrar aquella viçosa e secular flol'esta verá
surpreso erg-uerem-se por todos os lados, cheias de um bello colorido e
formosissl mas fl'ondcls : - a pel'oba, ou paZo?'osa dos paragllayos, cujo
diametl'll attiuo-e a 2m e a altura apl'oveitavel a liom, m..deil'lt l'ôr de
rosa. flexivel e ductil, que pela sua grande abundancia e por melhor
:prestal'-~e em quctlquer contrucção s,'rá o futuro de nos os estaleiros
naquelle porto; - o ipé ou Zapaclw dos argentinos, que na [J1'imavera
enfeita a, t'llcostas com suas flores pUl'purinas, e cuja madeira de um
bello verde escUl'O a01arellado, além das propriedades .ia tão conhecidas
pela sua rigidez e dnração e de um bello emprego nas mobilias e arte
factos; - a tatajuba, de largas falllas cinzeotas, sem branco na
madeira, que, doce no emoldurDr e de grande duração, é uma riqueza.
combinando com o vel'de-e curo do ipé o seu bel1i simo amareIlo de
ouro em li~l" - ; a g-uajuvira, beIla arvore, esguia, de foI 11 IS miurIas
e ramagen abundante, cuja madeira de veias negra sobre amal'ello
escuro é empregada como uma das que oO'erecem muis coo 'istencict e
dUl':oção e por ser a mais commummente encontrada; - cabriuva>
conhecida ii Igures por páo do balsamo, de um perfume uave na casca
e cujo cerne, ta01bem cheil'oso, oITerece as mesmas pl'opriedades da
imbuya, nectandl'a conhecida em toda a parte oriental do Estado; - a
guarapiapunha ou amarellinha, e a pindahnba ou louro-pnrdo, al'vores
alli muito desonvolvÍllas e abundautes, de fibras rectilíneas e forne
cendo as vigas e taboas flS mais perfeitas e duraveis; - o alecrim,
acacea erecta e ["rmosa, de folhagens verde-claro e cujo cerne, CÔI' de
1'0. a, comqmwto de peq nenas di mensões, é o que oiferece maiol' densidade
e resislencia, a ponto de ser empregado pelos seivagens em sua' pene
iran tas Gechas orviudo a guaju vira para os arcos; - a canna-fistula.
acacea a que os naturaes rIão o nome de monjolo paI' servir a madeil'a
posada e rija na construcção dess, m'lchina usada entre os rl1stico~;

o sllpnlly, ou erroneamente canetla do b,-ejo, cujas fibras apre entam
os coloridos mais vivos, bellos e variados que tomos visto em m'ldeira;
- o 101ll'O brauco e o cedl'o que apezar de serem jo feriares ás,já men
cionada attrahiram por alguns anuo os estrangeiros e nacionaes er
radias que em busca da berva-matle, clandestinamente enriqueciam"
antes de fundada a colonia, com exp rtaI-as para os portos argentinos,
onde um só cedl'o por seu volume e belleza de fibras póde render ao seu
possuirIor cerca de quinhentos pesos ou ma is, e a peroba cerca de mil
( ou 1:766 ao pUI'); - o guatambú de pouca duração, mais muito
re i'tente ;- :lo canelht preta, a paL'da o outl'as neclandl'a fornecendo
excellente taboados; - a timbaúva de que os naiul'aes fazem excel
lentes cauoa ; - o carvalho e o espino-de-coronfl, madeiras rijas, de
beIlo vel'melho adamascado e ainda ponco conhecidas e empreg-adas
nas coustl'ucções ; - '" canjarana, de foi has pal'ecidJs com as do cedro,
verdes, longas e emplamadas, e cuja madeira, purpurea e branda, é
de grande duração ao ar livre; - e muitas outras, como as figueiras,.
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a copahiua, o marmeleiro, a farinha-secca, etc" que seria longo des
crever ne ta ligeira noticia.

En on tl'alU-se ainda nllquel1es ermos outras nã.o meDo bellas a
preciosa arvores fl'uctiferas, sobresahiodo: - a guabirobioa cujo tl'onco
tem cel'ca ue 1m de dh"metro c o toLio attinge a 20m de alto, e seus
fructos, saborosos e sem vermes, cheg'llm 11 ter 4 centimeli'o' de dia
metro; - duas qualidades de cel'ejeiras em baixo dos saltos do
Iguassti.; - jaboticabeil'as acima dlll:l mesmos silHos; - o genipa peiro,
ou nhandipàguassu dos par,lgnayos e mais de umo: quali lade de araçá
nas margens do rio; - c, por todo o sel'lão, a lal'angeira apepti., e o
jaracatá, p,"payacca conheclLla no norte por mallULO ele veado, de fructos
salJOl'050S e rrue no arclente verão furnece a mais fresca sombra aos.
descampados.

A 1i ki lometl'os abaixo cltt sMe actual dt\ colooi,l, no rio Paramí,
avi'ta- e logo um grupo de palmeirils (jel'Ívás ou pin1lós) tl'emulando
em um ai to descampado seus leques em torno do nosso encantadol' auri
verde e em frente ás casinhas do Governo donde pl'ojectaOl seus gentis
espectros na lirruiLia toalha movediça elo profundo valle.

Além destas palmeiras, eocootl'am-se mais ao centro, formosas
vigilias dos sa.lvagens secular",s, as giss(J,ms ou 2Jatmitos motes, com
dUferentes n.lturas até 20m de c<wle, el'ectas finas, de palma..: que são
verdadeiras pi umas verdes en vcrni:iauas, e 11 ue são o mais 1.l l110 Ol'l.la
mento uaquellas sombrias paisag ns, E; pal'a mais ornamento destas
encontram-se ainda: o imbê ([ihilo lenLiron), para ita de ln I'!! as Colilas
reodililadas, muito estimada entl'o os rusticos pelos filamentos de suas
raizes, de que Se servem para tecíd03 e cabos, e pelo,,; fl'lIctOS, mais
cheiL'osos e sãborosos que a propl'ia Imnaua, - parasih que, eutra
outeas, esta sendo procurada para emhelezameulo elo::. jacllins tio Prata
ofille plantada mesmo no sólo desenvol ve-se como palmeil'a, tornan·
do-se assim mais bella; - ditreren tes orchide:1s, cactus, bi,cwneas, e
bignomas cobéas, iris e milhares de lianas; - samambáias ( fectlls) de
innumeras cspecies e variedades, sohresahiurlo o xawim de e,~pinho, de
cujo miolo se fazem IiUdãS beng,das, e a elencisolorosa, ui timamente
encontratla nos detrictos rochosos dos saltos de Saota Maria, ale~'l'al1tlo
aquelles ermos com o seu perfume mais snuve e pel'ene que o reseda.

Emfim, a fauna, como a flora, eoitá cheia de variadi 'sim'lS especies
tropicaes; sobel'bos jaguaras, ali tas, veado::., pacas e out"a' mil prendas
à boa cyueg'etica; o m'tOuco, a jacnlilla c outcos gallinaceos, passaros
cautol'e" e insectos de tamanhos e colOl'illos raros,

Os rios tl\tllsborela.m de excellentes e granLles peixes como o dou
rado, o manilurujó, o pirog'ua su, o pil'apora, o pirapuitã »•

•«Desde a data ele sua íuuuação em 1889 o augmeuto da população
da Foz elo Iguassú subio de 320 a cerca ue 700 colonos, Estes, na sua
maior parte ,brazileiros, part\guayos e francezes do meio uia da França
( os melhores industriaes e agricultor s são trazidos POl' espeusas pro
prias ou pelo humanitario intermedio do nosso amigo O, Jos6 GUicot.:lH~a.

consul paraguayo na capital elas Missões, rrue nol-os remette em eu
vaporsinho Felir:-Espe1'an;a, co:n escala. até Tllcuró-Pacú, tr<3s leguas
acima da colonia. Com esta mesma, escala, e de Posadas até COl'l'iel.ltos,
a Companhia Platense (Argentina) mantém dous ou mais vapores~

trazendo o necessario para a snbstancia da colooia bl'uzileira, que assim
felizmente conseguio ir permanecendo durante sua fundação .

•
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Ainda em 1896 e pl'illcipalmente no ultimo semc tre o augmento
de fógos no teneno elos lotes urbanos foi extraoruinario; ue cinco ou
seis lotes iJelleficiados, cOlltam· e boje mais le 40.

O dito terreno, área toua apropriada para a futura cidade, é de
urna legua quadI'ada na fóz dos I'ios. A face do rio Paraná já eslá
demarcada com 320 estacas de 20 em 20 metl'os j e esta f Ice do qua
drado, mais ou menos proxima do rio, será uma avenida com 30 metros
de largul a e 10 de comprimento até acima do rio O~ohy, na direct:ão
mugnetic<\ de • ui a I1Orte, ficalldo todas as mais ruas paralIelas ou
verticaes :\ mesma avenida.

Os qu lrteirões são todos de 200 metros de face e as ruas de 20
metros pam o transito e as casa com 4 metr03 na frente para ajardi
namento, ficando distantes umas da outras 28 metro.

Bem no celltro do quadro urbano está uma área de 720 metros de
face, reservarIa pam a praça central da povoação.

Dos qllatl'o angulos desta grande praça partir.ío ruas ua quatro
-direcções cardinaes, indo a de S O terminar no angulo dos dous
grandes rio. Não se encontraram erranias em todo es e terreno e
sim apenas alg-umas barrócas, não muito profundas, lias embocaàuras
dos arroio. !L' provave] quc do alto de um mirante que se con'!rllÍl'
mais tarde no centro da dila pr'lt:a ej'\m avistadas as extl'emidades de
todas n rua do sul e oésle da cidade, não se descortinanJo ns aguas
110s rios tão sómen te pur causa das b \!'l'ancas, supel'iores a 50 metL'os
de altura. A actual séde da colouin está na barranca do rio Pal'ana, a
4 kilollletros acima da fóz do Igua:~ü, entre os arroios l\lonjolo e Boichy,
arroios que salisfactoriamenlie fOI'necem suas agllas para o abasteci
mento publico e para os motore bydraulicos da colonia; e em cujos
deltas e tão os actuaes ancouradouros. Junto a esta sétle é que e tão
iniciarias os trabalhos rumes, a"Ticolas e da localisação dos colonos».

- O E~TADO DE SANTA CATIlARINA, Que se limita ao N. pela costa do
oceano entre o do Parauá, ao pelo Rio Grande do Sul, a O. pelo
Paraná, con titue uma guarniç'ão militar de que a cidade do Desterro
é a éde. ua sllperficie é de 74.156 kilometros quadmdos e uma po
pulat:ão calculada em 260.000 habitantes. 'Dividida em duas regiões
distinctus a oriental e occidentnl, endo esta a porção extensa que se
prolong'a pelo interior até I\OS confins do Estado e aquella estt'eita
comprehelldilla entre as cordilheiras e o mar. E' temperado e s lubre
o seu clima. Produz café, canoa da assuear, algodão, tabaco, trigo.
coelLonilha, bicho de seela, linho, canhamo, chá e muitos cereaes.

1\. E ·trada de Ferro D. Thereza Cllristina, que liga as minas de
carvão de pedra do valle do Tubarão ao porto de ImIJituba. com um,
ramal para ,\ cidade da L'\guna é a unica via ferrea que possue o
Estado ca tilarillense.

FL01UAXOPOLIS, na costa oceidelltal da ilha de Santa Catharina, em
fren te a uma beBa babia, obre um plano inclinauo que dá~ Ihe.um
asper.to hellissimo. Com alguns edinciO$ bons, como o palacio do
Govern ,numa belIa praç"\. ajardinada, em cujo centro ergue-se um
monumen lo em homenagem ao c Ilharipenses mortos na campanha <.lo
P<lraguay, a matriz, a A"semhlé.\ estadoal, a Santa Casa ue Mise
ricol'dia, elc. Tem 27.000 habitantes.

Capital do Estado e séde da guarnição militar, cujo commantlo é
exercido pelo commandante do 37· de infantaria, mai antigo de um
dos corpo ahi estacionados.

Ha em Santa Catharina duas fortalezas e tres fortes: fortaleza de
Santa Cruz e Bal'l\~ do Sul ou Al'açatuba e os fortes de Ratones,
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Sant'Anna e S. João. Todas essas fortificações estão desarmadas. A de
Santa Cruz existe na ilba do Anbatomirilll, com um pharol.

- A colollia militar do Santa Tl1ereza, hoje emancipitda, está
situada na es.trada entre a cidade de S. José e a de Lage, onde cone o
Itajahy, occupa todo o terreno entre o morro Chato e o campo do Trom
budo.

. VII

Sexto districto militar

E' constituido pelo Estado do Rio Grande do Sul, cuja séde assiste
na cidade de Porto-Alegl'e, Este cli",tricto comprebende uma uper
ficie de 236.533 kilometros quadrados ~ uma população de 1.200.00a
habitantes, tendo para limites ao N. os E tados de Santa Cntharinae
Paraná j ao S. a Republica Oriental do Ul'uguay; a L. o oceano e a
O. a Republica Argentina.

DividiJo "m duas regiões distinctas pela serrado mar, que depois da
seR'uir clil'ecç'ã,o parallela a linha da costa desde o rio Aral'anguá até
ao Trarnandáby na exten8ão de 15 leguas, in terna-se e ramifica
se pelo terri t(lrio do E tado, segui udo l'umoO. e terminando no
Uruguay a O., neste é cOl'tado em diversas direcções por grande
numero de rios e coxilhas, o sul relativamente mais importante que
o norte pela facilidade de meios de tran porte e recurso" naturaes.
apresenb configuração quasi identica.

O clima é saudavel.
A Estrada de Ferro de Porto Alegre aS. Leopoldo e Nova Ham

burgo, na exten,ão de 49 .85 kilometros j a do Rio Gl'anrle a Bao-é, na
de 283.2 kiJometros j de Quarahy a Itaquy, na de 175.500 kilometros;
as de Bagá a Uruguayana, de Cacequy a Uruguayana, prolonl'amentos
das intermetlia , acham-se em con trucção j as demais em trufeg-o. Ha.
ainda a E tt'ada de Ferro de S. Jeronymo, que serve às ruinas de
carvão do Arroio dos Ratos. A de auta Maria a Itara.ré, em con trucção
e muitas outms em projecto, da' quaes a mais importantes são de
Pelotas a S. Lourenço, do Porto das Torre a Porto A\eg-re.

Além desses importantes meios ue tl'ausporte, o Rio Grande do Sul,
á servido por diversas linhas de rleligencias, reo-ularmente mantidas,
que communicam as dill'erentes cidades da campanha entre si e ás villas
e cidades proximas da fronteira Oriental e AI'gentiua. Sua navegação
fiuvial esta muita adiantada, havendo vapores de pequeno calado, que
navegam regnlarmente para to los o povoados, villas e ciclades,
bauhadas ou atravessadas de rios e arroio navegaveis.

Estttllo criador, sendo a sua principal fonte de renda a exportação
do xarque.

Produz muitos cereaps, estando a agricultura bem adiantada. A
indu trio. desenvolve-se vertiginosameute, devido principHlmente ii. ini
ciativa das colonias italiana e allemã, que muito teem concorrido para
o progresso deste futuroso E-tado.

PORTO-ALEGRE, á margem e::querdado Gual1yba, em uma peniosula
que se prolonga de E te para Oeste. E' o emporio de todo o commerci()
do Estado.

CUade importanlissima, ruas bem aliuhadas, casas elegantes,
alguns palacetes dignos de nota, bons pL'edios, praça ajardinadas,
erguendo-se na da Matriz a estatua do general Conde de Porlo Alegre•

•
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Muito coml1lel'ciante e industrial, capital do Estado e séde do districto
militar, CUj'l quartel general as~iste em um predio particular sito á rua
Duq lIe ele Caxias (igrtlja,), esq uina da do general Dento Martins ( A IToio).

O 6" di"tricto militaI' eSlá dividido em gU<trniçõe,; e.fronteir·as, e
gu J'llições propriamente ditas. São guarnições e fron teiras : R.io Gl'ande,
abrangendo o Ohuy, Bagé, Jaguarão, Sanl'Anna do LiVl'amento, Unu
gu~"na, Missões (S. Borja, S. Luiz, ltaquy, etc. ) j ão gllal'nições
propriamellte dita: Porto Alegre, Pelolas, D. Pedrilo, Alegrete,
S. Gabri,-l, Cachoeir,l e Rio Pardo.

e :ie dbtl'icto est'\Ciona celca de um terço do exer\jito In'azileiro,
dessiminados pelas guarniçõvs e fl'onteil'as da cidade do Rio Grande ao
Chuy, de ,)agllal'ão, de B 'gé, de ruguayana, S. Borja, Quarahy e
Missões, e Sant'Anna do Livramento.

Ha no Rio Grande do Sul Hill!\. unica colollia milibw: a do Alto
Urug-uny, cl'eada pllr decreto n. 7221 de 15 de março de 1879, a esforços
do Bltl ão de '. Jacob, pltra. estimulaI' o desenvol vimento da industl'ia.
pastol'iI, de modo a podel' fornecer futlll'amente o gado preci'o potra a
alimentação e tt'ansporte das fOI'ças que tenham de operar em uas
immediaçõ' , para lev.lntar e diviuir lotes ru Ueos e urbanos, de ac
cordo com o disposto no al't. 4,0 do decreto n. 3784 da 19 de janeiro de
1867.

Fundada. em 25 de dezembro de 1879 pela commissão militar com
posta do então major tIo e talIo-maior de ln classe Drs. Antonio Flo
rencio Pereil'a Lago, capitão Luiz Mendes de Moraes e tenente José
Ali[io da FontouL'a Co tallat, a colonia. demora aos 27° 8' 19" de lati
tude a.ustml, e aos 10' 15' 49" de LOlIg, O. do meridi, no 'o ({ia de
JaoeiL'o.

E' um posto avançldo e um ponto estrategico de primeira ordem
contl'a a R.epublica Argentina, e que devia seI' devidamente cuidado e
observado.

Encl'avada no l11'lnicipio ela Palmeira, nas cercanias do Passo
Grande, a eolonia tom uma população de 800 a 1.000 almas. cento e tan tas
casas, sendo tres commel'ciaes.

Rodeada de frondosas mattas, a povoação está situada em um co
xilhão, !Jaubada pelo rio Ul'uguay e anoio Fali berto PereiL'a.

A fauna e flora são riquissima , o clima é temperado e 'Imeno.
A im pl)rtação consiste em ,g-enero de primei L'a necessidade, fazendas,

viveres, feT'l':lgens, louça e miudezas; a exportação é nul1a ou proxi~

mament·' nulla.
A aguar lente, apezar de havel' na colonia um engenho de canna, é

import!\da.

Enconlram·se no Rio Grande do Sul obras de fortificações ele caracter
permanellte e algumas pa sageiras .

. Em 1874, quando as nOSSas l'elações com a Republica Argentina pa
reCIam I'o'''per-se, chegando a punto de l'eceiar-se uma invasão no
n~sso tel'ritorio, estudou-se tiS condições estrategieas de nossas fl'Oo
teu'3 do SI)I e procedeu-se mesmo a coo tl'ucção de obras de defesa.

Em S.lIll'Ann<tdo Livramento, por exemplo, constl'uiram-se tres
reducto 'Iluarlo" no SE e L da cidade Ilesse nome .

. Elll po 'ições ~Ievadas dous de,; es reductos dominam completa.mente
a CIdade e a de Rlvera, em terl'itol'io ol'iental ; o terceiro, o mais aO'"s
tado e,tn collocndo a c tval leiro daquelles e a retaguarda, Es'es r'erluctos
teem 26 1U de frente sobre 28 de fundo, t~Íldo a freote voltada pal'a SOo
Em seu quatl'o angulos existem platafórmas para bocca de fogo de
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campanha atil'arem a barb'1ta. O de envolvimento da mng-i trai é de
108m

, a área aproveitavel do terrapleno é cerca de 460m'. Cllnstr'uidoS
de }I 1'Q"i Ia. mnitll al'eno.'a, sobretudo um delles, foi neces -al'Ío I'evestil'-se
de Ivenarhl de grez vermelho sobre a sua escarpa, afim de dar maior
solidez a oiJm.

Esses rerluctos estão muito e tragados, quasi em ruinas.
ElO r-açapava, a linha de flll'Liflcações se estendia a oeste rla cirlade,

e ainel, hoje permanece o fortim aLJalual'lado tr}lçaelo obre o per'metro
de um hexa!!ono regular, cujo Indo mede 99 m,tros de compl'imento.

'u I coostrucção data ele 1850, interrompida em 1857 e a~sim

permanece H. tantos annos. As muralhas de~te fortim são ele alvenaria
de p ,dr,. tosca com argamass I de al'eia, cal e sflibro. Sua maiol' nll ura
acirn'l dos alicel'ces attinge a 7m,75 apl'esentando ahi o parametro
exterior um talude de Om,077 paI' metl'o ; em oulras pin'tes elo fOl-tim
as alturas r!as mUl'albas são sempre inferior. s a e ta cota, em outraS
nem si (juet' a excavações para o alicel'cdS estão f'itas.

AbUDS enganos na locação produzil"lm allet'ação na g-rande7.ll dos
elementos do pel'imetro do fortim, já nas cortinas, já nos f1.'lncos, já
nos haluat'tes e determinaram consequentemente ligeira ue formação
nos respecti vos angulos.

Em Uruguayana, notam-se ainda os vestigios das. linhas de fOl'tifi
cação pa sageit'a, que a defendi~m.

O aspecto geral <.lessa linhas é de um ma siço de tOl'm mais ou
menos alJahulada, cobel'to de vegetação, tendo em sua base um poço,
ora cheio úe ~gua, ora quasi entulhado.

A pl'imeira linha, a ma.is avallç'lda devel'a ter sido formar!a de
lunetas, das qunes presentemente existem apenas duas que conservam
aiuda plntafôl'mas pal'a tres baccas de fogo aLirando á bal'beta nos
angulos salientes.

Ha vestígios de uma o~1tra luneta que fazia. parte desta primeira
linba e um'l porção de outl'(\, que foi demolida paI' um pal'ticular, por
ordem (!<l Camur,t Municipal, que se diz autori 'a.da pelo Governo da
Provincia. dRquelh. época.

Na. spgunda linha correspondendo aos intervallos da primeira
oxist m duas lunetas e duas flexas; de uma daquellas apenas ha
indicio. e a outra tem appro~imada1Uente as seguinte dimen 'ões :
gola 70U1

, flancos 14m, faces 46 metro, corre::pondenJo ao angulo
formwlo pel,ls duas faces ha nesta luneta.uma barbeta, A íloxas
tem as faces de 30 metros ["armando um angula de 60. 0 As di -tancias
irreg-ulares que separam estas IJUll tI'O uI limas obras indicam que outras
Ehlveriam tel' exi tido na mesm<t linha.

Na. cidarle do Rio Grande ainda se vê as antigas trincheiras que
guarneciam a cidade pela l'egião ele sudoeste.

VIII

Setimo districto militar

Constituido pelo Estado de lIlalto GI'OSSO, cuja sóde reside na cidade
'lie Cuyabá., E -te di tl'ict é limitado ao Nor-te pelos EstMlos do
Am'l7.0na' e Pará, (\, Lé'te pelo:> de Goyaz, S. Paulo e PLlrallá, ao
Sul pela Republica do P<lraO'u~y e Oeste pela Republic'l dit Bolivia
Sobre ulTla su pedlcie de I. 37\Ui51 ki lo metros qua(!J'al!os agI t'l-se
uma população de 90,000 haLJitan tas. O sólo do Estado tle Mutto
Grosso compõe-se de ellla parte' distincta : o planalto e a baixada.
O clima é quente e reputado como inhospito, em algumas regiões.
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CUYABÁ, sHuada entre os morros da Boa Vista e da Prainha, atra
-vessada por um carrego desse no ne, afiluente de Cuyaba, é uma cidade
decadente, apezal' de apresentar alguma8 ruas bem alinhadas, casas
regularmente construidas e de ser servida por uma linln de Donds. E'
a capital do Est· do e séde do di tricto militar.

HtI em Matto Grosso dous fortes: o de Cvimbra e o do Princip~ da
Beira, dos quaes o mais importante é o de Coimbra que demora aml
19°,55\ de latitude a margem dil'eita do rio Paraguo.y.

Mandado fundar em 9 de maio ele 1775 por Luiz de Albuquerque,
para evitar as continuadas depredações do gentio payaguá e impedir
ao invasão dos ca telhn.nos no territorio portuguez. O capitão Mathias
Ribeiro da Cunha, incumbido da fuudação do forte, escolheu de prefe
reneia o local situado a 40 leguas [lcima do Fecho dos Morros, onde o
rio mais se aperta, e é conheci 10 por Estreito de S. Francisco Xavier.
Ergueu ahi um reducto quadrangula.I', com Quatro baluartes dedicados
a S. Gonçalo, Sant'lago, Snnt'Anna e N. S. da, Conceição, sob a de
nominação geral de Real Presidio de Nova Coimbra, clljo pavilhão
real foi ahi saudado, pela primeira vez, em 13 de setembro de 1775.

Incendiado dous annos depois, foi reformado pelo tenente-col'onel
de engenheiros Ricardo FI'anco rle Almeida Seem e mais tarde pelo
brigadeit·o Antonjo José Rodrigues. Era de figura irregular o forte,
com duas baterias e dez canhoneÍl as, que cruzavam fogos sobre o rio,
e dous baluartes de muros asseteirados.

Após a guerra do Paraguay, foi reconstl'uido pelo tenente·col'on~1
Joaquim Gama Lobo d'Eça e eleva-se actualmente a quasi 14 metros
sobre o nivel regular das aguas.

E' o fOI'te de Coimbra a chave da navegação brazileira do rio Pa
raguay e notavel nos nossos fil tos militares pelos assedi03 de lSOl e
1864 contra os hespanhóes e parl1guayos.

- O forte do Pl'Íncipe da Bei~a, situado em uma colliÇla, espigão
da serra dos Parecis, que uella vem morrer, a cavalleiro do rio
Guaporé é constl'Uido sobre um quadrarlo de 119 II. metl'os de face, com
quatro baluartes, no systhemil. Vauban, de 59 metros sOQre 4S na maior
largura. As cortinas que os ligam dous a dous, tem cada uma 97m, 4 de
extensão, borda do fosso. Os baluartes eram conhecidos pela deno
minação de N. S. da Conceição, San to Antonio, Santa Bal'bara e Santo
André Avelino.

Cada baluarte tem quartoze canhoneiras, tres em cada l1anco
e quako em cada face. A gola é de 22 metros, e de sm,2 a altura das
muralha da eSIJlanada ao fosso.

E'te val'ia na largura, guardando, porém etrectiva a profun
didade de 2 metros.

~ Ainda hoje, apez~r de meio seculo de abandono, apezar de inser
vivei por irem-s9 ruindo em e:scombros as suas dependencià , apre
senta-se tão grandioso que pt'oduz a mais inesperada sorpreza a
quem, galgada a collina, vê, de repente, ~ quasi de um jacto, surgir,
na meio do profundo fosso que o cerca; semelhando as arestas de seus
baluartes as prõ S de gigantes cpuraçados, pelo bem traçado das linhas,
a inclinuçiio sobre o terreno e a côr ferrea de suas muralhas, feitas de
-parallelepipedos des a a1"hose quazi ferruginosa, conhecida no Estado
com o nome ue pedra ganga» .

. Esta monumental obra foi fundada em 1776 -pelo capitão Juvenal
LUlZ de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres e conclu.ida em 1783.'

~ Ainda hoje se nota os vestigios do untigo forte da Conceição,
depOIS BraO'ança, cerca de um kilometro abaixo do do Principe da
Beira, no si tio da an liga missão de Santa Ro a.
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hrazileira se compõe ele 40 batalhões aprrsenhndo
17.8'10 homens, sendo 17.000 praças de pret e

E' um rer1ucto abaluartado a Vanban, cuja cortina do lado de
tena mede 88 metros sendo a muralha de 22 centimetros. A dos
flancos r,ão menores e mais expessas. Os ual uartes do lado de tt"rra con
servam bem os seus alicerces, e o angulo~ de juncção da face e flanco '.

O 7° dislricto militar comprehenrle as duas grandes gua1'llições,
em que é subdividido: Alto e Baixo Paragnay.

As colonias militares Bl'ilhante, Conceição de Albuquerque, Dou
rados, Miranda, Nioac, S. Lourenço, e ltacayu foram pela lei orça
mentaria de 1896 emancipadas.

AS ARMAS COMBATENTES

SOYMARIO.- A inrant:lria e sua organisação.- O soldado bra1.ileiro e seus uniformes.
- Preenchimento dos claros, lei do sorteio e causas de malogro.- Alistamento e
juramento.- O recruta e a escola de ensino.- Deveres cio soldado.- ~Iani

festaçõ s de respeito e cortezia: continellcia.- U fuzil reglll:lmentar bl·:lzileiro.
- A cavallaria e seu systema cle remonta.- Coudelarias o Inverlla,Jas de
Saycan o do Curato de Santa Cru1..- Plantio de :llf"fa e miJho.- Artilharia e
sua subdivisão em artilharia de campanha e de posição.- ilistorico cI:l artilharia
de campanha.- O canhão Krupp 7,5 c. 28.- Engenharia e sua organísação.

A INFANTARIA

I

A infantaria
um etrectivo de
84.0 oficiaes.

Cada batalhão é commandado por um coronel ou tenente-coronel,
havendo em cada corpo: um major-fiscal, principal respon avel pela
sua disciplina e boa ordem; um capitão-ajudante, assistente imme
diato do major, instructor nato dos inferiores, cuja instrucção e
condncta compete zelar; um alferes secretario, encarregado da corre
spondencht e da escripturação do corpo; um ai feres-quartel.me tre, que
superintende o material do corpo, as arrecadações.de fardamento arma.·
menta, arl'eiamento e equipamento, as de forragem e viveres, e a
direcção das officinas.

, Na linha divisoria com a Republica do Parllguay nota-se o forte de O1ympiol
ou Bourbon, no ",Ito de um dos Tres Irmãos, ontr'ora chamado morro de ~Iigno

José e hoje mo.jg conhocido peltl. denominação do Cerro do Torte.
E' uma antigtl. fortiflc:lção quadra.ngular construida em i 742 pelo tenente-coronel

hespanhol José avola y Delgadilla de ordem cle D. Joaquim Ales y I3ru, gover
nador do Paraguay,.com o intuito de fechar u navogação dos portuguezes por ~Iatto

Grosso.
Seus quatro ongulos arredondam-se em mnmeUões, em cada um dos quaes

ou pelo menos nos que olham para o rio, se :lbrem dUM D.'\nhoneiras.
Está abandon:ldo hll. muito tempo, e na guerra cio Paragnay serviu a.pontl.s

de posto 8 atnlnia ás forças de Solnno Lopes.
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Cada b~talh5.o é constituido pOl' quall'o companbias, pOI' um
estado-maior e menor, pOl' uma bnnda de musica, e outra de cornetas e
tambores. Divide-se o batalhão em duas alas de duas companhias c'lda
uma, cujo centl'o é occuparlo pela b Il1deil'a, quando em formatura;
fl'acciona-se a compa.uhia em pelotões e cada pelotão em duas secções.

A compaubia é admini ·tl'ada por um capitão, tendo um teueilte,
dou alferes, um lo sargento, quatro 208 sar'gentos, um fouiel, 12cabos
de esqllatlra e ]2 anspeçadas.

Não ha brigadas orgauisadas em tampo de pa.z; em epocas anor
maes, affiictivas, em guel','as civis, tem-se daúo a infLlltaria urna ol'ga
ni ação tarnal'ia. E' assim que se tem formado a In'igaúa com tres
batalhões e a divisão com seis.

Exami nada em S'~1l tr,)ços ger;1es a ol'ganisação da. no, sa infantaria, ,
passemos em revista o soldado brazi leiro tal qU'll o encontrámos em 1897.

II

De calça g-ul'ance, dolman azul ferrete com tl'es ordrns de botões
de metal amarello, botinas inteil'iça s~m gaspeas, kepi de capa azul
ferrete e cinta garance, cuja pala cahe em fórma de telba na altura
dos olhos; graciosos, elegantes un j mal amanhados e desageitados
outros.

Quando em serviço, o cinturão branco, a patrQna de couro enver
niz:)do, o sabre-punhal e n. carabina !l1auser modelo brazileiro, c. 7,5;
quando em ordem de m,)rcha, a mochila garance ás co tas envolta
pelo capote ai vadio em'olado e preso aos malotes, os dou bornaes de
brilO bl'anco a til'acollo cruzando-se em fórma de X no peito e nas co -tas,
o cantil e os cartuchos embalados D:1S cartucheil'as e os de reserva nas
patronas.

Em longas marchas de estl'aua, accresceutemos os paus uns bar
racas, a marmita e o mal'mitão ao lado do cantil, a barraca dobrada
em qnatl'o envolvendo em geral a mochila.

Em grande uniforme (uniforme de parada), o infante usa capa
cete de adhereu te collJl·to de panno azul ferrete, porém, sem pennacbo,
sobrec .saca do mesmo panno de tI'asIJasso com tre~ ordens de botões
amarei los, platina , calça gal'ance, polainas e 1uvas brancas de alo-oclão.

E'se unifol'rne se arlaptam a toda infantaria, e os COl'pOS apenas
se reconhecem entr'e si pelo numero collocado na gola da sobrecasaca,
do]man, tunica ou lil usn, e pelo do kel i ou capacete.

Assim os nossos 1)atalhõas d I infantaria não apresentam aqneUa
'multipltcidade de uuifor'ffi', aqu lia diversidade de côres que cons
ti tuem o pri nci pa I cara ctel"istico tio exerci to allemão.

[ ão 1eem denominações especiaes ligadas quer á região lerl'itorial,
em que e::.lacionam, quer aos homens publicos que, pOI' seus serviços,
101'l1;,.r;1,111-'e dignos clil veneração nacional.

ão ha no Brazi I o bat'J.lhcio elo Pl-esiclente tal, o l'egimento do
Marechal X., o corpo de infuntaTía do Rio Gmnde do ]IloTte, o batalhão
do EMado de illinas Geraes ... O unico clistinctivo é o numero do
batalhão.

Não e conhecem tambem commandantes honoral'ios.
Os postos se dislillguem pela divisn de panno garance cosida em

pannu bl'anc no ante bl'aço direito ou esquel'do em fórma de augulo
agudo com o vertice para o llornbro. Uma divisa, em geral de Om,OI2
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de largura, corresponde n. anspeçada; dua , a cabo de esquadra i lres,
a fOI'I'iel; quatro, a 20 sargento; cinco, a 1" sargento,

Os sal'gentos-ajurlantes e quarteis-mestres us 1m farJamento de
panno fino igual ao dos offici,tes e tl'azem no ante-braço direito ou
esquel'd,) um emblema de metal dOUl'ado representamlo o centro da

'banUl-lira oHciooa1.
No g-r,lode uniform~, essas (livi as são de g-llão de OUI'O, tendo a

mesma fórm t e as me mas dimen ões da de panno garance.
Pdra os oll1ciaes as in 'ignias são: dU,lS estrellas bordad'ls a prata

ou d 1 m"tal braoco no punho da manga e na goola dn dolman de ge
neNI de bl'igada, tees estrella para o general de divisão e ::IS al'mas
da Republica para os marech"es; nos grandes unifol' nes ( 1° e 20

) os
punho dtt manga e da gola da soLrec<lsaca ou dolman são b ruados,
e esses bordado variam COnfOl'n1e o p'l to.

P"ra os oflicil1.es sup dOI'es, capitã'ls e subllternos são b.ntas
divisas de galão doueado n IS pu nhos ChlS m tngas da sobrecasaca,
dolman ou tunica qnantos os postos. As:;im, o alftlre uz 1 uma ui
ViS:l; o ten nte, duas; o capitão, tres ; e assim por diante até o coronel
que tem seis.

No grande uniforme, além da:; divisas se llistinguem os omciaes
superiores dos ca pitães e subalteruos pelas franjas das dragooas: os
officiaes superiores usam-nas de canotão douraria, os capitães e su-
balternos rle canotilllo. '

O processo por meio do qual o fardamento manufacturado chega ás
mãos do soldado é complicado e moroso. O bil-tHll1ão, em epocha
proprill, fuz pp.uido á Repartição de Quartel-l\Iestre Genera I do f:lI'da
mento oecessario ao numero comi leto das sua praças e mais cincoenta
f,lrrlamentos sobresalenles. E sa repartição, depois de acurado exame,
expede ordem á 10 tellllencia da Guerra pal'a fl. COlllpl'll da matel'ia pl'ima.
Adquil'ida esta, vai ter ao Arsenal d Guerra que, por sua vez procede
ao cÓt'te das fazendas e as entl'eg,t as costureirHS matl'iculadas, em
geral, fllhasor]ll1ãs e viuvas de milital'es, para serem manufacturadas.
Recebirlo o filrdamento no a!' enHI, e te remelte á Iotendeocia, que
vai distl'iIJuindo aos COl'pOS conforme as nece sidades de momento.

Chegldo ao batall1ão, é elle recolhido á al'l'ec.tdaçãogel'al do corpo
e submetlÍrlo ao e:rame de uma commissão de tl'es otIlciaes, inclusive
o fiscal.

Nu epocha da distl'ibuição, o commandante da companhia faz
o pedido, que recebe a I'ubl'ictt do fiscal e o forneça-se do commandlnte
do COl'pO, S ltisfeitas estas fOl'malidades de ce á a.rrecadação gera.l. onde
o quartel-mestre f,lZ a entl'ega do fardamento pedido, mediante
recibo cio commandante da companhia.

EIll dht e hora previamente determinados, em presença. ou não
da companhia formada procede- e n. distribuição,

Nos Estados, esse pro es o é mai' imple quanto ao andamento
inicial: o pedido vai directamente aos arsenaes, que, prr sua vez, dis
tribuem o fardamento manufacturado aos corpos.

Desse pl'oce so moros , em que o papel representa um faclor
impOl'tantissimo, nota-se de.,de logo a au encia. de oflicioas de alfaiates
DOS PI'opl'ios quartei .

Em todos os batalhões do exercitas europeos as existem pel'fei
tamente montadas, e, entre nó, os COl'pOS de policia quer da. Capital
Federal, quel' dos Estados a' mantem com certa regularidade trazendo
aos carl'es uma economia digna de nota.

Ei ahi a razão por que os solda'los d'aquellas milícias aoclam
malhol' fardados do qlle os do exercito.
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No nosso paiz, repitamos mais uma vez, ba uma lei de recruta
mento, chamada do sorteio (1874) vasada sob os moldes da lei
franceza de conscripção.

O que deu-se na. Republica Argentina com a lei do sorteio de 1872
repeliu-se, entre nós, com a de 1874, Tanto lá. como aqui são Zetlras
mortas.

Entre nós, porém, o malogro da. lei de 1874, entre ou tra causas,
decorreu de dous factos de grande monta: a isenção por dinlJeiro e a
politicagem.

Desde que se estabelecia fundamentalmente a diITerença entre
ricos e pobres no imposto de sangne, era natural que aquelles se exi
missem, como o fizeram, pelo azinllavrado das moedas.

A especulação dos ricos alliada á torpeza. dos politiqueiros
encarregou- o do resto; estes eutr<l.varam a engrenagem da lei pelos
proces os corriqueiros e pouco digno dos interessse do campannrio ;
aquelles lmscaram o meio de exbJ'quir o dinheiro dos remediados e as
economias dos pobres com a crea~ão de companhia e agencias de se
guros contl'a o sorteio.

E só os desvalidos da sorte ficaram agarrados a tabo(\, rasa do
recrutamento,

O lmperio foi impotente em filzer respeitar a lei, a Republica es
tlltuiu como base fundamental o pl'Íncipio:- de que todo o bra.ziteiro'
e,'a ob7'igado ao se,-viço militar, em defesa da Constitttição, da Pat7'ia na
fdrma das Zeis fedel'aes (A1'1. 86 ),

O legi la'lol' republicano foi adiante, e decretou:
« Fica abolido o recrutamento militar forçado ( § 3° do al't, 87).

O exercito e armada compor- 'e-hão pelo voluntariado sem pl'emio, e
na fal ta de te pelo sorteio, préviamen te organisado ( § 4° UO l.\1't. 87). ~

Môdificaram a lei do sOl'teio pela de 1892; l'eduzieam o tempo de
serviço, aboliram a i enção por dinheiro, esbbeleceram a idade de 18
annos para o ali tamento, deram novas garan tias ao alistado, confe
rindo-lhe o dieeito de e colha de localitlade, de COI'PO e de arrnl:t.

A previdencia dos legisladores constituintes foi completa e intei
ramente burlada.

O voluntariado começon a decrescer pela abolição do premio.
Fo~çaram então, a leltl'a da lei fundamental e masc,lraram o peemio por
melO de uma gratificação pecunü1.ria.

O e tratagema não surtiu o desejado eft'eito.
. E ?omo o voluntario não apparece, salvo um ou outro caso singular;
as maIS uas vezes, o arrastão do recrutamento forçado arranca das
ruas e das praças publicas a vasa das populações vadias e desordeiras
e lança-a nas fileil'8S do exercito,

E como a. Constituição prohibe a caçada. humana ( § 3° do art. 87),
o sabre policial transforma o recl'utado em voluntario.

Seja qual fôr a origem, o soldado bl'azileiro é sempre considerado
como voluntario, salvo ca os especiaes previstos em lei, em que elle
perde essa qualidade de praça.

Toma-se, lhe os signaes caracteristicos: a côe dos olhos, uos cabellos,
da tez; o estado civil, a profissão, (1. idade e a naturalidade. Depois de
ouvir a leitura dos obsoletos al'tigos ele guerra, o recruta com a mão
direita estendiua sobre a palma da mão dieeita do major fiscal, e com
a esquerda. no porte da bandeira. nacional desfraldada presta o jura
mento ele honra:

«- Aiístando-me soldado da Republica brazileira, compromelto-me
a regular a minha conducta pelos preceitos da moral, venel'ando os
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meus superiores hierarchicos, tratando ccm aft'eição os meus irmãos de
armas, com bondalle os Que venham a ser meus subalterno; a cumpril'
rigoro amente todas as ordens Que fOl'em-me dadas pelas autoridades,
a Que for subordinado; votar-me inteiramente ao serviço da minha
Patria, cujas instituições, integl'idade e honra defendel'ei sacl'ific<lndo,
si necessario for, a minha PI'opI'ia vida.»

Bem ei Qne esta. solemne e gl'ave ceremonia nem sempl'e se realisa
com o rigor da etiqueta militai'; mas nes e caso a culpa recahe tão
sómente nos infractores da lei.

Conferido o juramento, o recnIta é incluido n'uma das companhias
do batalhão e em seguida recebe o fal'damento de recruta no en ino.

Eil-o: todo de p,mlo (blusa e cldca pard,\), gorro de panno,
meltido o'umas gl'o~sas botinas ou n'uns pezado cothul'no, de gmvata
de couro envernisado sobresclhimlo de ordenadamente pela camisa de
algodão afóra, •.. em caminho da e cola do ensino de recrnta ,

E ahi, Qua i sempre depára, com nm cabo de esquadra, arvorado
em instl'uctol', em vez de um omcial in telligente e in truido.

E dUl'ante quatro horas, seudo duas pela manhã e dua a tal'de,
o pobre recruta la vai para a apl'endizagem, onde o cabo instructor
irrita-se a cada pas o, gesticula, ameaça....

No !ntervallo que medeia entre as horas de in trucção o recl'uta
exercita-se em ... , sel'viço de facltinas: limpal' as pl'ivadas, lavar as
companhias, varrer o pateo, etc.

E logo no segundo dia, é visto de plantão: dão-lhe um apito e uma
vassoUl'a.

Nos nossos batalhões não ha apparelhos de gymna tica, nem
exercicios de natação e esgrima, por meio dos quaes elle adquira o
vigor e a energia tão pl'ecisos não .ó ao seu desenvolvimento
pbysico como à proprias necessidades da vida mil itar.

O nosso recruta, em geral, não conhece o serviço; nada lhe eo inaro.
O que elle sabe, adquire por intuição, e muitas vezes por e"pil'ito de
imitação.

'a Fl'ança, e especialmente na Allemaoba, as ordens de serviço,
as instrucções, emfim, são dadas, eo inadas es rupulosamente. Re
nnem- e a companhias, os officií\.es por turmas en'inam aos inferiores
e estes tl'ansmittem os seus conhecimentos aos cabo de e quadra,
Que por sua vez en inam aos solrlado:>, Que compõem a~ suas 1'e pectivas
unida,le , os di versos detalhes do 11lenaye militar.

Es as reuniõe não excedem d'urna. ltom durante o dia.
E' vel'dade que, entre DÓS, o regulamento do sel'viço in terno dos

corpos determina:
«Ao commandante de comp~nhia cumpl'e:
Ser responsavel perante o comroandaote do corpo pela boa ordem

e di ciplina de sua companhia e pela pontual observancia de tudo
que diz respeito aos regulamentos.

Vigial' a instrucção e proceder dos seus subalternos, dividindo a
companhia. ern partes iguaes pelos mesmos; fazer carla um delles
responsavel pela parte que lhe pertencer e fi calisal' si desempenham
seus deveres com exactidão,

Con iderar a sua cornpanhiacomo uma familia, de que elle é chefe;
e, ao mesmo tempo que exigir tod<lo oberlieocia e atteoção, proteger e
cuidaI' em quo se faça justiça a carla individuo della.. .
, Esmerar-se em ter um conhecimento particular e perfeito das
habilitações, defeitos e merecimento de cada omcial ioferior de sua
eompanhia, e tambem de todos os soltlados, não sómente plra sua
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propl'ia inLelligench\, mas, tambcm, pam. po ler respondel' prom
ptamente a qualquer pergunta que o commalldante do COl'pO tizer,
relativa á companllia... .

O ubalterno" !'ão responsaveis perante seu commamlanLe de
comp,lnhia pelas IJal'tes da companhia de que estiverem enc,\rt'eg,idos,
bem como pela disciplina, in teucção, oedem, arranJo, vestua,rio, al'mas,
cor'l'eia,me e munições, tendo cuidado em que os regulamentlls s .iam
fielmeote execntado:s, e para esse ôm inspeccionarão inesperada e
freqnentelllente os quarteis, u,ando. lia maJOl' diligencia, para que
nenlJuma irregularidade po,sa escapar ao seu conhecimento.»

No emlanto, os nossos receulas sabem de aul'icula, que:
« Os solflados, clarins, cornetas e tambores devem lembrar-se d~

que, COIIIO militares, são lestinados para ser os defensores lia pulria.
entram no mais 110m'oso empl'ego e deixe"Ln sua vida antiga por outra
mais elevada e disLincla; que

~erão subordinados fieis, asseiados e exactos nos seu uniformes,
terão aspe,'to e garbo milit,\1', e serão activos e diligentes em aprender
e de!'empenhar suas obrigações com pontualidade.

Este comportamento lhes fará merecer a boa opinião dos seuS
officiaes e o eu propl'io adiantamen to; que .

Devem cuidadosamenle evitar de:sordens e questões, tanto com
seu' camaradas, como com os paisanos, e abster-se uo jogo e da bebida;
que

Farão a con tilleucia n. seus su periol'es, e terão parLicu l<lr cuidado
em conhecer perfeitamente o ofliciaes de seu corpo, al11l1 de que oS
pos um reconhecer immediatameute em qualquer logar em que os
avistem; que

Si algum soldado achar-se prejudicado em seus vencimento.', ou de
alguma SOL'te aggl'avaclo ou tl'atado com injustiça, fara a sua repre
sentação vel'bul no commandanle lIe sua companl1ia, que não deixara
de atteodel-n. i for ju ta.

Com tudo, si não tivel' etreilo, neste caso sómente poderá queixar-se
directamen te ao commandante do corgo, precellcndo, porém, pel'missão
do commandante (la compauhia; que .

Nenhum oldauo se lIeve CaSilL' sem licenç'[l do seu connnanrlante,
pedida por intermec!io do commandante da re pecLiva companhia, e
não lhe erá pel'miLLido re.idir com sua. mulheL' no quartel i não com
portar-se ella com 110ne.. tidade e decencia; que

Todo o soldado que se achar doente dara logo parte ao cabo do dia;
que

Quanrlo tratarem com os ofliciaes inferiores, em qualquer occasião
que eja, se conservarão firmes; CJue

Sendo pl'ohibido pelas leis militares o vender. desencaminhar ou
estragar alguma cousa. de seu ve tuario, munições ou faL'damento,
aquelle que o fizer sera infallivelmente ca tigado; por isso, quando
qualquer soldado, em acto de seniç , per ler ou estragar alguma peca
de eu uniforme, ju tificar-se-ha para com o oflicial que o commaudar
nessa occasião, nfim de 'lu este alte'te paI' escripto que tal extravio
não proveiu de descuido; este aLLestatlo sera apresentado ao comman
dante da companl1ia, CJue o fatá chegaI' ao conhecimento lIa majol" para
ser entl'egue ao soldado igual peça de uniforme; que

Os cllrius, cornetas e tambores devem obedecer ás ordeos d~
clarim-mór, e comparecel'ão promptamente á chamada com seus in
stl'Umento , nunca se dispersando scm que o clarim-mór o ueteL'mine,»

,
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No Bl'azil, como em toda parte, a rlemonstl'ação de respeito e de
cortezia entl'e os militares se cb;uul1 continellcia, Es as contineneias
variam conforme a pessoa a que são dirigiuas e as circumstancias de
momen to e mesmo de logal',

O 'oldailo desarmatlo e em pnsseio quando encontl'[l, um omeial ou
inferiol' leva apenas a mão di,'eit,\ a pala do bonet, a vontade, perfi
la-se pal'a todo e qualquet' oltlcial que e lhe approxilllar.

Si o omci 11 é general 011 marechal, o soldilr1o detem-se a quatro
pas os de distancia, volve á frente, leva a mão rlireit,\ a pala do bonet
e só con til1ua a sua marcha quaULlo o orticial geneml tem-se aCustauo
pelo menosquntl'o passos,

Armado, bto é, de carabina ao hombro, o soldauo não parn, ca
minha sempre peL'fllando a arma, se tem a bayouet11. armada, ou
levHndo-a Do posição ele braço-armas, se vni desurma,da.

Si o soldado deseja fallar a um offtcial, perDia-se, len a mão
direita a tocar com a primeira phnlange do dedo index a extremidade
da pala do bonet acima do olho dil'eito, a mão aberta com a pai ma para.·,
a fl'ente o os dedos unidos. Se vem armado, perDIa-se e dá com a
mão di t'eita uma forte pancad;\ no delgatlo da arma (caso a bayoneta
esteja armada) ou leva a arma a posição de braço-urmas, dando uma
forte pancada m~ bandoleira (no caso da bnyoneta desllrl11ada ) - De
sentinell:1, o soldado pel'fila-se ou apresen la a arma confonne a patente
do orticial; se a sentinella é chamada coberta l\ contiueucia se executa
deoutro modo: aseutinelL1 peJ'r1lando-se leva a anua para a direita,
dando-lhe um certo impulso e bata fortemente com a mão esquerda na
bandoleira segunrlo o posto.

Qllando um omeial ou inferiol' entra DO alojamento das companbias
o plantão Irilha o apito e cada um se levantq em altitude respeitosa, e
o cabo de dia. deve apl'esentar-se incoutinenti.

E,sas regl'as de l'espeito e cortezia militares se extendem tambem
aos otIiciaes entre si:

Quando um official desarmado ou com a esparla na bainha f,\lla a
um sell supet'ior, toma a po~ição attenciosa de sentido, faz um leve
compl'imento Lle ca.beça e si o supflrior lhe estender a mão deve corre
sponder.

Não é licito furtarera-se a essa mutua ap;)J'oximação uem ao supe
rior dispensar a continencia ou comprimento do subordinado, e este es
quivar-se,sob qua.lquer pretexto, de pl'estara hom ·nagem clevirla.aquelle.

Ninguem, absolutamente ninguem, póde dispensar a contiuencia
que compete ao seu posto.

O recruta adquire facilmente habitos de camaradagem. Dous ou
tres dias de estadia no quartel ba tam para que esses habito;; su.rjam
e transfol'mem-se dentro ele pouco tempo em relações tão in timas, tão
estreitas que, na maioria dos c 1SOS, eltas perduram eternamente, através
de todas as distancias, de todos os obstaculos e pel'igos.

No exercito brazileiro fuma-se e bebe-se como em qnalquel' outro.
E, si compulsarmos as estatísticas dos Ilxercitos eUl'opêos e americanos
veremos que o brazileiro occupa um dos ultimos logares U'L escala
desses vicioso

Não ha disp03ição alguma que pL'Íve o soldado de fumar; quer na.
caserna, quer el11 passeio o soH<.Lrlo é livl'e, pótle J'umal' quaudo qllizel'
e como lhe aprouvet" com tanto que nã o fuça na preseuça de seus
superiores e quando esteja de el'viço.

A embt'iaguez é seriam&nte punida. Assim como o soldado eu
ropeu deleita-se em libações ele chopps, d!urn ou absintllo, a sim tambem
o soldar.lo brazileiro entrega-se as delicias da bella aguardente.
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o jogo e o furto são crimesjustamente reprimidtls.
Em gel'al, o soldado brazileil'o é valente e abnegado; corajoso e

resignado; honrado e leal.

III

A pr'incipio rudimentar, depois mais aperfeiçoado, passando por
todas a pl1a es do desenvol virllonto progressivo o ul'mamento ::la
infank'lr'Íil brazileira apresenta hoje um modelo especial - o Mauser
7 mim' tyoo br,tzileil'o, molelo ]895.

<i. O fuzil ora adoptado como ar'ma regulamentar do nosso exercito
e marioh;t deriva-se, por modificacões e aperfeiçoamento successivos,
do modelo - 1871 - regulamentar no exercito allemão.

Accl-ntuando·se o emprego COl'l'ente das armas de repetição, tratou
o govel'l1o daquelle paiz de f'lzel' acquisição, sem g-raodds onus para
suas fini.l.nças, de um armamento capaz de alisfazel' ás necessillades
da epoGl.a. e dessa resolução sUl'giu a arma Mauser modelo - 1871-84
- que, conservando os predic irias balisticos inheren tes do primitivo
modelo e em gel'al ás armas de calibre II mim' apresenta no mecanismo
da cula.tt';), lJue é do systema - fim'olho - um certo numero ue orgãos
que ILJe permittem maior pre tpz t de til'o.

Realmente ta.es alter'ações servil'am de simples palliativos que a
Allomanha, como outros paiz"s, empregaram pal'a aguardar a solução
do momeuto o problema do tir'o de repetiÇ<'i.o na infantaria.

ES;6 assumpto, que deman,l;\v;t demorado exame e acural]o estudo,
evou alguns annos em elabol'ação, até fit'mar-se a preliminar da
reducção do calibre que, motivando só pOl' si uma profunda alter:l.ção
das qUlllidade. balisticas do vinrlouro fuzis, exigia ainda a substituição
do agen te de propulsão do projecti, as paivaras communs obtidas
pela mistura ternaria de salitr'e, carvão e enxofre em dóses variaveis,
por Ul1J composto chimico dotado de maior energia e que, com o decorrer
do tempo, foi derivaJo dos compostos pyroxillados ou do algodão-pol
vara, oraó, ora associaria a um outro explosivo ainda mais energico,
a nitro-g-Iy erina, a par de outr'lS sub.,tancias neutras, que formam a
base das tn dernas polvaras sem fumaça.

As entes estes dous pontos f'undamentaes da questão, restava, para
que se a j uI"'asse resolvida em seu largos traços, um pau to em torno
do qual lo los os outros se deviall1 desenvolver, a saber: os processos
tecl1nicos e praticas de obtenção do tiro repetido.

Deutl'o de certos limite- se podiam julgar satisfactorios, como
solução U'el'ul, os l'esultados acima c nsiguados, como pl'ov<\.m os nume·
rosas pecimens de armas conhecidas, algumas das quaes são ainda

regula1ll6ntttl'es em diverso" paize', como é a Lebel em França, a Kro
patscheck, ora abantl.onada pela no a marinha e em u"o no exercito
POl'tug'uez, e algumas mai:> já consideradas antiquadas em relação aos
melhores Lypos posteriormente inventados e estudados,

Entr'et:lnto, os experilllenttdores, quer militares, quer pertencentes
ii. indllstl'ia civil das arma de g-uerl'a, não j ulgantlo sati fuctorios
os re Illlados até então obtido', pl'oseguiram em seus traballlos
que visar.lm dahi em di'lnte o ponto p:l.rticular da questão, o syst ma
de c, l'reg'tmento da arma.

Eis por que, dentre os divel'sos procássos de canegamento mui·
tiplo e,tu lados, prevaleceu o le deposito fixo na culatra com car
regadol' mJvel que permitte, em um s6 movimento, o armazenamento
de um grupo de cu,rtuchos.
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E, como dentro os varios systemas de culatras-moveis ó o
de (en'olho o que melhor se presta ao sy -tema do carregamento
prescripto, tomou-se por isso o typo geralmentc hoje adoptado por
totlos os paizes.

Si bem que a Allemanha tivesse abandonarlo o fuzil Mauser,
adoptando o mor1elo 1888 do typo i\1annlichol" tão conhecido entre
nós, não importa i:>so a condemnação daquella arma.

Acompanhando a evolução do armamento e introtluzinc1o em sua
arma os ultimos aperfeiçoamentos, fauser sulJlnetleu ao julgamento
das potencias militares um novo modelo que havia estudado para
attender ás exigencias dos fuzis de calibre reduzido.

Arlophdo na. Belgica, TUl'quia e Republica. Ar"'entina sob a
denominação de modelo 1889,1890 e 1891, que, conservando o mesmo
calibre 7,65, dilTel'cm, entretanto, entrc si, em diversos pontos de
detalhes, foi c'ta a :1I'ma escolhida dcntre trinta modelos dilfe
rcntes, para os ensaios e estullos feitos pela commissfio milital'
hespallhola.

Como consequencia das experiencias a que foi submeltido por
essa occasião o modelo argentino, o pJ'eferido, resullaram algumas
transformações notaveis sobl'esahindo a reducç[o do calibre para
7 lUlm que, acceito pelo goverlJo hespanhol, deram em resultado o
modelo al11 otlicialmente adoptado sob a denominação de - Fuzil
Mauser Espanol modelo - 1893.

E' esLa arma tambem pI'eferida leIas Republicas do Chile e
Mexico, e adoptadas regulamentarmente entre nós, com a.\gumas
moditlcações sllfficientes para tomai-a distincta do Outl'OS martelos
existente e legitimarem a denominação que ora toma de - Fuzil
Mauser de repetição morlelo brazileiro - 1895~.

Não poclemos dar nma dcscripção completa do fuzil Mausor
modelo brazileiro - 1895, nem estlldal-o em detalhe; apenas da
remos uma noticia sUmll1aril~ de seu funccionamento.

A caL'abilla de repetição Mauser, modelo br.lzileiro - 1805 
é uma arma de calibre 7 mim de tlepo 'ito na culatm com carregador
contendo cinco cartuchos.

O cano é de aço inteiriQo, apresentando exteL'iormente tres secções
cylindricas de comprimentos e expessuras di.trereotes, destinado a.
conter o rartucho, resi til' á expIo ão da carga c dirigir o projectil,
t,ransmittindo-Ille um duplo movimento de tt'an,lação e rotação.

O mecanismo de repetição é o conjunto das peças, que por
sua disposição na culatl'a da arma e pela comlJiuação de seus mo
vimentos, permitte o carL'egamento POl' grupos de c trtuchos, de
que decOl're a mpidez cio tiro do armamento moderno.

A caixa da culatra, caixa de ,aço, alonga la, de tioada ti. rcceber
um caL'L'eO'auor. Este carregador ou caixa de cartuchos é uma pef]uena.
peça metalica composta. de uma lamina e uma mola. A lamina ó uma.
placa rle aço nickclado, delgado, cujos bordos duplalLente reclll'vados
formam ullla calha por onde desli a a culote do cartucho-, e fi. mola é
uma outra lamina delgada ,le aço temperado, que serve para, compri
mindo a base dos cartuchos contra as correrliças a impedil' que el!es se
possam de prender occiden tal meu te do ca I'l'ogallrr.

Cada carl'eO'ador, que contém cinco caI'tnchos. Ó ioLl'Oduzirlo 110
alojamento pela a1Jertura superior da caixa rio mecani'm da. culatra.
e com o dedo polegar da mão direita calca·so no meio do caL'lucho
superior até qne os cartuchos passem totlos para o depo ito; feclln,- e n.
culatL'a. POI' Hill movimento invel'so ao do abrir, o que ó sufLici nto
para Íitzel' ca1Jir o carregadol' va;io.

-~5
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No modelo hespanhQI, logo Que o ultimo cartucho do de~osito é
consumido, o atirador é pI'evenido, porque ao fazer o duplo movimento
de abrir e fechar a camara o ferrolho é uelido neste ui timo pelo uistri
buidor do transportador conlra o qual acabeça daquellese vem chocar.

No modelo bL'azileiro isso não se da Jlol'Que a pnrte tio dislribuidor
foi talhada em plano inclinado de maneira a nunca impedir o mo'vi
mento do ferrolho par'a a fren te.

Para conlinuar o tiro, depois de e'golado o quinto cartucho, leva-se
do novo um outro carregador cheio no mecanismo da culatra.

Quando por Qualquel' ciI'cumstancia o ntirador tem de interromper
o fogo, depois de hnver carregndo e armado a tlI'ma, é conveniente
fazer uso do ,-egist:·o de segu,-al1ça pnra evitnr os accidentes quo se
podem dar facilmente com umn. arma carregatla, pI'incipalmente numn.
rapida marcha quando, em fogo, desloca· se uma forç'n. em busca de
melhor posição de combale.

Em qualquer dos casos a simples posição ela a~a do registro de
óeg-urança indi ará sempre si a arma. está ou não armada, estejn. ou
não carregadn..

O fuzil Mauser, typo brazileiro, modelo, - 1895 transforma·se.
como todos os fuzis, em arma branca pela aelapção do ~abre-pullhal,

uma. vez preso ao ex tremo elo cano.
A lamina do sabre é toda de aço temperado, tendo uma das faces

reforçada" a outra cortn.n te e n.mbas convergentes para formar umn.
extremidade aguçadn. propria n. ferir por peneU'ação.

Tres são n.s especies de cartuchos empregados no fuzil Manser,
typo brazileiro, modelo 1895: cartucho degueI'ra, cartucho de salva ou
de exercicio e cartucho fulso.

O cartucho de guerra é o cartucho regulamentaI'. Conlpõe-se do
estojo, da carga e da bala. O estojo é o recipiente dos demais ele
mentos do cartucho, obtitlo por embutimentoB successivos de um disco
de latão.

A carga é a substl1ncin. iLl[]ammavel que se transformn. em gazes
pela explosão e actua então como força propulsoI'a do projcctil. J~:' de
polvora sem fumaça de base simplesmente de nitl'o-cellulosu, marca
- Colonia & Roltweil- 91/93; seu peso é de 2gr ,45 e seu aspecto é o
de uma materia cornea assemel hando a laminas regu lares ( Imm. a 1,85 )
de pn1heta do feno fosco.

A uala é o elemento do cnrtucho que, no tiro da arma, torna efTe·
clivo o seu empI'ego segulldo o ell'eito causado 110 ai vo sobrd que ~e

emprega. E' composta, isto é, formada de chumbo encIul'ecido, coborla
por um envollol'io formado de uma liga de nickel e cobre (mailshort)
pesando tudo I W,2; é de fórma cylindro-ogival.

A bala consta do 1tucleo e da camisa. O Ducleo é ti, parte que fórma
propriamente a bala de liga de chumbo enduI'ecitlo pela addição do
3 010 dt3 nntimonio. A camis3. é o estojo que envolve a bala paI'll. au
gmentar-Ihe a. resislencia aos altritos nas raias; é obtidn. por embu
timentos successivo.: lle um di co metalico ( mailshort) de um" lig(\,
de 80 partes de nlckel e 20 de cobl'e.

O cartucho de sal va de exercicio é uestinado nos exercícios de fogos
simulados e ás sal vas, em cer,JlllOnias f13sti vas e fUlJeLJres, prescriptas
nos regulamentos militares.

Comp15e-se ue igual numero ue elemenlos do caI'iucho de guel'1'll;
difi'erindo deste apenas na qualillade da bala, sendo a cal'ga e o estojo
os mesmos em ambo . O (ll'ojecti I em precrado denom ina-se:

BALA FALSA. Não podendo func ionar regulal'mente o mecanismo
de repetição nos tiros de S:llva quando o cartucllo não tem as mesmas
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dimensões que o de guert'n, empt'ega·se nessas occasiões uma munição
com um pl'ojectil de madeiea e ÓCO, pal'[\. fmgmentat'·se com o til'o;sem
pOl,jgo po rn. pessoas ou cousa que proxi mo se nchem.

A uala f.tis L é g,·raLmento pintada de azul·ferino. .
O cartucho falo é destinado exclusivamente a iu tl'ucção do pes

so ti no manejo do mecani mo de J'epetiç-ão a Liro para carregar e des
carregar o depo ito e a camara e disparar a arma.

O estojo é iden (ico aos auteriores, porém não contém carga nem
fulminato; a bala tem o nspecto exteriol' d'ls Lle guerra, porém é
tamuem de la tão, ôca p, soLdada ao garga.lo do estojo.

Para Jlão haver confusão desta muniç-ão com a de guerra,oos
tUllla-so uickelaL·a.

Pt1ra completar esta ligeira noticia sobre o fllzi L Mauser, typo
brnsileit'o, mod. L895 consignemos aqui os principaes dados numericos
rC'1:l ti vo ao fuzil e a sua munição.

FUZIL

Dimensões (mm). Peso (gr.)

Comprimento, sem o sabre-punhaL
'1> com,,» "

Peso; som o mbre punhaL.
» com»:I> »

Comprimento do cano . • •
» da parte raiada .
'1> ,.» lisa.

Calibre normal . • . .
)) maximo ( tolerancia )

Numero de raias. .
Profundidade da raia.
Largura »»
Perfil »»

{

Em milimetros.
Pa,sso

Em oalibres • .
Angulo do passo (graos)
Sentido do raiamento . • •
Diametro da camara na cuLatra. •

" » » no adoçamen to .
» l " »gargalo. •.•

All ura do pon to uo mi ra sobre o eixo do c \DO •
:& »ontalhe de mira do ponto om branco no

eixo do cano. . .
Altura do ontalhe na alça ue 400 m.
Comprimento da laminn. . . .

» »linha de mira . . . . •
Numero loLal das peças que compõem a arma .

» ~ » » )) » o ferrol'll'l.
» » »molas espiraes.
>~ de me las eh llas •

1142,3
1172,3

4200
4750
738

6 );l,80
54,20

7
7,05

4
0,25
4,0

concentrico
220

31.43
5°,41

á direita
12,05
10,95
8,25

21

1:2,60
~3,40

76
642,8

60
8
4
5
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SABRE-PUNHAL

Comprimento total . .
» da laminl1.
» do punho.

Peso lotai sem a bain ha
~ da da lJainha .•...

Numero totul de peças do sal)l'e-punhal
~ ~»» da bainha.

430
300
125
450
1:,0
l!
7

CARTucno

Comprimento talai, ,
» do gar"'alo •
~ :l> adoçamento. .
:t » corpo do estojo.
» » es tojo .
.. da b:lla . , . . . . . . • .

Diametro do elltojo no gargalo . . . . . • .
:l> » » na parte posteriol' do adoçamen to
» » » »ba. e .
» ma.ximo da uala. . .

Peso do estojo com a capsula.
» da carga de pai vara s. f.
» » bala. ..
» total do cartucho. .
.. » »carregarlor..

í8
9,eO
3.60

43,80
57,0

30,80
8,15

10,90
12,05
7,2;1

Jl,40
2,45

11,25
23,05
10,00

DADOS BALrTlCos

2900

V n = 680 + 15
- 5
3200

Velocidade inicial (Pai vara Rotwail 91/,.)

{

maXima . . .
Pressão ioteriol' em kitogrammas ..

mlOlma. . . .
Trabalho mecanico do pl'ojectil ao abandonar a arma

(kgm",). • , . , .. , . . 314
Penetração a 12 m. da !Jocca, em pinllo . . . • 1380 a 1400

{
em largul'a 280 } { 93G

Justeza: dispersão médil\, a SOom a 1200m

em altura. 440 1863

fcom pautaria. 3' - 17'
Rapidez: -tem po gasto u uma)

seria de 100 tiros. lsem pautaria. • " 2' - 28'
Temperatura mõJh rio cano apoz uma sel'ie ria 100

tiros. . . • . . . , 131 0 c
AIC<'l-nce maximo, Ó snperior a • 4000 m.

Estas Qlementos po~lem val'iar no nosso paiz segnndo as condições
médias do meio amuiaute a as attOl'ar;ãeS que e5te exerce sobre a
carg"1 cujos e [ai tos, uas paIvaras sem fumaça, sã.o extraordiua
riamente modifica veis.
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No momento actual a nossa cavallaria comprehende quatorze
regimentos e um corpo de Iransporte com um e1l'eclivo de 6512
homens, sendo 5948 praças tle pret e 364 offieiaes.

Cada regimento tem 241 p/'aças e 25 ol'nciaes, com mandados por
UI11 coronel ou tenente-coronel, assistidos por um major tlscal, um
c:1pitão ajudante, um alferes secretario e um quartl3l-mcslre da mesma
patente.

Desdobra-se o regimenlo em quatro esquadrões, esles em duas
divisões, e as divisões em duas secçlles.

Ca~a esquadrão é dirigido por um CA pi tão, que por sua. vez é
auxiliado por dous tenentes e tlous alfol'es. O seu elfectivo é de 59
praças, inclu~ive um lo ,argento, quatro 2". so.rgeu los, um forl'iel,
um ferrador, oito cabos de esquadra, quatro clal'ins e quarenta
soltlarlos.

Os regimentos teem tOllos a ,mesmn. organisação de cl\.valla.ria
ligeira. e dous tle seus esquadrões são de lanceiros e os dous ou Iras de
clavineiros.

O corpo tia transporte afasIa-se um tanto dessa ol'ganisação
typica: compõe-se apenas de doLis esquadrões (sob o commando de um
mAjor), sub1ivididos em duas divisões, e eslas om duas secções; apre~

sentando em seu todo um eLfectivo de 132 praças e 5 oftlcia~s.

No numero das pl'aças estão incluido.;; um lo sal'gento, quatro 2°1

sargentos, um forrie], 14 cabos de eSfJuadl'us, dous carpinteir(\9. dOlls
dou" coneeiros, dous ferradores, dous forreil'os, qlH\tro clarins " 100
pl'aças simples.

Em fOl'malura, tanto nos regimentos como no COI'pO de transport3,
o estandarte é conduzido en tl'e as duas alas, em que clles se desdobl'am,
quer em linha, quer em columna.

O uso de fanfarras é facultado aos regimeutos comtanto que não
exceda. o seu estado eLfectivo, nem pel'tube a maecha. administra ti va
e disciplinar de suas diversas unidades.

Os uniformes da cavalla.l'ia bl'azileil'a não teem aquelle aspecto
fascinador que electl'isam as massa, nem apro entam aquellns nuances
de cores, que constituem o caracteri tico dos regimentos a.llemães.

Semelhantes aos da. infantaria ditrerem apenas em pequenos
detalhes. A cor do dolman ou tia sobrecasaca é me cla azul e branco, a
copa do kepi ou do capacete é de cor gal'ance.

Em pequeno unifol'me, distingue-se do infante pelo barbicacho
preso ao kepi, pelas platinas tio dolman, pelas bota e J'etinir das
espol'as, pela e pada segura. ao talim de COUI'O que aperta-lllll a cin lura;
em grande uniforme, pelo pennacho de crina bl'anca que cahe·lhe ele
gantemente para a pa.l'le po terior do capacete.

A caVilHaria brasileira. usa indistinctamente da espada, di.\. lança
o da clavina.

A lança, mandada adoplar ultimamento, lem 210,85 de compri
menlo, t lIldo o cenlro de gl'avidade a dous quintos a parti!' do côto ou
]10,14 do StJl! compl'imento. A lamina é de chollpa tl'i'lnglll:l1' e de faces
CaVl1.tlas, leudo 0,12 de comprido e 0,022 de altura e al'redondada. na
parte infel'ior do corte, sendo o côto conico e a haste de madeira de
guaraM.
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o seu pe c é de deus kilogl'ammas,
A clavioa é analega ao {'U iI da infantaria, is Lo é, Manser, mCllelo

1805, porem, mais l~\'e e mais cuda do qllo aquolle. O c:l.Yn.lleil'o:\
conduz oa sella do seu c;,vallo, uc modo que a chapa do couce assente
se sobre a côxa direita, vollando a haste d,~ coronlm para a e3qu~rda,

e inclinando a bocc<1 d'al'ma olJliquameote para, a direita e para a
frcnte. O arreiall1ento em uso é o campeil'o, isto é, const,~ de eoxerga,
enxel'gão, caronils, serigoLe, tl'avessão com barrigueira, lateg03, loros,
estribos com bocc,tes, pellego, sobrecinclw, etc.

Esses aneios, em campanha, set'vem de cama tanto ao omeial
como á praç l.

Na época de tr,lu~ivi"lo por que passámos, infelizmente, a caval
laria não apI'esonta aquella llOmogeneidado tiío pl'ccis,1 aos seus mui·
tipIo. deveres,

Em geral, o' eO'ectivos não passam de um terço j seu armamento
e arrejamento não apresentam um typo uoico. Uns regimcntos estão
armados a Spenccr, a \Vltinche ter, Olltl'OS a Mannlleher c 1fausel';
muitos 1m que os usam promiscuamente.

Não precisamo' ini:iislir sobre os inconvenientes que resultam
dessa di versidaue cle Lyp 1S de arma monto, que arrastam fatalmen te o
emprego ue munições lliJ1'erentes.

Quaoto ao aneiamento, ou porque não !wja, vel'ba para colIocat'-so
todos os corpos ue crlvallal'ia. no lllcsmo pé de igualuade, ou pOl'que
a econolllia mande aproveitaI' peç;ls de nrl'eiamento do notigo mOllelo,
o que é certo, eque Dão existe uma uniformidarle complel<\, pel'feita em
todos os "egimentos.

O COl'pO de tt',\llsporLe destillnuo, como o seu propl'io nome cstâ in
llicando, a lI'allspol'tar ou comboia.t, o m"terial, viveres e fOl'l'agens
pal'a o exercito em ca.so de mobilisação o concentl'ação de forças, não
tem um I11Ual', um carro de tl'aI1SpOl'to, uma caereta, uma carroça.
sequer I

II

Digamos agol'a dUlIs palavras sobl'e o systema de t'emonta.
Esse serviço está no 13ellzil na sua. complel;~ iofaucia, A illvern;\da.

c Coudelal'in. N,lcional ue S,lycau " tJCstillildas a. criação e uc:õcnvol
vimento d,t illdusLI'Ía rastoeil, de moJo a fornecer cavalhadlt ao exer
cilo, n<"io te,ll pl'ouuzido seuão uesastees sobre desastres. A Coudelarj,t

I A I:<VER:<AO.\ :<ACIO:<AL DO S_\YC,\1< demora do municipio do Rosario a algumas
lcguas de dislancia do de S, Gahl'iel. Larga (u'ea de campo numa exlensiio de 63 ki
lomelros, approximadamenle, a Invernada e a Coudolaria destinam-se á cria~iio o
desenvolvimento da induslria pastoril, de mollo a fornecer cavalhada ao exercito,
maximA numa q"alquer emergencia, em quo o mercado do Praia nos fOI' inleu',\
menlo vedado,

A invernada é rica de ferieis pnslag ns e aguadas p ·rmauenles. Corre ao N, o
ar.'oio Scryran e ao ,o Didsa, amuos allluonles do ,'io Santa ~ral'ia, cujas Dlargena
aUealam a exislencia do imporlante fiol'esla.

ParA. melhor ol'gallizat;'ão do SCl'vir:o I seria convenienLo dividir e Cel'Cal' a área
em tros zon:1s: uma, na pnl'Lc mais conveniente, para coudellll'ia e criu(;ã.o de potros,
outra para cria<;iio <10 munI' s o oulra para deposilo de cavalh:lda, uoiada, etc, O al'a
mado numa oxtensão de \) a 10 kilomolros eslá eSlragado, e em pessimo estado; 110
centro dn Invernada li C"jJeU<l <lo SaYC<l" eslá completamente auerla. (cerca ,Ie duas
leguas).
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Domestica cl~ San ta Cruz, destinada a su rlwir de c \Vai lIada. os corpos
mnntaclos do exercito, foi um insucesso. Mandou o govemo afinal ex
tiuguU-a, de modo que, subsiste II compr,\ de animllCS a 30$ ou mais
por cabeça p~ra os cavallos creoul08 e 75$ para os do Rio da Prata.

Allnuucia-se a concurrGnCill, apparecem os trapeiras ou Cl'iadores
e uma. commissão de officiaes adrede nomeada, procede a escolha, que
á determina':ia, soL cel'tas condições: serem os cavalias sãos, mansos,
bem domados, reforçados e 1,43 de ai tur,\ pelo menos; os muares
mansos, bem domados, de regular tamanho e reforçados, de modo a se
prestarem ao serviço de tracção de arti lllaria ; os bois novos de regular
tHmanbo muito reforçados e acostumados ao serviço de cl\mpo.

No sul princip:l.lmen Le, essa remonta se faz com cavallos cI'eoulos,
Cl'iados no propl'io E~tado. Nas demais localidadcs e ua Capital FeJeral
a remonta é feita por cavallos importados do Rio da Prata.

Quando os 11.llimaes são julgados ioservivei,; são vendidos em hasta
publica.

Os cavallos do Rio da Pl'ata não parecem ser os mais aptos par,t a
nossa cavallaria.

Cavalias de parada não suppol'lam as fadigas de longas marchas.
Acostumados a vida de estrebarias soll'rem desde logo quando se

lhes muda o systema de forrageamento.
Por occasião da revolta ele 1893, os l° e 13' ~egimentos de cavill

laria ti veram ele seguir pal'a a f'l'onteim de Hal'ará, no Estado ele São
Paulo. A sua cavalhada toda do Rio da Prata foi emb:tl'cuda em vagões
da Eslrada ele Ferro desde a Capital Federal até Tutuby, cidade pau
lista.

Dahi em dian te seguiu o regimento montado e quando chegava. n
Parapanema, os seus commandante , o coronel, hoje general, Marinho
da Silva" e tenente-coronel Victorino Maciel telegraphavam ao com
maodan te do 4° districlo dizenelo que estavam a pé, os cavallos can
çados, ex luustos.

O mesmo facto deu-se com o 14° regimento de cav~Lllaria, sob o
commando do coronel Pacca.

E de P1\rapanema em diante esses regimentos arrastaram-se peno
samente.

Niio ha no Brazil campos de pastagens ou depositas ele fon!1gea
mentos em certos e determinados pontos.

Tentativas de plantio de alfafa e milho se tem feito em alguns
corpos estacionarias no Rio Grande elo Sul, mas sem resultaelo.

Compra-se no mel'cado, por concurt'encia puLlic!1, tudo quanto
pl'ecisamos para o abastecimento da nossa cavalhada, sendo um dos
pl'incipaes, senão o maiol' concurrente - a RopulJlica AI'g-enlina,

A ARTILHARIA

I

A nossa !11'lilharia se divide em artilharia de'campanha e do po
sição, constando a prime'l'a de seis regimeulos e a. segunda de seis
batalhões, uns e outros de qualro Laterias.

A bateria comprehende normalmente sei:; boccas de fogo e as
viaturas accessol'Ías, inclusil'e a fOl'ja d.e campanha.
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As peças com os respectivos armões são conduzidas cada uma por duas
parelhas de eguas guiadas por dous conductores, seudo que os arti
lheil'os (serventes) marcham a pé na retaguarda das baterias, a tres
passos de distancia.

Nas grandes marchas de estradas se tolera que eUes installem-se
sobre os cofres dos armõe5 e dos reparos.

Commandada por um capitão, a bateria se desdobra em tres di
visões, e cada divi. no em duas secções, dirigidas por oftlciaes subalternos,
e na falta dt,'lstes por offtciaes inferiores.

Em seu conjuncto, a ba teria de artilharia de campanlJa, em pé de
paz, se compõe de um capitão commandante, dous lCI tenentes, dous
2°1 tenen tes, um I° sargento, qua tro 2°1 sargen tos, um forriel, seis
cabos ele esquadra, um fenador, 36 soldados artilheiros, 3G soldados
conduetores, e 4 clarins; ao todo, 94 homens,

A batel'ia de posição tem a mesma organisação, dilYorença apenas
de um 1° tenen te para menos, do ferrador e dos concl uetores que só
existem naquella.

O numero de artilheiros é de 48, sendo que o pessoal da bateria se
reduz a 68 homens.

Os regimentos e batalhões são eommandados ora por coroneis, ora
por tenentes-coroneis, e tendo em cada um, um major fiscal, um capitão
ajudante, quatro capitães commandantes de baterias, um 2° tenente
secretario e um quar'tel-mestre, além tle um estado-menor.

Os batalhões teem bandas de musica militarmente org-anisadas e
a03 regimentos se permitte o uso de fanfarras.

Outr'ora, os regimentos tinham tantos estandartes quantas eram as
baterias j pela. organisação de 1888, que passou intacta para 8. Republica,
elles apenas possuem um.

Cada regimento se compõe de 427 homens, sendo 25 of(jciaes e 402
praças; cada batalhão de 350, isto é, 21 of(jciaes e 329 praças.

Constiluindo-se a artilharia de campanha de seis regimentos de
427 homens cada um, e a de posição seis batalhOes de 350, segue·se
que a nossa artilharia deve apresentar um etrectivo de 4662 homens.

Infelizmente, o mappa da força publicado nos annexos do ultimo
Relatorio do Ministerio da Guerra consigna até 15 de fevereiro de 1897
um claro de 1829 praças.

E, como é provavel, mesmo certo, que aIS baixas se tenham succe
dido numa progressão sempre crescente, podemos, sem grande erro,
calcular esse claro em 2300, isto é, metade do estado completo.

Os regimentos estacionam nos Estados do Sul e na Capital Federal,
tendo esta 2, e aquelles 4.

O uniforme da artilllaria é para a artilhaLÍa de camp,1llha o mesmo
da arma de cavallaria, e para o de posição o de infantaria, di ü'el'Índo
apenas em simples e pequenos detalhes.

A cóI' do dolman, sobrecasaca ou tunica. é azul ultra-mar, o pen
nacho é encarnadl) e preto e os distincti vos são: uma granada
rebentando ou dons canhões cruzados, cal locados na gola do dolman e
no emblema do kepi e capacete, conforme se trata de uma ou de outra
subdivisão da arlilharia,

Os conductores e artilheiros da artilharia de campanha são ar
mados a espada e revolver Nagant.

Os batalhões de posição são armados a fuzil Manser e teeni a for
mação typica dos nossos ba talhões de infantaria com bandeira, banda
de musica, tambores e cornetas.

Podemos asseverar que no Bl'azil a artilharia de posição só existe
no papel; ora actua como batalhão de infantaria, ora como artilharia
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campal, arrastando neste caso penosamente o seu pesado material de
guerra.

Devido mais a e"sa dualidade de funçções do que ás condições
topograph ica e estra tegica, os nossos bu t'tllJões de artillJaria, á excepção
do lO, e taccionavam em cidades centenes ou nas capitaes do' Estados
com as suas bat6rias La Hite, Krupp 7°,5 e 8° e, as vezes, sem nenhum
al'mamcnto.

Em 1895, tentou-se accentuar o seu papel de artilhada de posição,
faz ndo-os guarnecer as nossas fortaleza e fortes. Mesmo Dssim, as
séLles dos 3', 4' e 5° assistem impropriamente nas capit'les do Estado de
Santa Catharina, Pilrá e Bahia, destacando uma. ou outt'a bateria para
os pontos fortificados de Paranagua, Santos, 11anáos e Recite.

Não é raro qu se encontrem nesses pontos e mesmo em fortifl
caçOes de certa orL1em, ao lado dos vVhi Lwort, Krupp, Armstrong, La
IIi Ltte e outros, não só as grandes peças de alma lisa e de ferro fundido
de 'cançando secularmente sobre vetustos repaJ'03 de marinha, de caxim
bos e oncfre, como os monsteuengos canhões de bronze, tendo sobre os
munhões os golphillhos de aZi\S eteruameute abertas.

Mas, se a nossa al'tilbaria de posição mau tem-se na poeira dos
J'egulameulos obsoletos, se a nossa al'ti lhal'ia de sitio e de costa
brilham rela absoluLa ausencia, o me3mo não aconteçe com lt de
clmpanha,

Elia tem sua historia, resultante ele luLas titanicas através da
rotina dos humens e dos tempos.

Os nossos reo-imentos não receberam os canhões de que se acham
al'mados SiDão depois de phasos successivas de aperfeiçoamento e ele
gradações conveD ien temen te caracterisadas.

Assim como a França e a Pt'ussia passal'am dos canhões de alma
lisa aos raiados, dos ante-carga aos ele carregamento pela culatra, dos
de ferro aos ele bronze, destes aos ele aço, á proporção que a indusll'ÍiL
ia rasgando á arte de guel'l'a novos horizonLes, assim tll.mbem o Brazil
foi introduzinLlo em seu exercito os aperfeiçoamentos compativeis com
o meio e com os seus recursos financeiros.

II

Que sobre a bi toria elo 1103sa artilharia de campanha. falle a auto
ridade abalisada, esclarecida do eminente e veuernndo mestl'e general
Dr. Francisco Carlos da Luz no seu magistral arLig-o inserto no n. 4,
Anno V da Revista ela Com misSão Militar Consultiva •

• . , ., . POI'tugal remelteu, pelfl. primeira vez, pal'a. o Bl'azil mate
rial de al'tilh'1t'ia de campanha, preferindo para armar os primeiros
cOl'ros desta arma, que aqui se formaram, o que de mais leve tinha
neste genero, inclusive canhões de calibre 3, que pelo menos no
sorviço de guarnição era til'ada pelos proprios aluados, a bl'aço.

Mãis tarde, quanelo os officiaes do nosso exercito começaram a
estudar seriamente a artilbal'ia, e lemLJraram-se de crear lypos de
bocca de fogo nacionaes, para o serviço de campanha, mostraram-se
tambem dominados por essas idéas ( a celobre que tão de potencia e
mobilidade), na concepção dos inventos com que doptaram o Brazil,
honl'an lo com elles a artilharia braziieirn. nesses antigos tempo'.

Haja vista., para mostrar que entre nós sempro cuidou-se mais da
mobiliLlaele do que da potencia, o obl.lz de montanha do o-eneral João
Carlos Pardal, e o canhão obuz do não IPenos illustrado general João
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Paulo dos San tos Barreto, do mesmo cal ibre e atirando projectis de
peso igual ao do IJocca de fogo similar iuventado por Napoleão III,
porém muito mais leve, por ser mais curto e atirar com menor carga
de projecção: Este ultimo e celebre genel'al bruzileiro, capaz por seu
alto sabel' e supel'iol' inLelligencia de lIoDl'ar a qualquer exel'ci,to
europeu, não duvidou spcl'ificar os efIeitos balisticos cio seu canhão,
iuferior por esse lado ao francez, á mobilidade exigida pelas nossas
circumstancias.

Finalmente, a artilharia raiada, por nó:; preferitla para a cam·
panha do Par, guay, de todas a mais importante sustentaLlo. pelo Brazi!
até hoje, innegavdmenLe, foi o canhão rrancez do campanha de calibre
4 La Hitte, por ser naquella época um dos mais leves no genero
(pesava. cerca de 1300 li"", ). sabendo-se de a.ntelr.ão 'er muito inferior
em eITeitos balisticos ii. artilhada Krllpp de 8,7 cm. já. então muito
conhecida e que mais fa.cilmente poderia ser adquil'itla pelo Brazi!. Esta
inferiorido.de pJUCO depois foi patenteada pI'aticamente ua guerru.
franco, prussiaun, do moLlo mab desastrow val'a a França, é certo;
mas·, quem sabe se os resultado não seriam L1iametralmente oppostos,
si outI'as fo.sem as condições do meio proximo, ou de contacto, para a
nação que empregou o canhão mais pesado~

. Entretanto, essa al'lilhal'ia. de campanha, que a par do seu fl'aco
pouer balidtico revelou extrema mobilidade para as guel'l'aS da Europa,
e pesando muito menos, seglÀl',lmen te 300 kg., do que os novos canhõe::;
KI'uPP de 7,e5 muitas vezes embal'a('ou a murcha das nossas forças,
maximé no principio das ope)'ações, indispondo paI' esse modo o animo
tio intrepido gener,tl O~ol'io contra a arma de artilhaia, paI' algum
tempo, :I ponto de chamar tmmbolho a toda e qualquer bocca do fogo
tiaqui remettida para o theatro da guerra.

Vê-se, pois, que a campanha uo Paraguay confirmou o. opinião dos
nossos mais antigo' artilheiros, e mostrou que os canhões tie campanlw.
europeus, ainda os mais ligeiros, são pes,tdos de mais para as nossas
guerras. Esta opinião continuou a ser sustentada por todos os omciaes
que tomaram parte uella, e muito dimcil será. encontrar entre elles
ainda !laje quem pense diversamente.

Na EUI'op(l, diz·se, costuma-3e fallar muito, durante a paz, na
falta. de mobilidado da artilharia de campanha; mas, cllegado o mo
mento da g'uerl'a, accrescenta-se, cada qual mais lamenta não dispôr
da um canhüo 1l11is pode,'oso, para melhoI' esm"g,\l' o adversaria. Enlro
nós, porém, fnlla o tenen to-col'onel e mais tarlie general Severiano da.
Fouseca, rle ttio gratas e saudosas recoi'dações.

Tal foi a. nossa repngnancia em comprar aquella pesadissima
nrtilharia (apeuas compramos e por ordem exprossa duas baterius),
não obstante ser considel'a.da como um,t das pl'Íncipaes e.lusas da del'
roto. dos fl'nncezes em l8il, que não d uviLlitmos expôr o 110S80 exercito
ao inoonveniente de empregar simultaneamente dous oanMes comple
tnmentediLl'erenles sob todos os pontos de vista,

Este mal era menor do que dar á nossa artilllaria ligeir.t o canhão
KI'uPP do 8e, que pesa pel'to ue 1900 !til., e que, quando muito, poderia
sel'vir para armm' os batalhões de artilbaria de posição, ou como
canhão de campanha de reSel'\·a.

Este foi o inLuito com que resignámo-nos a procedei', como procadê·
mos, comprando aquelle limiLado numero ctesse3 canhões, procedimento
que não Inel'eceu, é certo, a approvaç'ito do Govel'no da. rI'Ionarchi.\,

Exprimimo-nos deste modo, POl'C)lJe, panca depois d,\ nossa volta
tlã Europa, mandou-se compI'ar, em 1&74, mai" 48 ca.nhões Krupp de
8e isto é, 8 b.lterias, além ela dua.s anteriormente por mim compI'atlas.



AS ARMAS CmIBATENTES 411

Não estam03 al'l'epen1iL1os, confessamos, de haver nessa occaSlao,
como em outm~ iueulica~, divergi,lo L1o,illt.3nto dos 1l0S~OS superiores,
para s:l1 vaI' os IIlteresses d 1 nação, l!Jante d;l flual o bem·estar o
interesse de um.,\, inuivi.Jn"lid.\lle não vale um c0itil, sBja ella embora
t\ do m tis exelllplar pai do familia.

Krupp, pouco tempo dep0is, nalur.tlmeute sciente da pouca accoi
tacão drll1Ll pellS n'\CÕ3S da America ao Seu canhii.o decominado de 8<
(seu verdadeil'o c libre é 7<,85 por ser muito pe"aúo e de fraco podel'
balístico, procul'ou melhorar a sua artilha.l·ia úe campanha, sob todos
os poutos de vistn, e Ol'eOIl o primitiro canhão de 7",5, mais leve e
alirauL10 um projeclil do mO';!110 peso ( 4, k 3), pOl'óm com uma carga
lle projoc.;ão muito maior, isto é , de 1000 gl'ammas, em vez de 500.

E' o canhão decaml'anha lüupp no B"azil úeuomillllLlo de 7",5
pesado, para distinguiL' do sen similar nmis leve, com que se armou
depoi~ a noss. artilharia, o que vem a ser o uos,o actual canhão Krupp

'7",5 aligeirado.
Apezar de mais poten te, o to can hão, mais love e lle menor calibre,

e accoito alias pela Republica Argentina, foi regeitado pela antiga
Commi 'são de r-Ielhoramentos úo Iaterial de Guel'l'a, pOl' pesar cerca
de 1.600 kilog., ainda muito mais elo que o antigo ctmhão fraucez a
La Hitlu.

Que olle é do ofreilo:; b.lliatico,,, muito superiores aos do U0SS0
antigo canhão ]üupp elo 8," endo além disto l11a:8 leve, prova. o facto
de nttingir a sua velociLtade inicial a. 465"', ao passo que a deste ultimo
não pass:l de 340m

; mas ainda asaim fui mil succeJido no 13l'(lzil, por
esse moti vo.

Foi esta a primeira vez, sal 1'0 erro de memoria., que os profis ionues
1Jrazileiros foram ouvidos solJre a artilharia de ·te syslema, contr'l a
qual sempl'e nos pI'onunciámos por causa de seu typo deculalra mOI'el,
não tendo em época alguma dado o nosso voto para que se COmpri\SSe
canhão Kl'uPP algum. Neste as:mmpto sempre fomos da esrola. fl'ao
ceza, entl'e OUtl'OS motivos, porque, com o mecaubmo úe parafuso, por'
ella preconi ado. é mais facil obter Ulll canhiío de retrorarga. leve, do
que com o da cunha allemã.

Como er;], de esperar, aiuda nessa época os ar'tilileiros brazileiros
( 1875 ), com o espirito avigol'tlllo pelos ensinamentos da campanha úo
P,lraguay, pl'eOCCUpal\lm-se mais com a mobilitlado da nossa artilharia.
de campanha do que com a poten ia j e, pois, inspil'ando·se aotes nos
factos por elles pl'oprios obsel'vado , ne:s:\ long;\ e ti tani a. lula, tão
honrosa pnra as armas bl'azlleil'a~,do IJUI3 nas theorias que nos prégam
O' arlHheiros eUl'opeus, rejeitaram com um patriotismo mascnlo a
o/f~,·ta do poderoso Senhor do E>seu. I\:rul'P, tomado 1'01' wn nl.ll1ca
visto amo)' ao Bl'a;il, preteutleu. um 01\ dous aunos apena.s depois ue
liaS ter vendido mui tas dezeuas do canllões de 8", felicitai' o nosso ex':r
cito com igualou maiol' numer'o de Ctlnhões di [erentes pelo cidibre e
em qunsi tudo o mo.is.

Felizmen te, porém, ness'\. oc'nsiào não li vemos el'ro algum a
lamentar, ao coutrario do que succedeu quaudo se a'irjuil iu o canhão
de 8e, e em maior escala, agora, com a compl',t da malflltla.Lta artilharia
nllemã de 7",5 C. 28, que uil1'la uão foi poõsivel ser outregu) ao sregi
montos a. que se destinam. Assim acouteceu, justo é COlJr~:;sal', pOl'que
eutão a. qneslão foi aIT~cta a. qUtJIll tle !Iil'eito, bura.otlo-se a. nutoriú.\úe
superior na opinião dos prolis:l'onae3 ofTIciall11ent'3 I'espollsi\veis, o quo
não aconloceu nos outl'OS casos aciuJa. lIlenciouados.

Mas o potleroso rei uo aço (as"im eI'a cognominado enlão o falJ1'i
cante Krupp) uão se re 'jgnou de lodo u. e"S:l cou lemnação j e conce-

•



412 AS ARMAS COMBATENTES

bendo a idéa ele impedir por todos os modos, aproveitando a sua grande
influeucia omcial na AlIemanhet, que nenhuma outl'll. fetbrica, a não ser
a de E'seu, fornece se artilharia ao Governo do Brazil, por elle sempre
reputado uma especie do governo semi-selvagem da China ou do Japão,
passados seis annos mais ou menos ( 1879) imaginou o canhão de cam,
panhll. de 7c,5 aligeit'ado, a que acima nos referimos, extraol'dinaria
mente mais leve do que o pesado do mesmo calibre, e que pesa quasi
a metade, ou menos de 1,000 kilog" peça completa. Exaggerou, em
detrimento dll. sua solidez, além de limites até hoje nunca vistos na
artilharia do c 1mpanha do secn lo XIX, as suas condiçõp.s tle mobilidade,
para dest'arte, melhol' tel' cel'leza de se,' ella acceila pelos brazileiros, os
quaes, antes de tudo, desejam, é certo, um canhão primando pela
Iigeil'eza, como é sem contestação o nosso desse systema de 7c,5 aligei
raria, mas sem desflrezarem, todavia, as outras !]ualidades de motló
inconveniente, como fez Krupp quando o inventou.

Etreclivamente estll. artilharia foi acceita pelo Governo do Bl'azU,'
depois <.le ouvil' a antiga Commissão de MelhOI'amentos do Material de
Guerra, que neste sentido opinou embol'a não pOl' unanimidade de
votos, porque ne~sa' época já havia entre nós muitos otJlciaes de arti
Illarill. sectarios do syslema de culatra movei de parafuso (BangeJ i
sendo, entI'etanto, necessario no Brazil rerorçar algumas peças o
armão, cuja falta de solidez revelou-se, mesmo no serviço de guar
nição, no fim de pouco tempo, por cujo motivo o peso do referido
canhão elevou-se a mais de 1,100 kilog.

Releva não esque::er que o canhão J(r'upp de 7c,5, aligeirado,
além tle re entir-se a pI incipio da necessaria solidez, não tinha nem
tem freio de especie alguma, occasionando isto extraordinurio recuo
qnando faz fogo; uão obstante, teve e ainda tem muitos apologistas,
solll'etutlo pela' SU:1- extrema e natural mobilidatle, que a todos mai3
impressionou ( menos a nós, que fomos contra a sua acquisição ) do que
as suas propriedades baJisticas.

Esta artilharia ]Ü'upp, por eUe creada, para as artilharias de fõra
da EUl'opa ou p:u'a os paizes onde não lia estradas, ou estas são pouco
pmlicaveis, nelU por isso teve o successo, por elIe esperado, polo
menos, quanto ás uações da America, !)ois s6mente o Bl'azíl a adoptou i
entI'etanto, justo é confessar, é a uuica deste systema, que tem sIdo
com vantagom empregada pelo exercito.

Eis o resumo da histol'ia dl\ nossa artilharia de campanha, no
dominio do regímen politico decahido. :.

III

Actuolmente, vo1tll. á tela da discussão a celebre questão da im
propriedade da lu'tilbaria Krupp 7,5 C 28, adquil'ido. pelo marechal
Florio.no Peixoto para serom al'mu.dos os uossos regimentos de arti
lharia de campanha.

« Esta nova artilharia de campanha Krupp, tliz o illustrado general
Dr. Luz, poder'à, talvez, convil' aos exel'cilos europeus (pondo de
parte a questão do tiro rapido), para as futur'as guerras do velho
continente, pois se approxima mai do ideal dos setls homens mais
competente, quanto á mollilidltde, do quo a generalidade dos canhaes
regulttmen tur'es actunes, pOG que pesam mais de 1.600 kilog.• sendo
apenas um sllpel'ior em pJtencia llalisticet, o canhão inglez de 12 libras
(76!U,2), mais pesado quasi ,300 kilogrammas seguramente. Em
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relllQão a quasi todos os outl'OS, o canhão Krnpp de 7°,5 C 28 já é um
passo dado no sentido de augmentar r. potencia balistica tia al'tilharia
de campanha, tornando-a ao mesmo tempo mais leve, por cel'to o
desicleralwn da technica mililar moclerna,

A mesma cousa, porém, não se poderá dizer em relação as guerl'as
travadas no nos o continente, por el'em a' .uas condiçõe3 dirTerente ,
como não pollerá ignorar o artilheiro que bem conhecer, theori~a e
praticlmente, as matcl'ias de sua profissão. »

As experiencias realizadas no PolYCTono de Til'O do Realeugo p la
Commissiio Technica provaram que além des es canhões ~el'el11 dema
siadamente pesados, para a artilharin. ligeira, apresen ta vam erosões
após os pl'imeiros tiros.

O illustrado capitão de artilbarin. Dr. MOl'eira Guimarães reduziu,
nos brilhantes artigos que a esse respeito publicou no Jomal do Com
mel'cio, Pai. e RepLcblica, essas CJ. uestOes á suas; vercladeirns proporções.

Seja COllLO f'ôr, o Govel'110 da Republica, de acc6rclo com o parecer
da Com missão Tcchnica, resol veu não distribuir aos nossos regimentos
os canhões Krnpp 7,5 C 28, sem qne f'lssem convenientemente aligei
rados, sem prejuizo sensivel de SU3.S qnalitladt's IJalisticns.

E u. titulo de cUI'iosidado damos aqui as dimeosões, pesos e dados
balistic03 de~ses ca Ilhões:

'.

Calibre. • . • • • • .
Compl'ímen to da bocca de fogo.

» » alma.. • •
» » linha de miro.

Raios • .
Numeras dos r,dos . .
Profundidade rios raios •
Largura dos raios .

» "cheios.
Passos dos raios. . .' •

'I; ftnal tios raios, 25 calibres
Peso dos canhões com a fechadura

» da fechadura . , .
Pl'epollderaucia da culatra.
Peso do repal'o só. . • . .

» »caohão com accessorios
Largura das rotlas •
Diametro das rodas .
Elevação maxima.
Depressão maxima . .
Altura ela linha de fogo.
Peso do armã.o vasio. . . , . • .

» do armão com oumemção e accessorios

N ' d t' d - {Granaria. ,UlllelOS e Iros o armao Schrapnels.

Peso do canhão pl'ompto a marchal'. . •
Compl'il11anto tota,l da viatUl'a - canhão 
Peso do. gra.nada. .

» do scltrnpnels •
» ela lao terneli.\ . . .

Numero L10 balas de lo.nternata

75mm

2100 »
1875 »
772 »

Pal'o.) lalos
24

1,25mm

7,0 •
2,8 »

ProCTres ivo
°I,875IU

314kg

87 »
42l.>

435 »
770 »

1530 "
1370 "

20 gl'áos
5 »
10301U1U

538kg

8~5 ..

15
20

Hi25kg
875 mon
5,85kg

5,85 »
6,50,>

130
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Velocidade do J!OJectil)

\

Força viva.

Alcmce

na llocc:\
a 500 met"os .
a 1000 »
a 1500 »
a 2000 »
a 2500 :.
a. 3000 l)

)

total 11ft bocca
. pai' te l. tIa peso do cun hão,

por kl. do rolvol'a ..

'

(,O it elr.vução do 5°,
'1> » )} 10",

» » »15°,

I » » »20'.
» » »45",

IV

1', !logra

435 IU

78
337
310
289
272
257
55,4.\

18ü11IU

42,2l

2430m

3840 »
4920 »
5820 »
8500 )}

P. s. f.

5001U

432
377
339 •
311
290
272

74,51

237kIQ

153\

2780"'
4275 »
5-110 »
5410 »
90100 »

Duas pulavras aiuda antes rlo deixarmos cnltir o ponto flnal sobro
a nossa artilharia,

O seu pessoal recruta-se indi n'eren temeu to entre a massa anonyma
das populações pelos lrocesflo já conhecidos.

03 officiaes, porém, sahem uas escolas militares e nenhum galg<1
os ditl'erentes gráos da hierarchia militar som quo a outros raquisitos
reuna o curso d/arma.

E' condição indispensavel á promoção. Ainda ussim a instrucção
recollida nessas escolas é imperfei LI, pois é llIais thoorica do que pra
tica.

Não ha aquello meticuloso cuidado, que 50 nota nos exer:litos eu
ropéos, mármente no'allem5.o, da dirrerenciaçào techl1ici1 entre os dous
ramos em que se subdivide a artilhaJia: campanha e posição,

Os nossos officiaes de artilharia servem inditreronlemente na arti
lharia de c"l.mpanha, na de posição e no estado maior da arma; o que
é um mal.

Não ha polygonos de til'o e3peciaes, onrte os oilldaes POfS l.In co
nhecer os canhões variados de que dispõem os ex rcilos, e os eO'eitas
dos projectis ~obre as fortificações como acontece na All~manha nos po
lygonos de Pillau e Neu(ah"wasse'-,

A revolta de setemllro de 1893 tl'ollxe poe esso lado I1nl bene~cio:

converteu dura.nto seis mezes as fortificações da barra, do Rio de Janeiro
em verdadeiros polygonos de tiro.

Não exi te uma clieecção superior na arma de artilharia. 'âo
temos inspectores especiaes 511 pel'i 11 tenelondo a cacln. mll10 em que a rir
tilharia se desdobra, sÚII'lo para lal1lOnlal' que até á de posição ali tle
fortaleza falte-lhe os depo itos in,lisprllsaveis,

E' verdade que temos um cOll1ll1ando gorai (Ie :Ll't.ilharia; n1:1S e" a
autoridade é, como vimos, pUI'amente nominal, pois as suas {'uncçõls
estão actualmente ciecumscriptas ao expediente tia E-cola Pratica da C,\
pital Federal e á esceipluração do li vro mestee do" officiaes do e, tado
ma.ior da. arma.
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A engenhrnill, se bem qlle constitua urna arma especial, é ainda
vassalllt d,t artilharia. Compostn de dons batalhões de CJuatro compa
nhias cada um, seus ofliciaes são tirados ora dos COl'pOS especiaes, ora.
da arma de artilharia.

Tal é essa vassallagem que nos papcis e livl'OS ofllciaes, como o
Almanak ela Guerm, ella está eocl'av,\da 00 quadro daquella arma.

Seu efrcclivo é de 86Z homens, sen lo 36 ofIiciaes e826 praças de
pl'et, isto é, 413 homens pnl'a cada batalhão.

Oil soldados de omcios quae fluer, ou que entendam de qualquer
profissão liberal são de preferencia incluídos oos batalhões de euge
nbaria.

As companhias teem de.tinos differentes: a primeira e a. segunda
são formadas de mineiros e sapadore , a terceira de pontoneiro e a
quarta de telegraphistas e do operarios aptos no sel'viço du estrada
dLl forro; dahi aclassifteação dos soldados em artifices e tl'abalhadores,

Não se julgue dessa ::>ummarin e:q osição que, na pratica, esses
batalhões a presentem essa orgauisação,

Os nossos corpos de engenharia estão longe, mui to longe de preen
cherom o:; fins a que são destinados.

Os nossos soldados, em sua liogmgom simples, rudo, mas sempre
yorJadeira e sincel'll, chamam a. esse COl'pOS: batalhões de fa.chineil'os.

Realmente; disseminados, espal'sos em di n:erentos pon tos, em pe
quenos deslac;\menlos, elles surgem oode ha um COOCOl'to, um reparo
ou uma. capinação a fazer-se.

Alguma::> vezes, pal'te de SJU pessoal é emprega.do na construcÇ<'í.o
de linhas telegraphicas,

Em fOI'matlll'n, esses batalilões teem n mesma organisaoão da'
infantaria, possuem o mesmo armamenlo e adquirem os mesmos ha
bitas.

Quem eslas Iinilas esel'evo sel'viu nos dous coI'[1os tle engenharia
e póue a[(ll'mar, sem receio de ser contestado, quo em nenhum delles
viu materh\l de minllil'os, de ponlooeir03, de dynamiteiros, nem
pon tes desll;onta veis par(\, estl'ada de f 1'1'0, nem a pparel 1103 Opti"03 e
<llectl'icos em u o nos exercit03 orga.nisados.

Quando muito, existem Oil inslrumentos tle S"P\, atirauos nns
fi rrecadn ções.

E 's;). bella, ol'g,\ni..;ação n1io ultr,lpassa. 0.5 mias do de'll'eto r[ue a
croou, e jaz ail\Lb 00 sou estil'Io embl'yol1'\rio.

REIJURSOS FINANCEIROg

RIDIMAHIO.- Leis do fixa 'ão de for~3s dI" lCI'I'!l.- CI'f'n.f:fio .1(' sprnnlS no\"'()<;,- L is
ol'ç:tmenlnl'laq.

Depois de termos feito tle-filal' aos 01110::> tI'1 l<lltol' o exercito 1,1'a
zi!eiro COIll todo: os s\~us i11lpeelillletlla, é jU"t flue pa.5emo. em revbta
os recursos [J cUllinl'ios de llue dispõe a admini, tração da guerra. na
gestão tios seus negocias.

•
•

•



416 RECURSOS FINA CEIROS

Antes, porém, de abordarmos o nssllmpto seja-nos licito descI'ever
a largos trnços as transforrnaç'ões por que foi pas a.ndo o exercito,
apàs a quéda da monarchia até nossos dias, de modo aj ustificar o excesso
de despeza que se nota nos. uccessivas leiS de meio.

Ao proclamar-se a Republicn, em lá ele novembro de It89, o
etrectivo do exercito era de 13.500 homens sobre um orçamento ( Lei
n. 3397 rle 24 de novembro de 1888) de 15.031 :706$173.

O Governo Provisorio, por decreto n. 56 de 14 de dezembro de
1889, reol'ganison o exercito eleva ndo os etrectivos das armas comba
tentes peln. cl'eacão de novos corpos: - 5 RegimeLltos ele o,l'tilhal'ia.
de campanha, 5 batalhões ele artilhnria de posição, 12 regimentos tle
cavallaria e 36 batalhões de infantal'ia.

E por um outro decreto n. 43 de 7 do mesmo mez de dezembro,
elevou os soldos das pl'aças de prol.

A creação dos novos corpos al'regimentados arrastou o nuglr,eolo
dos corpos eHpeciaes. Os decl'etos n. 118 A, 247,307 e 3~0 de 7 de janeil'o,
6 de maI'o 7 e 16 de abril de 1890 alteraram 03 etrectlvos dos COI'pOS de
estado·maior de I" classe e artilharia, engenl1eiros, saúde e estado-maior
genel'al.

A reforma compulsol'ia, o montepio obrigatol'io aos militares,
depois extensivo aos empregados civis tio Ministerio da Guel'l'a, o o,l1

gmento de vencimentos aos officiaes do exercito ( decretos ns. 2103 A,
695,946 A de 30 dejaneil'o, 28 tle agosto e l° ele novembro de 1890 e o
decreto n. 1318 E de 20 de janeiro ele 18\H ) alteraram natul'almente a
ordem das cousas até então estabelecidas.

Assim, a primeira. lei de fixação de fOI'ças de terra da Republicn.
( n. 39 A de 30 de jMeiro de 1892) di fI'el'i u enormemente da. ultimfl. do
extincto regimen. O eITectivo de 13.500 homens pas ou a sei' de 24.877.

Esse accrescimo não podia deixar de arrnstar um notavel augmento
na despeza publica; dahi a razão do primeÍl'o orçamento da Republica
consignar, para o Minlsterio da Guena, uma verba (§ 5° da Lei n. 128 B
de 21 de novembro de 1892) de. . . . . .. 28:836:802$181
apresentando assim llma diJIerença para mnis sobre

o orçamento de 1889 de . . • . . . .. 13.805:095$988
As leis de fixação de forças para 18\)3 e 1894 ( o. 80 e 181 de 27 de

agosto de 1802 e 17 de agosto tle 1893) não alter.lram os etrectivos
estabelecidos pela de 1892, mas a tlespeza el'esceu de 423.013$196,
devido, tal"er., a dirCerença nos valores da etapa.

As leis orçament:.lria ( n. 101 B de 30 de setembro de 1893 ) p~ra
1894' calculou a despeza em 2.9.259 :815$357.

A revolução do Rio Grande do Sul e a revolta de uma parte da.
armada na bahia do Rio de Janeiro tornaram inadiavel a cl'eação de
novos corpos e de novos encargos.

As leis de fixação d.e forças para 1895 ( n. 284 de 20 de dezembro de
1894 ), amoldando·se ás eircumstancias, elevou o eITectivo do oxercito a
28.180 praças, a 1200 o numero de alumnos das escolas militares e 0.400
os da Escola de S:"trgen los.

O orça.mento por sua vez cresceu tambem, e a despeza do Minis
teria de Guerra, incluindo a nova ta1.Jella de soldos e otapas e a creaçiio
de sel'viços novos, foi calclllada em., .. 36.735:684$(\(31
havendo uma dilferenç·a. ptll'a mais tio orçamento
anterior de. . . • . • . . . • •• 6.775:869$304
não incluindo as despezas oxtraordinarias da revol ta.

As leis de fixação de forças para 1896 e 1897 estabeleceram o mesmo
ell'ecti vo ele 28.100 pl'aç " o m sm numero de alumnos tias escolas
militaros. reduziram a 200 o da E'3cola do Sal'gento • mas a despeza em
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18.017: 105$768

81.732:618 094

52.801 :4001129
2.514:974 766

10.357:844 291

65.67·1: 219 186De modo que a deilpeza real conhecida foi de.

Elevando a despeza a .

Em 1896, a despeza ol'çada Coi de. .
Os creditas supplemenLares foram de.
Oil creditoil extraordinarios montaram em

1896 excedeu de 16.065:715 488 do orçamento anterior, pois Coi ca1
eull'1.da em 52.80! :400$149, vinlio decrescer em 1897 de 427:373 450.

Assim, pois, os recursos pecuniarios de que dispõe a administração
da guerra pal'a o exel'cicio de 189i é de 52.374:026 699, sobre uma
receita g-el'al de 339.307:000$, em que importam os pl'ovaveis recursos
do Brazil nes e anno.

Os calculas acima estão muito àquem da despeza conhecida.
Pelos mappas das despezas conhecidas dos exercicios de 1895 e 1896,

allnexos aos relatarias do ministerio da guerra, se vê que
Em 1895 a despeza orçada, fui de. . . • ., 36.735:684 661
Os creditas supplemen tar<'s foram de. . . ., 26.979: 827 665
03 cl'editos extraordinarios votados nesse exercicio,

inclusive os 15.000:000 em ouro, foram de.

CONCLUSÃO

SU":\IA1<lO - Pt,ssagem <10 pé de paz no de gUel"l"tl. - Mobtli 'nção e coDcooLl·ação.

•

Dos capitulas que precederam vimos surgil' o exerci to umzileiro
tal qual é em tempo de paz.

E como é principio fundamental, em orte milito!', que a organisação
do tempo de paz deve assemelbar-se, tonto quaoto passivei, a do lempo
de guerra, podemos desde já. fazer iLlét nitiua, perfeita do que sert\, o
nosso exercito em companha.

o dia da. passagem do pé de paz ao ele guerm esse exel'cito, nucleo
em torno do qual se devem grup'u' as grandes leva de recrutas cha~
mados ao ~el'viço das al'mas resentil'·se-ha de sua impel'feita orga
nisação.

A engrenngem dos ap pareIhos administrativos é tão complicatla, tão
defeituosa, que ás mai- das vezes não impulsiona cOllveoientemente o
movimento de suas diífel'entes peças.

Essa mobilisação, essa concentração hão de forçosomente ser exe·
cutadas sem ordem, sem meLhodo, e o que é ainda mais para. lamentar,
com perda enorme de tempo e de dinheiro.

O nosso exercito não está apparelbado para a guerra. A primeira
difflculdade é a organisação das unidades tacticas, estrategicas e aumi
llistrativas.

Onue as nossas brigadas, as nos as diví~ões e os nossos corpos de
exercito 1 •

Essas unidades que deviam ser mantidas na paz em toda sua ple
nilude, só sUl'gem mal apparelhada~ na occasião do perigo.

- il7

•
•
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Na paz « as brigada', ns llivisões, os corpos de exercito, diz o co
ronel Henry, devem p3rmanen temen te eslacionar Das fron teiras 011
em suas proximidades, occupnndo as praças rortes, os pontos eslrate
gicos, tendo um deposito gel'al no centr.o sobre a base de suas provaveis
operflções.

E desse modo j)oderá o general de cada corpo de exercito tendo'
sob sua direcção c vigilancia não cÓ essas praças fortes, esses pon tos
estrategicos e os conibate11tes como tambem o deposito de recursos
destinados as suasllecessidades, impulsionai' os apparelhos dessagl'ande
macbiDa ».

E accrescenta, o illustrac.!o escriptor:
« E esses organismos assim constiluidcs runccionando regularmente

em uma estreita e profunda harmoDio, entre a vontade que tudo
dominl\ e dirige e os diversos elementos de que se compõem em uma
correspondencia incessante, quasi inconsciente, c.!everão levor a vida
a todas as ramiflcaç-ões do orgonismo, tal como o systema nervoso dos
corpos vivos transmitte até os orgãos mais ail'astados a !',cção do ce
rebro ».

A desorganisl\ção actual do 110SS0 exercito, quer no ponto de vista
material quer no pessoal arrastará necess3l'iamente a uma mobilisação
penosa, difflcil. De uma rapida mobilisação e de uma methodica e per·
feita concentração depende quasi sempre a victoria de um exercito.

Nenhum serviço, entre nós, está convenientemente organisado.
Gode os meios de transpOl'te ~

Onde os serviços de etapa e de rorrageamento ~

Onele o recenseamento dos animaes e das viatut'as ~

Não temos as reserva: tão necessarias a nm exercito, nem um
serviço de informações, por meio das quaes se possa estabelecer com
segurança um plano de mobilisação.

Tudo esta por fazet', ou por outra, tudo é reito ao accnso, sem um
systema, sem um methodo perfeitamente dtllioeados.

« Nestas condições, disse um illuslre deputado fedtlral, em pleno
parlamento, nestas condiçõe. , comprchende-se que da noite pl\ra o dia,
emboJ'a não tenhamos receio de questões interuacionues, embora não
tenhamos receio de suspeitar conflictos na America do Sul, n verdade é
que da noite para o dia si tiver'mos uma queslão melindrosa e for
preciso a intervenção da força aôm de fazer respeitar direitos, que
devem ser respeitados, aqui na America e defender o nosso tenitorio
violado por aggressões estrangeiras, ficaremos sem soldados, sem
pessoal, sem armamento, sem munições, sem dinheiro e o que mais nos
custa prorerir : sem cred ito ! »

Ob nunca!
Tenho fé no patl'iolismo do govel'llo o do povo bruzileil'o; contio

ousadamente nessa briosa mocidade das escolas civis e mililares cht
Republica; deposito inteira confiança nesse nucleo glorioso chamado
exercilo, apezar da imperfeição de suas engrenagens administrativas:
- correrão pressurosos ás fl'onteiras e d alti expellit'ão o inimigo á
bala, porque «assim como nus pessoas o perdão é a mais nobre das vin
ganças, nas nações a desaft'ron ta é a mais culminan te das virtudes».
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