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tep lik tig  från 21 till 44 års ålder, därav 9 
år i »första linjen», bestående av aktiva  ar
mén och dess reserv, och 14 år i »andra lin 
jen»; i den senare har numera det forna na
tionalgardet uppgått. Em ellertid  består ar
mén i fred av e tt  stort antal fr iv illiga , och 
för ak tiv  tjänstgöring u ttages genom lott- 
ning bland de värnplik tiga  blott det antal, 
som krävs för a tt uppehålla den bestämda 
fredsstyrkan. Denna uppgår en lig t budgeten  
för 1925 t ill  3,288 officerare och 42,687 man. 
De inkallade värnpliktiga  kunna åläggas en 
tjänstgöringstid  av 2 år, men flera katego
rier ha betyd lig t kortare tjänstgöring. De 
som tillhöra arm éns reserv kunna inkallas 
två gånger t i ll  4 veckors övningar och skola  
deltaga i skjutövningar en gång i månaden; 
de som tillhöra andra linjen kunna inkallas 
till 2— 4 veckors årliga övningar. E nligt lag  
av 1921 består armén av 5 infant.-fördelningar 
och 3 kav.-fördeln., en blandad brigad och ett  
stort antal fristående smärre truppförband. 
P å grund av landets stora utsträckning i för
hållande till  arméns storlek är förläggningen  
m ycket spridd. Även kustartilleriet räknas 
t ill  armén. Såsom rådgivande för utb ild
ningen m. m. tjänstgör f. n. en fransk m ili
tärkom m ission. Gendarmeriet, som i vissa av
seenden samverkar med armén, består av 
omkr. 20,000 man. M. B -d t.

örlogsf lo t tan  består (1925) av 2 stora slag 
skepp, 3 lä tta  kryssare, 1 kustförsvarsfartyg, 
11 jagare, 7 torpedbåtar, 3 undervattensbåtar, 
6 flodfartyg och 1 depåfartyg för u-båtar 
sam t några m inutläggare och skolfartyg, 
t ills . omkr. 75,000 deplacem entton. ö -g .

Flaggan  är grön med en gul rombyta i m it
ten; i denna sitter  en blå glob, delad i två  
hälfter av e tt v it t  band med inskriptionen  
Ordern e progreso  (ordning och fram steg). På  
globen märkas 21 stjärnor, representerande 
förbundsdistriktet och de 20 staterna. —  Na- 
tionalfärgerna äro grönt och gult.

Finanser.  Budgeten upptog för 1924: in 
kom st i m ilreis (guld) 102,891,000, (papper) 
921,098,000; u tgifter  (guld) 87,351,000, (pap
per) 916,320,000.

Förfa ttn ing  och förvaltning.  E nligt för
fattn ingen av 24 febr. 1891 är B. en demo
kratisk förbundsrepublik, bestående av 20 
olika delstater, e tt  förbundsterritorium och 
ett förbundsdistrikt (huvudstaden Rio de J a 
neiro med kringliggande område). Förbunds- 
m akten utövas, vad beträffar den v e r k 
s t ä l l a n d e  m yndigheten, av en president, 
vald genom direkt fo lkval för fyra år. S tä ll
företrädare är en på sam m a sä tt vald vice
president. Vid presidentens sida står e tt ka
binett av sju m inistrar (statssekreterare för 
utrikes-, inrikes- ocih justitie-, finans-, krigs-, 
marinärenden, industri sam t allm änna arbe
ten). L a g s t i f t a n d e  m akten innehas av 
en kongress, bestående av två  kamrar, senaten  
och deputeradekammaren. Senaten består av 
63 medlemmar, varav tre väljas för varje

sta t och förbundsdistriktet genom direkta  
val; valtiden är 9 år, varvid en tredjedel av 
senaten om väljes vart tredje år. Republi
kens viceprésident är senatens talm an. D e
puteradekammaren består av 212 m edlem
mar, valda genom direkta val för tre år; 
varje sta t väljer deputerade i proportion till  
folkm ängden, dock skall ingen sta t ha mindre 
än fyra representanter. Som synes är för
fattn ingen i stort se tt  kalkerad på Am eri
kas förenta staters. R östrätt vid a lla  val ha 
alla  medborgare, som äro fyllda 25 år, med 
undantag för analfabeter, understödstagare  
och aktiva  soldater. Förslag t ill  författn ings
ändringar kunna väckas av de enskilda sta 
ternas parlam ent eller av kongressen; i förra 
fa llet fordras in itia tiv  från två  tredjedelar  
av staterna, i senare fa lle t av en fjärdedel 
av ledam öterna i något av kongressens hus; 
för förslagets antagande fordras två tredje
dels m ajoritet inom båda husen. —  De sär
skilda staterna, som ha synnerligen stor själv
ständighet, ha i tilläm pliga delar i stort sett 
samma författningsbestäm m elser som för- 
bundsstaten. I spetsen för deras styrelse stå  
guvernörer, utsedda för 3— 5 år. H. T -n .

Rättskipning.  B :s högsta domstol, förbunds
domstolen, består av 17 av senaten utnämnda 
ledam öter; den har ungefär samma befogen
heter som förbundsdomstolen i Am erikas för
enta stater. I andra instans döma appella- 
tionsdom stolar, i första instans polisdomare i 
brottm ål och valda fredsdomare i civilm ål. I 
svårare brottm ål anlitas jury; handelsdom
stolar finnas.

Polit isk  indelning.  B. om fattar e tt  för
bundsdistrikt, Rio de Janeiro, tillik a  huvud
stad (1,157,873 inv. 1920), 20 stater sam t ett  
territorium . Staterna äro, fördelade efter läge:

areal folkmängd
Nordöstra atlantstater:

Parä   1,150,000 983,507
Maranhäo ......................... 400,000 874,337
Piauhy ..............................  250,000 609,003
Cearå .................................  105,000 1,319,228
Rio Grande do Norte   60,000 537,135
Parahyba .......................... 75,000 961,106
Pernambuco   130,000 2,154,835

Atlantiska mellanstater :
Alagöas ............................. 55,000 978,748
Sergipe   40,000 477,064
Bahia .................................  500,000 3,334,465
Espirito Santo .................  45,000 457,328
Förbundsdistriktet

(Districto Federal) ... 1,117 1,157,873
Rio de Janeiro ................  70,000 1,559,371
Säo Paulo   300,000 4,592,188

Atlantiska sydstater:
Paranå   240,000 685,711
Santa Catharina   55,000 668,743
Rio Grande do Sul .......  240,000 2,182,713

Inre stater:
Amazonas   1,900,000 363,166
Territorio do Acre   180,000 92,379
Matto Grosso ....................  1,400,000 246,612
Goyaz .................................  750,000 511,919
Minas Geraes ..................  575,000 5,888,174

8,521,117 30,635,605

Till statsom rådet hör ytterligare en del 
smärre öar i A tlanten: ögruppen Fernando


