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Em cumprimento do disposto na lei organica
d' esta importante associação~ comprehendida no
§ 16, art. 41 dos estatutos, venho hoje dar-vos
conta do honroso mandato de que, ha um anno,
me encarregastes.
. De posse de todos os dados que colligi cuidadosamente, só omitti, n'este relataria, o que julguei
superfluo ou de nenhum proveito aos interesses
da sociedade.
Sinto-me satisfeito pelo grau de adiantamento e
prosperidade d' esta instituição, que actualmente pódc
contar com um pessoal constante, ao contrario dos
nnnos anteriores em que o numero das eliminações
de sacias, por falta de cumprimento de deveres,
era muitissimo consideravel.
Para conseguir esse resultado trabalhei corajosamente, auxiliado por dignos companheiros de directoria, de quem tenho ainda muito a esperar para
complemento de mjnha tarefa
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E' dever meu declarar-vos que} embora afastado
da directoria, muitos foram os serviços prestados
pelo nosso consocio João Baptista da Silva, meu
antecessor, a quem sempre ouvi, nos casos mais
embaraçosos em que se fazia mister sua valiosa
coadjuvação.
Dada esta explicação, que julguei necessaria, passo a orientar-vos do estado da sociedade.

Administração em gel"al
Por haver terminado, a 30 de abril do anno
passado, o contrato celebrado com o pharmaceutico
e chimico cidadão João Landell de Moura, resolveu a directoria, de accordo com a pratica estabelecida, chamar ooncurrentes para o fornecimento
de medicamentos aos sacias enfermos.
Annunciada nova concurrencia, nos jornaes diarios, apresentaram propostas os pharmaceuticos cidadãos : Carvalho Freitas, Valença Appel e João
Landell de Moura.
Em vista das vantagens estabelecidas no contrato firmado por este ultim~ pharmaceutico, que propunha-se fornecer os medicamentos sob as mesmas
clausulas do anterior} isto é, pela quantia de 32C$000
mensaes, deliberou a directoria celebrar contrato
com o dito pharmaceutico.
E' de notar-se, porém, que o abatimento estabele~ido no ;ontrato aceito pela directoria transacta,
fOI ,de 10 /0 sobre aquella quantia e não 5 0/ .
Sobre este ponto, disse o cidadão Landell de
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Moura} em sua proposta, que a differença para mais,
no custo de seus medicamentos, era devida ao numero crescente do receituario e a extraordinaria alta
dos preços em geral de todas as mercadorias importadas do estrangeiro. Apesar d'isso, obrigava-se
ao abatimento de 10 % nos preparados estrangeiros, dos preços cotad'os na praça.
Firmado por seis mezes, esse contrato_ começou
a vigorar de 10 de maio a 31 de outubro.
Findo esse praso, deliberou a directoria renovar,
por mais seis mezes, 'Contrato com o mesmo fornecedor, sob as mesmas condições estabelecidas no
primeiro, devendo terminar a 30 do corrente.
O cidadão LandeIl de Moura, pela maneira por
que cumpre o seu contrato, ha jús á nossos louvores.
- Em sessão de 2 de maio, approvou a directo ria uma proposta assignada pelos cidadãos João
Silveira e Joaquim Guedes Pinto~ 20 secretario e
thesoureiro, versando sobre a conveniencia de ef. fectuar-se uma kermesse, afim de, com o producto
d' eIla, construir-se, nos fundos do edificio, uma casa
de saude pala recolhimento dos socios enfermos.
Para levar-se a effeito esse tentamen, foram espalhadas circulares a diversas commissões de Ex ma".
Sr as • e sacios, nomeadas pela directoria, que prestaram-se na expedição das referidas circulares.
A remessa de importantes abjectos enviados pelas
respectivas commissões é prova do benevolo acolhimento que tiveram per parte do publico.
Recebem-se ainda,alternadamente, donativos para

a projcctada kermesse,_ que será realisada, quando
a directoria julgar momento opportuno.
A idéa já muito discutida e posta em pratica pela directoria transacta, com geral aceitação, de
ser creada uma enfermaria, é para a nossa instituicão um passo gigantesco, que vem inquestionaveÚnente preencher uma de suas mais altas necessidades. A realisação d' esse commettimento trará
necessariamente o augmento do fundo de reserva,
o que muito importa em associações d' esta natureza.
- Havendo sido solicitado pela Irmandade de S.
Miguel e Almas o carro funebre d'esta sociedade
por carecer o d'aquella Irmandade de alguns reparos, attcndeu a directoria o justo pedido feito
por aquella corporação, que pôz á disposição d' esta o carro que. lhe pertence, dado o caso de qualquer emergencJa.
- Por proposta do cidadão thesoureiro deliberou a directoria enviar todas as publicações de
annuncios e outras á empresa da Folha Nova
por se~ ma~s vantaj?sa aos cofres da sociedade:
- ~m vls~a de dlve~sas, reclamações por parte
de ml1ltos SOCIOS pela eXlgl1ld~de da quantia marcada pelos estatutos para occorrer ás despez d
'
as e
en t erramen t o, na epoca que atravessamos
1
'
,
reso\Teu a assem bl ea geral. de 1C) de março fixar de
80S a. 100$ o quantitativo para cada socio.
- Em 4 de agosto do anno/passado ped'
obteve exoneração do cargo de ?o sec t'.
IU ..C
~
re ano o CId d- J - S'l '
a ao oao I velra por ter de retirar-se para fóm

da capital, enil serviço da Estrad1;l de Ferro de
Porto Alegre á Uruguayana.
Para exercer as respectivas funcções convidei
nosso consocio Randolpho Saint-Clair da Silva, qL1e~
accedendo ao convite, tem prestado relevantissi·
mos serviços.
Tambem em janeiro do corrente ànno, na impossibilidade de continuar, por doente, no lugar
para que fôra eleito o lo secretario cidadão Antonio Ennes Bandeira, convidei para substitui1-o
no exercicio d' ess cargo o cidadão Alfredo da
Costa Silveira, que occupa o referido lugar.
A nomeação que eu fizera d'esse nosso consocio foi por vós confirmada em eleição de assembléa geral de 25 de março do corrente anno.
- Por infraccão de um dos arts. dos estatutos,
foi exonerado, el;1 31 d.e dezembro ultimo, por deliberacão da directoria, o cidadão Marcos Mariano
da SiÍva, que exercia o lugar de continuo.
Designei para substituil-o, pelas exigencias da
occasião, o actual cobrador cidadão Joaquim Dctavio de Almeida, que desempenha as respectivas
funcções irreprehensivel e satisfactoriamente.
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llcneíiccncia
Durante o anno dispendeu·se a somma 'de
12:218$480, em soccorros a sacios, comprehen·
dendo diarias, medicamentos, funeraes, estipendio
á Santa Casa de Misericordia e hospital ele N. S.
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das Dôres, si addicionarmos n' aquella quantia
1:200$000 de honorarios do medico.
Vê-se, pois, que n'este anno, houve um a~cr~s
cimo de 3:728$-90, comparada a importancla dlspendida com iguaes verbas de 1891 a 1892.
Pelos respectivos annexos vereis quaes os sacias que receberam odiarias, os recolhidos á Santa
Casa de Misericordia e hospital de N. S. das Dôres,
bem como o numero de doentes durante o anno,
e dos que falleceram; o das prescripções medicas
aviadas por conta da sociedade e o dos medicados pelo DI'. Luiz Masson.
- Aproveito esta parte do meu relatorio para
declarar-vos que mantive o precedente estabelecido por directorias transactas, com relação ao pagamento das diarias pela metade, pelo receio que
cu tivera que não correspondesse Q rendimento
da sociedade á avultada somma dispendida logo
no começo de minha administração, com funeraes,
medicamentos e demais beneficios ao crescido nUmero de sacias enfermos.

Distinções, doações e sel~viços
A assembléa geral de 24 de abril do anno passado resolveu por propostas dos sacias Marcos Antonio Enn~s Bandeira e Francisco dos Santos Gesia, conferir diplomas de sacias benemer~tas aos cidadãos: Antonio Joaquim Pereira da Silva e Aaostinha José Lourenço, este pelo brilhante dese~pe
nho de diversos cargos e commissões e aquell c
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por serviç')s prestados como thesoureiro, cargo
que exerceu com real proveito para esta instituição.
- A directoria expediu diplomas de socio bemfeitor ao cidadão Justino Aniceto de Araujo, offertante da quantia de 100$000, a qual levou-se ao
patrimonio.
- Foram tambem offertados diplomas de socios bemfeitores aos medicos: José Carlos Ferreira, João Dias Campos, e Segismundo Garcez,
por serviços que prestaram, desinteressadamente,
á sociedade.
- Pelo cidadão presidente honorario Antonio
de Azevedo Lima e socio benemerito Marcos Annio Ennes Bandeira foram recebidas durante o
anno muitas propostas para admissão de socios.
- O socio cidadão João Landell de Moura offertou a quantia de 117$880 para as obras a que
já me referi, do projectado hospital de beneficencia.
- Para igual fim a Ex ma . Sra. D. Anna dos Prazeres Calçada offertou 108000. Essas doações
estão rrencionadas no annexo n. 1, assignado pelo
thesoureiro das ditas obras o socio benemerito
Agostinho José Lourenço.
Por esse documento vereis que existe em caixa
a quantia de 532$499.
- O procurador da capella, cidadão Jeronymo
Carneiro Calçada, em 25 de março do corrente
anno, adornou, como de costume, a capella e a eça
para as ceremonias religiosas por alma dos socios
fallecidos.
,

lO
- A' Companhia de Carruagens tem SI'd o paau
/:)
a quantia de 10 '000, toda vez que sae o carro fu~
nebre.
00
A essa despeza accresce mais a de 10 O "
que é paga pela mesma forma, como imposto, a
Santa Casa de Misericordia.
- Devo declarar-vos que do producto de lote~
rias do Estadofoi recebida a quantia de 333 000
restante da quota de 1:000 000 que coube á nos~
sa aggremiação.
Medíco

Exerce o cargo de medico effectivo d' esta sociedade o Dr. Luiz Nicolau Masson.
De ha muito reconheceis os inolvidaveis servi~
«os prestados por este distincto facultativo, serviços que se augmentam diariament~ á proporção
que cresce o numero dos associados.
Mas, apesar d'i so, o Dr. Luiz Masson, conl
uma actividade e dedicação que todos lhe recO~
nhecemos, tem dado desempenho á sua missão
de modo brilhunti~simo.
A assembléa geral de 25 de março ultimo, em
vista do excesso de trabalho que teve o Dr. 1asson durante o anno, autorisou a directoria a offe~
recer-Ihe uma gratificação, como pro\ a de recO~
nhccimento d'esse trabalho.
Durante o ann~ prestaram sen iços desintcíes~
sadamente aos SOCIOS enfermos, o. medicas bemfeitorc~: Ors. Sebastião Leão, Emilio Emiliano
Gomes, Jorge Fayete, José Joaquim dos Santos
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Corrêa, João Adolpho Josetti Filho, José Carlo~
Ferreira, João Dias Campos, Segisnrondo Garcez,
Oscar Noronha, João Plínio de Castro Menezes e
os medicos Drso Rodrigo de Azambuja Villanova,
Damasceno Ferreira, Licerio Seixas, Carlos Nabuco
e Carlos Wallau.
Consultol~io Jllcdico
Acha-se aberto, das 8 ás <) horas da manhã, o
edificio da sociedade} onde é diariamente encontrado o Dr. Luiz Masson.
N'esse consultorio, durante o anno, algumas pessoas estranhas a sociedade, que desejaram utilisar-se de seus serviços, foram promptamente soccorridas.
•
Pessoal
Quando, em bril do anno passado, eu assumi a presidencia d'esta sociedade, existiam socios
em numero de o... o.... o. . . . . . . . . . . .. 1530
SENDO:
I

(1) Effectivos o

Remidos. o.. , o
Protectores .. oo
Benemeritos
Bemfeitores .. oo

o.. o.. o.. oo
o. o 932
oo.. o
o
oo.. : 1
o. o.. oo
o
.
15
o..
13
o.' . o
o
o.
52
1530

, (1) Effeetivo' - Êxistiarn 932 °oeio inolllsiv 33, em
atraso oom sellS pagamentos.
I
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FORAM ADMlTTIDOS DURANTE O ANNO:

Effectivos

.
,
.

Remidos
Honoraria&

1 8
124

77

389
Entraram remidos
Remiram-se

.
.

43
81

124
FORAM ADMITTIDOS MAIS DO QUE NO

1891
Eftectivos
Remidos
Honorarias

A

\NNO DE

1892:
:

.'
"

~

.
.
.

21

21'" •

48

94
FALLECERAM DURANTE O ANNa:

Homens
Senhoras

.
'" . . . . . . . . . . . . . . . . . '. .

21
12

33
Financ;as
A arrecadação feita pelo actual cidadão thesO Ureira, no anno social de 1891 a 1892, importo~
em 17:526 600, sendo, no anno que termina, at
o dia 20 de março em que foi fechado o balanço,

13

I'

de 21 :51O$600-a saber : de joias e contribuições,
19: 164$600 e o restante de juros de apolices e
loterias.
Houve, por cortsequencia, um augmento n' este
anno, de 3:984$000, o que demonstra que
dia a dia vai prosperando a nossa instituição.
Da quantia de 6:801 000, existente na Caixa
Economica, foi retirada a somma de 6:5808000
para compra de mais 14 apolices da divida do
Estado, do valor de 500 000 e do juro de
5 % ao anno, á razão de 470 000 cada uma,
ficando assim augmentado o patrimonio da sociedade.
O saldo em dinheiro a passar para o novo anno social era, até o dia 20 de março 4:911 $412
a saber: 2:657$000 na Caixa Economica e
2:254$412 em caixa.
O documento n. 4 é o balanço geral da receita e despeza, pelo qual ficareis orientados do
estado financeiro da associação.

Dil'ectoria
Com louvavel interesse e verdadeiro desprendi·
não podiam ser maiores os serviços que
prestaram, dU(ante o anno, os men:bros da directoria, muitos dos quaes, ora reeleitos, continuarão a prestar-me, assim o espero, valiosissima
cooperação na grande obra do bem commum.
Baseado na justiça, que foi sempre a unica divisa de todos os meus actos, commetteria imperdoa•
men~o
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vel lacuna, si deixasse de fazer aqui menção ~os
dignos auxiliares : Arthur Pinto de Almeida, V1C~
presidente; Antonio Ennes Bandeira e João. SIlveira 1- e 2° secretarios; Joaquim Guedes Pmto~
thesoureiro e o~ cidadãos fiscaes: Ignacio Jose
Alves Torquato Gomes de Oliveira Rosa, Francisco Antonio da Silva, Ramão Pereira Flôres,
Bernardino de Almeida Gomes, Alfredo da Palma
Cardoso, Lourenço Antonio da Silva e outros que
exerceram os respectivos cargos de modo a merecerem justos louvores.
E' de justiça declarar-vos que o actual thesoureiro, muitas vezes, com prejuizo dos seus
proprios interesses, dedicou-se com nobre ardor para o engrandecimento d' esta pia instituiçã~.
Auxiliar constante e companheiro dedicado, mUItos e importantissimos serviços tem sido por elle
prestados a bem dJesta sociedade, quer no desemp enho do cargo que brilhantemente occupa, quer
n'outros .em que se fazia mister sua cooperaçãO.
A ~alo~ somma d'esses serviços, cuja enUmeraçao nao cabe nos estreitos limites d' este trabalho, vós bem a conheceis.
E' prova exhuberante do que venho de dizer-vOs
a recei~a por elle arrecadad~ este anno, apezar do
accresclmo das despezas feitas relatjvamente aoS
annos anteriores. _
- A respectiva cobrança têm sido feita com a
maior regu1arid~de e grande proveito para esta sociedade pelo ~Ctlvo cobrador cidadão Joaquim Octavio de AlmeIda.
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~lelhol·aJnentos

Possue hoje a nossa sociedade, sem que fosse
retirada quantia alguma de seus cofres, um importante encanamento com todos os accessorios para
o serviço de i1luminação á gaz do edificio.
A despeza para compra e collocação do referido
encanamento e pertences importou em 284$700.
Devido á liberalidade dos membros da directoria e de muitos associados, conseguiu-se obter a
quantia de 144$000.
Essa quantia elevar-se-á a 175$000, si a ella
addicionarmos mais a de 31 520, producto da
venda, em leilão, de Iampeões desusados, que possuia a sociedade.
. O documento n. 5 descrimina as pessoas que
concorreram com quantias e a somlT!a arrecadada.
O de n. 6 mostra a importancia, paga á Companhia, de 284$700; estando incluida n'essa cifra
a de 109$ 180, que era o deficit, indemnisada por
um socio.

Empl'egados
Exerce o cargo de amanuense d'esta sociedade o socio bemfeitol' cidadão Ramão de Jesus
Bidart, a quem louvo pelo zelo e intelligencia, no
cumprimento de suas attribuições.
'
Serve no lugar de continuo o socio remido cidadão
Joaquim Octavio de Almeida, vencendo este o orde-
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nado de 3Q. 000 e aquelle o de 40 00
de conformidade com os estatutos.

mensaes

Conclusão
Julgo ter~vos orientado de tudo quanto era dignO
de vossa attenção.
A adopção de novas medidas empregadas pel.a
directoria em beneficio dos associados, tem Sl~
do, felizmente, por estes :orrespondida.
~.
A nossa sociedade, que já conseguiu transpOl
o seu 36° anno de existencia, passou, não ha mUltaS
anno.:-, por phases difllcultosas; hoje, porém,
caminha sobranceira, desassombradamente, aUxiliada por um pessoal digno e perseverante,
disposto. a trabalhar para a realisação de novos
commettlmentos.
Trabalhe.mos, pois, conjunctamente, que d'est'~r~
te consegUiremos, em breve, col\ocar a nossa \0stituição em condições taes de superioridade ~
grandeza, de modo a ampliar ainda mais si c
possivel, os beneficios aos associados, vist~ como
do esforço commum depei1de necessariamente a
prosperidade d' eHa.
Porto Alegre, 25 de abril de 1893.

Antonio Francisco da Silva,
Presidente.

·

ANNEXOS

N .•
DEMONSTR \ÇAO DA RECEITA DAS OBRAS DO HOSPITAL DA
SOCIED \DE DE

25

DE

BENEFICE~ClA PORTO-ALEGRE SE, DE

\BR1L DE

1892

A

R DE ABRfL

DE

1893.

Saldo do anno passado
3<)-$300
Donativos de João Landell de Moura
117 880
Idem de D. Anna Rosa dos Prazeres Calçada
, 10 000
Juro do dinheiro depositado na Caixa Economica, até 31 de dezembro de 1892. 9$319
532S4Y~

SALDO

Na Caixa Economica
532$31 <)
Em caixa . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
532$499

Porto Alegre, 8 de abril de 1893.

o

thesoureiro das obras,

N. 2

Relação dos socios enfermos recolhidos ao Hospital das Dores e Santa Casa de Misericordia, por
conta da sociedade, de abril de 1892 a março
de 1893:
1 João Monteiro Lacerda
.
42$500
2 João Bernardo da Silva
.
31$500
3 João Lopes de Macedo
.
3$000
-l João Rodrigues Ayres Godinho .
15$000
5 Jorge Caetano
.
7$500
6 Cesario José Ferreira Filho
.
66 500
.
7 Eva de Almeida Lemos
34$000
8 Affonso Bandeira........... . . .
37 500
9 Bento do Nascimento
.
22$000
10 Frederico José da Silva
, .
48$000
11 Cassimiro Marinho do Canto
.
22$000
12 Ans,elmo José da Silva
.
13 Jose Outeiro
38$000
14, José Corrêa d'a' R~~h~'
. 40$000
6 000
15 Jesuino Julião de Oli~~i~~:::: ~ ~ ~
4$000
Porto Alegre, 20 de março de 1893. 417$@
O thesoureiro,
Joaquim Guedes Pinto.

N. 3
Relação dos socios fallecidos de abril de 1892
ade março
de ~ 893,funeraes
correndo
os respectivos
. por conta da socieda1 José Corrêa da Rocha..
2 Antonio José, Ja Costa Lima.
3 Anselmo Jose da Silva.

4
5
6
7
8
9

I,

Francisco Xavier de Araujo.
José Pinto de Carvalho.
Paulo Baptista.
Fra.Jcisca Amalia de Abreu Falcony.
Af"o~lso de Oliveira Bandeira.
Maria Rita Alves.
10 Carlota Reis da Silveira.
11 Maria José Soares Lima.
12 Raymundo José da Conceição.
13 Maria Emilia dos Santos.
14 Luiza F. de Jesus.
15- Josephina Anna Garnier.
16 Petrona Leocadia Bidart.
17 Telesphoro 'Francelino de Azevdo.
18 Çesario José Ferreira Filho.
19 Maria Romana de Abreu.
20 Frederico Padilha.
21 Emydio Pinto Rangel.
22 Camillo Bernard0 de Souza.
23 Cypriano Braz.
24 Luiz Thomaz Leão.
25 Antonio de Oliveira Maricato, (metade).
26 Justino Franc-isco da Costa Freitas.
27 Maria Ritta da Silva.
28 Jorge Steunernage Filho. .
29 Maria Rosa da Cunha MoreIra.
~O Fidelis Henrique de Leão.
31 José Velloso do Carmo.
32 Julia Joaquina Coelh~. .
33 João Ambrosio de Ohvelra.
Porto Alegre} 20 de março de 18?3.
O thesourelro,

Joaquim Guedes Pinto.

N.4
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DESPESA DO P..\1'RL\10NIO

da capella, mov i. I apolices, et .1-15:304 000 ImporLancia retira.da da. Oaixa Economica p fa compra
:le 14 apolice.
Idem
em cain a ftlovol' do tbe 30ul' iro
"'A 00 PATRIMO lO

ram ento
Predio, terreno, pa

6:580 000
10 000

REep ( I

DESPESA OROI ARlA
'xa Economica
.
2:351 00')
Iml)Ortancia na ~l\l Justino Aniceto de AraUJO
lOO~OOO
3608000
,
do SOCIO
,
2:346$000 Ordenado do continuo
nas
.'
Donat.lvo
,
e lote
4 0$000
J 'os de apobc es
te a receita orcl!l1arlB. que pll ou
Idem do amaunense
1:200 000
I~port,ancia. p~rt~~f:n
':.:450Sooo Idem do medico
1:91G$!60
ara o patIlm
Percentagem ao cobrador
P
DISPONIVEI,
Eventuaes: publicações do rellltol'io, impressão de diRECEITA
ploma , mobilia, agua, caiação do eclificio annuncio, \
~~ver30S devedores
2:33~ooo talõe, etc.
2:27G"'400
.u
Companhia
de
g
a
.
z
,
1'\ 000
d
&l
Docntnen to
• RIA
e11O de tran qli silo d e ap~lice ,
\
8$
00
RECEIT,\ oRDIl A
\
Imp01:tan~ia levada ao patrllJlOD10 pertencente a receita
anterior
. 4:206$07' orc11na1'1a
~ ,
4:450 000
nO
ue!las ou do an trado no bR.ll\n~o anterior
I
576. 00
BE ffiFll"EJ ClA
\
tl.ld o q
menos, eneon ,
119:164$600 l\aI',ias a ocios
2'94
EoO'anO para lidade de oelO de Oliveira LilJl a porl
Mlt}lcamentos
4: 0$000
Joi~s e tnensaA tonio ,ilvestre
15$000 Fm~ral da ocio, inclusive ct\l"l"Os
\ '):~6~$330
Rp,('ebido de II l~ebito
Trat~\1\ento ele socies na Santa Casa. e hospital das Dô
.... t 9(,) 650
conta de s
res
417$500
,
28:313$060

(

DE~iO S'h\ÇÃO 00 QUE POSSUE A SOCIEDADE
Patrimo"io: F,,:n,-- permanente
Ordinaria di pomvel 'UiveJ 'O d vedor~
aldo: ! a ~aixa ECOl"'~a..
~

45:ao4$OOO
2:a15 76
2:657

~~~-----lA~L-J

Porto Alegre, 20 de

março lle

o

189' .
tlesonreíro,

.
N. 5
. . nl
Relação nomInal das pessoas que conCOl rei at
com dõnativos para a collocação do encaname~ o
para a iJluminação á gaz no edificio da SOCle~
dade de Beneficencia Porto:Alegrense :
Arthur Pinto de Almeida
.
10$000
Joaquim Guedes Pinto
.
2 000
João Baptista da Silva
.
10 000
João Landell de Moura
.
10$000
Jeronymo Calçada
.
10$000
Randolpho Saint-Clair da Silva
.
5 000
LuizRodrigues Machado
.
1$000
Ramão Pereira Flores
.
1$000
M.D
.
1$000
José Antonio Pinto
.
1 000
nymo
Um ano
" ..
1$000
José Figueira da Costa
.
2$000
Man9~1 da Silva Gageiro
.
2$000
Aureho V. de Bittencurt
10$000
Polydoro Pereira dos S~~t~~: : : : : : : :
1$000
Manoel Antonio Pereira ..
3$000
Alfredo da Palma Cordoso. :
.
Marciano Gomes
.
2$000
Francisco Gesta . ~ . ~ . . . . . . . ... . . . .
1$000
. ' ..... . . ,
José A. Gomes...
".
2$000
Estevão Pinto Brandã~'
.
2$000
Francisco Mendes de' Li~~
. 2$000
Francisco Mendes.
.
.
2$000
Patricio Praxedes ci'Oji~~i'r:
.
1$000
Limongi.
~
.
1$000
.
José Dias da Roz a
]$000
........ . . . .. . . .
1$000

-

-85$000

85$000
A
Transporte
1$000
ffonso Alves dos Santos
.
1$000
.
Ramão de Jesus Bidart
2$000
Julio D. de Alencastro
··.···· 1$060
Torquato Gomes de Oliveira
.
18000
Jacob Marotzky
.
1 000
Carlos Marotzky
·········
2$000
Um
. . . • • . • • • . . . • • • • . . , .••••
1$000
Torquato Corrêa Bar.bosa
··
1$000
Abelardo Moreira Marques
···
1$000
José, Olero
.
1$000
João Ketzer.
.
1$000
Manoel Pinto de Farias
.
1$000
Maria Leonor de Farias
.
1$000
UIZ Rotht'uchs
.
L'
, 1$000
Simão Alves da Costa
.
1$000
Silvino J010 de Almeida
·····
1$000
Luiz Jeronymo dos Santos
.
2$000
Um anonymo
··············
2$000
Luiz dos Santos Paiva
·······
2$000
Fetippe Jeanselme da Silva
.
2$000
A. J. Lourenco .... ··············
1$000
Sebastião Go~es de Farias
'
1$000
Sebastião Soares
·············
2 000
José Luiz de Mello
············
1$000
Galdino Francisco da Silva ..... ····
1$000
Mauricia M. Araujo
·········
2$000
Francisco Antonio é'l Silva
····
2$000
Manoel Antonio Moreira
.
2$000
João Carlos Uchôa
.
3$000
Joaquiin F. do Nascimento
····
\

SO~IO

127$000

..

Transporte 127$000
João B. Granja
.
1$000
F. Guimarães
.
1$000
Gustavo Roz a de Moraes
.
1 000
Theodoro Guimarães
.
1$000
João Maria da Conceição
.
1$000
Hygino Candido dos Santos
.
1$000
Marcolino da Silva
.
2$000
Norberto Lopes de Araujo
.
1000
Thomé Joaquim de Moraes
.
3S000
Firmo de Almeida. . . . . . . . . . . . . . . . .
5$000

-

144-000

N. (i
Despezas feitas com a compra e collocação do
encanamento para o serviço de iIIuminação á gaz
no ediflcio da Sociedade de Beneflcencia Porto-Alegrense :
Materiaes conforme os documentos ... 118$700
40 000
.
-I Ia mpeao
- com 3 Iuzes
40$000
» 2 » a 20$
.
2 ditos
10 000
·
2 arandelas» 1 » a 5$
24$000
8 globos lavrados
.
40$000
1 bandeira de ferro para porta
·
8$000
1 tranca para janeIla ..... ········
4$000
2 ferrolhos »
» ••.•.....•.•..
284$700

A deduzi.'
Recebido de diversos socios,
conforme a lista. . . . . . .
Productos de lampeões vendidos em leilão........
Deflct pago pelo presidente. . . . . . . . . . . . . . . .

144$000
31. 520

175 520
- 109 180

N. 7
Quadro demonstrativo do numero de doentes, ~e
maio de 1892 março de' 1893, com declaraç~o
d'aquclles que foram medicados pelo Dr. LUIz
Masson.
-=

a

1892
- --

NUMERO TOTAL
MEDICADOS PELO DR. MASSON'
DE DOENTES

-

-

98
92
92
104
97
}..18
126
136

maio ....
junho ...
julho ....
agosto ...
setembro.
outubro ..
novembro
dezembro

80
73
69

75
76

90
104
74

1893
janeiro ..
fevereiro.
março ...

82
114
108
- '1167-- I

75
86
88
890

-

Transporte
.
Francisco José de Barros
Francisco Maia P. Assis
.
Fetippa Margarida da Conceição
.
.
Fausta Carolina da Conceição
Francisco Irineu Augusto Vieira
.
Florinda Gomes da Rocha
.
Frederico Padilha
.
Fiel de Sousa Franco
.
.
Francisca Amalia Abreu Falcony
Fidetis H. de Leão
.
Gregoria Maria da Conceição
.
Gabriela Antonia de Sousa
.
Honorio Barbosa
.
Hortencia Cristolina
.
Horacio . Henrique da Silva
.
Ignacio Ferreira da Silva
.
João Ap1brosia da Silva
.
João Bernardo da Silva
.
.
João Antonio Gonçalves
.
João Pedro Gonçalves
João Francisco Sanes Cardoso
.
JOã? José Alves de Lima
.
Jose da Silva Porto
Jes~ino Julião de Oii~~ir~: : : : : : : : : :
Jose Antonio Pinto
Jorge Caetano... .
.
Justino ~a Costa Fr'eit~~: : : : : : : : : : :
Leopoldma Luiza de Moraes "
.
Le?poldo Antonio Salgado
.
LUlza Felippa de Jesus
.

695$000
10$000
10$000
10$000
35$000
35$000
20 000
55$000
20$000
20$000
5$000
55$000
40$000
2Ó$000
35$000
20$000
10$000
5$000
40$000
10$000
10$000
25$000
35$000
10$000
15$000
5$000
5$000
55$000
10$000
5$000
25$000

-----

1;350$000

Transporte 1:350 000
50 000
Leopo1dino Antonio de Mello
.
30
000
te?POldino Antonio dos Santos
.
10 000
UIZ Thomaz de Sousa
.
'30$000
Lourenço Antonio da Silva
··
15 000
.
Luiza Caro I'ma de L'lma
120
000
.
Maria Francisca Jesus Motta
(lO
000
Maria Bernardina Ribeiro da Silva .
5$000
Maria Angelica de Oliveira Ramos .
15
000
Maria Amalia de Vasconcellos
.
170
000
Maria Emilia dos Santos.... .
.
15 000
Maria Bernarda da Silva
.
10$000
Maria Manoela dI:! Conceição
.
25 000
Maria de S. Paz
.
55
000
Maria RacheI de Magalhães
.
5
000
Maria
. do Rosano
. F"
eljo. .. ,
.
20$000
~arJa Emitia Pires de Oliveira
.
5$000
Maria M. G. Conceição
.
10$000
Maria Benta de Campos
.
30
000
Maria Zeferina da Conceição
.
45$000
Maria Ignez
.
35$000
Maria Joaquina Rodrigues
.
40 000
Maria Jacintha dos Santos
.
10$000
Maria Ritta Alves .... ············
55$000
Maria da Gloria Ribeiro Silva
.
20$000
Maria Angelica da Conceição
.
30$000
.
Maria Zeferina de Macedo
10$000
Maria Antonia da Conceição
.
20 000
Marciano João Corrêa ... ·········
20 000
Manoel Ricardo dos Santos
.
20$000
Marcellino Alves de Oliveira
.
2:335 000

----

Transporte 2:335$$ggg
85
· . ......
Maria José Madeira SIquelra.
45$000
Maria da Cunha
:..........
40$000
Maria José Soares de Lllna........
10 000
Maria Rosalina
....
20$000
Miguel Archanjo Tourelly. . . . . . . . . .
60$000
Manoel. Domingues. Alfama. . . . . . . . .
10$000
Marcellmo de Ar.auJo. . . . . . . . . . . . . .
30S00
0
arciso Loureiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
5$000
Paulo de Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . .
30$000
Pompeu Manoel da F~nseca
"
5$000
Paulino Ernesto da Sdva..........
10$000
Pedro Soares d; Sousa ... : ~. . . . . . .
80$000
Raymundo Jose da Conce.çao, ....."
15$000
Theresa Maria da Conceiçõo.......
50$000
Susana Maria da Conceição. . . . . . . . .
15$000
Ricarda Sebast.ana das Dores... . . .
5$000
Thelcsphoro Francelino de Azevedo. .
20$000
Venancia Maria Luiza da Conceição" ". "60$(,00
Vcnando Antonio de Sousa. " . . . . . .
10$000
TlburclO de Senna. . . . . . . . . . . . . . . .
_
2:940$Õ00
Porto Alegre, 20 de março de 1893:
O thesourelro,
loaquim Guedes Pinto

