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Presidente
Vice-presidente..
1” secretario
2° secretario
Thesoureiro
Vogaes

José Francisco da Silva Nunes
Manoel de Campos Assumpçao
João Chrysoslomo G. de Oliyeiia
Anlonío Hermenegildo Pinheiro
Manoel José Pereira
Jacintlio Bernardo Henrique
José Rodrigues Bittencourt
OonseltLO

Antonio de Oliveira
Antonio Alves de Menezes
Joaquim Madureira Junior
Manoel da Silva Soares
Jeronymo dos Santos Rocha
Manoel Teixeira Bastos
José Alves de Pinho
Joaquim José Dias da Costa
Joaquim Fernandes
Antonio da Silva Brilhante
Francisco José da Costa
José Corrêa Evangelista

<^á.

<^OCtOá'

Honrado pela lerceira vez com a yossn jouf ança,
para reger a nossa benemeiila Sociedade, „
cumprimealo art. 18 dos nossos
’ j'iog duvos a resenha de Iodas as occorrencias havidas üu
lainle o aiino social de 1903 e parLe de
_ KpnevoPara o meu exiguo trabalho peÇ.o
lencia, certo de que a concedeieis, ^
eseassos recursos intellectuaes de que
. coad. Pouco ou quasi nada se fez apoyar Ia g ande ejaa^
juvação dos meus companheiros de P , g,^t,e emselho e de todos os esforços
nospregamos para ver resuliado» sali-la
sa geslão.

Eleição
E’ obi-ig,'ição imposla
meiados Se Jader a eleição da Admlnl^ttaçao_
pumorida essa
neim <te cada anno. Neste «ao fo> ^i;npii
disposição pelos motivos
vy» ^
de que
Resol vidas e poslas em
p,omptas na
adianieme occuparei, nao pocl a
diUa acima referida e o
Ljtntos o serviço indesejava entregar aos seus sub.Lituto.
completo.
.
accresceu 0 de
A este molivo de per si
Qociedade c ten05tar próxima a data d° .iai;»de
c
festejar esse
dp-sc prevenido
Adiniui.-yt
dia auspicioso, entendeu dove
a eleição
R miii^ação, pelo que, só
j jqís inczes íipós o
oin 6 de Mmço proximo, ceica uo
prazo de lei.
_ .„„.nmnão inconveniente
Além de não haver nesta P^.^
^focio se deu, por
algum, antes vnnlagom, P
1870.
oceasião da imuiguraçao dc.-^ic no. i

Receita e despeza
Nos quatorze mezes clc nossa gestão
atlingio a receita a Rs
76:3968080
A despeza foi de Rs
60:0678010
de cuja soinma ha a deduzir;
parte pertencente á con
ta de patrimônio
5:5388840
Augmeiitü de drogas na
Pharmacia
2:0008000
7:5388840
0 que reduz a despeza a Rs.
52:5288770
donde resulta 0 saldo de Rs
do qual fica para o novo Ihcsoureiro 1 :21 ls94o'^Tndo
0 excedente para o patrimônio.
O augmento deste, foi no periodo da nossa direcção
de rs. 27;690s9'i0 assim discriminado :
Obras e drogas acima citadas
7:5388840
valorisaçào de acções tio Hanco da
Piovincia, coníbrme adianttí íallarei
4:0008000
10 acções do Banco do Commercio...
1:5528100
Dinheiro nos Bancos e Caixa Econô
mica, junto aos saldos de outras
administrações
14:0008000
Rs
Os annexos ns. I c 2 dão miniiciosamente as exnlicaçocs que precisai-des.
‘^
Patr.monio
Em 31 de Dezeinb:‘oa]c lOO')
0 Palrimoiiio Social
era tio Rs. 389:3908000, sendó iiesta data de Rs.
417:0808940, assim discriminad 0 :
Parle inimobiii.sada Rs. 177-84n^onn r.n ,
duz rendimento Rs. 239'2408940^ 0-paj le que pro3G:j^8s^50 deposUados
da Piovmcia o Caixa Eco

^ ^i^ommercio o
i^omica,(annexo n. 2).

Obras
Sendo de ha muito te
^ aecessídade da mudança de
'U do passeio da fceoie do
nosso edifício visto
mento cia rua, feit)De'á I
S'-aridc robaixa● InteiidjiiciaMuaicipal,

■ 1

era, na altura cm que ücou coliocaclo o allLulidoj3asficio, um perico para o Iransilo publico,
recebessemo^ alguma intimação cia autoridade
petenLc, a Aminisiração i-esolveu
necessária e para maior elogancia subsliLuii » t-o
por mosaico.
verificou-s e qne os
b)epois de feito esse serviço
vista do edifício,
pilares íicavam muito altos, tirando a
,
conpelo que, tiveram de ser também rebaixado,
juntamente a.s grades.
^ ^ ,..r...inn linba
E m consequência desta modificação 1
desofiVeruma g;ande obra, pois
.-,,.^00 que
tyuiBli-ia com 0 gradeamento e em
‘j j ,.ação reuos pediram para esta
‘ ,o, lão novo.
●''O.lveu, com pouco mais,
1,^ ,|o nosso
<| ue íicasse●. do harmonia com a peraptetiva
liospiiai.
a quantia de
Dispemleu-se com eslas obi':!-" ●alorisar o predio,
^^:d38s8'i 0 que, como foi'am pai'a vae iinmobiiisadü.
e scripiuramol-a no tilulo do P^i* edilicio necessitado
' ,
A(diando-se lambem o nosso
cxleriormeiile, resol‘ie pintura e caiação interior
com a qual dispeiivemos mandar fazer C'la limpeza
1 rubrica dc desdeu-se Rs. ü;5G-'iS00ü <iue levamos a
,,niii 0 imporlanie
Nào [losso deixar de mencioin ‘ ioinpaulieii'0 do
serviço' que nos preslon o nm^|
tomando a si
Eo iiscllin, Jo.sé Corrêa Evangun í' < i
^
com toda
ua administração dc todas esta-^^o ‘
qualquer
economia e assiduida le. scm [
onus pelo seu tiaiballio.
Em nome da Sociedade tnibntü- llic a minha gratidào.
Admissãode socios
1 1 í S7 soc!0>, bCnuu
Euli-nram para a
■f^oc“^da. o ^
de
■'i7 coiilribuinU^s e '.0 remidos.^bim.
os
'● y:<S80sOÜO. No aniiexo a; ..^jeiros amigos
●lomes dos proponente.s que b<.
presido endeied a nossa Sociedade. A Direciona que l
^a-llie,í agradecimentos.
Mensalidades
in de Hs. 8;
i-lancia
Eoram recebidas na impo

InfelizmenLe nao posso deixar de servir de echo
ao que tem diLo diversos presidentes em seus relacom justa razão, a esquivança
A mocidade não comprehende quanto é bem empregada a contribuição de dois mil réis mensaes, que
da para a nossa Sociedade
●.
^0 cumprimento de um
dever, embora «D
ulili/ar dos
destine nunca se
que a e^cuoln rfp f
Associação concede, por
offHmentosTo.
fUivió aos
fortuT
favoiecidos da
Se Iodos os nossos consocios
que se acliám em
atrazo, prestassem mais um
pouco de consideração á
nossa benemerita Sociedade ella marcharia desasombradameiite deixando de ’
ser 0 sacriflcio de Iodas as
Administrações. ’
Seria para mim molivo de iaslo regosijo, so as toscas palavras que aqui deixo, ca assem 110 amai-o dos
o
meus eoiLsocios rebeldes.
Remissões
Expediram-se 35 diplomas de
cemissão, que
produziram a quantia dc Rs. 3:855süOO
' coii‘'orine 0 annexo n. 3.
Títulos
Compramos 10 acções do Banco cio
. ^ ° Comm ercio,
sendo cinco dc cada crnis^ào
na unpoi taiicia de Rs.
1:5Õ2S100.
Legados
Devido á grande dedicação que \om
i
ciedade, o nosso benemerito
nossa Someida, posso vir declarar-vos rinp ,1?. ,^'‘Ses de Aldo de vinte contos de réis, que deixnn
^
Associarão, o saudoso benemerito
Almeida, porque ainda tinha o prazo
para cumprir as disposições lesla,nenlari-i^ ^’^®
Emnratidao.
nonmdc nossa Beiienccncia tribu o-Um
nlia
'nc a mi-

— 9 —
O legado deixado pelo nosso socio Antonio Doria,
ainda não foi recebido, por acliar-se em litigio o seu
testamento.
Donativos
Com a uiaxiina satisfação vo.s digo, que toda a vez
que as Administrações tem batido á porta dos jiossos
consocios, para virem em seu auxilio quando são ne
cessários augmentos, ou quaesquer ouli-as obras iio
hospital, sempre os encontra proniptos, abiando a.s
suas bolsas em prol da nossa cara instituição.
Agora, não obstante a queixa geral do commercio
desta capital, pela crise financeira que ainda perdu
ra, 0 annexo sob n. 4 vos mostrará que esta verba
eventual altingiua Rs. 5:893s830.
Pelo (nesmo annexo vereis mencionados os nomes
de diversos oífertanles de objectus para o hospital,
capella e jardim.
Pela Sociedade, confesso-me grato á pl)ilaiitropia
dos consocios que nos prestaram lao valioso auxilio.
Bonus de acções
Em 31 de Dezembro pp,, o IBanco da Provincia dis
tribuiu aos seus accionistas o bonus de 35SOUO em dinh(‘iro a cada acção da 1“ emissão e inlegralisoLi em
cada acção da 2“ emissão 20$000.
Recebeu a nossa Sociedade, de bonus, em diiihciro
Rs. 4:340$000, correspondente a 124 acções e vuloiisou Rs. 4;600S0U0 nas 230 acções da 2'* emissão.
Necroiogia
Infelizmenle tenho a registrar, no meio de profun
das saudades e da vibração de toda a nossa gralidao,
0 passamento de dois fortes esteios desta casa, a cu
jas memórias, jamais os dedicados da nossa bocie(lade poderão negar a caudal de lagrimas que provoca
0 desapparecimento dos bons.
Na certeza de que o sentimento foi protunao naquclles que ora me aUendem, não irei muito mais
longe, para não pcnalisal-os. Veneremos pois a mc-

- 10 m.oria desse dedicado o preslíiUvo medico o. nos^o
beiicinei'il.0 Dr. Scbíislião de LcÜo, c deixemos viver
e cada vez crescer majs o supplicio dii saudade iju(i
nos loi iinjjOsLa [ledo lítliil desenlnce de nosso prauleado.amigo-c companheiro Mimoel de Campos As>umpçao, que ocnptava por oceasião do sua inoiio o
cargo.de vice-pre-sidenje da nossa PiCiiofiecncia,. leu-,.;.‘'.r'
üü piesladoia.('.sta valiosos e iiicxcediveis sci'vi.ço.s.',_
ja como piesidcide por duas vív.es. iá pertencendo ' ●
em üLiU-üS cargos a ciiver.sas direcionas. A sua alnm
generosa,
linlia o obulo proniiilo (luaiidu desId ..ociedado lhe batiam á poiia. A Soei('daile i ioi-deu
“"'S™'‘üeau.igo e co.npadevidas, . fo-

r
ain-lh , pie.sUidaspela Adininislração.

nun?o\ireniim/f''^'7^'^^'’'^
('o fallecimento do n.osso
rnui
lo pi(->1 iino>o o beuonuiri
rilo eomniendadnr Inaincisro .Jose do Aliuoidu hn siiífragada sua alma. com
s(jleinnes
MMi rel,-ln nV'
capolli,. o collocadoO
i
Ài'n,“w .'iM-d-“i‘h '“IV'"’
.‘\dmiiiisl,s,(;ão.
nnis'1^ ^0(‘Í V 'm
hencmerilos. !'alif'ceram
A dospeza com sufVriigilÜS impoiiou em 2:l)!0S'^l‘b
Soccorros
Os fornecidos aus
l iatamenlo íbia do
hospital 0 que n
direito, conforme os
nossos lístaiuLo
'"’'->'ibiram a Us. a;/i78SSÜÜ.
Regulamento interno
O Conselho Administrativo lUin
<
,
vania
gens no regulamento interno
0
appi-ovado
pela
Administração traii-Nacta. fel
-0 substituir polo anligo,
<juo está eui vjgor.
Pharmacia
Continua sol.» o
\’igür. Foram '■ivhuln’" 'i'*^ ''t’^‘damento ink'riia

('111

para os doonl.os exlcímos ()uo a isso liiiliam dircilü.
lírsolvcu a Adniinisli'acào lazoi’ unia oxpencMieia
imporíando os [)i'Í!ií;ipaos arli^os (|ü(’- mais neeessila
os nossos (lis¬
a nossa píiarmacia
do iif(‘Oi'do com
lim“l.)S mcMlicos do liospilal. inaiidamos vir do l>orlini
{‘ll('s lies fonicooas dropas eonslanles das nulas (luo
ram e pedo resiillado colhido , paraiilinios que a coiil iinuu;ão desla iinpoidação Irará giaiide. economia
]iara a nossa boiiemerila Socicdafle.
A nossa g('S(ão pouco aproví ilou d('ssn vaiilamun
)ior ler sido fcila a cncomimmda em tempo (urdiu. A
Dirmdoria vindouia, lemos C(u1e/.a. encoiiliaia nsvaiilagens (juo aijui mencionamos.
Enfermarias
Em
de Jaiieiio de 1H03, exisliam 22 docnles eni
. iialaim.mío no nosso liospilal, lendo eiil iado dui.mle
s sa ●
os ([ualoiy.e mer.(‘S de nossa gtíSiao J)i ,do>iiLUU
l.ira.u rm-iulos 2 í I , falir,riam « e liram em ualameiilo I?. No aimaxo II. (i 'iio mciiriüiiailo,.í os nocsenlam para a bocieüade
mes dos íailecidüs, i|uo lepic:
ama seiisivei pei‘da.

Medicüs
Em snhsl iUiicão ao nosso saudoso e proslnuoso Dr.
büijMSl ião de Leão, íoi nomeado |iaia
juço m.u ieo
q, silva, medico da
Dl . n<.o(
leuo ^ (ae paiaiiKonoua
jj
,[(, medicina
soceao
ciruruica
v
o Sr Dr .laldulho Lui^ Domes, misso >o(ao b. mn. to.-: ■Emlamlicm noim-anlopara adjunlo do segundo
o Sr. Dr. .losè Carlos l'crrci i a.
^
,,nnii
alleracoe^ ha d.i> <.oi li1'Alas roíaim as
Mamunido os Si-s. Dr s. Lniz N Masson, Ricardo
slaríMU os seus hons servichado e Arrigo Ciai a pre
COS.

0 CO,'no n-,clico (Io nosso cslabriec,mento Unn dc.non“á'™o nl colo
interesso no deseinpcnlio do sou
"mLlocio/quc mísjulnamos sem rxprossors próprias
j'ai'a (Irvidaincnte (uicomial o>.
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Administrador
nGsTle^^m^rnnnH
fo dos seTs

0 iiosso consocio Sr. Joào Nucuniprimen-

do'drrsideía"Io'^loSaVe^

feito .erece-

Empregados
Sr. Ausus^lo Joaquim da Sülohi^V’
°
substUuil-o 0 Sr. João Barhn^P r 1
do diplomado lem o seu sor^a r "r ''V®
administrador que lambem é^i?i
Pel° S>’ao
presente lem eile sabTdo cuLÍ.
altribuições de seu cargo.
com solicitude as
Deixo aqui meu »g!'adecimenío ..
ern nome da sociedade, ao Sr. Silvei:
18} pelos serviços 8 ella prestados
durante os oito 8nnos
de sua
de pharniaceulico.
permanência no posto
I

reiraGZealve?'qurmuH™,e™t^^^^
com

cumprir
'S en-

rambem continua a exercer o mi!n
mesmos.
0 Sr. IGancisco Tavares dos &,mòs que lem desempenhado as suas obrigações a nos’so' conienlo.
Diterno
Em virtude da re.solucan
na subsliluição do Hegulamcnin
mído temporariamente este
officiado ao Sr. José Luiz Feii?i,-’,
S. os serviços prestados ao nosso

Deliberativo
suppriDirectoria

Benemeritos

meriKrixmofs^

d« socios bene-

gusto Borges de Medeirn^í
Antonio AuVerissimo de Bitlencntiri
*^^’^í^iite-coroneI Aureli10
que prestaram á nossa A—
serviços

/a d/ba nmitosan‘.?ÕÍ.forSèiro‘;'“'“ °

— 13 Conferiu lambem diplomas de igual caihegoria aos
nossos bemfeitores, Joaquim dos Santos Oomcs, Antonio Gomes de Souza e Mililão Borges de Almeida.
São lantos os donativos e serviços que estes nossos
consocios tem prestado á nossa benemerita institui
ção, como se vé em relatórios de Directorias traasactas, (]ue seria uma ingratidão se esta Directoria
não cumpi-isse esse dever.
Bemfeitores
_ Por donativos c serviços prestado.s á nossa Asso
ciação, a Dii-ectoria expediu diplomas de socios benifeitores aos seguintes Srs. : Manoel Fernandes Gran
ja, _ Joaquim Pereira da Silva, Francisco Marques
Coimbra, Dr. José de Almeida Martins Cosia Junior,
José Joaquim Fei-nandes Braga, Manoel Feri^eiia Dias
da Silva, João Lima Coelho, Ailelino de Almeida Ra
poso, Manoel Pomares, Fi-aiicisco José da Costa, José
Alves de Pinho, José Con-èa Evangelista, Manoel da
Silva .Soares, Di-. Jacintlio Luiz Gomes, Antonio de
Oliveira e José Fernandes de Araújo Vianna.
Bensficio
Foi concedido, pelos loureiros Raposo & Troiii, um
beneficio para a nossa Sociedade, o qual produziu li
quido Rs. 2;277S800.
Imprensa
Continua a receber o nosso hospital, graluilamenle,
os jornaes Gazela do Commcrcio c IndejJendenle a
cujos proprietários venho significar os agradecimen
tos da Sociedade.
Os outros periódicos dcsla capital publicam mensalmente o movimento do nosso hospital, por cujo
obséquio somos gratos.
Escriptu rario
Mais um anno de ubmquioso.s serviços vimos agra
decer ao nosso benemerilo Bernardo Gonçalve.s For¬
tes.

Notario
Ao IHm. Sr.
pnvm.,-n
coronel Francisco de Oliveira Noves
raei?r,
d;i Sociedade. 03 nossos an.-adecicmo., pdoa serviços gratuitos, que a ella lom
prcslado.
Bibliotheca
Por
tissima'^bibHnií!pí^'^'‘'’*^‘^
a nossa modesoiicrobiüs do nup^
para veliiculü do
1 e pdi d reci'oio dos enfermos.
Historico
saíIdosS'‘beneint°Uo^
°
quasi proinnio o hism? '
^-cão,
imlia
fnmlação.
lont.o i,la tSucuídade desde a sua
Parecendo
dar a lume es-^a'^nww.? ^ ''■'olliür opporLunidado pai'!^"^
jubileu.^ crnpíooíéi
com a dala do
b'ar 0 liistori('o”rpfpi.; I
possíveis iiara enconNem mesuiü a ll
V^‘’'i‘‘^''^cnle nada consegui1'elizardo, cuiibado do
'^0='^!'-*' '''
de utihdado para o lim , ,*'^*''e exliiicto, ine ijude ^oi
pcsquizn que fez nn n ' ,
apezar da minuciosa
Leào.
a^-ctuvo do nosso presLimoso DrPor minha pano ●'
1'ciicia, imo polü tVun ^*i '^'clundamcnte esla oceortive iia coufocçào d'n
'ue evitar o trabalho quo
<ie, mas por uào nodr.,'
hislorico desla Socicilacios, 0 trabalho do di<r
nossos consuvelmente seria obra
Aluado, rjuo inconteslaNo resumo por min, '.
de mestre,
guiis dos meus distinctnwí^^'"^ P'ito auxiliado por alaos quaes agradeço a ennn » .1*^^'~^"*^ciros de Directoria,
qiu; iiào meíbi pos.sivels^ensiveis lacunas
para certos ncrio(.ro,s e n. * ’ !>0>'i'iue o nosso ai'chivo,
Conforme declarou cm f‘●^^'‘■rimo em informações,
antecessor, a Administi-ipV^
c meu dislincLo
a despeza de impressão
^
pi‘esidida pagou
dade. na^importaiicia de
●listoiico du Socicsatisfacçào de ciulereçar-llT' '^^‘■SOOO, cabeiido-me a
c nossos agradecimentos.

1.")
Jubileu
Coni 0 bi'ilhnnlij^mo que ei'a justo esperai- foi hontem fesLciai.Io o quiuiiiiagesimo anniversario desla
Sociedade.
A's 10 horas da maiihà foi celebrada uma missa
soleiruic pelo revd. coneg'0 Crispim das Chagas, com
acompanhamento da orclH'stra e côro do Club Carlos
Comes, cujo aclo (ove a assistência de muilos socios
e líxmas. familias e disUiictos convidados.
A’s 3 liorasila lardc sessão commemoi-aliva presidi
da pelo nosso consocio Sr. hei-nando do Amai-al Ri
beiro, digno (llho do illiistre iniciadorda nossa Socie
dade. Achnvain-se prcsrmles o nosso consocio benemei'ilo Illm. vSr. teiienle-coromd Aurélio Virissimo de
Rittencourt, Dr. José Monlauí y de Aguiar Leilão, inteiidenle municipal e (ambem nosso consocio, reoi-esenlanle do Exin. Si-. presideiile do Estado, direclor
do llospicio S. Redio, das autoridades civis e miliiai'es e da impreu.sa local e giandc numero do socios e
Exmas. familias.
O ediíicio do hospital cstevi', durante todo o dia
franco á visitaçãó publ ica, Lendo sido exi i’aordinariamente concoi'i'ido.
As despczas com as (estas da commemoraçào da
auspiciosa data, foram feitas a cxpunsas da Adminis
tração.
Internado
Tendo 0 socio Anioüio Idoberliiii apresentado á Directoria atlestado de invalidez, passado polo nosso
medico Dr. Deoclocio l^creira e ollei-ecido o donalivo de !;50Í).S0UÍ) |)ara a Sociedade adrnittil-o como
ponsiunista, deliljeiamos acceder a esse pedido pela
justiça de <|ue se revestia.
Conclusão
A'quelles que me roadjuvaram na minha presidên
cia, auxiliando-me eiricazmeiite no desempenho da
mis.-^ão que me foi coníiada, significo aqui os meus
sinceros ag!'ad(‘CÍmentos.
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Aos Srs. socios
. ..
1 o ● j
P®’’ estarem afastados da vida
mtima da Sociedade, precisarem de outras informa-

habiíitX r/ar-íte”'"*™'

^dminislração. eslá

Ao terminar 0 período de minha administração fa
ço sinceros votos de que 03 nossos successores sejam
cumulados de felicidades na direcção da nossa S
amada Beneficencia, iniciando uma nova epocha lão
d^eia de resultados beneficos, como a que^ orfter^Que os cincoenla annos de duração desta Institui
ção, período bastante dilatado e todo elle de ded caçoes e sacrifícios, sirva de exemplo e incentivo a
á
raçao que começa.
cmivu d gePorto Alegre, 29 de Fevereiro de 1904.
^âe o/itt^zcílco
(S^ã'a. o/fCneá.
Presidente.

lilm, Sr. PrcsideiUc da Sociedade Portugneza de
Beneficeucia de Porto Alegre.
ViMiho apro!^(‘iitar-voí o iTlaLorio do ninvimoiilo clinico da Sociüdarli! l‘orlugiiczii <io líonoliccncia. no aniio de IÍÍ03
Não
pf-ijuccei'
o layo no liifíar dt^ f^idiastiao de
Li‘ào, o clinico Ílliií^ire. cuja perda é incalculável para
So
ciedade e o sou corpo medico, no qual oJla ainaii nm claro qne
jiimais sei-á preencliido.
As suas extraordinárias (jualidades de medico c de liomem raramenle se acliam reunidas eiii um só indivíduo ; e da sua esciarecida inieiligencia. ila sua vasta ilInstraçAo. do seu (iiio cri
tério clinico, da sua prodigiosa activiiiade. c, acima du ludo, do
sen fíramle coração, nos |(■mI)ramos (odos, memliros desta Associaçào, nicdicos e doentes, coin uma saudade tão iirormida, a
cada passo des[iertada o aii menlada na visita diaiaa ás eiilermarias. (|ue aellase poderá di/.cr (|iie viverá com a nossa Sociedaile.
I’ai-a nós. médicos, a sua memória

e os seus {grandes (>xem-

pios serão os'gnins pianlileclos no desimipenlio do nossa missão.
I)e 1" do .laneiro a .‘11 de Dezeniliro do 1!I03 foram tiatlados
neste hospital íõã doent(‘s, dos quaes tiveram alta curados íi-i,
ficaram ein ti'atamento 12, o falleceram lí). Deram-sc 1-3'í con
sultas e fizeram-se 1.200 ciuaitvos em domites externos.
As causas da. morte foram :
Tiiherculose

8

h'erimento [lor arma de idgo
Moléstias do a[ipar(dlio circulatório
. Moléstias dos rin.s
Câncer
I’es|e

o

,●

A mortalidade gorai foi 7,.'i
de mofte por tuijorculoso,

e

4

●>

mas,
um de

si diuluzirmos os casos

suicidio, fica

a pro]H)rçàn

reduzida a h “/...
lüin 10 casos de morte, S, isin ó, mais de -'jO '>,^o foram devidos
ú tuberculose.
'l’ão soinlirio algarismo leva-me a chamar a vossa attmição, o

18 a (Ip vossos (íifjnos companheiros de Direcloria para a situação
em qnese acha o vosso hospiial cin relação aos doentes tuber
culosos.
Estes sao (IS
hospedes hahitiiaos das nossas enfermarias, e
cada dopiiip ahi
. ,
permanece mezes e mozes consecutivos, prmipa ineiue no u)\erno, quando houve dias em que na minha
en ennana eram inhercnlosos seis dos oiio doentes que visitei;
I.
uns procurem os ares da campanha.
miP
>!^uroi>!i com 0 auxilio da Sociedade,
■ 'r, ,1 ‘'Uf Cl a iiiis 0 outros faz pesados sacrifícios,
l-.^^ses (loenies vivem em promiscuiíiade com os d emais, co¬
mem ú mesma meza, ulili
os mesmos moveis o utensílios,
dormem nos m esmos
quarlos.
^■ào é pnssiviíl os
im/os o ,u„.;
I
e tdcil ó comprehender, quantos iiro■'“n.s,'pa.. 0 pes\os (Wi i-,.;,
1- . ' ’ ® buia os proprios tuberculosos,
fpie, mo^t1■a^du 'íTmal
fazer mais do
slrucçào d. ' um in - n ●
^ romedio, lembrando a con¬
tes, 0(l:!icio love,
a esses doeu'-'"11 o confòrio p\n!n
oceasião opi.oriuna,
(le d''(‘iii(>s,
● loiai.ientos adaptados a e.sia classe
Os düimtes do
peste {pio r
tiidos no isolr
"●”''>110. io,„u;p rocuraram este hospital foram tra' entretanto, amoiestia se cnmmu'
nicado aos ratos.
brovidencins adi'^qmuliis
qmi conseguimos .●\itar a
';u>>vs dormes. ra,o„do u
lem em dias succossivos
Uirectoria de llvüi
yg.™,ulo
decimonios.

0
pioniptas foram tomadas de modo
propagação ao pessoal interno e aos
dosiiif
ucç<ào completa de todo o etbno
■■'“'■●‘“O" "‘''S"''
a qual devemos sinceros agra-

-A. proposito desta
molesiia, considero um dever, na pr ovisão
dos seus futuros
'!■ aos nossos consocios a va¬
CC,noção preventis.; r n^Vl™?,
so mostrado sempre que
f m sido oppliesdo cò„re„i“„ ,l!
Alegie, na pruneira
.
‘ente. Aqui mesmo em I‘ortü
uhados de í^urpreza, valeu-nos
lerrivel n uü a v
"●^cinaçâo ni-uiPo'í'^”
mento no pessoal do comnierei
Mi com os focos da moléstia
Milharos de -

”’ii ^ue fomos apanhaconter a extensão do
escala, principalcontacto se aclui-

cão de um só accid,nue’"d‘''-^'''''^’”"‘las não havendo observaaprociavel.
Ovalordavaccinam,-;;::^;^;'^--^
está b oje pura os competentes

10 tfio intiiscutivolmfintG provada, como o da jemifiriana, ou antívariolica, a ([ual também accmscHio, principalmonle nesta occasuio em que avariola lavra com tanta intensidade na cidade do
Rio de Janeiro.
Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1903.
c/ia

0972eá.

Srs, consocios
No dcííempenho da honrosa incumbência que lhe foi confiad a,
a commissão oieiia para o <'xani('. de couias, examinando mim iciosamenie a escripiuração e resiieciivos ducumenlos, tove 0
prazer de encontrar tudo na mellior ordem.
Verilicou (jue a receita foi de
70.Hn6S()80
com 0 saldo da passada administrarão de
i:ViS'.l70
8omma 7h.831S()õü
0
A despoza ordinaria foi de
r)8S77ll
ficando, portanto, o saldo de
.... 24.80-.’S88U
Reprcseniado pelo seguinte, dusiinado a 1‘ali imonio :
Dinheiro depositado nos Bancos
14.0008000
Aiigmonto na existência de flrogas n
Pharmacia
i?.0008000
Obras v.alorisando (ídificio social ...
5,5388840
t'ompra de 10 accões do Banco do t’om
mcri-.o
1.5528100 23,0008040
Saldo em dinheiro que passa a nova Admiimõt açao
1.21 18040
Além dos valores
acima,
foi o ^ alrimonio aimtmmlado dt*
I
, .
mais 4.()UUS(l(lü pela valonsagâo do 2.30 acyõos da 2^> Mmissão do
Banco da Província, elevando-se, desta lurnui a '>7 (;<)0SO4O in
gestão que
Jl''''-,""!!'
'P'<> existia na Administra¬
ção iransaela de .i8'J..-{OU8Ü()0, preíaz a imparlancia de
●417.US0S'.)-40 a qnanin monta aciuahnonte o Pairimonio d a nossa
beneiiHíriia sociedade.
São dignos de encomms ns memliros da Directoria o consolbn
que tantos osforcos despendoram para conseguirem este resul
tado, mais que lisongeiro nu crise que atravessamos o nropomos para (pie. com um voto de louvor, seiam apnrovadas as
contas da sua honrada e patriótica Administração
Porto Alegre, 13 de Março de I'.)04.

D'(9fl^clia .Co
Ctto c9'Clemey ct
Oh. ^LIllíMlUl.
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Saldo do anno fi ndo, sendo :
22 ●32GS0G0
Imporlancia destinada a palriinonio
Idem destinada para dcspezas
^4^970
Juros c dividendos
Mensalidades
S-900SOOO
Admissão de 40 socios i-emidos
"●^^00.^000
Jdein de 47 ditos, ncLivos e auxiliares. . . .
■gsosooo
Idem de um dito invalido
' '-^OOííOOO
Legado do Comnieiidador Francisco José
de Almeida
^P-Í^OOsOOO
Donativos diversos
S;-!^^'8G3í)
Producl.0 da subscripçào para as obras . . ●
T'3?OsOOO
Remissões
«o2íí0{)0
2.
Alugueis dos prédios
,
íí lSOUd
T ratamentos retribuidos
'■ '2^i$500
Recebido por sabidas do carro fúnebre. ● ●
^0.S00O
Diversos objectos vendidos
?9S000
Duplicatas de diplom as
lOsOüO

22.70 KS030

76.396$G80

Gêneros e dietas. .
●
Vencimentos de elnprcgaao^
Honorários aos médicos.. . . . . . ● ●
Soccorros aos socios fora do hospital
Funeraes.
.
f)-ax
e
asseio
piionco.
Agua
Seguro'^do cdificio e predio.s
s e objectos de esAnnuncios , unpressíi.^
criplorio
Décimas
^'■‘v^^VnnV 1903 e Í90'i
A^si-malura do toleplionc IJUO c i JU i
Custo do retraio do commendador I-rancisco José de Almeida .
Di'ogas e medicamentos. ●
^ _

l'i.760S380
●J0.681S800
3.O10SO0O
3.752S800
2.890SfiJ0
] .ül4s0i0
G3'iS400

K;:uac^K“í^i-óaíi^ada;noin,eHo,
do edifibio
e exterior

G.Ô6ÍS090
1 .555S1G0

pai tc ,1o
a cxisleiicia da pluu-que augineiilou
r .
[iiacia.
i a das obias qim elevam o valo i
ímportaiicia -

2.O00S0O0

“de Taccõts' da 1" e 5 dilas da 2
Custo ^ (jo Banco'do Commercio
emissão
mnch ^i^dlslinnda a palrimonio. . .
Irnpo'
pR-m eltnadanesladau.
oecorrer a despexas
Id em paf^

99.157s2Í£
Porlo Alegre, 31 de Dezembro

Õ'.BS30Ü
293S010
2S0S00Ü

õoosoon
^i.95ls080
J93SI00

5.038^840
1.552S100
22.32G<;;OGO
14.000SOOO
I .2I 1S940

O Thezoureiro
Q^'^ía’>7oeC

52.528$770

'-oáe

37..538SOOO
99.157S7U)
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Pafrimonio da Sociedade Porlugueza de Beneíicencia
Hospital^ terreno e Iodas as obras alé hoje realizadas
Collocaçao do Gaz e pertences
’
Alfaias, moveis e ulensilios
Armação da pharmacia e utensílios da mesma
Drogas existentes
Carro fúnebre e accessorios
Estojo cirúrgico
34 apólices esladoaes de
1.000.$000 6“/
54 apólices esladoaes de
õ00$000 67.
7 apólices estadoaes (coupons) de
oOOSÜOO 67,
9 apólices í.-eraes de
l.OOOsOOO 5 7
7 apólices geraes sendo 6 de 600$000 e 1 de 400.SOOO
_6 apólices municipaes de
5008000 6 7
68 apólices municipaes de
500S0ÜÜ 7 "j
124 acções do Banco da Província P emissão.
230 acções do Banco da Província 2" emissão .
55 acçíjes do Banco do Commercio P' emissão
130 acções do Banco do Commercio 2" emissão
25 acções da Companhia Hy<6'aulica Poi-lo-Ale2i'ense
2 propriedades á rua General Victorino ns. sl e 33 ...!
;1 propriedade á rua 24 de Maio
Dinheiro existente nos Bancos da Província, Commercio e Cai.xa
Economica

155.082.^150
1.067$ 120
8.504$750
3.5988580
5.000$ü00
3.2688000
2.8I9S''.50 177.8'i0$000
33.5218660
26.8088800

2.0408000
1.6208000
2108000
4508000
2008000
2108000
2.3808000
3.1348800
3.3128000
770S0UO
I.OIOSOOO
2308000

7.4758000
3.1 lOsOOO
3.1548150
34.0OÜ.SO00
23.247.8000
27.2078100
9.7908000
12.1728100
2.6198600
.14.0008000
2.75õ$070

2.3008000

36.326.8000 239.2408940
4í7.Ü80S9"4Ü

1.600,8000
19.496.8800

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1903.
O Thezoureiro
c^eieúa

Annexo N. 3
qxxe se aremiaraixi ano evnano
a.e iQ>Oí3

1
1’
;i

2li
24
●) )

Virjiilio Amiuin <;oimln’:l
.Infio (l:i Silva Gafrí“iro
Jí)S(‘ rinlo Moiilcini
Manoel lia Silva Uoi|ue
ImIuíimIo (ioiiÇiilvcs
1 louriqm* Miii:ilH>iTy
Manoel Anlonio Almeida (iomoí ....
MatiO(‘l .lose- Cosia Primo
.leronvinn dos Saiilos Hoelia
Mamud dos SaiUos -1."
Malliias Silveira .lesos
Adel d(> Carvallio Bastos
Moy.ses Poiz da Cosia
.loàü Cui't iiio l’erreira
.loào dos Santos líocl.a
.loào 1‘ereiia da Mot ia
l''i'ani'iseo Puarte ( ioiiçalves
\'iceiiie l''(.'i'iiandes 'rroiiia
.lofio Aiifiiislo Aiiroiids
laiiz Cândido .Moura
llimrique Lamlierhoeii
.loaqiiim l'ei‘eira Sá c Curili.i
A'ir”iiio Ayres ( íodinlio
lleiiri([ue Cre.ssc l'ilho
.loão de (Oliveira o Silva

20
27
28
2‘.)
dO
dl
d2
dd
d'i
d-ã

.lOiUjiiim lamreii.ü Dias
.losé Silva Mai'i]Ui's
Manoid í’erreira DiiarLe .liuiior
Andri'
l●'l■alu'isl“o Uodrij:iies Maio
Jose Perroiii
l'('i't:eiit.itiO Corrêa A^asques
.losé l'’eniaiides Almeida
Domingos (.Miveira UangeD
1-^-ancisco Domingues da Silva

ã
(i
7
S
'.I
10
11
1 '2
10
I'.
i.)
1(1
17
18
B)
;'0
21
●O)

1 IDSOOÜ

●niiiSUH)
lUlISlHHl
inOldKKI

innsiioo
imi.'^no(i
imiftmi)
imisonu
im)S(ini)
i2(is(io;)
BlIiSOdU
lonstiòo
1(1(1.20(1(1

UKIjOlH)
KKlStldd
iiidSddd
lUdSdOd
12()2ddd
idliSddd
ttidSiHid
KKlSdOd
li)d.?ddd
IdOSOOii
idd.^íddd
Idll^dlHI
KidSddO
l l iD-SOdd
l i)2S(id(l
lodSOdd
IdOSdOO

2m)Sddd
d.8õ2SdUd

Annexo N. 4
feitos pelos
os

Ani.onio Gon.-:ilv('s (.lamOro)
Aiii.oiiio dfi Ülivoira (l’eviíi'(Mro)
.losO Alvas (Ic Pinho (Abril)
.loaquim l-\'ni:uifics (Maio)
Soaros l.liiiiiioj
Joaquim Madiiraii'a Junior (Jullio)... .
Joronvino dos Saiiios Hoclia (Agoslo)..
Antoiiio da .Silva i3rilhani,o (Outubni)..
José Corroa lüvan<^olis(a (Dezembro).
Fi-ancisco José da Costa (Janeiro 100-''i)

Miliiào Dorges do Almeida
K.\-associii(jíio Luzilanin
Aiitmiio l’ranrisio Hiladro da Silva
José í 'oi rea Kvaneelista
Aniuiiio IpMinoriegildo Pinlieiro
Marcehiio Dapiista (.;onça!vos_
José Ba[ilista Soares da Silveira e Souza
Ventura Pinto de Oliveira
Aiuonio l'rancisco Castro
.loaquim d os Santos (Jomes
pouciaim J. S. Fonseca
I''riHicis(’u J’rovenzano
l-'irnio Joaquim Leite de Almeida
Manoel José Dias da Costa
MatuH'1 Alves do Valie Quaresma Jnnioi'.
João Aydos
Manoel'Pinit) l'nnse<;a (.luimaràes
João Cunha C.uimarães
Azeveilo & lniião.s
Joaquim .losé Dias da Costa
.b^sé Fernandes Arattjo \nanna
Deiiu
Cií>
,loâo de ' )liv('ira Lopes
!‘oríirio Jüidin
Manoel F. Simões Junior
' Manoel .1. Cai-valbo Leite
Joaiiiiim de Oliveira Lopes
José Cn ilio (.'alilas
Si lveira .Martins
(,'ia
Manoel Carvalho lia Costa
A ntüiiio |■'ünseca
Aninnio Campos ile ) Hiteiia
.losé Dias d<3 Souza
.lesé l''rani;iscü Assum[i(,-ão
Jo.'Uiuim Henri([ue Tavares de Oliveii a. .

2(108700
20üSli00
(iiOSTOO
:3<SS700
20(18000
fjOSOOO
0(18000
12ri8-?S0
1Ü08000
200S_000
1.77.')SÍÓ0

252S200
●'lOOSOOO
l ! 08000
lOOSOOO
I l-iSdOO
MiOSOOO
20OSO0O
2UOSOOO
2OO.SO00
lOOSOOO
1I2SOOO
Pi-iSMlO

ino-sooo
100.8000
1 OüSOOO
1008000
100.8000
10U8000
11)08000
r,08000
50800(1
.708000
708000
70.8000
508000
70.8000
708000
708000
708000
70-8000
70íC0O
;il)-80O0
;íi)80oO
208000
208000

C>

.loão Bíijjlisla Pimonla
Anf,oniü Roiz da Silva
-José l’crreii'a i^oito
Simião da Silva Moira
●Io:Hnnm Gomos Fcrroira P;i''icncia
líduardo Jfunneret
.!oíó GerUim
Jvstevão Lonrnníjo da Silva
Anionio Dias da Costa
.!oa(juina Maria do Jesus
üm socio
Manoel Campos Assump(,'ào & C. .

20S0OD
20SOOO
20SÜÜ0
20SU0O
20SOOO
2USOOO
20S000
2USOOO
30SOOO
lOSOOO
20S00O
8S270
Õ.SKiSSiíÜ

Offex-tíAS

José Fernandes dc Araiijo Viannu uma lieenca perpetua do
Bisi)itdo pai-a celebrar a festa ilo padroeiro S. Pedro.
Albei'io Moreira um Imn-ieào com 288 kilos cal vir^mm.
D. Muna Bmilia Pessoa 'favares, ramos tle flores artificiaes
jiara o altar.
Antoiiio da Silva Brilbatiie, uma ^drandola de dynamite.
Antonio Jlartjues Guimarães, distincLivos para a direcioria e
conseliío.

Annexo N. 5
Q^xieza d.e

socios ;paara a ^3. 3E-*ox'‘t'«-a.os

Ma!io<‘l Jn^O Peroini l'iUio
Tliomaz da Silva Niini'?:
.lacintlio Uornardf) lienriqiies
l'rancisco Tavaros dos Saiilos
Anionio Canlnzo Saraiva
.loàii Aiilüiiio da Silva Nunps
.loroiiymo dos Saiilos Rocha
Luiz Thomaz
Porlirio .hihim
l'rancisco .losá Cosia l'illm
Marionl Forruira l)ias ila Silva . . .. . .
.losó do Panla Sniiza Rilioiro
Manoíjl Toixoira Ihislo.s
,Iosó Correia l'R'íin[^olisia
(.'lormaiio Sjiorh
l’rancisco Marcjuns (.'oioihra
.loaíiuini !’(M'natidos
Siinião da SilviFAIoira
Mariool ('iunpos Assiinii)çào
.íua([iiiin l’('roira da Silva
Anionio l'ranciscn Ronlo
l-’ram:iscO da C-unlia Rihoiro Viaiina
Joatiuiin d(‘ (.lllvoira Lopos
Maiiool .1. Carvalho iadü;
Movsos Rodi-if^uos da Costa
Frãnc.iscj Saraiva da Voijía
,Iosó P. Sampaio
por lrat.am(‘iilo
iM-aiicisco AnUiiios da Silva
Mignel (joiHídvos Forroira
Anionio Coiiios do Souza

.

ÍC.
S

(●)
;>
0

o
h
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a
o
l
1
1
1
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1
1
l
1
1
l
1
1
1

I
l
87

Annexo M. 6
Movimento do hospital da Sociedade Portugueza
de Beneficencia durante o anuo de 1903
I
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l-Jxisliam <íiii (r.iUuiionto
Eiuraram cltiraiifa o niitio
'l’i voraiii alta, cuijuios
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Ficaram i'ni iratanirnto
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os Srs. Drs. Diocpcio
Conmltnrani, no íhüIícío <la
, e A. Cini, oculista.
Por,.ira, .ladmho Gonn'S. nn-ar.lo JI.,U,.ulo
137 dociilns cxicrnos.
IMacioix a.li£ia.cies :
1’Ol'lllgUOZCS

133
100
7

IIps|)aiiliü('s
1

3

F

1

o

ISToxxiess dos ±eillGC ±^<^^ ●
●Ta 11 ei ro

l'5.‘vcroiro

Man-iol Soai-Pí^ rbi
Mathias rio Frmtas Oonçahrs
HulV (cIomiK!
I>(MÍrn Ernesto Malbom. --

FrlodS'^t;o:,.vi;uH;a

«55

Braziloiro
Allemào
liraziiciro

Março
Maio

José Simões Uandcira
Manoel Mendes P(M-eira ..
1' rancisco Ainado Coimln’a
Ouiilio
.losé Teixeira Soares Junior
Jutlio
Manoel Marques IMres
l'rerlerico Karsl
][[ ]
Outubro José Marques da Fonseca
!!
José Francisco de Castro
José Adalhcrio de Carvalho ÍBaVlos
Anionio de Freitas Lobo
Novembro José Fernandes Maneque
^\ntonio José da Silva MndoiVn.’ ’.'.
Dezembro Manoel Gomes do Valli- Quaresma...
”
\ enancio Rodrigues Cbristello.
,,
líoberlo Pereira de Sá

PoiTuguez

Prazileiro
Porluguez
Brazileiro
*}

Portuguez

I^ono Alegre, iil dc Dezembro de l!l()3
O admiiiistraílor
'
^IX

—t-3or«si

Movimento do hospital da Sociedade Portugueza
cle beneficencia
nos mezes de Janeiro e Fevereiro
1904
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