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permitte extender até o infinito a decomposição analytica, reunindo
o systema as vantagens de ser o mais econômico, de mais fácil
, diffusão e o que melhor consulta as prerogativas da personalidade
humana.
b) No aystema dactyloscopico a certeza não depende absolutamente do operador; qualquer impressão repetida o numero de
vezes que se quizer, é sempre igual, pois não existem dous dedos
do mesmo ou de indivíduos differentes, cujo desenho papillar seja
idêntico. A impressão de um só dedo basta para determinar a
identidade mathematica de qualquer pessoa.
c) O desenho digital é immutavel, desde os últimos mezes de
vida intra-uterina até a decomposição cadaverica. Soa dactyloscopia permitte comprovar a identidade exacta dos menores e dos
cadáveres. Os accidentes possíveis no correr da vida não produzem outros resultados sinão individualisar ainda mais a impressão .
A restiiutio ad in integram dos desenhos papillares, em caso
de queimaduras surperficiaes ou outros accidentes passageiros, é
um facto comprovado pela sciencia.
d) As impressões digito-palmares e plantaves, sangrentas e
bem assim as invisíveis reveladas, podem determinar e facilitar
a descoberta do criminoso.
e) Seria muito proveitoso substituir todos os antigos systemas,
pela applicação pura e simples da impressão digital, susceptível
de ser empregado com a máxima utilidade nos actos da vida civil,
commercial, militar, etc., reservando-se á filiação morphologica
os signaes particulares e cicatrizes visíveis, para os fins de captura nos logares públicos. A importância da photographia em
matéria de identificação é relativa j e sua applicação deve limitarse unicamente aos condemnados por delictos contra a propriedade
e delictos graves contra as pessoas.
f) A Anthropometria, por si só, não identifiica: para chegar
á identidade provável são indispensáveis a filiação morphologica,
a photographji, os signaes particulares, cicatrizes e tatuagens e
bem assim obrigar w detento a despir-se até a cintura, ao passo
que com a simples dactyloscopia individual se determina a identidt.de do indivíduo, resultando que as policias do mundo inteiro

poderão lel-a qualquer que seja a classificação que adoptem,
vindo assim o systema dactyloscopico a constituir uma verdadeira
linguagem univrersal.
CONCLUSÕES DO SR. FELIX PACHECO, com additivo do
Dr. Eduardo Poirier
a) O systema dactyloscopico é o que mais convém adoptar
como base dos convênios internacionaes para pérmuta de informações relativas aos antecedentes dos indivíduos perigosos;
b) Devem ser excluídas em absoluto desta pérmuta as informações concernentes ao passado político dos indivíduos;
c) Seria de grande utilidade a creação de quatro gabinetes
inter-continentaes para pérmuta de Individuaes dacíyloscopicas:
um numa capital da Europa, outro na America Central, outro
na America do Norte e outro na America do Sul.
2a Questão: « A organização policial nos paizes latino-americanos .»
CONCLUSÕES DO DR. BENTO DE FARIA

i a. A actual organisação policial reclama com urgência a
sua completa reforma e uma regulamentação mais profícua á
policia judiciaria e preventiva, as quaes devem libertar-se de
praticas insufficientes, que somente atrasam e difficultam a sua
missão.
2a. Os princípios geraes de repressão e vigilância das policias
americanas devem ser uniformisados de modo a permittir e
facilitar uma acção commum.
3a. A identificação do criminoso é a base da instrucção
criminal, constituindo-se assim em imprescindível auxiliar da
policial sendo o systema de D. Juan Vucetich o que deve
ser uniformemente adoptado por ser o único capa» de affirmar
com exactidão mathematica a identidade do'indivíduo.
4a. E' indispensável, para levar a effeito as medidas indicadas, a realisação de um Congresso Policial Americano.
*
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3a Questão; « O ensino do Direito nos paizes da
America Latina, »
CONCLUSÕES DO DR. ALEJANDRO ALVAREZ

O Congresso faz votos para que o ensino do Direito e
das Sciencias Políticas tenha por objecto, em vez de formar
profissionaes, desenvolver o critério jurídico e político dos cidadãos.
i
Para conseguir este fim se declaram como fundamentaes os
estudos de historia das instituições e legislação comparada. O ensino deve ser feito debaixo de três pontos de vista: doutrinai,
conferências e interrogações — e exercícios práticos.
Additivo do Conselheiro

Carlos de Carvalho

A Secção faz votos para que a fôrma de ensino do Direito
não deva ser simplesmente ex-caíhcdra, sendo de desejar que
se complete pela pratica, isto é, pela critica e solução de casos
concretos, analyse da jurisprudência e consultas gratuitas, estabelecida assim uma como clinica jurídica, conjugadas a simplicidade íheorica e a complexidade pratica.

ANNEXO N. 5
Á MESA DIRECTORA DO 3° CONGRESSO
•

Passo ás vossas mãos as deliberações tomadas pela SubCommissão de Sciencias Pedagógicas para serem submettidas ao
Congresso Pleno.
Saudações.
Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 1905.
P. MANFREDO LEITE,
Secretario.

A Secção de Sciencias Pedagógicas do 3° Congresso Scientificio Latino-Americano proclama a necessidade da organização
immediata de uma Liga Pedagógica Latino-Americana.
Rio, 14 de Agosto de 1905.
ESCRAGNOLLE ÜORIA.

indicação do Dr. Eduardo Acevedo
A Secção emitte um voto a favor da celebração de um
Congresso especial consagrado ao estudo de todas as questões
relativas ao ensino do Direito e das Sciencias sociaes.

SCIENTIFICO LATINO-

AMERICANO

Foi aprovada em sessão de hoje, 14 de Agosto de 1905.
MANOEL B. DE OTERO.
DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA SUB-COMMISSÃO DE
SCIENCIAS PEDAGÓGICAS PARA SEREM PRESENTES AO
CONGRESSO PLENO, COMO SUBSTITUTIVAS ÁS CONCLUSÕES DOS TRABALHOS RELATIVOS AO ENSINO PRIMÁRIO
OBRIGATÓRIO
MOÇÃO
•

Ia) A nenhum pae ou tutor assiste o direito de escolha enjre
a educação e a ignorância.

Oi

6o
Assim, o 3° Congresso Scientifico Latino Americano reconhece e proclama nos mesmos termos em que o fez, por unanimi( dade de votos, o Congresso Internacional de Francfort (1857) o
principio da obrigatoriedade do ensino primário elementar.
E muito é para desejar que este principio seja inscripto na
legislação dos povos latinos sul-americanos.
2a) O ensino primário ministrado pelo Estado deve ser leigo
e gratuito para que possa obrigar aos que, pães ou tutores, não
quizerem, ou de outra fôrma não puderem, dar o ensino aos filhos
oupupillos. Tal ensino constará das disciplinas que constituem o
que se denomina a escola alphabetiea.

O ensino primário para ser obrigatório tornar-se-ha leigo,
gratuito e restricto a uni curto programma constituindo o que se
chama a escola alphabetiea.
4a

E' o Estado quem tem de manter a escola alphabetiea, seja
pelos poderes geraes, seja pelos poderes municipaes; não cerceará
a liberdacte de ensino reservando simplesmente a si o direito de
distribuição do certificado de exame.

ISAIAS GUEDES DE MBLLO.
«Este Congreso veria con satisfacion establecida en Ia
America Latina, de un modo pratico e obligatorio, Ia instrucción primaria laical.»

A execução de obrigatoriedade de ensino alphabetico requer
á creação de medidas disciplinares relativas ao pae ou ao encarregado da creança.
6a

DR. W. TELLO,
(ÜE BUENOS AYRESÍ)

THESE
É JUSTA E CONVENIENTE A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO PRIMÁRIO?
QUAES OS MEIOS DE TORNAL-A EFFECTIVA ?

Conclusões do Bslaíorio da Dr. Thcodoro ds Magalhães
As questões rapidamente expostas no presente relatório se
' podem condensar nas seguintes bases:
IaA obrigatoriedade do ensino primário não é attentatoria aos
princípios da liberdade individual.

i *

A conveniência da obrigatoriedade do ensino primário é uma
questão de ordem social de vantagem publica.

O collegio alphabetico reclama, para complemento de seus
fins, a adopção de providencias que se prendem ao problema do
dia seguinte da escola.
E resumindo, limitando obrigatoriedade de instrucção primaria unicamente ao ensino alphabetico, que não exclue as escolas do primeiro grão, responderei:
«E' justa e conveniente a obrigatoriedade do ensino primário.»

*

I
AN NEXO N. 6
CONCLUSÕES VOTADAS PELO CONGRESSO PLENO
O Dr. Getulio das Neves lê as conclusões propostas pela
sub-commissão de agronomia, zootechnia e anthropologia e o
Congresso pleno approva-as.
I —

CONCLUSÕES RELATIVAS A TRABALHOS APRESENTADOS

1) Aves uruguayas uliles ó prcjudiciales a Ia agricultura
(caracteres exteriores, costumes, regimcn alimentício, etc.) por
Theodoro Alvarez.
Conclusões :
ia. Quê nos paizes latino-americanos, onde por ventura
ainda não exista legislação apropriada a este fim, sejam protegidos efficazmente as aves úteis á agricultura e á industria pastoril, por meio de leis que obstem a sua perseguição e destruição .
2a. Que nos paizes latino-americanos se crêem secções de
Phitopathologia e Zoopathologia, onde todas as plantas, sementes,
fructos e animaes importados, sejam rigorosamente examinados
e submettidos a processos de extermínio os germens pathogenicos que nelles por ventura se acharem.
2) Datos preliminares sobre Ia geologia dei Paraguay y breve
resena de este paiz, pelo Dr. Moysc.s Bertoni.
Conclusão :
Que se manifeste o apreço do Congresso a esse trabalho
de contribuição, interessante pelos dados que encerra sobre a
geologia cio Paraguay e as suas deducçõts no que diz respeito
ao partido que se pôde tirar para o estudo das condições agronômicas e zootechnicas deate paiz.
»
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3) Vocabulário zoológico guarany (com etymologia e nomenclatura iechnica) pelo Dr. Amoldo W. Bertoni.
Conclusões:
i11. No intuito de angariar elementos para a elucidação e
posterior solução de problemas que interessam á pre-historia da
America, seria para desejar que se nomeasse uma commissão
permanente especial em cada paiz latino-americano, para o fim
de organizar um vocabulário ou diccionario de todos os termos
indígenas, qualquer que seja a língua ou a dialecto, não só concernentes á zoologia, como também aos outros ramoc scientificos, afim de servir de base á organização philologica futura.
2a. Seria igualmente para desejar que em todas as futuras
reuniões do Congresso Scientifico Latino-Americano fossem apresentados os trabalhos executados nos intervallos, ficando a cargo
de cada paiz a publicação dos que lhes forem enviados.
4) Un nuevo aparato drosometrico pelo Dr. Moysés Bertoni.
Conclusão:
Este útil apparelho para medida do orvalho é de importância
e de vantagem para a agricultura.
5) Importância de Ia industria lechera para los Raízes latinoamericanos — su estado actual—Modos de fomentai-a, pelo Dr. P.
Berger.
Conchisão:
E' de valor a contribuição contida neste trabalho sobre
assumpto de grande relevância.
6) El fitoiermomctro, nuevo dispositivo para observar Ia temperatura dei aire bojo ai punto de vista de su acçión. sobre los
organismos.
Conclusão:
E' digno de apreço do Congresso este interessante trabalho.
7) O Estado moderno e a Agricultura — Confronto estatístico com o Brasil, por A, Gomes Carmo.
Conclusão :
Que o Congresso se congratule com o apresentante do
trabalho, fazendo votos pela sua próxima impressão, afim de
que a sua leitura produza os benéficos resultados do estudo
de tão importante questão.
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II.

CONCLUSÕES RELATIVAS AO QUESTIONÁRIO

Ia. O1 3° Congresso Scientifico Latino-Americano faz votos
para que as nações que a elle concorrem se empenhem na diffusão do ensino profissional agrícola, zooíechnico e veterinário,
como meio efficaz de desenvolver a actividade productora, fomentar
a riqueza publica e assegurar o desenvolvimento, a ordem e a
prosperidade econômica das mesmas nações.
2a.' O 3° Congresso Scientifico Latino-Americano faz igualmente votos pela creação, em cada paiz que a este certarnen
concorreu, de um departamento especial nos ramos de agricultura, zootechnica e veterinária, onde se centralizem e por meio
do qual se permutem entre os diversos paizes os dados concernentes a estas importantes actividades.
3a. 03° Congresso Scientifico Latino-Americano confia que
todos os paizes desta origem se empenhem efficazmente na
publicação, não só de trabalhos de propaganda, como também
de obras de fundo, concernentes á agricultura, zootechnia e veterinária, a exemplo do importantíssimo trabalho do illustre Sr. Carlos
Lix Klett —• Estúdios sobre produccion, finanças e interesses
generales de Ia Republica Argentina.
4a. (Conclusão proposta pelo Dr. Susviela Guarch— O 3°
Congresso Scientifico Latino-Americano recommenda aos governos sul-americanos o estudo systematico de classificação, analyses e determinação do valor nutritivo das gramineas, leguminosas e em geral de todas as plantas forrageiras, como base da
vida agrícola e pastoril.
Exmo. Sr. Presidente do 3° Congresso Scientifico LatinoAmericano:
— Cabe-me a honra de communicar a V. Ex. que na secção de
sciencias pedagógicas e anthropologicas a que presidi, foram approvadas as seguintes conclusões da memória apresentada pelo Dr. Domingos Sérgio de Carvalho, as quaes devem ser sçbmettidas ao
Congresso pleno:
,
<
i°. Os caracteres craneometricos são meramente empiricote e
indicam simples modificações morphologicas, em extremo variáveis .
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2°. No estado actual da craneometría não offerecem estes
caracteres base segura á classificação das raças humanas.
3°. No estado e diferenciação das tribus indígenas da America
devem ser preferidos os caracteres lingüísticos, descriptivos, ethnologicos, tendo por complemento a sociologia e a moral.
Apresento a V. Ex., Sr. Presidente, as seguranças do maior
apreço e distincta consideração.
Pelo presidente Dr. M. B. Otero,

C

O secretario,

NELSON DE SENNA.

ANNEXO N- 7
Exm. Sr. Presidente do Congresso Scientifico Latino-Americano..
Tenho a honra de passar ás vossas mãos as moções que foram
após discussão, acceitas nas sessões das sub-sessões de sciencias
physicas e«naturaes, a qual algumas vezes reuniu-se a de agronomia e zootechnia com o fim de serem submettidas á sancção
da reunião plenária do Congresso.
Tenho a subida honra de apresentar-vos os protestos da minha
mais elevada consideração.
H. MORIZE
i° secretario interino de secçâo de sciencias physicas e na&uraes.
•

Sala das S.essões, em 15 de Agosto de 1905

CONCLUSÕES SUBMETTIDAS AO CONGRESSO PLENO
« ia. Tendo em vista a proposta do dr. Luiz Morandi, indi>
cando que, mediante a cooperação de todos os estudiosos, se faça
uma chronologia nacional dos terremotos sul-americanos, reunindo
os materiaes dispersos que offerecem a tradição, a historia e a observação, proponho á sessão plena decidir que, emquanto não é possível, por falta de revista scientifica adequada, satisfazer o natural
desejo cie publicar entre nós o fruto de trabalho sul-americano,
seja provisoriamente escolhida a revista especial, acfualmente publicada em Strasburgo pelo Dr. Gerland, ou a Revista Scisnjologica d,e Roma, para divulgar as pesquizas sismologicas feitas no
nosso continente.
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« 2a. As secções reunidas de sciencias physicas, naturaes e de
agronomia e zootechnica, tendo em vista a moção apresentada pelo
Dr.
Morize com um addendo do Dr. Susviela Guarch, decidem dar
(
áproposta terminal da memória lida pelo Dr. Luiz Morandi, Director do Observatório Physico Clymatologico de Montevidéo, a
sua mais completa adhesão, convidando os governos dos paizes
representados no Congresso a tomarem, mediante accordo diplomático, elevado á cathegoria de tratado internacional, as necessárias providencias para que sejam habilitados seus respectivos
observatórios a emprehender a pesquiza systematica dos phenomenos que se passam nas altas camadas atmosphericas.
« 3a. Os abaixo-assignados, membros delegados dos Governos
Uruguayo e Paraguayo, ao 3° Congresso Scientifico Latino-Americano, reunido no Rio de Janeiro, depois de eximinado o valioso
e pacienie trabalho do Dr. Benedicto Raymundo da'Silva sobre
borboletas brazileiras, ern visla da sua especia.1 importância,
fazem votos para sua publicação que redundará em evidente beneficio das scienctas naturaes.— Arechavaleta.— L. Morandi.—
/. Daniel Anisitz. — A. de W. Bertoni.»
« 4a. A Secção de Sciencias Physicas e Naturaes, tomando conhecimento da preciosíssima memória apresentada1 pelo illustrado
mestre Dr. Costa Senna, sobre a Mineralogia e Geologia dos
arredores de Ouro Preto, onde, mais uma vez, é posta em evidencia a sua alta competência do assumpto e tendo em vista as
minuciosas e sabias observações cujas descripções constituem riquíssimo manancial, para o perfeito conhecimento daquella região
do nosso paiz, resolve votar esta moção de congratulação com o
exímio professor e recommendar o seu trabalho ao Congresso
Pleno, para que tenha a mais ampla publicação nos seus annaes.

O Terceiro Congresso Scientifico Latino-Americano faz votos
para que em todas as Faculdades Médicas da America Latina se
torne obrigatório o exame de clinica infantil.
«
Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 1905.
DR. FERNANDES FIGUEIRA.
•
O 3° Congresso Scientifico Latino Americano faz votos para
que os governos dos paizes latino-americanos em que grassa o
trachoman envidem todos os esforços para impedir desde já a propagação da moléstia e conseguir a sua extincção.

DR. HILÁRIO DE GOUVÊA.
DR. MANOEL OTERODE ACEVEDO.
•

Esta moção devia figurar na secção de medicina publica, mas
tendo sido resultado de discussões sobre memórias apresentadas
pelos Drs. Victor de Britto, David Ottoni e Neves da Rocha á
secção de sciencias médicas e ciruigicas, vae aqui incluída.
•
GUEDES DE MELLO.
CARTA DO SR. DR. LUIZ MARIA DOVHENARDT
CHEFE DE POLICIA DE BUENOS AYRES

Ao Sr. Dr. Cardoso de Castro, Chefe de Policia, endereçou
o Sr. Juan Vucetich, Director do Gabinete de Identificação da 1 '
Província de Buenos Ayres, o seguinte officio :
Cumprindo os desejos do Sr. Chefe de Policia da Província
de Buenos Ayres, Don Luiz Maria Dovhenard, tenho a satisfação
de me dirigir-a V. Ex. transcrevendo a nota que acabo de receber e que diz o seguinte :
« Accuso o recebimento de sua attenta nota datada de 30 de
julho próximo passado, na qv.al me communilia a esplendida recepção que vos foi feita ao chegardes a essa cidade, pelas auíoridades e distinctos cavalheiros brasileiros. A's attenções de

SECÇÃO DE SCIENCIAS MÉDICAS E CIRÚRGICAS
Considerando que approximadamente a metade do total de
doentes é formada pelos representantes das primeiras edades da
vida;
•
Considerando que o estudo da pediatria constitue hoje uma
especialidade, e talvez a mais difficil dentre ellas ;

l

tendes sido objecto, assim como as manifestações de sympathia
que se têm torbutado a esta Instituição tão bem representada por
r vós, obriga a gratidão desta Chefatura e meu sincero reconhecimento.
Espero que assim o fareis saber a todas e cada uma das
pessoas que têm abundado em conceitos tão elogiosos, em pri( meiro logar ao Sr. Chefe de Policia, Dr. Cardoso de Castro, a
quem retribuirei devidamente sua deferencia, significando ao Dr.
Felix Pacheco que espero ter a honra de receber a visita que se
servio de prometter-me. Conforme com os desejos que vos expressou o distincto Dr. Antônio Bento de Faria, remetto-lhe por
vosso intermédio um exemplar de nosso Regulamento Geral de
Policia e o da Gendarmeria Volante, devendo vós dispor sua encadernação ahi, pois dada a escassez de tempo, não foi possível
fazel-a aqui. Ao mesmo transmittireis especialmente minhas
congratulações pela innovação que introduziu em s(ua interessante
obra, adoptando nosso procedimento de acompanhar os processos
as fichas dactyloscopicas. Pelos diários e telegrammas que recebi
do Sr. Dr. Cardoso de Castro e de vós, tenho visto que foram acceitas por unanimidade e definitivamente, as csnclusòes apresentadas ao Congresso sobre a bondade do systema .Dactyloscopico,
abandonando-se o Antropometrico, o que importa num triumpho
para nossa Policia e uma recompensa muito grata aos vossos dêsvelos e intelligencia. Envio, pois, por tudo, minhas sinceras, felicitações, que fareis extensivas aos vossos dignos companheiros
Srs. Crístino Benavides e Eduardo Peralta Maríinez, pela parte
que lhes corresponde na missão que vos levou a essa Cidade.
"*Saudo-vos muito attentamente. — Luiz MARIA DOVIIENARDT, Chefe
de Policia.»
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OS-ELEITOS DA MORTE

(3° Congresso Scicnlifico Latino-Americano)

OS ELEITOS DA MORTE

(3" CONGRESSO SCIENTIFICO LATINO-AMERICANO)

um trecho memorando de sua Republica, d'essa genial
E Mconcepção
com que sonhara implantar em Athenas a fôrma perfeita de governo humano, exhibe Platão a figura de seu
grande mestre, hesitando ante a áspera questão que lhe fora
formulada por Cxlaucon: Qual o povo capaz de realisar o
ideal do Estado ? Apezar da clarividencia de seu espirito de
sábio, só depois de longa meditação aventurou Sócrates sua
celebre resposta : «Que sua Republica não veria a luz do sol
e os povos não veriam o fim de seus males, senão no dia em
que a philosophia, podesse sentar-se no throno.»
Essa reminiscencia histórica que o erudito professor da
Universidade de Nápoles adduz em seu Estudo sobre Gavour,
faz vibrar no espirito do philosopho, questão parallela sobre
o problema difficil de nossa actualidade social e parece que,
guardada a relatividade chronica e mesologica, não seria incurial, paraphraseando o grande atheniense, responder hoje ao
quesito do interlocutor: «Que conseguiria reactiv^ o ideal do
Estado o povo que adoptasse por base de suas leis a verdade
scjentifics.»

8

Pareça embora aos espíritos superficiais uma trivialidade
aphorismal esse conceito, para os que conhecem e meditam
sobre os fastos humanos, elle encerra a solução do magao problema, ponderados os elementos hostis á confecção genuína
das leis, emanadas ora das tendências absorventes do despotismo, como nos ukases sanguinários do autocrata moscovita,
ora das exigências anarchicas e dissolventes da demagogia,
como nos decretos terroristas das revoluções.
Em nosso momento histórico, o povo que rompendo os
liames emmaranhados das convenções e dos interesses transitórios, enveredar resolutamente pela trilha da verdade scièntifica, terá chegado á clareira illuminada, ao mais confortante
da liberdade e da ordem social, que é a terra da promissão dos
povos que aspiram ao triumpho no certamen da civilisação.
Adoptar por thermometro regulador das forças latentes da
vida social o conjuncto dos preceitos indicados na escola da
sciencia, architectar as Constituições, os Códigos, os Tratados,
e taes Leis mantenedoras das relações sociaes pelas linhas
marcadas pelo prumo e pelo nível da verdade scientifica, eis
o mais seguro processo para a organização de um povo ideal.
E é naturalmente essa pendência, que fatalmente se
accentua na communhão universal, que tem suggerido aos
governos a convocação de Congressos Scientificos em que se
agitam todas as idéas e todos os problemas de actualidade nas
diversas secções especiaes do saber humano.
Para os povos latino-americanos, particularmente, estes
certamens civilisadores são, sem controvérsias, de palpitante e
monumentosa conveniência.
Affastados embora do estado de selvageria pelo decurso
de quatro séculos, atravessam ainda período de formação política, pela vida autonomica conquistada em época apenas
unisecular ít pelas condições mesologicas especiaes determinadas principalmente pela desproporção entre a área territorial e a população que a occupa.

Mas, esse mesmo phenomeno que os tem mantido em
plano relativamente inferior ao concerto da civilisação universal, attrahe para elles a attenção daquelles povos que, tendo
attingido a sua máxima na escala do progresso humano, presentem que essas regiões predestinadas á exposição, as tem de
salvar da espada de Damocles que a previsão prophetica de
Malthus collocou ameaçadoramente sobre suas cabeças.
Dahi a necessidade de orientar a evolução, que ha de
necessariamente operar-se, premunindo-os contra o sacrifício
da própria autonomia.
E assjp elemento de salutar resistência, esse factor primordial de sua própria conservação, consiste na superioriscientifica de suas leis e de suas instituições, da qual naturalmente decorre a formação de seu caracter pela noção
exacta dos direitos
e deveres correlates.
«
Abençoado, pois, o movimento previdente dos promotores dos Congressos Scientificos, e abençoados os que para
elles contribuem com o cabedal de seu saber. Mas santificados os nomes daquelles que para realisal-os levam o de-'
votamento cívico ao extremo do sacrifício.
E no breve decurso desse tentamen de confraternisacSío
scientifica americana, mais de um desses exemplos de abnegação cívica sé nos offereceu para consagrar os nomes de alguns
de sejas membros,proeminentes. Além de grave enfermidade
que durante o seu ultimo período prostrou no leito do soffrimento o nosso venerando presidente, restituido, mercê de
Deus, á sua robusta longevidade, os grandes labores e a indefeza assiduidade victimaram duas preciosas existências, que
foram os seus mais dedicados elaboradores, Manoel Francisco Correia e Antônio de Paula Freitas.
Mas, não somente esses dous nomes consagrados pelo
civismo foram visados pela morte, em uma espécie de selecção sinistra entre os legionarios das div& sãs especialidades
do Congresso. Além do velho apóstolo da pedagogia brazilica

e do laborioso operário da sua engenharia, foram attingidos
pela fatalidade de seus golpes dous luminosos perfis de
scientistas, um brilhante cultor das lettras jurídicas e outro po. tente mentalidade proteica, compleição sdentifica polymorpha,
tendo o seu foco assente no districto das sciencias médicas:
- Carlos Augusto de Carvalho e Manoel Victorino Pereira.
Cumpre o Congresso, pelo mais incompetente de seus
órgãos, o dever de gratidão de, inscrevendo seus nomes laureados nas paginas de sua «Revista", consignar em grosseiro mas justo esboço as notas dominantes de suas gloriosas
existências.
«'

CONSELHEIRO MANOEL FRANCISCO CORUEIA

MANOEL FRANCISCO CORREIA

Filho do Commendador Manoel Francisco Correia Júnior
e D. Francisca Pereira Correia, nascido em Paranaguá, então
comarca de S. Paulo, a i de novembro de i83i, cursou
em sua adolescência o Collegio Freese, em Nova Friburgo,
de onde sahiu para matricular-se no 4° anno do Collegio
Pedro 11, onde em 1843 f°i laureado bacharel em lettras,
e seguindo para S. Paulo, matriculou-se na Faculdade de
Direito, onde recebeu o gráo de bacharel em 1854.
Nomeado official da Secretaria da Fazenda, foi removido para a do Império, onde em 1859 foi promovido a chefe
de seccão.
Essa col locação aproximando-o dos Ministros que governavam estas pastas, poz em evidencia sua aptidão, aproveitada pelos seus titulares Conselheiros Almeida Pereira, Sayão
Lobato, Souza Ramos e José Antônio Saraiva, dos quaes foi
successivamente official de gabinete e indicou o seu nome
para a Presidência de Pernambuco, que exerceu dignamente
de 1862, até a mutação política de i863, quando ao deixar esse
posto, foi nomeado director dos negócios ecclesiasticos e depois director geral da nova Repartição de Estatística, onde,
em 1871, dirigiu o árduo serviço do nosso primeiro recenseamento.
^
Convidado nesse mesmo anno pelo saudoso Visconde do
Rio Tlrnnco, depois de modestamente escusar-se ao honroso
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cargo, acceitou e exerceu a pasta de estrangeiros, prestando
relevantes serviços, taes como a negociação confidencial com
o general Mitre, a solução dos confiictos então suscitados com
a Franca e com a Bolivia, notável memorandum ao Governo
da Allemanha sobre a colonização do Rio Grande do Sul,
que determinou a demissão dada pelo príncipe de Bismark ao
ministro Solius.
Eleito em 1877 senador por sua província natal, tornouse tradicional a assídua freqüência com que punha ao serviço
de todas as causas, que lhe pareciam justas, sua palavra
clara e singela.
Proclamada a Republica, collocou-se ao lado de Dom
Pedro II nos momentos, angustiosos de sua sequestração.
Convidado, porém, depois pelo Governo da Republica para
o alto cargo de Presidente do Tribunal de Contas, que
então se instailou, acceitou-o e exerceu-o ate 1804, quando
teve de deixal-o por ter sido eleito direttor da Companhia
Lloyd Brazileiro.
O traço, porém, mais glorioso de sua longa e profícua
existência, foi a sua infatigavel dedicação á causa da Instruccão popular, de que foi um verdadeiro apóstolo. Graças
á sua indefessa e tenaz iniciativa, foram instituídas as conferências da Gloria, tribuna popular aberta a todas as aptidões ; foi installada a Associação Plomotora da' Instruccão
que mantém diversos institutos de educação popular, entre
os quaes a Escola Senador Correia, no largo de S. Salvador ;
a Escola Santa Isabel, no edifício situado em Villa Isabel e
doado pelo venerando Visconde de Ibituruna ; a Escola
Nocturna de S. Christovão, a Escola Barão do Rio Doce ;
presidiu a Sociedade Amante da Instruccão e a Protectora
da Infância Desamparada.
Em sua jornada de dedicações e virtudes, teve por companheira D. Mariana Ribeiro de Almeida, a quem deixa
três filhos, continuadores de suas honrosas tradições.
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De sua passagem pela vida fica a impressão de um
desses bem-aventurados que a religião representa cercados de
uma legião de archanjos: a sua figura permanece ante a
posteridade cercada pela revoada de creancas pobres a quem
ellt ministrara até a morte o pão sagrado da instrucção(i).
(i) Discurso do Aulor no Instituto Histoiico e Geographico Brazileiro.

DR. ANTÔNIO DE PAULA FREITAS

ANTÔNIO DE PAULA FREITAS

Nascido nesta Capital a 10 de janeiro de 1843, iniciou
sua jornada scientifica em 1853, quando, aos 10 annos, entrou
para o Collegío Victorio, fazendo suas primeiras armas com
tal galhardia que, em 1859, matriculava-se na Escola Central
onde, com approvacões plenaes e distinctas obteve o titulo de
engenheiro geographo em 1864, o gráo de bacharel cm
mathematicas em 1865, e de engenheiro civil em 1866.
Impellido por natural inclinação para o professorado,
foi nesse mesmo*anno nomeado coadjuvante da Escola, defendendo theses e obtendo o gráo de doutor em 21 de maio
de 1870,6 entrando em concurso para lente cathedratico em
1874. Regeu diversas cadeiras neste Parthenon das Sciencia*
Kxactas que se denomina a Escola Polytechnica, fixando a
final seu exercício profissional na Ia cadeira do 2° anno do
curso de engenharia civil, elaborou para ella o seu consciencioso compêndio Curso de Estradas, hoje adoptado em todos
os Institutos congêneres do Brazil.
Além deste substancioso trabalho, escreveu diversos outros tratados scientificos, resaltando entre elles : Historia Natural Popular, em collaboracão com o illustrado Dr. Miguel
Antônio da Silva, Theorcma das velocidades verticaes e hypothese da formação da terra, these de doutoramento; Tntcgraes
definidas consideradas como Parâmetros, Enchentes dos rios e
meios de impedir seus e/feitos, these de concur^t á Ia cadeira de
2° anno da Escola Central, offerecida á sua consorte D. Anna
Dolores de Campos Paula Freitas; Determinação dos coefficientes numéricos das formulas âlgebricas; Relatório sobre
í*

!|
io _
oabastecnnentodcaguadoKio de Janeiro, escripto em collaboracuo com o saudoso Dr. Manoel Buarque de Macedo.
Mas, não somente na lição theorica revelava o emeofl
scicntista a sua aptidão profissional; no exercido da engenharia pratica, quer nos desempenhos dos deveres dos cargos
de engenheiro dos Ministérios do Império e da Fazenda, quer
na faina de devotamento cívico que o dominava, assignalou
a sua competência profissional pela construcçáo dos mais
notáveis edifícios modernos que iniciaram o progresso arch:
tectonico desta cidade. O edifício da Imprensa Nac*
do Correio Geral, o magestoso templo da Candelária ; as
escolas Senador Correia, Barão do Rio Doce e a de S. Chnstovão obedeceram á direccáo profissional do distincto engenheiro ; a construccão das Docas da Alfândega e do Ministério
da Agricultura á sua competente fiscalisacão.
Essa superioridade profissional comprovada o elevou a
direccáo da Escola Polytechnica e á presidência do Conselho
Municipal, cargos que renunciou por divergências honrosas
oara o seu caracter; á presidência do Instituto Polytechmco, ao
Club de Engenharia, ao Instituto Histórico e Geographico Brasileiro á Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, á Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro,^ Protectora da Instruccão,ás quaes prestou assiduamente assignalados serviços.
Eleito i° Secretario da Commissão Directora do :
aresso Scientifico Latino-Americano, acceitou a difficil incumbência com o animo de desempenhal-a coma sua tradicional
actividade; e tantos sacrifícios se impo/, para desempenhar
esse compromisso que uma grave enfermidade assaltou-o em
meia jornada, vindo a vicümal-o pouco tempo depois. Nos
louros de seu merecimento enfeixou Antônio de Paula Freitas
a palma de ma, :yr do trabalho. Seja ella o brazão histôfn
do notável profissional brazileiro.
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DR. CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO

T

CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO

Coube ás Sciencias Sociaes e Jurídicas o tributo de sangue
pela perda de um dos mais strenuos paladinos de sua phalange, ainda cm pleno vigor de combate, e quando entrava
no priodo de prestar á pátria o serviço aprimorado da longa
serie de conhecimentos accumulados e já anteriormente revelados.
Nascido nesta Cidade, á 20 demarco de 1851, filho do
tenente-coronel de engenheiros José Carlos de Carvalho e
de D. Francisca Ferraz de Carvalho, tendo feito seu curso
'preparatório no Collegio D. Pedro II, que lhe conferiu, o
gráo de bacharel em lettras, seguiu para S. Paulo, em cujos
bancos acadêmicos revelou, desde os primeiros tempos, a par
de lúcida intelligencia, temperamento ardente c combativo,
quer na redacção da Imprensa Acadêmica de que foi chefe,
e do Radical Paulistano de que foi collaborador, quer nos
torneios escolares onde celebrisou-se em uma questão que
valeu-lhe a imposição de uma pena disciplinar.
Iniciando-se nesta Capital na profissão de advogado para
que o chamava o natural, pendor de homem de lucta, foi
em 1878, na ascensão do partido liberal em cujas fileiras se
alistara desde acadêmico, nomeado chefe de policia do Paraná, na administração inaugural do saudoso Dr. Rodrigo
Octavio de Oliveira Menezes; acompanhando<*esse administrador em sua exoneração voltou ao exercício da advocacia
nesta Capital, quando abriu-se na Escola Polytechnica o
K'
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Concurso para a cadeira de Direito Administrativo e Economia Politica. Da figura saliente que teve neste brilhante
certamen scientifico, não se podem esquecer os que como o
que escreve estas linhas, a elle assistiram, e ficou para a
posteridade a prova real em sua these de concurso — cAdrninisfração dos Trabalhos de Engenharia Civil, Minas, Aries
e Manufaduras.
Nomeado Presidente daquella mesma Província, assignalou sua administração pelo grande desenvolvimento que
deu ao serviço da colonisação européa daquella zona, propicia á sua acclimação, e pela actividade com que auxiliou
a extraordinária construcção da Estrada de Ferro Paranaguá
á Curityba, confiada a perícia de profissionaes que levavam
a termo um dos mais notáveis emprehendimentos desse
gênero.
Foi ainda em i885 nomeado Presidente do Pará a convite do benemérito Conselheiro Dantas, e ahi assignalou-se
pela agudeza de vistas com que iniciou diversas reformas,
voltando com a subsequente mutação política, ao seu exercicio favorito da advocacia, em que o veiu encontrar a
Republica.
Adherindo á nova situação mais compatível com o seu
espirito inovador e reformista, foi logo encarregado pelo
Governo Provisório, de diversos trabalhos de legislação,
em collaboracão com os exímios jurisconsultos Barão do Sobral
e Dr. Ubaldino do Amaral, salientando-se entre elles o
Código da Justiça Militar e a Lei das Fallencias.
Quando em i8g3 a revolta da esquadra fez temer o
bombardeio geral desta cidade, nas columnas editoriaes do
Jornal do Commercio, publicou importante artigo « A defeza da cidade pelo Direito Internacional», que o indicou
ao MarecbA- Floriano para a pasta do Exterior, da qual
exonerou-se por dissentimento sobre outros actos do seu
Governo.

Assumindo o Governo da Republica o venerando Dr.
Prudente de Moraes, foi de novo encarregado de gerir a
mesma pasta, então a braços com grande numero de reclamações extrangeiras, resultantes da Revolta; e, não obstante as graves questões que o assoberbaram, conseguiu
dar solução plausível a diversas questões internacionaes de
diíficil e delicada contextura jurídica.
O traço especifico, porém, de seu mérito foi a sua operosidade jurídica, comprovada principalmente pela publicação
em 1900, em Bruxellas, da «Nova Consolidação das Leis Civis».
Embora encontrasse Carlos de Carvalho architectado o
monumento da systhematisação scientifica do direito civil pátrio, pelo genial operário que foi Augusto Teixeira de Freitas,
a sua obra de adaptação á nossa actualidade, não desnatura o
modelo, antes o faz realçar como os relevos e os mosaicos
que guarnecem as columnas e as cupolas das cathcdraes lhes
aprimora a esthetica.

DR. MANOEL VICTORINO PEREIRA

MANOEL YICTORINO PEREIRA

Nascido na Capital da Bahia, a 3o de janeiro de 1854,
filho do honrado artista Victorino José Pereira, que de sua
gloriosa officina tirava recursos para preparar uma prole,
distincta, entre a qual três médicos, professores da Faculdade
de Medicina da Bahia, iniciou-se na adolescência na arte
paterna; comprehendendo, porém, a tempo que devia procurar mais vastos horizontes, que só as artes superiores, ás
lettras, e ás sciencias é dado descortinar.
Conseguindo no período inverosimil de três annos completar o seu curso preparatório, matriculou-se na legendária
Faculdade Bahiana, ende apoz um tirocinio brilhantíssimo e
um curso assignalado por varias distinccóes, conquistou aos
22 annos, em 1876, o gráo de doutor em medicina. E seis
mezes depois, enfrentando a proficiência de competidores próvectos, inscreveu-se para o concurso então aberto da seccão •
de sciencias accessorias daquelle glorioso instituto scientifico,
triumphando de seus fortes antagonistas e obtendo a nomeação
de lente substituto.
Emprehendendo em seguida uma viagem á Europa, onde
apoz a visita ás grandes capitães, dirigiu-se á Escossia, onde o
chamava a voz sympathica do notável clinico e philantropo
Dr. Paterson, exercitou-se em todas as ramificações da
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sciencia medica, encontrando nos elementos de sua superior
cerebração os recursos de adaptação aos seus complexos
estudos.
De volta á Bahia deparou com a vaga de uma cadeira de
clinica cirúrgica, matéria que pela sua aridez positiva parecia
pouco propicia á vastidão de seu talento. Pois, concorrendo
ao seu provimento, foi approvado com louvor, por parecer
insuficiente a nota de distincção, e para ella proposto e nomeado, regeu-a com admirável proficiência.
A sua exuberância psychica, porém, não se poude restringir aos labores scientificos, e teve necessariamente de expandir-se na esphera social, para a qual o attrahiu a philantropia, no período agudo da campanha abolicionista. E quando
o legendário bahiano, Conselheiro Dantas, conduzio para as
altas regiões governamentaes o problema da abolição, Manoel
Victorino, empenhando-se na propaganda jornalística e nos
comícios populares, enveredou pela trilha que devia um dia
eleval-o até a culminância de chefe de Estado.
No Lyceu de Artes e Officios da Bahia, onde desvendou
novos horizontes a educação popular, no Congresso Político
reunido nesta Capital em 1889, ao iniciar-se a situação liberal
no governo do Visconde de Ouro Preto, manifestou-se democrata intransigente; e, por occasião da f/roclamacão da Republica, foi nomeado governador da Bahia, assumindo o exercício a 28 de novembro de 1889, por solicitação do Governo
Provisório.
Deixando este posto de alta responsabilidade, foi senador
estadoal, concorrendo com suas luzes para a organização definitiva de seu Estado, e sendo em seguida eleito Senador federal
na vaga deixada pelo Senador José Antônio Saraiva, e poz
em evidencia^nesse meio mais propicio, os altos dotes de sua
compleição superior.
Collocando-se ao lado do governo legal por occasião da
revolta da esquadra, deu arrhas de sua dedicação á Republica,
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merecendo do partido dominante a sua eleição ao cargo de
seu Vice-Presidente, quando para a presidência foi eleito o venerando cidadão Dr. Prudente de Moraes.
Do critério com que no exercício desse mandato presidiu
as sessões do Senado dão testemunho os seus Annaes e a
distincta consideração de seus pares no recinto da Câmara
alta ; agitando-se, porém, graves questões políticas no periodo regimental de seu governo, quer pela pacificação do
Rio Grande, quer pela malfadada campanha de Canudos,
vio Manoel Victorino envolvido o seu nome em lamentável
episódio, que determinou a sua retirada do proscênio político.
Emprehendendo nova viagem á Europa, predispoz-se ao
exercicio exclusivo do sacerdócio medico ; mas, as glorias do
jornalismo ainda o seduziram e o reconduziram á vida publica, onde as agruras da jornada o prostraram no leito da
morte.
E assim finou-se em meio caminho da vida essa rara
compleição, essa cerebracão de escól, predestinada a grandes
commettimentos, enlutando a Pátria Brazileira, mas principalmente essa terra abençoada que lhe fora o berço da infância, essa mãe carinhosa que fitando de seu throno de esmeralda o espelho de crys*tal em que o eetro de Santa Rita Durão
imprimiu para sempre a encantadora tragédia de Moema, e ao
longe o monte Paschoal, indicado por Cabral para peanha do
Cruzeiro civilisador, e mais ao longe o Sincorá reflectindo
nos seus diamantes as estrellas do Céo intertropical, dessas
estrellas que illuminaram os berços de seus grandes filhos, vê
perpassarem as imagens daquelles que a glorificaram em
todas as modalidades do gênio humano, de Gregorio de Mattos,
de Junqueira Freire, de Castro Alves, na poesia^ de Cayrú,
de Souza França, de Nabuco da Araújo, de Zacharias de
Góes, de Rio Branco, de Cotegipe, de Fernandes da Cunha, na
tribuna parlamentar ou na curul governamental; de Eduardo

Franca e Guedes Cabral, na sciencia ; de Teixeira de Freitas
e Reboucas, na jurisprudência; e de tantos e tantos outros
' que poderiam talvez corresponder á faixa doftrmamentoque
a protege...
Foram esses os eleitos da morte.
A. F. DE SOUZA PITANGA.

IV Parte
SESSiO .PIEM W CONGRESSO P11U IS lOTÍÇÕES
EM 15 DE AGOSTO DE T905

DIRECTORIA

PRESIDENTE — Dr. Eduardo Acevedo, Reitor da Universidade de Montevidéo;
i" VICE-PRESIDENTE — Dr. Eduardo Poirier, Ministro da
Guatemala e representante deste paiz ;
2° VICE-PRESIDENTE — Dr. Alejandro Alvarez, Consultor das
Relações Exteriores do Chile e representante deste paiz ;**
3" VICE-PRESIDENTE — Dr. Elyseu Canton, Representante da
Republica Argentina;
i° SECR*ETARIO — Dr. Bartolomé Carbajal y Rosas, Ministro
do México e representante deste paiz ;
2° SECRETARIO - - Dr. Daniel Anisjts, Representante da Republica do Paraguay. .

ACTA DA SESSÃO

CONGRESSO PLENO
PARA VOTAÇÃO

DAS MEMÓRIAS E TRABALHOS APRESENTADOS DURANTE
AS SESSÕES

Secretario, o Sr. Dr. Baríolomé Carbajal y Rosas

REUNIÓN DEL CONGRESO PLENO
15 DE AGOSTO DE 1905

Reunidos en ei gran salón dei Club Naval de Rio de Janeiro
Ia mayor parte de los Senores Congresistas, bajo Ia presidência
dei Seíior Doctor Eduardo Acevedo, se declara abierta Ia sesión à
Ia uno y media de Ia tarde.
El Sefior Presidente manifiesta à Ia asamblea que, como ei
primer punto que debe tratar-se es ei relativo à Ia designaciòn dei
sitio y de Ia fecha en que deberà reunirse ei Cuarto Congreso Cientifico Latino Americano, hace saber que, prévio ei correspondiente cambio de ideas entre los delegados, Ia mesa propone que
ei siguiente Congreso se reuna en Ia Ciudad de Santiago de
Chile en Diciembre de 1908.
Esta phoposición es * aceptada por aclamación y recibida con
unanime aplauso por parte de Ia Asamblea.
El Sr. Presidente manifiesta enseguida que en previsión de
que Ia mencionada propuesta fuese aceptada por ei Congreso, Ia
mesa habia consultado ai respecto ai Excellentisimo Gobierno de
Chile, recibiendo en contestación ei siguiente telegrama, ai cual
da lectura Ia Secretaria :
« Exmo Senor Presidente dei Tercer Congreso Cientifico Latino Americano—Rio de Janeiro—En respuesta á su atento telegrama cúmpleme expresarle que nos será muy grato^que próximo
Congreso Latino se reuna en Santiago en Diciembre de 1908—
« Germán Riesco ».
La, lectura es aaludada con aplausos etituáastas,
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El Senor Presidente propone para constituir Ia Comisión Organizadora dei Cuarto Cengreso á Ias personas cuyos nombres
constan en Ia siguiente lista, leída por Ia secretEiria. (Anexo
n. i.)
Esta proposición es igualmente aclamada por Ia Asamblea.
El ExmoSr. Dr. Anselmo Hevia Riquelme, Presidente Honorário dei Congreso, en su caracter de Ministro de Chile ante ei
Gobierno dei Brazil, pide Ia palabra para manifestar en nombre
dei Gobierno y dei pueblo chilenos Ia profunda gratitud con que es
aceptada por ellos Ia honrosa distinción que acaba de hacer-se á
Ia ciudad de Santiago, asegurando de anternano que todos los chilenos recibirán con gran satisfación Ia visita de los representantes
de Ias demás naciones latino-americanas y harán todo Io posible
para conseguir que ei Cuarto Congreso tenga un êxito completo.
A continuación hace uso de Ia palabra ei Serior Doctor Alejandro Alvarez, Delegado de Chile, à fin de asociarse á Ia manifestación de agradecimiento formulada por ei Seiíor Ministro de
su país así como para dejar constância de que ei Gobierno chileno
está convencido de Ia conveniência de que los Congresos Científicos Latino-Americanos traten unicamente de aquellas cuestiones
que por su caracter general pueden contribuir ai estrechamiento
de los lazos de fraternidad que unen á Ias naciones latinas de Ia
América, quedando en Io posible excluídos los temas doctrinales
que por su caracter cientifico concreto no sean eficaces para alcanzar ese fin. Agrega que, en Io personal, en cumplimiento dei
cargo con que acaba de honrarsele y que debidamente agradece,
hará todo Io posible para conseguir que en ei próximo Congreso
no se traten sino esas cuestiones de Índole y de importância generales.
El Senor Presidiente manifiesta que en virtud de haber sido
suficientemente discutidas en Ias respectivas secciones Ias conclusiones generales formuladas por Ias mismas, cree que pueden ser
votadas por aclamación no solamente Ias recibidas por Ia mesa
sino tambiei| ias que por falta de tiempo no han podido aún ser
presentadas.
El Senor Doctor Frederico Susviela Guarch hace uso de Ia
E-alabrapara apoyar Ia indicación dei Sr. Presidente, proponiendo

además que se dê lectura á Ias conclusiones que Ia mesa haya récibido.
Aprobadas por Ia Asamblea tanto Ia indicación dei Sr. Presi-,,
dente cuanto Ia proposición dei Sr. Susviela Guarch, se da
lectura à Ias siguientes conclusiones de Ia Sección de Matemáticas
e Ingenieria. (Anexo n. 2.)
El Sr, Presidente suplica á los senores congresistas que
deseen votar por Ia afirmativa que se sirvan pornerse de pie. En
vista de que asi Io hace Ia mayoria de los asistentes, se declaran
aprobadas Ias referidas conclusiones.
A continuación son leidas Ias siguientes conclusiones de Ia
Sección de Medicina Publica. (Anexo n. 3.)
Prévios los mismos trâmites, Ia Presidência declara igualmente aprobadas Ias anteriores conclusiones.
A su vez son leidas Ias conclusiones de Ia Sección de Ciências Jurídicas y Sociales, redactadas en los siguientes términos.
(Anexo n. 4.)
El Senor Doctor Júlio Novaes pide Ia palabra para apoyar su
voto en contra de Ia conclusíón relativa á Ia adopción dei sistema
dactiloscópico para Ia identificación de criminales, enunciando su
opinión de que dicho sistema no puede ser considerado como tal
sino unicamente como médio suplementario para completar Ia
identificación.
El Senor Presidente declara que, según ei Reglamento, Ias
conclusionf s generales no pueden ser discutidas por Ia Asamblea
sino unicamente votadas; pero, á petición dei interesado, ordena
que se haga constar en ei acta ei voto contrario.
Enseguida se efectúa Ia votación de Ias indicadas conclusiones,
Ias cuales, prévio ei mismo trâmite ordenado para Ias anteriores,
se declaran aprobadas.
Se da lectura después á Ias conclusiones de Ia Sección de
Ciências Pedagógicas formuladas en estos términos. (Anexo
n. 50
El Sr. Dr. M. A. de Souza Sá Vianna hace %io de Ia palabra para manifestar que sus creencias de católico Io obligan a
votar en contra de Ia conclusión relativa ai caracter laico de Ia enseãanza primaria.
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El Sr. Dr. Carlos Ferreira França hace observar que Ia
conclusión objetada se refiere á Ia educación impartida por ei
Estado.
Vários seíiores congresistas toman simultaneamente Ia palabra
para expresar sus opiniones ai respecto, Io cual obliga ai Senor
Presidente à llamar ai orden à Ia Asambléa y á ordenar que Ias
conclusiones de que se trata sean votadas separadamente.
Leidas de nuevo y sometidas á votación una por una, son
aceptadas por Ia mayoria y por consiguiente se declaran aprobadas.
A su turno son leidas Ias siguientes conclusiones de Ia Sección
de Agricultura, Zootecnia y Antropologia. (Annexo n. 6.)
Votadas en Ia misma forma que Ias anteriores, Ia presidência
Ias declara aprobadas.
El Senor Presidente indica Ia conveniência cie votar en conjunto todas Ias dernás conclusiones que por falta de tiernpo no hau
sido aún presentadas á Ia Mesa y, después de aceptada Ia indica»
ción por Ia Asambléa, pide á los Senores Congresistas que estan
por Ia afirmativa que se pongan de pie. En virtud de que Ia
mayoria significa en esa forma su asentimiento, Ia Presidência declara aprobadas Ias conclusiones de Ias demás secciones.
El Serior Presidente propone enseguida que se eleve un voto
de gracias ai Excelentisimo Gobierno dei Brazil por ei decidido y
eficaz apoyo que ha tenido á bien prestar ai tercer Congreso Cientifico Latino Americano y por Ias innumerables atencienes que se
ha servido dispensar á los senores Congresistas. Esta proposición
es aclamada unanimente por Ia Asambléa.
La Presidência pide además que ei voto de agradecimento se
haga extensivo á Ias diversas instituciones cientificas, tanto oficiales como privadas, que han cedido galantemente sus locales
para que en ellos se efectuen Ias1 reuniones de Ias diferentes secciones dei Congreso. La Asambléa manifiesta con igual satisfación
su asentimiento.
El Sr. presidente expone su opinión de que acaso seria conveniente indicar álaComisión Organizadora dei próximo Congreso
Ia necesidad de publicar con Ia mayor anticipación potiible los
temas cuyu estúdio deba ser encomendado á Ias Secciones, á liu

de que los congresistas dispongan dei tiempo suficiente para preparar detenidamente sus trabajos.
Indica tambien Ia conveniência de aconsejar á Ia Comisión
Organizadora en Chile que distribuya cierto número de temas de-<*
bidamente seleccionados entre aquellos personas que por su reconocida competência se hallen en condiciones de emprender fructuosamente los correspondientes estúdios.
Con ei objeto de evitar los inconvenientes a que da lugar Ia
presentación tardia de los trabajos, ei. Sr. Dr. Acevedo juzga
asi mismo indispensable que en ei próximo Congreso se fije un
plazo improrogable para Ia presentación, de tal modo que por Io
menos três meses antes de Ia apertura de Ias sesiones esten ya
remetidos todos los trabajos que deban discutir-se, quedando prohibida Ia admisión de los que se envien con posterioridade.
Sometidas aljuicio de Ia Asambléa, dichas proposiciones son
aprobadas por aclamación.
El Sr. Dr. Alejandro Alvarez hace uso de Ia palabra para
manifestar que Ia Comisión Organizadora de que forma parte
tendrá en cuenta Ias indicaciones hechas porei Sr. Presidente.
El Sr. Villela dos Santos hace saber á Ia Asambléa que Ia
Comisión Directora dei Congreso habia creido conveniente unir
en uno solo todos los telegramas que Ias Secciones dei Congreso
habian determinado aisladamente dirigir ao Exmo. Senor Presidente de Ia Republica Argentina para felicitado por haber salido
ileso dei odioso atentado de que fué objeto en los pasados dias.
Pide además que Ia Secretaria dê lectura á Ia respuesta dei
Exmo. Sr. Doctor Quintana, redactada en los siguientes términos:
«Presidente dei Congreso Cientifico Latino Americano — R i o —
Recibo complacido Ias congratulaciones de ese Congreso que retribuyo con mi más intimo agradecimiento—Manoel Quintana.» '
La lectura es recibida con aplausos por Ia Asambléa.
El mismo Sr. Villela dos Santos propone que se formule ua
voto de aprobación y de agradecimiento ai Sr. Dr. Acevedo que
con tan elevada inteligência é indiscutible idoneidad ha desempenado ei cargo de Presidente dei Congreso. Pide igualmente que
esos votos se hagan extensivos á Ias demás personas que constituyenlamesa. Dichas proposiciones son aceptadas por aclamación,
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El Sr. Dr. Alfredo S. Osório hace uso de Ia palabra para
proponer que ei Tercer Congreso Científico Latino Americano recomiende Ia fundación de cátedras de espanol en Ias escuelas dei
'Brazil y de português en Ias de Ias Repúblicas hispano-americanas.
La Asambléa recibe con aplausos esta proposición.
El Sr. Presidente declara que por no haber más asuntos que
tratar-se dá por terminada Ia sesión.

REUNIÃO DO CONGRESSO PLENO
Em 15 de Agosto de 1905

( TRA.DUOÇÃO )

REUNIÃO DO CONGRESSO PLENO
EM 15 DE AGOSTO DE

1905

(' Traducção)
Reunidos, no grande salão do Club Naval, no Rio de Janeiro,
a maior parte dos Srs. Congressistas, sob a Presidência do Sr,
Dr. Eduardo Aceveclo, abre-se a sessão á i */2 hora da tarde.
O Sr. Presidente manifesta á Assembléa que, o primeiro
ponto a tratar-se é referente á designação do logar, e da data,
em que deverá reunir-se o 4° Congresso Scientifico Latino Americano, e faz saber que, de accordo com o pensamento manifestado e acceito pelos Delegados, a Meza propõe que o 4° Congresso se reuna na cidade de Santiago de Chile, em Dezembro
de 1908.
Esta proposta é acceita por acclamação, e acolhida com
unanime applauso por parte da Assembléa.
0 Sr. Presidente declara em seguida que, antes que a
mencionada proposta fosse acceita pelo Congresso, a Meza havia
consultado a respeito, ao Governo do Chile, recebendo em
solução o seguinte telegramma, que é lido pelo Sr. Secretario;
«Exm. Sr. Presidente do 3° Congresso Scientifico Latino Americano—Rio de Janeiro—Em resposta ao attento telegramma de
V. Ex. cumpre-me expressar, que nos será muito grato, que o
próximo Congresso Latino Americano se reuna em Santiago, cm
Dezembro de 1908—German Riesco.»
A leitura é recebida com entusiásticos applausos.
01 Sr. Presidente propõe para constituir a Comnf&são Organisadora do 4° Congresso, as pessoas, cujos nomes constam, da
seguinte relação, que é lida pelo Sr. Secretario. (Annexo n. i.)
Esta proposta é igualmente acclarnada pela Assembléa.
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O Ex. Sr. Dr. D. Anselmo Hevia Riquelme, Presidente
Honorário do Congresso, no caracter de Ministro do Chile ante o
Governo do Brasil, pede a palavra para manifestar, em nome
do Governo e do povo chilenos, a profunda gratidão com que
é acceita por elles, a honroza distincção, que acaba de ser feita
á cidade de Santiago, assegurando de antemão que todos os
chilenos receberão com grande satisfação a visita dos representantes das demais nações Latino Americanas, e farão todo o possível para conseguir que o 4° Congresso, tenha um êxito completo.
Em continuação faz uso da palavra o Sr. Dr. Alejandro
Alvarez, Delegado do Chile, afim de associar-se á manifestação
de agradecimento feita pelo Sr. Ministro de seu Paiz, assim como
para deixar patente, que o Governo Chileno, está convicto da
conveniência de que os Congressos Scientificos Latino Americanos, tratem unicamente d'aquellas questões que por seu caracter
geral possam contribuir para o estreitamento dos laços de
fraternidade que unem as nações latinas da America, deixando,
quanto possível, excluídos os themas doutrinaes que por seu
caracter scientifico concreto não sejam efficazes para alcançar
este fim.
Acrescenta que, pessoalmente, em cumprimento do cargo
com que acaba de ser honrado, e que penhorado agradece, fará
todo o.possível para conseguir que no próximo Congresso, não
se trate, senão, dessas questões de caracter e importância geraes.
O Sr. Presidente declara que, em virtude de haver sido
sumcientemente discutidas nas respectivas Secções as conclusões
geraes, formuladas pelas mesmas, julga que podem ser votadas por
acclamação não somente as recebidas pela Meza, como também,
as que por falta de tempo, não poderam ser apresentadas.
O Sr. Dr. D. Frederico Susviela Guarch usa de palavra
para apoiar a idéa do Sr. Presidente, propondo mais que seja
feita a leitura das conclusões que a meza tenha recebido.Apprcfradas pela Assembléa, tanto a idéa do Sr. Presidente,
como a proposta do Sr. Dr. Susviela Guarch, se faz a leitura das
seguintes conclusões da Secção de Mathematicas e Engenharia,
t
(Annexo n. 2.)
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O Sr. Presidente pede aos Srs. Congressistas que desejam
votar pela affirmativa, se sirvam pôr-se de pé. Em vista de assim
o fazer a maioria dos assisientes, ficam approvradas as referidas
conclusões.
Em continuação são lidas as seguintes conclusões da Secção
de Medicina Publica. (Annexo n. 3.)
Procedendo do mesmo modo o Sr. Presidente, dá igualmente
por approvadas as referidas conclusões.
Por sua vez são lidas as conclusões da Secção de Sciencias Jurídicas e Sociaes, redigidas nos seguintes termos. (Annexo n. 4.)
O Sr. Dr. Júlio Novaes pede a palavra para declarar que o
seu voto é contra a conclusão relativa á adopção do systema dactiloscopico para a identificação dos criminosos, exprimindo que
na sua opinião o referido systema não pôde ser considerado como
tal, sinão unicamente como meio supplementar para completar a
identificação.
O Sr. Pesidente declara que, segundo o regulamento, as
conclusões geraes não podem ser discutidas pela Assembéa, mas
unicamente votadas; entretanto, a requerimento do interessado,
fará constar da acta o seu voto contrario.
Em seguida se effectuou a votação das referidas conclusões,
as quaes, obdecendo á mesma norma para as anteriores, foram
approvadas.
Depois se faz a leitura das conclusões da Secção de Sciencias
Pedagógicas organisadas na seguinte ordem. (Annexo n. 5.)
O Sr. Dr. M. A. de Souza Sá Vianna faz uso da palavra
para manifestar que as suas crenças de catholico obrigam-no a
votar contra a conclusão relativa ao caracter leigo do ensino
primário.
O Sr. Dr. Carlos Ferreira França faz observar que a conclusão objectada se refere á educação promovida pelo Estado.
Vários congressistas tomam simultaneamente a palavra para
expressar seus pensamentos a respeito, o que impa\le o Sr. Presidente a pedir a attenção da Assembléa, e a submetter as conclusões em questão separadamente á votação.
Lidas novamente e submettida á votação uma por uma, «são
acceitas pela maioria e declaradas approvadas.

41

Por seu turno são lidas as seguintes conclusões da Secção
de Agronomia e Zootechnia. (Annexo n. 6.)
Votadas da mesma fôrma que as anteriores, o Sr. Presidente,
as dá por approvadas.
O Sr. Presidente expõe a conveniência de serem votadas
conjunctamente todas as demais conclusões, que por falta de
' tempo não foram apresentadas á Meza, e, depois de acceita esta
indicação, pela Assembléa, pede aos Srs. congressistas que
votam pela affirmativa, se queiram levantar. Em virtude da
maioria manifestar desta fôrma o seu assentimento, o Sr. Presidente declara que estão approvadas conclusões das demais Secções.
(Vão indicadas em seguida.)
Em seguida, o Sr. Presidente propõe um voto de agradecimento ao Governo do Brazil, pelo decidido e efficaz apoio que
prestou ao 3° Congresso Scientifico Latino-Americano, e pelas innumeras attenções que se servio dispensar aos respectivos membros.
Esta proposta é acclamada unanimemente pela Assembléa.
O Sr. Presidente pede mais que o voto de agradecimento se
faça extensivo ás diversas instituições scientificas, tanto ofliciaes
como particulares que cederam gentilmente suas sedes, para que
nellas se effectuassem as reuniões das differentes secções do
Congresso.
A Assembléa significa com egual satisfação o seu ^ssentiO Sr. Presidente expõe a sua opinião de ser talvez conveniente indicar a Commissão organisadora do Congresso vindouro
a necessidade de publicar com a maior antecipação possível os
themas, cujo estudo deva ser recommendado ás Secções, afim de
' que os congressistas disponham do tempo sufficiente para prepararem detidamente os seus trabalhos. Expõe também a conveniência de se suggerir á Commissão Organisadora no Chile, que
destribua certo numero de themas devidamente escolhidos entra
as pessoas, que, por sua reconhecida competência, estejam em condições de empréhender com vantagem os estudos correspondentes.
Com o objecto de evitar os inconvenientes a que dá lugar
a apresentação tardia dos trabalhos, o Sr. Dr. Eduardo Acevedo
julga do mesmo modo indispensável que no próximo Congresso

se fixe um prazo improrogavel para a apresentação dos mesmos
trabalhos, de modo que, pelo menos três mezes antes da abertura das Secções, estejam já remettidos todos os trabalhos que
devam ser discutidos, ficando inhibida a admissão dos que forem
enviados posteriormente.
Submettidas ao juizo da Assembléa estas considerações, são
approvadas por acclamação.
O Sr. Dr. Alejandro Alvarez faz uso da palavra para declarar que a Commissão Organisadora de que faz parte tomará
em consideração as indicações feitas pelo Sr. Presidente.
O Sr. Dr. Viilela dos Santos faz saber á Assembléa que a
Commissão Directora do Congresso acha conveniente reunir em
um só todos os telegrammas que as Secções do Congresso
haviam determinado isoladamente dirigir ao Exm. Sr. Presidente
da Republica Argentina, para felicital-o por haver saindo illeso do
odioso attentado de que foi victima nesses últimos dias. Pede mais
que o Sr. Secretario leia a resposta do Sr. Dr. Manoel Quintana,
a qual é redigida nos seguintes termos: « Presidente do Congresso
Scientifico Latino-Americano—Rio — Recebi com prazer as congratulações desse Congresso, que retribuo com o meu mais intimo agradecimento. — Manoel Quintana.»
A leitura é acolhida com applausos pela Assembléa.
O mesmo Sr. Dr. Viilela dos .Santos propõe um voto de
louvor e de agradecimento ao Sr. Dr. Eduardo Acevedo que com tão
elevada intelligencia e indiscutível idoneidade tem desempenhado
o cargo de Presidente do Congresso. Pede igualmente que este
voto se faça extensivo ás demais pessoas que constituem a Meza.
As referidas propostas são acceitas por acclamação.
0 Sr. Dr. Alfredo S. Osório faz uso da palavra para propor
que o 3° Congresso Scientifico Latino-Americano recommende a
fundação de aulas de hespanhol nas escolas do Brasil, e de portuguez nas das Republicas hespano-americanas. A Assembléa recebe com applausos esta proposta.
A
01 Sr. Presidente declara, que não havendo mais assuraptos a
tratar dá por encerrada a sessão.

ANNEXOS
QUE

Acompanhai a acta da sessão fio Congresso Pleno
Em 15 de Agosto de 1905

ANNEXO N. l

Comisión chilena organizadora dei 4° Congreso,,
Cientifico Latino-Americano
Alejandro Alvarez
Manuel E. Ballesteros
Diego Barros Arana
Alejandro Bertrand
Miguel Cruchaga
Luis Espejo Varas
José Ramon Gutierrez
Anselmo Hevia Riquelme
Vicente Izquierdo
Valentin Letelier
Octevio Maria
Marcial Martinez
Eduardo Poirier
Alejandro dei Rio
Domingo V. Santa Maria
Miguel Varas.
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ANNEXO N. 2
3° Congresso Scientifico Latino-Americano
Exmo. Sr. Dr. Cabajal Rosas, digníssimo i° Secretario
do 3° Congresso Scientifico Latino-Americano.
Cumpro o agradável dever de passar ás mãos de V. Ex.
a relação das questões que, por deliberação das secções reunidas de — Mathematica e Engenharia— em suas sessões de
hontem e hoje — devem ser submettidas á approvação do 3° Congresso, em sessão plena.
Aproveito a occasião para apresentar a V. Ex. os protestos
de minha muita consideração e estima.
O 2° Secretario das Stecçõcs reunidas de — Mathematica e Engenharia — AUGUSTO SATURNINO DA SILVA DINIZ .

ío das questíes concerueiitcs ás sucções reunidas de — Mathematica e
aliaria — que devem ser submcltidas á approvação do 3° Congresso Scicntifico
Latino-Americano cm sua sessão plena.
Conclusão relativa ao trabalho do Sr. Dr, Saturnino Rodrigues de Brito sobre «Esgoto de aguaspluviaes».
,|ÜA

i.a Deve-se votar uma moção pedindo a todos os encarregados de observações meteorológicas o emprego nas observações udometricas de apparelhos auto-registradores.

Conclusões do trabalho do Sr, Dr, Alfredo Lisboa
sobre «A dragragem no melhoramento dos portos e rios
navegáveis do Brazil ».
2.a (a) Ao emprehender melhoramentos de portos e rios
por meio da dragagem, convém investigar previamente a natureza do terreno e outras circumstancias locaes que possam influir no preço, com o fim de escolher o processo mais apropriado
e econômico a seguir, tanto na extracção como na remoção
do dragado.
(b) E' para desejar-se que os Governos Latino-Americanos
apparelhem convenientemente os serviços de dragagem que executem nos portos, de maneira a baratear o seu custo, e que
em trabalhos não iniciados ainda seja preferido o systema de
administração ao de empreitada.
(c) Nos portos freqüentados pela navegação trans-oceanica
e nos seus canaes de accesso, convém que se procure estabelecer
a profundidade de dez metros sob o nível médio do mar e nos
de cabotagem pelo menos a de seis, referida ao mesmo nivel.
Conclusão do trabalho do Sr. Dr. Carlos Wauters
sobre « Zonas de Regadio en Tucuman ».
3.a Es ó no conveniente recomendar á los Gobiernos Americo-Latinos especial estúdio de Ia política hidráulica ? — Foi
approvada pela afirmativa.
4.a O Congresso applaude a todos os Governos Federaes e
Locaes da America Latina que já tenham iniciado a politica hydraulica e faz votos para que essa politica seja continuada sem
desfallecimentos.
Voto cio Sr. Dr. J. Mattoso Sampaio Corrêa.
5." Deve-se chamar a attenção dos Governos da America Latina:
a ) Mandar colligir, classificar e estudar os dados, informações, roteiros relativos aos seus rios e cursos d'agua.
•
b) Mandar determinar os trechos navegáveis dos seus rioa,
( procedendo a estudos sobre a ligação dos rios navegáveis entre

si ou dos trechos navegáveis de um mesmo rio, quer, segundo
os casos, por meio de canaes lateraes, quer por estradas electricas.
c) Estudar e votar leis uniformes que garantam a integridade das águas — leis, por exemplo, relativas á exploração, á
destruição das mattas, etc.
d) Estudar e votar leis uniformes relativamente á pesca
n'esses rios e á caça nas suas margens.
e) Estudar e votar leis uniformes relativas á concessão e
á exploração da hulha branca, isto é, a força hydraulica.
/) Determinar que as partes navegáveis dos rios sejam ligadas entre si, ou no próprio rio ou em rios differeníes —
tanto quanto possível pela utilisação das carrederias ou forças
hydraulicas disponíveis, tornando-se as usinas destas — verdadeiros núcleos de desenvolvimento industrial.
Votos do Sr. Dr. Goffredo d'Escragnolle Taunay.
6.a a) Que se declare que és muy conveniente que los
Gobiernos latino-americanos estimulei! ei intercâmbio de los estúdios, projectos y monografias que se publiquei! en sus respectivos países por Ia administración publica y Ias instituciones
cientificas ó técnicas.
b) Que se declare que a sección de Engenharia veria con
agrado que los Gobiernos Latmo-Americanos dierán participación á los Ingenieros Sanitários en Ias corporaciones publicas,
deliberantes ó éjecutivas, encarregadas de Ias cuestiones de Higiene publica.
Votos do Sr. Dr. D. Juan Monteverde.
7-a a) Que sejam estudadas e realisadas o mais promptamente possível as ligações das redes de viação férrea e fluvial dos differentes Estados da America Latina.
b) Que se congreguem n'uma vasta associação os engenheiros
de todos os Estados da America-Latina.
Votos do Sr. Dr. G. d'Escragnolle Taunay.
S.a Que se accentue, em sessão plena, a Conveniência
de que os trabalhos para o próximo Congresso não deixem
de ser apresentados com a necessária antecedência, conforme
aliás foi previsto pelo 3° Congresso, afim de que as conclusões
713S
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possam ser publicadas e estudadas do modo mais completo
possível.
Voto do Sr. Dr. Antônio de Paula Freitas.
Secretaria das secções reunidas de — Mathematica e Engenharia— do 3° Congresso Scientifico Latino-Americano, em 15
de Agosto de 1905.
W 20 Secretario,

AUGUSTO SATURNINO DA SILVA DINIZ.

ANNEXO N. 3
Exmo. Sr. Presidente do 3° Congresso Scientifico LatinoA mericano.
Tenho a honra de apresentar a V. Ex. as conclusões das
questões discutidas e approvadas na Secção de medicina publica,
as quaes devem ser sumettidas á secção do Congresso Pleno.
Saudações.
DR. ALFREDO GKAÇA COUTO,
IO Secretario da Secçij de medicina publica.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1905.

SECÇÃO DE MEDICINA PUBLICA
ia Questão do Programma do Congresso Scientifico
Latino-Americano, a ser submetlida ao Congresso Pleno:
« Bases para um convênio de propliylaxia sanitária nos paizes
da America Latina.»
Sobre este ponto e com este titulo o Sr, Dr. A, Pacifico
Pereira, professor da Faculdade de Medicina da Bahia, apresentou
uma memória, contendo 15 conclusões, sobre as quaes a secção
de medicina publica formulou e approvou o seguinte para ser
apresentado ao Congresso Pleno :
«O Congresso Latino-Americano manifesta-ser de accordo
com o que foi approvado pelo ultimo Convênio Sanitário Internacional, firmado recentemente entre as Republicas dos Eatadoa
Unidos do Brazil, Argentina, Oriental do Uruguay e Paraguay.»

\

2a Questão : « Medidas administrativas
contra a syphilis.»

e sociaes

Sobre este ponto e com este titulo o Sr. Dr. Theophilo
Torres apresentou uma memória, cujas conclusões discutidas e
votadas pela Secção de Medicina publica, são as seguintes:
Ia. A regulamentação da prostituição, com a visita systematica e o competente exame das meretrizes, o internamente forçado das mesmas e consequentemente o seu arrolamento, as casas
de tolorancia patenteadas, etc., etc., comquanto dictados pelo
espirito altamente moralisador da extincção da syphilis, não tem
até hoje obtido o êxito que era de esperar nos paizes em que, como
a França, tem sido applicada e não é portanto aconselhável o seu
emprego.
2a. A industria do proxenetismo e as suas nefastas conseqüências, de que uma das resultantes é o chamado trafico das
brancas, por cuja designação tem-se em vista o commercio que
explora a mulher, fornecendo-a á prostituição, deve ser vivamente
combatida pelos governos de todos os paizes civilisados em rigorosas medidas tomadas especialmente e de commum accordo.
3a. A educação da juventude inexperiente sendo indispensável para cercear-se o contagio da syphilis, é digna de todo o
incentivo a larga divulgação dos rapazes puberes, de conselhos
idênticos aos publicados em 1902 pela Sociedade Franceza de
Prophylaxia Sanitária e Moral, Estes conselhos devem ser distribuídos criteriosamente nos dispensatorios especiaes.
4a. A creação de dispensatorios em que se tratem syphilis e as
moléstias venereas, e ao mesmo tempo sejam núcleos de propaganda efficaz, assim como sanatórios onde se recolham pessoas
infectadas, fornecendo-se-lhes tratamento carinhoso e gratuito, ao
passo que se lhes offereça trabalho fácil e remunerador, com o
fito da regeneração possível, guardando-se sigilo absoluto sobre a
identidade das internadas, é aconselhável, com o fim de se impedira propagação de taes moléstias, contribuindo também para
a diminuição do vicio.
5a. O Congresso Latino-Americano faz votos para que os
t
paizes da America Latina levem a effeito uma reunião de com-

petentes, no menor prazo possível, afim de colherem elementos
que os habilitem á lucta contra a syphilis.
«
3a Questão: «A tuberculose genital da mulher.
Estudo prophylalico e social» pelo Dr. Fernando de
Magalhães.
A secção de medicina publica approvou a seguinte conclusão:
A tuberculose genital da mulher, affecção que pode ser primitiva e mais tarde se generalisar infectando o organismo da
mulher, indica, sob o ponto de vista social, a interdicção do
casamento e exige, sob o ponto de vista prophylatico, a prova microscópica para evitar a vehiculação profissional da moléstia.
4a Questão: « Transmissibilidade da lepra; medidas
de prophylaxia tendentes a evitar a propagação do mal »
pelo Dr. Mendes Tavares. As conclusões são as Seguintes :
ia. O isolamento de leprosos continua a ser a única medida
segura e efficaz para evitar a propagação da lepra.
2 a . Esse isolamento não deve ser entendido como uma sequestração do leproso aos seus e á sociedade e sim como a resultante de leis e disposições que, por uma racional applicação, o
tornem inoffensivo.
3a. Si bem que até hoje não esteja ainda conhecido e pró- ,
vado qual o meio e modo por que se faz a transmissão da lepra,
seria conveniente que nas medidas adoptadas pelas repartições de
hygiene, para evital-a, não se olvidassem as que se referem á destruição systematica dos insectos parasitas mais freqüentes do
homem.
4a. Sendo o leproso a única origem de transmissão da lepra,
ou por contagio directo, ou indirectamente, e não existindo até
hoje uma medicação especifica, ou pelo .menos"efficaz, é de toda a
conveniência que as nações interessadas adoptem providencias no
sentido de impedir que leprosos de uma passem, para outra, salvo
casos especiaes, previstos e regulados em convênio internacional.

5a Questão: « La sección de medicina publica própone ai Congreso qite sca agregada ai Programa de
sus trabajos en Io sucessivo, una nucva sección bajo ei
lilulo de Psicologia general espcrimcntal y especial.»
Proposta do Sr. Dr. Eugênio Ramirez.
Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 1905,
6a Questão: « A secção de medicina publica faz
•votos para que em breve prazo seja uniformizado o
ensino profissional medico cm todas as Republicas da
America latina, obedecendo ao systema universitário
moderno, e que após isso seja estabelecida, a recipro~
cidade no exercício da profissão medica,»
Esta moção foi assim estabelecida por proposta dos Drs. Azevedo Sodré e Alfredo S. Osório.

ANNEXO N- 4
Terceiro Congresso Scientifico Latino Americano "
Secção de Sciencias Jurídicas e Sociaes. Rio de Janeiro, 15
de Agosto de 1905.
Exmo. Sr. Presidente e demais membros da Mesa do Congresso Pleno.
Inclusas remetto a V. Ex. as conclusões que na fôrma do
Regulamento e por decisão desta secção devem ser submettidas
ao Congesso Pleno.
Tenho a honra de apresentar a V. Ex. os meus protestos
de alto respeito e consideração.
ANSELMO HEVIA,
presidente da secção.

Ia Questão: « Qual o systema a adoptar para a identificação dos criminosos.'»
CONCLUSÕES DO DR.

JUAN VUCETICH

O systema que mais convém adoptar é o — Dactyloscopico
sul-americano, como o denominaram os Drs. Lacassagne, Locard
e Ivert, da Universidade de Lyon.
a) A operação é fácil, rápida e segura, permittindo encontrar >>
com segurança e promptidão a dactyloscopica individual archivada
no annuario. Existe, além disso, a subdivisão em famílias, que
obedecendo aos quatro typos fundamentaes ;
Arco — A = i
Presilla interna =1 = 2
Presilla externa = E = 3
Verticillo = V = 4
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