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humana muito mais preciosa. Em livro recente, intitulado “Saude 
e Riqueza” um estatisticista americano (Dublin) calcula que, para 
crear um individuo, desde o berco aos 18 annos, idade em que será 
capaz de viver por si, serão precisos 10,000 dollars, ou sejam 85 contos 
de reis ao cambio de hoje. Isto mesmo, accrescenta, sem dar preqo 
aos cuidados maternos que, para aquella creacão, contribuem de 
maneira inestimavel. 

e ás mães em verdade, que cabe a melhor parte da tarefa de fazer 
o homem são e feliz. A ellas compete a educa@0 da saude. E para 
serem dignas dessa educacão, não lhes basta o tesouro de ternura que 
possuem dentro do peito; mas é indispensavel que estudem e apren- 
dam, com intelligencia e bôa vontade, a Iicão dos que possam 
ministral-a. 

Porque se aprende tudo e náo se ha de aprender a creacáo sadia? 
Nella assenta a saude e, com a saude, a felicidade de viver. 

Peste em Alagoas? 

Segundo a Imprensa Medica (5 de outubro, 1930), telegrammas da A. B. dizem 
que varias localidades do municipio de Matta Grande assignalam um surto de 
peste bubonica, que attingiu Bom Successo, Castanho, Morcego, Encruzilhada, 
Santa Luzia, Banguê, Urubú, Tocos, Pipa e Maca& onde em cerca de 15 dias 
morreram 10 pessoas. A Commissão de Saneamento e Prophylaxia Rural, 
avisada, tomou providencias, commissionando ao Dr. Mauricio Wanderley para 
organizar o combate ao mal. As medidas tomadas ja produziram sensivel effeito, 
pois que nao se assignalam casos novos. Presume-se que as primeiras pessoas 
attingidas tivessem contrahido o mal no municipio de Quebrangulo, onde a 
bubonica apparece frequentemente. No mesmo municipio de Matta Grande, no 
sitio denominado Onca, urna numerosa familia foi atacada por febre de mau 
caracter, com aspectos de typho amarillico. Das pessoas enfermas morreram duas, 
sendo as outras medicadas pelo Dr. Mauricio Wanderley. Naquella localidade 
não foram mais notados casos da epidemia. A Commissão de Saneamento e 
Prophylaxia Rural esta attenta para accorrer a qualquer signa1 de alarme no 
mencionado districto. 

Malaria 

Prophylaxia no Brasil.-A Funda@0 Rockefeller interessada no problema da 
malaria encarregou o Dr. Mark F. Boyd de fazer estudos especializados no Brasil. 
No desempenho desse encargo, elle iniciou em 1922 os necessarios estudos, 
adoptando um methodo uniforme na escolha de algumas cidades e villas da 
Baixada Fluminense, utilizadas para campo de suas observa@ies, nao obstante 
algumas modiftcacões fossem adoptadas quanto 6, opportunidade de execugáo. 
Dentre as muitas visitadas, foram escolhidas: Magé, Porto das Caixas, Itamby 
e Sant’Anna de Japuhyba. Em cada urna dessas localidades foram feitas obser- 
vaeões completas durante um periodo de cerca de 3 annos. Antes de iniciada a 
campanha anti-malarica, foi feita a inspeccão preliminar constante de deter- 
minacao de dados positivos relativos a medida em apreco. Essa inspeccáo 
versou sobre os seguintes elementos: planta; casos de febre; indice parasitario; 
indice esplenico; densidade larvaria; densidade de alados; estudos dos fócos. 
Desde que nos estudos preliminares, os indices parasitario e esplenico affirmem a 


