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claro nas nossas fileiras. F;dlel'�u o socio
correspondente Com.or Henrique Raffard no Rio de
.Janeiro, onde residia. <t -! de Agosto pelas 7 horns
'
da lTIItOhil.
gra socio b e nem e rito do Instituto H istori e o Bra
1\Iais um

llileiro, redactoi· auxilinr do «l)iario Offieiah, e mcm
bro pre;;tante da Sociedade de Gt�ographia do Rio de
.Janeiro, I nstituto Historico dr Santa Catharina, I ns t i
tuto Hif:torico de � Paulo, Archeologiro Pernarnbtt·


ca n o c Geographico Argentino, e t in ha a r.omrucnd a
da Real Ordem Militar Portuguêsa de N. �- .Jrsus

r. h ris t o , n C om m en d a rle I11abPl a Ca t h o li ea de Hrs
p anhl:l e as Palm as ela Instrucção PubliCil da Franç�:l.
Exerceu depois do f;dleeimcnto de sc·u pae a gc
renein do Consulad o Ueral da :--'uissa até a. nomeaçào
do novo Consul.
Homem ;�diantaclo c rle 0spirito altamente clll
prelwncledor, empenhou se no aperfeiçoamento da
eultura cafeeira e c·reou cm �- Paulo a r'oloraia, que

tem seu nome.
H. Raffnrd, que foi eollabor;tdnr do D1rtriu do
Comm.e·rcio c do Jornal dn Bmzil, alem de muitos li<·
la to ri os que apresentou à Inspeetoria de Inllnig-raç<io
·� <JO Centro do Assucar, escreveu e publi<�ou traba
l h os que muito o recommenclam, como A Fundaçü.o
,

da Colonia Allernà-.Suissa em Fribur�o. a 'B'undaçào
da Colonia Allemil Suissn em Petropoli:>, o .ltrbileu. de
Pctropolis, e commissionado

pelo Instituto Historico
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Brasileiro colleccionou todos os a rtigos ctppu reeidos
no Brasil e 110 Bxtrangeiro sobre o fallecido Impe
rador e os deu á. estampa eom o tit ulo Homenagem
ao Imperador D. Pecl1·o II
Prote::;ta.ute, em seus ultimas momentos conver
t e u s e á Religião Catholicn Romana, confessou·se e
recebeu n sagr1:1da. communhà.o.
Esposara em I ��6 uma Senhora, de nma das
mais distnu:ta:s famílias P ;w l is t a s, D.a Eudoxia, filha
elo Dr. Manoel Dias de Toledo, lente da Faculdade
de Direito de S. Paulo.
-

lJu seu consorcio houve tre::o filhos sobreviven

te::>, sendo clous varões.
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