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La Residencia cFestudiants de Catalunya és 
una bella obra que ens honora a tots, on tot és 
disposat per fer agradable i recollit l’estudi.

Plau-nos, en ressenyar aquesta visita, fer avi- 
nent a tots els companys sindicáis, que per una 
gentilesa ben d'agrair, ens ha estat indicat que 
tots els metges sindicats i llurs famílies tindran 
sempre un dret de prelació per a poder-se hostat- 
jar en aquella casa, alegra, quieta i confortable.

He * *

Noves Seccions del Butlletí.— El Comité de 
Redacció del Butlletí espera anar-lo perfeccio- 
nant, sempre d’acord amb les necessitats i aspi- 
racions deis socis, recollint totes aquelles indica- 
cions que se li han fet. Millorat ja  el paper de 
coberta, des del número que vé, tot el paper será 
d’un sol color, fent-ne així més agradosa la lec
tura i sobressortiran més els nostres anunciants, 
que bé s’ho mereixen; després, el Comité ofereix 
també dues noves Seccions que lia acórdat crear: 
una, per consultes que poden fer tot els asso- 
ciats i que els serán contestades des d’aquest lloc, 
quan tinguin un interés general; altra, una petita 
Secció d’ofertes i demandes, on podrá el metge 
anunciar totes aquelles coses que li interessin i 
trobar-hi (les ofertes a voltes ben -interessants 
cl’algun altre company (instrumental per vendre, 
etc.). Aquesta Secció de petits anuncis será gra
tuita pels metges sindicats i familiars de metges 
sindicats ,i será de pagament pels particulars. Es
peran que aqüestes dues seccions tindran una 
bona acollida i serán d’utilitat.

* * *

Llibres rebuts.— Hem rebut un exemplar de 
la conferéncia que el Dr. Rusca Vilardell va do
nar a la Facultat de Medicina de Barcelona, el 
dia 2 de juliol de 1926, amb ocasió del primer 
Congrés de llevadores de Catalunya, 'sobre el 
tema “ L a importáncia paralógica deis vómits de 
l’embarás” . La conferéncia, desenrotllada d’una 
manera prou clara per ésser fácilment compresa 
del públic no técnic a qué anava dirigida, és prou 
interessaht per fer-ne recomenable la seva lectu
ra. Felicitem al Dr. Rusca.

* * *

Ciencia... a baix preu.— Copiem del setmanari 
“ La Veu de Tarragona”  :

“ La gripe, si bé ha tingut un regnat de tragè
dia universal o poc menys, ha fet també un mèrit 
que mai li agrairem prou : Ha fet néixer un estol 
de curanderos que ho está envaint tot, com el 
mateix microbi, i així per arreu ens surten recep
tes i més receptes, que d’acceptar-les com a cosa 
de fe nò acabaríem amb la dolencia, però si que 
farien un bon estropici a la humanitat doliente. 

Vegem-ne una de les darreres :
“ En el momento en que se experimenta la me

nor molestia, guardaos de decir “ esto se pasará” . 
Inmediatamente entrad en la farmacia, comprad 
piramidón y  tomad, cinco o seis veces por día, un 
pellizco de este polvo.”

Sí: feu-ho, amics llegidors, i el farmacéutic, si 
és complidor del seu deure, us dirá que sense 
recepta, aquella substáncia no es pot vendre.

I si ho consulteu al metge, us dirá que amb 
cinc o sis pclliscos de piramidón (com els que fa 
el nen de la portera quan arriba al pot del sucre) 
se’n poden prendre quatre o cinc grams, quantitat 
suficient per a que passeu... a 1’historia. Si insis- 
tiu, el mateix metge us dirá que el piramidón, 
segons fórmula química “ dimetilamidofenildime- 
tilpirazolona” , actúa depriment els centres bul- 
bars, ocasiona desganes, cardiopalme i aritmia 
(bella solució pels qui pateixen del cor) i augmen
ta el coeficient azotúric, pel que és un segur de 
passaport pels diabétics.

Per totes aqüestes coses, aquella substáncia no 
es pot vendre a grapats ni prendre a pélliscos.

Però com que el meu objecte no era, en co
mentar, desacreditar la fórmula del Galeno anó- 
nim, sinó donar més crèdit a una que me n’he 
empescat jo, i que puc assegurar que dóna molts 
millors resultáis que l’altra, allá va la meva: 

“ Quan sentiu la menor molèstia, o sinó ben bé 
la menor una de les que la segueixen, envieu a 
buscar al metge i seguiu les seves indicacions. ” —  
Profá.

* * *

Un concurs.— Reial Académia de Medicina de 
Santa Cruz de Tenerife (Canaries). Concurs de 

premis.
Aquesta Reial Académia de Medicina ha acor- 

dat atorgar premis ais que estimi millors treballs


