NOTICIÁRIO

123

E m geral, dão-se bem com banhos demorados e pomadas que tornam a pelle flaccida.
Quando apresentam prurido, collocamos pomada de zinco. H a u m processo empregado na Europa e que tem dado
resultado — é u m tratamento clássico antigo: Hebra verificou que os doentes se dão bem no banho e, por isso, os colloca e m banhos permanentes de 37 graus centígrados.

NOTICIÁRIO
REVISTA
Não podia ter sido melhor a
acceitação que nossa "Revista"
teve não só em São Paulo, como
também mo Rio e ma Bahia. Entre os muitos oiffioios de felicitações recebidos pela Redacção,
notam-se os ido Dr. Aloysio de
Castro, director da Faculdade de
Medicina do Rio; Dr. Oswaldo
Cruz, director do Instituto de
Mang ninhos e Dr. Prado Valadares, cathedratico d© Clinica
Medica da Faculdade de Medicina da Bahia.

CONFERÊNCIAS
No dia 15 do corrente, perante grande inúmero de miedioos,
director e professores ida Faculdiade e imuitos 'alumnos, o "Centro" realisou, no salão nobre da
Santa Casa, a 7.a conferência
scientifica. Desta vez occupou a
tribuna o Dr. Etheocles de Alcântara Gomes, substituto de
physiologia. O illusitrado medico
que apesar de jovem, tem já u m
nome formado em cardiopathologia, discorreu durante miais de
uma hora sobre a "Tracheobroncho-phonése", assumpto que
tem estudado com rara dedicação e que é conhecido com o nom e de "methodo Alcântara Gomes".

O trabalho do distincto professor mereceu os anais justos
elogios e a "Revista" terá a grande honra de poder apresental-o
aos seus leitores'.
*** A 12 do corrente inaugurou o "Centro" a série de conferências de alumnos; esta idéa,
ha pouco lançada pela actuaí
directoria parece ter caído em
u m terreno fértil, porque, sabemos que já ha vários alumnos
que pretendem se inscrever. Esta primeira conferência que versou sobre "O corpo calloso e as
apraxias", vae publicada em outra parte dia "Revista".
MUSEU
iPor proposta do «r. Souza
Campos, foi criado o "Museu e
Mostruario do Centro", para os
quaes serão acceitas qiuaesquer
offeirtas, como objeotos raros,
instrumentos, apparelhos, medicamentos, etc. Ao "Museu" foi
gentilmente enviado pela Casa
Moser & Co., u m a seringa de
Corvisart, muito rara e antiga;
aos srs. proprietários deste estabelecimento apresentamos aqui
os nossos agradecimentos.
VISITAS
Em nome do "Centro" os srs.
Flaminio Favero, Filemon Mar-
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S. Paulo, em agosto de 1915, do
condes, Horacio Figueiredo e
Grêmio Polytechnico em maio de
João Procopio visitaram o dr.
1916, e do Centro Acadêmico
Zeferino do Amaral, assistente
"Oswaldo Cruz", fica extimcta a
de dlinica cirúrgica e sr. HenriFederação Acadêmica de São
que Dante de Castro, quartannisPaulo.
ta desta Faculdade, os quaes se
O saldo de 121$800 retirado
achavam enfermos.
da Caixa Econômica, junto á
*** Sob os auspícios do Cenquantia de 100$000, producto
tro Acadêmico "Oswaldo Cruz",
realisou^se no dia 8 de agosto, da venda do mobiliário, será por
mim entregue a u m a associação
u m a visita dos aluninos do 4.°
de caridade, depois de deduzida
anno desta Faculdade, ao Hospital de Guapira; acompanha-* do total a importância para esta
publicação.
ram-m-os nessa excursão scientiOs livros, recibos e demais dofica os drs. A. Garini e J. Pires
cumentos acham-se á disposição
Fleury, respectivamente cathedos interessados, para serem lidratico e preparador de Microvremente examinados, em a mibiologia, e o dr. Emílio Ribas,
competente director daquelle. es- nha residência, á rua Aurora n.
94, durante o prazo de 15 dias,
tabelecimento de caridade; dua contar de hoje.
rante a visita, os alumnos tiveIS. Paulo, 25 de julho de 1916.
ram occasião de verificar alguns
Assignado: — Archimides Pecasos interessantissimo, seguidos
reira Guimarães, ex-secretario
de proveitosas lições do dr. Emígeral.
lio Ribas, ao qual cordialmente
(Do "O Estado de S. Paulo").
o "Centro" agradece as attemções
que dispensou aos consocios e DONATIVOS
collegas. Agradecemos igualmen- "Pedem-nos o senhor Archimides Pereira Guimarães, ex-secrete ao exmo. sr. dr. secretario da
tario geral da Federação AcadêAgricultura a gentileza de manmica de S. Paulo, e encarregado
dar pôr a nossa disposição u m
da'liquidação dessa Sociedade
carro especial no Tramway da
Acadêmica declarar que distriCantareira.
buiu o saldo de 211$800, exis"FEDERAÇÃO ACADÊMICA DE
tente em seu poder pelas seguinS. P A U L C "
"Declaro para os devidos ef fei- tes instituições de caridade: Hostos, que, em virtude da denun- pital de Guapira, 50$000; Maternidade, 100$000; Gotta de Leicia do pacto firmado em 3 de
te, 50$000; família do poceiro
maio de 1915 entre os presidenCândido Isalas, 11$800.
tes de varias associações acadêEssas quantias acham-se no
micas paulistas e o presidente
escriptorio desta folha á disposida Associação Brasileira de Esção dos interessados."
tudantes, por parte do Centro
(Extraído do "O Estado de S.
Acadêmico da Universidade de
Paulo").

