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Discutiram o trabalho os Ddos. Ignacio Alves Corrêa, B.
Tranchesi, José R a m o s Jr. Carlos Mendes de Paula, Licinio
H . Dutra e o A c José P. P. d'AlamberL

0 Departamento Scientifico nâ Caravana Médica Paulista
á Argentina
Parece-nos que temos o direito de affirmar que o prog r a m m a traçado pela actual Directoria do Departamento
Scientifico, pouco antes das eleições, graças ãs quaes os collegas escolheram aquelles que se deviam collocar ã frente
dessa instituição que tanto tem contribuído para elevar e
honrar o n o m e do Centro, vem sendo integralmente cumprido.
Effectivamente, tudo se tem feito entre nós, no sentido
de incentivar, e m nosso meio, o amor ao estudo, ãs pesquisas, ãs indagações scientíficas. E, se infelizmente não conseguimos ainda, de maneira completa, os nossos objectivos,
consola-nos todavia a certeza de havermos trabalhado tanto
quanto nos permittem nossas forças e nossas possibilidades,
para o cabal desempenho da missão que nos foi confiada.
Assim é que, ao par das altas finalidades da Embaixada organizada pelo Centro Acadêmico M Oswaldo Cruz** ã
Republica Argentina, o Departamento Scientifico fez-se representar junto a ella, officialmente, nas pessoas dos seus
directores, os doutorandos José R a m o s Oliveira Jr. e Licinio
H. Dutra.
Concorrer para a intensificação do intercâmbio intellectual entre Brasil e Argentina; contribuir para maior approximação entre os homens de Sciencia dos dois paizes, afim
de que da cooperação de uns resulte maior efficiencia dos
trabalhos de outros; proporcionar aos nossos estudantes u m a
optima opportunidade para ampliarem seus conhecimentos
estudando a organização hospitalar de Buenos Aires, onde
tanta cousa ha que aprender, — taes eram os objectivos que
tinham e m mira os organizadores daquella viagem. E acreditamos que estas finalidades foram attingidas cabalmente.
Logo após a chegada, foi a nossa delegação visitada por
u m commissão representativa do "Centro Estudantino da
Faculdade de Medicina de Buenos Aires**, que foi levar aos
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rarisdtittr* brasileiros a sua saudarão de collegas c o seu
abraço de irmãos. Scientes doa objectivos da embaixada,
atarrssaram^c elles e m collocar a disposição dos visitantes o
ara *ala«t de conferências, bem como as paginaa de sua re>
«iate. por* leitura e publicação doa seus trabalhos.
A rrsi»ta do Centro Ksiudanliim, da qual diversos exempla/r* foram offerccidos no» estudantes brasileiros, tem m a leita abundante r valiosa, repleta de cominunicaçôea interrssaiitos* e artigo» originara.
Km visita ao Hospital da Clinica, onde fazem seus
rurM* pretictSi m chamados "praticantes menores" da Faculdade de Medicina, teve o representante do Departamento
oe»wjo de adquirir algumas revistas e sepnratas publicadas
*ob a urientaçáo daquelle estabelecimento, assegurando-lhe
o Ilirecitir da Bibliotheca que continuaria u remetter regularmente, ao Departamento, todas aquellas publicações. A*
algunt estudantes daquelle Hospital, fórum offerecidoa, pelos no»%oa collegas, diversos exemplares da nossa revista,
beta como algumas obras de professores da nossa Faculdade
T a m b é m com a Directoria do Centro Estudantino estabeleceu o Departamento condições de permuta de revistas
e publicações avulsas entre aquella associação e o Centro
Acadêmico "Oswaldo Cruz".
O» academiooa Orlando Campos e José Arruda Botelho,
iscquiescendo a u m muito amável convite do prof. Bernardo
\SBi lt*£%#*** \merlto c P ^ W e n t e da "Academia
Mrioi«| de Medicina- daquelle paiz, estiveram no seu laIjratorio onde puderam ter o ensejo de repetir, sob a orieniín^lLr
1 ^ ° HiaM,lU' *l*am** das mais recentes
«J^roc^
^ a q t | c „ c c m í n c n | e «cienüata. O
"•«^P»» o Departamento algumas publicações.
Horp^D^^JL^?10^?! ° doutorando Licinio
*~*Smi£m\j^^
Scientifico
a t>ondo e m f ó c
• SM orfuux^íTT^«^ I *
° não só
as suas ulümas experunentaçõea. Neste nu-
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mero damos publicidade, por ter despertado interesse na classe acadêmica, a uma parte daquella palestra.
O mesmo se diga em relação ao "Instituto de Nutrição*'
e "Escola Municipal de Dietetica", dirigidos pelo illustre
scientista Prof. Escudero, grande admirador e amigo da nossa Faculdade e de cuja personalidade todos guardam a lembrança dos felizes momentos do seu amável convívio.
Não menos importante e merecedor de especial referencia deve ser lembrado o "Instituto Municipal de Ia Tuberculose (Hospital Tornú) que sob a sabia direcção do prof.
A. Raimondi reúne um pugilo de jovens sei en ti st as ao afan
de desvendar os mysterios da tuberculose.
E assim, procurando extender o mais possível o seu campo de acção, sempre tendo em mira o aproveitamento e beneficio do estudante, poude o Departamento Scientifico levar, além das nossas fronteiras, a merecida fama de nossa
Faculdade, honrando-lhe o nome e confirmando-lhe, ainda
mais uma vez, as proverbiaes tradicções de valor e de gloria.
O. C.
"A Chimica Ba ver"
A directoria da "Revista de Medicina" agradece aos dignos gerentes da "A Chimica Bayer" de São Paulo, srs. Erich
Sommer e Eduardo Sack, que muito gentilmente auxiliaram
a publicação do presente numert. Este gesto bem demonstra
a comprehensão que possue a direcção deste notável e reputado estabelecimento da industria chimica pharmaceutica
sobre os elevados princípios que norteiam os desígnios do
Departamento Scientifico do Centro Acadêmico "Oswaldo
Cruz**.

