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El nostre programa és curt: Guerra
al babau; gloria al murrio Parlar cIar;
posa1' els punts sobre les 1; rematar el
venyut; aplaudir sempre el vencedor, sia
el qui sia. 1 viure si pot ésser amb 1'esquena dreta.
De por no en tenim. Sabem que les
nostres fiblades aixecaran butllofes i ens
crearan enemics. No hi fa res. El ric, el
poderós, <.1 triomfador, són la gent que
ens intereu .1. Contents elIs, contents tothom. EIs altres són, per a nosaltres, un
zero a l'esquE)l'l'a.
Volem acabar amb la hipocresia. Volem demostrar que moral, deontología,
integritat, fermesa, idea.l, són paraules
buides i paranys que els vius paren als
rucs. Volem acabar amb la ignorancia i
la bona fe, J pensem aconseguir-ho, emprant tots els mitjans possibles.
Pel' comen<;ar oferim la nostra ploma
i la nostra tribuna a qui vulgui comprar-la. Qui millar pagui sera el nostre
senyor, i qui res no tns doni, que es prepari. D'aixo els reaccionaris en diuen
jectoria est~ marcada, el nostm proposit
ferm i el triomf ens espera.
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IIn eXemple nelas'
EIs advocats barcelonins que ens perdonin. Les nostres censures no van pas
directament a les persones sinó a la collectivitat i aquesta no ha de sentir-se
(lfesa. Tothom té dret d'opinar com vulgui i nosaltres aprofitant aquest dret
volem fer-ho en veu alta.
Sí, senyors. Humilment creiem que els
advocats barcelonins no han estat afortunats. Ens referim al fet de no transig"Ü' amb la Dictadura i escollir una Junta
que va ésser dissolta i substitulda pe!'
una altra. Si uns anys després la truita
se'ls ha girat, pitjor per a ells. Al nostre
entendre--i amb nosaltres pensa tot el ,
país i fins ens atrevim a assegurar que
tot Europa-soIs han aconseguit posal' en
evidencia una cosa: la manca d'Unió
i l'amor per al CoHegi, la sagl'ada institució necessaria per tal com és útil i practica com cap altra.
Entre gent de canera i que s'estimi
una mica, no ha d'haver-hi dísCl'epan~íes. Aíxo és cosa de porteres.
En canvi, els metges podem vantarnos de tot el contrario Durant la Dictadura varem tenir eleccions per a Junta Dil'ectiva, com els advocats. Com els advo,cats varem haver d'escollir noms ,que no
fossin sospitosos i varem tenir el talent
-de saber-los trobar. La Junta no meres.qué la dissolució. Com havia de mereixer-Ia amb un doctor García Tornel a la
presidencia? Ben al contrario
1 avui, en caure la Dictadura, podero
fer pam i pipa als advocats i dir-los amb
veu alta i el cap més alt, encara: Ho
veieu? La nostra Junta és ideal. Agradable a la Dictadura i agradable a la nova
situaci6. EIs metges sabem el que ens
fem i demostrern més cultura, més civisme, més energia.
I

Estudis moderns deguts al barretinaire japones Tabarra, han descobert que
el gel'men de la febre ondulant mutualista no és degut, com es creia fins ara,
I a un tl'icomonas sinó que és produ'ida
I per un hematozoari que es troba a la
1 sang, de preferencia en forma d'anells
. o aliances.
El diagnostic diferencial amb l'hema~
tozoal'i del paludisme esta en que les
formes malignes abunden en tots els
paisos sense distinció , en calids i freds
i el no ésser indispensable la intervenció
del mosquit; és suficient el conta~te d'home ahorne.
Certs estaments del camp i de les ciutats de més de 10.000 habitants n'estan
predisposats. L'edat no és pas immunitzant.
Les gotetes de saliva que es projecten
a distimcia, sobretot en fer discursos
acalorats en reunions o assemblees, són
extremadament riques en virus fíltrabIes.
Malgrat que l'agent d'aquesta malaltia és cultivable en tota els medis i malgrat segregar toxines i endotoxines es desconfía poder obtenir cap setum ní vacuna curatius.
S'ha isolat una aglutinina d'una especie desconeguda fin s avui dia, puix que
té la propietat d'aglutinar en massa, no
pas els germens sinó les persones atacades.
La profilaxia ha d'anar encaminada a
isolar i fer el buit als atacats.

Feia ja alguns mesos que l'opinió púBAIXA DE COTITZACIONS A BORSA
blica es mostrava justament alarmada I Abans de diumenge, un metge es cotitdavanL l'increment que anava adquÜ'int zaya a 22 enters. Avu! es cotitza a 30 cenla circulació de metges a la ciutat de Bal'- tims i manquen encara compradors.
celona i en algunes poblacions fomnes.
Totes les noies que estaven més o
Hom veia que aquesta classe de ciuta- rnenys prom eses amb metges, han sigdans anaven poc a poc envaint-ho tot nificat a 11ul's pretendents que era 1'hora
sense que ningú sabés explicar-se lIur de rompre.
procedencia. Fins els temperaments més
A «L' ALIANQA»
freds i estoics, aquells que retreient a Espronceda deien un any enrera "que haya
El doctor Girona, davant el perill d'Llun médico más, ¿qué importa al mun- na invasió de metges, ha fet barricar les
do?", havien comenQat a participar de portes del Palau de la Mutualitat.
la preocupació general i parlaven obe1'MalgJ'at aixo, sernbla que tID tal Setament del perill que per a l'ordre públic gura Pérez esta fent esfonios sobrehusignificava la invasió constant i progres- mans per a penetrar-hi.
siva deIs metges.
A LA R. A. DE MEDICINA
Una Talzia portada a terme la nit del
diumenge per un escamot d'agents de
La Junta de la R. A. de Medicina s'ha
policia a les ordl'es de l'Inspector Díaz .re~1Uit en se:;;sió permanent. A les onze
Alonso, sembla que posa enLre les mans del matí s'ha donat ordre d'interrompre
de 1'autoritat tots els detalls d'una vas- la circulaci6 rodada al carrer del Carta organització que en un gran edifici del me, a fi de no despertar els senyors ac&carrer de Casanova es dedicava a la ma- demics.
nufactura, en gran éscala, de metges i
UN METGE AUTODEVORAT
cirurgians.
Amb la det811ció deIs aut'Ors, la poliEn un deIs parterres del Parc de la
cia ha pogut procurar-se dad es fidedig- Ciutadella, prop de l'antiga vaqueria,
nes que demostren la gravetat enorme de ahir a la tarda un guarda descobrí un pil'afer.
lotet d'ossos nets i pelats.
La identificació, segons els perits docHi ha gran reserva en els cercles ofito1's
Saforcada i Coroleu, hauria estat ímcials, pero nosaltres sabem que existeipossible de tan rosegats com estaven, si
xen pel'sonalitats complicades.
Ensems que felicitem els incansables al costat mateix hom no hagués descodetectius que han prestat aquest servei bert una Uetra, adreyada al senyor jutAque~i númeru ha estat visa!
tan important a la ciutat, recomanem la ge, -concebuda en els següents termes:
"No se culpe a nadie de mi muerte.
per la censura governat-iva.
major calma als nostres lectors, i al jut- .
ge instructor des d 'aquestes columnes li L'alltor sóc jo mateíx. Mancat de pa vaig
comenyar- a menjar-me les ungles. Més
diem: ,,¡ Duro con ellos ~)l.
tard vaig l'osegar-me els punys. Ja enlleminit, he acabat l'apat menjant-me les ria passat, la intervenció oportuna d'uns
ELS E;FECTES DE LA SUPERPRODUCCIO
agents de policía posa fi a 1'incident.
restes de les meves restes."
Identificada la personalitat del perseSen'lbla que totes les previsions sobre
Va signada, pero la família ens prega
guit, resulta que es tractava d'un metel nombre de rnetges posats en circulació discreció. R. 1. P.
ge mallorquí que venia a fer fortuna a
per la fabrica del carrer de Casanova
SETZE METGES ATAQUEN UN PRESSUMPTE
Barcelona i que ignorava totalment els
han estat sobrepassades.
MALALT
greus
esdeveniments d'aqu ests dies.
De mica en mica van coneixent-se
ELS PROCEDIMENTS EMPRATS PER A LA
nous detall s deIs efectes de la sobreproi AQUEST ERA UN METGE !
ducció que algunes persones inteHigents
FABRICACIO DE METGES - L'INVENTOR
En tota mena de tragedies, per esgarri- DEL SISTEMA _ LES PRIMERES MATERIES
comparen a la inflació germanica en l'efoses que siguin, acostuma a presentarpoca deIs bitllets de mil milions de' t se
alguna escena comica.
Malgrat el que s 'havia dit a primeres
marcs_
El cas succelt ahir a la Rambla n 'és hores d'ahir, sembla que éls procediSera molt. difícil fel' un calcul aproxi- una petita mostra.
ments de fabricar metges no tenen res
mato EIs versats en coses de números
Un pobre llatzer, mal vestit i pitjor ali- de modern, puix que el seu inventor,
Jiuen que el nombre de . metges és sen- mentat, que acabava de desembarcar del Hipocrates de Cos, ja els havia explotat
zillament incalculable.
vapor ".Jaime In, procedent de Palma de molt ele temps abans de Jesucrist.
AIguns carrers v:an plens de metges Mallur~aJ s'arrecona a un arbre de la
Solament que en aquell temps, com
sense tl'eball que circulen en actituds poc Rambla de Santa Monioa amb la inten- que no hi havia encara ni l'electricipacífiques.
ció inconfessable de bescanviar la pes- tat, ni les maquines -d'avui, la producRom parla d' alguns casos de caniba- seta. De cop i volta, es .veié voItat d'un ció Elra escassa.
Les primeres materies procedeixen acJisme intermedic, si bé afortunadament grup bastant regular demetges que pretenien
pre,
s
tar-li
llurs
serveis
professiotualment
de la classe mitja sense disno s'han cónfirmat.
rfe
gremis.
nals.
tinció
El que sí sembla confirmat és que el
El malalt, en donar-se compte del peELS DETINGUTS
gran cirurgia doctor Puig i Sureda s'ha
decidit a operar per un duro cada mes rill, ~pr~ta a córrer Rambla amunt, per- I A la delegació del districte hem poi que l'ülustre doctor Duran Arrom, pre- segUlt d aprop per 16 metges que cor-¡ gut enterar-nos de qui eren els encartats
sident-fundador de l'Instituto de Medici- rien tant com ello
en aquest afel'. Algun, per HuI' extremana Práctica , ha instaHat un dispensari al
Davant del carrer de la Canuda, en da joventut, i algun altre, per trobarcarrer de Migdia i viu de la presidimcia el precís moment en que anaven a atra- 'se ja a l'edai de jubilació, fmiran prod'un Comite Paritario
par-lo, i solament Déu sap el que- hau- bableOlf'nt' rircumstancir.s atenuants.

I

«c:lantage,>. Tant ens fa. La n08t.ra ha-

Sobre I'efioloila de la
lebre mallina

LA
SIlUBIOSI :\IEDICO-POLITIQUES

IIDa troballa derma·
fololllea

El Docfor

1\IANXIULA

Hiqu~1

Daifa

Deixal'íem dé cnmplir un deIs deures de veure dos definilivament tot aquest
'lue ens hem imposat i manca ríe m a la
períocle dl'aconiit, durant el qual la ininostra condició de catalans i d'homes f¡uitat i la injustícia han estat exaltades
liberal si, en sortil' a actuar a la vida com a signes supl'em de 1'ol'dl'e i de
pública en aquests rnoments de desvet- la lIei.
llament ciutada, no féssim constar la
1 tot aixo, el doctor ~liquel Balta, ho
nostra protesta per l'exclusió del decret ha hagllt de sof1'i1' per can a del gran
d'amnistia, que havia de reparar les ex- amor i la gran generositat-amor i getralimitacions abusives del poder, d'a- nerositat que mai no sabrem pas 1l0a1'
queIls germans no tres 4ue han sofe1't com es mereixen envers la patria de
per ecució per causa de la justícia i de tots nosaltl'es; i tot aixo ho ha sabut
l'ideal i que, lJé des de I'el'gastula on suportar i sofrir amb una tal dignitat i
\ iuen privats de la llilJertat tan cara a una tal valentía, que no dubtem pas a
l'home, bé de de l'exiIi on han hagut considerar-lo com a model de patriotes
de suportar penúries i miseries de tota i d'hornes bOl1s i honrats.
mena, esperen vünament 1'hora de torAvui, doncs, que ens disposem a lluinar a reintegmr-se ti la !lostra vida cital' en defensa, sigui com sigui, de totes
vil.
Pero mancaríem a més a la nost1'a con- les causes justes, i per atacar a tots
dició de pl'Ofe sionals de les ciencies me- aquells cayallers d'indústria i tots aquells
diques si no ens recordéssim d'una ma- pirates que, amb fíns inconfessables,
nera especial del nost1'e company j col- sense la més mínima dosi d'idealitat i
lega el doctor .:vliquel Balta, farmaceu- amb la més absoluta manca d'escrúpols,
tic, el 4ual, amh un alt sentil del pa- volen b'em'e pl'ofit de les circumstantl'iotisme i del sacrifici, sabé afronta1' cies, avuí, repetim, volem dir ben alt
totes les conseqüencies derivades de la j ben fort, i amb tota l'emoció que ens
seVil actuació en els moments de maxim omple l'anima, com és de gran la nostra
pel'i!l per als (lui, com e1l, defensaven , simpatia í com és de fervent la nostra
sense pOI' la causa d 'una idealitav senti- arnistat per al company inoblidable, el
doctor Miquel Balta, espill d'homes noda per tots nosaltres.
bles
i cavallers, en el qual ens hem de
Perque el doctor llalta ha hagut de
mirar
tots i del qual hem de trem'e exemveUl'e com el'a expedientat, i, sense ni
ta.n soIs ésser-li permes de defensal·-se. pIe pel' a les nostl'es actuacions futudesti Ln'it del seu carrec de cap de la Sec- res.
ció de Química del Labol'atori Munici1 volem di!' també, en aquesta hora
pal, la qual cosa va ésser decretada per tan prenyada de pl'ometences per a tots
uns homes que ens havien estat imposats els hornes' que ens sentim liberals, com
per la !lei de la forc;a; ha hagut de veu- creíe'm escaient de 1'etre públic testimoni
re tam hé com el tenien empl'esonat tren- de la nost1'8 més sincera i pregona adta-vui[ mesos, durant un deIs quals hom
miració envers aquell qui ha sabut éssel'
el deixa en la més absoluta incomunicació valent i noble í fIue no ha tornat maí enamb la resta del món; ha hagut d'emi- rera davant del perill per gran que foso
grar, per fi, de la nostra tena, pel' tal A ell, i a tots els qui han donat proves
d'evitar mals més greus per a ell, i quan de la maxíma noblesa, palesem des d'asemblava arribat el moment d'esbol'l'al' questes ratIles els nost1'es vehements detotes aquestes vexacions hom li ha dit sigs de veure'ls ben avíat entre nosd'una manera brutal que, per ara i tant, aItres per tal de poder donar-los I'abrahavia {te renunciar a la dolga esperan9a <;tada acollidora de l'amistat..

La Dermatologia calalana esta d'enhorahona Després de més de sis anys d'estudis detinguts, s'ha vingut en coneixement que exisleixen íntime relacions
entre els entiments i idees polítiques, i
el creL 'ement de les produccions piloses
tle la cara. Més ben dit; segons la quanLitat (le pel que hom porta sobre el llavi o arran de barba, seran les convicciüJ1s que tinguin els ciutadans sobre la forma que ha de revestir el Goyern que el administl'i. A una grossa
barba i exhuberants mostatxos, corresponen alTelats sentiments dinastics; a
una cara rasurada i fina, conespon una
intensa fe republicana i liberal. En efecte; aquestes últimes idees i el saludable
costUll1 de portar la cara ben afailada,
són tendfmcies modernes; al revés del
que passa 1.1mb l'antiquada moda del pel
llal'g i les historiques formes absolutistes.
• ro sabenl per que" sera, pero les relacions existei '\:en. Tal vegada 11i hagi qui
no yulgui tenir pel de tonto. Tal vegada
hi hagi (lui se'l dei i créixer per a facilitar que li pl'enguin ...
Fetes les degudes comprovacions, la
tesi resulta certa. Per aixo els carlins
gastaven aquelles ft'ondoses barbes. Pel'
aixo també pOrlaven o porten pel a la
cara: Maura, Canalejas, Dato, Garda
Prieto ... Quant a Romanones, recol'dem
l'ariecdota d'OJ'tega i Gasset: "Estos bigotes serán siempre monárquicos.-Pues
a afeitarse enseguida.» Mal'ceHí Domingo i I'Indaleci Prieto van afaitats. Marañón com a més avan<;tat, gairebé (,inberbe". Aquests dies es deia si Sanchez
Guerra s'afaitaria o no s'afaitaria; finalment sembla que s'ha retallat la barba,
pero no gosa a treure's un rossec tan tradicional. Tot aixo explica quines idees
dominen en la joventut universitaria;
explica també la . persistencia de la bar- ~------------------------------------------------------------------------------------------------------~
beta d'En Cambó; grisa esllanguida, pepugui have1'-hi coses capaces de molestar
ro aguantant el «tipo» a través de la Hisel nostre model. Es clar que aquest metOria.
e
tode comporta molts mals-de-cap, puix
Després de tot aixo, creiem que queda
I que aleshores el nombre de descontents
comprovat el feto Ens resta solament una
pot ésser gairebé comptat amb el de subfranca afirmació afer; Tots els que fem
jectes
l'etratats, més que més en el nosLA l\1ANXIULA teníem ja de temps el
El director de LA MANXIULA-suposaludable costmn d'afaitar-nos diaria- sant que hi hagi director-ens va venir a tre país, on tothom és mustre, tothom és
ment, per necessitat, per comoditat, i trobar í ens va di!'; «Home, vós que te- insigne, tothom és immaculat, tothom és
per higiene; pero des de que els nostres níu anomenada de bon al'tista (aixo és honest, tothom és posseldor d'una enordermatolegs han llengat aquestes moder- un dir, naturalment) us ham'íeu d'encar- me quantitat de desinteres, en fi, on totnes teories, nosaltres encal'l'eguem cada regar de fer-nos alguns retrats de totes hom és un angelet de Déu Nostre Senyor,
dia al nost1'e barber que ens .faci una aquelles pel'sonalitats destacades, per llur de tal manera, que a vegades hom arriba
a pensar si el Pare Etern (de grata mepassada més i qué repeli.
saber i actuació, dins de la «humilde y moria) ens ha volgut donar una prova
BACTERIOFAG
sufrida clase farmacéutica. » Nosaltres, . de la seva infinita misericordia constidavant de tanta insistencia i d'acord amb tuint-nos en poble escollit, vist el fmcas i
---------------------------------------------------. la nostra feblesa característica, que fa la ingratitud del poble jueu.
que no ti.nguem un no per a ningú, no
Malgrat de tot aixo que acabem de dir,
varem
teni1' més remei que acceptar.
nosaltres este m carregats d'un optimisme
§ e e•
Tot amb tot, ens donem perfecte comp- que ni el de cel'ts dictadors en els seus
El doctor Garcia Tomel, que la Junta te de com és difícil ]a nostra tasca. Ens bons temps, i estem disposats a treballar
del mai prou illustre CoHegi de Metges explicarem. Si nosaltres militéssim, en amb una gran dosi d' energia i amb la
ha designat per a diputat provincial, é'l el camp de l'a1't, al costat d'aquells grans maxima bona fe, ben entes, P81'o, semel mateix que ha actuat de president du- pintorassos que es diuen CarIes Vazquez, pre que la inspiració ens sigui propicia.
rant la Dictadura, i el que seguram"'llt Romero de Torres, etc., etc., aviat ho Diem aixo, perque no fora res d'estrany
hauria estat assembleista si hi hagu~s tindl'íem arranjat. Cal' aquests bons se- que la nostra obra, pequés de discontípogut al'l'ibar a temps.
nyoJ's són de pasta d'agnus i es dobleguen nua i es produ'issin parentesis més o
a tot, per tal que els seus clients quedin i menys llargs en la nostra activitat pictosempre bé, sense oblidal' mai les més es- l'ica, la qual cosa, pero, no voldria pas
El doctor Sayé, aquell senyor del ban- trictes normes ele l' art, natul'alment, la dir que no tl'eballéssim, no, la nostra insquet a Cuba, encara no es decideix, sem- qual cosa té per l'esultat que tothom que- piració ens hauria fallat i nosaltres establa, a presentar la seva candidatura. di content i no hí hagi pas manera de riem fent els maxims esforgos per a pesPotser fóra l'hora de fer-li un homAniLt~e I}l'oduir-se cap mena de conflicte per mol' car-la de bell nou.
Es molt possible que en el vinent nú en el qual tots el catalans hi prengues- de la semblanga, perque el nostre burges no té altre interes que el de fer goig, mero, comptant sempre amb la inspirasin parto
ció-punt sobl'e· el (1l,lal ens permetem
i tot el demés són trons.
• • •
Nosaltres, pero, tením la dissort de d'insistir un cop més-, publiquem ja el
pertanyer
a aquella, o aquelles escoles nostre primer retrato
No cal oblidar els sacrific.is que el doc- 1
Aprofitem, de moment, aquesta ocasió
per
a
les
quals
una de les característitor Pi i Suñer ha fet perque els hnmes·
per
a oferir els nostres humils serveis a
catalans no passessin desapercebuts du- ques essencia]s de Part radica en l'hones- tot~ els professiQnals de la Farmacia, i tetedat,
és
a
dir,
treballar
amb
la
maxima
rant la Dictadura.
bona fe tot deixant de banda les influen- nim la seguretat qlle quedar¡¡,n contents
cies externes. Tenim, fíns a un cert punt, del nostre treban i de l'alta qualitat de
• ••
una determinada inc.linació envers el pre- la nostra obra.
EL PINTOR.
. Fou el doctor Gambra el qui n.o va domini del subsconscient (Sobrerrealis,
.
,
signar el documeñt deIs Profe~ors de me? Potser sí), i él, posar damunt de la ._------------------------------------------------la l\Iancomunitat a fi de no ésser desti- OOla, valent-nos deIs pinzells, tot aIlo que
REVISAT PER LA
veiem en les persones, ·sense pensar que
CENSURA GOVERNATIVA
tult. .
"
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ACildemies I (onlerCnc:ies
S OCIETAT l\IEDICO-FARl\IACEUTI CA D ELS
SANTS CO SIUE 1 DAl\IIA

__ ·n.i¡j del dio 13 de II/orf del 1930 d . J. C.
a les 19 11. 10' i 3"

1 cil'Ul'giü. 2 interno'ides, 2 especialistes
en malalts sans, 1 radióleg opac i 1 apologeta presenten un cas d'una noia de 23
anys, 7 mesos, 4 dies, 3 hores, 2 minuts i
5 segons, guarida sobtadament en 2 dies
tu hores, 15 minuts i 2 segons.
Els comunicants oJisposaren cadascun
de 15 minuts i 3 segons per a la desCl'ipr.ió detallada del .cas, i 2, 5 de segon. per a
la I'ectificació.
Es tracta d'una noia diagnosticada, pel'
palpació, d'apendicitis aguda banal primer i que la íntervenció feta als 10 minuts
i -1 segons demostl'á macl'oscópicament
ésser un procés tuberculós de l'apendix;
diagnosticada més tard de transtoms per
brides, relíquies de la primera operació, i
que una segona intervenció-que no salta
l'arcada pubiana per baix i s'atma a l'apendix xifoides per dalt-evidenciá de
moment tractar-se d 'una tuberculosi peritoneal i anexial; diagnosticada més tal'd
de pel'ibl'onquitis tuberculosa amb adenopatia traqueo-bronquial, com a torna;
diagnostic recolzat en una submatidesa,
frec peural j estertors fins a la base; diagnosticada més tal'd de bronconeumonia
tuberculosa amb unes temperatures pels
voltants de 43° sense la intel'venció de cap
alfombl'eta electrica o frec digital del termometre que les expliquessin.
La mal alta proteimorfa, escamada sen s
dubte de la serie d'operacions i diagnostics successius fets a hores diferents, se
sentí sobtadament guarida a les 18 hOl'es,
25 minuts, 3 segons i 2 ,' 5 del rellotge
despertador de sobre la tauleta, que
es queda parat senyalant-ho i amb la corda íntegra.
El cas, com es compren, té un gran interes perque ve a revolucionar moltes coses acceptades avui dia en clínica sense
base suficient i perque pennet, segons els
al1tors, assentar les conclusions següents :
1." Que el d iagnostic clínic mai no podra sosten ir-se per incompleta que sigui
l'anamnesi i per defectuosa que sigui l'explol'ació si la interven ció no ve acte seguit
a corroborar-ho amb un diagnostic completament oposat al' anterior.
2.& Que una primera interven ció no
immunitza contra una segona, ni contra
una tercel'a, cas que el malalt hagi resistit
les precedents.
3. a Que el malalt no deu ésser explorat del pit fins que una laparatomia
mitja el més amplia possible doni la certesa instantania de que la suposada lesió es troba pel' sobre del diafragma i es
vulgui respectar aquest-adhuc en el cas
que deiA.i passar un xic de llum.
4. a Que la tuberculosi peri-bronquial
és una entitat ben definida.
5." Que la adenopatia traqueo-bron~
quial és una afecció més propia de 1'edat
adulta que no pas de la infancia.
6.· Que la bronconeumonia tubercu~
losa és una afecció de les persones calides.
7. a Que els analisis de laboratori no
tenen cap valor i és al darrer a que
hom ha de recórrer, si mai queda temps.
8. a Que respecte a la desviació del
complement la S. 1\1. F. S. C. D. hamia
de pl'eoeupar-se de fer-Io tornal' pel bon
camí que mai hauria d'haver abando
nato
9. a Que l'examen pels raigs X soIs ha
de fer-se després d'haver-se donat d'aIta
la malalta, mai per a seguü' l'evolució
d'un procés i molt menys per a fer un
diagnostic que en últim terme sempre
sera fet a les fosques.
10." Que els casos mal estudiats i pitjor interpretats són els que de preferencia han de presentar-se a les societats mediques per al llulment del comunicant o
deIs comunicants cas d'ésser més d'un;
i deuen publicar-se les comunicacions
en els organs de publicitat respectius per
a donar a coneixer al país i a l'estranger
i especialment al nou estat Vatica els
avengQs de la medicina insular.
11." Que en la confecció del non pla.
J
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GALERIA DE METGES aLUSTRES
d'estudis univel itaris 'implartti pel'
R. O. re 'udt obligatori de la'ronometria.
12.' Que es nomeni una comissió per
a l'e ludi de les hores més propÍcies, tant
per a raparició de les malalties com per
(.rcIltlent del (ol"lesU de Neties de BartelODa)
a la de Ie~ guaricion_ més o menys sobéssel' una mena de senyals ma(joniques
En
inauO'urar
la nastra galeria medica
tades.
que fan deIs col·legiats partícules inteun"
deUl'e
de
gratitud
i
respecte,
a
creiem
a
13. i darrera. Aconsellar a tots els
grals
d'un tot harmonic. No hi ha un sol
I'en~ems
que
de
justaadmiració,
encapmetges que a més d'estetoscop, teTmometre, xel'iuga d~injeccions, ,l'eceptari per I <;alal'-la amb la figura de més relleu del metge que en despertar-se, al mati, no
a toxics i medicin.es més o menys ano- JI digne Col.Jegi de la provínci.a. Hem ano- cuiti a cercar en el diari el somriure gració del (loctor Gal'cía, est.er€otipat e;n
dines, etc.. portin a la butxaca de 1'er- menat el doctor Gal'CÍa.
EsUt en la memOria de tots l'enel'gica primer terme. 1 aleshores, S1 el troba,. ~s
milla o al puny un cronograf de precisió '1
amb minuteres pe1 pols, les guaricions campanrd. portada 'u cap pel doctor Gar- feli({, i la clientela en rep els benefIcls
cía opo 'ant-se en un principi a figUl'ar immediats .
sobtad€s i els honoxaris.
La fama del doctor García com a puen candidatura, i després a acceptar la
pre. ülencia dclCdllegi. Res hi valia.: ni blicista, ha depassat les paTets del seu
els mile'l.·s de cartes i telegrames arrlbats despatx. Des del sanscrit a l'espel'anto,
deIs quah'e punts cal'dinals de Barcelo- passant per l'andalús i el mallorquí, totes les lIengües s'han disputat l'honra
na ni la vaO'a
de 2 minuts que feren; tots
o
.
els metges 'i curanderos de la provlllcla, de traduir-li les seyes descobertes. Cap,
])ero, com el seu darrer tr'eball, que li
pogueren vencer la "Seva: modestia innata.
Fou precisa 1a intervenció de les cance- valgué el premi Nobel d'Higiene i sembla
Heries i l'ord1'6 energica i comminatoria que li portara un silló de la "Real».

I
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va inquibil' en l'apat 200 metg s més
deIs que hom comptava sense am olíar,
aixo no, el menjar. El l'esultat fou
trobar-nos en sortint de I'Hotel, rel] ;:; tots
en un aUre restaurant per a 1 atar la
fam. La sobre-taula fou anima
i desitjant no oblidar mai més aqu
diada
se'ns va ocórrel' fer un apat men
1. Les
idees s'afinaren i en acabal' h'
1n cristallitzat en un projecte definit . La creació de la Penya deIs 13.
En un principi volíem qH~ tots fóssím
dermatólegs i per aixo el om primitiu
de la societat fou a l'es~l modern SIPETA, és a dir, "Socjé~té Internationnale
pour la Protection ~t pour l'Élevage du
'rreponema Argentl . Solament que no
essent possible tl'OC l' 13 dermatolegs entesos, acceptarem .5ocis de tots els estament medics.

1

- ... ?

-Naturalmer. t. Sempre hi ha desel'tors
1 senyors que 'ho s'avenen amb cap Reglament. 1 aq 1 1í qui falta al Reglament
queda expulsfll, Ja llei és dura.
... ?
(
- Oh: Jo ¡ us ho he dit. Jo sóc el PriOl'
'i faig el,',

vull.

- , .'¡

elar ! La desgracia cau sobre
lyS ho pensa. En ingressal' als 13
"ap al que s'exposa.
om a mig sopar. En Montanya i en
Vivancos mengen com dos bulldogs, mirant-se de cua d'ull vigilats severament
pel Prior, que algun cop diu que ha ha,g ut de descompal'til'-los. Segons sembla
les seves baralles són sempre per un tall
,le Hornillo sobrel' i un bocí de botifarra.
En Gonzalez diu uns versos "no aptos para señoritas» i l'Alomar s'ha excusat. En
,Cabré encara no ha arribat. En Bonifaci
treu una capseta de POIVOI'S que ell anomena bicarbonato Els altres s'entretenen
modestament. L'interviu segueix:
- ... 1
-Mostassa ! En feu una pregunta indelicada. Penseu que si se sap que jo ho
he dit .. .

-Dígame: ¿qué es lastrunatitis?
-La stomatitis es la .inflamación del
estómago.
-¿ y la apendicitis?
-La inflamación del .apéndi0.e.
-¿De cual apéndice?
-Del apén .. di. ce..... xifoides.
- ¿ y la metritis?
-Una congestión en ,.el metr
~--------------------------------- ~.

---.--------_.

LA MANXIULA, imi:t.a ',el .seu iHustI'e i admirat coUega el ):UtJil.etí del Sindicat de Metges de Cata rllIl,ya»" ·.e stableix
en les seves columna<: una

IIIBIJN

- ... ?

(+) El president del Co/'legi de Metges de Barcelona rodejat de les autoritats, al sortir

deIs funerals per l'anima {f.en Primo de Rivera

111111E

-Si és ai.:x:í, parlaré. El S. 1. P. El. T. A.
és un focus de desgracies. Calculeu. En
,tres anys, en Vivancos ha tingut cinc fills
i ha apuntat 21 assignatures de carreres
inútils. A més a més ha renyit amb en
Rossell. En Sola s' ha fet conseller del
Sindicat, amb perdua consegüent de la
seva reputació i 1'esperanc;a d'entrar a
I'Alianza. En González ha estat nomenat
"Caballero de ... ».
- Prou! Prou! Passem a una altra cosa. Local social?
--Els menjadors més economics i bruts
de Barcelona. Una sola vegada varem
anal' a un restaurant decent. L'Alomar
ens hi va duro Mai no ho haguéssim fet!
Hi ha germa que encara quan hi pensa
s'esgarrapa la calva i reclama a l'Alomar
la part de comissió que li pertany.

de l'autoritat per a. o1lligar-Io a acceptar
Aqllest treball el posa al costat deIs Erel caneco 1 fou aüd que els 130 votants lich, deIs Cajal i altl'es savis, i el transEn 'ella tindr':m cabuda ,els iBll:tmIes de
a favor i 'els L~ .que .s'abstingueren, crivim íntegre tot retent-li el més sincer
tots aquells qui tinguin idoos propies,
aconseguiren veure ac.(j)ID.plert el seu de- homenatge CJue hem trobat a la casa.
particularíssirr , oposades .0 .lli) :a 1'isig unimime de pOSSBU lIldll. cop a la vida
«Doctor D. Lorenzo García Tornel.
deari del Comite de Red:a.eciíb ,i deIs un president digne d'ruq¡ues.t nom.
"Habiendo examinado unas muestras
amics de LA MANXIULA.
El treball científic del do.ctor Garcia és de servilletas absorbentes "Madame X",
Vegi'" en la quarta plana la
immens i fructífero Ciru:r,81ia infatigable, compuestas de algodón y gasa hidrófila
,
el veureu sempre al peu del canó, és a marca "La Hermana», considero tratase
dil', a l' Hospital de la Creu Roja, donant de un artículo verdaderamente higiénico
amb valentia la cara a l"objectiu foto- que unido al protector de caucho "Madagráfic, cada cop que visitant ~a casa una me X" constituyen algo indispensable
personalitat de relleu, cal perpetuar l'es- para toda señora verdaderamente cuida---------------------------------------- ---------- deveniment amb publicacions grafiques, dosa y pulcra en su higiene íntima.
... ?
Decentment vestit, conecte. discret, no
»Estoy
seguro
ha
de
obtener
una·
rapi- Que més? Res més. Mireu i escoldeixa mai de complir els feixuüS deures
teu.
del carrec. En Academies, recepcions, so- da difu sión." (1).
Es 1'hOl'a de les postres. La canya i el
BoxA.--Ha tingut efecte a la Gran Ba- pars i arribades de tren, la seva ermilla
conyac
desapareixen innocentment en les
blanca
ha
esdevingut
el
signe
immacula~
(1)
Extret
d'un
opuscle
de
"Madame
la del Clínic un interessant partit de ·
Germans i les ametlles i les
goles
deIs
d-el
Col·legi
i
els
seus
copets
a
l'esquena
X".
Nosaltl'es
hem
fet
aquest
reclam
de
boxa que desvetlla una gran espectació
van
a pal'ar a les butxaques deIs
fruites
t
les
seves
abra(jades
amistoses,
vénen
a
franc
o
en anunciar-lo els empresaris . Malgrat
més
goluts.
Es l'hora també de les murésser el match per a pesos 11iures-almU1'acions.
Allo
fa escruixir. No es resmenys 10 de diferencia-l'opinió entesa ~,- ----------------------------------------------,---------------------------------------------------~
ni
es
perdona
ningú. Presents
pecta
tes,
era favorable al púgil més !leuger. Es tei absents queden com draps bl'utS. Els
nía confian'ia en la seva tecnica per totpollets es revengen de la lloca i la lloca
,
hom coneguda, i de la qual era pl'ova el
,
crudelment els pollets, i tots junts
pessiga
darrer combat per e11 celebrat a Madrid
Som supersticiosos. No hi podem fer companys el reben amablement i fan veu- fan un chal' celestial digne de la ploma
amb un contrincant de categoria, el re- més. 1 quan el director ens enca1'l'ega el re que no se'n l'ecorden del reglamento
d'en Sagarra.
sultat del qual combat fou un match nul. reportatge deIs 13, cuitarem a proveirEn efecte. 'l'ots em fan una l'ebuda enDR. MOSTASSA
Segurament tots sabran ja que el tavor'¿ nos d'amulets, d'aquells fotils que pri. tusiasta. Se'ls veu docils com moltons i
era en Ll. Guilera - el més lleuger en ven d'embruixament i de malots dolents acostumats al tracte paternal i despotic
'--------------------------------------------------pes, tot just pes mosca-i l'altre en Fer- donats amb una ullada.
del Prior. Aquest esta satisfet. Sembla
rer.
Despl'és -d' aixo, anarem decidits a la una lloca amb els pollets.
Com que es deía abans d€l match que recerca del Prior deIs 13, el doctor FranEntre plat i plat 1 interviu rutlla com
el tribunal tenia compromisos ineludi- cesc Santiña.
una Seda.
.
Tot just en pl'emsa el primer número
bles en favor del poulain Fener i la opiEn Santiña és un homenas.que imposa.
-Són gaires els 13?-preguntem.'
de
LA MANXIULA, un grup de banquers
nió va exaltar-se, va celebrar-se a porta Sembla un alemanyot d'avant-guerra. No·
- Segons-ém respon en Santiña-; 10, ha fet g~stions' prop nostre per adquitancada. Ni a la premsa ens fou perme- més li falta la punxa al ·cap.
12, 14... . Tretze justos no ho hem estat rir totes les accions del diari amb l'essa l'entrada.
Ens rep amablement i ens convida a ni ha sel'em mai. Porta desgracia. De ve- peranQa de l'evendre-Ies amb fort sobreMalgrat aixo, nosaltres sabem com -va- sopar amb la penya. J • ,
gades els germans han protestat. Pero pl'éu a l' ,;Alian"ia».
.
ren anal' les coses i sabem que tots els
- El reglament,., ens 1iiu, ho prohibeix jo sóc el Prior i faig el que vull.
El succelt a Datania, segons v~ura el
?
rounds varen ésser de domini del tot- aixo, sap? El 'regláment diu que mai no
lector en la secció' estrangera, ens ha
Just pes mosca Guilera, pero. la victoria es portara ningú a la' nostra taula sense
--Vema. En. el sopar d'homenatge al obert els ulls, i ham i'efusat.
fou acordada a En Ferrer. el consentiment de tots els germans. Pe- doctor Pedro Pons, l'homenatjat (ja deveu
Arnés, pensem fer un negocimillor:
S'airffiUeíx l'inexplicable fan . ..:u:el tri- ro jo sóc el Prior i faig el que vull. De comprendre que em refereixo a l'hoteler) . l'emissió d'obligacions de que parlarem
~\lnal 'a l!J. iO.r;Qa de l'ascendenGia:
mauerá que voste vingui i veura com els es va perme~re abusar una mica massa, proximament.
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DE SANT JUST DE DEU

El ( ire, 12-111 (Servei especial de LA
l\1.\. '.

L.\).

Fa l.I
quants dies que és amb nosal,
tres el
m gastro-enteroleg catala doctor Ual
1 l.\lonés, el qual des de la seva al I la ya traslladar-se a la
Yal] rI
is amb un cabec i altres estreo de d"
lerrur.
'I'othom, I la classe medica egípcia~
es pregunta
relació. ql~e pot ha:~r-hl
entre la seva ¡rofessló 1 les actlvltats
que desplega.
Després de molt s conjeclures inútils,
un atrevit reporté! ha aconseguit del
savi catala que li ti entranyés el secr~t
deis eus afanvs.
l'ea entre les momíes mileninies una 1emostració d'~a
teoría personal sobre R Megacolon. Dm
el doctu!' Gallal'd: ,( El \DIo? es fa 91'os
quan forces internes.li bhguen; Sl e,s
menja durant SIS dles
~s.e deposaI,
l'acumulació d'aliments
ma el megacolon. Essent així cap I IC més aproposit que la Vall deIs Rel p l' a co~
proveU' irrefutablemen.t la . lev~. ge:~lIal
teoría. Els vostres l'elS mIlI:;" lIlS s en·
terraven deixant-Ios fon;a libp
cap
orinal. , i aquests Reis tenen n. , Ion
la meya teoría és cet'tan.-XerinoLES CATARATES DE LA GRAN ESFIN.

El Caire, /1 t. (Ul'gentl. (Sel'veí esp\::
cial de LA :\JA;"¡XIULA).
.
Ha u1'l'ibat, cridat oficialment pel rel
Fuad, el savi oftalmoleg. doctor B~lTa
quer. J.,'ohjede del seu vlatge és d operatO de catarates la Gran Esfinx, la qnal
operació, degut a 1'aYan<;ad~ edat de la
pacíent i al seu estat dellcat, $mbla
presentar-se molt difícil. E~ d?ctor B,ar!'aquel', preguntat pels l?~l'lOdlstes, s ha
negat a fel' cap declaraclO; sembla, .P~
ro, que té grans esperances de reelXll'
gracies al seu meravellós metode d '~x
tracció. A tot el país regna gl'an anSletat per saber el rcsultat deIs tt'ebal~s de
1'eminent doctor Barraque!' .-Xel'mga.
GREU OONFLICTE A LA XINA

Xina, 5, 7 t. - En els ceroles fal'maceutics ha pl'Odu'it gran sensació el fet
de no haver-se inaugurat cap nova farmacia en el transcurs de I!:lS dal'l'eres
vint-i-quatre hores. El pl'esident. de la
societat de farrnaceutics ha reumt amb
u1'O'encia la Junta Directiva, per tal d'estUdiar les causes rl'aquest fenomen insolit, i per prendl'e les mesures. que calguin segons el curs que. preng.u~n els esueveniments. - Agemma HeCltlana.
UN JARDI BOTANIC A L'EXPOSICIO
DE BRUSSEL.LES

Brussel·les, 2, 5 t. (Servei especial de
LA MANXIULA).-Amb motiu de l'Exposició que ha de tenil' !loc dins de pO.c
temps en aquesta ciutat, la Junt~ DIl'edíva de la Société de PharmacIe de
Bruxelles, ha rebut de part del Comite
Organ itzador, l' encarrec d 'instaBa!' en
el recinte Je la susdita Exposició un Jardí de Plantes Medicinals. Segons sembla l'esmentada Junta Directiva, té la
intenció d'enviar un delegat especial a
Barcelona, perque es posi en relació
amb les personalitats que Ol'gamtza1'en
el Ja1'dí de Plantes Medicinals a l'Exposició Internacional, a fi que 1'assabentin
de com els fou possible de teni1' un exit
tan gran amb la seva instaHació, la 'qual
ha estat veritablement admirada pe~
tots els professionals que l'han visitada.

_. . . ... . .. .. .. ......

. ........ .

IIna espina misteriosa
Al pati de Santa Creu, a les deu del
matí, quan els metges, acabades les feines de 1'Hospital fan tertúlia per matar
l'estona i fer gana o bé per distreure-la.
A un grup de metges que parlen d'alguna cosa probablemen.t, s'~i ~costa u,n
primer espasa de la Cuurgla 1 despres
de saludar els del grup en genetal es
dirigeix especialment a un senyor que
no sabem ben bé si es diu Janot, Genot,
Ginot, Jonoff o Junot i li diu: Avui s'ha
perdut una operació for\(a interessant;
hem operat una espina bífida.
-Caram, sí que em sap greu-diu el
senyor de nom imprecisat, i pregunta:
-Ion la tenia clavada l'espina?

1

ülull1inat per una bombeta de filament
de earbó. Entremig de la boil'ina espessa
del rUin de tabac deambulen senyors
greus, obrers endiumenjats, passen escl'iyans. AlTiba lill vocal ourer amh el
caliquenyo als llavis.)
r. O. -Que tal, senyor Xirinachs, !fue
hi ha per avu i?
Sf>lty01' Xirinach .- Reclamació per indemnització d'invalidesa contra "L'Assurance pour ne rien payer".
r. O. Suposo que, com sempre, els
patrons són voste i el senyor Quincalla.
X.-Naturalment, i els obre1's són voste i en Progreso.
r.O.-Que és un afer gros?
X.-Crec que sí; no sé si demana el
rec]amant una indemnització de deu
anys.
r. O .-Doncs sera qüesLió de posar les
pe res a quarto a la companyia. Ja n'estic
tip que només m'envi'in algun parelI de
pollastl'ets de tant en tant. Prefereixo C0m
fan "El Ojo Avizor» o (,11 Socorro PerpétijO", que paguin amb efectivo me/rilico,
sap? Jo, pel positiu.
X. .la té raó. ja. \ mi aquesta "AssuIce» només em regala capses el'habanos
carel. deIs baratets. Al'a, que, com jo
urno, els venc a baix preu a un es, l' del barrí i alrnenys em faig unes
('S pessetones.
A ixí, el que farem es q llan vinp"ent de la companyia, parlar-li
·lp? Voste ha rlit que reclamen
il'inrlemnització, oi?
/fue és una fl'actul'a
las 1U>1'!
cuello i que 11' l enganxat el
r
. manera que
l'obrer '
Huna, veu tot el que
p
,<11 seu darrel'a. Almenys així m'ho
ha dit en Pastanaga, l'escl'iva.
r. O.- Carat, és molt gros aixo. Vol
di!' que pot ésser veritat?
X .-Home, no sigui pau. Es cIar que
no pot ésser. Pero el reclamant té per
advocat en Gutiérrez, aquell ex-urba, i
per metge el doctor Oliva.
V. O .-Ah! vaja, vol dil' que són aquells
capa¡;.os de tot. Pero no el recordo gaire
aquest Dr. Oliva.
X.-Sí, home. Es un de petit, grossot,
Jove, que sembla un botiguer enriquit.
Molt llest, bon polemista, que ens atabala
amb discursos quilometrics.
V. O.--Doncs, miri, no hi caic!
X.- Valga'm Déu! Es el metge de don
Procopio, el jutge. Ri precisament el visita de franc a ell, i a les famílies de les
seves ql1atre germanes casades.
V. O.-Li asseguro que no el conec ni
1'he vist informar mai.
X.-Ah! sí, home, té raó. No hi era
voste de vocal obrer, eren ~n Progreso i
un sllplent, l'altre dia que informa en
un accidéntat assegurat en la mateixa
companyia. Era una fractura deIs ossos
del bra~.
V. O.-Sí; no devia venir jo.
X.-Doncs, li contal'é perque vegi on
arriba la mandíbula d'aquest doctor. Era
una fractura de hra<;. En sortir de la companyia amb l' alta i amb una fotografia
de radio que comprovava la curació, tr?ba un agent d'en Gutiérrez i ja el temu
ficat entre aquest i el Dr. Oliva. Li va~
treUl'e una fotografía amb el brae; una mIca de través i semblava que els dos ossos
estiguessin soldats en un. Aleshores van
demanar una indemnització de dos anys.
V. O.- J l'hi varen fer guanyar, sense
mmnio?
X.-El doctor de la companyiá, un tal
Rabieta, estava enfutismat. S'esgargamellava conO'estionat: (,Pero Sr. Juez, esto es
una her:gía médica!" Pero l'Oliva, tot
cínic, vinga xerrar i xe-rrar. Com qu~ es
veia massa que era una enredada, el lutge veient l'insistencia de l'Oliva, ens va
passar recado de que votéssim la indem·
nització.
Així va ésser. Al doctor Rabieta Ji va
venir una basca i van haver de donar-li
aigua-naf. 1 així que es va revifar, va
sortir cOl'rent, posant-se les mans al cap

• mb aquest titol, els redactors de LA

.\1.\ 'XI LA fundal'em una entitat per a

ús deIs metges, més ben dit, per a una
exquisida selecció de metges.
. ..
El nom de l'entitat és pl'OU slgnlflCatíu per a(IUells que l'entenguin, pero
com sia que no tots estem prou fo1'ts de
0Tec i Batí, explicarem el verítable sentit
de la paJ'aula Mandanga, mot d'ús comú
pero d'aplicació lamentable.
Cal entendre per l\Jandangologia aquella dencia, gail'ebé exacta, que té per objecte o fí, fer passar per bons els bitllets
falsos, donat gat per lIebre; una especie
de timo de les misses, pero tot aixo aplicat al tel'l'eny del prestígi professional.
L'n exemple potser facilitara la vostra
comprensió, tota. vegada que l'abús de
tecnicismes pot havel' embolicat la definició. Va l'exemple: PI ,avui mateix,
per a tothom l'adquisic ,l'un prestigi,
requería honesterlat~ apl ca~i?, m?d~stia
i fi11S una certa dosL d humllttat, 1 SI ho
apliquem al metge, es onsiderava com
a un pl'estigi solidament l<lstit el d'aquell
que gaudia de l'estima ( , 1 poble i de la
consideració deis compa. 's, lera necessal'i per assolir aquesta situació excepcional haver practícat a(pl Hes quat.re
"irtuts precitades, que, com tot€:~ les Vlr. tuts, eren i són pesades, arides, 1 acabables. Pel' aixo [Lmb semblants p cediments eren pocs, molt p0CS pI~ '> ue 'nibaven a eminénci, c::: It ,Sll.JE'BQ H 1'garia l'hal . ,t i· ,Illpatlble amb la ,·apÍ!'h~;;r· r
• lll'e actual Calia cercar nL l~
,edlments de pl'estidigitació rapida 1
brillant, encara que fos tipus carrocena
amf>1'icana.
Aquest procediment infaHible és fornit per la Mandangologia.

• • •

d'intervius; se li suO'gerira l'éssel' protagonista d'algun petit escimdol, financier,
polítíc o familiar, perque el seu nom sia
Ilegit per tots els ciutadans; anira en una
penya de cafe o de teatl'e, en les quals sigui sol en el seu art a fi que pugui sentar
catedra impunement; se li procurará alguna condecoració que li pel'meti usar
uniforme; si és solter, es trobara per a eH
un bon partit (?), i en fi, periOdicament
el seu nom sortil'a al diari dient que l'aspirant a savi don Fulano de Tal ha donat
una brillant conferencia sobre la "Paverosis etí lica» o qualsevol altre tema per 1'estíl.
Si l'alumne és ben aplicat, amb quatre
anys escassos, arriba a la categoria de
savi Mandangoleg.
Cal, pero, advertir que el nombre de
savis sera limitat a cada ciutat, i seran
tants, quantes siguin les especialitats medico-quirúrgiques que s'hi cultivin. EIs
qui excedeixin d' aquest nombre ingressaran a savis eféctius quan hi hagi una
baixa o bé quan es crel una especialitat
nDva. A fl que siguin abundants els
savis, s'obriran concursos p~r a inventar especialitats, subdividint la medicina en tantes especialitats com mal alties í, si cal, estenent més 1'especialització fins que n'existeixin pe!' 1'estil d'aquestes "Terapeuta de la malaltia d'Hirspnmg, anatomo-patoleg de 1'ungla encarnada, nosograf de la quartana», escle]'oleg de les flebedaries, etc., etc.
Apa, companys, amunt els COl'S; feu
camí ve1'S la caQa d'un títol de savi.
LEPTOSPlRA

Trlbuoa Illure
lA HAMIIUIA
'OTA DE LA REDACCIO

J fet aq uest preambul un xic massa
Amb desünació a aquesta Tribuna
llal'g, pero necessari, ~nem al .gra, fixant
lliur-e
s'han l-ebut el següents articles.
els punts principals de la SOCIetat.
..
Col'1'elacion~ fisiologiques entre les
L'Institut es crea perque és precís augmongetes amb J lomíl1o 'i la Penya de
mentar el nombre tI' eminElUcíes meOl
1'Aire.»
ques, tota vegada que creiem sera e~ ~i.. Dispensaris ba "atets, dispensaris grao
1101' pl'Ocediment de fer la competenCIa
Luits
i sopes comunals», pel doctor 1. D.
als cU1'a71deros.
"Efectes
terapeuti~s del pantalon charTot aquell que sen ti vocació de savi
leston
sobre
les d i;trofies per retardasera, si ho demana, admes a l'Institut,
i se 1i estendra un nomenament de ment» , per 1. 1. P.
soci aspirant a savi, que finira als dos , "Hadio, radium i pe""ehes», per J. M.
El Comite de Heda\..
' .éL acordat que
anvs de la data d'ésser expedit.Podra
cap
d'aquests
articles
licable en
renovar,se el nomenament si de cas s'aprecien en el soci condicions pel' a .é~ser aquesta Tribuna lliure.
Aquí ningú no ha de parlal '. ltra cosa
savi, i que hagi fet el progres suflClent
d' allo que doni la i mperib. ¡..:' 'la al
que
durant els dos anys d'associació. Un cop
la veu del poble i el conseIl de savis de Comite.
Som lliures o no ho som?
l'lnstitut el proclamin savi, ingressara a
Si
ho som, ho som per a fer el tIue
soci perpetu de l'Institut amb categoria de
mestre en 'la branca mandangologica en volguem .
1 a LJui no li plagui que ho deixi.
la qual hagi exceHit.
LA REDACCIÓ
Cada nou ingressat sera orientat pels
savis de l'Institut i ensinistrat en els procediments més práctics per arribar al -------_._._._._.------.--------_._.-----------_._._.---pinaele somniat; rebra ensenyaments sobre la manera d'abillar-se (coIl planxat,
d'aleta, ermilla fantasia, un solitari a la
P. P . - Necessitem col·laboradors, pecOl'bata, encara que sigui fals, pantaló ro no per anal' a la presó. El vostre arratllat, bimba, xarol als peus, etc., etc.).
I Forma i manera de caminar, saludar amb ticle és un .. pase)) per entrar-hi.
A. G. - Prendre malalts bé, pero el
suavitat (lleugera inclinació de cap, un
pel no! ...
somrís arrugant el llavi superior, fent de
Llucietat Ganya.-Per a la secció femimanera d'ensenyar els ullals drets, ben nista en tenim prou amb la Quadras
blancs i afinats). Se li faran aVinents els Bordas. 1 massa .
procediments més suggestius. d'anuncis,
L. Garcia Tornel. ,- No pot anal'.
Iluminosos multicolors, etc.; 1 de models
Pener Gagigal . - El mateix Ji dic.
I
Samora Ribas. - Estem disposats a
I
1 j exclamant: 1 pensar que aquest Oliva publicar bestieses, pero no tantes.
Gomite de Festes del Districte V.
ocupa un alt !loc en una entitat de deonSi es tracta de tocar el trigemin esta
tologia medica!
bé que llogueu l' Asuero, pero si li feu
V. O .-Carat! Sí que esta malament
tocar el .. violón» encara n'estareu més
aquesta classe. Sembla la nostra, uns satisfets.
quants que viuen a costelles de tots.
Dones miri, sap que li ?ic. Primer an~ré
a veure aquest doctor Ohva, a veure qUlllS
tractes em fa abans que anal' a la Companyia, i em penso que ens entendrem.
X.-Es una bona idea. Per a l'advocat
i eH es reserven un 00 per 100, de maneta que ja ens poden deixar sucar. Miri, és
aquell, el Dr. Oliva.
V. O.--Doncs, anem, anem ...
S'allunyen i es confonen entre la gent. Tip. COSJllOS.-Sant Pau, 95.-Teler. 15351.
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