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EIs literats i pseudo-litel'ats que han 1 pondencia epistolar-Xeringues, SuspenDesprés de "Res de nou a l'Oest", el
major hit editorial de la temporada, ha pronunciat t~ntes nicieses i han e~br~tit s?l:is, Irrigadors... i. anuncis d'insecestat-sense modestia podem confessar- tan tes qual'ttlles, amb el tema "Dlstncte tlcldes. En la rebotIga, destinada a
ho-el primer número de LA MANXI.D- cinque de Barcelona", han comes una clínica: Un "burro», un parell de
LA. ~lai no ens ho hauríem pensat. EIs omissió inexplicable: Ha~ oblidat, en s~lents, un irrigador ennegrit que vamés pessimistes ens auguraven un exit: llurs ' suculents comental'ls, la sofel'ta rla d 'altura com una llantia al temels més optimistes ens pronosticaven un classe medica del tant discutit districte. pIe de Venus'- Una vitrina amb ca.L'honor de reparar aquest oblit co:res- mdes i altres eines. Injectables. Ampolles
exitas. Ningú, pero, no somniava l'apoamb medicaments i ampolles de color d'eteosica· acollida que s'ha fet al nostre pon a LA MANXIULA. Doncs som-hl.
El districte cinque posa la professió me- fectes decoratius.
quinzenari.
Organització de la clínico-botiga? SenA la redacció, hem hagut d'ampliar eJ dica, a l'abast de totes les fOl'~unes i de
la
matelxa
manezillíssima.
Al davant, comer<¡ de productotes
les
persones.
De
local per a rebre la gentada que a corrua
feta ve a deixar targeta i a omplenar fu- l"a hi han industrials del ram de la «go- tes post i antiveneriolegs. A la clínica,
lles de subscripció. EIs nostres redactor5 ma y sus derivados" que fan de metge; reparació deIs quí no han volgut o no
es veuen assetjats per entusiastes admira- com hi han metges, convertits en comer- han sabut lliurar amb hit, la batalla carnal, amb l'instrumental de guerra faciljdors en pIe caner, en bars, cines i tram- ciants de tan necessaris productes.
Districte de clínico-botiguer, com «La tat a la botiga. Així, dones, no es tracta de
vies. Les taules són curulles de treballs d-3
-col·laboració espont<l.nia, que ens arriben Mundial» de fama ídem i com "La Co- dues funcions distintes. Ans al contrari
com ploguts del cel. 'l'othom es disputa rona", av'ui en decaden~ia; "Xiringui· es complementen. Es tracta tan soIs d~
1'honor d'ésser el primer adherit a la nos- tos» medicals; Clíniques amb "nuevos dues organitzacions diverses que tendeitra causa, i estem aclaparats sota el pes procedimientos» i amb els "últimos inven- xen a un mateix fi. Qui sucumbeix a la
tos,,; curanderisme; «Museos Anatómi- primera, necessita els auxilis de l'altra.
feixuc deIs llorers que ens envien.
Ningú, pero, no s'ha atrevit per ara a cos» , exhibint "Fenómenos fisiológicos y Cal no oblidar que el fi proposat pel siamena<¡ar-nos. Ens temem que tot seguit psíquicos sensacionales,). Eminencies me- filogl'af i el venerioleg, és lluitar contra
que hom comflnci, les garrotados vi.ndran diques que passen llastimosament incom· les intencions gonococciques i treponím1.també a raig fet; consti, pero, que no ens preses per la humanitat com l'Erlich del ques tot procurant-se a la vegada un pra.c:sorprendra paso Estem convenientment gonococ que ha "inventab> el supen- tic "modus vivendi". 1 facilitant producpreparats i comptem amb escamots de sori Rex; Pinces especials per a les tes preventius, es compleix amb l'altruís. voluntaris que ens han ofert llur mira- gomes d'irrigador; Un Iodur potassic, tica missió de l'especialista. Per exemple.
culós ajut. Alerta, doncs, els irascibles 1 lliure deJs trastorns derivats del iodisme; tenim un producte presservatiu, batejat
Així que eps ensenyin les dents, es tro- i un procediment antigonococcic infal-li- encertadament amb el nom de 605. Doncs
baran amb un directe que els fara. caure ble, mitjant<;ant la tintura de iode ... i si aquest no falla, pot evitar-se l'aplicaen rodó. El millor que poden fer és com- altres excessos.
ció del 606.
p'rar bromur en abundancia i esperar. El
Amb el proposit d 'il·lustrar la ignoranEls clients dé la clínico-botiga van entorn deIs afavorits anira. seguint tranquil- cia deIs nostres lectors, ens hem encami· tl'ant i distribuint-se en llurs respectius
lament, i potser en dia no llunya., quan nat a una clínico-botiga de primera cate- departaments.
s'hagin acabat els temes perque la class:3 goria.
L'irrigador ennegrit, després d'evacuar
medico-farmaceutica haura. canviat com
Rem empes la porta de cristall esmeri- una aigua colorejada, descendeix magesuna mitja, i LA MANXIULA no tindra. ja lat on hi hem llegit "Gomas higiénicas. tuosament acompanyat del grinyolar de
raó d'existir, podran esbravar-se contra I::igaciones, curas. y 1.<I;vajes de desinfec· la politxa. ~l pa~i~nt, ja efectuat el rennosaItres i fer-ne mandonguilles.
Clon a pese~a. AphcaCl~n d.el 606". El.lo- tat de desm,fecclO,. ,d~sembutxaca ,una
. Mentrestant, celebrem tots plegats l'exit cal és redUlt: Una botIg~ .1 una reb~tIga pesseta per 1 ope;aClo 1 un cupro-mq~el
merescut que ha coronat els n08tres es- separades pero un armar.l l. uns cortmat- de. propma que es aceptat amb un «V1Sfor<¡os.
ges .. ~ la botIga unes vItrmes amb pro- qUl!, llangat pel g~leno.
fUSSlO de sobres-no aptes per a la corresPAU M HAS BEN XERINGAT
.______________________________________________________ _________________________________________________
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IIna alira muloalUai

. .
El Consell del Smdlcat de Metge~ de
Cat,alun;ya fou .I?rocessat dura!lt ~1l: DIctadUla. ~ a~tuaclO ~~lent1l: y dlgm~lCadora
del S.mdl~at e.x~Ita baIxes pas~lOns e~
e~ements, m<:lesltJables. que a~rofltant le<)
clrcumst~~cles excepCl~nal~ 1 vergonyo~
ses ac~d~l,en a la calumma del~to:a 1
aco,nseouuen fer ~lausur~r el SmdlC.at.
Pero aquest no podla I?0l'lr. P.ortava dms
un, ale. mass?- fort d~ vIda, un l.~eal mas8.a
felm 1 enlall'a~ per a sucumbu a la :pl'l'
m~~'a. embranzlda. 1 la ma. q~e .el ferl es
v~le Impotent pe~' a ,matar-Io.l .11 torna la
lhb~rtat, ~na Jl1bedat C?ndlClOnada, é.,
ventat, pelO llIbertat al fI.
Alesho1'es es pensa en un .so~ar-homenatge als companys pel·segUlts 1 valents.
Malgrat el descre~iit en que els ,sopars-homenatge~ han calgut, era ~re~ls fer~ho ~
man?a ~ ~ltra f~rma de pubhca estIma 1
admll'aClO als dIgnes consellers .. ~l que
alesh?re.s m,anava en el G~vern Civil de la
ProvmCla ~ oposa a que ~ acte se celebrés
1 fou preCls renunClar-hl.
Avui creiem arribada l'hora de ressuscitar el projecte. Es precís que per damunt
els partidismes tan humans com necessaris per a enfortrr les idees en la lluita,
tots els metges sindicats ens recordem
d'aquells companys que renunciant al be·
nestar d'una tranquil·litat burgesa, posats
els COl'S i les voluntats en el desig únic de
mantenir el prestigi i 1'honra del Sindicat
tal com l'havien trobada en prendre possessió de llms carrecs, no dubtaren ni
s'acovardiren davant l'amena<¡a d'un procés i la perspectiva de la presó.
No permetem que se'ns titlli d'ingrats;
Aquells companys tenen dret a l'homenatge i nosaltres tenim l'obligació d'oferir-los-hi. Oblidem les rancúnies personalistes. Pensem, com ells varen fer-ho,
solament en el Sindicat i sota llurs auspicis apleguem-nos tots en un acte de germanor en que, en honorar-los a ells, ens
honorarem nosaltres.

.--------------------------------------------------

A títol d'informació i amb la -maxima
reserva llancem avui la notícia arribadll
a la nostra Redacció per camins estrambotics de que un poderós trust de curanderos pensa establir en aquesta provínCla
una Mutualitat, el Palau de la qual s'aixecara a Barcelona, probablement en els
terrenys que un dia ocupa el Teatre "El
Dorado".
Se'ns assegura també, que davant la
possibilitat que els metges protectors
de la classe curanderil no es posin d'acord
per a la distribució deIs respectius serveis, s'obrira un concurs públic que sera.
fallat per un tribunal medico-curandero
la presidencia d~l qual ocupara un delegat del Col·legi de Metges.
Prometem tenir als lectors al corrent
de les noves que anirem rebent i que seran interessantíssimes.

UN CONFLICTE SERIOS

DlsSlreiació de la PeI nya del [onilnenfal

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

Aquest número ha estat visat
per la ce1zsura governaNva.

I

deufl! a paflar

-Sembla que rigui.
- Es que no ha pagat el metge.

Per notícies rebudes a dal'l'era hora.
ens assabentem que, per causes alienes
en absolut a la voluntat deIs seus COIDponents, ha quedat disgregada la celebre i famosa penya del ContinentaL
Sembla, pero, que el doctor Proubasta, després de mol ts esfor<¡os ha aconseguit, reunir sota el "monument al futbolista desconegut", a tots els integrants
de la mateixa, els quals tof¡-o dispersos
corrien esmaperduts Rambla amunt,
Rambla avall, sense saber on havien
d'anar. Per ara no tenim més dades
sobre l'afer ; no obstant, pl'OCUl'arem parI lar-n e ainb més detall s en el nostre nú1 mero vinent.
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El doctor IUé
o la lDal·leabIl11a"
El doctor Amadeu Rifé, sub-delegat de
Farmácia ¡cap (amb cal"acter interí, segons males veus) de la Secció de Química
del Laboratori Municipal, és aquell que
en temps de la Dictadura era membre de
la U. P.; que no faltava a cap de les manifestacions ol'ganitzades pels homes de la
situació; que signava totes les adhesions
als governants d ' alesh~res; q~e respallava,sempre que en tema ocasló, els p~o
homs més destacats d'aquella epoca d apoliticisme. Tot a íxo, pero, no li impedia
d'anar a la presó a fer visites - amb un
desinteres digne de tot elogí - al doctor
Baltit, detingut, destitult i processat per
aquel1s matei.~os individus, en ~Is rengles
deis quals figmava el doctor Rlfé.

••

•

Per cel't que, ara que parlem del doctor Rifé, no ens sabem estar de dir que no
fa gaire temps, aquests senyor va fer una
visita El Perpinva., el resultat de la qual,
seO'ons rumors " no va pas ésser-li massa
satisfactorio Es' cIar que, a pesar d'aixo,
l'home de retom a Barcelona, anava
dient que havia estat moIt ben rebut i
que tot Ji havia anat com una seda.
Sembla, pero, que, amb tot i preveure
un cordial acolliment per part de la persona visitada, el doctor Rifé deIs nostres
pecats no va pas atrevir-se a presentar-se
sol i havent-li fallat un company de
viatg~, va haver de cercar a corre cuita al·
gú que volgués fer-l.i cost~t i li servís de
parallams, com si dlguésslm.
~--------------------------------------------------~

(01(1J05
Una de les causes fonamentals de la
crisi economica que pateix la classe medico-curanderil és la manca de publicital. El metge, el farmaceutic i el cu,!,andero són uns senyors que viuen als l11ms,
tancats en la torre d'ivori de la companyonia, la germanor, el desinteres i la
deontología.
LA MANXIULA, fidel al seu programa ha pClsat en la !lista. negra aqnel1s
mots antiquats i sUIcides. El metge i el
curander tenen l'obligació moral i material de rectificar la seva conducta i de
posar·se al nivell de l'~poca (no confondre amb "La Epoca» t
Per tal d'ajudar-los, LA MANXIULA
obre un Concurs veritat de cartells-anuncis amb premis valuosos i fa una crida
als metges, farmaceutics, curanders i
..studiants aficionats que no siguin orbs
)1i sords a la seva Uum i a la desinteressada de la civilització.
El nostre Concur:> és lliure i es subjectara a les següents
BASES
Els treballs han d' ésser sugges.,
lius i a tantes antes com es tinguin.
2." Poden referir-se a una o moltes
malalties.
3. a Tots deuran dur el nom del professional avalador,
4." Deuran ésser entregats en la nostra redacció de ti a 12 de la nít i abans
de les 24 hores de publicada la present
convocatOria.
5.· Els tréballs quedaran de propietat de LA MANXIULA, que podra ferne allo que vulgui.
6. a A110 del sobret amb el lema, etc.,
com a tots els concursos.
EIs premis consistiran en:
Primer. Una xeringa Pravaz d'l cm. a
la part superior, anunci de la casa Andaluz.
Segon. 6 laminaries obsequi del doctor X.
Tercer. Un artístic cendrer figurant
un cap de mort.
Hi haura accessits.
Un conegut perruquer ha ofert fer
l'ondulació permanent gratuita al millor treball sobre malalties del cabell i
de les ungles.
Barcelona, 30 Febrer 1930.
1. a

l\.IANXIULA

GALERIA DE FARMACEUTICS IL-LUSTRES

El OOtlOR J. PO(I I f EII AS
El doctor J. Poch i FeL"(8.S és aIlo que
se'n diu un pel'fecte maquiaveUic, Sí, senyors: un perfecte maquiaveJ.lic. Es cIar
que si Machiavello-el fundador, segons
sembla, del sistema-tornés, es quedaria
una mica sorpres de veure on han anat
a parar les seves doctrines i concepcions;
aixo, pero, no vol dir que el doctor Poch
i Feixas no sigui considerat urbi el o7bi
com un perfecte maquiaveJ.lic.
Algú, mogut segurament per l'enveja,
diu i sosté que el maquiavel·lisme del doctor Poch i Feixas és una mena de maquiavel·lisme de barriada-de via estreta o interlocal, com si diguéssim-que sembla
adquirit a baix preu als encants i del qual
hom no ha tingut temps encara de treure
la pols i les terenyines acumulades amb
el temps. Tot aixo, com comprendreu,
només s6n ganes d'enraonar i de dir mal
d'aquest l10me que, gracies al seu talent
(aIlo que la gent en diu "talent natura},))
i a la seva activitat ímpossibles de superar, ha arribat on ha arribat, í que, avui
per avui, ocupa un deIs llocs més enlairats dins la classe farmaceutica, no ja de
la nostra terra, sinó del món sencer.
Car, l'obra del doctor Poch i Feixas és
immensa i fructífera en tots sentit!. per.)
sohretot des del punt de vista dit "profes·
sionaln. A e11 es deu, com tothom ja sap,
la magna jdea de crear la "Federación
Farmacéutica),- -«Sociedad Cooperativa de
Producción v Consumo», segons resen les
seves titula;s-, entitat, orgu11 i hODrd.
de Barcelona, on s'aplega en grata harmonia l' élite deis farmaceutics de Catalunya, i de la qual voldríem ocupar-no.,
algun dia per tal de posar de relleu la seva gran significació social i la seva enorme influencia en els destins de la Farmacia a casa nostra.
L'oratoria del doctor Poch i Feixas és
reconeguda per tothom com una cosa indiscutible. Cal veme només la unció 1
atenció que hom posa, quan s'al9a a parlal' el nostre retratat, amb aquell to doctoral i dogmatic que no admet replica i
amb pal'8.ules que fan l'efecte de sonir
mastegades i paladejades de la boca de
l'orador, sotmeses, pero, sempre a un rigorós control per tal que el discurs vagi
desgranant-se amb una majestat i una seguretat dignes d'una peroració pronunciada ex chalhedra. El seu discurs, pronunciat amb una fIuldesa i elegancia innegables, sembla un escalpen incidint damunt la carn palpitant; els conceptes,
expressats amb una ironia subtil, van
caient damunt de l'auditori com una plu-

tlreo slmacló de les
Bnanees á BonolUlo

la

EL DOCTOR YZAGUffiRE DIU QUE, MALja menuda que penetra i deixa xop tot
GRAT LA GRAVETAT DEL CONFLICTE,
allo que toca. Aleshores, els oients se
sen ten ah'ets i dominats involuntariament
ES VEU AMB COR DE RESOLDRE'L
per la for<;a de convicció de l'orador, el
qual ha d'asseu-re's sempre enmig d'um,
Londres, 30, 12 n. (Urgent). - (Sercalorosa ovació. Es ciar que, moltes ve- vei especial de LA MAi 'XIULA). - Cogades, després d 'un deIs seu s discursos--- muniquen a l'Agencia Reuter que -31
quan es tracta d'algun deba1--1a reunió «~lorning Post» ha rebut un despatx de
acorda precisament tot el contrari del que Nova York, sego~s el qual 1'.United Staha defensat l'orador, pero, aquestes peti- tes Herald, de XICago, pubhca un teleteses, no tenen res a veure amb la susdita grama d'Honolulú, donant compte de
forlia de convicció de que esta investit l'anibada a la capital d'aquell país, del
el doctor Poch i Feixas.
doctor Emili d'Yzaguirre, eminent financier i home de ciencia espanyol, el qual
Pero és que el doctol' Poch i Feixas
a més de maquiaveJ.lic i orador, és un hi ha anat cridat pel Govern, per tal
gran humorista. Hom podria comparar-lo, d'estudiar la manera de resoldre d'una
sense por d'equivocar-se, als grans hu- vegada, la greu situació en que es troben
moristes mundials. EH, pero, fet i fet, 'les finan ces públiques.
-com tots els humoristes-, rient, rient,
El doctor Yzaguirre, després d'una
va fent obra positiva i constructiva. Per a llarO'a sentada amb el cap del Govern i el
recolzar aquesta afirmació nostra, en tin- mittistl>e de Finances, ha estat interrodríem prou amb citar la coHecció d'es- gat pels representantsc de la pre~sa, als
crits seus, que, amb el divertidíssim tí- quals ha fet interessants declaraclOns. Ha
tol "Charla de Rebotica», ha anat publi- dit que si bé la situació era molt greu,
cant, sota els no menys divertidíssim., eB compta amb els seus recursos infal·lipseudonims de "El Contertulio» i "Pan- bIes, la gual cosa li permet d'ésser opcreatina», en el butlletí de la ja esmenta- timista i de tenir la seguretat que soluda entitat científico-cooperativista-farma- cionara el conflicte.
ceutica « Federación Farmacéutica».
Aquestes declaracions han tingut una
Aquests escrits, doncs, estan redactat" repercussió molt favorable en els ceramb tanta gracia i són tan plens d'humor eles financiers les persones afectes als
que, si no coneguéssim HuI' autor, arri- quals fan gran's elogis de la personalitat
baríem a creure que aquest és algun fa- del doctor Yzaguirre. De moment, horo
bricant de braguers, perque un hom es sap positivament, que elsbons del Tretrenca de l'iure en l1egir-Ios. Repassant- sor d'Honolulú han experimentat una.'
los, pero, amb atenció, us doneu comp- forta puja en les principals Borses munte sos seguit de la intenció de l'autor:
dials. - Phabas.
fer que l'harmonia, la concordia i la
pau més absolutes regnin entre els
farmaceutics de bona voluntat. Mai
no veureu en' l' autor el mé mínim
partidisme ni personalisme, al contrari, tot eH esta investit d'una altesa
de mires i d'una eqüanimitat dignes de
Hem rebut els primers números de "La
totes les nostres lIoances i de tots eIs elo- Voz de la Farmacia", magazine de cagis inventats per la imaginació humana. racter pl'ofessional, que amb el sugge~
Tenim la sensació perfecta que, dona- tiu títol que acabem d'esmentar, publldes les múltiples i variades virtuts i ex- ca a Madrid una societat constituIda ja
ceHencies del nostre model, ens és abso- fa anys, el nom de la' qual correspon a
lutament impossible, donat el poc espai les inicials U. F. M. (nosaltres hem P.ode que disposem, de fer-ne un retrat per- gut esbrinar que vol en dir: Unión Farfecte i acabat. Nosaltres, pero, coneixent- macéutica Nacional).
lo com el coneixem, sabem que Sabl'a perLa presentació és bona de debo; l'~r
donar-nos i es fara canec de la despropor- namentació i les vinyetes, sobl'etot, son
ció que hi ha entre ' lés nostres forces i la una mostra d'un gust refinadíssim, quemagnitud de la personalitat de que par- acredita en gran manera els editor~ de
lem. Magnitud que no en va li ha valgut la publicació. El text és d'una val'letat
el sobrenom de "El Pontífex».
i una amenitat poc corrents en aquesta
mena de periOdics; tot éH ens re~ord~.'
EL PINTOR.
no sabem pas que que, aquella pubhcaclO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------.. francesa titulada: "Je sais tout". Compta l'esmentat «magazine«, amb un magcarrota próxima als valors Degans de la níÍic i acreditat cos de redacció i amb
nostra Borsa.
un gran nombre de co:responsals a tota
Manínez
Vargas
segueixen
sense
Les
la
Península i lIles ad]acents. Donat tot·
Sin. de
de C. Cotització anterior: 86. 1 cotizar-se i són molts els que creuen que
aixo, no tindria res d'estrany que tingués
Actual: 90.
no seran ja mai més cridades a Llotja.
un exit, sinó igual almenys molt acostat
Col·legi de Metges. Cotització anterior:
cridat l'atenció la caiguda rapida al de LA MANXIULA.
42. Actual: 50.
I delHagrup
esdevinguda amb la
Aliances. Anterior: 94. Actual: 99.
I caiguda deEsquerdo,
la
Dictadura,
des de la qual
Medica Barcelona. Anterior: 12. AC-¡
----------~---------------------------------_.
data
tothom
les
ha
menyspreat.
Feja
tual: 16.
iemps que no s'havia vist una caiguda
Medica Especialidades. Anterior: 6. tan rapida.
Actual; 10.
El valor més sanejat i solid és avui
Puig i Sais. Anterior: 172. Actual: 184. com abans les Puig i Sais, les quals
Hem tingut ocasió de saludar el docCagigalines. Anterior: 32. Actual: 8.
guanten tots els tronto11s sensa perdua. tor Cambra, el qual ens ha visitat perMartínez Vargas. Anterior: 11. Acque rectifiquéssim la nota publicada en
FRANCISQUET.
tual: 11.
el
número primer de LA MANXIULA,
Esquerdo. Anterior: 11. Actual: 11.
--------------------------------------------------_. segons la quals, el dit senyOl' no havia
ComenlaTis. - Com es despren de la
signat el document deIs professors de la
taula precedent, la borsa medica ha estat
Mancomunitat, destitults per la dictamoguda.
dura.
Crida l'atenció l'al9a simultania del
La MANXIULA es ven a la Rambla a fi
Sindicat Alianza i Medicas, amb la del que puguin adquirir-la sense perdre gaiNo tenim cap inconvenient a fer-ho aiColegio 'escaiguda després i amb motiu de de Ilurs preciosos minuts, els Metges xí, ans al contrari, poder afirmar amb
de l' exit assolit pel president del darrer establens i profusament anunciats en
molta satisfacció que aquest SO'1y01' va
en la Junta general. Encara que a pri- aquella via.
signar el susdit document pel qual momer cop d'ul1 hom no hi vegi la relació
economica, es creu que hi ha amb totes
tiu va sofrir la sort de tots els seus com* • •
elles el secret engranatge d'un trust verpanys.
tical.
Els doctors Peyrí, Pi Sunyer i CaruBa
Creiem que el doctor Cambra, al qual
Les Cagigalines segueixen en franca han obtingut les auxiliaries de la Faculpresentem
totes les nostres excuses, quedavalIada i si la tendencia del tenedors a tat, per merits propis personals i malgrat
despl'ende's d'aquesta divisa a qualsevol llur proxim parentiu amb els catedratics dara satisfet amb aquesta declal'ació per
preu no es detura, hom preveu una ban- del mateix cognom.
part nostra.

I1n matiazlne In1eressanl

Blrsa de la QOlnlen" :
~.

I
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PlbllcICll05 Que
I1 lIao 50l1U enClrl El DO[IOI ANDIEIJ MARllMEl
El plutocrata socialista espanyol DocGALERIA DE METGES IL-LUSTRES

tor Pla i Armengol esta acabant la traducci6 literal d'aque11a classíca frase que
diu:
"Setze jutges mengen fetge d'un penjat".
Tant bon punt estigui la traducció 11esta el propi doctor Pla la declamara davant ueIs Ramitos de juventud.

* • *

El doctor Lluís Sayé ha iniciat la pu~
blicació d' alguns sensacionals· articles en
la premsa política catalana. En els primers ha parlat de Calmette i la vacunació antituberculosa. En el proxim article
anuncia una descripció minuciosa i vel'ídica d'aquell celebre banquet de Cuba.

* * *

"Tractat de Mundología i clientocultura» , pel doctor S. N. M.
Al}uest important tractat que consta de
700 pagines i moltes figures més o menys
retoeades, vem'a la !lum la setmana que
ve.
El doctor N., en publicar aquesta
obra, no dóna pas a coneixer tot el que
sap sobre la materia, pero sí una gran
parto
Ja que no podem publicar-la íntegrament, donada la seva extensió, voldríem
analitzar capítol 'per capítol aquesta importantíssima obra, cosa que tampoc porlem fer per no disposar d'espai.
Tanmateix, no podem deixar d'esmentar la finor i la doctrina filosófica que en·
clou el capítol VII en tl'actar del saber
i del no saber. L'autor demostra que és
perfectament inútil el posseir coneixements precisos sobre una materia. N'hi ha
prou--diu- en saber aparentar que
hom la coneix. Per exemple: Un desconeíxement absolut del radíum, ens deu
privar de parlar-ne? De cap de les maneres. Al contrari, com més ignorem una
qüestió més profundament deurem parlar-ne si volem que la nostra ignoranci3
resti ignorada. Si en una conferencia parlero atropelladament de ions i electrons,
i radiacions i alphas i betes i fils, arribarem a fer rodar la testa més ben situada.
En un altre capítol, I'autor parla del
, díagnostic, que deu ésser sempre precÍ3,
matematic i dit amb tot l'aplom, particularment si hi ha un company al davanL
Cal sempre deixar tapat el qui us escolta,
La Naturalesa cura sense diagnosticar,
mentre que el veritable professor ha de
diagnosticar sense curar. El malalt apren
aL"{í de viure amb el seu mal, car el veritable problema no és guarir, sinó viure
L'exactitud del diagnostic, altrament, no
té cap mena d'importancia.
També dedica el doctor N. M. una
par! important de la seva obra a exposar l'utilitat de tenir un yatch per a ésser
un gran professor. El fracas de moltes
eminencies és degut al desconeixement
d'aquest principio El malalt ric no pot
entregar-se entre les mans profanes de
qualsevol metge proletario L'home de sang
blava' no pot permetre que les yenes del
seu bra<i siguin perforades per un dermatbleg plebei. Els professors de bo de bo
deuen ésser yachtmanns i clubmanns i
wagnerians. Esser clubmann vol dir ésser
soci de 1'Eqüestre, encara que sigui amb
la col·laboració financiera d' algun amic, i
ésser wagneria significa adormir-se vestit de smoking en una llotja del Liceu.
L' obra del doctor N. M. és de gran
utilitat per als metges, que hi trobaran els procediments més moderns (fototerapia, radioterapia, cursiterapia, etc.),
per a l'extracci6 sense dolor de tota mena
de monedes nacionals i estrangeres.

Si bé en la imminent futura secci6 "Dialegs deIs morts .. , el doctor Martínez hi
prendra la pa"aula, no és aixo obstacle
pen!ue LA ~1ANXIULA retent-li l'homenatge merescut, li negui el lloc que 1i
correspon des del moment que encara el
Registre Civil no l'ha donat de baixa, el
que desítgem tardi moltíssims anys a fel'.
Patriarca de la Medicina Catalana, home símbol de les aspiracions nobles i desinteressades pOl'tades a terme, 11uitador
incansable, sempre triomfador, sempre
rectiliní, metge de les maximes simpaties; des de molt jove el doctor Andreu Martínez Vargas, anomenat correntment Vargas, i motejat barroerament
amb un histOl'ic nom bíblic del que proteste m amb valen tia : des de molt jove,
repetim, el doctor Martínez demostra
grans aptituds per a l'art de l'estetica facial, que devia ésser temps enIla, una de
les branques més boniques de la cirurgia.
Abandona aquel! art i vingué a Barcelona ocupant la Catedra de Pediatría,
des d'on no triga a imposar-se, gracies
al seu talent i a la seva bonhomia. Les
seves dots didactiques s'estengueren rapidament fins fora de la Catedra. El
company que el crid!iva a consulta mai
més no el necessitava per al mateix
client. La consulta no era cap moxiganga, sinó un curs senper que el metge de
cap<ialera no podia oblidar.
Políglota facil triomfa sorol1osament
arreu on deixa sentir el doll encisador
de la seva paraula i les frases genials de
"olé camphoré» i "France la maitresse du
monde», entre aItres, han esdevingut tan
significatives com les d' l!;n Pich, quan
parla en castella. Recordem de passada
l' admiració deIs metges francesos que
no fa molt de temps pogueren escoltar
el discurs del doctor Vargas i que féu exclamar a un d'ells: "Jamai hauria cre-

I

-Ja veura, cal distingir tres períodes.
En el primer O de formaci6, érem quatre gats, i tots metges de "La Alianza».
El principal objectiu era dominar el govern de les corporacions mediques, pero,
després de la derrota soferta al Sindicat
l'any 26, amb- l'escomesa contra les mutualitats, que feren units la penya del
Continent i els d'"Arts Mediques», varem comprendre que calia ampliar el
quadro i aleshores ens fusionarem amb
els dos cinc», i varem admetre els aspirants a metges de "La Alianza". D' aquesta manera s'arriba a ésser cinquanta o seixanta.

gut que l'espanyol foso tan semblant al
frances ». 1 és que no coneixia la facilitat
d'adaptaci6 lingüística del Catedratic do
Pediatria, que li permeté-i aixo cal subratilar-ho com ho fa el! mateix tan sovint
com pot-esdevenir famós a Moscou i a
Mexic.
Hem deixat expressament aquests dos
noms per a final de paragraf perque volem fer remarcar el poder decissiu que
Pon la vida deIs pobIes ha tingut el doctor Mal'tínez. Mexic i Moscou, dos noms
que volien dir reacció i obscurantisme,
avui després d'ésser visitats pel doctor
l\Iartínez han trencat les cadenes opressores i han aixecat bandera de lliberlat
i lIum. La Historia s'encarregara de desxifrar' el grau d'intervenció que el doctor Martínez hi ha tingut.
Pel que toca al nostre país la Historia
no ens fa falta. Sabem prou bé que el
doctor Vargas milita en l'Escola
Moderna, fou radical, salta a la U. M. N.
i no aconseguí enIloc els seus proposits,
a11iberadors, es 11an<ia darrerament amb
un fervor heroic en les files de la dictadura. Es el que e11 deia: "Com més
aprop de les cadenes, més facil em sera
trencar-les.» El poble orb i ingrat no havia sabut compl'endre i l'ha arraconat '1
l' ostracisme.
Després d'éssel' Rector, en mig d'una
salva general de xiulets i crits estridents, després de renunciar modesta"
ment a un titol nobiliari que el Govern volia donar-li i l'aristocracia tota
esperava amb anhel, després d 'una vida
plena de sacrificis i de treball el doctor
Andreu Martínez Vargas necessita descanso
LA MANXIULA li desitja que ningú li
interrompi i fara tots els possibles per a
endolcir les hores d'estudi i de repos de
1'il·lustre aragones.

- .. . ?

-lEs ciar; l'esquer d'una pla<ia a "La
Alianza)), encar que fos amb un sou de
3'50 pessetes diaries, va mobilitzar molta
gent i feiem pIe.
- .. . ?

- Sí. Hi havia gent de tota categoría i
de totes les especialitats. Sobretot cirurgians.
- ... ?

- Es cert; he parlát d 'un tercer perío·
de, que podríem anomenar de declina·
ció o crisi. Es compren; la gent es desenganyen si no poden entrar avíat a
casa nostra", i si entren també es des·
enganyen. A més, la influencia al Sin·
dicat i al CoHegi es va perdent, i ara
no podem pas donar carrecs a tothom'
que en vol .
.. . ?

- En els bons temps, donava gust fer
l' encasellat. Totes les candidatures es
feíen a les postres de l' "Artritisme». La
nostra especialitat eren els Presidents.
L'únic que no poguérem fer nostre va
ésser Puig i Sais.
- •. •"1

- Impossible! No acceptaria paso
- ... ?

-----------------------------------------,-----------------------------------------_._--------------------PARLANT MIB EL DOCTOR GffiONA

I

El fomenf de l'Arfrifisme
Fer una intm'viu a un prohom del Foment de l'Artritisme és una casa que
fa por a primera vista. Rom tem que
aquests senyors per a fomentar l'artritisme es valguin d'algun truc o procediment que pugui convertir-vos en víctimes innocents, i un pobre reporter, en
aquests casos de compliment d'un deure
periodístic, tremola. Ens varem animar,
pero, pensant que fomentant l'artritisme i fent artrítics, estara indicat d'aconsellar als malalts un canvi de regim; i
aixo del canvi de regim és cosa que avui
ens pl'eocupa i ens plau.
Fent, doncs, el cor fort, ens encaminen
a veure el doctor Girona, Pontífex de
l'Artritisme, i per tant, anarem a «La
Alianza». Allí el varem trobar quan acabaya d'operar una coHecistitis calculosa,
portant encara els calculs a la ma. Res,
conseqüencJes de l'Artritisme. No tot-

hom pot fer calcuIs ni operar coHecistitis.
.
Ens rep com si fóssim molt aroics i de
sempre, i mentre es treu els guants i la
bata ens comenga a parlar del seu quinze viatge a París, acompanyat de tres
bons companys, i ens invita a visitar la
«Quinta", tot explicant-nos el seu projecte de mutualitzar tots els nois i noies de
les escoles nacionals contra el risc de les
febres eruptives. Diu que és un negoci
i que En Soler Fél.rnés hi esta molt engrescat. En exposar-li el motiu de la
nostra visita, es posa una mica seri6s i
ens diu que l'Artritisme és una cosa molt
important, pregant-nos de no fer-hi broma. Pensi - diu - que li ho dic jo, que
tot ho prenc a broma. Després de donar-n 'hi paraula, comencem a preguntar:
- ... ?

____ a_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Sí; també teníem els secretaris. Els
bons i els dolents. El més típic era Za.
bala. Avui Zabala, retirat d'aquelles activitats que el preocuparen un temps, fa .
les nostres delícies, essent una mena de
barreja entre amfitri6 i maitre d'Hotel.
Ens confecciona uns menús que. s6n una
vertadera ganga i un vertader foment de
l'artritisme. De vegades adhuc un
atemptat a la templanga del més auster
i als bons costums de Vila Abadal, el
qual té d'excusar-se per no barrejar en
Quaresma. Aixo sí, hem de sopar a «La
Patria», o sin6 no li surt pas tan bé el
programa.
-:-... ?

--Amic, aixo és una cosa inofensiva,
pero amable i distreta. Imagini's el panorama: Presta, explica cace res ; Bremon, parla d'esperanto; Abelló, conspil'a; Taxonera, parla sempre, i de tot,
a grans crits, mentre va menjant rnés
que els altres; Birba, esta molt preocupat per qualsevol conflicte professional,
per les patents o el reglament del Collegi ... Jo sembro la bona llevor, i de
tanta submissió i tanta gana, n'espero
bons serveis per a "casa nostra»; hi ha
qui confia treure'n els vots per a UD.a
reelecci6; i si més no, Parrizas, quan
hi ve, diu que "va muy bien para el
vientre».
DR. SINAPIS

aa
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La ,erUilble poslcló deIs represeatanu de 1.. classe medica d..' ....
el. representan's de la Dlc••dar....

EXOTICUS MÁXIMUS.
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Publicacions rebudes :
R. Turró. - "La fam». (Llibre que
sempre sera d' actualitat) .
Riu. - "L'ar! de saber firmar». (Novel·la de costums).
GiTona. - "Manual del perfecte mutualista».

Fou aquesta?

o aquesta?
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1JlIIHA BORA Tes'amen1 de la Unida
Dic'adura
EL DOaI:OR EMILI D'YZAGUIRRE A
HONOLULU
DONARA WA OO~"FERENCIA DE CARAC-

ELS NOUS «ESTATUTOS DE LOS COLEGIOS
OFICIALES DE MEDICO S» REDACTATS PEL
lUINISTERI DE LA GOVERNACIO

TER COOPERATIVISTA

Aquests estatuts, vinguts com d'ultratomba
amb la signatura de Don Severiano
Tegucigalpa. 30, 2 m. (Per cable.)
~lartínez Anido, han provocat una agitaLes noticies arribades d'Ronolulú confirmen la bona impressió causada per ció, injustificadíssima, cal dir-ho clarales declaracions del doctor Yzaguirre res- ment, entre una gran part de la classe
pecte a la solució del conflicte sorgit en medica.
Fins en el si mateix de la Junta Direxles finances públiques d'aquella nació.
tiva hi han elements díscols i protestaHom assegura que el doctor Yzaguirre taris que criuen i auguren una praxima
ha estat convidat a donar una conferen- era de burocratisme. d'autoritarisme, i
cia en la Pharmaceutical Assotiation, la fins d'absolutisme.
Junla Directiva de la qual s'ha assaben1 tot, per que?
tat que aquesta HIustre personalitat és
Pel'que el novell estatut, amb un iloauna de les figures més precIares de l'in- ble esperit antidemocratic, no ha tingut
tens moviment científico-farmaceutico-co- per a res en compte ni les atribucions de
operativista que hom esta portant a cap les .J untes generals ni els drets de les maa Barcelona. Sembla que l'esmentat se- joríes de col·legiats.
nyor ha accedit a donar la conferenPer clamunt de les anacroniques Juntes
ci'a, en la qual tractara de l'organitza- Generals, que tenien la ridícula pretensió
ció de les Fedel'acions Farmaceutiques. de titular-se elles mateixes sobiranes, que
-Agencia Americana.
permetien la llibertat de prendre acords i
a vegades fíns i tot la d'executar-Ios, hom
EL PRE~n NOBEL DE LA MEDICINA
ha establert unes jerarquíes superiors,
. CopenhaO"uen, 30, 5 t. (Servei especial unes autoritats serioses, vinculades en
uns anomenats Consells generals de Colde LA :\IANXIULA).
Iegis
i en cel'tes Assemblees, també geneEl pl'emi Nobel de la Medecina sera.
rals,
que seran les (¡niques que podran
atol'gat enguany a 1'iHustre i conegut reporter, Domenec de llellmunt, el qual }'esoldre, les úniques que podl'an actuar,
ha descobert la no contagiositat de la les ün iques que podran acordar.
Ho trobem molt bé, car l'autoritat és
lepra. - Sínapis.
la base de l'ordre.
CONFERENCIA DE DON LIDS ULLOA
¿ Que aquests organismes no representen la majoría de metges del país?
El savi investigador perua Don Luí:;
:\1illor .encara, car el respecte a les maUlloa, un rl'aquests dies donara una con- jories no podría conduir-nos a res més
ferencia a la sala d'actes de l'Ateneu Bar- que a la indisciplina social, a l'anarquia,
celones, desenl'otllant el tema «Catalans
al soviet i al caos.
del segle XX".
Els protestataris no poden, doncs,
En aquesta conferencia demostrara, comptar amb nosatlres, i aixÍ ho fem
amb dades fidedignes i amb documents constar.
inMits fins ara, la catalanitat del doctor
No som, pero, tampoc d'aquells que
Navarro Perearnau, un deIs destructors aplaudeixen sense reserves i sense coneÍde llibres catalans a l'Ajuntament de Bar- xement de causa.
celona.
Ni amb els ciris ni amb els troians,
que dÜ'ia un distingit amic nostre.
-------------------------------------------------Aprovem l' esperit de l' estatut, pero la
forma
ens ha decebut; la trobem incomLA NOBLESA OBLIGA ...
pleta, vaga, mancada de precisió.

Aler (crt. paper.

LA LEPRA I ELS XJNESOS DE BARCELONA

Havent circulat per la nostra ciulat algunes noticies francament tendenciose~
parlant d'un cas de propagació de lepra
mitjan<;ant un collar de perles comprat a
un d'aquells xinesos somrients que hom
troba per la Rambla, el senyor \Vei-PuFu, 'elel comer!; d' aquesta plalfa i canciller
de la Legació xinesa, ens ha enviat la següent !letra que publiquem integrament.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4

cions que la part sana i sensata de la
classe no deixara d'aprovar amb el natmru entusiasme, per tal com soIs amb
elles, i mitjanQant Déu, podem esperanliar l'ordre ideal, la disciplina somniada
i el pl'ogrés moral i material.
Addicions que proposem:
Primera. - Els conegiats sense graduació portaran el cabell tallat al O.
Segona.-Tot conegiat portara un uniforme reglamentari i una gorra amb un
número.
Tercera. - EIs metges seran equipats
en companyíes comandades per un delegat del C. G. de C. amb funcions da
caporal.
Quarta. _. Els cirurgians operaran per
equips, a pas de processó í amb acompanyament de trompetes.
A la redacció de LA MANXIULA es reben adhesions.
ECTROPION

-----------------------------------------_._._---------------------------------------~._-------------------

Ara el metge que pretengui
tenir un titol de marques,
s'ho ha de discutir amb un «cuerpo))
que per metge l' excl ueix.

feu-Io «conde» de La Alianza
que és cosa que el torna boig.
Ai, BalanCió, Balan<iól ,
ens mates el diputat
que vol fer un Artritisme
noble i apergaminat.
SPffiOQUETA

L'altre dia va estrenar-se la comedia
(iramatica titulada "Conflicte entre un
Riu, un ~las i una riera», de l'autor senyor Enveja, que tingué un exit falaguer
L autor senta en' aquesta obra una tesl
inversemblant, puix que. per esquifit que
sigui un Riu, mai no sera venQut per una
Riera encara que s'ajunti amb un l\Ias.
El uesenrotllament de robra és vulgar
i té moIts precedents en el nostre teatre_
Es el cas d'un Riu que des de feía molts
anys exercia el papel' de tal sense qu~
ningú vigilés Hur funció; cap aItre Riu
li havia disputat el canec i ell, lliure d&
competencia, s'havia cregut que ningú el
suplantaría i degut a aixa es descuida de
fer soroll encaminant les seves energíes
per viaranys estranys aL'Ú com també
cuidant-se un xic massa d'engreixar-se el
sagi.
Aquesta vida contemplativa de bena
venturat li era espiada i envejada per una
Riera i un Mas que, habitant prop d'ell
' estudiaren els seus punts flacs, aprofita\ ren una pluja favorable i amb l'empenta
efimera d'una rierada, partiren el Riu delxant-Io inútil per sempre més, cosa que
segtll"ament així sera, perque aquell Riu
no tenint del nom més que les 11et1'es.
El cas que ens planteja el senyor Enveja, no ens fa ni fred ni calor. Podra.
ésser un fet real i viscut, com diu ell, en
el proleg, pero s'ha de convenir que
si un Riu és Riu de veritat, no sera mai
inutilitzat per un Mas i una Riera, i si pel
contl'ari el Riu no és Riu, que no el presenti com a tal i que el nomeni com es
mereixi pel' la funció que realitzi. -

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

UNA

ACLARACIO

Rem rebut una atenta lletra del doctor
Mer i Güell, de l'Jnstitut d'Assistimcia
Medico-Municipal, pregant-nos fem constar que mai ha pertanyut a la penya deIs
tretze, sinó a la del 13, que és aquella
que sovint es veia honorada per les autol'itats dictatorials.
El doctor Mer i Güell és prou conegut
perque ningú hagi pogut pensar altrament de com en ho assegura, pero no tenim inconvenient en complaure'l tal 1
com desitja, a l'ensems que posem a la
seva disposició les planes del nostre quinzenari per a totes aquelles rectificacions
que creguí necessaries sempre que ens
ocupem de la seva persona.

•
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CORRESPONDENCIA

Perxo el marques de Carulla
com el baró de Bonet
i ni el comta de Gimeno
no fan cas d'aquest ximplet.

Si els pergamins l'iHusionen

L E S

Un deIs membres més significats de h
Junta directiva del Col·legí de Metges ha
vingut a la nostra Redacció per a dir-nos
que no és cert que a la darrera Junh
General existís cap mena de connivencia
ni concomitimeia entre els elements de la
Directiva i el Doctor Samora.
La col-laboració d'aquest darrer fou,
don~s, ben espontania, i l' ajut que dona a
la Junta fou d'iniciativa personal.
Tanmateix la J. D. no vol deixar de fer
constar el seu agralment al Dr. Samol'3.
per la seva tant oportuna com eficaCi intervenció.

En saber-se la notícia
no va cansar sensació,
puix que es veu que a cap «galeno,)
un titol li fa musió.

i els escuts li fan tant goig,

e

"11 HINXIUlll" RE' VISIIES

Ai, BalanCió, BalanCió!,
quin conflicte ens has armat;
ja no podra arriba. a conde
' nostre flamant dlputat.

Cavalle amb galons i espasa
President i Professor,
Diputat i vol ser «conde»,
no en té prou amb ser «varó,).

T A

•.• a._ •.•.......•

Car a proposta d'un pracer
i aprovat per un Congré~,
él que en deien sacerdocl.
ara és feina que embrutelx.

Al, BalanCió, Balanlió !,
pero al que has desesperat
és el que un escut volia
despl'és d'ésser dlputat.

e

TEATRE MEDIC-FARl'IACEUTIC

I
per aixb proposem les següents addi- I

Com hom pot veure, els xinesos tenen
tota la raó.
1
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Un estudiant. - No, home, no. L'antídot de la coca'ina és la maria-lluisa..
Quadl'as Bordas. Fins els redactors de
((La Vanguardia" ho saben.
Sanocrysine. -- Oh, oui, ma cherie ¡
Ma mignone! ya y est! ya y est! Sayé:
T. P. - Per a rebre donatius en metanic sempre trobaras algú a la Redacció'
pero per a rebre bofetades i tornar-les
tenim un redactor delegat ex-campió d~
pesos forts.
C. S. C. etc.-La vostra fina inteHigencia vos ha enganyat. Nosaltres no som
humoristes, sinó higienistes. El vostre
cas coHectiu pertany als pediatres.
Adreceu-vos a l'«Instituto Nipiológico».
No publiquem el vostre article perque
ni el mateix Pompeu Fabra s'ha vist
amb COl' de corregir les seves faltes gl'amaticals de tot ordre.
Tip. COSMOS.-Sant Pau, 95.-Teléf. i535i.

