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Dia 11: Injecção de oleo camphorado.
Temperatura (10 horas): 36°5 Pulso: 102.

A's 11 horas, M. A. pede alta do Hos
pital, sendo concedida.

*
:1; *

Illustra esta observação o facto se
guinte: o toxico utilisado por 1\1. A., cujo
frasco trasia rotulo do laboratorio J. D.
Riedel-Berlim, com a nota "Cyanureto de
potassioem pó 98 -100 %" foi remettido
ao "Laboratorio de Pesquisas Clinicas" do
Dl'. vValdemar Castro, para Uln exame to
xicologico.

Foi o seguinte o resultado fornecido:

Exame toxicologico.
Identificação de cyanureto de potassio.

Reacção de Schoenbein Positiva.
Reacção de Bourquelet e Bougaut .. Positiva.
Reacção de Guignard Positiva.
Reacção de Vortmann Positiva.
Reacção de Hlasivetz Positiva.
Reacção de Lassaigne Positiva.
Reacção do asul daPrussia Positiva.

Resultado: Cyanureto alcalino.
Para provar a toxidez do conteúdo do

frasco utilisado por M. A., fiz um gato
ingerir pequena quantidade delle: depois
de êtlgumas contracções, o animal suc
cumbe.

Isnard Peixoto
6.° annista.
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Assistellcia IJublica: Deste importante
departan1entü da nossa Municipalidade,
continuamos con1 regularidade, a receber
os detalhados mappas onde se encontran1
as informações dos diversos serviços at
tendidos.

A assistencia publica, ora sob a di
recção do dI'. Affonso Aquino e o Posto
Central sob a direcção do Prof. Paula Bs
teves, continuam dentro dos limites de suas
provisorias installações, a attender carIl ge
ral contento os serviços que lhe são soli
citados.

Instituto Oswahlo Cruz: Após com
pleta re1nodelação de caracter provisorio,
n1udou~se o Instituto Osvvaldo Cruz, labo
ratorio das clinicas' da l~laculdade de Me
decina, para o ai} tigo edifício ond~ func
ciol1ára esta Faculdade.

No novo local, ao lado do serviço
preso ás exigencias do ensino das clinicas,
continuará o Instituto Osvvaldo Cruz, como
até agora ten1 feito, a attender tambem
todos. os exames que lhe fore1n salicita
dos pelos senhores n1edicos eH1 geral, en1
sua clínica particular.

Congresso lUullicipaI (la cida(le Rio
Grande. Conforme é do conhecin1ento da
classe medica Hio Grandense, graças a
proveitosa iniciativa dos dr. OS A. Duprat,
sub-inspector de Saúde dos Portos e E.
Miró Alves, Director da Hygiene NluniCi-

paI, all1bos en1inentes clinicas da cidade
do Rio Grande, ficou assentada, a reali
zação en1 Fevereiro proxinlo, de 11111 Con
gresso Municipal, de Saúde Publica, Me
dicina Social e Hospitaes.

O interesse que a Íll1portante inicia
tiva ten1 despertado é sobremodo accen
tuado, nlotívo pelo qual, visto a falta de
espaço, no proximo numero, detalhada
mente voltaremos ao assumpto.

Revista cIos Cursos: Como nos Annos
anteriores, com uma farta collaboração,
a Faculdade de Medína de Porto Alegre
publicou mais um n°. da Hevista dos
Cursos.

Ponnándo un1 volume de 161 pagi
nas, apresenta a Revista dos Cursos o se
guinte summario:

As tendencias da Medicina Moderna
- ProL Annes Dias; Laudo Pericial para
avaliar a capacidade civil - Profs. Gon
çalves Vianna, Luiz Guedes e Docente
lAvre, Dl'. Haul Bittencourt; Sobre o de
senvolvimento estatural e Donderal da cre
ança - Prof. Haul Moreira; A proposito
de alguns casos de appendicite operados
- Prof. Prederico Falk; l.Jeontiasis ossea
- ProL Octavio de Souza; Sobre um caso
de syndrome maniaco-depressiva de ori-
gem dentaria; Prof. CirneLima; Exa-
111e medico psychologico, Profs. Gon-
çalves Vianna, Pabio Barros e Docente
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Pasta ·Dentifricia CIRNE< LIMA

o dentifricio, para ser considerado realmente bom, (leve corres
pender ás seguintes indicações:

a) promover efficientemente a limpeza mechanica dos dentes;
b) conter apenas o "quantum satis" de sabão, para dissolver as substancias gordu

rosas que se accumulam nos dentes, sem se tornar nocivo á mucosa da bocca;
c) não· deve ser caustico, nem ter, sobre os dentes, acção descalcificante (mechanica

ou chimica);
d) não deve conter substancias a que se possa attribuir o mais leve effeito toxico;
e) não deve perturbar o trabalho funccional das glnndulas salivares;
f) não deve alterar a reacção da ~aliva nem destrui-lhe os feqnentos digestivos;
g) deve ter propriedades aromatizantes e ser agradavel ao paladar.

A formula da Pasta Dentifricia (lo Professor (jirne Lima foi cal
cada, rigorosamente, nesses principios fundalnentaes.

Por issó

~ $~mpr~ btntfica - nunca tm by"otbtst alguma pr~ju"ida1.

Encontra-se em todas as drogarias, pharmacias e casas de perfumaria.
unico ...6..gente:

fAUSTO SANT'ANNA • Rua 15 de Novembro N.D 27 . Porto Alegre.c ,.~ ~.

Ao Cylindro
Rua dos Andradas 182-184 PORTO ALEGRE

Casa Im po rtad o ra de Apparelhos Raios X,

Diathermia, Alta I-ilrequencia, Sol Artificial Orig. Hanau, Massagem

I nstru me ntos Ch i ru rgicos em ge ra I:
Apparelhos sanitarios, Esterilisadores, Autoclaves.

Todos artigos para laboratorios chimicos:
Tintas e preparados chiInicos para os laboratorios depesquizas clinicas
para Microscopia, Bacteriologia, Photographia e Microphotographia

~ Projectos, Installaçõ~s e materiaes ~
para Hospitaes, Casas de Saude, Consultorios e Laboratorios

1I, p.e_
ç
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C H E M I S C H - P H AR M A Z E U TIS C H E A. - G.
BAD HOMBURG (i) ALLEMANHA

SYPHILIS
Entre os bons preparados allemães de bismuto para o tratamento da syphilis,
o "SPIROBISMOL" occupa uma posição muito predominante, devido á sua
composição especial: bismuto soluvel e insoluvel, iodo e quinina. A sua
larga e sempre crescente applicação nos hospitaes em todo o mundo, é a melhor
prova da sua superioridade em relação ás antigas combinações bismuticas. O

SPI ROBISMOL
não apresenta os inconvenientes que se tem observado frequentemente com
a applicação de outros productos de menos rigor scientifico. Os senhores
clinicos podem certificar-se disto, pedindo amostras e litteratura. Injecções
intramusculares absolutamente indolores. Empacotamento em caixas de 6 a 12
ampollas. Encontra-se á venda nas Drogarias e Pharmacias em Porto Alegre.

AGENTE GERAL E DEPOSITARia NO BRASIL:

ROBERTO BOVET - Rua Gen. Camara 91, sobro - RIO DE JANEIRO
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"Desinfecta Opulmão
esecca ocatarrho"

Eis o que disse o illustre clinico Rio-Grandense Dr. FERNANDO ABBOTT.

Snr. Pharm. Renato Guimarães.
Acceite os meus parabens pelo seu preparado.

Solução Saphrol
Ella me tem prestado reaes serviços na c1inica, todas as vezes que

a ella recorro nas affecções broncho-pulmonares.
É um tonico geral do organismo, desinfecta o pulmão e secca o ca

tarrho. É um bom medicamento.
Seu patricia e ad mirador

Dr. Fernando Abbott
(Firma reconhecida)




