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Faculdade de llledicina. - No dia LU
de Dezembro tiveranl inicio na nossaPaculdade de Medicina, os exanles dos differentes cursos.
numero de alumnos inscriptos fez
unI total de 175. No proximo numero daremos um resmno dos resultados nas differentes series.

luvel" - apresentada pelo doutorando Oddoni Bugenio Marsiaj.
,,-A SyndrOlne HypoglyceInica apresentada pelo doutorando Normann Sefton.
"Da I.Jues nos Syndromas Mediastinaes", doutorando Gastão Gonçalves Lopes.
"Cuidados pré-operatorios em clinica
obstetrica de canlpanha", doutorando DoDirectoria. Por proposta do prof. A.u- ris José Schlatter.
relio Py foi aclamada a nlesnla directoria
"Consequencias da denlOra do trabalho
da Faculdade de N~edicina para o anno de de parto", doutorando Galeno Queiroz
1927. Director prof. SarnlCllto Leite e GorHes.
vice-director prof. Serapião ~lariante.
"Semiologia da pupilla nas affecções
do svsthema nervoso", doutorando Luiz
Posto Üentral de Assistencia.
Co- G. Fayet.
mo nos mezes anteriores, recebemos deste
"Gonoccoccias Latentes", doutorando
departanlento da nossa Administração Mu- Dirceu de Carvalho Pereira.
nicipal, o quadro geral demonstrativo do
"Considerações sobre o estreitamento
1110vimento durante o lnez de Novenlbro.
beln cuidado quadro, a por varios urethral e seu tratamento pela urethrotodetalhes deu-~os os seguintes infornles: mia interna", doutorando Henrique BstaForam soccorridas pelo Posto 257 pes- - cio P'ischer.
soas e removidas 258. Foranl attendidos
"rrratan18nto preventivo da retenção
162 hOlnens, 47 mulheres e 48 creanças. de urina, post-operatoria pelas injecções
intravenosas de urotropina (Schering) a
40°/)", pelo doutorando Adalberto Saldanha.
Doutorandos. - Conl pletaralll o curso
,,0 tratanlento das fracturas em gede Medicina na nossa Faculdade" os se- ral", doutorando \Volfram Metzler.
guintes doutorandos:
"Os filtraCrlos de Besredka", doutoranOddoni Eugenio Marsiaj, Normann
do
Antonio
Bottini.
Sefton, Gastão Gonçalves J-lopes, Doris Jo"Contribuição
para o estudo da Filasé Schlatter, Luiz G. Fayet, Dirceu de
Carvalho Pereira, Henrique Bstaeio Fischer, riose no Rio Grande do Sul", doutorando
Antonio Bottini, Antonio P. Louzada. Os- B. Pereira da Silva.
car Telles F'erreira, Galeno Queiroz Gomes,
"A Reacção de Botelho", doutorando
Arthur Carlos Kliemann, vVolfranl Metzler, Antonio P.Louzada.
E. Pereira da Silva, Euclydes Moreira, Ve·
"Bxarne da incompatibilidade sangui~
locinio Pereira, Adalberto Saldanha.
A presente turma de doutorandos es- nea nas transfusões de ergencia (Methodo
colheu para paranympho o prof. Sarmento de Nurnberger", doutorando F. Paula da
Leite, director da Faculdade e hOlnenageou Cunha.
os professores Aurelio Py e Annes Dias.
"Da Reacção de Targowla (DiagnostiOutrosim, em virtude da actuação no .9. 0 co Laboratorial da Syphilis Nervo~a}", douC. M. B., quando da discussão da these torando Buclydes Moreira.
sobre a "Liberdade Profissional no Rio G.
"Côntribuição ao estudo elo seio latedo Sul", resolveraJn egualmente fazer
ral",
doutorando Oscar rrelles Ii1 erreil'a.
constar no quadro d0 formatura, uma si,,0 tratalnento das varizes pelas ingnificativa homenagem ao distincto clinico
Pelotense Dl'. Francisco Simões, auctor da jecções phlebo-esclerosantes", doutorando
Arthur Carlos Kliemann.
these acima citada.
Foranl as seguintes as theses defen"Do tratanlento das fracturas de perna
didas perante as diversas commissões exa- pelo apparelho ambulatorio de Delbet,"
rrlinadoras.
pelo doutorando Velocinio Pereira.
"Do tratanlento lnedico do pleuriz
purulento pelo mercurio-Chromo-220-So(l,
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