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Guy Gilias 

IJllra- Prof. Maria del Carmen Francés Causapé 
"Las Concordias de Ja Ciudad de Zaragoza" 

In dit boekje, 26 bladzijden dik, verklaart de auteur het 
belang van deze "overeenkomsten" tussen de apothekers in 
Aragon in de 16" eeuw. Ze beschrijft het drukken en de 
verspreiding van de formularia, geeft de inhoud weer en 
beklemtoont het historisch patrimonium ervan in de 
renaissance. 
Er worden enkele formules afgedrukt, de frontpagina van de 
Concordia 1546 en de fraaie versiering van sommige 
hoofdletters. 
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,J:a Z>iaóeles, 
Prof. Maria del Carmen Francés Causapé 
"La Diabetes-Anuncio del Vino Uranado Pesqui" 

Dit handige boekje vertelt in 24 bladzijden het verhaal van de 
behandeling van diabetes met het radioactieve (en niet 
ongevaarlijke) uranium in de vorm van nitraatzout. Vooral de wijn van 
de firma Pesqui in het begin van de 20• eeuw, wordt uitgebreid onder 
de loep genomer:i . 
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Anuncio del Vmo Uranado Pesqui, 
aparcddo en h1 rr-vîsta Laboracoi-io 

B.:ucd-ona, VI, 61; entre las p.tg:in:15 1562-1561 
dd mes de julio de- 1922_ 

De auteur sluit af met een facsimile van richtlijnen van de laboratoria 
Pesqui (1939), waarin die de behandeling van diabetes met insuline 
en met uraniumwijn beschrijft. 
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11!11!=- Prof. Maria del Carmén Causapé 
"Ubro de Oro del Có/era" 

Facsimile (24 blz.) van tekst van een onbekend auteur, gepubliceerd in Murcia in 1854, die 
voorzorgsmaatregelen, hygiënemaatregelen en behandelingen beschrijft bij cholera epidemie. 
De auteur verwijst eerst naar een plantenpoeder (Polvos de las Viboreras, slangenpoeder), 
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