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ARXIUS D'ODONTOLOGIA és una publicació editada pel CoJ ·legi
Oficial d'Odontòlegs de Catalunya, consagrada al progrés i expansió de
l'Odontologia.
Es publica bimestralment, i consta, com a mínimum, de S4 pàgines
de text, agrupades en les següents seccions:
SECC IÓ CIENTÍFICA integ rada per Treballs originals.- Treballs
reproduïts.-Resum de r·epistes.- Casuística.-Pàgines clíniques i Bibliografia.
SECCJO EDITOR IA L, on s'ocuparà de: Vida corporatiJJa. Higiene.
Assistència pública.- Noticiari sobre exposicions, reunions, congressos, etc.
També contindrà el

BUTLLETÍ DEL COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS
NoTES: - E ls treballs originals escrits en llengua catalana o castellana
seran acompanyats per llurs autors d'un breu resum, que podrà estar
redactat en un o varis dels idiomes següents: castellà , francès, anglès i
alemany, per, a judici del Consell de Redacció, publicar-lo a continuació del treball original.
-Els treballs publicats en aquesta Revista, podran ésser reproduïts,
en part o totalment, citant-ne la procedència.
-Els treballs originals seran examinats pel Consell de Redacció, qui
n'acordarà Ja publicació o, en cas contrari, els retornarà en el degu t
termini a llurs autors.
-Cada treball podrà anar acompanyat d'un nombre limitat d'iJ ·lustracions. Hom en remetrà els originals en fotografia o en dibuix a la
ploma. Per als treballs acompanyats de nombrosos gravats caldrà
posar-se d'acord amb Ja redacció.
-A l'autor que ho sol ·liciti, hom li' n farà un tiratge a part, a preu
de cost.
-Els auto rs són pregats d'anotar al final llur adreça, a fi de facilitar
la correspondència amb els lectors.
- El Consel l de Redacció no se solidaritza amb les idees emeses pels
autors en els treball s publicats.
-Aquesta revista donarà compte de les publicacions rebudes, i
publicarà un resum crític d'aquelles de les quals hom rebi dos o més
exemplars .
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Nostra Instal'Jació Moderna de Demostracions amb
l'Equip Ritter Unit. S illó R itter, Moble Ritter,
Compressor Ritter, Raigs X Ritter i l'Esterilitzador
Castle.

Nostre Servei Tècnic s 'ofereix per a qualsevol consulta,
preparació de Projectes o formulació de Pressupostos ,
facilitats sempre sense compromís .
Sí no ha rebut vostè el Catàleg d'Eines d'Instal·lació,
serveixi' s sol·licitar-lo i se li enviarà gustosament.
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