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ORGAO INDEPENDENTE,

ANO

"Nunca devemos fazer o
que
nos desagrada ver fazerem os outros". - TALES DE MILETO

AZETA
DA EvfiMACIA.
^-*

INFORMATIVO

E

DEFENSIVO
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FARMÁCIA — Diretor: ANTÔNIO LAGO

Rfo de Janeiro. Abril de 1942

NOSSO ANIVERSÁRIO
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A propósito do valor antimalárlco da pereirina
G. H. UBERALU
Do Instituto Medicamenta, S. Paulo

aprecia- i iho de alguns milhões dos seus zida pelo Plasmodium cathemeEm uma das suas tão "Notas
Esta edição <TA GAZETA tisfação do esforço realizado.
e I filhos.
rium. Da publicação original
das
quanto ponderáveis
Órgão exclusivamente vo- «AmoníiSriAa»
PA FARMÁMIA aparece com
é
ultimo
numero
comentários' do
("Ata Médica" Fevereiro, 1942)
Parece entretanto que não
especial
de
tado
à
Farmácia,
vivendo
e
do
caípcteristica
FARMÁCIA,
g
de A GAZETA DA
para o lado da perelrlna que se extraímos o seguinte resumo
"Nas
nosnudevam volver as esperanças. As método empregado:
assinalar a passagem de mais igualmente apenas da Farmá- tocou o prof. Virgílio Lucas
crescente
sensível:
á
ma
lnsidiosa plasmodlose que rouba sas séries, usamos o Plasmodium
tecla
sua
de
pró- cia, nestes dez anos decorrium aniversário
lnterêso
Investigações farmacológicas sis- cathemerium, isolado de infecção
e
carência
de
quinlna
dos vimos nascer vários oupria fundação.
se urgente em que se descubra temáticas que Virgílio Lucas re- natural do tico-tico (Braohyspiza
E por mais que nos desa- tros que se propunham a mes- no riquíssimo drogário da flora clama Já foram realizadas com capensis matutina), e passado
europeus
grade ter de falar de nós mes- ma finalidade, mas que nem brasileira um principio ativo que 0 alcalóide da celbrada apocinâ- | em série em canáriosComo
conPelletier
(Serimus
canarius).
traba-1
de
substitua
eea
alcalóide
e,
o
pelo menos, quatro
mos, em qualquer circunstân- sempre, infelizmente, lograo
usamos
conomeadaexperiências
trôle
das
o
fôlego
citou,
tomaram
lhos
E
Caventou.
de
já
cia, não nos é dado fugir à ram vingar. Somos assim emente, os alcalóides do pau-pe- mo tema.
sem
aves
e
e
cloridrato
de
Guimarães
Aristldes
quinlna
imposição, decorrente do pró» uma espécie de veterano que reira, como de comprovada ação Mendonça Cortez (1918), Jayme tratamento.
Alguns canários
de
teassiste,
cada ano, à chegada antipaludlca, a esperar apenas Pereira (1933), Teixeira de Car- são inoculados com o Plasmoprio fato que citámos,
cathemerium e 4 horas decer alguns breves comenta- dos calouros, entusiastas, fo- estudos sistemáticos que os lan- valho (1939) e Samuel Pessoa dium Inicia-se
i
focalizaram
sucessivai«Jwuu«iaui
ou^wíi»- i _juã_
¦¦¦¦¦—»
i por
_*—
v__r__»
definitivamente no arsenal i (1941)
pois —...vm* _-e vo tratamento,
rios sobre essa efeméride, que gosos, idealistas, merecedores, cem
terapêutico, aliás reduzido, de I mente vários aspectos da farma- meio do tubo esofageano com a
nâo é apenas nossa, mas per- por isso mesmo, de simpatia que dispõem os médicos contra a cologia da pereirina, e.em espe- substancia a experimentar, e com
tence igualmente aos nossos e cordial acolhimento, e essa insidiosa plasmodlose que rouba ciai, a sua pretensa ação no im- a quinina. Tal tratamento é
leitores e amigos, e principal- situação de precedência, e o ao Brasil a capacidade de traba- paludlsmo. A' exceção do prof. feito durante seis dias seguidos.
Jayme Pereira que estudou em Algumas aves permanecem como
mente à classe farmacêutica. montante do labor realizado
conjunto a farmacodlnamica da controle sem nenhum tratamennão
são
cabedal
desprezível,
tiEvidentemente, sem que
pereirina em conhecido traba- to. Em seguida, fazem-se exames
nem
fácil
e
de
ser
arrebatado.
lho, laureado pela Academia diários de sangue, afim de verivesse havido de parte dos que
Nacional de Medicina, os demais ficar-se o dia do aparecimento
As vinte e quatro páginas
fazem A GAZETA DA FAResmiuçaram
exatamente a possi- do plasmódio no sangue periféMACIA esforço persistente, de cada edição nossa, através
bilidade de um efeito qualqur rico. Sua comparação com o trada pereirina sobre a evolução de tamento estandardizado da quiinteresse, devotamento e cari- desses dez anos cujo completamento
nos
rejubila,
agora
hematozoàrios.
nina nos dará a indicação do
nho, não seria possível, hoje.
volume
formam
bastante
aprereal da substancia em exvalor
Realmente, as enperiências clivolvidos dez anos desde o apanicas de A. Guimarães e M. Cor- perimentação. Os controles sem
recimento do primeiro nu- ciavel para que a obra realio bom
tez chegaram a verificar grande tratamento nos mostrarãousada."
zada
eleve,
se
tendo-o
como
da
cepa
com
mero deste jornal, olhar,
diminuição de parasitas no san- funcionamento
Tal é, em essência, o método
a satisfação com que olha- pedestal, acima do nivel das
gue circulante e, mesmo, o seu
desaparecimento total. Tratava- devido a Roehl e que constitue
mos, o que representa a obra realizações comuns.
se, porem, de casos humanos, on- hoje a prova clássica dos mediEntregamos, pois, aos nosrealizada, nem poderíamos
H de a imunidade natural e os fa- camentos propostos como antiI biiÉ-íí^Ikí
esta
hoje folhear, com certo orgu- sos leitores e amigos,
tores individuais de reação não maláricos. E qual foi o resultado
Pessoa
de
sentimenedição,
tomados
lho justificado, os vários vopodem ser devidamente avalia- obtido pelo prof. Samuel
a
com
colaborador,
pereidos e que levam, muitas vezes, e seu
lumes que formam já as nos- to em muito semelhante ao
á cura, poderiamos dizer espon- rina?
sas coleções.
:M^^ AM
que nos dominava quando
^gKWXmn^r i :'v-:;»_
tanea,
a tão mínimos estimulos
•¦
:::-:-:_U
¦.
Este: o plasmódio aparecia no
^tv.;:'v
Mas, como dissemos, a vi- lançámos a inicial, há dez
é devida.
sangue no mesmo prazo de tempo
tória — que ninguém contes- anos atrás. Porque, afinal, é
maior interesse para a afe- (5 dias) quer com os canários
De
H_&c_»Ít! nf*»'-'-'- ''''*' J_l
_BI
tara que existe — nâo é ape- uma nova etapa que se abre,
rlção farmacológica do poder ma- tratados com cloridrato de pereivenapós
dois
lustros
esses
laricida da pereirina foram as rina, quer com os não tratados.
já
nas nossa, mas de toda a ciasobservações de G. S. Teixeira de Já nos tratados pelo cloridrato
se farmacêutica, pote, graças cidos.
Carvalho sobre o comprimento de quinina, o prazo do apareciE, ao fazê-lo, endereçamos a
ao seu estimulo, que jamais
da substancia em relação aos he- mento dos plasmodios na circulateem
coos
conosco
todos
que
matozoàrlos do nambiuvu'. Em- ção periférica era notavelmente
nos foi negado, e ao apoio dewmm v
ou
até
aqui,
direta
laborado
bora em experiências prévias com protelado, para 11 a 15 dias. Em
cisivo da quase totalidade dos
o "hernoproteus" do pombo não face desses resultados experimais vivos
profissionais do país, a cujos indiretamente, os
pudesse obter a cura de nenhu- mentais, foi a seguinte concluvalioso
das aves infectadas, conse- são que chegaram, textualmente,
quatro cantos chegam as nos- agradecimentos pelo
ma
Presidente Getulio Vargas
sas tiragens, é que consegui- elemento de vitória que nos
autorizados investigadores:
guiu tambem a diminuição do os
"Pelas
e
apoio
moral
o
forneceram,
de
quer
numero
nossas experiências verifiparasitos,
mos durante todos estes anos
nas
case que o cloridrato de pereino sangue periférico, quer
levar avante a idéia inicial, material, assim como a acoentucem
comemorada
Foi
os
vísceras. Sobre
plroplasmideos rina não possue ação anti-masempre cheios de idealismo e Ihida cordial e simpática, que
siasmo ainda maior do ape nos do mesmo nambluvu', Teixeira lárica. E' claro que tal concluanos anteriores a passagem da de Carvalho assinalou um fraco são se refere ao Plasmodium caconcientes de estar cumprindo foi, para nós outros, o mais
estímulo.
data
aniversária do Presidente efeito premunitório, por via in- themerium, porem baseado no
precioso
mandato sagrado.
Getulio Vargas, que é ama das travenosa ou subeutanea, falhan- que se conhece sobre a ação corAi teem A GAZETA DA
qae maior jubilo despertam em
do Inteiramente a oral. A pro- relata das substancias no canaVencidos estes dez anos de FARMACIA entrando no seu
nacional!todas
as
da
camadas
póslto desses resultados, ponde- rio e no homem, pode-se prevera
pontual circulação — atra- undécimo ano de vida.
dade.
ra o prol. Samuel Pessoa que com muita probabilidade que
vessando fases nem sempre
"o
Este ano, por sugestão da coautor não pôde afastar o fa- ação do cloridrato de pereirina
• roseas, voltando as* vistas semlonia norte-americana aqui dotor Imunidade natural dos ani Sfibre os plasmodios humanos
internada, o dia do aniversário
mais, tanto que, em uma das deve ser nula".
pre para os altos interesses
Nação foi festejado
da
chefe
suas conclusões, faz notar que o
"Dia
da classe, jamais deixando de
nossa parte,
do sob a denominação de
Ignoramos, por
cloridrato de pereirina é incapaz
"experimentações
abrir espaço às reivindicações
nesta
tanto
do Presidente", e
de impedir o aparecimento dos quais foram as
A PASSAGEM DO 187° ANIVEftLu*
foi
Estados
nos
eomo
Capital
coletivas ou isoladas dos eledo nambiuvu', oficiais" que o prof. Virgiliotendo
hematozoàrios
k SARIO DO CRIADOR DA
se
como
enorme a animação com que
mentoe da Farmácia, aplauinfectado preventivamen- cas cita em sua nota,
HOMEOPATIA
soienidades e eom mesmo
promoveram
compipvado a eficácia anti-pate".
dindo medidas justas, ciaa
se
evocou
personalidade
lúdica do Geissospermum. a qual
que
Abril
teve
10
pade
A data de
Todos esses resultados parciais fica muito duvidosa, senão da
mando por medidas necessá- ra a ciência significação toda
do ilustre aniversariante, que é
todo afastada, após as experiênr
rias, sugerindo, reclamando, especial, pois assinalou a passa- indiscutivelmente um dos vul- até agora apontados continuaa duvida cias
aosno
vam
a
deixar
'aniversário
destaque
pairando
tos
maior
de
nasdo
do prof. Samuel Pessoa.
elucidando, divulgando, ren- gem do 187
conde
da
torno
em
eficácia
sobre
pereirina
a
e
so
continente
Hahnemann,
dendo homenagens cabíveis e cimento de Samuel
O Instituto Medicamenta Dt
tra os plasmódios da malária.
cujo nome se congregam, no
fundador da doutrina homeoo
vivemos, Este ponto obscuro acaba de ser São Paulo está continuando •
instante
histórico
que
movimentando, quando se fiorganie
ao
descobrir
tor
pátlca que.
brilhantemente esclarecido oom auxiliar economicamente astendo
forças vivas da pátria.
zeram necessárias, campanhas zar
as regras precisas para a sua as Circulando
embora em data as investigações do Departamen- vestigações nesse sentido,
em prol dos interesses da aplicação, revelou-se um grande
tão afastada daquela em que o to de Parasitologia da Faculdade sido já publicadas as aoreferentes
azul de
Farmácia, mas cuidando sem- gênio da medicina, porquanto
Presidente Getulio Vargas tao
de Medicina da Universidade de ao resorclnol-quinina, curso
embora comcientifica
ou
teoria
sua
mais
das
em
estando
foi
metileno,
foram
alvo
auxiSão Paulo as quais
pre de conservar a máxima batida por alguns, se manteve Justamente
como
usados
vegetais
Inssobre
trás
expressivas homenagens, queliadas economicamente pelo
serenidade e de orientar nos- sempre Inatacável e seu mérito
a mes- tituto Medicamenta. O x*rot. «Sa- antl-malárlcos. Façamos votos
eo»
remos,
entretanto,
sa diretriz pelo caminho do se tem feito sentir e evidenciar ma veemência e o mesmo ardor muel Passôa, catedrátlco daquela para que se multipliquem essas
Bom Senso — podemos, ago- através de mais de um século.
ias* aqui o registro de»cadeira, e o dr. Waldemar Sacra- pesquisas que arrancarão do emde Sa- cívico,
nome
o
motivo
esse
Por
pese magno acontecimento,
ra, nos deixar por um instanmento. abordaram o tema, reall- pirismo os produtos da nossa flo-o
muel Hahnemann foi recordado, dindo venia para dirigir a »»
zando pela primeira vez em nos- ra medicinal, racionalizando
te, sem desdouro e sem que naquele dia histórico, entre ex- exc.
tendo-os em
cumprimentos.
os nossos
so pais, experiências sistemái- seu emprego e cone ver
se nos possa acoimar de vai- pressivas demonstrações de resriqueza.
de
cas com malária aviaria, produ- fpntes de saúde
dade fátua. embalar oela sa- Deito e veneração.
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Uma data festiva para
os brasileiros
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Página do farmacêutico
Procurando conçuistar
dia maior numer0 de leitor* dia
s Dcla crescente variedade de secçoes
oferecidas cm sUas paginas
revis*. -Vamos Lêr" dirigida a
*lo
brilhante
jornalista Vieira h_
Mello • pertencente
á Editora
A Noite ' vem de criar a Página
do Farmacêutico, iniciativa se-n
duvida interessante, como tantas
outras devidas àquele semanário.
Para nós. qUe temos tido
por
principal e unico escopo, durante o iá longo prazo de dois lustro? a defesa dos interesse
da
Farmácia, é motivo de satisfação
ver apa.ect.rem outros orgaos.autonomo. ou não. com o programa desta nova secção de "Vtimos
Lêr" e com eSso desejo louvável
de se filiarem á fileira dos que
trabalham pel-f classe.
A "Página do Farmacêutico".
entregue
ao.-, cuidados do sr.
.Eduardo Looato Hosicen. prestou.
a0 aparecer, significativa home-'
na-gem ao vulto de Rodolnho Albino. iniciando desta forma, uma
gaicr.a de homenagens que certamente se prolongará com igual'
*
sentimento de justiça.
Ao registrar
a criação dessa
tribuna para a defesa dos interesses do farmacêutico nós outro, qUe pelos da Farmácia ha
tanto nos vimos batendo, nos congratulamos. portanto, certos de
que muito de útil resultará da
iniciativa de 'Vamos Lêr".

RftUAÇAO

Mocinhas e Mulheres

32. sobrado
í_K#da
relefone Íonce,Çâ°.
da redação - 43-2044
n.reçao. propriedade
e ÍL££
sabiüdade:
ANTÔNIO LAGO
Secretário: Galvâo
de Queiro.
R*dator-chefe: Prof.
Heitor Ln
Gerente:
Antônio Thomé
A CiAZETA DA FARMÁCIA
não
**»ume responsabilidade
pelos
£_?
ceitos expendidos em trabalhos
d_

Ai congestões a inflamações da corto* órgão* interno*
Certos orgàos internos das mulheres
congestionam-se e inflamam-se com
a\mm\ m\\\m *A*^''>______!
,,.¦¦__,*—¦¦ ¦-.-;¦; ;;-';¦¦; ...__j__i^_ffy_E__r_«__i
muita facilidade.
Pnra isto, basta um susto, vm ibnlo
' ____f
_____ __r '
______^_____
________? ^Ei_____# ________
m%W éaW
W'''^%Êm\*m forte, uma queda, uma raiva, uma
comoção violenta uma noticia má ou
triste, molhar os pês. um resfriamento
ou alguma imprudência
f mmÊJaT*2aaa\i*%^^''^

• direito «• *p«*S__TT__S_^S+2?***++
pcS^d.
b.s___, ,delaa ou «-•¦trinaa
diferentej,
rentS h^'
das qne venham a ser defen.
co_rrcsP<>---,ènc_a
• _Irda_ia
deverão ser enviadase cola**para .
jacao Posta] 52g.
Caixa

•

«jj

GAZETA DA FARMA*CIA
es
^^tada no Departamento
S
de Imprensa • Propa*
gaand°anal
Este jornal é selado de
acordo
*9 d0 «W-Umenta
££*i° em
I_?f2vigor.
Postal
EM S. PACJLO~~
E nosso representante autori«ado. para o Estado de Sáo
PauFreitas. Rua
£____
f-Horac-o
Meio Palheta. 25. telefone
Água Branca (S. Paulo). 5-6765

ASSINATURA

JgÇ
Número
atrasado
Número avulso

-

Moléstias gmves podem começar assim.

Justamente os órgão, mais imponant(.s são o*qUC sc congestionam e inflamam mnis depressa, sem
sinta
,i
mulher
nada no começo
que
Nada sentmdo no romêvo da conge. tão i,.u-rna ou da
.nfl.ima,ão 'vaa
mulher não se trata a tempo de evitar
doença
so agrave c
que |
«peiorando cada ve/. mais.
I. esta a rauai das moléstias mai*»
perigosa* .
Para i ratar ns congestões
at .nllam.-içôe*. i.tero-ovanana--. uw
Regulador Gesteira sem demora
Regulador Gesteira trata os
palirimiaiui ai«ml produzidos pelamoléstia-* do útero. peso no ventre, dores. eólicas e
perturbações da mens«ruação, debilidade, pahdez e tendência a hemorragia,
provocadas pelosofrimentos do útero. fraqueza
geral e desanimo proveniente- do mau
funcionamento dos orpãos útero-ovarianos, tristezas
súbitas, palpiiações
tonturas. calor e dores de cabeça, enjôos, dores
nas cadeiras, falta *
animo para fazer qualquer trabalho, cansaços
e outras sérias alterava
da saude cansadas pelas congestões e inflamações
<lo útero.
Regulador Gestair. trata estas congestões
e inflamações .-.ternas e um
i omplK aç.-es provenientes destas inflamações.

A

Para o Brasil:
3 anos (Com Bonificação)
H úmero avulso ......
Número atrasado
Para o estrangeiro
l America do Norte e
do Sul. exceto o Ca*
nada):

_«£___£•¦<*-¦*.-_;

301001
lfOOO
21000

firípt- Atecçóts
Broiico-PiInioRartf
têm dado os maia seguros
resultados as injeções de
(MMÜNOL. a todos os médicos que as têm prescrito
oestes casos.

Comece hoje mesmo
a usar Regulador Gesteira

301000
4$00_
2$000

rm

Francisco 6MmH I Cia.
aua Primeiro de Março. 17
RIO DE JANEIRO
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José Antônio Coxito Granado fimiador da Drogaria Granado, chegou
farmacêuticas e droguisUs, forneao Brasil em 1850, contando, apenas
cedores da Casa Inaperial." Em
dezesseis anos de idade. Pilho dé
agosto d« 1888. o imperador D. Pe-_in_iiiii ii
..___-.
•¦**¦
pais portugueses, hetnrados exempliSÉk
¦
dro II voltou de uma excursão ao
- ' ¦__¦__¦*¦•»-PWa!
Rt
—-¦•¦
tam
••-:»
ficadares de boa moral e de cumpri*^<'--ç_>»
«ií'''-k»»
JÇii ^^»jj2r__í_£¦'¦'
interior do pais e toda a cidade lhe
______________ ::í «---i....i.i.>.
mento de dever. José Granado aporfez suntuosa recepção. A firma
tpu à terra brasileira trazendo conGranado & Cia., desejando oolatoo^
mmaa\ma\tt3Tiè*i
ago o «segredo de todas as lutas e
/Í^________^_'^_^_________W_-L: _^.
__ ^ • ¦»
rar nos festejos, mandou
____H l__a_ÉHB___i9____^H K_H ^r__B_____ÉÉr*$i; : ¦ ¦-.¦•. ¦¦¦mam
pintar um
as armas de tedos os triuníos.
a óleo. de desusada
**«T->-T
quadro
¦
____!
_________i
^¦uS»*
dimen•Caráter conservador, mantendo
mmm\t7mmiaBBi*a9aa\9m^K
-"-:-:-Ã*.••--.sao, onde _e achavam pintadas
abas
soluta observância aos princípios
figuras do imperador D. Pedro n.
morais recebidos e religiosa recorda imperatriz D. Thereza Christina
dacão das palavras paternas no
e
do Conde d'Eu. Em todo o íron3Ui__í.j_imento da missão de trabalho,
I WB^aY*mm\me7ÍÇj%m^W
I
tispicio
do seu
estabelecimento
ae
luta
e de fortuna que vinha exeI
viam-se dooels, coroas em bronze
cutar em terra estranha. José Gracolunas de mármore, figuras e esnado foi o mais surprendente triuntatuas em material custoso bandeirador da época em que viveu. Reu'______l^l m ¦'¦'
ras em seda, de dimensões'tão
¦ '--__F__b__E! __^^-:XV__Í^M
_H___-i
•
nindo o pensamento comercial na
far|__________________________É_t _______¦______________¦ '__J__H_Íj_r?^L_!J_i
ws que desciam do alto do esta_efesa da sua vida de negociante, à
belecim-ento e roçavam o solo- os
idéia benéfica de prestar o seu conbrazôes
monárquicos, em bronze
curto de progresso e altruísmo
__R9| ^b^k] ^É_H____k''_f^_____i__r^B
massiço. ostentavam-se era todos
sua nova e esperançosa pátria, fezà
os
owtfos com tal magnificência,
com que José Gramado escolhesse o
que
todo o povo da oôrte se dirigia ás
ramo farmacêutico para campo das
«ia* audaciosas iniciativas
portas do estabelecimento Granado
de trabalho.
para admirar os raros e custosos ornamentos.
A ornamentação da Casa
Ja i* Granado começou a sua «vida
Granado, se fosse feita nos dias
farmacêutica numa época de rotina
e estagnação; sem possuir modelos,
presentes, custaria mais de
_a_____________________________________________a____aBBMB^BMBOMMWamMMMi-MMaM> *^*^*------*-----------*^—^_e^_,
sem ser arrastado pelos impulsos
centena de contas. Esse fato. uma
de
IM I^^P ___K*_&,'''-i
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CUmomila e Melissa e Vinho Rea
Portugal
as demonstra.onstituinte de Quina. Carne e Lnc- to
do
çoes
seu
fim.
carinho
foi
que.
devidamente
por
o seu pensaGranado
e
rofo-;f,*-»to de Cálcio.
apreciada, recebendo o seu estabe- fazendo sempre um grande apreço, mento patriótico, colhendo com
isso
Jo*? Granado foi sempre a.r-ro lecimente a honra de ser
pintar naa paredes do pre- nova homenagem
incluído
valiosisslma
dio
em
A
ainda
que
1o Brasil, dedicando a S. M Imhoje é ocupado comenda de Christo
numero do? forr>
do Pa- pe-a firma Granado Ae Cia.,
honrou-ü..' um
.criai uma grande admira(Sc n aíc- a* _«__. A ___,..-dores
a se- dia a bapela. Essa dádica foi
honr.r,, ieu \ ^Tn^Z^lT^rã.íf^cll
envod1 vida numa carinhosa homenagem.

JOSÉ' ANTÔNIO COXITO GRANADO
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Foi-lhe colocada ao peito exatamente no dia em que o veterano industrial completava 90 anos de idade.
Foi esse ato de grande emoção
para o industrial ancião, por sentir
io seu esforço e honradez glorificados pelos seus amigos da terra qu»
deixara distante, ha cerca de oitenta anos e que ainda dele se lembrara enfeitando-_he a lapela com
honrartas e*> enchendo-lhe os olhos
de lágrimas gratiaskmas.
Quando ainda a corte era iluminada a gás singelo, a gás incandescente. foi anunciada a
da iluminação elétrica. possibilidade
A drogaria
Granado aceitou e instalou a nova
e progressista iluminação. Um jornal de Portugal soube ter sido Autonio José coxito Granado a
primeira firma no Brasil -nte instalou
esse gênero de iluminação, tecendo
a Granado francos elogios. A notlcia no Jornal português, foi
Antônio José Granado a maior para
alepria na sua vida de comerciante
Dada a época já distante
José Granado começo» com ema que
sua
farmácia á rua Direita n° 12 He
veu ele em seu balcão, atendendo a
fregueses, que compravam artigos
farmacêutico-* •regateando e exigindo diferença ngs preços.
Nunca se conformou José Granado oom esse processo de vendas,
contra o qual se insurgia veementemente. Unco«. entáo, grande
propaganda nos jornais e revistas e fes
pintar vistosa taboleta no
mais alto do estabelecimento emponto
lar.
gas letras, com a inscrição: Preço
Fixo. Foi, por fim. a drogaria de
«José Granado que demoliu o hábito do regateamento e instituiu as
vendas com preço único.
Nos primeiros anos da Republica
era a Drogaria Granado a mais popular e afreguesada casa em vendas a varejo. A propaganda desenvolvida em favor do preço único
correspondera á esq>ectativa
e os habitantes dos vários bairros informacom-pravam os seus remeya*n que "Drogaria
dtoena
Preço Fixo-.
Depois de ter legado ao comercio
farmacêutico do Brasil cerca de setenta anos de trabalho José Anto*
no Ocodto Granado faleceu em ltM.
aos W anos de idade, tm psrfeHa
lucidez de espírito, trabalhando e
dirigindo o estabelecimento qua
fundara em janeiro de 1870.

DAVID MEINICKE
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DDR de CADECA

Sebastião Fonseca
O farmacêutico Oswaldo Peikolt. químico do Serviço de Fis.
,ali7.àçáo da Medicina, é um
incorriRivel
alentado cidadão,
alicio e
cabrito
dr
;i|iitHÍador
um bicho para p«edtr livros emprrstadivs aos outros.
Cabrito > iivl° emprestado
a dupla escolta.
Eis do Oswaldo
—
somente a«-*ado;
Cabrito
m'-'' n^° *********
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"Rçi do* Cabritos \
DtMOl que o
** ditas.
venae
AçoUfUI que
Riachue.o.
do
Na rua
ja fez com ele um :ontraU.
-etrato.
E fntronizcu-.h- o
oenzé-ln
Faltando apenrs
T.so. pctaaa. não imp«ede
qu* guando um cnbri'c ped«
Ao portUfttai de bisode.
«sabido
O .wrtugués. que» é
bicho
prdido
Cnves «lo
Lhe vendn etrOf do b-de

E fica ouvindo a sessão.
Paiar? Poi.-. sim. que esperançai.
.
Nunca o Q,iintela falou
Lembra tim ida criança
Qup ouve a lição do "fessô".
Sozinho, quieto, calado,
Lá num cantinho sentado.
Parece ate qup tem medo;
E pra maior semelhança
Com acanhada criança.
¦Só falta ohtmnr o dedo
- «Seu Quintela. abra es.se bico
!
Faça um discurso de arromba I
Quem «tem talento tão rico.
Táo formoso -ão pujante,
Não fica fpito estudante
Com medo de Ipvar bomba !

Mas isso não vem ao crso.
Prato fundo ou orato raso.
Cabrito e semj-rf um feitini
"
Mal quanto aos «ivros. caramba
Quero que um mico m*? «amba¦
sp sei de outro ra-o BaafcB I
Livro que o Osvaldo abocanha
Nunca ir atl o deno apanha
Che-ru n3 O tv-ldo — morreu !
Osvaldo o Costa.
Pr isso J outro
'lvros nâo gosti»
>rest?r
eir
I->e
Ao x'-rã o"r P~M< Ih" ''"'>
F um razão ooi.- um dia.
Quando um volume ele m%
I> uma Q'ií:ni n iua'quei
O Pedcdt, '«-ndo i lombada.
Quis a Qvinvca emprestada
>.
«P-a devolver «e puder
entretanto
O O-waldo (feita,
Todo pálido is e-panto.
Quacp morrendo dp susto,
Di^p assim pio seu colcha.
Como quem neça e nfto netia.
o-mo quem i*i a»-H ¦ custo

Mas qual historia !... aue nt da !...
Inutilmente os coletras
No "Quintela — alma-penada" *
Davam tremendas esfregas.
Ele. sempre mudo e quedo.
O mais qu<° às vezes fazia
Era dizer, em segredo.
A quem com ele mexia:
- Pssiu . náo mpxa comigo...
Doixc-me quieto, rapaz
Se eu venho aqui meu amigo.
E' nara ouvir . nada mais...
"Nada mau.. " _ era
o pstnbilho
E tanto deu ao gatilho
Desse eterno **ritornelo".
Que o "nada mai.*" todo tíia
A muitos já parecia
Anuncio do Fasinello.
Mas chegou o fim do ant>.
O fim de 41.
Vamos ter prêmios, seu mano !...
Era o corrente zutn-zum.
Prêmios ?—Sim! prêmios graudos»
Centos de réis ! Quinhentâo !
Quais serão os topetudos
Que neles vão pôr a mão ? ..

—Mai Peckolt. que historia e essa?...
Meus livros náo são a l>e.vsa...
Senão, que será do;jois 1
A Quimica é um livro raro.
Sáo três volumes meu caro
Não sáo três tostões de arroz!...
Você me pede o terceiro.
Qup è do segundo e o primeiro ?
Onde estáo os outros dois ?
Ora. nào seja táo zura !
Tema o Peckolt. caradura,
No livro pas-ando a mão.
Pois se dois já estão de foni.
lavando o terceiro, açora
Eu completo a coleção ..
llonaldson
farmacêutico
O
de
catedrático
Mediria Qolnlela,
Faculdade
da
Analítica
Química
Nacional de Farmácia, desde
multo .em freqüentando com
assiduidade as sessões da Assopia-cáo Brasileira de Farmaceuticos, onde, porem, sempre ae
manteve modestamente, a um
canto, nem turlr nem mugü.
Mesmo sendo «catedrático.
B de valor, o Qulntela
E' um sujeito sori-mbático,
Dificll de abrir a gueia
Há muito que ele freqüenta
As sessões da Associação
Tira o chapéu, cumprimenta.
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Mas chegou o «grande dia!
Todo o salão refervia !
Gente á bessa no salão!
E. afinal, o secretário,
Como quem canta um rosário,
Começa a proclamaçao:
Prêmio tal, de tantos «contos:
Farmacêuti^ Quintela.
(Os outros ficaram tontos I
Tudo de cara amarela D
Prêmio tal, tantos contecos:
Farmacêutico Quintela.
'Corações em pandarecos l
Brutas dares d« canela !)
Prêmio tal, tantos pacot-»:
Farmacêutico Quintela.
(Ataques ! üivos 1 Fricote» I
Gente pulando a janela !>
E' enquanto o papáo de premiai»
Devorador de "trigemeos",
Embolsa os caraminguás,
E. depois de os ter papado,
Fica de novo calado.
Ouvindo só, nada mais,
O velho Virgilio Lucas
Que. d«esta vez, nas combucaa
Só pós a máo uma vea,
Diz no ouvido do Messias,
Numa voz de Jeremias
Chorando a sua "viuvez":

e£tlotaíL
MELHORAI É MELHOR/

- Puxa I se o tal do Quintela,
Calado, náo dando trela,
Pegou três prêmios e... zás !
«Calcule se esse sujeito
Soltasse o verbo do peito
E abrisse «as cordas vocais...
Levava tudo, menino!
Náo deixava um "gasparino" !
Era tudo... e nada mais 1...

O Segundo Conselho de Contribuintes vem de dar publicidade
a dois acórdãos firmados por seus
membros, nos recursos interpôstos por duas firmas, uma estabelecida com farmácia em Cataesguazes, Minas Gerais e outra, com
tabelecida em Belém, Pará,
escritório comercial e comercio
por grosso de especialidades farmaceuticas.
Esses recursos se prendiam a
multas que lhes haviam sido im
postas por terem sido encontradas, naqueles estabelecimentos.
em desobediência ao que estabelece a legislação em vigor, amostrás gratuitas de especialidades
farmacêuticas.
Varias são as vezes em que temos chamado, destas colunas, a
atenção dos nossos leitores e as-

A confiança de vossa freguesia baseia-se na reputaçáo de vos»a
conceituada farmácia.
Mantenham em stock os legítimos produtos vegetais da
FLORA
MEDICINAL

de J. Monteiro da Silva & Cia.
afim de evitar aborrecimentos e tecUmações dos consumidores,
pelas grosseiras imitações que ultimamente «têm aparecido.
Os produtos da FLORA MEDICINAL sáo os mais consumidos,
os mais vendáveis, por serem os mais eserupulcsamente mani.
pulados.
A VOSSA VALIOSA OPINIÃO E' A MELHOR PROVA DE
QUE OS NOSSOS PRODUTOS SAO DE MELHOR
QUALIDADE.

Flora Medicinal
Rua

Sáo

J. MONTEIRO
Pedro, 38

DA

SILVA A CIA.
Rio de Janeiro

Nomenclatura Química
Revelando seu interesse e carinho pelas questões que se prendem á completa uniformização do
idioma — de cuja pureza e perfeito conhecimento á um dos
grandes defensores. — o prof.
Antenor Nascentes vem de publicar interessante trabalho que infelizmente, dada a angustia de espaço. não podemos transcrever, j
outras considerações
Entre
oportunas, o professor Nascentes
reivindica e com razão oara os
filólogos. os precalçog da tarefa
de estabelecer os termos da nomenclatura quimica — como tantas outras, aliás. — e são suas
estas palavras:
"Os químicos devem preocuparse com suas experencias, com
«teus provetes. suas retortas. seus
fornos.
O que trate da lingua do seu
país não é levado a sério como
fica
químico pelos seus colega*
completamente desmoralizada na
Acaba não sendo considerado
químico pelos filólogos nem filologo pelos químicos.
Imaginemos um Berth«lot tratando das raizes célticas existentes em francês ou um Ostwaie
ocupando-se com problemas e vr
lologia germânica!
Felizmente o mesmo se pa«*sa
aqui.
_
Nio conheço nenhum dos nos-

EXPERIMENTE-O!

0 PERIGO DE TER NAS FARMACIAS AMOSTRAS GRATUITAS

SRS. FARMACÊUTICOS E DR0GU1STAS
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umtM*fa-a com

O Quintela, nada. Quieto.
Pobre e modesto rapaz I...
Olhos pregados no teto,
Ouvindo só. Nada mais...

sos verdadeiros químicos que se
dê o ridículo de querer passar
por filólofco.
Eles se ocupam com suas quêstõ«es técnicas e o tempo nfio chega para frioleiras filosóficas.
Citando, depois, inúmeros exemplos, em que o *^conhecimento
técnico do idioma forçosamente
terá que ser levado em conta, o
acatado professor termina assim
o seu artigo:
"O
que é preciso é que a quimica. a exemplo da mineralogia
a da geologia. v*ja unificada a
sua nomenclatura, tirando estudantes e especialistas da confue9o* em que atualmente laboram".

Kova vacina contra o Mo

Telegramas de Vichl' noticiam
recentemente que dois médicos
franceses do Laboratório Pasteur
conseguiram obter nova vacina
anti tifica. após 18 meses de investigações.
A nova vacina é obtida injetando culturas de bacilos de tifo
no aparelho respiratório dos coelhos. Todos os membros do Instituto Pasteur que estavam em
contacto com o Laboratório para
investigações sobre o tifo, foram
vacinados com magnífico resul
tado.

GAZETA SOCIAL
Enfermos
O sr. Vicente Siqueira Barreda Farmácia
to, proprietário
iiveira, á rua de Catumbí n. 121,
sob a firma Vicente Siqueira &
Gomes, está em vias de restabe
lecimento da enfermidade que o
reteve no leito por algum tempo.
A GAZETA DA FARMÁCIA
restabelecido, para
dseja vê-lo
reassumir a sua atividade comercial.

sinantes para o que estatue o artigo 72 § 9.° do Regulamento
baixado com o Decreto Lei n.°
739, que veda, "sob qualquer pretexto" a existência de amostras
grátis de medicamentos nos recintos das farmácias, e mais uma
vez o fazemos, diante dos dois
fatos concretos que vimos de expôr.
__

VIAJANTES ILUSTRES

Regressaram dos Estados Unidos, depois de alguma permanência na grande Republica do norte, os drs. João Daudt de Olivei
ra e Paulo Godoy, da alta administração da conceituada* firma
Daudt Oliveira Se Cia., fabricante de especialidades farmacêuticas.
Os ilustres viajantes, que s"»o
também figuras de elevado destaque social, realizaram proveitosa tournée pelo pais amigo, e
estiveram em permanente contacomerciais
eto com oragnizações
"yankees"
da mais
industriais
e
categoria.
alta
Foram ambos recebidos por
crescido numero de amigos e por
elementos de projeção do nosso
comércio e industria, todos ávidos por lhes dar as boas-vindas
e augurar os mais francos sucesá parte comercial da viagem
' sos
realizada.

Notas therapeuticas

DIABETES MEUTUS E LAXATIVOS
SALINOS
Quase todos os laxatlvos salinos efervescentes conteem uma
alta proporção de um ou dois sulfatos minerais — o sal de
Glauber e o sal de iSpsom.
E' sabido que em certos «estados mórbidos e mesmo em individuos sadios esses sais minerais não são isentos de ação tóxica.
Alem disi>o tão nauseosos são esses compostos químicos que
geralmente são usados em mistura com «igual quantidade de açucar que atua como corretivo. Nessas condições é de todo importante prescrever o emprego daqueles medicamentos que oontenham os referidos compostos aos diabéticos e a todos os pacientes portadores de distúrbios menos graves do meta«bolismo
dos glucídeos.
O "Sal de Fructa" ENO não contem mesmo traços de sulfato
assim como o açúcar, e» comde sódio ou sulfato de magnesio,
binação alguma. Esse "sal de fructa" é preparado com todos
os requisitos da técnica, em uma combinação bem proporcionada de ácido e alcalis de frutos, não alterados pela adição do
açúcar ou de agentes odorizantes. E* sobretudo agradável ao
paladar. devido à solubilidade dos grftmilos e & efervescência
quando em contato com e água.
O sal de fructa é um laxativo suave e tisiologloamente perfeito. Sua açáo «sobre a peristalse intestinal é dependente dos
princípios normais de difusão osmotica. pela qual fica retido
no trato dig«estivo um volume de liquido suficiente para solubilizar os resíduos alimentares e formar o bolo intestinal; ambos esses fatores são Indispensáveis à regularidade das ondas
pertstalticas. condicionando uma pyoneração fácil regular e
completa.
Experiências levauai a eíe.to por tisiologlstas de reputação
internacional demonstraram que o "Sal de Fructa" ENO age
uma colher das
como alcalinizador da economia. Provou-se
"Sal de que
Fructa" corresponde chá. ou seja. a dose normal de
ae em valor a-calinizante da economia, a 240 gramas de
caldo de laranja recentemente preparado.
a aciDevido ao regime especial e á tendência característica
emoue
diabetes
de
casos
nos
necessário,
dose é muitas vezes
trás manifestações de oxidacão ^.complete das hex<ws preswver-se um laxativo suave, que tenha pwprffadw aicagggg
un
O "Sal de Fructa" ENO. em tais caso* é por todos os títulos
oreparndo aconselhável.
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Prof. HEITOR LUZ

"para
obter uma transformação no seu
a*- estado geral, aumento de apetite,
digestão fácil, côr rosada, rosto sem espftnhas, corpo sem feridas nem reumatismos,
melhor disposição para o trabalho e
para
os divertimentos, mais força nos músculos,
resistência á fadiga • respiração facü
basta usai

ELIXIR DE INHAME
GOULART
Unico depurati vo tônico
saboroso em cuja fórmula tri-iodada entram
sais depuratívos do sangue, o principio activo
do inhame e o mel de
abelhas.

COLETÂNEA
A. UMA

hldjé.

Cofhta — Barnuhat e Barnudeh.
Positivista — Aristóteles e Archimedes, representando a Ciência Antiga e a Civilização Militar.
FATOS NOTÁVEIS
*
DIA 3 — Crucificaçào de Cristo, no Golgota.
DIA 7 — Pedro I abdica o trono em beeficio de seu filho Pedro de Alcântara.
DIA 14 — Comemoração PanAmericana.
DIA 21 — Inconfidência Mlneira.
VULTOS CELEBRES
Raul Pompéa — Gregorio de
Mattos — Sylvio Romero — José
Veríssimo — Almirante Luiz Felippe Saldanha da Gama — Alvares de Azevedo e o insigne raarerhai Floriano Peixoto.
O primeiro poeta nascido
no Brasil foi Bento Teixeira, cujo
berço foi Pernambuco. ¦
O benjoim é originário do
arquipélago malaio e da IndoChina.
A navegação fluvial do
Brasil
tem uma extensão de
33 600 milhas.
No Museu de Londres, ha
livros raros, cuja encadernação
data de 3 séculos.
— Acredita se que a f_w>ricação das velas, venha de épocas muito remotas.
Segundo dados históricos,
os navegantes noruegueses, conheciam o atual' continente americano pelo ano 1000.
Os romanos descobriram
a fabricação do vidro e os fenicios aperfeiçoaram esta industria.

fechadas
No mês que findou recebeinos glândulas
permaneciam
uma carta de velho profissional, tão sendo um enigma.
Em 1855. AddLson deacreveu a en3 dias de cana? Náol
antigo como quem escreve estas 11fermidade q_: toonou o seu nome,
nhas, visto
termos
sido
colega-»,
peProUja-_M. eontra
dindo " informações sobre ob bor- devido a uma lesão das glândulas
supra rrenais;
monios".
em 1856, Brown-Séa grippo eom
O oompa-nhelro doe tempos acade- quard estudou a ablação de certos
micos bateu em porta «rada, v_sto órgãos, e tambem em 18S6, Vulpian,
oomo ele ae confessa observou que o sangue venceo que
que
"um somos,
retrogrado"; neste pa_.tl.1__r sãi das suprarrenais dá a mesma
nos igualamos.
reação verde oom o perotarure_o de
**Ê__7^PA%t\\. HA\*tmmmmm
Entretanto, vamos atender ao aml- ferro, que se verifica tambem com
^-^r
\aa**
ttoMCMAis
e
diaer
o
tecido
medular deste órgão, eoalgr> relago
publicamente
"hormônios"
"a
tivame__te aos
Academia de Ciências"
pedindo municou
aos que estáo "ao par das novida- esta observação, como primeira prodes" desculpas das heresias cien.i- va decisiva a favor ds existência das
ficas que forem encontrada.» neste denominadas elTrí"1'** «VH__n_____aa
escrito.
e "Que
disse .
Palar em rwrmooíos é volui
vai dlret.am-.-t. para o sano
pensamento para Cláudio Bernnrd. gue o produto de sua srcreçáo".
ao seu 'ornecedt.i
Em 1859 S-Mff dá a conhecer os
que no meiado do secuk) XIX .1851)
descobriu a função glucogena do fi- seus primeira* .rab-Ihc* «obre a
gado, ou melhor se expressando a insuficiência tiroide. experimenta!
0 87. aniversário de um
fabricação do g-Ucogeno por este orTrde* **«t*._ tr-,**>'K~< t-xJps 9-W__
gão. e que demonstrou que esta st»- esforços foram ecror íue 'ragmer.- estaM*simeiito
modelar
bstancía derramada da torrente cir- top t\* uma .erri** ofUC h .via de sw"««•^"iq^o
cu.atoria pelas veias sub-hepoticas, gir completa. r*-ralcr
A Farmácia e Drogarl» Stellera a fonte do açúcar sangüíneo.
cientifico.
feU
fundada em Curityba pelo
. Cláudio Bernard. de observações
T>v«._._p a
Brown-Sérjuard
era sr. Augusto Steefeld. completou
que fez. lhe foi possível dlaer afir- 1889 qufm sabe o m. i* imp-rtant*
mar mesmo, que : "Existem secre- papel no cenarir pae M foi pouco agora seu 87° aniversário, fato
ções internas" e tais _ecreçõe_. rufo i_ p.uc. dfsvend*rJ" >*• :r*,*>,,ínt.i- que possue. para a classe farma
cêvtira. significação diema de noproduto, em lugar de ser derramado "ín de ^ra fr.docr.ra
para o exterior, passa d ir. temente
Não d«*_etamc5 -- dfmcr.»
n_ ta.
para o sangue.
.precieçào ó> t_;<; fst.s porou. *¦*
Tendo atualmente como proSó muitos anos mais tard? a no- mo. d-? _r ._?it> r n .**t*Ofl í o tm
\
"secneção
prietarios
os netos e continuadoção da
interna" é que foá D2C0 íãr CUTtO
res
da
obra
ser aceita; no começo a
do seu fundador
possivel
Em 1901 Takemlnf f Aldrich .nnafirmação de Cláudio Bernard náo s_ru .»¦-"- ;"'"« d. «n^^nci- me- aquele estaoelecimento é um dos
encontrou absolutamente eco al- dular rl<?. _-Var.c.ul_. .«niprarrena'? motivos do orgulho da capital
gum. e is*o porque os cientistas não uma Mbst-tncft cr.staliz. da a adre- paranaense.
estavam prej "»"»<H_| para a wm» nalina. ebrimlo ps* .rr» n ctrin^c aos
~nsão de tal coisa.
Para comemorar a data. a firbrilhantes ex.tr« &_t»r!efei **** nMencionavam as glândulas dr se- do?r.ncqu:miccf
Deitm form.
se rr Stel-feld Irmão & Cia., ofecreção externa, come as glândulas fo: possível -TmiDrcv*»! one a.« _.sn- recerám elevada importância á
salivares. dotadas de um canal ex- dulas de secreçãr int.i-.as f .bncacretor. as glândulas fechadas ou vas- vam "espécie? nuim-e"*" >W.««d_M de oL»ra em prol da puericultura,
chefiada naquela capital pelo dr.
culares sangüíneas como as tiro-des Tyroorí.dide" Wo*c«í<m»í especiais
o brilhante direou as cápsulas soprarrenais. que
A estes produ te* na_T.dc»-. do orga- Caio Machado,
"O Dia".
não possuem canal
nao teriam nlsmo Stariing. der -m W o nn- tor de
despertado a curiosidade, e tais me df "hormcnV^*"
NEUROBIOL ativa a
Entre 1889 e 190* M í.rmcu poU
ção gástrica, estimula o »penos espiritas « teoria hcrmonel
tite. facilita a digestão e ***Acujo valor é imensc »anto sob o
ta a fraqaeza cerebral. Q*em
ponto de vista da ciência pv~ crrr<s
das aplicações terar*uHcee
tem bom estômago, tem boa
....»- m „ ||SO JO
A pala.ra hcrm-.T.ic è ¦•*¦- um
.re-s.0 qv< quer dizer : - ru excite
O hormônio é uma swbstancia quini.c- elaborada per um tecido glindular. derramada no wwigve. o qual
o leva a pôr-ae ron contacto com
certos elementos cu orgães reacíofaz bom estômago.
os **m**** exerce uma açào
naás ¦_»*
A'
venda
em todo 9 Brasil.
especific..
E-mpreganoü os preono.*- termos
de Starting : "é um mnesag-irc qui- e
proporcionar uma slS-ematVa quimico. um regulador químico
um mica.
excitante funcional especifico"
Ha *
adote a egulnte etasedConvém esc-írecer que os hormo- ficaçãoquem
alos atuam em dcaes mtrito pe^ue- ! Grupo do ociesterol: — os honronas. como eatalizadcres. ' nios sexuais, a cortina.
Damo6 em seguida uma relação i Grupo da tlroxina : a Urcxtna.
de tecidos e órgãos produtores.
Grupo da tiramlna : a adrenalina.
Io grupo — o grupo bem caracterindo das glândulas endocrinas
Grupo dos polipeptides: as horhormonógenas: a epifisis. a hlpo- monios hipoíisiírics t ir-enlina
a
fisis. a glândula tiroide as glândulas v?«?ctcnir,>
parat-roides, as glândulas suprarreAlgum ncrmuiios ; adre.iaL_.a —
nais, os paraganglios. o pancreas medulo suprarrenal: «oetoJina
—
endocrino as genadas «ovario e tes- paraganglios coUnogenecs; Tlroxina
ticulo):
glândula tlroldes: Proges-erona

Peça LEKEHOL

ELIXIR DE INHAME
GOULART

ABRffL — o seu nome tira a
sua origem de aperire, porque
em tempos idos, marcava o inicio do ano. Em latim, "Aprilis".,
dedicado a Afrodite, deusa que
presidia o amor.
Era crença remota que neste
mês começavam a desabrochar
as flores.
Os romancs veneravam Venus,
deusa da beleza.
Os demais calendários apresentavam-se como segue:
Israelita — Nissan e Lyar.
Muçulmano — Zilcaide e Zil-

oinuruciA.

Hormônios ^WrnM

FORTALEÇA seu ORGANISMO

É

A maior superfície florestal cabe ao Brasil, isto é, ...
4.956.724 quilômetros.
A estrada mais alta que
se conhece fica na Saboia, Fran
ça, com 2.760 metros de altitude.
A espionagem diplomática foi organizada pelos venesianos.
JohnJj. Dunlop descobriu
o pneumático em 1889.
A origem da luva, parece
remontar ás velhas dinastias.
-— Cabe a um médico escocês. em 1790, a descoberta da vacina contra a variola.
A capivara é o maior dos
roedores.
O coelho pode viver 10
anos.
O arquipélago das Filipinas é formado de 7.000 ilhas, de
várias superfícies.
A pilha elétrica dç volta
foi decoberta pelo celebre eletri¦ cista Alexandre Volta, em 5 de
Março de 1827.

SAL DE CARISBAD

Efervescente, de Gtffoni Efeiios terapêuticos rigorosamente
idênticos aos do sal obtido por
TÔNICO
evaropaçâo da árua d» re^oecti. I Y&M**-S*}W9.
va fonte
ol\ \ *•* # 1 IM
Precioso anti-acido diuretico
ESTIMULANTE
laxativo e cholagogo, eficas era
diversas afecções do estômago
FORTIFICANTE
_____¦
fígado e intestinos, gastro-ente*
rites. gastrites. gastalgias. alcera do estômago, catarro gástrico
crônieo, prisão de ventre indi»
como fator
gestões cálculos biliares. hepalites e na gota. diabete» e obeside oara
dade
Em
muitos
hospitais dos EslaPrefereido pelas sumidades medos Unidos e da Alemanha a
dicas.
musica é fornecida aos convalescentes,
a finalidade de
Nova farmácia á rua do apressar com
o periodo de restabelecimento.
Riachutlo
Ultimamente, o emprego de tal
Foi ir
. .ma rua do Ria- método, cresceu muito, e passou
chuelo, a Drogaria e Farmácia tambem a ser utilizado como uM*
N. S. de Fátima, de propriedade rapeutica na doença, um.verdado sr. Francisco B. Brotas, an- deiro remédio musical. A ploneltigo e estimado profissional, cujo ra e responsável por esse meio
nome é. só por si, segura garan curativo é a ara. Harriet Ayer
tia do êxito do empreendimento. Seymour, que em lMCcotatoorou
no tratamento de 66.000 doentes,
aplicando 975 concertos terapêuticos realisadoc em cerca de 43
hospitais. K em 1941. o numero
de adeptos, foi bastante robusto,
determinando a criação da FunACCESSORIOS PARA FARMÁCIA
dação Nacional de Terapêutica
FÜNDA.S, CINTAS E MEIA8 ELÁSTICAS
Musical, destinada a tornar a
SOROS E VACINAS
musica para o doente, tão necesESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS
sarla como o ar, o medicamento
DROGAS CURATIVOS E CIRURGIA
e o alimento. E o interessante é
M. VENTURA & CIA.
a catalogação dos trechos musif - RUA BUENOS AIRES. «
ftIO DE JANEIRO
cais
aplicáveis a determinadas
Caixa Postal 965
Telefone 23 5408
moléstias, verdadeiro formulário
Remessa imediatamente eontra raJe postal oa cheque
musical.
E. D.
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SALBANHA

NEHROBIOL

2.° grupo - o grupo des tecidos
hormonogenos : mucosa estomacal,
mucosa intestinal, pltcenta:
3.° grupo - um
de espera
1 - que compreende grupo
tecidos • órgãos
que fabricam talvez hnrmcnios; timo,
nte-ndula mamaria
salivares figado coraçioglândulas
sistema nerveso vegetativo. baço. sistema retlcubendotelial
Hnfatlccs,
gânglios
rins rni'môes t>eie neurogUa:
4.° grupo - um grupo de tecidos e
de órgãos que fabricam substancias
nutritivas, em cujo primeiro lugar
ae deve colocar o figado
3.° grupo - um grupe muito extenso de '-'ulas. tecidos e de órgãos
ligados a produção d* >mim*ta>ric]ait
C excreção . ue desempenham uma
função fisiológica (fígado rtne etc).
Desta longa Vista se deve. entretanto, fixar as rot-maçôes. cujo earater hermogeor é certo; destacando
•empre os pontos preciso* dos hormonios propriamente ditas.
Não tem sido possivel ^laaaií-car
os hormônios em famílias naturais

ovario ícorpo am-arelo): Estrona
urina (mulheres graVdas): Estradiol - ovarir ífc!lculo>- Androesterona — urina; Testreslercna —
testículo: Cartina Corticosuperrenal• Insulina — Pancre..»; Vagotonína — Pancreas: P»rat<*rina —
F .ntiroides- Gcnada í_-tlmiltimr Antehipofisls; Hormcno - semn tropo
Antehipofisls: Ocltocina - Postoh-pofisis- Vasopresina - PwthipafifL?: Intermerin» - Poeth-pofifls: Principio oligurioo — Posthipoftffe: SecreUna - Mucosa duodenal.
Picamos aqui e aasta. pensamos
ter elucidado mato oa menos o assunto. outros Atais cempetentes poderic eom malorer eonhecimenttV
se qutoerem completar tio tnteres•ante assunto.
Queira o no__» velho amigo .deseuipar eete aeocoiega Já tmim&At) e
que no oeaao da vida ainda proeura
atender quem _be solieita alguns esolarecimentos; • st nio foi bem
preciso, é porque é, de foto um "re-

IBBIII
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O Jubfleu dos Laboratórios Orlando Rangel
Meio século de bons serviços prestados á população do país
a um profundo conhecimento da
profissão que abraçara, e assim
poude contornar e sair vitorioso
na luta em que se empenhara.
para honra e gloria da Farmácia
¦T^^Wkl.
Reúlmente. Orlando
^^V"*» •'• II !I Brasileira.
*•.
¦ I Rangel, servido por uma inteli.
'-y- '•-¦¦ «."«*"¦¦• v-»»íi«r^.v\*<jjijjifV-^- -.¦»j)tv --W*?**# B
•.\»?*i?i'
I
fi_.«&Wô>->> •
gencia de escól. não encontrou
dificuldades oue nâo soubesse
vencer, tornando-se emfim um
vitorioso.
\«mJ_i_^:*' ¦ ;•*__$* •••&_&£ JPI^-T>
I
Com apenas 20 anos de idade.
— pois havia nascido em 1868. —
diplomava-se em Farmácia no
de 1888, pela Faculdade de
AÉm.n* ___
W\_*<
_^_^__ I ano
«¦ajE^Hufo-...v
________________________,¦
^^¦f .v '-v>''HwjUP
Medicina
do Rio de Janeiro, mi
'
vltáÜ^
J____W_m'
__________!
então
ciando
a sua brilhante
_______m'J_í**^ _______
marcha para os domínios da cit-ncia em cuja trajetória sagrouse afinal como um dos expoentes
da difícil arte de Galeno.
Tendo em si o inato amor das
ciências, entrou pelos dominio6 da
medicina, e a patogenia em breve
deixava de possuir segredos para
êle. e. continuando suas investigações. ia afinal descobrir novas
aplicações terapêuticas para diversas drogas que. concretizadas
em seus preparados, impuzeramse á confiança da clínica.
Sua "Revista Syniátrica" as ,
O saudoso fundador dos Lainúmeras conferências que reaüboratórios Orlando Rangel
zou em diferentes associações ciFanmco. Orlando Rangel.
entificas, e o grande numero de
Quando, ha cincoenta anos obras publicadas que tiveram desatrás, em nossa terra, um vulto tacada repercussão nos meios cinotável da nossa farmácia, quo entíficos do Velho Mundo, revêaliava á sua qualidade de cien- laram-no como um verdadeiro
tiüta um grande amor á nossa Pá- cientista, que de fato o era.
Seus estudos sobre a Kola, de
fia, lançou os alicerces daquela
seria
1891 até 1916. quando abordou a
oora que, dei lustres apes.
meta
considerada como uma das mais questão dos eletro-coloidais
em
terapêuperfeitas organizações cientificas, lieos e metaloidicos. pois era denão só do Brasil como também tica nunca cessaram,
pelo assunto o
dc America do Sul e rivainandi. veras apaixonado
mesmo a montar com
com o que de melhor possuem os que o levou
Instituto
cutros paises do Mundo - fe-lo toda a técnica exigida o
donde
EUetrocüloidoterápia,
de
com a clarividência daqueles
são lanprodutos ¦1"""«
baseiam seus cálculos dentro seus inúmero?
que *.v}p
los
m
?on3unac
t\ê
*** ràarv "ipptinco *hr*do çados v-ra
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Laboratórios Orlando Md,
te, 104, na Gávea
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à rua Marquês de São Vicen———————

de
minha de braços dados com q' dente da Associação Brasileira
Rangel,
Benjamin
quais conhecidissimos com o no- trabalho.
Farmacêuticos.
me genérico de IONASES.
e Orlando Rangel Sobrinho que
OrlanLaboratórios
os
Visitar
da
e
susconcepções
Com novas
do Rangel, constitue uma esplen- empolgados pela magnitude
esforços
para
a
terapêutica
medem
tentando-as sobre
de se poder obra. não
dida oportunidade
da sifilis surgiram do seu labo- avaliar o quanto pode realizar o que a aureola que cerca o nome
ratorio os colóides e complexos trabalho honesto de verdadeiros de Orlando Rangel se mantenha
intacta.
de bismuto e de mercúrio, lar- cientistas.
Não somente em nosso pais,
ga e eficientemente aceitos e usaos
pavilhões,
Visitando
quatro
mas
também em diversos paises
dos.
passamos a uma das dependen-o da America
e
do Sul. os produtos
Vulto notável pelo seu saber
cias de maior responsabilidade,
Orlando Rangel,
dos
Laboratórios
espirito privilegiado, conseguiu Laboratório de Ensaios, montado
e reputados
acreditadissimos
são
deixar dignos continuadores de com a maior técnica e rigor cienum
perfeito
de
seus
sua notável obra. que com
tíüco. e aparelhado para atender como oriundos
esforços fazem com que o renome
do Laboratório Orlando Rangel,
continue integro como uma es- j
t
pecie de homenagem permanenI
Cofundador.
bemerito
te ao seu
ri!
Rik.
memorando a data. os atuais d»ri*
gentes, reuniram seus auxiliares
em uma comemoração intima.
^m mzM wmm
m.
lA¥
-"íi. _____*_» JmWmW¦¦'' *_m |
Jt: ^BWm\m**mmmmlSm*m*mt*mSSem\^Smmmmmm^
A's 9 horas da manhã realizou
^*_____B»A^ft
-___\Wê
mW^mmmmt*™
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___£»
se uma visita ao túmulo do Farno
maceutico Orlando Rangel
* '-ií-, '¦':-m**\*mmm\W' mmmW^/'
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Á
3f$jf*m_____W
¦cemitério de São João Baptista,
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\Wm
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jBSflE
__BmoV
perante o qual. fez uso da paaivra o Farmacêutico dr. Messias ^Ê
Mwnrwfm*
mW ___^'á^%n^<9^^viv:xi:.
do Carmo, que exaltou a figura
do morto em nome da Associação Brasileira de Farmacêuucos
e respondendo falou o capitão
ll^^.rvl
v
_z. ^**_ ' M-W&rW^mOrlando Rangel Sobrinho, em no"-• JÈ Pf
me da familia.
P^
|v
9m
WPWMbÍSÍ
¦ZW mWk WF . J.liV'f/ -___<r í I__i w
Ao meio dia. no Laboratório,
'-'^_m__WEl___
*^j_______^£»x___E__ÍK»JP
em frente ao busto daquele que
1.
4amZm**T%Çmmmí*ii«
K||»Mr'.v.v
'•____ F^
se,
reuniram
llllWjlEkT
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fora .seu fundador
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diretores, funcionários, operários
e .-onvidados. tendo a bandeira
^^P^-^
nacional «ido hasteada pela funnfljMÍiilV
I
__*____SÍ
U«>*
^_________ÉBl
:^^_<'«___R^_»^__w
-^IC
cionaria mais aitiga. d. Mana
__ií**___i _¦ ______ Él
______E' v
HI
Perpetua Tiburcio.
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Reportando-se sobre a o»ta
que se comemorava usou da pa\|
B____N
«K _[ 'JF ms '*mf^*Z'. *****?*- ¦
'
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HI
_5^^ . IHEP*?^ -jmmT^
• ¦
^V
_PV
Far
_______H_________nM&__H
_K^x:
^HH ___________-^___fl ^Lm.-:*'.*i*y''
lavra o diretor-oreeidente,
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C^l
maceutico Antenor Rangel, numa
«KfHyH
H|T
IrI
brilhante demonstração de sua
lils
Ejitsl
cultura, enaltecendo a obra de
seu predecessor.
¦13 ___r3»l ____. fl H 1 «4É____M___, r I
o Fârmco. Antenor
a «camemora^o, foi
Encerrando "lunch"
Fm foto feito na ocasião que d iscurssvasaudoso
irmão
aos ranoo•>
aea
oferecido um
Rancei, janto ao posto
demais
e
P*«. narios e operários
estabelecimento quimico-farma
sentes o qual nos deu oportunl- á sua importante finalidade.
I dade de conhecer-mos a grande
perfeitamente aparelhaPara dar uma idéia da ampli cêutico,
coe
justamente identificadonossa
cordialidade existente entre diri- tude dos Laboratórios Orlando do
da
expoentes
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Formulário Prático
Fitoterápico

SINTOMÁTICOS !

O dr. Manoel Pinto faz clente no numero de Abril da 'Revista da Flora Medicinal", que
vai publicar na mesma revista, t
partir do mês de Maio, um "Formulário Prático Fitoterápico" e
adotando os medicamentos do
Laboratório da Flora Medicinal.
O seu trabalho é o resultado
de longos anos de observação e
prática.
O autor deseja, assim, contribuir para a maior divulgação dos
benefícios proporcionados pelo
emprego
da botânica médica
brasileira

SOLUÇÃO DE HARTMANN
Não contem iodetos, bromuretos ou opiáceos
Pode ser usada mesmo pelos enfermos
que tenham lesões
graves do coração e dos rins

DERMOL

FRIEIRAS • IMPINGENS • ESPINHAS • ECZEMAS
Unha de vaca

POR 30S000

A "Revista da Flora Medicinal" preço da assinatura, por 3 ano*
seu numero de Abril d'A GAZETA DA FARMÁCIA,'
publicou em"Estudo
ultimo, o
FarmacoQui- V. S. terá pontualmente em
mico
Unha
da
de Vaca — Bau- sua casa, todos os meses, estas
USA-SE UMA COLHER DE SOPA EM MEIO OOPO
"Lü-" de auto- 24 páginas de leitura de lnterêshinia
fortificada
DAGÜA
AÇUCARADA, DUAS OU TRÊS VEZES POR
ria do prof. Oswaldo de Almeida 6e para aua profissão, e ainda
DIA
DAVID ME1N1CKE
Costa, professor de Farmacogno- receberá como bonificação um
RI0 DE JANEIRO
sia da Faculdade Nacional da livro utilissimo.
Universidade do Brasil — o referido estudo abrange 16 páginas
da mesma revista.
O trabalho do prof. Oswaldo
Costa é muito interessante e de
um grande valor cientifico.
Antitóxico Poderoso
Aconselhamos aos que apreciam estudos deste gênero o que
ALMIRANTE GIAOCHETTA acaba
Diuretico ativo e energicoc esde .ser trazido á luz da
Em traibalbo apresentado no do o '-Emulgen
timulante
das células renais.
PH" da "Sinto- obter. Sua técnica
através a excelente
publicidade
Tratamento
BOLETIM de janeiro ultimo de química
racional cia diaestá
"Revista
praticaLtda.", de São Paulo mente baseada no
da Flora Medicinal".
OFICINA SANITÁRIA PANA- com a
tese
úrica
conhecido
e
das doenças dos
Llse pode obter ótimas nimento calcareo.
Se outros imitassem este gesem Washington, um profissional nômadasqual
rins,
bexiga
e hipertensões
não gordurosas.
Veal e Klepser, propuseram
to do prof. Oswaldo Costa, em
farmacêutico fez á mesma a se- Esta
arteriais.
ulpomada pode ser usada com «mamente que se empregasse
nas muito breve teriamos uma vasguinte pergunta:
ótimos resultdos nas feridas suLABORATÓRIO HEITOR
MBRICANA, publicação ediiada perficiais e em certas mucosas,
uma PQI«ada ta coletânea de conhecimentos
d-"
__lfJí-Ítad_S'
de
Sulfanilamida.
Como se deve preparar a po- como nas conjuntivas.
depois de ces- botânicos, exatos, de nossos preSAMPAIO
sada a infecção porque
mada e a pasta de Sul/anilamiciosos
vegetais.
a
mesma
Ela está sendo empregada am excita o crescimento
EPA EVARISTO DA VEIGA, 30
da"?.
d* tecido de
piamente na oítalmologia, por granulacao.
RIO
Eis em rápidos traços a respos- não ser irritante, nem tóxica
Eles propuzeram esta fórmula;
pata dada.
ra a cornea, bem como paia a
10 °l°; Alantoina
POMDA DE SULFANILAMIDA sclerótica
o2 °i°;
^lf^ilarí_ida
e conjuntiva
Clorobutanol
0.50 °|°* Base
Io) Dissolver 10 partes de SulPara outros fins diz o autor, sem gordura
Q. S.
fanilamida em 25 partes de água pode-se aumentar a
qi_m.idade
Para formulas semelhante* ha
quente, quasi no ponto de ebuli- de Sulfanilamida.
um excipiente
Cão. Filtrar.
Vamos apresentar mais algu- men tado cuja moderno e esperifórmula é a seguln2°) Em . partes de Alfe*inato de mas formulas e a modificação
Com toda a pontualidade,
te.
de
proposta
por Selisskli.
sódio, juntam-se 75 partes de uma nova base de
não
pomada
Talco 250 grs. Goma 175
água em ebulição. Emulsína-se e gordurosa, proposta Por -elisskii,
há 10 anos, temos lhe enGhcerina
150 grs. Petrolato grs.
coa-se por gase fina a mistura mu- e apresentada
60
conhecida
pela
Óleo de Peixe 50 cm3. Água
cifcaginosa obtida.
GAZETA DA FARMÁCIA, a £*. cm3. Gelatina
viado o nosso jornal.
20 grs. Ácido
Mistura-se a solução de Sulfa- qual tem a vantagem de não tor JJX)
nrttamida e Alginato ç\e sódio á nar necesario o uso de atadura Borico 15 grs.
Do próximo número em
Esta fórmula, nós já a manipuCiente agitando a mistura forte- e não deixar mrnchas corduro- íamos
e
para que não se apresenmente até esfriar.
sas no vestuário.
tasse tão difícil a manipulação
diante, dado o aumento de
3o) Junte na mistura de SulfaOUTRAS FÓRMULAS
fizemos
a
nilamida e Alginato d_ sódio 16
Ia) Sulfanilamida em pó 5 °i°, substituímos seguinte modificação
nossos assinantes e de eno Talco por Hidrato
partes de Lanolina anidra. 1 par- Oxido de zinco e Parafina
liquide
Alumínio,
»%i
a goma. por goma
___Ny_______iii_!
te de Cloreto de s_iio puro dis- da esterilizada em
partes iguais. adragante e g Óleo de Peixe
sol.ido em 4 partes de água.
dereços novos de farmá°|°;
por
2ft) Sulfanilamida em pó 5
Óleo de Amendoim e obtivemos
Junta-se a seguir 78 partes de Iodoformio e Parafina liquida
COMBATE A
es- uma base não gordurosa de otiVaselina. mistura-se bem ate- que terilisada. partes iguais.
cias, laboratórios e faculmo aspecto e bastante estável
a pomada fique perfeitamente
PRISÃO
3a) Sulfanilamida
DE VENTRE*
"Emulgen".
uniforme". Na falta do Alginato grs.; Óleo de figado em pó 1_,70 com o auxilo de
dades de farmácias das nabacalhau
Utilizando uma pomada de Sulde sódio (sal de sódio de ácido 120 cm3; Ácido Oleicode 2,40
E
NORMALISA
AS
cm3, fatiazol. preparada, suspendendo
algini«o. extraído de algas) ob- água de cal. 240 cm3.
a
finamente pulverizada
FUNÇÕES DO TUBO ções americanas, não poservamos que pode ser empregaEsta pomada é facilima de se em droga,
partes de Lanolina hidratada
deremos continuar mane creme evanecente. Keeney e
DIGESTIVO
seu_ colaboradores trataram nutendo a mesma regularidamerosos pacientes (70 ao todo)
com varias afecções cutâneas.
de na remessa da A GAZEA pomada. segundo diversas
observações feitas deu bons
resultados no tratamento do Ecze?-_??; '.~.n-^r.
-^—^i^_^^*^"^ã______ _______________ ____r ________ ^______________________
TA DA FARMÁCIA para os
* _i; _ajíffl' I l-l_n_________vQ_____________________
w_.
lllm___ _T_^1__T«i<__________H__________________í
^^..^1 _____¦
___r ______ ^1
!_ _v_fc--j
ma de criança e adultos em der—*c._iSií(nillillJlilil 11111111111[________ ______L I
______________ ____________ _________ ___________
matites seborreicas. Impétigo Ac- genas é suficiente uma pomada que não se tornarem nosne vulgar, Foliculite bactefiana de Sulfatiazol a 5 °|°, tendo por
base na generalidade a Lanolina
e Furunculose.
sos assinantes.
anidra
e Vaselina e tambem LaEsta pomada foi aplicada em
Pacientes com Dermatite ve- nolina Hidratada e Vaselina li5
quida.
sicular aguda, ocasionada
por
Para a Pasta de Sulfanilamida POR 3QS00O
plantas tóxicas.
Outros 33 pacientes com feri- foi dada a seguinte fórmula:
Foi reconhecido oficialpreço da assinatura, por 3 anos,
Especialidades farmadas diversas foram tratados, com
Ácido benzoico. 2 grs. Glyce- d'A GAZETA DA FARMÁCIA,
mente o Sindicato dos Farbons resultados.
nna, 100 grs. Goma adragante V. S. terá
cêuticas
pontualmente em
Foram tratados tambem 4
pa- 100 grs. Soluto de Ringer para sua casa, todos os meses, estas
macêuticos de Fortaleza ..Como e natural, na época em cientes vitimas de
queimaduras Obter 1000 grs.
O Sindicato dos Farmacêuticos que atravessamos, circulam boa- ue segundo grau.
Segundo varias observações fei- 24 páginas de leitura de lnterêstos
de
toda
a
Baseados
ordem.
de Fortaleza, prestigiosa entidaAinda agora, fala-se com insis- Burklaind em 94 o1>Servações tas em hospital americanos esta se para sua profissão, e ainda
e Satterthwite.
de de classe que tem como pre,aita_ de Produtos far- raram. que nas dermatites deda- Pasta é eficaz nas ulceras estre receberá como bonificação um
__?)_£?•"*
cocô- ptococicas infetadas.
sidente o farm. Aluizio Borges macêuticos estrangeiros, ainda
livro utilissimo.
reacondicionados
Mamede, e como secretário o seu que
aqui. Pronalon-«:e qne algumas da_ grandes *ilHlli!IIIHlllllllt|IIIIHII|IIIIHIIfll|ll|llI||i|iillWI,»íi|MtMiMtt.il.WWIMIMRttiaUIUIliUlMlitMliiaMMMi iniiiiiiiiiiiiiHiiiiuiMiiiiilutitaiiiuiiiiTiriiuiuüiiiimwiiuiiru
colega Joaquim Juarez Furtado, casas
dessa especialidade fechafoi reconnccido oficialmente
riam
as
portas por falta de prepelo
parados ou matéria prima.
ar. ministro do Trabalho, o
que
Justamente, a esse propósito
motivou grande júbilo da classe
acabamos de ter uma comunica*
naquela cidade nordestina.
Bayer. que nos pede
ção da Casa
informar
á classe médica carecer
QUEREIS VENDER âO PUBLICO PELOS PREÇOS DIS D ROS AR IAS 1 f Y
de fundamento a propalada falj
ta de grande numero de especiab dades farmaêuticas fabricadas
NA
COMPRAS
aqui ou no estrangeiro. E* verO aome o di*: dade que se acham
esgotados no
SABONETE
mercado alguns produtos, mas em
COM ALÇA numero reduzido.
SO por cento dt
Comunicou-nos. porém. a Casa
economia sobre Kayer achai se
aparelhada para
qualquer outro fornecer ao nosso
mercado quase
sabonete
«em
«I ça. Ante* e de a totalidade de seus produtos, copáls do oso «as- roo tambem aos senhores médicos
A MAIS BARATEIRA DO BRASIL
n o tr _ mostra, literatura e demais inpendel-o
--i
B[ panoho qualquer formações sobre os seus numero______ I-ií _¦¦ II i
Prodorto da C sos preparados farmacêuticos.
S. Brazilia S. A
Temos assim, muita satisfação
rm levar o fato ao conheeimen*- Bü». URU
Telefone 42-4055 (rede
OPA 1'AN A
St dos nossos leitores médicos, nois
particular ligando as /ersa* se$oes)
ipnhun prejuízo haverá para c
- RU de
''"" • * ¦¦'¦•¦¦¦¦¦¦«•¦«.¦i*__n. -iiliiiututiin,!,
._'
»»._.,,..
i
<
Janeiro
,
tratamento de seus clientes.
' ''¦»•'»"»'
<4_MJ__a___B_BB_____M__Mij^^^^^M^_J!jJ_.

POMA DAS DE SULFANILAMIDA

BIARTHRITAN

(Resumo de comentários feitos na U. Farmacêutica de S. Paulo. 26-3-42)
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0 TRATAMENTO DO RAQUITISMO
PELAS

DOSES

MACISSAS

criterioso das
Alem de sua função normal hidrocolesterol, de origem ani- tica de choque a quantidade rol e Suprasterol e que naque-1 aproveitamento
eli- radiações solares aauí tao
do
orser
mal
vegetal
e
respectivamennão
le
tempo
geral
podiam
à
estrutura
necessária
D
Vitamina
de
como
esqueleto ós.seo te, são, pela ação df>s raios so- eliminação completa da doen- minados do produto ativo, abundantes e intensas,
panismo, o
das Já pela ação dos raios solafunciona como um depósito lares, reorganizando suas es- ça; e, mesmo no rato são, fica impedindo o aumento
res operando constantementea
do cálcio e do fósforo que ab- truturas moleculares, trans- prevenido a aparecimento do doses
esteroides da pele
formados em substâncias pro- raquitismo pelo uso da mesAlguns anos se passaram sobre os da doença e aqu.
sorvemos.
incidênm
o tratamenío do - raA vitamina 1) desempenha vitamínicas, adquirindo pro- ma dosagem como preven- sem que
H
¦• bastante
diminuída e os casos
imporfunção
terapêutinova
organismo
pela
antirraquíticas
quitismo
no
priedades
que tiva.
resultantes de deficiência aliaté
desenvolvesse,
que
se
ca
tantissima, regulando a ab- antes não possuíam.
em
Este autor, Petenyi
aos mentar ou de não aproveitadevido
particularmente
sorcão e deposição destes eleA Vitamina D natural e es- 1929 e Gottche em 1930, exmento das radiações solares
mentos, desde que sejam eles teróis irradiados foram du- perimentaram clinicamente o estudos de Windaus e Holtz
por impedimento ou ignorânCalciferol
obter
fornecidos pela rante muito tempo empregafoi
possível
regularmente
tratamento em crianças, ob'
eli- cia podem ser completamente
pela
puro,
quimicamente
dieta.
redos com resultados, restrin- tendo de um modo geral
tóxicos evitados pelo tratamento predos
minação
produtos
deixa
calcificação
a
Quando
ventivo com a terapêutica de
gindo-se, porem, a terapêutica, sultados satisfatórios, só não
acompanhavam.
o
longos
que
pe- à administração de doses mo- melhores
de se efetuar por
choque.
pela deficiência das
aparecer
havendo mais impediNão
a
começam
ríodos,
deradas sucessivas.
A dose preventiva, segundo
dosagens usadas e impossibi- mentos, muitos autores dedina
características
alterações
Em 1928, Hermann Voll- litados de aumentá-las pela se- caram-se à experimentação Harnapp, devia alcançar
desenassim
óssea;
estrutura
400,000 U. I., mas para Wollmer deu o primeiro passo guinte razão:
da terapêutica do raquitismo
volvem-se, de maneira anora simplificação do traDa ativação do ergosterol pela dose única ou Stosstera- mer parece que, para uma
mal, em primeiro lugar as para
realmente segura, a
verificou ser pelas radiações ultravioleta
prevenção
tamento,
quando
forjunções costocondrais,
de pia, verificando ser ela de no- dose indicada é a mesma dose
conjunta
formação
o
resulta
curar
e
roprevenir
possível
e curativa ou sejam 600.000 U.
mando-se o característico
variáveis de Cal- tavel eficiência na doença
adratos,
em
quantidades
raquiismo
pela
na
Também
sário raquítico.
Vitamina D2, pos- em outras manifestações cor- I., empregadas de preferência
ou
úniciferol
dose
uma
de
ministração
desesta
cabeça manifesta-se
relatas.
durante o inverno.
de ergosterol ir- suidora de atividade antirrade
um
ca
gr.
desende
proporcionalidade
Os trabalhos de diversos
A vitamina introduzida no
e produtos tóxicos de
quítica,
Demonstrando
que
radiado.
nas
como
assim
volvimento,
ação terapêutica autores estão resumidos no organismo pela dose macissa
de nenhuma
articulações ósseas nos joelhos o rato raquítico é capaz
é armazenada na pele, fígado
como o Taquisterol, Toxste- quadro seguinte:
e ancas, que se apresentam armazenar por esta terapêue cérebro, conforme demonsentumecidos, podendo resultraram Wollmer e outros aujam-m \
curvas
tar em deformações
tores em várias comunicações.
húmeReeultadce
radius,
no
Acintes
Prtpr.ç:o|t:.ra
EÚh
.c
permanentes
Este processo de tratamento
TtmZ] mmTt
v Autor
i
¦¦•
Totül Ictern.
I c.sc?
ros, cúbitos, tíbia e outros, e
do raquitismo não parece ter
de H.
ft*«
Kenhua
vul70-110
100.000
con
Vigantol
extremos
»
nos casos
VollMcontra-indicações.
**• 160'000
ISÍJmi
tetania.
soes e
Adultos não raquíticos, ata'liw.r-.c*
f:t
¦•*«¦
A medicina popular há muicados de reumatismo crônico,
100*. 150.000
ngnrXOM
T.iir.yi
itzt
to fazia uso do óleo de Fígado
psoriasis, corisa espasmodica,
,.
T50.0O0T
,
Fr-nto ou imoesta
tratar
de Hacalhau para
etc, teem ingerido doses ele******
r ,ç, r.ãc S-.-t;,
l°° ¦»• %000't »«***•
9
UmtetAt
(75.OV:)
.ftttrjo.
5j mg.
Eevitol
2
doença, e é mesmo certo que
vadas de Calciferol, até
i^3C
os hospitais norte-americanos
1.000.000 U. L, durante pemm.
*•»
,§§§.
«jp.
„
,
mmtTZr.-l
riodos de semanas, meses e
já dele faziam uso antes mesr•»»
anos, sem nenhum inconvemo da guerra de Secessão.
' »*-~ mmo =• =«.000 —
»«*.
3o
....
niente.
Os sucessos obtidos por
_______
v*
l'J3u
Verificou-se que os efeitos
Prior e Mellaby no tratamento
tóxicos são raros e, ainda asdo raquitismo experimental,
»¦* 60O.C0O RMhM.
Ivilxir.»
10
313C,CÍ/
Jt"'""
1937
"VZ
sim, não provocam lesões
com o Óleo de Fígado de Haaos
verificáveis
orgânicas
calháu e outras gorduras, fez
tmmm
mg.
IOD.000
15
.'
so
.
TZ
Vit-ninui
:
t,,.„iki
•
.
a«
KrauiK*
j
pattmtmmOt p^r
raios X.
r2
com que se atribuísse a esta
1037.
l;roe.:c.
Qualquer ação tóxica deve
doença uma origem alimentar
r..nr.io
••»• ^...^0
Vif.ini
«
ser principalmente atribuída à
«UéHü
incluindo-a entre as provoca-^_0
—
*f
jg
^
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impurificaçâo do Calciferol,
das por deficiência nutritiva.
co*
eo»
mtmxt
tmom
«
usado, por produtos tóxicos
vit-Bin- 7.5»-. 100.000
Pensou-se também que os
ooc.ooo
»;l5;»
15,. t
4?"'
formados quando da irradiagy»
efeitos terapêuticos do óleo
de Fígado de Bacalhau fosção do Ergosterol e que não
foram separados. Portanto,
sem uma resultante da vitaafim de evitar possíveis manimina A nele contida, e que,
festações tóxicas, deve-se prepelo tempo, era a única liposde no» cál
resultado
O
n
.u..oos.
ferir preparações farmacôutiY Eoses calculo, parecem
solúvel conhecida, até que
cas de Calciferol quimicamenMcCoIlum provou, oxidando o
te puro, de dosagem conhecióleo, que este perdia suas proda e preparado por laboratópriedades antixeroftálmicas,
rio de inteira confiança. A
irradiado.
mas conservava intacto seu
Stossterapia tem sido emprepoder antirraqiytico. Ficou
brilhantes resulta•
normalmente ajuda de qualquer outro agen- gada, com
provado, então* que as prosangue
no
que
tiou
dos, nos Estados Unidos, SueDessas experiências
| c de ;> mg e de 9 a 11 mgs. le terapêutico.
priedades antirraquíticas do
I
do
a cura
outro processo de cia, Argentina, Chile, etc. EnNenhum
resóleo de Fígado de Hacalhau patente ser possível
sangue,
de
c.c.
100
de por
Flavio
nãb eram devidas à vitamina raquitismo em periodocurto, pectivamente, quando dimi- tratamento de tetania excede tre nós, o professor
e durabili- Lombardi relatou em duas coem
este
prontidão
raquitisde
A, mas sim a um novo fator tempo relativamente
casos
em
nuida
de 600
municações científicas a eficálipossoluvel que ficou sendo ressaltando ser a dose
se normali- dade dos efeitos obtidos.
rapidamente
mo,
estreita- cia desta terapêutica.
mil unidades internacionais za
Outras doenças
chamado Vitamina D.
terapêutica. Em
nova
pela
Os Laboratórios Silva ArauAntes de 1900 já era conhe- de vitamina D2 corresponden-a alguns casos a taxa de fósforo mente relacionadas com o raCalciferol,
tetania infan- jo Roussel, para permitir à
como
sobe
cido o importante papel de- te a 15 mg. de
quitismo,
tratamento
o
após
uma logo
o emprego da
sempenhado pelas radiações mais conveniente para
a norma- tii do recemnascido, pneumo- classe médica apresenta a Vivolta
mas
mgs.
7
a
solares na prevenção e trata- terapêutica de choque.
ou três semanas nia e coqueluche, associadas Stossterapia,
duas
lizar-se
de
observações
Conforme as
ni- ao raquitismo evolutivo, in- tamina D2, quimicamente puo
mento do raquitismo, desçoentão
mantendo
depois,
Braulke,
denominação de
brindo-se, depois, que os raios Shirmer, Bischoff, tratados vel normal alto por muito fecções crônicas de origem ra- ra, sob a
1
etc, podem ser trata- STEROGYL, em caixas de 15
sobre Wollmer, os doentes
ultra-violetas
agiam
quítica,
tempo.
começam
das com grande eficência pela empola de 3 cc. contendo
ada
uma série de alcoóis cíclicos, pelo novo processo
tetania,
de
casos
Em
melhoCALCIFEROL
normalmente encontrados no a apresentar grandes de uni ministração de 600 000 U. I. Stossterapia, conforme men- MGRS. DE I.) PARA USO
ma- ções freqüentes na literatura (600.000 U.
dose
em
resíduo insaponificavel das ras na disposição geral
D
Vitamina
de
ORAL.
depois da adminissur- médica.
resultados
gorduras vegetais e animais, a três dias
oferece
cissa
dona
D2,
Tratando-se de terapêutica
Em nosso país o raquitismo
desapatransformando-os em »ubs- tração da Vitamina
fazendo
de ação
desa- preendentes:
e em auas formas graves pode por uma dose única, ser «ititâncias de atividade antirra- sagem correspondente,
gerais
convulsões
as
recer
em
só deverá
mecânica ser completamente evitado prolongada,
parecendo o craniotables
quítica.
hipersensibilidade
sob prescrição médica.
E.stes esteróis, principal- duas ou três semanas.e cálcio em dois ou três dias, sem a por uma alimentação sadia e lizada
A taxa de fósforo
mente o ergoesterol e o 7-di.
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Academia Brasileira
de Medicina Militar
«A*|j*ós meticuloso estado
parte
de um grupo de médicos por
e f*_*maceutico.-, do Exército, sob a
dencia do exmo. sr. general dr. rwesiJoão
Affonso de Scuza Ferreira, diretor
de Saúde do Exército, foi fundada,
entre nós, no dia 9 de dezembro de
1941. a Academia Brasileira de Medkina Militar, conforme noticlánvw
A novel entklade científica de
imenso valor cultural tem por finalldatíe preeípi-a focalizar 05 proble-
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im Fapmacia.

Abril de 1942
Indústria do Pírutra
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-SEMVR E roeu rada
p

alem de ser diplomado há nmis
de
15 anos.
No salão de honra efe Diretoria de
*MlSm\mm «l_r^
S
Saúde do Exército, sob a
presidênsr. general dr. Joáo
çla do exmo.
Anonso
de .Souaa Ferreira, houve
lugar a posse de todos os acadêmicos então presentes na capital, em
I numero de 34.
í Nessa mesma sessão foi
procedida
•
' a eleição da 1* diretoria. Por expressiva unanimidade de votev foram eleitos para reger os destinos da
Academia, de 1941 a 1943. os seguintes acadêmicos:
Presidente — Coronel rir. Flore ncio Carloe» de Abreu Pereira.
¦
Vice-presidente — Tenente-corom W&m& ;*^Pfl
•>
i.i
:'v'*lB___wH
nei
rir. Bmanu-el Marques Porto.
mmtfSM •;.
' ' ;'J«_ÉÉ ¦
--'rJ\%*
****
.Secretário-gei-al
—
Capitão dr.
B
no invenfo^k e no renhi
Carlos Paiva Gonçalves.
1-° secretáio — Major ar Acl.illes Paulo Gallotti.
2.° íieeretario — 1.° tenente CSCBMU
ceutico Gerardo Majella Bijos.
Bibliotecário — Major dr. Augus... E DEIXA UM LUCRO COMPENSADOR
to Marques Torres.
1.° tesoureiro — Capitão de fraContra: Rrumalismo. I.umbapn, Siialiru,
gata dr. Erasmo de Lima.
2o tesoureiro — Capitão dr. GuiCaimltras, Munoulns doloridos. Dure» nas Coslherme Machado Hautz.
Orador oficial — Major dr. Arta», luxarão, Torcrdtiras, üolftcs, Unlusòrs.
naldo Nunes de «Serqueira.
Foi escolhida, ainda, a Comissão
de Boletim tendo a escolha recaído
nes seguintes oficiais: capitão dc
Coronel Florencio de Abreu
de fragata dr. Heraldo Maciel, tenente-co-.-onel dr. Alcides Romeiro
*** r«a«-r
mas relativos às ciências médico- da
lnlt-r.uilit.ait1 t-orpot-at ion — R__ |»..rA. SI — Rio
Rosa
tenente
e
dr.
Olvr.tho
Lucirurçica.s, especialmente no
que diz na Freire do Pillar.
W^eito ás coletividade», militares
Aclamados pela assistência S dc'reuniões,
Após varia?
foi elaborado pelas tenente-coronel dr Em*Nova reação micro-quimica POR 3CS0Q0,
nuei Marques Porto capitão dr. Carlos Paiva Gonçalves e tenente-farmuito sensível e específica preço da assinatura, por '6 anos
maceutico Gerardo tfsjiilq
___| Ba Bijos o
d'A GAZETA DA FARMACIA
projeto de Estatutos 4. qual foi dis_¦
1
da cafeína
V
S
terá
cutido e aprovado na primeira
pontualmente em
asA uma ^ou* da soluçãc a anali- sua casa. todos os meses, es.as
.-embleia geral realizada.
¦ vHt
»ar. colc»?ada em um vidro de r»°io- 24 paginas de leitura de nterasmW Ag***
O quadro social da Academia se
M -*»-"»•»
gio, Jimtamei uma gcta da solução se para sua profissão e ainda
^R ******
comiJõe de membros titulares, eméde iode to de pc-tassio a õ'< c ainda recebera
";*^
ritos, honorárics e corretpondcnteá
como bonificação um 11
tuna gota do soluto ai'- de flcreto vro
I
^rMmm^m^'
"Leg]>iav.u Far
Oá membros titulares são nomes
utilissimo:
oe
biimuuj.
destacados dos Serviços de Saúde do
-¦ •^s^^?_____Pt -»»¦»«_-_ij
macéutica"
Se o soluto a analisar
c-entiv^r
Exército, da Armada e da Aeronaucafeína,
diz Ardoino Miríin: 'Pub
tica e figuras preeminentes da meiOSt.
Invés;.
Micrcq
4 1940 31;
'
'jfltll
~!--:***n
dicina civil, uns e outro-; num total
— CA. 217-7 36 > aparec-:
^^^^.
Sa ^sB
^^mW^M
um
**l
de 45
m.
mt-m
precipitou,
alaranjado
que
pelo
Membros eméritos sèo cs titulares
aquecinxi.ro desaparece tomando,
transferidas para g reserva e. quanmanifestar-se pelo restfnam-^ntc a
do civis após cinco anos de posse
A reação é sensível a 0 4 nnciode sua cadeira
iramos de cafeína e. é neg-ativa com
Os membros honorários e corresa teobremina. teofiina e cecaina.
pendentes nacional*» e estrangeiros,
A. N. L.
-serão figuras de remarcada projeção
na medicina e na farmácia brasileiTenente Majelas Bijos
ra e internacional.
Determinação colorintétriForam eleitos membros titularef clarados empossados, usou da
o» seguintes médicos e farmacêutl- vra para agrade<5er o coronel palaca do ácido hipiírico
dr.
oes mllttems e civis: Médicos mili- Florencio Carlos de Abreu Pereira.
Ba^eanao-se na formavão oe uma
tare? — Coronel dr. Jesuino Car- O primeiro presidente da
:ubstanc:a
primei."*
wrmelh_-, achonilha pela
HM de Albuquerque, coronel dr. Pio- Academia de Medicina Militar ao ação
do
hipebromito
de sódio sobre
nencio Caries de Abreu Pereira; te- Continente empossou, de acordo o
a cido hipiwico, G.
Deniges
nentes-coronel-, drs. Humberto Mar- com os Estatutos, o
Rend. acad. styçnc U
general or. tCompt.
Uns oe Mello Ângelo Godinho dos Souza Parreira no elevado
cargo de R- S. S. 209 1939, 972; - J A*
Santo;. Francisco Rodrigues de Oü- Presidente de Honra do cenáculo Ph. A. 26. 1942.
1) propõe o' teveira. Alcides Romeiro da Rosa. máximo das atividades cientjfioas gumte métxxk)
especialmente útil
Emanuel Marques Porto. Jayme de médico-miiitares do País.
pera determinar este ácido em
Azevedo Villa.*- Boas Alfredo Issler
Foram ainda eleitos membros cor- sença do ácido benaoioo. A 5 prec c
Vieira Aridio Fernandes Martin» e respendentes nacionais:
Corone_, da solução a examinar em tenho Manipuladores de farmácia
Gilberto José Fontes Peixoto*, capi- drs. Oscar de Carvalho e Augusto mana adicionar 2 cc. da solução
tées tíe frasrata drs. Erasmo de Li- Haddock
do Exárcíto
Lobo:
tenentes -<xwonjs ae hipobromito recentemente Drema. Heraldo Maciel. Luiz Cordeiro Henrique Ferreira
(20 cc. de agua, 1 cc de
Chaves.
José para<ia
O Exercito criou um Curso de
Alve*, BmfB e Nelson de Barros Vas- Vieira Peixoto e Herbert Mala ae bromo. 10 cc de hidróxido de soManipuladores
dio
a 30*TC).
concellos- majores drs. Benjamin Vaseoneellos; major dr. Bonifácio
de Farmácia na
Oonçalves?. Arthur Luiz Augusto de Antônio Borba; capitães ars Luiz
Agitando a mis*ura por 30 gegun- Ercola de Saúde do Exercito.'
Alcântara, jese dc Azevedo Cama- Pelippe de Alencastro c \nnibai dos e juntando 1 cc de clwoforO fim do ministro é
um
mio ou 1.5 cc de éter faz-se a corpo de auxiliares depossuir
ra. AchiKes Pauio Gallotti, Augusto Olympio Medina de Azeveao.
farmacia
Marques Torres Ismar Tavares Mu-»-) interregno, rie dezembro a ffl exLraçác da substancia c»arada raie aptos ao desempenho franco de
tel Arnaldo Nunes de Cerqueira e vereiro a Diretoria reuniu -se por se formou. Podendo-se ratão de- tais funç«5es; isto
é de manipulaAzais de Freitas Duarte; capitães diversas vezes, tomando várias e terminar o ácido hipurico por cun- dores.
paraçao da coloração formada, com
de correta
drs.
Armando Pinto importantes decisões.
Este ano, no curso respectivo
Fernr-nd«-s e Geraldo Augusto Pires
Estão sendo confeccionadas a me- solutos padrões.
foram
mandados matricular dez
de Amorlm: capitãe»- drs. G?nr:el dalha, a fita simbólica e a >a.>sa- ,:,A reaCáo e sensível a 0.5 g por
Dcmi-e tiibtiiü, Octavio José .#:a- ae.ra respectiva.
i «'tro. e o Mpokreaos_e poae ser su- cabo.3 e o_luauio» da Poiicia Miliral José Morteiro Sampaio, EmesDentre o deliberado pela Diretoria bstituido pelo hipoclorito. contudo tar do Distrito Federal, que com
tino Gomes de Oliveira. Jayme Vi- assinala-se o projeto de Regimento perde-se sensibilidade.
os seus colegas do Exercito receN. L.
lelenga. Guilherme Machado Hautz, Interno elaborado pelos acidêmJcor
berao *yj instruções necessárias.
A.
Cario- Paiva Gonçalves, O-vwaldo major dr. Augusto Marques T.«rres.
Monteiro. Franc^co Corrêa Leitão tenentes farmacêuticos Olyiiho LuS Generoso de 01ive'ra Ponce Fi- na Freire do Pilar e Gerardo MaKiTa.*- preeminentes da medicina "1- jella Bijos aprovado com i^eiras
vil: — Profe-.sores drs. Afranio Pei- alterações.
xoto Carlos da Rocha Fernandes,
A ppsas soWne verificar-se-i no
i.m
PREÇOS ESPECIAIS PARA
Ciem-.-ntino Fraca, Francisco de correr do m»ss de abril, cm seasfio
Castro Araujc e Juvenil da Rocha especial
FARMÁCIAS
Va^r
Farmacêuticos: — TenenteAs vage^ «rx*m*rentes de membron
cororel dr Manoel Vieira da Fon- titulares da Academia Brasileira fie
Tipos comuns de njouel paro 100/100
seca Jur» o: capitão dr. Rodolfo Pe. Medicina Militar serão preenonidaí.
2 cent.-2^ cent. — | cent
rtirn do.» Snntos e tenentes drs por votação secreta da Asvmbiêía
i/10 Dúzia
M000
Olyntho Lun? Pr *irr do Pilar. Ge- Gera! dentre os candidates que st2 oent. — 2Vi cent—> 3 cent
rardo MaJMa Bijos e Humberto tisfaçaíT* aos seguintes requisito»:
1/10 Dúzia
'
peooo
a) ser oficial medico ou farma2 oent — 24 cent. ~ 3 cent
Monteiro Meirelles*.
Pa "a eleiçflc das mombras titula- critico dns Porcas Armadas Pede1/10 Duzis
9|000
re? fundadrue? acima referido»? foi rais, da ativa;
Canhão dourado ou nlguelado
exiçido um ou mais dos ««sguint»?*,
Eemetemos, pel» Carreio, ^aalfaer
JUri.
requi i'o<: pessuir titulo universitá- ÜTILfSSIMO
auaotMade.
rio. MT membro titular da Acade"L.BGISLAÇAO
FARAGULHAS Dt PLATINA:
mlfl Nacional de Medicina ou Fnr- é o livro
(_____)
Th 'lí
MACÊUTICA",
com
8
ou
ter
V.
MÉsis e pstteaesf
que
pertencido
PREÇO DO DIA
li jl
to Qua«_re doeer.*e dos Cursos Su- será bonificado. tomando uma
A R DIAS
perfcNva (ia.* B&toias de Saúde do assinatura deste Jornal peio pra»«_ijTr^^M_p
RUA VISCONDE DE ITA UNA 85
Kx«*rcito. Brtadc Maior. Faculdades so de três anos. pelo custo total
Telefone: Z3-14M - R|0 de Janeiro
ou IttStttutas de Ensino Superior. de 3O;x>0.
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por jovens ^1
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Wfabalhndores^pe desportistas
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Assim ,todo o piretro vem do
Rio Grande do Sul.
Este Estado colheu, em 1939,
cerca de 300 toneladas de piretro. produção que se elevou a
cerca de 600 toneladas em 1940
e em 1941 foi alem; calcula-se em
800 toneladas.
Várias empresas já industrializaram a fiór de piretro, em
Porto Alegre, pagandose a razão
de 3S000 e 4$0O0 o quilo aos lavradores.
Nossos principais fre-yuezes de
piretro são os Etados Unidos. Alemanha e Inglaterra.
O Po da Pérsia é, simplesmente. piretro. de mistura com substanclas que laci_itam a combns
tão do todo. Exportamos o piretro e depois o recebemos manufaturado.
O valor do piretro depende do
teor de pirotrinos. e assim sao
paí*os o* preços altes ou meno
res
•
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UNIMENTOJeSLOAN

Exposição de plantas

Goiânia, a nova capital do Estado
j vai dc Goiás, a ser inaugurada,
promover uma exposição df
piantts medicinais
Cada município enviara uma
lista de plantas medicinais e
uma coleção ordenada das mesmas, formando um mostruano.
O completo seria
tais pian'as figurassem com que
sua ciassifi.-ação botânica, o que parece que
não sucederá aparecendo com os
ícus nomes comuns ou vulgares.
A êsle respeit-o lemos uma relação onde na os nomes mais interessantes tais como: — Calunga.
«Escova de Macacão. MuLier Poor/. Marinheiro, Orelha de Onça. Ponta de .Lanceta, Quiolo.
Sulíatinho. .Salsaçào, Taruman.
Teiu'. Lixa Miúda. NegrsTMina.
Conta de -Leite. Raiz de Sapé.
etc., uma infinidade de nora&s
vulgares, que não significam uma
clasificação perfeita e metódica.

*=S^*WEHk
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-: FABRICA DE AGULHAS
HIPOOERMICAS:—

M M

Oportunidades comerciais
O «Serviço de Intercâmbio da
Associação Comercial do Rio de
Janeiro vem de divulgar as seguint-cs oportunidades de negocios, entre outras, e que aqui r*eproduzimos, por Interessarem á
classe:
Dr. Walter Karmin, Arenales
n. 1.097, Buenos Aires deseja
contato com fabricantes nae lonal» de caíeiníi, teobromlna e
produtos químicos industiais.
Somet Ltda., Edifício NMomex, sala 307* Ri0 de Janeiro,
deseja contato com firmas mie
ressadas na compra de matérias
primas para fabricação de carbonato de cálcio.
The John J. Brunner Agency, Inc. 100. Hudson Street, Nova York City, deseja Importar
raízes, favas e flores de arnlca,
piretro, Ipeca, tonka, sassafraz,
barbaaco, timbó, malva, mana«á,
genciana louro, hortelã e baunilha.
New- Goldíieids of VenezueIa, Ltd., endereço Via Aérea; c|o
Llnea Aeoropostal Venezuelana»,
endereço Via Marítima: Cludaid
silvar, Venesuela, Via Trinidad,
B. W. I., deseja Importar aceesórios para máquinas perfuradoras para bombas de agua, máCfubias de trituraçfio hibrificantes, produtos químicos reativos
para laboratóiros, etc. .
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Receitas e Formulas
VERNIZ PARA PÍLULAS
rfi
toiu'
Batata» de
S
ucs , * t_*
em
sabão medicinal
Éter
Íko
/Ürool
w,,w
arte
F urar e ootnpèete-ee o volume
aJoool.
oom
cc.
100
iauHr
VERNIZ DE QUER ATINA

POÇÃO M VARIOI
Cit rato de sódio
Água distilada
Xarope simples

5,0
250.0
50.0

Ume colher de café ou uma ooDI í
de sobremesa, ant«ec de dar de mamar ás crianças ou na mamadeir»
Hs autores que dão a "Poção de
Variot" sem xarope, substituir.do a
quantidade do xarope por agw formande 300.0 de itrua. Ass;.-., -s mé9,0 dicos deviam quando receitam esta
45.30 poção diaer se desejam com um sem
ÍWiiaco liquido forte
45 30 xarope: o comaim é ser avivla ser.,
Álcool
xarope.
dos
mistura
na
a
queratlna
Verter
XAROPE CONTRA COQIf I KHE
Ooif, líquidos e íity-ar.
(Prof Hdtor Luz)
CUTINA
Bromureto dit sodig
3.0
Tintura de beladona
1.0
) Fartes Extrato fluido de droeera .. .. 3.0
TTiarllni
) iguais Xarope de alcatrão
40,0
I,. nolina
Xarope de ipeca
40,0
Xarope de flores de laranjeira 40.0
Xarope de Desessartz
80,0

LEITOR AMIGO

Cem toda a pontualidade,
há 10 anos, temos lhe enviado o nosso jornal.
Do próximo número em
diante, dado o aumento de
nossos assinantes e de ender ecos novos de farmácias, laboratórios e faculdades de farmácias das nações americanas, não poderemos continuar mantendo a mesma regularidade na remessa da A GAZETA DA FARMÁCIA para os
que nâo se tornarem nossos assinantes.

0 manttol como estabilisante dos solutos injetáveis de
glícorofesfato de cálcio

Tomar 1 colher pequena «de 3 em
horas( (Como expectorante no oitimo período da coqueluche).
SOLFTO

DE

ÁCIDO FOSFORICO

Água dástilada
Aoido fosforico oíicinal ..
Fosfato ácido de sódio

250 ce.
15,0
30,0

Tomar 1 co.heT das de café «em 1
copo de água. ás refeições.
PILCLAS CONTRA SEZÕES
Cloridrato de qudnina
Pus de Boudini
Sulfato d' estriquinlna
Azul de metilero
Ext. de quina

20,0
10,0
0,10
2.0
*¦
q

S. A. 200 piküas
Tome 2 a 4 por dia.
NOTA : Cada pilula contem : —
0,0005 de sulfato d-e eatriquirüna e
0.05 de Pús de Bcudin.
P

PO' CONTRA O ODOR DO SIOR
(Prof. Heitor Lui)
14.0
Oxido de zinco
10.0
Sub. nitrato de bismuto
4 gotas
Essência de alfazema
F. S. A. aplicado no suvaco dos
braços, retira completamente o mau
cheiro do suor e evita a sudaçáo exresfiva.

Aa soluções filtradas de jllcerofosfato de cálcio a 4^ apresentam
uni deposito de matérias ...solúveis
depois de submetidas a ePtrrilizaçfto.
O «depósito pode ter eliminado
pela adição d« 1 % de mnnitol, conforme diz O. Lusignani <Bol. chim.
farm. 80. MU, 290; - C. A. 1139,
6. 96).
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Loure
Arthur
TESE DE CONCURSO
Horizon te, 1941 —

Cap. ABUNDO VIANNA
«ob o titulo "Sementes Medieil/>unais? o farmacêutico Arthur
—
usual
£»' ViaJSTde Belo-Horizonte.
de modo
Miesture-se
ter
de dar publicidade à interesapós
Aplica-se toctas as noites,
acX 'Tese
de Concurso", apresenlavado o resto cem água quente e '^
SS
ca*? de proestudos de
.sabão.
paru bbooorrer ao
Apli- ¦ classificação terapêutica das sv- zia, é o fruto de acurados à
Botánu»
de
feasor^tedr*tico
de i mentes medicinais" e e.luda "alfu- labor profissional traçados beira do
cuja saude
Sa à Farmácia, na Faculdade
Univer- i mas sementes" de plantas nacio- leito da espo_a querida,nos cuidados
Sdontologia e Farmácia da
e
precária,
medicina: — combalida
M( Mllll ^^mymmmtememvnm-m^
há quase tres
sidade de Minas Gerais. do farma- I nais utilizadas em
reclama mantém
que
s>oL.
fastuosa.
"Sementes
(Datura
concurso
de
tronibeteira
Medieitese
a
I?
um lanâceas), imburana (Tonesea cea- anos o autor de
viangustiosa
e
ceutico A. Lourenço Vianna
- conquina nais" em oemstante
trabalha arifinal. posto queem nosso renst«= Fr Add< Leguminosa). abutua.
gília...
1939
ricinus, algodoeiro,
£n£. disSSoTem
do
-Sementes"^e pu- cnweiro, Santo Inácio, purga de caE se tomarmos o signiíicado
"causa de
"de fava de
arttgS intitulado
—
—
"Correto
fasemente
vocábulo
da Manha
boclo. urucú, sucupira, manaca.
Sjcado no
cerou por Ta tonka. etc.
que hão provir oom o tempo
conhecemos,
nâo
10-12-939
afirmar
podemos
efeitos"...
tos
"Tese
»ll*Aj^f0*
"Sementes
de Concurso" do
outi*. julgamos que
E' pois a
craplttoe
quanto ao trabalho
que,
trabalho
Vianna.
L.
um
Arthur
farmacêutico
publicado
Medicinais" do farmacêutico ArSpecializado sobre sementesn**1'
mais que uma tese: - é uma con- thur fa. Vianna, é fecundo e ha de
sementes
"boa semente" venSnate. mormente daquelas
tribuição. um trabalho original cujo
oomo
oriundas de P^^11^?11^- nrí1 estudo estende reflexões para o ?re- germinar
cendo as tormentas da vida e a
O magnífico estudo de' Uwxenço
sente e para o futuro..
a imensa maldade humauma
Viana vem. po* preencher didaentão, segundo grande,
até
Sim.
porque
na...
terreno
sograve lacuna, quer no científica.
**4"!»____ii_m
julgamos, não existia um estudo cortico quer na esfera
tra- bre sementes medicinais que
citado
do
parte
Na primeira
üi- respondesse ao progresso a que atmbalho depreende-se um métodoapreconhecjgiram os mai* modernos
H0KENA6EADA A MEM6dàtico perfeito ao qual se pode
farmaco-fitoterapia.
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da
mentos
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princípios
ciar . os -,„..„»,.,
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Açora, porem, se quisermos estur. *<.t.,w.r> rins sêmenRIA DE R0DGLF0 ALBINO
p^emedicinai;»
sementes
as
dar
estudo
getes- considerações gerais,
A Prefeitura Municipal de Boa
mos colher no trabalho supracitado
lécnicoral do óvulo; fecundação; tubo poconhecimentos
Viagem, no Estado do Ceará, por
Unico formação e desenvolvimento:e preciosos
farmaensinamentos
científicos, alem dos
^^1 ^^^_B ___________! .^^^
proposta e sugestão do
semente: estudo geral, morfologia
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Leal,
didáticos.
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=
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nder expressiva
Mas o trabalho de
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te: germinação; etc..
de valor cientlsomente
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de Rodolfo Albino,
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a
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estudo
diaavalor
Na segunda parte do seu
somente
tem
não
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nome daquele luminar
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o farmacêutico Arthur Lou- tico' Ele tem ura valer espiritual dando o
é
que
com
têm
soda
uma rua daquela
renco Vianna apresenta a origina- característico dos fortes. — nao e da Farmácia a
üe
— é o fruto de cidade.
lidade do seu trabalho, diaendo
e nio faça reg.men,
a semente; não|
entender
deve
se
por
seguro
causada
o
que
POMA á vontade
^J^
local,
modo "Botânica
estudos de labor profissioTrata-se de significativo preito
V Sr. tem é uma irntação puramente
aplicada A Farmâ- acurado,
Ácido
impresoor
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chamado
nal traçados, r-ob angustiosa
de gratidão de um destacado
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oaratita. Ê o Am.phytol
e
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sofrimento,
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indesda
profissional desenvolve o
sugestão
Urico. lHra fica» bom em 3 ou
vultos mais ílusties
da edificadora
M-mente medicinal, que não pode critivel serenidade e elevação moral a um dos
e a nos
— di- que a mesma }á possuiu,
iei adstrita aos rigores da botânica
do
autor;
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de
um
querido
onnos é profundamente-grato
apresenta interessante e
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como
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classificação
para
ciar esse fato. que
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as
ainda hoie.
semi-empírica das sementes medieisão apreciadas,
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POR
diAlinteresse
e
objetivo
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virtudes do saudoso
preço da assinatura, por 3 anos. bino Dias da Silva, tão prematudât-coD" >ustificando-o com nítido
o
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critério da observação que oferece
desaparecido.
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à
terá pontualmente em ramente
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vegetal sujeito
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ou
memaior,
estas
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atuam
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todos
de
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sua casa,
Boa Viagem pelo seu gesto
de
interèsde
nor nroduçáo, ou mesmo ausência,
leitura
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ativos. 24 páginas
'-*nr
d? determinados princípios
sua profissão, e ainda iustica e an
se
para
apresua idéia tao d
Leal
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um
Nfto se limita al o estudo em
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como
receberá
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ço Faz ainda o autor
livro
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Farmacêutico

DURVAL TORRES
IX> mesmo modo que certos ger- baço, o sangue
e os músculos. Eis roíormio, comprova-se
tens. patogênicos ou suas toxinas
que os lipii um autentico exemplo de "poli- d'os
con
teem
trinta
vezes
pós atingirem a torrente ci.«;uia<oes_>e gás
opismo".
Hartmann e Zilla, pes- oue o retido na ag«ua,
ia. á wsse o-u àquele >rgáo apo: tam uisando
e
Isso
quala
ambem os agentes .n«_' .• .ir.i-nco.sos ia venosa. quinina introduzida por quer que seja o volume dele emprena
'•adc.
dose
de
uma
grama,
Se trocarmos pelo éter, tão
oaam de afinidades especiais. Sec m um cão
de 6 quilos e 200 gramas somente 4V_» vezes é maior
humbo e o álcool, de preferencia ürw-ontraram-se
a quantinas .seguintes pardo éter incorporado ao azeite.
e fixam nos elementos
nervosos ? as nos órgãos :
Jdade ainda
>erifencos, criando poür.evntes, se
permutarmos na expeMilif. (Se
toxina tetánica, nesse rae.«mo «.isirifncia o cloroformio pelo álcool
PRODUTO FARMACÊUTICO PARA O TRAI AM&NTO
tto somente 1/33 a mais se enconema. compromete a substancia cLnins .. .
• • •« •• • • ••
128 1 *r* no azeite. Depende esse fator
s-t ta medular, se o ge.men do reu- i£ado ..
do
DA CUTIS, TEREIS PRATICADO VM ATO
120 cce-ficiente de cr*ia um dos narco.íatismo poliarticular agudo ínfec- u mões .
112
ticos. Os de mais alto coeficiente
COl.EGUISMO.
íoso e atraído para as serosas em
stomago
58 são retidos em quantidades maiores,
•ral. os anestesicos o são para os
aco .. .
44 os de coeficiente mais baixo, são flAGRADECIDOS
ipidios orgânicos, sobretudo _s do
sacos em menores parcelas. Devem
•istema nervoso central a assrteaiO figado é
mais ávidos presidir aos fenômenos de distribuia acorre aos mesmos elementos pela quinina, dosmasórgãos
STUDART
considerando-se
& Cia.
Çí.c e retenção dos medicamentos,
ue a ccxina tetánica corrompe, a a relatividade dos
das
varias
pesos
as eletividades fisico-quimicas exisuinina se recolhe sobretudo no ba- vísceras, o baço em maior
çr- viscera atacada mais intensa- armazena. Joeeph descobriuporção ao tentes entre eles e oa vários tecidos
Farmacêuticos
orgânicos; tanto assim é. que quanque
aente no impaludismo.
bremidrato de quinina se localiza
do
se instala
doença, quando se
Seg«undo são retidos na
to- s-tbretudo na polpa esplénica. e que ptrturbam os a fenômenos
alidade em um só órgão quase
fisiologiou por se encontram, o ácido salicilico e o co-.
perturba-se
também
nuitos se distribuem, são ditos
a
afinidas>l:cilurico
nas cavidades arM.oi.la- de
medicamentos pelos órgãos
mon-.-.ropcs" ou "politropos"
res. Não é demasia lembrar que os •seus dos
eleitos. Diz-se que é reversível
Um aos exemplos mais frisantes , s&is de quinina visam os
Produtos farmacêuticos " * guerra química através
hemato"monotropismo"
3
combinação
I
diz respeito I soarios contra os quais tem ação es- ermentoso com de um agente mediIntensifica se
os elementos célulaom a distribuição de uma solução pecifica e que a esplenomegalia
de se
dos tempos"
é rcr. quando o agente medicamento- obter no Brasil o desejo
e cl^-eto de sódio.
farmaprodutos
constante na infestação do organls- n dele se afasta sem
se
fixar
componentes
Os
Ta reunião com que o Conseda solução, água ¦* por eles.
Vale identicamene «ti damente, não alterando sua oro- cèuticos. que venham a substituir
e cloreto de sódio, não se r.o:-.- len brar
eslho
Diretor da Sociedade de Paros
importados.
a
ação
heróica
sa- trutura. Assim, se no decurso de
em -Kjuitativamente por todos os 1-rilico e dos salicilatos dono ácido
macia
da Baía iniciou os seu tracombate
vma
narcose cloroformica. d? um
Muitos laboratórios estão traecidos ¦ órgãos.
á infecção reumatismal. Os sais de momento
balhos
deste ano. a farmacêutica
para outro, surgirem sin- balhando neste sentido e algo já
A água em quase toda sua totali- qu:nina não são absorvidos pela oe- tomas de intoxicação
Margarida
Tobias leu. para seus
bulbar.
ade. vai embeber o sistema museu- le quando intacta. E' esta a opi- raça imedia.ta do anestesico a reti- começou a aparecer.
consocios,
uma
conferência sob o
bestará
ar. enquanto que o cloreto de sódio niãc de Manquat. Parece-nos po- para que.
O que se torna necessário é titulo "A
lei
das
pela
tensões
guerra
parrem absoluta demais essa opinião, cieis, ele abandone
química através
ai se fixar na pele.
as células bulba- que a fabricação de tais produtos c';s tempos" que foi intensamenhouve tempo, não muito afãs- ret. Entretanto,
Segundo Magnus, assim se fr«acio- poit
se aua combinação obedeça o desejo de se obter coi- te aplaudida.
ia a solução cloretada : os museu- taco em que Schuster e Simoni em- com os elementos nobres do bulbo sa exata e oura.
compressas
embebidas se fizer Intensamente,
x que valem 42.8% do peso total pregavam
podem faHa falta de muitos produtos
lo corrx». retém 67,9% de água. a em soluto de quinina ou em fric- _**_ _>•-¦* os processos para .trair
afim
çoes,,
do
farmacêuticos,
medicamento
ser ab- no bulbo
>ele. cujo peso não excede de 16.17c.
que nele se em consegui-los e muito interesse
Mais tarde foiTroitzky en- entranhou. o anestesico
etem 17,7% de água. A soma dos servido.
e-itre nós. e deseTrabalhos
experimencentrar,depois deter mandadofaz°r tc.s de Storm,
lementos restantes avaliada em fneções
vêr
sair
Vaw-Leeuven
nossos laborajamos
de
e
Preu14* apenas fixa 14,1%. Inversa- coolíco decom um soluto glicero-al- de:ch exaltam
tórios
a
importância
os
magnificamenprodutos
da
cloridrato. a quinina nas at-iorçao na repartição
íente o cloreto de sódio é armaae- urinas
de determi- te manipulados.
obtidas durante o periodo da nrdas substancias
ado pela pele na proporção de 60 experiência.
medicamentosas.
Não era urina prove¦H Âa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
___¦ lf^r*vl
_§!
O org-anismo oferece uma grande
90%. enquanto que os músculos n'tnte das
t*> * _JL_!_-.^yí/_l
micçôes
isoladas
mas
da
siperficie
aos fenômenos de adsorpenas apreendem de 6 a 9%. Ao mstura de todas elas. E'
porem fra- Ção: as memhranas que delimitam A decomposição do reativo
angue cabe apenas 4 a 7% enquan- ca
a ahsorção. Esta é mais nitida os orgaos. células
* que aos órgãos restantes tão soe tecidos, as sua fricção se faz pela pele pnficies das
quando
de Nessler
íente vão ter mínimos v-estigios
granulações
e vacuolos
despida da sua dorme, ou por ce.ulaies e oe
obre c?rtos metais pesados tem pei*
coloides que se enconA extrema sensibilidade do reativo
via hipodermica Mas ainda é maior t:sm no interior
Kac retensiva o figado como ates- quando se dá
das
células.
de
Nessler é mais uma vez confirSeun as intoxicações "experimentais MO obstante pelas vias digestivas. pndo esses autores os medicamen- mada por W. E. Janus, F. A. Sleterem-se
formulado
UM e toxinas dotados de grande ati- sinskl e H. B. Pierce (J. Lab. Clin
elo chumbo"' A prata, o ferro, o
ju.zps inexatos a esse respeito.
A vic-ade
.smux. os arsenicais e os mercu- sclubilidade
de superfície em grandee M«d„ 27. 113. 1941: — C. A. 113-4
"in vítre"
tem sido Proporções diante c-e.-sas
:ai_f demoram por prases variáveis sempre
membra- 36«
a preferida pelos terapeu- uai se
o fígado, podendo alterar as suas Ir*. E «como
dispo:
podem
de
O aparecimento de um precipitamodo
a
a quinina. solúvel nos atravessá-las ou ibandoná-las.
elulas
do
amarelo no reativo
em
a<ídos. é insoluvel nos alcalis conSeg-undo Magnus "esta forma es- frascos com rolha de guardado
Ricr em lipidios. é após o sitema clue-se
borracha
é
é
absorvivel
que
em meio peciaJ de distribuição das diversas atribuido
ervoso o órgão que mais clorofor- ac:dc «ao tornesol
autores
á
acetona
pelos
'nabsorvivel
e
em
svbstancias, segundo as le4s da ad- eventualmente presente como imíio recolhe. Verhoogen conclui, de meio alcalino.
Chegou-se até a afir- s^ção. explica
MM oacientes experimentos que .a mar
as reações exagera- pureza proveniente do tra-tamento
que a absorção só se' dava pela das do organismo,
.orfina deposita-se no figado. baço. meosa
ás pequenas industrial da borracha.
íedula óssea e músculos, de acordo c_oridrico,gástrica, que contem ácido quantidades de venenos".
A. N. L.
e
não
om o tempo dentro do qual os ani- meie é alcalino. pelo intestino cu.o
Náo
se
seguiu
polals forem sacrificados: indicando- rem o
estudo debaixo deste ponto
l seu acumulo no sangue, decorri- de vista,
os trinta minutos da injeção, ao fi- tias veias e continuou-se a Injetar
os sais de quinina. que raado cabe h maior oroporção dela.
picamente
egvndo-se o baço a medula óssea. o organismo.se sípalhavam por todo
E. caso curioso, a qu:
m rins e 06 músculos, mas Já passa- nica não
precipitava,
não obstantr
dar tres horas, da maior quota se a alcalinidade
do
sangue,
desmenpossa a medula óssea, e da percen- tindo-se assim
'*:*
praticamente o ravgern decrescente, o figado. o? rins. ci«*.inio dos
7^
rk.
que. guiadqs pelas exper"T_cias de laboratório afirmavam
V:t:
_\
**fW —
&7i
o contrario
Aiguns alcalóides, tais como a
mt+fina. a atropina,
Quintaa-Urea para a lavaa escrlna
u>tais em oftalmologia, são surpre\
e*>i
*f
?i didee nos meios oculares, mesmo
gem da boca
A urea age eficientemente tamqaando injetados á distancia, no teciao subeutanio. Overton e Meyer
panando os ácidos produzidos
na
RUA CHILE, 35-2.° ANDAR
interpretaram a ação dos narcóticos
boca, os quais segundo se supõe sáo
%-;A22-2554
criando uma teoria por todos aceita.
& â
os responsáveis pelo aparecimento
Cs narcóticos, em geral, tais como
das caries nos dentes: a urea «entreDUCHAS FRIAS,
o cloroformio. o éter. o cloretil, o
tanto, náo possue atividade proton1a.tool. a uretana. mal aportam oo
gada.
MORNAS
sangue, são repartidos pelos compoOs drs. E. C. Wach J. F. 0'Donnei.tes que os conduzem aos sitios
Nos, dias húmidos. quando aumenta a pronell e M. K. Hines. segundo nos
E QUENTES
d«? preferencia. O cloroformio por
informa o J. A. Ph. A. — Pr. Ed.
cura de remédios antigripais, RHODINE
e>:emplo. se divide pelas hematias
28, 1942. 1 procura rylo encontrar um
E SERVIÇOS AUXILIARES
t pelo plasma. O coração absorve
é o preparado que o farmacêutico recoliquido para lavagem da boca q«ue ,
¦:.. .\J. CB i-a«.i..uuuU
DO TRATAMENTO
ao
nvcômc tem^x) fbb&t. baottl iciua
UU
C4V_HOi<JM illlU
,
menda sempre, por duas grandes razõesi
oue o sistema muscular, de função
e neutralizante dos ácidos, fizeram
PARA EMAGRECER
menos delicada, mas é no sistema
experiências associando variae dromrvoso que se torna mais frisante
RHODINE é um produto de ótima
gas á urea.
a disseminação desse corpo.
AULAS DE
Oomo os seis de quinino, impedem*
^^T**»»
procedência e muito eficaz conlro
Rc tem-no o cérebro, retem-no o
a formação de ácido latico e butibulbo. mas os lipidios deste o fixam
os resfriados e as TfSres em geral.
rico. e. em um pH superior a 7.4
GINÁSTICA
JÊ
om maior energia. A combinação é
possuem intensa propriedade germlmenos estável cem os lipidios cerecida. os autores selecionaram entre
Ia I RH^i>NE deixa ao revendedor um
o-feis do que com os lipidios bulbadiversas formulas, a seguinte, que
'
I
lucro interessantíssimo, não iguaMassagem m
reputaram a melhor :
Esclarecem essas noções os graves
ibratoria
lado por nenhum outro similar.
Cloridrato de quinino
Pingos da anestesia, quando o bul0 5
¦o retém maior quantidade de cioUrea
BANHOS DE SUDAÇAO
(C. P.)
4.0
-«-fermio. Se a
subtração da mas|Glicerina
25.0
Agi» dist. e estéril, (q. s.) ... 100.0
Seção para Senhoras e Senhores sm» de cloroformio facilita a fuga
>í»se composto das células cerebrais
oa ra o sangue e do sangue para o
A esta fórmula junta-se edulco-Ktanot com a mesma facilidade e
rantes e aji»ta-se o pH entre 6.8
vpidez não se destaca ele das celue 7 usando a solução de hidróxido de
v buibares Aquilo que se observa
sódio.
rr o cloroformio também se nota
Pelo seu uso pode-se reduzir a aoiSoluções
concentradas
estáveis,
om
o
éter
dez
da boca assim como o crescio
cloretil
e
os
demais
foapropriadas para uso parentral
mp experiência
mento bacterlano.
•
simples ilumina
ram obtidas por N. V. Orgachemie
oremodo
O
a
aumento
teoria
de
de
alcalinidade,
Overton
apa*
e
<Bnt. pnt. 524.319). com a seguintp iVTSrr
rentemente não afeta a membrana
Se misturarmos
um tubo
0
íómiula:
ANALGÉSICO
FARMACÊUTICO
DO
•; ensaio parte* :guaL« em
muoosa, e o sabor inconveniente do
de uma
Monocioridrato de quinino.. 25
•<âc aquosfl de cloroformio e soquinino
que permanece de 1 a 8 bode
• «» de oüva.c
12
«Ácido ascórbico
C OHHC SPONOÍNC I A,
ras
C. «POSTAI. 2916 - S PAULO
depois
»
lepois
e
da lavagem ao fim de
de
bem
Y«
7!>
|
/'ila
onuce* dia;- já não è tao incomodo
rnbo mmrtfío r o'eo da
A. N. L. ***iVa em ambos se orecurar o cioi>ara o paciente.
A N. L.
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áa Associação Brasileira de Farmacêuticos
(Continuação)
CAPITULO XI
Das Contribuições
._» 41 - A contribuição mensii
a
.-7,'c_;as te CAIXA, enquanto
da A. 8 F
sócios
dos
Sf^Síde
atual. 5*000», será oe c_t.o
^
",
se%_ *5$000i por més, qu.
com
1
conjuntamente
5*0 cobrados da A. B. F.
mensalidadeQuanoo for alterad. f*
V ur co
A. B. P. para «anda
Jnsalidade
-.upenor
a dez mi! £.1
ou
miI
Ja
,10_;,<iti. mc-tace desta cc-n.nb-i-.a..
7À , contribuição pura a CAIX .

Ar*. 61 — Os assunta» relativos k
CAIXA serão reíolvidos pela sua L»retoria e. nas casas nao previstas
neste Regulamento, ou omissos, oeia
S_H_S__M_l Geral Ordinária da A
B. F.. prevista no I l_ do Art _9
oos Estatutos df A. B. F. e que íicará sendo também a Assembléia
Geral Ordú-t-na da CAIXA.

ma dus Estatutos, a Assembléia Geral da CAIXA só poderá funcionar,
em Ia convocação, com a presença,
pelo menos, de pois terços da totalidade de seus sócios quites; em 2*
convocação, com a presença, pelo
menos, da naioria da totalidade de
seus sócios quites; em 3.* convocação. com qualquer numero.
Art. 52
Os asscV-iadas da C.\l5 3.° - Sempre que, em 3. coovoXA poderão reunir-se em Assembléia ca.ãn a Assembléia
Extraordinária
Geral ExTaord-.naria mediante con- da CAIXA deliberar sobre alienar
vocaçfto de s_a D.retona ou reque- çáo ou diversa aplicação do Pa_lrimento assinadr. poi um quinto c-c momo da CAIXA nos termos do art
.•ua jdeios quitas. ne«.e raí»o. de.- 8 ° e seu 5 _mco. deste RegulamáDtro
de 30 dias
to. a resolução Geral Ordinária da
KKNFFICENTF
BhN CAPITUkO XII
S 1.° — Cixnptte á Assembléia Ge- A. B. F.. na sua 3.» sessão, nos teTral Extraordinária
dos sexios da mos do § 4.» do art. 39 doe EstatuD» l.-ire torta
*as da A. B F.
Aj.» 43 - A Diretoria -ia CAIX . CAIXA: -\
terá
CAIXA
as
12°
segu.num
membros
Art. 53 - Os membros da DireCl,mps»r-sc-á dt BÜ
oorigatarios:
Patrimôte.
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do
reso-ue
um
i>.r.*tor
tona
da CAiXA BENEFICENTE da
um
»-.-«. ente
Funde
Pecúlio,
do
da
Reo.
nio
do
B
F. ..apondem eivei e crinuA.
a
dueitr
percen-tagem
reut} _SSI
-í_péc:e algema
serva do Penulio de Rt-gislro de Di- nalmente pelos abusos ou fraudes
rf-írmeraçáo O PrfSiéM-tS da CAI_A plomas. rie _«s*«_tro de Declarações. que hajam cometido em prejuízo aa
de Atas e de Registro de Sócios
CAIXA.
da A B .
V_-e-Pr_.-u_e.ite
. _, o
, 3.° - D Conselho Fiscal encerCAPITULO XV
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• | j.«
O Oirttot da CAIXA
Gerais
caca
Disposições
a
escrita
de
anuaJnv»
rara
UM
reD
a
te-npo
.ue
^_» mesnu»
(¦'•
Art. 54 - A 3." Assembléia Getal
.,,.'
,a A B f e pelo mí.-tno pe- livi*o com im termo as .nado por
Ordinária da A B. F. teT-, de d_s
todo. os seus membrots.
gim
Autorizai
a
alienação
a)
—
em dois anos poderes para alterar e
CAIXA
_
da
Tesoureiro
O
3<
Patrimônio
da
Regulamento, oonstanao,
do
v-rpa
aplicaçàc
da A. B. F
jer* o Tesoureiro
'.ermos do Mt. 17, 5 uni- presente
da convocação,
nos
obrigatoriamente,
CAIXA,
cio
Direio*A eleição
An 44
Regulamento.
finalidade.
esta
deste
co
edo
modo
feita
seré
d_' CAIXA
'•_.
§ 1.° - A iniciativa das modificab) - Aprovai, para que entram
tabe»ec-lc pel»* Estatutos _a A.
-uaisquer
do
alterações
vigor,
em
ções pertencerá á Diretoria da CAIF p.ra eleição da Diretoria. aenao.
XA.
Rflglllil-SWtO
.
«
rm
miMda
presente
entretanto, sempre per
delibea$ 2.° — As modificações que qua 1
Tomar
c)
quaisquer
reeleição
sócio entenda dever introduzir,
aos
ingressem
MSOS-M—¦
quer
Vago c c_:gü de D.r..-i çôes que
. 1.'
ser aprt__entad_s à Direto-era
deverão
CAIXA
da
mandato,
o
an. á de terminadc.
cem 30 dias de an
alt-.CAIXA,
de
da
se
tratar
ria
I 2."
Quando
feita :.-va ele.çác d-ntro de 30 1_s
obrigatoriamea
e
serão
tecedencia.
de
modificação
ou
qualquer
ração
o
O direta! assim ei*-'.») \ mp.e.ará
ccoveniente
ao
•'.statutaria.
ref-).-levadas
de
te
ou
plenário,
*-0
disposição
mirtcessor
mandato do
informadas.
mente
Quando .a v.iga do MrgO
5 2.'
Art. 55 - Todas as despesas ii*>
se -ie! faltando mrnos -lc
D.retoi
jje
cessarias para a instalação e mairisí.s rases para a nova eleição se a
tençáo da CAIXA BE_íE_i_C-_,íTE
ela preenchida durante o tempo QUfeitas pela A. B. F
seráo
f.itai. por livre esolha da Dire*.56 - Os sócios da CAIXA
Art.
— orienna da A. B. F.. í?rta entre oa aoANTENOR RANG__L FI- ramente cientifico; b)
náo respondem subsidiariamente pecu*- da CAIXA.
E tação atualizada referente a to—
COLOIDES
Ias obrigações desta.
LHO
Art. 45 - Ao Pre .dente da CAI—
Art. 57 — A expedição dos diploPA- das as modalidades deste comCRISTALOIDES
XA compete
mas aos sócios gTaduados (Grand»
LESTRAS FEITAS NA AS- plexo assunto da —Fisica aplicada
.-) - D. .empenhar as axxibtriçóts
Berieméritos, Grandes
Beneméritos.
texto ilustraBRASILEIRA â Farmácia; c)
SOCIAÇAO
conferidas p#4© art 14 dos EstavaBenfeltores. Remida e
fenfettores,
DE FA_--UC_.ÜTIC--, EM do com muitos clich-és elucidautos da A. B. F coro relação á CAIHonorários) conn»te á Dbetoria da
ím-omp-»DEZEM- vos, quadros slnopticos pacientes-ejam
E
XA. desde que nao
NOVEMBRO
CAIXA, mas os diplomas seráo sem—
ENGE- mente organizados condensando
:ve_ cem a presente Regulament-o
BRO DE 1940
pre assinados peio Presidente da A
bi - Zelar pelo fiel e mteg-.i
Di_e;oT
B. P., pelo Presidente, pelo
NHEIRO CIVIL E FARMA- matéria tratada em dissertação :.
cumprimento qo que dispõe eà-te RtCAIXA.
da
Tesoureiro
CtUTICO DIRETOR !>0 norteada de modo a se ter co
f _L__ri__H ' e pelo
Müam nto.
-• Todos oe diplomas tx¦ __¦
_^_ 1* _.___¦
1
__ r *1 _r
unico
8
LABORATÓRIO ORLANDO nhecimento exato da extensão
Apresentar anualmente .-o __^_____1_é_______/_^_I ___F pedidos seráo entregues, depois ae
do todo; d — no tocante á ..nRANGEL —• RIO. 1941.
P:f..atM>te da A. B F.. para fer
as
com
sm
livro
especial
registrados
do folheto, trabalho ti.i.»ex3do ao .seu o relatório da CAIfolhas rubricadas pelo Presidente d3
4 capítulos, fora dois ou- pressão
Em
limpo, com
nítido,
X.. BENEFICENTE
CAIXA, visado cada termo pelo Di- tros suplementares, compreen- pograflco, á margem de -ada
CAIXA
anotações
Ao Diretor da
Art. 46
retor da CAIXA.
ir.pete:
dendo ao todo 94 paginas, apre- página, do assunto desenvolvido,
XVI
CAPITULO
e cuidado
senta em excelente
no texto, quer
. ai - Substituir o PresKiewe nas
quer "corpo
Transitarias
DisptMieôes
e ta- sobresaindo,
estimado
-ü
folheto, o nosso
ocasionais
_. impedimento,
negrito',
o
nas margens,
nia,
Art. 58 — Até 31 de Dezembro de lentoso colega Antenor Rangel asslnalador da Importância do
bi - Cuidar da Secretaria ca
1941, todos os sócios da A. B. F. Filho, em publicação caprichosa,
tod«>s
"Palestaras feitas na Associa- que existe e foi escrito.
CAIXA providenciando sobre
que já o eram em "Abril de 1938,*\ aeas
se
O ilustrado colega Antenor Ran- ..
Fundadores
¦ a suntos que se relacionarem c >n *Y
rão considerados
Farmacêutide
APERITIVA
Brasileira
E
ção
cia e que digam respeito ao seu oom
"Coloides e Crista- gel Filho, todos nós sabemos que
pagarem as cx»trib_.çóes da daCAI^
•«
sobre
cos",
sua
arte
a
data
com
andamento, de conformidade
XA, desde aquela
é uma mentalidade moça, de
loldes".
da
esta.
NA
ANEMIA
1
Es'atutas
dos
aru. 16. IT | 18
entrada para
uma meticulosldade bem precl— O pagamento das contais
assistiu
unico
A B. F.
no-,
§
como
sa, possuindo o dom de organizaQuem,
CLOROSE E J taibuiçôes a que se refere este a_- "Palestras"
Art. 47 — Ao Tesoureiro da CAitem
a
perdaainda
ção apreciável sob todos os ponconcluído até 31
estar
deverá
XA compete:
tigo.
instantes
os
espirito
I CONVALESCENÇAS^^B de Dezembro de 1941, sob pena de rar em seu
tos de vista; e disto tem dado
a) - Zelar pelo Patr.monio J*
ouvinse
agradáveis que
passou
mostra inúmeras vezes, como reCAIXA.
perder o sócio o titulo de dasFundador
o
Filho,
que
Rangel
contn- do Antenor
fez, organizando
centemente "Anais
bi - R___>£r as contribu çôes. »usem direito á restituição
espontaclara,
haja
ma**
Congres-1
do 3o
alia a uma dicção
índice dos
buições oue. porventura
ros e demais donativos da CAIXA
.
tuado.
_
nea, gestos simpáticos, de um ge- so Brasileiro de Farmácia", que
») - Fornecer semp^ que 'o-em
Art. 59 - Até 31 de I>e_e__bro de nulno catedratico, expondo com foi publicado na "Revista de
solicitadas M mfo-maçóes relativos
1942, os sócios da A. B. P., .ua.- segurança o que sabe e conhece Farmácia".
• movimento dc dinheiro da CA»ASSINE
rl**auer que seja a sua id___, poderão com mestria.
XA _« acordo oom o presente
FiRangel
O colega Antenor
mensalmente
terá
á CAIXA BENEFICENTE
e
este jornal,
perte-cer
nulamente
"índice
"Coloides
Alfabético",
die Crista- Iho, até no
O trabalho
d» - Fornecer _M__BMd_t-, os d*- sem maiores prec«-cupaçc-es e corn da A. B. F., com todos os ônus.is»-assinatrabalho,
24
e
vantagens
de
gaca_fi_s,
-*a
pagr
seu
magnifico
pontos
reitos,
precioso
loides" é
:os referentes ao Patrimônio
pelos
impecávl pontualidade.
"negrito"
onde
—
a
expágina,
lou
CAIXA e o oalaneo da mesma, ie nas de literatura Instrutiva sô- curados no- presente Reg____*ento
a)
em
apresenta:
O presente Re^ameiv- de vista que
tem
**•
Art 60
Índice,
no
icôrdo com o que preceitue o •"* bre «sua profissão, sugestões, noinscrito
compreo
assunto
bem
?V;_? v5_T_? ZTmmTZa losicão SmE e
fa19 dos _-Ututtv da A. B. F.
importância,
ensinamentos,
maior
no
texto,
vista
pusob o ponto de
fórmulas,
apr^açá?»
«nsivel,
e> - Faser oe pagamentos .ue .0- Seiirio.
que
zendo assim um destaque
legislação profissional, etc
.em d "terminados pela Diretoria ia ^———"bem
e
preciso.
——______—.
—-———.-_^^=^™l
necessário
julgou
f.MXA de acordo com o pr-_*""te
Difícil é encontrar tal orientação
HefUlsssSSÉS
maioria das obras "Coloides
publicadas.
«eu.
na
f» - Substitui* o ÜJ*eior nos
e
¦wd:mentos ocasionais
no
trabalho
Há
—
completo
um
XHI
Cristaloides"
CAPTTÜLQ
"Movi•'
Um t_M1s__lM fmatam
desenvolvimento sobre o
Art. a - O Conselho Fiscal «-¦.
mento brownlano" e Calculo do
CAIXA compor-ae-á de 3 mem--*»"numero de Loschmádt. O nome
•leitos anualmente entre seus sóc-oa.
de movimento brownlano, dado
"molvmento desordenado e
pel» Assembléia Geral da A. B. F..
ao
endo em i___.fto à CAIXA, aa atrpermanente" das partículas co^-nçôes constantes dos ArU. 94 e
loldes, em suspensão, foi assim
35 do» Brtatutoa da A. B. W.
designado em homenagem ao
I 1. - Oa me_niJK>s do Conselbo
Robert Brown,
Fiscal poderio examinar em eonlurbotânico inglês
w ou sep_t__-_nente e a«ipre qt*
que foi o primeiro a ob.«?erv_l-o,
o quiserem, todoa os J»!»-* *}<?
quando estudava a fruti rica ção
cwnetieos e Jt-roa da C-AIXA BENEdas plantas, examinando oom o
nCENTK.
microscópio os grãos de pJlens
CAPITULO XIV
suspensos em água. (18277
Daa ScaaScs éa Diretoria e daa
browniano nof
O movimento
A_M-_Mé—ta G—rmii
Art. 46 - A Diretoria da CAIXA
mostra perfeitamente a imajem
reunir-se-d ____g_torian_e__e aAé 5
aumentada da agitação térmica
de Janeiro de c&da ano. para tomar
das moléculas. Gony, Svedbers,
conhecimento das contas do Te.--o.iPerrin e outros reataram ob_erkfc. *ttm*atm%*mmmt ^mmm^f^-mr*^ >
rehra e do Parecer do Conselho FisB1. ->^^n|^^^ i V
J nE. ^Mg*^^^^="M^g^»»»^.1MMgjJ|^3BSr-^Í^^r ^^^
vações muito exatas a este PST
cal» que devem, ctaigatoriamertie.
peito e Einstein -e Smoluchowskl
aaaMjatx do Relatório do Presidente
Í1905) estudaram o fenotrmo
da CAIXA, tomatido ei. «ão qua'steoricamente.
Qutr outras delibeTaçOes de íntereve
co.is Uír-ad;»
aqui
KÇRÜ.
Deixamos
Lf____^
____!_^^^-^ -»»--___^l l->-__N ¦- L_-_-i -__r_--r--r----- Wt____l ___T_____Tji^^^^am^mW ____^!_?__»^^-S-t^-_--_*-t7-__i ____
nos.-,-.
toda
Art. 50 — O Pi*eswien.t«. ou BM
nossa admiração e
•Astituto legal em exercício, pode
*_^d
______¦
__»_!
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•
___l __É_É___Í «-tí^H *-^^-^
_.
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Continua na pa*. _•.*
convocar. t3xt_raord_i_riajnente. «semPr»? qne julgar necessário a Wre.ofia da CATXA.
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Ministério do Trabalho, Indiístria e Comércio
D13PARTAMENTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTOIAL
MARCAS DEPOSITADAS
R/P n. 76 — 1-4-1942:
86.414 — PREVINANA, de Francisco Mazza; 86.415 — PLENA,
de Francisco Mazza; 86.416 —'
DE»?ERTAN, de Francisco Mazza; 86.417 — GYNOLYSE, de
Francisco Mazza; 86.423 — PANTOBION, de J. Torres & Cia.,
Ltda.; 86.424 — HEMOCOAGULASE,
de Instituto Pinheiros
Ltda.; 86.425 — BETAPLEXIN,
de J. Torres & Cia., Ltda.
R/P n. 77 — 1-4-1942:
86.437 — ALLONNAL, de F.
Hoffmann La Roche & C° Aktiengesellschaft;
86.465 — FATHER JOHN-S, de Carleton &
Havei C.°; 86.479 — MENTHOLATUM, de The Mentrolatum
Ci°; 86.480 — LUXOBILINA, de
Manoel Aristão Jaccoud; 86.481
FERROGLOBINA, de Manoel
Aristão
—
Jaccoud;
86.483
PROSTGLAN, de Instituto Hormoquimico
e Biológico Ltda.;
86.484 — MLCROVTT, de Instituto Hormoquimico e Biológico
Ltda.; 86.485 — CORTIGLAN,
de Instituto Hormoquimico e Biolcigico Ltda.; 86.486 — HEPOGLAN, de Instituto Hormoquimico e Biológico Ltda.; 86.487 —
LEVUIiOSIA, de Instituto Hormoquimico e Biológico
Ltda.;
86.488 — OVARIOGLAN, de Instituto Hormoquimico e Biológico
Ltda.;. 86.489 — PIGADOGLAN,
de Instituto Hormoquimico e
Biológico Ltda.; 86.489 — FIGADOGLAN, de Instituto Horcoquimico e Biológico Ltda.;
86.494 — TUMORSAN, de Laboratórios Biosintética S/A; 86.495
TEO-RENOL — de Laboratório Kalmo Limitada; 86.496 —
BETASALIL, de Renato Marcos
V. Fumari;
86.499 — PROPILOY, de Angenor de Almeida
Loyola; 86.502 — RACALCIO, de
Toledo Velloso & Rezende Ltda.;
—
86.514
LINIMENTO
DE
SCOTT, de Scott & Bowne, Inc.,
of Brasil; 86.518 — SANPÉDOL,
de João Miguel dos Santos;
86.529 — OIDOIL, de Laboratório Atlas Ltda.; 86.530 — CE-

VITON, de Laboratório Atlas
Leda.
R/P n. 78 — 4-4-1942:
86.539 — CÁLCIO VITAM VICENTE BATISTA, de Pedro Baldassarri «fe irmão; 86.545 —
CRYSTALNIPPO,
de
Oswaldo
Moraes Magalhães;
80.814 —.
MELHORAL, de .Sydney Ross, C.°,
Inc.
R/P n. 79 — 6-4-1942:
86.565 — PALTJDOCTD, de Laboratórios
Biosintética
S/A;
86.566 — PALTJDINA, de Laboratórios Biosintética S/A; 86.567 —
FARMOTERAPICA, de Farmoterápica Limtiada.
R/P n.° 82 — 9-4-1942 :
86.570 — INFALIVINA de Alvaro Simões d'Avilla ; 86.571 —
MORRUOTRAT de Laboratrio S.
Martinho Limitada ; 86.581 —
LIVERANP, de Cristóvão Colombo Lisboa ; 86.582 — SANNOESTRO, de Cristóvão Colombo Lisbôa; 86.583 — MYOVITAN, de
Cristóvão Colombo Lisboa ;
86.586 — GEMA, de Oswaído
Soares Nabuco de Freitas ;
86.595 — TRISODYL, de Instituto Cientifico Sanavita Ltda.
R/P n.° 83 — 10*4-1942 :
86.599 — MURINE, de The
Murine C°, Inc. ; 86.600—QUINBY, de Pierre Jean Paul Aubry ;
86.601 — QUTNIO-BISMUTH de
Pierre Jean Paul Aubry ; 86.603
MURINE, de The Murine C°,
Inc. ; 86.609 — HEPARENAL de
R. A. Rangel & C° ; 86.610 —
CYTOLINFA, de R. A. Rangel
& C° ; 86.613 — TÔNICO LISBOA, de Cristóvão Colombo Lisbôa ; 86.629 — DETENTOSSE, de
Laboratório Chimiopon L t d à. ;
86.630 — HEPAGRAVIN, de Yatropan Limitada; 86.631 — NEKROBISAN, de Mario Andrade
Braga; 86.632— SEDOGYNE,
de Laboratrio Chimiopan Ltda. ;
86.636 — AMINO-CRON. de Yatropan Limitada ; 86.641 — MIRTAN'S, de Rocha, Cava & C°,
Ltda. ; 86.624 — PANDIGAL de
Rocha, Cava & C°, Ltda. ; 75.004
OVARIODEX, de Laboratório
Yama ; 75.003 — GLUCOTONE,
de P. Queiroz ; 81.469 — PEPSIPEN, de J. Pelosi.
R/P n.° 8 4— 11-4-1942 :
86.651 — SAUDOGENOL, de
Cristóvão Colombo Torres; 86.654
SABONETE MEDICINAL ENI-
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AM, de Henry Wallis Maine;
86.659 — OAPIDUOL, de Theonilo Carneiro.
R/P n.° 85 — 13-4-1942 :
86.667 _ RENOVITAMIN, de
Farmácia Limitada; 86.672 —
SENSIBIL, de Farmo Industria,
Limitada; 86.660 — FARMÁCIA
TOPAZIO, de Mafra «fe C.°
R/P n.° 86 — 14-411942 •
86.697 — HEMOCITROL. de
Industria Brasileira de Produtos
Químicos Ltda. ; 86.698 —CREOSOTAN, de J. Mello Marques;
86.700 — SIMER, deNair de
Gervais Cavalcanti Vieira ; ...
86.704 — BRONCITOSSE, de Laboratorio Alberia Ltda. ; 86.732
STRONCIOBI, de Instituto de
Quimica e Biologia Ltda.
R/P n.° 87 — 154-1942 :
86.740 — ESTOMOX, de Laboratório Farmacêutico Theomatíne Ltda. ; 86.741 — FORTIFIX.
de Labora tório Farmacêutico
Theomatine Ltda. ; 86.742 —
GYNE, de Laboratrio Farmacêutico Theomatine Ltda ; 86.743 —
FIX-BI, de Laboratório Farmacêutico Ltda. ; 86.744 —GYNEX.
de L a b o r a t ó rio Farmacêutico
Theomatine Ltda. ; 86.765 —
HORMODESIN. de Instituto Cientifico Sanavita Ltda. ; 86.766
DISPEPTON, de José Evilasio
Alves ; 86.767 — SULFAMINASE,
de Farmalia Limitada ; 86.768 —
BIOGINAN, de José Evilasio Alves ; 86.769 — GASTROBION, de
José Evilasio Alves; 86.699 —
FARMÁCIA BOTAFOGO, de Alvaro Monteiro Ribeiro ; 86.712 —
FARMÁCIA ESPERANÇA, de
Tannuri & Galdi,
Limitada ;
86.716 — FARMÁCIA MODERNA, de Mario Lima
Rocha ;
86.729 — FARMÁCIA AMERICANA, de Oswaldo Paes & C°;
86.776 — FARMÁCIA ANTUNES,
de Antunes Pereira & Filho. Limitada ; 76.392 — O QUE FAZ
VTVER A VIDA NOVAMENTE?
YANTOL. de Laboratório Paulista de Medicamentos Limitada.
RIP n. 88 — 16-4-1942:
79.732 — I_ACTOFAGIN. de
Quimica Nacional Farmacêutica
Ltda.; 79.733 — HEPABÊ 1, de
Quimica Nacional Farmacêutica
Ltda.; 79.939 — TRIMISTINA.
de L»aiboratório Carlberg Pereira
Ltda.; 82.858 — HIPERTRAT.
d. Renato Marcos V.
Funari;
86.029 — GASTARIOL. de Laboratório Pequiverol Limitada.
RlPn. 90 — 18-4-1942:
86.792 — EPAORAL. de J. Pelosi; 86.797 — TONVIKOS. de
Laboratório Farmacêutico Lider
Ltda.; 86.820 — NATRIFILINA,
de CarLberg 8c Parreira.; 86.821
IPNOSEDA. de Farmácia Impecial Ltda.
RIP n. 91 _ 20-4-1942:
86.829 — PANTOF. de Laboratório Anapyon Ltda.; 86.830
BOLVOTRAT, de Quimiotécnica Ltda.; 86.835 — METAGLAN. de Instituto Hormoquimico e Biológico Ltda.; 86.836 —
GOTTAS MENDELENAS. de Jardim & Gonaçlves. Ltda.; 86.837
ADISENTIL de Laboratório
K_imo Ltda.; 86.839 — GOTAMIN.
de Quimiofarma
Ltda.;
86.840 — SOLUCE, de Quimiofarma Ltda.; 86.841 — DRAGBFEMIN. de Quimiofarma Ltda.;
86.842 — AMPOBÊ, de Quimiofarma Ltda.; 86.843 — PEPTOCÁLCIO, de Laboratório Piasmorgan Ltda.; 86.844 — CÁLCIOCAMOMILA, de Laboratório
Plasmorgan Ltda.; 86.814 — MEJORAL, de The Sydney Ross Co. /
Inc.
¦
RlPn. 93 _ 23-4-1942:
86.857 — HIERON. de Instituto Latro Quimico Ltda ; 86.860 —
PENCILASE, de Paulo Proença
& Co. Ltda.; 86.877 — ATROPINASE de J. Pelosi: 86.878 —
EPIMOL, de J. Pelosi; 86.907 —
WINTHROP. de Winthrop Prod_'
Inc.; 86.915 — BNDO-ESTRON. de J. Pelosi; 86.879 —
FARMÁCIA CENTRAL, de Raul
Resende: 86.882 — OMAR de
Agripino Oliveira Machado: 86.883
AGRI. de Agripino Oliveira
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SRS. INDUSTRIAIS
Confiem o registro de suas marcas e patentes, o licenciamento
d» seus preparados, as suas defesas fiscais, as suas questões trabalhistas, os seus contratos e dis tra tos, o pagamento de seus impôstos, enfim, os seus serviços nas repartições públicas em eeral a n«
seus problemas técnicos,
w

Pan-Tecne Ltda.
que possue um técnico especializado para cada mister
Façam de PAN-TECNE LTDA. o seu orgáo consultivo sobre
todos os assuntos que interessam à sua indústria.
A maioria dos industriais de produtos farmacêuticos
Brasil
confiam seus serviços à PAN-TECNE LTDA.: Laboratóriosdo Moura
BrasU S. A.; Laboratório Paulista de Biologia S. A.; Fontoura
&
Serpe; Instituto Terapêutico Orlando Rangel; Laboratórios Baldassarri; Produtos Farmacêuticos Krino_ Ltda.; Instituto Pinheiros Ltda.: Laboratórios Torres; Oliveira Junior & Cia LtdaLa
boratórios Xavier; Ind. Parm. Endochimica S. A.;
««-sar
Santos
& Cia.; Instituto Lorenzini S. A.; Laboratório Lister Ltdabelecimentos Eduardo Bezerra S. A.; Instituto Brasileiro dc Estamaça e Biologia S. A.; Instituto Brasileiro de Microbioloaia Far-•
S A
Laboratório Brasileiro de Terapêutica Ltda.; Companhia
Jota^tres
Industrial Farmacêutica; Sigel. Etzel & Cia.; Laboratório
Pitra^
: Rf" Raul S0-1"1^' S. A.; Laboratório Hildeberto- E Mar^an
tins & Cia.; Laboratório Sotero; Arllndo Pacheco Sc
cia Ltda*
L-a : Laboratórlf' Moerbeck; Laboratório Aris\ot\y^stér>°
rrlvait
a,Llíba.ld0 Massara & Cia. Ltda.; Industria Brasileira
2L ?
de
Terápica
Qulmicf
Ltda.; gSSSÜK
^a.:LMa-: AJblno Paulista
r£fUUS
Flalh0 & «a • Jesus NoS
mMmn^& ?*-¦

Pan-Tecne Ltda.
RUA

Diretor Geral:
Farmco. ÁLVARO VARGES
Diretor Jurídico:
Professor JOSÉ' FERREIRA DE SOUZA
MIGUEL COUTO. 5-5° andar
TEL
RIO DE JANEIRO

Machado; 86.892 — PEITORAL
BALSAMICO DAS CREANÇAS,
de A. C. Novaes; 86.900 — SElDTOPLTLMINA, de Laboratórios
Lutecia Limitada; 86.902 - STA
BIFLORA. de Laboratórios Reunidos Ltda.
RÍP n. 96 __ 27-4-1942:
88.921 — MATEINA. de David
Carneiro & Co. Ltda.; 86.925 —
BLENOFLORA. de J. Monteiro
da Silva & Co.; *6.962 — BOLDINE HOUDÉ. de Société Civile
des Marques Houdé; 86.963 —
PASTILLES HOUDÉ, de Société
Civile des Marques Houdé; 86.916
FARMÁCIA E DROGARIA
SAO JOSÉ. de Astolpho Lopes
Soares: 86.964 — COLCHICINE
HOUDÉ. de Société Civile des
Marques Houdé; 86.965 — CAFETNE HOUDÉ, de Société Civile
des Manques Houdé: 8b. 972 —
COLYRIAN. de Jardim & Gonealvea. Ltda.: 86.873 — ORIPINOL. de Jardim 8c Gonçalves,
Ltda.; 86.874 — HYGIAN. de Jar.
dim & Gonçalves, Ltda.; 76.347
PEROXYGENÓ, de Oscar Lourenço.
RP N. 97 — 28-4-1942
86.679 — DEMEROL, de Win
thorp Products,
Inc.;
36.980,
TAPAL, de Winhtrop Products,
Inc.; 86.981, GLYVARSENYL, de
Winhtrop Products Inc.; 86.982,
1SVICYL, de Winthrop Prodoicts,
Inc.; 86.995, CALICIDA RAPIDA, dc Oswaldo Moraes Maialhães; 87901. QUTNURIA, de Cruz,
Figueiredo 81 Cia., Ltda.; 87002,
VERMUCINA. de Cruz, Figueiredo 8t Cia., Ltda.; 874003, NEDARSOLAN, de Instituto Bacteriológico de Chile: 874006 ARTILASE. de Produetos Virtus
do
Brasil Ltda.; 87.007, OVIORMINA LOBA. de Produetos Virtus,
Ltda.; 87.008, TESTIORMEIA,
de Produetos Virtus do Brasil,
LM*.; 87.000, NEOYSEN, Je Produetos Virtus do Brasil, Ltda.;
97.010 PUROANTIL de Instituto
Brasileiro de Nova Biologia Ltda.;
87.011, M..XJALOCITOL, de Farrr.alia, Limitada;
87.012, ERITROGENO, de Farmalia, Limitada; 87.014, BASEBIOL, de Qulm.ot/écn.ca, Ltda.

42-6704

7442; 86.232 — EDER _
RP
104;42; 86.260 — SULFASEPTOL
RfP 10!4,42; 84.401 — MULTIFAGINA — R|P 13i4|42- 86.209 —
CEVITA — R|P 17i4|42; 86.329—
PEPTOUNA — RP 17J4J42; 84.564
MONSTROSAN — R(P 17|442;
85.203 — VERNALINA — RP
174 42; 85.294 — ATOXORMON
RIP 17442; 85.319 — ASCOR
BOQUIN — RP 17|442- 85.834
SULFADIAIN — RP* 171442;
85.942 PEPTOPAN __ rp
17 442;
86.043 — VERONA —
RP 17 4|42; 86.108 — DIAZIL —
85.725 — BHJSIN — RP 184 42.

Podidos indeferidos

R/P n. 76 -- 1-4 1942:
71892 — .SAMARITAL, de Laboratorio
Cruz
Verde
Ltda.';
83.556 — COMPRAL, de Chlmlca Bayer Ltda.
R/P n. 77 — 2-4-1942:
76.655 — VINHO DE CAJU*
PHOSPHO IODADO, de L. Pinto
8z Cia.; 667.410 — TONINFAN
EDffSON, de J. s. Lima Junior
& Cia.
R/P n. 81 — 8-4-1942:
81.425 — VAGBSAN, de Toshiaki Sakuda; 81.907 — EX-LIVER, de A. Morini 81 Cia. Ltda.;
82.146 — BENAION, de Laboratório Farmacêutico Sétros Ltda.
R/P n. 82 — 9-4-1942:
80.170 — MINORA, de Cana*
barros 81 Cia., Ltda.; 82.415 —
DERMOXIN,
de Farmotécnica
Ltda.; 82.581 — PULMOCAN-

mÊ\WWffW§mrm\ •»**•/ VI
_______LVa_y% *^m* A4ml±*S^_rm
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Processos com oposiçio
84676 -- PROPITEINA — RP
.41 — PHITOSEDINA
1-42R|P — 1|4|42; 78 151 — ROSS
RP 1|4;42: 83 938 — SANEX
RIP 7 442; 84 016 — E
HL
7|4!42; 84.612 — PT ¦ -*"tNE
7|442; 85.025 — CHOLEBIUNA — RP 7 4!42; 85.027 — FERMENCOLI — RPP 714142-' 85.458
YAKRITEX — Rfp 7|4'42:
85.812 — CONGULINASE — RP
7|4I42; 85.902 — KALOX — RP
7j4|42; 86.271 — PANATOX—R[?

Antisséptico
Bactericida
Desodorizante

Delicadamente
perfumado

H
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TERAPPEUTICO ROÇAVA dé
Rocha Cava êt C.° Ltda
R/P n.° 91 _ 20-4-1942:
81 586 VITAMINA QUOTA,
de Laboratórios Associados dò
Brasil Ltda.
Mt*\f n.°96 — 27-4-1942 *
82.711 - TABY, de Quimica
Farmacêutica Paulista Ltda
R/P n.° 97 — 28-4-1942
81.438 — EGORUSSANO, de
Rosário Massara & C.° ; 81.5*54
— KLIS, de Laboatórlo Brina
Ltda. J 82.114 — FRENOVARIO,
de Cristóvão Colombo Lisboa.
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rida de Queirós — Deferido;
1960|42 — Margarida de Queiroz
Deferido; 1.950|42 — Margarida de Queiroz — Deferido;
1.978|42 — Margarida de Quelroz —. Deferido; 1.977142 — Marigarlda de Queiroz —• Deferido;
1.95&|4f2 — Margarida de Quelroz —• Deferido; 1.934|42 —» Caetano Grasso Mammana — Deferido; 1.935142 — Francisco Rosa
Bonchtstlano — Deferido; 2847|42
Bernardo Goiertzensteln —¦ Deferido; 1.936|42 —- Margarida de
Queiroz —¦ Deferido; 2.806142 —*
Pedidos
indeferidos
Julia de Moraes Duarte —¦ Comi- ¦ jjfl
^^f -* y
a/ m"*a^g kWl
R/P n.° 76 — 1-4-1942:
pareça; 3.648|42 — F. Plerre &
Cia. Ltda. -- Deferido; 3.650|42
75.248 — PANDOR. de Álvaro
Ê ámÇaoamlvJ/
F. Plerre êt Cia. Ltda. -- DefePeixoto Barbosa ; 72.310 — FARM'-L^/Am\W
Ammn.
/tf
^^am^r ^*0m\*^^.
IM/ à\mr,t*,/ã^ml
aa^mm
rido; 1.962)42 —- Margarida de
MACIA GALENO, de Costa de
/¦/ aaaaaw-a-> ^^/av MMMmà aaaaaaaaW
IMl Mít ''taVlà^É Wm\W
—•
—Deferido; 1.961|42
Souza & Irmão.
Queiroz
/mWàWX*i*?â7á¥Mmf ^^m>.
Margarida de Queiroz — DeferiR/P n.° «32 — 9-4-1942 |
I tônico - nutritiva 1
do; 2.836|42 —- Euclydes Antu82.389 — FITOBILASE, dei
lflH"'ÜBr aV/
^1
nes Maciel — Arquive-se; 9687142
Instituto Quimioterápico Ltda
I útil às MÃES e I
—» Affonso «Celaso Lilberato — De—
R'P n.° 84
11-4-1942:
ferido; 10.578|42 — Manoel Lo82.408 — CESORTINE, de MaI AMAS DE LEITE I
—¦
rio Andrade Braga; .52.522
pes de Oliveira Netto — ComHEPADEX, de Pedro Baldassari
pareça.
St Irmãos.
DU 10
RT n.° 86 — 14-4-1942:
•—
11205142
Caltoer-* & Parreira
71.976 — FORTOBIN, de AntoDeferido;
1529142 — Pedro
nio Domingos Nicolau ; 77.381 —¦
-—
Zumkeller
Compareça; 1465142
CORATON. de Quimica Farma- PEITORAL
Margarida de Queiroz — DefeR1P
NAVES —
—
cêutiea Paulista Ltda; 79.504
rido; 1958|42 — Margarida de
16-4-42.
— Deferido; 3743141
G RIP P ULMAN. de Laboratório
—* Deferido; 8345|41 —* pa Granado
Queiroz
Célia Semes — Def ei ido;
Regius Ltda. : .30.307 — EUVIG- Serviço Nacional do Fisca
Mattos Cunha — DeferiJoaquim
3748141 — Otto de Mello MarconNON. de LabortOTios Ancona Lo—
Margarida
de
1967|42
do;
QueiMedicina
lizaçáo da
Deferido; 94142 — José
pez «Sociedade Ltda.
roz — Deferido; 7703141 — Car- des J
de Mendonça — DefeR P n.° 89 — 17-4-1942:
REQUERIMENTOS DESPAmen
Speranza — Deferido; Curvello —¦ Oscar Tavares GoCHADOS
82.408 — CECORTINE, de Ma7704|41 —¦ Joana Prujanski — De- rido;56l42
_ Indeferido; 2259142 —
—
1942
82.712
ABRIL DE
rio Andrade Braga
— José Manoel mes
ferido;
5981141
A.ves — Defe0 pam porest ttn sm*
DU V*
— Deferido; 6530142 Manoel Rodrigues
FERD«OCYL, de Quimica FarmaAlves
Corrêa
—
Joaquim José da
9 sit strfit • vi sidlo
1011 [42 — Jacomo Pelosi — DeJos£ Manoel Alves Corrêa — rido; 2471142 — Deferido; 1464i42
cêutiea Paulista Ltda.
ferido; 1010|42 — Jajrme PeloM —¦ Deferido; 543142 — Caetano Gras- Costa Pinto
R/P n.° 90 — 18-4-1942:
Margarida de Queiroz •— De—
Eno
C.
J.
—
11W|42
Deferido:
545142
—
—
LaboDeferido;
irri*
so Mammana
EUVIGON, de
80.307
Hi tempo o pequeno andava
—- Deposite a taxa; —- Margarida de Queiroz — De- ferido; 10229141 — João Tafuri
(Bra^)
Ltd.
.Sociedade
ratórios Ancona Lopes
tadiço, anêmico, manhoso. Dormia
8471141 — Edgard Du887,42 — Thomaz Oarchei Netto ferido; 1588142 — Affonso Celso Deferido;
— Deferido.
Ltda.
oval. um tomno agitado, rilhando
— Deferido; 2080Í42 — Laborato- Lilberato —- Compareça; 1149142 que Guimarãfcs
RT> n.° 96 — 27-41942:
DIA 14
— De-poslte a —- Joana Elvira Taglianetti —
oa «ientinhos. Eram at lombrigai
80.152 — ALERGICAN, de Joa- rios Raul Leite—• S|A
—.
Maria Nüza dos
l 779142
Armando de Oli- Deferido; 1965142 — Margarida
4300'40
taxa;
Lessa.
4ue o atacavam. A mamãe lhe deu
de
Castro
quim
— Deferido; 2.634142 - Maveira — Dèferàdo.
de Queiroz — Deferido; 3736142 Reis
R/P n.° 97 — 28-4-1942:
o Licor dt Cacau. Vermifugo de
— Deferido;
— Empreza de Propaganda Star ria Nilza dos Reis
Dia l
82.012 — NOVUCALCTN, de IrXavier. Aa lombrigaa foram cli—
—
Apparicio dos Santos
2 633 42
11206|40 —¦ Laboratório Sagone Ltda. — Indeferido; 3739142
Ltda. ;
C°,
&
Araujo
mios
—
do
—
aaude
rtunadaJ, voltou a
Deferido; 2.869142 — Sipeque— Compareça; 9815|42
Star Ltd. Mello
Empresa
propaganda
de
de
LaCia.
St
—
HEPACORTIN.
82.145
Duarte — Def2- -— Indeferido; 3740|42 — Empre- los Pereira - Deferido; 2^868142
•o t. «com ella. a alegria dot pães.
boratórios Ancona Lopes Socie- Julia de Moraes
Nello Borsaro — Deferido;
rido; 9816,41 — Julia de Moraes sa de Propaganda Star Ltda.
dade Ltda.
9817J41 — Indeferido; 3737142 — Empresa
656 42 — Oscarina Ferreira
Duarte — Deferido;
—
2.657142 Iu- Cardoso - Deferido;
— Deferido; de Propaganda Star Ltda.
POR
Granado
Serpa
Otto
CONCEDIDOS,
•—
REGISTOS
Deferido,
deferido; 3738|42 — Empresa de. Zane Fernandes
RECONSIDERAÇÃO DE DES- 3340,41 — Manoel Mendes de Al-j
—
Genofre
Inde—
—
Servulo
Ltda.
Star
147142
Propaganda
meida •— Deferido; 7241,'1
PACHOS:
Verm!hi90 dt Xavier
Manufredo
Deefrldo; 2.860142
Etienne Lamark Steinmey. — ferido.
R p. 14-4-1942:
- DeferiFilho
DU11
—¦
Corrêa
— Indeferido; 112£i4|41
Antônio
Olympio
79324 - EPAGOSO; 67.330
O SALVADOR DAS CRIANÇAS
Pinheiro do; 3 511142 - Bastos & MachaBarbosa —- Deferi3018142 — Antônio
ASSIMILAN; 78.291 - BIOLY- Satyro B. -3.257142 Leopoldino Guimarães Vitory — Compareça*; d, — Compareça;
SLN; 62.938 - GASTROMUCI- do; 4850;41 — Pedro
Compareça; 1152- 3066142 — Lafayete Brasil de Al- Moreno Borlido - Compareça;
dos Passos
NA; 59.169 — VIDION.
—
— J. Rosa & Cia. Ltda.
<-13142
42 — José de Andrade Gonçal- meida — Compareça; 3062'42
FOL. de .Laboratório Nytra Ltda.;
'ompareça;
—
64.759 — TOSSITOL — R[P ves.
4.02842 — MaAT-1
Heraldo de Andrade Mello
82.990 — IODAROENTOL, de 14-4-1942.
—- De*
de
DU 6
ria Aurora Ribeiro Rocha
quive-se; 8553141 — José P-res
Instituto Quimioterápico LimiCia.
&
—
Rinder
Dias — Compareça; ferido; 38842
294041 — Dr. Antônio De Fuc- Oliveira
—
tada.
RECURSOS CONTRA DEFERI114142
Ltda — Compareça;
cio — Deferido; 2934J42 — Vlrgl- 2398142 — José Pires de Oliveira
—
MENTOS:
R/P n. »4 — 11-4 1942:
—
Compareça;
Sinval de Chantal
lio Lucas; 10035|41 -- Benedicto Dias — Compareça; 5324|41
82.444 — PÍLULAS REN ALI—¦ Com80.305 -- ALERGEX — R!P
665041
—
—»
—
Gabriel
Deferido;
Pedro
Compareça;
Lemos
3 512142
Oscar Bueno
NAS, de Jesus êt Ciufío Ltda.; 2-4-42 — Rr. Paulo Proença & de Barros— Antônio <i* Sousia — Conrado Melcher — Deferido;
129 42 — Francisco de
82.446 — HEP.AFIDOL. de Jesus Go Ltda.; 74.160 - CARDIO- 849141 — Deferido; 11371141 — 6651141 — Domingos Bove — Da- pareça;
Albuquerque - Deferido; 2336142
Franco
& Ciuffo Ltda.; 82.450 — OS- PORT _ A. P. 7-4-42 -lf. ÍM
Fuc;
—
—
de
Antônio
5666141
Godoy
José Pires de Oliveira Dias —
ferido;
-¦ Antônio de Almeida
80.037
Ltda.;
LiLcfort
— Jotsé Deferido 379142 — Rinder & Cia.
TEOLASE, de Farmotécnica
boratorio
Deferido; 7001|41 — José Alberto cio — Deferido: 3066142
mitada; 82.451 — DD3RONGUIO, HEMOFORT - RPlO'4-42- gj de Luca — Deferido; 2315(42 — Benedicto da Luz Malhado -• Ltda — Indeferido; 380142 - RinCalberg êt Parreira: 82.526 - Laboratório Lefort -Ltda.; 68.641 Dulce de Souza Nogueira; 3810- Arquive-se; 3064142 — Wences; der St Cia. Ltda. — Indeferido;
RÍP 10;4-42
— Arqui—
AURTDEX, de Pedro Baldassari VENO DEXTROSE
— Silbe H. O. — Compareça; lau de Freitas Vianna
381142 --¦ Rinder St Cia. Ltda.
41
Quimioterápico
Instituto
_
de
—
Rr
Alberto
St Irmãos.
—
José
Rinder &
— RP 264642 —• Manoel Moreira dos ve-se; 3067142
Indeferido; 3-82142
—
5471142
—Ltda.; 82.144 - RINBIL,
¦—
R/p n. 86 — 14-4-1942:
Arquive-se;
— Indeferido; 7995|41
Luca
Maia de Santos —- Deferido; 2995 A2
— Compareça. Cia. Ltda.
Bove
55.050 — PHTLOOLUCOL, de 17-4-42 _ Rr. Gualter
—¦
Domingos
Arquive-se;
Lucas
Antônio
de Souza Franco —-LFAL-RIP Virgilio
81.947
Almeida;
13
Limitada;
DU
—8ilveira êt Magalhães
OomDeferido; 8.045141 — Antônio de
& Co. Ltdao 287I42 — Dulce da Ounha
1486142 — Cândido Fontoura Souza
•—
72.549 — MANDELIUM, de Soe- n-441 - Ri Le»Deferido;
Rf
Franco
pareça.
EDERVITA
— Deferido; 1485142 —
Ohimie et Atomlsttique; 75.138 Jl.700
Silveira
Souza
—
de
7
.Antônio
DIA
— De- 6.935142
—
Silveira
—¦ EYE-OENE, de S/A Comercial 17-4-42 _ Rr. Paulo - P*oença*
Fontoura
Cândido
de
7.941141
—
—
Curvello
José
Deferido;
BUTYOL
Franco
6.803139
36.895
Ltda.;
Laboratório
—
Co
— DeFARMO
e Comissária; 75.553
— Rr. Pedro Bal- Mendonça — Deferido; 6.695|41 ferido; 1575142 —
Antônio de Souza Franco
Compareça;
—
SIA
Sintético
—
OIÊNCIA, de P. Queiroz; 75.972. _- RiP 18-4-42
AlvaLtda,
Renato
—. Laboratório Medicai
ferido; 6.832|41
197142 — Humberto Mafra —
OMEOA, de Luiz NiccoU; j dassari «8c Irmãos.
Deferido.
(Continua na pag. seguinte).
Compareça; 3749141 — Otto Serdei
76.597 — PNEUM06TOP,
IN8
DOA
CONTRA
RECURSOS
Christovào Colombo Li.sbôa.
11.224|41 — Virgílio Lucas —
DEFERIMENTOS:
-RÍP
17-4-1942:
R/p n. 89
MAYTEX
Deferido; 2.663142 — Albino de
80.447 —
La—
de
68.083
CICATRIZAN,
81.698 _ RECONSTI- Lacerda — Deferido; 348i42
7-4-42:
—
"!*'.
69.108
•niTNTE FORMARSIL
boratorio Walfer Limitada;
EdKard Do Couto —• Dedefrldo;
"Bayer"
TKERMOCAL, de DemeUiOj
» 6 624141 — «Ciiinüca
Rl7» 17-4-42.
—
—
Peres êt Cia., Ltda.; 72.329
CONCEDIDOS. POR Ltda. - Deferido; 8.765141
REGISTOS
DE Maria do Carmo Vallm Hoehne
LTVERKON EXECTUS, de LaboDECISÃO DO CONSELHO
Exatus
ratórios
Deferido; 1.985|42 — FrancisFarmacêuticos
•
RECURSOS:
— Defe—
L.
—
«*¦
Uda.;
de
ISON,
76.421
co pinheiro Carvalhaes
70 556 — V1TATRAN
—
—
KOLDlna Fuça —
Ptecollo & Cia.; 84)260
rido; 2.347142
"oRMULAS,
2-4-42*70.557 - VTTALCTAS
— Alberto RaH*
NT, de Laboratório Energlio
PODENDO SER EXAMINADAS POR NOSSO TÉCR!P 2-4-42; 64.093 - -THIAMIN Deferido; 1.674|42
—
LegalwaIndeBISMOmitada; 81.883 — PETROLARP 2-4-42; 62.484
phael Leal de Andrade
NICO FARMACÊUTICO OD .FORNECER FORMULAS.
contratos,
—
Valentlm
João
DAR, de Petrolagar Laboratories J
ferido; 2)772(42
mos Laboratórios Farmacêuticos, fazemos quaisquer
—
2.831142
Inc.; 83.006 —- «CALPHENTL. de
Deferido;
Motta
da
A. F. Dyonlsio; 83.388 — WEX, nn o-iq
LATTL —¦ Rlp 2-4-*-.,
Manoel José dos Reis - DefeAndrade
de E. Oriffiths Huches Limited; *%'*m Z THERMAL ROSASi
rido* 1.128|42 —¦ Paulo —
GRANUHam83.404 — WANTUIL, de Labora- rV 8-4-42; 66.997
Compareça; 2.977|42
—
Deferido.
torio Wantuil S/A; 83.405 leto Cunha
DIA 9
NBOOAU de Laboratório Wantuil
ROMEU RODRIGUES — Diretor Geral
—
Octavlo Andrade
B/A; 83.406 -- XENEOL, de La2 947(42
—
LTDA.
Dá-se qualquer consulta sem compromissos, mesmo de ser*
boratorio Wantuil S/A; 83 407 — QUÍMICO SAO PAULO
Arquive-se; 6.224|41
Lemos — "Bayer"
serviços,
viços jà começados por outros e fazem-se todos os
Ltda. — Defe--«EDIOSE, de Laboratório Wan- __ Dc R'P 9-4-42: 68656-GUA- Chimica
etc.
Estados,
Paulo,
em
Sâo
tanto no Rio de Janeiro como
tuil »S/A; 83.408 — LEUCO TIN, RATON — Dc. RP 9-4-42.
rido; 6.292 41 —• Bernardino ScaPOB
—•
"SERVIR, SEM
— Deferido; 6.454141
^CISTOS íffl«ADOS
de Laboratório Wantuil S/A.
DE napieco
DIVISA SEMPRE FOI E SERÁ:
NOSSA
*
—
CONSELHO
Defendo;
DO
Rocha
«ft/P n.° 90 — l.S-41942:
DECISÃO
Pedro
SERVIR-SE DE SEUS CLIENTES"
— Domingos Bove — De
RECURSOS:
41
76 482 — B-OLUTAN. de Labo7
306
-¦
Rp
— Caetano
42 9285.
BARBEX
11.105 41
47 148 ratÓTio Ultrasan Limitada ;
ferido;
RIO DE JANEIRO: Rua da Quitanda, 7, sobrado, fone
—
Deferido:
82 098 — ROÇAVA, de Rocha CaCaixa Postal n.# J.OT4
- HISTAL- Grasso —Mammana
de
Queiroz
?a St Oomp., Ltda- ; 82.702 — RIP 2-4-42; 58784
Margarida
42
- ISOTRO 151
NEOBjLTN, de LaJbortarópica Ll Sp 8-4-42- 68.711
DelerMLo; i.973|4a — Marga-J
"*"
*-*¦*'RIP
O-ltada; 82 697 — INSTITUTO pu«
^><>***aBHH^^b^.
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PREPARADOS
FARMACÊUTICOS

¦»-•¦» -*-h**« mcV-SINTEX
^Jtg;

"A SERVIÇAL LTDA."

amarra- mmm --.»-aja»

14

Abril ae 1942

Oi inorucua

tfTiive se; 865 42 — Mer ino St Cia
Deferido.
Dia 20
—
Margarida
de Quci1957,42
—
Deferido; 1968 41 — Oscaroz
rina Ferreira Cardoso; 1972 42 —
— Laboratórios
Deferido; 1635:42"^Exactus
Farmacêuticos
Ltd. —
Deferido; 1322,42 — Muchir M>
guel Francisco; 8736 42 — Elias
Nunes Lopes — Deferido; 867 42
James L. Fagan - Deferido;
855 42 — Vicente Melucci — De
ferido; 1474 42 — Francisea Rosa
Boncristiano — Deferido; 803 4:.
Dr. Vital Brasil Mineiro dn
Campanha — Delerido; 4107 41
Luiz Santos Prezia — Com
Od?tte Parti
pareça; 2146 42
nhos da Silva Gonçalves — Deferido; 2113 42
Ernani de Moura
Caldas — Diferido; 840 42 - Ce
leste da Matta Ba^ellar - Deferido
Dia tl
709,42
Manoel Cabra] Gue
des — Defer.do. 4634 41 - Lau
ra Abrantes Bueno — Defendo;
9762 40
Laboratório Orlando
Rangel SA - Deíerido; 274142
Antônio Satyro Bittencourt
Barbosa — Deferido; 410441 —
Alzira de Campos .Moura—Com
pareça; 511 42 — Paul Bruyere - Compareça .
B.
Barbosa
Lopes — Deferido; 867 42 — M
Margarina de Queiroz — Deferido; 9894 41 — Oscarina Ferreira
Cardoso — Deferido- 9896Í41 —
Oscarina Ferreira Cardoso — De
ferido; 1695 42 — José Pires de
Oliveira Dias — Compareça; 993
41 - Helios Homero Bernardi —
Compareça; 1980 42 — Benedicto
de Abreu Sá — Compareça; 1773
42 -. Instituto Opoterapico Na
üionale "Pisa —Apresente amostrás; 1776:42 — Instituto Opote
rápico "Pisa" — Apresente amostrás: 9893 41 — Deferido; 9897«áj
— Oscarina Ferreira Cardoso Deferido; 10720 41 — Oscarina
Ferreira Cardoso — Deferido;
10053 41 -— Oscarina Ferreira
Cardoso — Deferido.

mAw

(Continuação da pa£. anterior) rido; 6300/41 _
Mercedes Gro.ss 6531142 — Laboratório Capineiro
Compareça ;
— Deferido;
res
Magalhães
Ltda. — Deferido.
7.99641 — Antonio de Souza
Dia 18
Dia 17
Franco — Deferido;
113|42 —
— José de Vaáconceiloa
2484Í41
333142
—
Militino
Sinvai de Chantal — CompaRosa Mendonça Filho — Deferido;
Deferido; 4119142 Cesario
_ Cláudio 182;42
reça.
_ Francisco Augusto Pin
~ Deferido;
DIA 15
—
-C°Sta
Deferido; 409142 — Joato
225?*— fc
Chnstovão Colombo Lis8.21841 - Sady Reis .Santos J94|42
Duarte
Barbosa — Deferi
boa — Deferido; 206342 _ Yran- quim
Indeferido; 1.963;42 — Mar- dy
—
do;
597,42
Heitor Vaccani —
de Aguiar Pantoja — Deferi—
Deferido;
168|42 — Álvaro José
garida de Queiroz
Compare- do; 10673141 - Sylvia
Carva
de
—
da
1.455
Silva
42
Cunha — Deferido;
Caetano Grasso
ça,
— Deferido; 6Í942 — Carlos
—
15°
725
—
42
Mammana
Joel de Oliveira Natal
Deferido; 1.462|42
d£. silva ~ Deferido;
Deferido; 854,42 — Alfredo A.
Margarida de Queiroz — Apre- «y«8|«
SmSÍ° _ Elmano
O.
Moraes de Magalhães Cunha — Deferisente novas amo^ras; 1.962142
Deferido; 4121142 -de Cláudio
Margarida de Queiroz — Pereira da
do; 183142 —
de MatCosta - Deferido; tos Serrão _ Raymundo
Deferido; 892 42 —
Idem, Idem; 1.460|42 — Marga- 147,42 - Margarida de
Queiroz Floriano Vasconcellos Alvarenga
Deferido; 148'42 _ Margarida
rida de Queiroz — Compareça;
Deferido; 395|42 — Mauricio
1.956 42 — Margarida de Queiroz de Queiroz — Deferido; 1952 42 Latour — Deferido;
4118142 —
Margarida de Queiroz — DefeCompareça; 3.207|42 — Jorge
—
Otto
Serpa
Deferido;
Granado
Caldeira de Azevedo Marques — rido; 1953.42 _ Margarida de 117942 -- O. Mello. Cappell
&
Compareça; 3.204J42 — Honoria Queiroz — Deferido; 2263:42 — Cia. — Deferido; 1364 42 —
FranAdelino
Nunes Pereira _ Deferi- cisco
Gunther — Arquive se; 2.444142
Araujo Queiroz — De
Raul de Araujo Lopes — Com- do; 2296 42 — Álvaro de Oliveira ferido; de 2843,42
— Maria do CarVianna — Deferido; 18442 —
pareça; 3.20042 — Miguel An- Adolpho
— Deferido; 161742
mo
Andrade
Ferreira Pinto — DefeMaria
gelo de Oliveira — Arquive se; rido;
Carneiro Cabral
1185741
_ Antônio de Arau- _ Deferido;Luiza
—
9.412 41
Rinder Sz Cia. Ltda.
2664
42 —
Compareça; 7.120 21 — Do- jo Aguiar — Deferido; 1102.5 41 Torre?: db Lima — Apparicio
D.ferido;
Paulo Tavares Júnior — De 2234 42
mingos Vernualha Filho — ComJair de Carvalho pareça; 5.991(40 — Jacomo Pe- ferido; 493,42 - Jo<ié de Vascon- Deferido; 1254 42 -- Adelia Pereicellos Mendonça Filho — Deferi- ra Nogueira — Deferido; 3561142
losi — Deferido; 10.618(41 — Al- do;
- José Gomes Duar
Jacomo Pelosi — Arquive-se,
berto Mazzucchelli & Cia. — In- te —47442
—
Deferido;
61042
Delmira 3343 42 — Benjamin Martins — .
deferido; 9 975141 — Guilherme Amelung Welsh
— Com- Arquive-se; 8374142 - José Gio- j
Tell Coelho Cintra — Deferido; pareça; 8734 41 —Ribeiro
Paul
Bruyere lito Sobrinho — Deferido; 596142
9.976 41 — Guilherme Tell CoeDeferido; 880241 - Hermes
Heitor Vaccani _ Deferido;
lho Cintra — Deferido; 6.343 41 Theodoro Spreengen — Compare- 629
42 — CO. Kastrup _ DefeLaboratório Terapêutico Akriça; 6408138 — Antonio J. Ferrei- rido; 3562 42 — Nicilina Azume
bia Ltda. — Deferido.
ra & Cia. — Deferido; 4172141 — Magalhães — Arquive-se 3470142
Maria
Aurora Ribeiro Rocha Orlando Silverio — ArquiveDia 16
Deferido;
—
468
465142
a
Yvete st; 351642 — Paulo Andrade 1891/42 — Pedro Baptista —
—
Corrêa
de
Souza
Deferido;
Compareça; 3517J42 — Paulo AnCompareça ; 9578/41 — Benedi- 466
—
473)42
a
Elza
Coelho
Sa—
cto Molinari
2Deferido; .... raiva de Freitas — Deferido; drade — Compareça; 355042 —
Bruno Prospero Parolari — Ar1764/42 — Sebastião Sady Lima
Deferido ; 1852/42 — Nicarnor Franco — Deferido ;
2943/42 — Odelicia Costa —Deferido: 1283 42 — Pedro Augusto de Azevedo Júnior — Deferido;
1896/42 — Wenceslau
de Freitas Vianna — Deferido ;
8732/41 — Paul Bruyere — Demm ^e\.
WmjSm Mmmm^^^^^^m^^^^^^m
W\mmmA
ferido;
5463-41 — Delmina
,WmW^:i- SWF^ m ^wVsB ^
mmmm\ MMm^-M*
Amelung Welsh Ribeiro — Indeferido; 1.860/42 — Lydia Camarosano — Deferido ; 2486'42
Praxedes Ribeiro — Deferido; 1439 42 — Antônio Vieira
d? Carvalho — Deferido ;
2718 42 _ Manoel Pinto da
Conceição — Defendo; 2020/42
-— José de Magalhães P. Júnior
Deferido; 6934/41 — Giuseppe Biscaro — Compareça;
1725 42 _ Pedro Rocha — Deíerido ; 3929 42 — F. Pierre Sz
C.a Ltda. — Deferido'; 3262/42
Virgilio Lucas — Arquive-se ;
2338 42 — Othon Pinto Brava —
Deferido ; 9417/41 _ Rinder Sz
Cia. Ltda. — Deferido ; 6313/41
Renato Ferraz Kehl — Defe*¦ ^^rnrnl^
rido . 5993/40 — Jacomo Pelosi
W^m
AmM
W
¦
Compareça ; 10091/41 — Henrique de Oliveira — Deferido;
\:mJfÊÊM*m*mmm\
4^ÊMMMMmw^^m''^^^^^^^^^^m^mmmm0^'
2116/42 — Annibal Cardoso Bittencourt — Deferido ; 3244/42 —
-)C O» extraetos fluidos,
José Pires de Oliveira Dias — Arextraetos moles, tinturas,
quive-se ; 3287/42 — José Giolito
pós officinaes. alcoolaSobrinho — Arquive-se ; 9903/41
tos, pomados • demais
Deocleciano José B'errelra —
A*
produetos do INSTITUTO
Compareça ; 1672/42 — Fern.u-.dG
noite. O silencio invadiu a ciSimões de Figueiredo — DeferiMEDICAMENTA são rigoE dade inteira. Todos dormem.
o>; 1140/42 — Álvaro Mendes
rosamente manipulados,
Alves — Deferido; 111/42 —José
Também dorme o pharmaceutico,
satisfazem aos mais «xiBaptista Campos — Deferido;
nus sem a certeza de que seu somgenWs pharmocauticos •
421/42 — Francisea Monteiro Lono será continuo como o das demais
soo encontrados em tobato _ Deferido; T93/4i2 — The
creaturas.
das as drogarias do paiz.
Quantas vezes, alta maOca Medicine Company Inc. —
drugada,
um
toque
frenético
—
Vão ocondicionados por
da camCompareça ; 2763/43
Sebastião
—
Deferido;
R. Pinheiro da Silva
painha, ou batidas impacientes na
processo •speciot, potensua portt não o fazem saltar da ca—
taado, oue dispensa o uso
Oscarlna Ferreira CarM96/44
ma? Se o procuram a deshoras, tem
doso — Deferido; 8102/41 —
de qualquar instrumento
Cândida Fonseca — Deferido;
levantar-se e attender, porque
poio
abertura dos fras769S/41 — .Renato Marco* Voum pedido urgente de soecorro — é
?ue
cos • permitte o aprovaimero Funari — Deferido ;
Uma vida humana que está em perigo.
tomanto
da rottio originoI
94111/41 — Rinder * Cia. Ltda.
desejo de servir o leva a actuar
O
—
Jacomo
mm Deferido; 6002/40
dessa maneira. Elle sabe que sua
—
—
7153/41
Deferido;
pelosi
profissão é também um sacerdócio.
Ma faida Trani FtttipsOdi — De—
Rinder
Sz
ferido ;i 9413/41
Cia Ltda. — Deferido; 7630/41
«INSTITUTO MEDICAMENTA
Christlano Barbosa de VasconCoixo Pottol, 934 - São Paulo
/
—
eellos — Indefirdo ; 9M7/41
llTAilLICIMIMTO SCItMTIHCO-,MDUfTltAl
Deimina Amelung Welah lUbelro
Compareça; 7003/41 -*5*J"
* < - -'
àYie.- Theodoro Sprenger — De**-
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Alguém
bate á porta...
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feridas si o Sr. está
PVITE
com fríciras e bolhas dágua
nos p«rs t Use 3 ou 4 dias
Antiphytol Silva Araujo e o
Sr. ficará bom. Antiphytol
acalma a cocetra e restaura
a pelle irritada. N

ANTIPHYTOL
FORMULA OO PROF. (OUAROO RARIILO

Dia 23

3759 42 Joaquim Corrêa Pin
to — Deferido; 2357 42 — Paulo
Albuquerque Cavalcanti — Defe
rido, 1047141 -- Agricio Lemos
Ci.rtado — Deferido; 33 42
Cicero de Lemos Furtado - Dele
rido; 1167 42 — Cícero de Lemos
Furtado; 68ôi42 — Antonio De Vicenzi — Deferido; 689 42 - Alei
Silveira Leal - Deferido:
»8440 — Ignez Maria de Carvalho;
6610 42 — Orminda Vieira Fabiano Alves — Deferido; 4160 42 —
Laboratório Hormus Ltd. — Deferido; 9519 42
Aktal Sociedade Limitada - Deferdo 397 42 —
Ramon Cercooós Deferido;
1164 42 — Cicero de L»?mos Fur
tado - Deferido; 3963 41 -éoUn
tado — Deferido; 3966 41 — Raul
Libanio Villeia — Diferido; 574841 — Raul Libanio Villeia — Defeido; 1984,41 - Fancisco Pinheiro Carvalhaes-Deferido; 9239 42
Olympio Teixeira do Carvalho
Compareça- 2862 42 - Isaura
de Souza Pitanga — Deferido;
2472;42 — Elza Coelho Saraiva de
Freitas — Alberico Prado Pastana — Compareça; 3185 42 - João
Vaz Pinto — Deferido; 3965 41 —
Raul Libanio Vilella; 168141 , Deferido: 1681 íl Arthur S;mon.
Dia 24
298042 — Manool doa Santos
-Deferido; 50042 - Antônio da
Silva Tinoco — Deferido; 6122 41
Castro. Fonseca Ltda. - Deferido; 1773 42 — Castro. Fonseca Ltda. - Arquive-se; 1772 42
Esmeraldo Alíenas da Fonsaca
Deferido; 4606 40 - Dumião
A. de Oliveira Magalhães
Deferido; 559'42 - Manoel Joaquim
Chaves Júnior — Deferido; 574^42
Francisco Alves de Souza —
Deferido; 1194:41 - Mario Homem dr Mello — Defendo;
3042 42 _ Luiz Raia - CompareÇi. neste Serviço; 560 42 - Ma
noel Joaquim Chaves Júnior —
Deferido; 2867 42 -«Joaquim Aives
da Conha
Deferido;
,
30'4142 - Eurides Faro
Marques
Henriques — Deferido: 202442 —
João da Costa Rodrigues — Deferido; 3005142 - Luiz Maia Filho
Deferi , 1101(42 - José Albetro Potier Júnior — Deferido;
2396142 _ Rocha. Cava Si Cia.
Ltda. - Deferido; 2497142 —
Lauro Coutinho Pessoa — Deferido; 2846142 - Dinamar Andrade Braga - Deferido; 625142 —
Admar Dias - Deferido: 1914142
Cândido Fontoura Silveira —
Deferido; 937'42 — Odorico da
Silva Gomes — Deferido; 2374142
William Gershon Wü!s — Deferido. 1331 !42 — Dr. José de
Miranda — Deferido; 2466142 —
Joãp Ribeiro de Castro — Deferido: 707142 — Julio Berto Cyrio
Deferido: 274142 — José Za
Rury — Deferido: 2705 42 — Manoel Ferreira Alvos — Deferido:
232142 — Ascano Augusto Frias
Villar __ Deíerido; 1671142 — Marietta Ferreira da Silva — DefefOnitinóa na paf. seguinte).
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(Continuação da pag. anterior), Palmyra Vieira Simões — Dele- Silveira da Cunha Lopes —
Luiz
rido; .2774142 — Bruno Messina rida; 3G91/42 - Luiz Hermanny Cnstiano William Kuhl — Mario
^Ma\-M
1 UE
JfM
W. Bmm *****
___-____.
Deferido; 2682 42 — Álvaro Filho '42& Cia. Ltda — Deferido ¦ Aze>_»o
—
Silveira
Percy Wolf_ P. Vidal — Compare- íenbuttel —
Mello — Deferido; 2290 42 — 3Ò74
Octavio
Job — Hil—
«1097/42
Deferido;
- J. Guimarães Eduardo Sucena
ça ;
deorando
Westphalen — Alveno
2K44 42 — L. C. Corrêa — Defe- Compareça : 4525 42 - Antonio Palcido
Battaglia Sesti — José
rido, 264942 — Gregorio Martins Francisco Fernandes - Submeta- .Serra
Ribeiro — Raphael Ernesde Oliveira Filho — Deferido; se á nova prova de habilitação ;
Pereira — Ollntlho
I ím
**
____§! %_l^' «r«**
1333-42 — Jos,i Fagundes de Li- 4760 42 - Antonio de Souza to Werneck
—
I fmW.
"\fc**t\\\
att* Bt*** **
Júpiter Pereira de
ma — Deferido; 31242 — João Franco — Indeferido ; 4425'42 Dovicchi
— Carlos Frederico Barbo1?
Gualborto Soares de Senna — De- José Rezende Arquive-se; Souza
—
Alende
Barros
Heioisa
sa
de
ferido.
427.42 - Octavio Michelet de
Dia 25
Oliveira -- Deferido, quanto a car Fialho — José Passarelli Ju— Felippe de Castro Bahia
Vai'*i twifàt
537540 — Lafayette Brasil de baixa de responsabilidade
M i\\\
rt>o eB
KtisteZ
.... nior
;
— Bernardo Ciambelli —
«8376
—
se;
Duarte
40
Arquive
Almeida
2455/42 — Paulo Vieira Pinheiro
Abel Ribeiro Branco — ArquiDeferido ; 10614 41 ._ Romeu João Juliano Hesio Vieira da
—
Instituto Bio- de Moraes — Defendo 2866 42 Fonseca — Hugo Gonçalves Penve-se: 225542
;
químico Maragliano Ltda ¦— Com- Joaquim de Carvalho Lourdes — na — Eduardo José de «Souza —
—
— Lula
de
Empresa
partia; 426042
Deferido ; 2513 42 — Cláudio Pe- Octavio Ribeiro Ratto
—
In reira da Costa — Deferido
Fernando Rodrigues Alves —
Publicidade Eclética Ltda.
.
.
;
—
'42
™
Judith Cas- 2514
deferido; 2298 42
^^
^jjt
^t**^
_ Cláudio Pereira da Luiz Heraldo da Camara Lopes
^^^H
__^^í_l_H^^^^^^l\l
-__* VhftA O
tf*M.O^
—
Finochiaro
Mario
tnota — Deferido; 190242 — Da- Costa Anjos
dos
Deferido ; 5360/41 —
— Constando Pontual — Gracio
rio Pomaro — Compareça; 2252 42 Luiz Raia — Deferido
41
6818
;
Instituto Bioquimico HaraghaBenedito Molinari - Deferi- Guerreiro Barbjalho — Buss,ama—
Compaerça.
no Ltda.
do ; 228 41 - França Soares «fe ra Neme — José Lima Pedreira
Dia 27
— Aureliano Portugal
"77142 — Maria Jandyra de Ca Ltda. - Deferido: 612'41 — de Freitas
—
José Francisco MonteiMarcionilio França Soares — Cleto
Macedo Vieira — Arquive-se; Deferido 2363 42 - Plinio Carl- ro — Vicente Monetti — Anto;
;í72ií 42 — Elias Nunes Lopes — berg — Compareça
6852 36 - ni0 Ouarientc — Dirceu Antunes
— JoArquive se; 9226 41 — Dr. Gio- Francisco Cornelio B.: 8852/m"de Carva Sampaio — Eliseu —Salotti
Ama*
vani Infanti — Deferido; 417 42 lho — Defendo
Jeser
por equidade ; sé Thiago Fontes
Laboratório Kolkin Ltda. —
de
—
Felippe
Luiz
2519 42 — Francisco Cornelio B- rante Faria
—
LaDeferido; 416 42 — Laboratório
Hamilton
Oliveira Neves
— Deferido ;
—
Kolkin Ltda. — Deferido; 481 42 de Carvalho
Vianna
Nelson
Ziegler
mego
4o _ instituto Vital Brasil
_ Alfredo da Silva Moreira — 9449Deferido;
Antonio Viafora - uauuiu
Cláudio Corrêa
2516'42
Jovem Soares Nogueira
Deferido: 3981 42 — Laboratório
Lima - Fio- ra — Djalma Ribeiro Vianna — mento —
de
Corrêa
Cicero
Deferido
;!
Costa
Fereira
da
—
Egberto Vieira Martins
Júnior
Arsion Ltda. - Defendo; 2339 42
Souza - Da- Isaac Melamed — Mario Pinto
de
Borges
risbella
—
Fergly
;
Laboratório
8791'41
-—
Milton Reis — José 7C?'
Ferreira
Othon Pinto Bravo — Deferi— Joaé Augusto da Teixeira — Roberto Fineberg
Orcloli
nilo
—
— Wal
Deferido.
Ltda.
do; 1022 42 — Mario Lauro Otto
— Gil Goulart Filho — Fernaido Pinheiro de Araújo — Orlando Pinto Junqueira
Costa
—
Paschoai Méo
Dia 30
Ludwifl — Compareça.
Serra Frei- Antoio Alves Tiburcio — Walde- d/mar Smith
da
Pará-Assu'
Eliezer
Dia 28
1072 42 - oJsé Ferraz da Sil- re — Fima Toviansky — O** mar Tanus Jorge — Mario dí — Antonio Rodrigues da Silva — roO
3338 42 — Álvaro de Menezes veira — Compareça: 10393 41 — Izahias — João do Valle Costa — Mello Vasconcellos — José Bar Sebistiâo Utsch Carneiro — Me— Milton da Rocha
Deferido; 3114 42 - Feman- Guilherme Tell Coelho Cintra —
Antônio Américo Arruda — Cia reto Ramalho — José Pojicha chel Fares— Leova Bernsteln — ,j
—
Silva
da
41
Cândida
Tavares
da Amélia
Deferido ; 7452
Pereira Leite Buífa — Oswal- Zaccur — Aureiio Pereira Sobri- Werneck Brasil Falleiros — TurlLinneu
Deferido; 3129 41 - Guilherme Fonseca — Deferido-. 2589 41 — ry
m
do Arruda Behemer - Walde- nho — José Lemes de Miranda
—
Dobio Motta — Vicente Faria — ,«r
Tell Coelho Cintra — Deferido—; José Andrade Gonçalves — De- mar
Alberto
Valle
—
Miranda
José
Alberto
Freitas
de
2082 42 — Carmen Speranza
ferido ; 10766 41 — José de An- Assad — Wilson Costabile — nato Borges de Figueiredo — Aristides Vieira de Mendonça
—
Toshialc
Compareça ; 2229 42
rirade Gonçalves - Deferido ; Waldemar Abud — Miguel Fran- Evaldo de Oliveira — Alfredo Au Filho — Annibal Teotonio Ba41
10393
Sakuda — Compareça ;
1839 42 — Francisca Rosa Bon- ciss — João Baptista Ciuffo — gusto Ramos — Oswaldo Rodri- ptista - João Mariz de Moraes a:
Deferido ; christiano - Defendo: 1875'42
Mario Avelar Pinto
Ferreira Borges gues de Oliveira Santos —- An- Filho.
Roberto
Paulo
da
Ro MÉDICOS VKTERINARIOS:
Francisca Rosa Bonchrlstiano — Luiz Gonzaga Renno — Re- tírá Cavalcanti de Araújo
3346/42 — Octavio Henrique
>rmr,
AH
—
WaiDeferido ; 2631 42 — Francis
—
Silveira - Deferido ; 2750 42 —
Moraes
Castro
berto
Castro
de
de
Pererira
cemvindo
l-*t
—
DeferiG. p. Ferraz Se Cia. — Compareca Rosa BonchrLstiano
ter Nunes da Silva — Heho PaFloriano da SUveira Maciel — ílA
Moreira de Carvalho — lida
José
—
•
de
•
—
—
Moure
Francisco
—
Sylvio
—
41
Carpes
Alberto
do 7448
Va 2940/42
raiso Garcia
»9b
Widmann da Costa Santos
— Walter Vigio Gomes.
Soares
Geraldo
Parente
—
CriveCompareça ; 11151/41 — Alberto Moura Brasil - Deferido; 581 42
Itamar
Martlni
'.UU
—
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FAZEMOS 0 QUE
POUCOS FAZEM

Cada dia novas preparações aparecem, na maioria das vezes sem nenhuma
vantagem para a farmácia nem para a medicina. Também V. S. se vê obrigado a
manter estoques verdadeiramente onerosos
•em garantia da procura do publico e do
receituario médico.
Para elevar o prestigio da profissão e
da sua própria casa. exija produtos realmente científicos, fabricados por laboratórlos de largo aparelhamento técnico e
perfeita idoneidade moral.
Os "Laboratórios Moura Brasil", com
meio século de experiência, podem fomecer a V. S. tudo do melhor, assegurando
nao somente o suprimento de preparacees garantidas, mas a própria venda de
•was especialidades.

A propósito deste assunto re- pieci.30, repor com vinho da saD*r i oonbecet am
cetoemos do sr. farmacêutico P. fra anterior, a quantidade que
malaa. anto tia pad **mmms ter r»
de Simas Saraiva, de Rio Pardo evapora pelos poros dos recipienceltados aa nos» ¦•SMei tmaan
(Estado do Rio Grande do Sul), tes, (toneis, pipas ou barris», pois
toda a confiança.
uma interessante carta com a que é de boa técnica manter os
ELIXIR
9U - Contém Salsa"atestados", (cheios
processo exato do preparo deste recipientes
parrilha, Caroba Pê-de-Perd.2
vinho, que transcrevemos em completamente) o que evita com
Samambala. Nogueira. Sucupiseguida para orientação de nossos segurança a fermentação acétlra. Baunilha e Heiu-ofeun 0 28
leitores:
eaa
cada vidro. Tendo tífii**
ca
e processa com regularidade
"Li em vossa
Me
o
grande depurativo: ELIconceituada A a segunda fermentação ("lenXIR
BU.
GAZETA DA FARMÁCIA, de Ja
Os vinhos assim obtidos
FLUXO - SEDAT1NA - Contem
neiro
—
—, o
-— ultimo,
são vaawui)
claros Ve ^aUVCU
A. V• • jjta").
ar pedido
de «».
cristalinos; não neI «»«»w
f~w«.v» W*
Vlburnlo PlscJdla. Analgesina
D. L. (Minas), qoe diz: — "Pro-' cessitam filtragem.
Hamamelis e outros eiemeotos
curando melhorar a minha f a-briDesde que nào sejam usados
calmantes e regxiladorea. O bom
cação de vinhos de laranja, peco- corantes artificiais, os vinhos de
elemento sedativo, multo receilhe se tiver em mão uma boa laranjas são brancos, de uma
tado pelot médicos
.TISTOL fL* l - A base de tt %
fórmula, transeervê-la para a bela côr de topázlo.
de mamute, oocnbate as Flstuminha apreciação.
Por que a denominação de "Tila*.
Ecaemas e Varieoses ulcePretendo obter vinuhos secos, nhos\ exclusivamente
radas
os
para
doce e branco", etc.
SA."GUENOL - O íorui.cante
sâo feitos de uvas?
Pelo simples enunciar do pedi- que
que contem o maior numero de
Será porventura, o vinho nado de "uma boa fórmula- vê-se
sais: _ de fósforos. 2 de câloo
de laranjas obtido por dlArsenlata Venadato e cihdr
que o consuiente A. V. D. L., tural
ferente
de Qarus.
processo?
desconhece o fundamento básico
A laranja dá vinhos finíssimos,
da sua industria: — enotogla.
O mosto -das laranjas e de mui- inclusive espumantes, que nada
tas outras frutas pode ser fer- ficam a dever aos similar-** de Várias modificações pramentado e produzir vinho. O uvas.
que é preciso para a fabri<»ção
O "bouquet" de um vinho fino pastas pela comissão da
Rua Diniz Cordeiro, 39 — Rio de Janeiro
de tais vtohos, é ter um conheci- de laranjas, é de tal
Farmacopéia
perfume,
mento geral dos elementos que que nenhum vinho de uvas
Depósitos e Agências em todo o Brasil e em
pode
A Comissão Oficial de Revisão
constituem o mosto e saber con- igualá-lo.
da Farmacopéia Brasileira
toda a America Latina
duzir a fermentação, alem de ounoAssim, seria Justo nào ewmir meada
para tal fim pelo ministro
tros requisitos.
os "vinhos de laranjas" da sua da Educação
No caso especial do vinho de c asse. a
e Saúde,
vem dc
que teem incontestável apresentar aquele titular o relalaranjas, tem importância capi- direito.
torio de seus trabalhos efetuados
tal a dosagem, no mosto, do açucar, e do ácido citrico.
lí,1^; ^P1"1™'-" energicamente até dezembro do ano findo. FoO mesmo laranjal, em colheitas a falsificação; proibir terminan- ram realizadas 107 reuniões sediversas, varia o teor do mosto, VSTl* a fabricaçào de "vinhos manais, durante as quais se decidonde a necessidade da análise artificiais" de laranjas, que mun- diu a eliminação da Farmacop-Ma
e a impossibilidade de receitas dam as nossas "bodegas", lnto- de cerca de 250 artigos, incluindo
Segundo estamos informados. para dia vai desaparecendo
o
130 novos.
fixas. Pois que a mesma fórmu- xícando os incautos.
o Sindicato Medico da Bahia esta , hábito de formular
o
Entre estes, figura a modificareceitua
'a
Nâo fora a concorrência
cogitando de fundar, na cidade rio médico se restringe
pode dar, conforme o mosto,
descada
da fórmula da água laxaUva
çav,
vee
"pseudo-vinhos"
honesta de
do S&lvador, uma farmácia, des- I mais a especialidades de
produtos diferentes.
de la- vlenense. com a exclusão do maLaboíinada ao uso exclusivo de seus ratório.
E* trabalho do enólogo, equili- ÍSSÍff; !* vUlhos ^^ Poderiam ná. natural exclusivamente
que deixam lucro ínfimo
de
associados
a Farmácia, reduzida á condição brar os diversas componentes do 522S_f *?* btm apreciável importação, oriundo de limitada
industria
Visa o Sindicato Médico baia- de simples depositária
nacional...
zona do Mediterrâneo e que rae reven- mosto e prepará-lo adequadamenPenitencio-me e peco-vos
te, juntando a quantidade exata
,no, com isso. segundo a «.explica- dedora.
ramente se encontrava em perfeiperdc
ção dada. facilitar aos médicos
água
dao
tas condições, sendo quase rodo
dos médicos baia- álcool de euvaaçúcar e finalmente cioso de ter roubado o vosso «pre- falsificado.
que o compõem a aquisição de nos,Essa id.?iarepresenta
tempo."
ou
de
cana.
A inclusão da conserse
nepob>.
um perigo cessário, conforme
produtos especializados, e outros, dos mais
va de tamarindo na fórmula citatipo
o
de
visérios para a Farmá- nho
por preços mais convenientes - cia.
da, aumentará o aproveitamento
que desejar
desde
abrirá
pois
um caminho que os vinhos
-secos" produzir,
"doces"
o que vale dizer, por preços inBanana
dc
fruto de planta comum em
e vitaminas
aos
ou
feriores aos comuns, que vigo- poderá ser seguido por outros licorofios.
nosso país.
é * frUU ^Ue «»ram para toda gente. E a noti- sindicatos, com as mais calam.Referindo-se ainda ás modifi
tt*rr) ^Üna
tem
todas
Feito
as
esse
tosas
vitaminas «segundo cações
trabalho
conseqüências
e colocado se
cia adianta que, enquanto não
de formulas, acrescenta o
afirma; comer bananas é obter
mosto
Encarado por outro prisma, o omentação nas dornas, para a fer- uma excelente
relatório que o açafrão. produto '
começar a funcionar a "Farinaalimentação ou dt importação
tumultuosa, ai', para
cia Sindical" os associados irão fato encerra uma verdadeira certos vinhos
melhor
que em geral já
uma
alimentação
finos,
usam-se
comple- j chegava adulterado
os
sendo providos de meaicamentos ameaça de concorrência desleal fermentos selecionados;
no Brasil, foi
o
metasubstituído
**de
acobertada
nas
ofi- «
—
preparações
sob o manto de sim- bisulfito de potássio,
pelos preços
custo"
o que.
Recentemente os professores cinais pela cúrcuna.
que quase
não oferecendo embora aquela
pies concessão de vantagens in- sempre garante
vegetal abunuma boa fermennos la**>ratorios dante enter nós. o hidrastis cagrande vantagem, já representa ternas, restritas a determinado tacâo; o ácido tanico,
3rnn!.abaIhlm
ComPa"y» nos nadenses. planta exótica eanssiprecl- lUmt?,
alguma coisa...
grupo. Sob esse disfarce, muita pita a peetlna e outrosque
.£_* descobriram
Estados Unidos,
residuos.
sucedâneo
coisa
que ma. tem agora o aeu"raiz
se poderá fazer, que venha classificando o vinho,
A idéia — acrescenta-se — foi
a banana madura é fonte copiosa
etc.
iu.
brasileira
planta
de S.
muito bem recebida pelos asso- prejudicar seriamente uma dasde ácido ascórbico.
O
local
João".
onde
ficam
as dornas
ciados, e vão ser tomadas ime- se que paga impostos, que conEsses cientistas verificaram
a fermentação, deve ser
que de A inscrição do óleo de íigade
diatamente providencias preli- tribue para o progresso nacional, para
a
banana
apropriado
madura
cação como similar do de bae
de
temperatura
contem,
em
ade- dia.
méminares para a sua cabal exe- que auxilia de modo eficaz a
umas
calhau.
220
arbriu caminho a nova
mais
quada
e
unidades
menos
ou
constan- cionais
internaobra de saneamento do pais. e
cucáo.
industria
de
ácido
te.
ascórbico
Ao
transvasar
brasileira, de grande
o vinho, depois
por 100
que não pode ficar á mercê de de concluída
gramas
Ai está como, sob nova forma, iniciativas
de
futuro.
poipa.
para
se consercomo esta, que aten- multuosa, é a fermentação tu- var em bom estado de saúde
se desfere, invocando o dever de
Adiante a comissão informa que
©amáximo
preciso
o
toda associação, de promover fa- tam visivelmente contra seus in- cuidado para não mexer com as da adulto necessita diariamente foi criada uma fórmula de ano"feaes". Nos
de 1.400 unidades interna- nada purgativa sulfatada sodica,
cilidades e benefícios aos seus teresses.
recipientes para cerca
Lançamos,
daqui,
pois,
o nosso onde íoi transrasado, colocam- cionais dessa vitamina. Assim, o como similar eficiente e de preço
componentes, mais um golpe na
já tão sacrificada classe farma- protesto, e esperamos que, en- se aparelhos denominados em indivíduo que come uma banana módico, da clássica limonada nurcêutica. A idéia dos médicos quanto é tempo, sela possível italiano -colmatore", que toem a de tamanho médio por dia. obtém gativa de citrato de magnesio.
baianos será imitada, inevitável- evitar que o mal se venha a alas- dupla finalidade de impedir a en- cerca da sexta parte do ácido a£- Tal criação diminuirá consideramente, e com isso se criará mais trar.
****** de ar e ser fácil, quando corbico que 0 seu organismo re- velmente o consumo do ácido ciquer.
tricô, droga que se tornou carissiuma moda^dade de prejuizo para
ma,
uma vez que é toda impora Farmácia em geral. Se cada
tada
e empregada no Brasil, pais
sindicato, cada associação, cada
excelência
por
produtor de frutos
entidade beneficente, cada sociecitricas.
dade. cada clube, organiza e
o
Finalmente, o relatório salien-,
mantém — embora com o me*
ta o estudo oue tem sido feito do
lhor e mais elevado dos intuitos
*» "alecrim do
Canfpin-as". vegetal \
— um farrnToln r-TÓT>rir. Ofere*
Cuiiiuui enUe nó*», e u-*»ado até »«*
cer do vantagens como as que
arborização de ruas desta capital
pretende conseguir para seus aspara a preparação de uma água
sociados o Sindicato Médico da
distilada que substitua a água dca
Bahia — que acabarão fazendo
louro cereja. •
os farmacêuticos, e a quem po_|i __ ___v^ I I^\_mJmVu\!_l-______-___[
derão vender medicamentos, se
363 fábricas de especial!¦__
fckNiwV ¦ Ky_________i
nVJ __¦____! I______^___ __¦ -__¦____! ___r____
hefe em dia todo individuo perdades farmacêuticas
tence a um sindicato ou a um
^H
_____ fl Ir/a KrNJ_i
instituto,
A Recebedoria Federal de São
compulsoriamente ?
.
Paulo ae h- de divulgar interes
A classe médica, é «sabido, hoje
•ante estatística sobre o desenmenos do que nunca, favorece a
volvimento
industrial daqu*-**«-> Esfarmacêutica, pois oomo de dia
tado, através da qual ae colhem
dados curiosos e deveraag animaPOR30SOM
dores.
preço da assinatura, por 3 anos,
Possue .wquele Estado nada
d*A GAZETA DA FARMÁCIA.
asenos de 8.016 fábricas registra
das, sendo que, dessas, 36 posV
S
terá pontualmente em |
•uem
mais de 2.000 operários.
saa casa. todos os meses, estas
Na especificação, verifica-*
24 páginas de leitura de interteque existem nada menos de J63
se para sua profissão, s ainda
eatabelecimntoa que ee dedicam
á fabricação de especialidades
reci»berá *ximo bonificação tm
---Legislação
farmacêuticas,
cifra que é basFmi
m*9tt* itilissimo:
"utica".
tante carac^rií-tica e que é um
**********************
^Bml^Ma
frn
dos Índices do progresso indus
trial han.ieirante.
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Vitaminas Baterei* •
sintética»
H. ML STEGMAN
"SPES",
(Distribuirão dm
dr S. Paulo
Muita gente quer saber quai.s
««ão ni ais proveitosas, se as vita
niinas sintáticas, se as artificiais.
De ponto de vista químico, não
exista, no caso. quaJque-r diferonca! Tanto umas como outras
no orproduzem efeitos idênticos
«nismo humano. As vitaminas
'
esentam a vantasintét- uma cura ou
de
permitir
trem
rápida,
mais
quando
correção
vitamLias;
de
falu
geral
existe
mas a* naturais derem ser, quanto possível, ae preferidas. E' queelas estão contidas em alimentos
que tambnn introduzem no or^anismo outros princípios nutritivos úteis, como sais minerais,
.sem falar da conveniência do volume desses alimentas, proveitaso
tanto para o estômago como para
,as intesinos.
ü feite, ii ovos, o queijo e a
manteiga não contem apenas vitaminas naturais. Também en
cerram outros valores alimenta
res naturais, impoãsiveis de eonseguir sob forma altamente concentrada.
"Good Health",
setembro —
1941.)
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PARMSTAPT
químicos

produtos

desde

1668

.produtos químicos para farmácias e-laboratonos
Produtos químicos poro análise
Especialidades

farmacêutica*

Companhia Chimica

«Merck» Brasil S. A.
Rto de Janeiro - São Paulo
Porto Alegre - Recife

O signo de garantia

mwk'

O signo de garantia

Escola de Farmácia de Ouro Preto

Hn esclarecimento
A firma R. Altenburg & Cia.,
Ltda., atendendo á necessidade
de esclarecer certos fatos, propo&italmente adulterados, fez divulgar a seguinte nota, pela .mm
prensa em geral:
Oom referencia ás publicações
feitas em alguns jornais desta
e da vizinha -apitai, a gerência
da firma brasileira R. ALTENBUEG Se CIA.. LTDA. — estabejecida em Niterói, capital do
Estado do Rio de Janeiro com iabrico de eso: ifi idades Hntfceêaticas, vé-se na obrigação de vir
a publico declarar que, deaie a
sua organização, em 28 de feveleiro de 1395. jamais possuiu em
seu seio aualquer elemento pertencente aos países do Eixo. ssado unicamente constituida p:>i
BRASILEIROS NATOS e a?u,..s
mia sócio de nacionalidade poT"
r çuesa.
Assim, em se tratando de FERBRASI;,! A GENUIN AMEN1 l
as tra'; LEIRA, sempre respeitouPais, coadições civicas do nosso
rente com a atitude assumida
(m
pelo Presidente da Republica,
face do momento atuai
Niterói Io de abril de 1942.
A GERENCIA"

Òs sabões são germicidas ?

Os resultados obtidos com sabe as
Sob este mesmo titulo divulga- prejuiso da Escola centenária, as pedida a intervenção do exmo.
que de fato
Educação
puros permitem concluir
mos, na edição anterior, uma provas provadas da obstinação sr. dr. secretario da
eles exercem ação bactericida.
carta que nes dirigira o diretor da Diretoria em não obedecer as do Estado.
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Fco ALBERTO BRAUNE
OS FARMACÊUTICOS CARIOCAS EM FRIBURGO
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Banquete oferecido pela Prefeitura a Caravana Farmacêutica.
Conforme ítaaviamos anuncia- . Oliveira, sobre "A influência do
do, uma caravana de farmacêu- farmacêutico no progresso do
ticos cariocas, a que se juntaram Brasil".
variou profissionais de NictheO orador começou enaltecendo
roy, empreendeu uma viagem a , Friburgo, como cidade e serra,
Friburgo, com o fim de homena- • e sua gente, generosa e culta.
gear a memória de Alberto Brau- I Falou do papel que o farmane, que exerceu a profissão far- cêutico
vem desempenhando,
macêutica naquela cidade flumi- principalmente no interior, no
nense pelo espaço de meio se- desenvolvimento do pais, citando
culo, como um verdadeiro após- | nomes que a história registra, ao
I lado de uma verdadeira legião
todo do Bem.
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Grupo tirado no Hotel Cassino.
A caravana foi recebida festivãmente na culta localidade,
vendo-se na gare o prefeito e outrás autoridades, grande massa
de povo e uma banda de musica.
Aos visitantes, os intelectuais
friburguenses ofereceram grande
almoço no Hotel Cassino Turista,
falando nessa ocasião, oferecendo o ágape, o prefeito Dante Laginestra, e agradecendo o dr. Antenor Rangel Filho, presidente
da Associação Brasileira de Farmaeêutico.
..... Após o banquete, dirigiram-se
todos até a estátua de Alberto
Braune, frente á qual o farmacêutico Álvaro Varges pronunciou eloqüente oração, dizendo
dos motivos daquela homenagem
a lembrança suave do grande cidadão friburguense.
Por fim, á noite, no salão principal do Clube de Xadrez, presentes inúmeras pessoas, a familia Braune, autoridades estaduais e municipais, literatos e
jornalistas, teve lugar a conferencia do farmacêutico Abel de

?of

de operários da saúde, desconhecidos mas beneméritos.
Nesta altura, exclamou: -Aqui
mesmo, nesta Friburgo de mil
encantos, viveu uma vida cheia
e ilustre, toda ela iluminada pelos reflexos adamantinos da Caridade, um farmacêutico de alta
linhagem, um profissional de
elevada estirpe, á maneira daquelas que Turgot imaginara,
probo ¦e competente, generoso e
culto.
Estendeu-se em considerações
outras, para terminar assim:
"O
grande farmacêutico vive
ainda, e existirá sempre, menos
naquela massa metálica erecta
ali na praça pública, que os vándalos não respeitam monumentos, do que na lembrança augusta de seus municlpes, que hão
de carregá-lo eternamente em
andor feito de corações.
Glória ao homem bom da Cidade !"
A caravaoia regressou magnificamente impressionada com a
agradável acolhida que lhe fora
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dispensada na linda cidade serrana, tendo participado da mesma. alem de outros, os seguintes
farmacêuticos: Antenor Rangel
Filho e senhora, Álvaro Varges
e senhora, Abel de Oliveira e senhora, Hilitino Rosa e senhora,
Virgilio Lucas, Brandão Gomes,
Álvaro Caetano de Oliveira. Silvio Duarte dos Santos, Arthur
Loureiro, Manoel Valle, Elpidio
Duarte dos Santos, Dlaz André,
Jesus Alvim, Dermeval Barros e
Euclides Antunes Maciel.
PALAVRAS DO FARMACÊUTICO ÁLVARO VARGES
Exmo. sr. prefeito e demais
autoridades de Nova Friburgo.
Srs. membros da Comissão de
Recepção á Embaixada Farmacéu tica.
Sr. representante da familia
Braune.
Exmas. senhorasMeu ssenhores.
Conduzidos pelo principio de aolidariedade, que une os homens
pelo coração e pela inteligência,
os farmacêuticos do Brasil, representados pela Associação BraI sileira de Farmacêuticos, aqui estamos para num preito de profunda veneração e saudade render as homenagens a que faz
jús a memória de Alberto Henrique Braune, vulto de grande expressão na terra fluminense,
cuja trajetória luminosa pela vida deixou traços indeléveis de
um altruísmo incomparavel, de
uma bondade sem limites.
Homens de seu estofo moral,
com a sua clarividencia e com
igual amor á coletividade, merecem o eterno culto da nacional!dade, são dignos do altar da Patria e do altar divino.
Na sociedade em que temos vlvido, onde a riqueza confere titulos, honras e distinções sociais,
o homem, impulsionado pela ambicão, luta desesperada e incessantemente, em busca de fortuna
e esquece a meditação, tão necessaria á alma, á vida espiritual.
Não vê, náo sente, não percebe
o drama social e a miséria hablta onde falta o páo, o remédio,
a instrução — lares Infelizes onde a dòr se manifesta sob multipias formas.
Alberto Henrique Braune foi
um homem de idéias generosas e
extremamente liberais, "o maior
entre os vivos do seu tempo",
ccmo disse o grande estadista
Nilo Peçanha.
Ninguém o execedeu no amor
aos desfavorecidos da sorte e na
pratica do bem.
De espirito profundamente hu*
manista, com uma visão clara e
singular das necessidades do povo, era uma fonte inesgotável de
alivio físico e mental.
Onde pressentia o sofrimento,
aí estava ele com palavras carinhosas e sábios conselhos que levantavam o moral e exaltavam a
Fé.
E o povo magnânimo desta
encantora Nova Friburgo. o com
preendeu e amou, como se fosse
um missionrio de Deus, tanto o
demonstrou perpetuando a sua
gratidão neste majestoso monumento, magnífica obra de arte,
fixado na mais bela praça da ci
dade das flores lindas e dos trutos ótimos.
"Bemdita
a terra que tais fllhos possue"Senhores : A Associação Brasilelra de Farmacêuticos, a maior
Instituição cultural e profissional
da classe, prestando esta singela
homenagem á memória impereeivei do farmacêutico Alberto
Henrique Braune, cumpre uma
de suas finalidades — a exaltação dos valores nacionais.
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FILIAIS E AGENCIAS EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

âs sulfanilamídas postas
sob controlo da Austrália

A venda de sulfanilamidas, drogas semelhantes e derivados, foi
posta sob controle do governo australiano por uma lei de segurança
nacional.
Segundo essa lei, ficam proibidas
as vendas em retalho desses
compostos químicos, exceto com, receitas médicas, veterinárias ou de pesaoa habilitada.
Essas restrições já eram aplicadas
em alguns Estados antes do advento
da nova lei.
A necessidade de conservação dos
"stocks"
existentes é apontada eomo
uma das principais razões que motivaram o aparecimento da nova lei.
ANL.

0 uso da goma arábica
para injeções
Começando com a história da goma arábica, P. Pablo Rey e A. Rebello (Rev. OoL Farm. Nac. 7, 1940,
100), dta vários compostos gomosos
fluidos e discute ac propriedades de
diversas gomas.
Descreve diversas fórmulas, proferindo, entretanto, a que contem
6% de goma em solução fisiológica
contendo 8.5 ou 9 de sal.
As principais indicações da* In.ecoes de goma aão o schook, a
eclampsia e nephrosis.
A. N. L.

A guorra o as plantas
medicinais
O sr. a B. Penià, diretor da j
S. B. Penik Sc Cia. dos Estados
Unidos, falando sobre as plantas
medicinais, disse que os Estados
Unidos se absteciam da Europa e
do Extremo Oriente das plantas
medicinais que necessitavam, e
com a guerra estão fazendo esfoxços consideráveis no sentido de
aclimatar aquelas plantas em
seu território. Já foram obtidos
bons resultados com o coentro,
com o estramonio (figueira do
Inferno) salsa, fenogrego, e melmendro.
As experiências com aconito,
arnlca, foram animadoras e *
beladona promete, este ano boa
colheita.
Declarou mais o sr. Penik, que
a produção da America do Sul
tem aumentado considerávelmente.
A situação do Brasil, em mateIra de plantas medicinais é pri- «
vllegiada.
^
•
É o caso de intensificarmos as
de
vegetais medicinais
plantações
fazer
selecionada e
cultura
(mas
I cientifica.
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PRODUTOS DO LABORATÓRIO ALMAIA
Roa Engenho de Dentro, 184
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DESLEALDADE
Com o titulo acima, publicou
em seu numero anterior, AOV
ZETA DA FARMÁCIA, transcri**Farmacum", de
to da revista
6ão Paulo, um artigo do sr.
diretor da
Romeu Rodrigues,
organização "A SERVIÇAL
LTDA.", que se dedica á obten
ção de registros de marcas, patentes, licenciamento de produtos etc., junto aos Minlsté
rios públicos.
O referido artigo abordava a
questão dos estabelecimentos
comerciais que, localizados na
mesma cidade e explorando o
mesmo gênero de comércio, possuem a mesma designação comerclal, embora sejam de pro
prledade diversa, — ressaltando
a confusão que isso gera na
praça, trazendo sempre duvidas
«e perda de tempo, quando necessário se torna procurar um
deles —. e citava como exemplo
três farmácias que possuem no»
mes idênticos.
Finalizava o artigo, do nosso
Ilustre diretor, referlndose ao
desejo de pretenderem seus proprletárlos o direito de uso excluslvo do nome adotado, perante o Departamento da Propriedade Industrial.
No entanto, pessoas mal intenclonadas, aproveitaram se da
perpublicação feita, afim de capida
farmácias
as
correm
tal, oferecendo-se aos proprietárlos dos estabelecimentos, como intermediários para obter
daquele Departamento a legaUzação do nome adotado.
Nada teriamos que objetivar
se nâo fossemos envolvidos na
questão, que ora procuramos
esclarecer. Insinuando que po
derão perder a designação comerclal que usam ha longos
anos. e estarem suleitos a penalidaes diversas, esses indlviduos. que não conhecemos, di

Monitores
>

zem se ligados a "A SERVIÇAL
LTDA." e como em absoluto
nada temos a ver com esse modo de agir e proceder, porquanto nossos serviços são honrados
com a preferência espontânea
de inúmeras firmas não só da
Capital como do Interior, levamos ao conhecimento de todos
os interessados que, conforme
as leis em vigor, NAO E' OBRi
GATÓRIO E SIM FACULTATIVO a todos os Industriais e
comerciantes o registro de marcas ou titulos de seus estabelecimentos, e que não existe lei
que obrigue quem quer que seja a registrar suas marcas e
os nomes existentes em seus estabeleclmentos.
No entanto,
trazer
queremos
ao conhecimento de todos que existe o direlto de prioridade no uso de
uma expressão, o qual começa
a vigorar do dia e da hora de
seu depósito no Departamento
da Propriedade Industrial o
qual, uma vez concedido a uma
pessoa com exclusividade, não
pode ser usado por terceiros,
podendo seu titular proceder
pela justiça, mandados de busca e apreensão em tudo o que
seja contrafelto assinalado por
marca que não lhe pertença.
Portanto, cautela com os espertalhões, que nascem como cogumelos e em muito maior numero que os concorrentes da
praça...
Ressalvando a interferência
que tivemos no caso, a qual sómente constou do artigo de nosso diretor, lembramos aos srs.
industriais e comerciantes que
mantemos ao seu dispor uma
filial, a qual responderá a todas as consultas que lhe forem
dirigidas acerca do assunto.
A Serviçal Ltda. - Filial do
Rio de Janeiro. Rua da Quitanda, 7, r andar.

de

A propó_ito do artigo que. sob
esta epígrafe, publicámos no numero anterior de A GAZETA
D/ FARMACIA, temos recebido
grande numero de cartas, fazendo várias consultas. As cartas
que chegaram ás nossas mãos iemonstram o grande interesse que
o assunto despertou. Entretanto.
na impossibilidade de darmos
resposta rápida a cada um dos
missivistas prometemos aten.ier
a todos, explicando, em próximo
artigo, o que há de positivo.
A sugestão do Ilustre diretor
«do Serviço Nacional de Fiscaliza-

^Sp\G^irm4?
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A adaptação ao escuro e ás
viiaminoses
O processo químico de adaptação
ao escuro está condicionado à fabrtcação por síntese, na retina, de
um pigmento chamado púnpura visuai.
Este pigmento tem como base
para sua formação diversas substâncias, entre as quais, certamente, está
a vitamina A.
A adaptação da vista à escuridão
só se realiza ao fim de certo tempo,
porque a percepção de impressões
luminosas intensas acarreta a destraição desse pigmento. Estão em
cção, continuamente, dois processos,
um de destruição e outro de síntese
da púrpura visual.
Na luz direta a porcentagem de
púrpura destruída excede em muito
a quantidade que o processo dc sintese está habilitado a fornecer; dai
não ser possível a apreciação de iu~
de pouca intensidade até que a pigmentação tenha sido suficientemente reconstituída pelo processo de
síntese.
A velocidade de adaptação ao escuro depende, portanto, da capacidade maior ou menor de sintetisação do pigmento.
Se as substâncias que servem de
ponto de partida para a síntese, como
a vitamina A, tornam-se escassas.
a restauração do pigmento não terá
lugar.
Atualmente parece evidente que
o ácido ascórbico tambem desempenah papel Importante na fabiicação da plgmentação.
Associando Idéias. C. P. Stewart
(Edlmb. Med. J. 48. 1941, 217; J. A. Ph. A. 40, 1942, 2). acha que,
como o metabolismo da retina assemelha-se ao do cérebro, as vltaminas do grupo B devem tambem aqui
desempenhar papel importante.
A. N. L.

farmácia

ção da Medicina tem merecido
gerais aplausos. Assim, é possivel que seja instituida a classe
dos Monitores de Farmácia, como uma premente necessidade
ante o panorama atual da crist
de diplomados em farmácia.
Alguns profissionais, que nos
escreveram, já consideraram o
caso liquidado, e desejam saber
programas, como prestar exames
etc. Isu tudo será providenciado, se, de fato, fôr, em lei, institulda a modalidade profissional
"Monifarmacêutica denominada
tor de Farmácia".

HEMORRHOIDAS"
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PROGADADA

farmacêuticas, orA capital paulista vem de ser especialidades moldes
dos celebres
ganizado nos
dotada com mais um estabeleci- •-Drugstores"
encontradicos
tão
de
mento especializado na Venda
nos centros norte-americanos. O
Drugstore Nacional, que se caracterlzai-a por ser uma Drogaria
FARMÁCIA
onde se venderão tambem outros
recebeu a devariados produtos,
"Drogadada" que,
eiPELETTI
de
nominaçâo
ao mesmo tempo que revela as
SOLUÇÃO DE CARBO-VIEIBATointenções de seus proprietários,
RATO DE MAGNES1A
e
nico-aperltlvo. antl-ácldo antl- de fornecer medicamentos por
oatarral.
preços ínfimos, está destinado,
GARROL _ Poderoso presserpela feliz combinação vocal que
r.as
vatlvo e antlsético das
forma, a tornar rapidamente porespiratórias.
o estabelecimento.
pular
--Drogadada" manterá secções de
EMBROCAÇAO NACIONAL —
Dores, entorces, reefrlados aa Homeopatia, de Massas dletetlgarganta, reumatismo, ium- cas, de injetáveis, de guarda-env
bago. etc..
de anti-nevralglcos, de
BENZOCALCIO — Recalciflcan. brulhos, hospitalar, um dlspenmaterial
te. Remtneralisante. Raquitia
cabines telefônicas grátis,
sario.
mo, Linfatismo. Cárie Convasala para repouso dos clientes
leecença Fosfataria, etc
IRMÃOS CAPELLETI LTDA
etc P por tudo Isso e pela sua
original organização, tipicamenRoa IlamaiU. 149
RIO DE JANKIRO
te norte-americana esfeá despertundo o maior interesse

Nio é mais Granado & Cia.
A importante firma Granado
& Cia.,
desta Capital uma das
"leaderam"
no pais o comerque
cio droguista. vem de fazer ás
praças do Rio e dos Estados a comunicação de que foi transformada a sua sociedade comercial
em comandita simples em sociei»or
dade limitada, (sociedade
limiquotas, de responsabilidade "Casa
tada). sob a denominação
Granado. Laboratórios. Farmácias
e Drogarias. Ltda." a aual assumiu o ativo e passivo da anterior. como sua continuadora. de
acordo com os balanços de 1940
9 IKL conforme a escritura particular que assinaram em 15 de
dezembro de 1941 e foi arquivada no Departamento Nacional da
1524988. em 30 de merco ultimo.
Industria e Comércio, sob o n.
por despacho de 21 do mesmo
mèa.
_

Novas publicações
11."

pagina)
(Continuação da
homenagem sincera ao tale atoso autor deste trabalho, que assim presenteou á classe farmacêutica estudiosa com um estudo
de fôlego, atestador de um labutar cientifico raro, e de significação altamente notável. são esAinda mesmo os que
tranhos ao conceito dos cololdes
e ignoram sua concepção asaipelo Prof A.
nalada de começo
"fermentos
metallRobln, como
atenção,
multo
com
lendo,
cos",
"Cololdes e Crlstaloides" concluírão, confessando o valor de tais
estudos, e aplaudirão, ao emérito
colega Antenor Rangel Filho, pela
sua disposição, talento, enver^ae cientifica, em produra moral"ecran"
do campo farjetar no
macêutlco assunto tão delicado de
alta valia, tratado do modo como
soube fazer.
GAZETA DA FARMACIA igradece ao ilustrado profissional dr.
Antenor Rangel Filho, a sentileza da remesa de um exemplar
de seu trabalho que é da natureza daqueles que nas estantes e
bibliotecas se destacam pelo vaÍor intrínseco, como as jóias nos
mostruarios das ricas joalherlas.
H. LUZ.
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Um bismuto singular

TERAPIA

INTENSIVA DA
NERVOSA,

ATENÇÃO

E

VISCERAI|

DESBI — adulto ou infantil, — é um bismuto de ação
enérgica, absolutamente atóxico e indolor, e de extraordinária
atividade terapêutica tanto aniônica como catiônica.
DESBI — adulto ou infantil — é o único iodo-bismutito
de sódio, sraper-potenciado, hialino, solubilizado em água bi*
distilada, quimicamente puro, e de ação eletiva sobre oi? een}
tros nervosos.
Lab. Chimiotherapico Rio — C. Postal 1682 — Rio de Janeiro

"Niacina" é novo nome do ácido nicotínico
O públko em geral tem certa prevenção oom os nomes ácido nlcotí—
nico e nicotinamida. advindo Isso
da semelhança dos nomes com* a nlcotina do tabaco, popularmente conhecida como tóxico.

ir

Para eliminar de uma vez a cc_
adotaram J^s
fusão os americanos "Niacinamida"
termos "Nlaclna" e
como substitutos, respectivamente,
do ácido nicotínico e de sua amida.
A. N. L.

GR1P0CALC10
Medicação injetável para o tratamento da GRIPE
em suas várias modalidades.

Produto do LABORATÓRIO NORMAL
RUA ESTRELA, N.° 6 — TELEFONE 28-4261
wm

Propriedades germicidas
da parafina sólida

A preparação do extratos
fluidos nas farmácias

Na sessão inaugural dos rabaJá está experimentalmente de- lhos
culturais e sociais, des|íe
mon&trado que os filmes formados
ano,
Associação Brasileira de
da
diversos,
recipientes
de
nas paredes
Farmacêuticos,
o professor lfcudera
com
tratamento
parafina
por
retida, possuem depois de Íri06 de- clides de Carvalho teve enseio
cidida propriedade germicida, Im- de realizar rápida palestra sopedindo a penetração de bactérias.
bre o tema que serve de tí*"1 > a
Parafinando um recipiente de *»a- esta
nota, fazendo notar, espepelào deetinado a conter leite, pre- cialmente.
a vantagem econônúviamente contaminado oom Esoherlspoca
aerobicas
e
bactérias
chia coll
que essa preparação, segundo
rozoadas, H. P. Lewis (Oil and as prescrições da nossa FanS^Soaps. 17. 1940. 26: — J. A. Ph. A copéia, poderia trazer para|à
3. 1942, 1) provou ser este trata- Farmácia. As considerações lo
mento de alto vaiar gemicida é real
Carvalho foram multo
prof.
utilidade sanitária.
apreciadas e aplaudidas.
A. N. L.
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Novo alcalóide da somonteí OCORRÊNCIA D0 MÊS
Inaugurou-se, no dia Io de
de mamoeiro
findo, a Farmácia Nossa
Abril

Fazendo a extração das -tementeso
sêoas de Carioca papaia L. com
liquido extrater de Prolllum e remoB.
vendo o solvente, Tryamtoak
(RosayParaiype
S.
PA,nce e Anaud
anam, 1, 1341. 215: C. A. »<* — 2'
36). obtiveram um óleo, e 0.35% de
um solido cristalino de formula
C8H10N2O2 e ponto de fusão 165°.
novo alcalóide tomou o nome
O "Carpacemina".
depois que os
de
autores verifioaram ser a sutoatancia muito diferente da carpalna.
fornecendo ácido benzoico peta oxidaçáo com o permanganato de pofcts&io, reagindo com o cloreto de
acetila e o de benzoila, contrariam-ente ao outro alcalóide que cem
estes dois ultimes reativos, não reage e com o primeiro dá pela oxidação, acldo dimetikvdipico. A. N. L.

Farmacêutico: O senhor já sabe
que Lax é uma ÁGUA VIENENSE
APERFEIÇOADA, de gosto e cheiro muito melhorados,
seu
conservação perfeita, 60 cc. de volume e que poupa
tempo?
Peça por experiência à sua Drogaria ou a M. Vassallo
— Rue dos Andradas, 29 - RIO.
Sr.

SIFILIS
VASCULAR

p.
Senhora de Fátima, á rua do
Riachuelo, sob a razão comercial
Bretas St Cia., Ltda.
A Farmácia Homeopata
Stuart está instalada em sua nova sede, com luxuosa montagemá rua Haddock Lobo n. 71.
Encerrou a sua vida comerclal, a Farmácia Zelia, á rua
Maria Angélica n. 10, na Gávea.
Passaram a novos dirigentes as seguintes farmácias:
Santa Clara", á rua Santa Ciara n. 127-A, Copacabana, aos srs.
Irmãos Assis. Varela Ltda.
"Honorio Gurgel", á rua
Marquês de Sapucai' n. 285, aos
srs. Libo, Leão, Ltda.
"Abreu", á avenida Nossa
Senhora de Copacabana n. 794,
ao sr. J. F. Neves.
"Neves", á rua Pinheiro
Freire n. 71, em Paquetá. aos
srs. A. Amaral Vieira Ltda.
"Farmácia
Mudou de local a
Glória", dos srs. Loyola & Miranda Ltda.. que. depois de
grande reforma, está sediada á
rua da Glória n. 80.

/
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Gelatinisantes e Solventes
Gelatinixaçào é a npew|i<i pela
qual ae transformam aa ni4_rocelude e-cplosi-foa rutumitee em
fosivos progreaaiaos Cpólvoras».
traansformaa&o é um fenomeno físico, pois a nitrcc-e-hiioae pasw para o estado coloidal. estado eete em que ela queima oom muito
menor rapidez que no estado primitivo. permitindo o aeu 99**aaM na
fabricação das polvoras sem fumaça. A gelatinizacão permite que a
sua queime seja feita regularmente
per camadas paralelas, fato este snde se baseia a balística para seus
estudos.
O tratamento do algodio pólvora
que foi descoberto em 1845 por
Schõnbein. foi realiaado em 1883
pelo grande Vieille, c inventor da
líquidos que
pólvora "B", utiUzando
o diísolvtam e em -egnida evaporando-os
obteve ele nma massa
cornea translúcida, flexível, dotada
de srrande ten cidade, podendo ser
ida em forma apropriada para
o uso como carga propulsora doa
projetis nos canhões. Nasceu assim,
com Vieille, a pólvora dt base simpies. isto é, cujo componente essenciai é a nltxooelulose am diversos
graus de nitraçáo. Anos mais tarde
Alfredo Nobei, outro grande nome
no estu-do da quimies dos explosivos e polvoras, descobre que a nltroglicerüia tinha a •ropriedade d«
dissolvei a nitroceluloot (solúvel), hiventando o pegundo tipo de poívor*?* de base dur.*?.
As substancias utiliaadae para a
disí-clução e conseqüente gelatinização das nitrocelulcses sáo denooünadas Telati.n.25; ntes. sendo que ai•rumas delas no Anal da fabricação
são quase totalmente eliminadas
(re*?ta semp;
uma pequena per<**ema*?em. mais ou menos 2%) pela
operação denominada "secagem**;
outras fioam incor; orad?s inte^i-almente na massa da >oJv**>ra denominando-se este tipo de "pólvora
sem dissolvente volátil" e o primeiro M noivara com cüssolventie volatiL**: como e.rer_plo do tipo sem diasolvente volátil temos a "Balistíte'*
inventada por Nobei que veremos
adiante: exemplo do outro tipo tem*** a "Cordite" -mde se utiliaa a
ace*tona comu liquido r^atiniaador.
As Drincipais sutost-ancias utilizadas como gelatinizantes. sao:
a) acetona (dinrt^tücetoLa): geralmente emnre?ad»-_ ^ara a confecção
da,** oólvoras -ie base dupla, estando
quese abandenado o sen uso para
.*q1«b em •^••tu****- de
as de base
pro*<ocar uma t^latíniaicao demanlnêr- forte, o que torna a ni trocehilose "orecuiçoaa'» Cd» difícil infIamação> e quebradica;
9) álcool etilico e éter e-tiMeo; pouoo usados Lsola«d«m«?nte sio ns entanto bastante usado» misturados.
.ropo x-ão ds dois de éter para
r
um de álcool;
O
istura éter-alcool; esta mistura feita na proporção acima in' "C*t. ccr-**r/.ente chat da éter a
?*•**, ***m a Drowiedede de di.vo.ver
as nitrocelulcses dc nitraçáo inferior a endecanltro fnitrocehiloses aoluveis) dissolvendo multo pouco o
alt-cdao de alta rdtraçáo; foi «tillzada
a fabricação da pólíora
"B" paracitada:
já
d) álcool amilico: utilizado em
vista de ter pente dt ebulição mais
alto que o álcool etilico e eonsequentememte ser mono» volátil* servia
tambem para a operação chamada
credoubage" que consiste no traíam-nto da pólvora antiga pelo aioooi amilico, o que deveria aumentar a sua SBBaeaaa»st » duração:
esta operação cru* felsewra os resaltados das prova anillJc?»* um
ias na de-temina-ção da ertamlidade daa polvoras, den lugar a numewv.as catástrofes na marinha» tx*m\*^
oesa, reaultaods
'na
^

ELIXIR

(Químico da Araaada, Instrutor
de Química e Explosivos
da Escola Naval)
mais uniformes, pois não ha deformacão do grão e a percentagem do
solvente não varia, o que acontece
com as polvoras em que se utiliza a
aoetona ou a mistura aJeool-éter,
apesar de henraticamente fecnadas
em recipientes metálicos: as oentralites ainda desempenham cs pa-"
peis de refrigerante e estaJtrilizante.
sendo tambem usadas para. em atlução alcoólica, dar uma getetinisação superficial nas polvoras. para o
que são as mesmas mergulhadas, depois de pronta», um certo tempo, -oa
referida solução: esaa gelatinizacão
superficial dificulta a combustão
superficial do grão dando em resultado uma pólvora mais progreaariVH:
j) acardite; por este nome é **•
nhecida a difeniluréa a»sa*lmetríca:

49,5%

49,5%
1%

Estava, assim, transformada a a'troglieerina dt explosivo rompedor
como vinha sendo unicamente usada, sm componente da classe oV.s
polvoras ditas de base dupla:
g) canfora: dissolvida no éter-alcooi tra usada nas polvoras alemãs
e na "BUistite" de Nobel principalmente para a gelatinizacão superficial do grão de pólvora, o que eumentava a velocidade inicial 1o proJetil: seu uso está hoje muito restringido em virtude da sua vol&tilidade;
h) acetato de amila; de empre<;o
idêntico ao da canfora;
. D centraiites, quimicamente denomlnam-se dimetil ou ddetüdlfenu
uréa simétrica. Poi utilizada a primeira vez pelos alemães na pólvora
D. R. P. C. 12, representando
um
grande passo o seu emprego na industria de polvoras, pois é um gelatinizante não volátil, isto é. a pólvora pode ser utilizada logo -.pós i
final de sua fabricação pois f.cpndo a centraltte incorporada como
cenipanente da pólvora nâo é necessária a operação da secagem, oparação esta que pode durar até 12 meses. conforme o calibre do grão, obtendo-ee ainda resultados b-ili.<icos
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Pusâue propriedades idênticas aa
das centra Úteis, sendo o seu uso tam! bem idêntico ao daquelas;
— x —
Pelo que vimes, é ni-uiifeÃta a superioridade dos gela«tinizadores fixos
sobre os voláteis, o .jue tende au*
men tar o seu uso. ialvo em vaises
que adotam a pólvora de ttase simi

pieis.

P0LY-Y1TAMINA
Saúde e Qjfoqjtla

¦¦¦¦Kl ai********. mmmm
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MARCELLO LIBERÍLLI

«> éter aoetico; propriedades e
uso idêntico ao da acetona;
f) mUrogüce-rina; d-cacoberta em
1848 por Sobrero, foi iitiliaada em
1887 por Nobel eomo gelatiniaante
da nitroceluloee solúvel, nascendo
assim a -Balistíte". cuja composição era :
Mitroglicerina.
Nitroceluloee .
DiieniUamina .

Abril de 1942

NUTRITIVO E OKESTIVO \
RECONSTITIHNTE DO ES
T0MA60 EINTESTI1I0
LAB QUIM FARMACÊUTICO ** OKQCHI
Q S AMARO 706 TEL- 248l8 5 PAULO

0 farmacêutico
e a mobilização
GERABBOHâJELLABIJOS

No ensino farmacêutico bem
conduzido repousa toda a eficiência técnica do profissional.
Infelizmente não sa possui,
ainda, um ensino farmacêutico
uniforme e independente, apesar [
***** f8*^^8 d»f associações far- ¦
macêuticaa do pais.
Aa cátedras que devem ser regktas por farmacêuticos não o
são na sua totalidade, concorrendo, dessarte, desde os bancos
acadêmicas para a descrença que
domina o profissional.
Multo Já fez o Governo do sr.
Getulio Vargas para rtmMdlar
situ««a<*> angustiosa qne Ibe
menores,
j£da"H!ôs coura^t í 'íôra
^ ***89aS»i
"Liberte" e "Je-na"
assim como dt
por aeua natecessores
iOO trtpnianta» dta aat-amea; seu ;•- por laao mesmo, estamos anesta* hoje* «^audonadu; t siasos para. que ie confí-iniem as

1
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COM BSASILBROS
FORTES O BftAStt SEtA AINDA MAIS fOUTEI
esaa aaauaagaaa att civismo s è aaúds doa braailaü-oa.
COM
os Uboratdcioa Silva Araojo-Rooaaal & A. atessam ao
páblioo om iatafiaiaaU apoasute afiara o aoaaa Exército,
pab JHaiatério aa Guam. VOvaata da pátrio9, «aaa tuxaoaa poMteacio am 8 aftraa contam indicaSvads
afiei datalhadaa afibrâ oa atuais aniforms» aaflitares, aa
tniignias da oficiais, aa -Avisas de praça», ts efire» s os
«üstintivoa daa arma» a aerviçoa. 0 "Nosao Exército'* é
apraaentado sob ea aospfcioa
do Vinho Racofanitmots SHva
'
Araújo, o tônico
recomendado pelos
fracos a
médicos
MSSNCHA
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Rripfêes seset reicae eri*

Atos oficiais que
sana classe
Reproduzimos, abaixo, o texto»
Integral do decreto-lei n. 4.273
de 17 de abril de 1942, que dispõe sobre licença prévia para exportação de produtos, entre os
quais figuram os químicos e far
macéuticos:
"O Presidente da Bepublica,
usando da atribuição qne ihe
confere o art. 180 da Constituição decreta:
Art. Io — Depende de licença
prévia a exportação ou reexportaçào de produtos quíicos a farm'*'-.'hiticos; material cirúrgico,
ótico, fot; -'.fico e elétrico; ma¦ qumismos agrícolas e Isrramen*
tias em eeral.
Art. 3o — O Ministro de latado dos Negócios da Faaenda cxpedirá as necessárias instruções
para o fiel cumprimento deste
deerfeto-lei.
Art. 8* — Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposicies en*» c^^-^ário.
Rio do Janeiro, 17 dc abril de
lti2, 1211a da IxutependêsKia e
MP da República. — Getulio
Vargas. — A. de Souza Costa "

gfaadae per MUeiela de

vitaminas de grupe •

Erupçfies generalisadas e
respondem ao tratamento pelo
trato dt flgado.
Na maioria dos cases,
tem sua origem na pi•eedias-oaiçalo
constitucional, o qus poda
oa diatheais seborreica.
Sob est» nome é íeralm«n_t»
orita uma variaç&o do íuncic
to normal da pele frequentemeni»
(tssociada com o^aatacis***.» da 9Ê9**-*
tao. em especial hipoacides • **t***rÂ**
dez que a seu turno desorganása».
a aoaorçao dt vitaminas. •
**fs~9
Como resultado do trateaitntw
oom vitaminas do -rrupo B sob for* 4
ma dt extrata hepatlfo
náo M-an-ente sáe beneficisaias
dermatitis. mas tambe mos
de aUgastáo t asaimilaçáo: d» *aml
modo que o reaparecimento da dsan*
ça pode ser evitado por orfos pe>
rtodos.
Na opinião de P. Grcsa (AasH.
Derm. Sypbál. 43, 341, 504; **, *J.
A. Ph. A. SS, S42, D particularmente oertos casos provocados pala
asfenamina BBBBMBSSSB a esta Bam»
peutica porque sáo casos em qns a
moléstia foi provocada por deficten*
cia de complexo vitaminoso B, ea*>
sada pela ação direta da
bre as Fimcaaa hepatica».

noticies que circulam a proposir
to da criação imediata da Far
culdade Nacional de Farri-iácia.
Efetivada esta velha e justa
aspiração da classe, entrariam oa
estudantes de farmácia para a
colaboração estagiária nos Hospi*
tals e estabelexiinrentos técnicos
do Estado e, até mesmo, de cer*
tos laboratórios particulares, da
molde a imprimir no sen aprenr
dlzado um cunho nitidamente
pratico. Não seria somente ene o
beneficio, porquanto Integraria o
_______________________________________B^_____________a ^LW * *****
___________
profissional no eonnwimenta
exato das nossas múltiplas organizações farmacêuticas, faclUK
tando o seu aproveitamento esa
casos como o que ocorre na sltm»cão atual.
*m
*****
' • *e
>** ^^***i^^p^^^JBJBaaPB**fJPj
mr v^vv
'*
Na mobilização técnica pse-fi*
' A*mm mm** ^*m\m\***.—j*0 ____________________________________________________________________________________________
laav
%
ta estamos vendo « propaganda
ruidosa de todas as classes nma
DROGARIAS
colaboradoras diretas da açêo ****>
********
~~~~~a
yMaa*.
a* T9am*aaa
^v**Rk
1%
£ a v ^aavIjflBil
goroaa e retlllnea do Governo. Oi
farmacêuticos, apenas, pelo saa
***¦
^Bi******!
^^L
retratmento.. parecem aca ottos
âo povo e do Governo alnefot ae
¦VI nl
acontecimento.
satã ilusão impressionista eo*I
PAiii-ucximc-Aa - drogas —
loca-o
exatamente no lugar onde
PMRFOMABIAS. ETC.
ele sempre esteve: oa vanguaeda
^m*f
RUA BUENOS AIRES, 113
Telefones 23-4631 - 23-4717 de todos os movimentos pátrioa*mm\\\m
*****~m^ áaaaV...
^«aaaa\
ticos a humanistas; movido eav
->elo
cluslvamente
supremo lnte
IlaJQtAMAS: — DülCOSE
AS MMOOaXTims.
ressa da servir 4 soa conciencia
eV*m9&AJ9UC#,
e ao Brasil.
9***W9**9Xt9 9 a*9*9m
1 Desde a cias»* escolar dirigida
FStif cn BeW lUrÍMoto
" -*ma\*m**M^^
1 pelo farmacêutico,
no laboratório1
experimental, no Interior de uma ,
DAOCAJalA: RÜÂ TUPOIAMBAS, 440
farmácia eomerctal, na elucida(Junto á Caixa j*fcnna**alna)
ção de diagnósticos clínicos, no da Industria farmacêutica, en- farmacêutico não espera
TeàB. 3-aifl Cabra Postal. 579
a
aproveitamento e estudo de ma- fim» nas Forças Armada*,, nos mada
F\R3!ACIA C4SSAO: RUA DA BAÍA, 1044
dos
poderes
terlas primas, nas perícias toxi- Departamentos oficiais
—— Trlefons: 9-fllt ——
nas prepara-se sUenciosament*
cológicas. bromatológicas e -nédl- autarquias de naturezacivis,
econo- lulisa-a* d* corpo e alma,
! co-legais, no intrincado problema mka, no lar e na sociedade o técnica e
pelo Brasil.
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Notas e comentários
Pelo Farmct. VIRGÍLIO LUCAS
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deixada em todoa os compoSucedansss aaMasmla da
I iv^.;AM O SaNGL/ _ DlS'."OLVEI PeoaAo pmgwaso da fsnnanrÉngla e
da caravana, teve ainda o Oom
guerra
¦ >: a l : u i_ i? g fAreia o a U i N A
Em conseqüência da atual todo
a
necessidade
caia
vea
maior
tass
o mérito de estreitar m relações e es- periosa do eaame ds msterlas
se vem alastrando por
que
pri•nundo. os pandas centros produ* ttaular o intercâmbio entre os tarmaceuMeoa da Capital do pala e oa
tone da qutoeira, prtne_pa]_nente do
__stado do Rio, poUtica neressa- tortas fsnaaeeuttoas, h__pflr se a
dominaria
pelos
japoneafiora
V-ín.
jara.
rta
vfto
dia
0 InteUfente que vem sendo eocea
dia
de
«ali
quinino
oe
gg^
rareando t seu preço de custo au- catada pda Associação Brasileira de
romaeeutiooe. nos últimos anos.
mentado de modo assustador.
08 SUICÍDIOS CAUSADOS POS rio-ogta, fsnnaootécniea, ele
Remédio ainda Indispensável no
tratamento de melaria, ainda endé- TÓXICOS — Aumentam assustado- existentes
mios ea\ varias sonsa do nosso pais, ramente no pais oa suicídios, tendo qua saem
do "ftatoalbo, coordenação dos respectivos in*
Ministro
O
sr.
oomo
recurso os tóxicos ou venenos Faculdades de Pasmada, pode dlé facH compreender os prejuisos que
dr. Marcondes Filho, baixou a teresses;
eaae eetado de coisas acarretará ás diversos : f anaic-das, arsênico, ercoConsiderando que o pare» ei
seguinte portaria:
nossas popnlações infestadas pelo Una, Usst sulfureto de carbsno. ete.
os qne
sio
sindical é relevante pois pode
terrível hemetoeoarJo. que tinham Pek» mais variados e ta veaes inex- OQDubCOQS che assume r. caretas tae"O
a
sol»
até constituir ao instrutório de
Ministro de Estado,
no quinino ainda o mais aocessivei pli_»wtt motivos, na sua maioria nicsdeim. <leases serviços cem a ssinteiramente futâes, resolvem certos gurança e a eficiência
inspiração dos preceitos legais qualquer procedimento adminismedicamento.
e
indivíduos
desertar da vida que a a náo ser salves ea
Assim, é tempo de pensar se no
que organizaram o regime da re- trativo ulterior,finalmente,
a ous
oonsideram
no
camomento
uma
Atendendo,
insuparhaverá
Manguinhos
náo
planta
Brasil
que possuem o curso de
preaentação econômica e profis- a instituição sindical é essencial
tarei
se
menos
uu
bee*er_o_ogia.
substituir
de
de
trabalhos
oe
pelo
Estapara
pas
Kional, mediante os quais o
Por outro lado. na maioria dos Somos
testemunha de que esse—s do Nacional elevou as entidades á ordem social vigente, como baaproximar do quinino, para o tra• "Vtamento
é certo que teriam mudado SuuTD&ficiOt povcfue (in^eTMM vgmeb
dessa doença que tantas
da democracia econômica
de
se a execução do ato nos tem sido spUcitada a ladicegán sindicais ao plano superior da se
todo
em
o
déariamerte
propósito
ceifa
\k_ss
instaurada
Govèrpelo Estado Nacional,
louco houvesse sido de algum modo de fannaceuttoo eom real cempeten- colaboração direta com o
oapndo. m
r.onsequentementt,
cumprindo,
exeristo é. se faltasse no cia para o serviço de faápodennla e no, atribuindo-lhes ainda o
it mm m o nosso promolsi comodismo dificultada,
intensificar a
ao
do
momento
putoiico
poder
o meio de atingir o obje- para a dbecáo de Istooratorlos de ciclo de funções delegados
aferrado ás Importações sem quevida e atividade normal dos sincontrole de medicamentos, sem em- poder publico
rem tadasar dos nossos próprios re- tivo visade.
Lamentavelmente, é precisamente tretauto puduima saaisiseer os peê.k. atos.
corsos, náo tem permitido quaisquer
Resolve não conhecer, deteros sindicatos
experiências no sentido de estudar esse meio que é sempre facultado, didos feitas. Náo poasutanos táerdConsiderando
que
está
ao
servialcance
de
toda
em
a
esses
cujo^
especializados
gente,
cos
psra
nenhuma repartiprincipies
algumas plantas,
para o desempenho da alta fun- minando que
toda
sem
dificuJMm
ae
dediica
sear
parte,
qualquer
e
os
ação
anti-mal
que
tem
poucos
tome conheços,
Ministério
possam
ção deste
dade ou restrição de qualquer na- oado a eles, estão bem ookicaulns e ção de órgãos técnicos e cônsulmelhante ao da quineira.
tivos do Estado no estudo e so- timento, das consultas formulacada ves mais estreitas 1
O momento e a sltusçáo em que tureaa.
lução dos problemas que se rela- das por empregadores, empregaToda gente sabe oomo é fácil ad- aos respectivos
nos encontramos diante da quase
em loja de ferragem, far- exatamente pela
cionam com as atividades ou pro- dos, trabalhadores autônomos ou
ausência de quinino está s nos im- qulrir-se
macia ou drogaria, os mais perigoIbdos os que se dedicam ao en- fissões respectivamente reipre- profissionais liberais, a nâo ser
por uma solução nacional.
venenos
sos
são
vendidos
oom
s
sino da farmácia bem ssbem que, sentada" devem manter servido*. as que forem apresentadas pelas
que
Certamente devemee ter na nossa
mesma
sem-cerimonia
sáo
com
entidades sindicais,
que
por mekeee qne sejam os esforces de informações e de assistência respectivas
rica e exuberante flora medicinal, venebdes
ftamaoeutiços
alimentes
ou
ao
oe
futuras
aos
dar
os
pubtíoo
dar
de
capsses
para
salvo as que eontra esses órgãos
alguns ftp«**w—
artigos. Dessa forma é pos- o t*}*3******1 necejssris psra o pu feita jurídica;
meemos resultados da quina. — outros
dirigidas ou aquelas que .se
sejam
Considerando que a assistência
se
Uma poreln sabemos que Já foi ex- ta ao aicanoe de qualquer pessoa oonhectasento de tais serviços,
no
a arma desejada para torna impossível devido, náo aá á téenica ou Jurídica prestada pe propuserem eom fundamento
1.402,
n.
perimentads oficialmente e oom pie-é desesperada,
Decreto-lei
art.
do
?2,
deficiência de recursos asatertaia de los sindicatos é unia modalidade
pôr termo á existência !
no eaüo eontra o impaludismo:
5
de Julho de 1939, isto é,
«essa
de
resteiá
a
também
social,
por
Rebelado
triste
situacontra
come
.aborsÉorios
assistência
qual
da
vegea¥se
a casca do pau pereira. uFevitantas
e
tio
pepreciosss
çáo que
çáo de trabalhos práticas que
a
sua ves constitue. em ultima ana quando envolverem recursos de
S afeakrfdes
tal encerra "Geis80spe«mtna,'
•
á
sociedade,
das
tem
arrancado
executados,
ser
¦
*-¦*-que
dem
por
¦—
}
9 *,— '¦—..;¦¦
ttse. tuna especial manifestação ato lesivo de direitos ou contra....
teirine"
OOOI
1ESL5E?,2*22?w
€fl_PGC3_UBKw&
«Velostaa******
CU_mO
UU
notaem qusntidades
de proteção ou tutela da corres- rios á lei que regula a associa2l
?WI»«WII_*
_¦
conjunto,
seu
veie em-Feretrinapredomkianpondente categoria econômica ou cão em «sindicato, emanado de
_Z
de nc poaens ponro.
s
- Beta )á ^ , J«J» re«u^^te J""L£
.
.___._
^^
áo 9
diretoria, conselho ou assembléia
jnda
profission?. d?ntro dos objetivos
regulenos moldes da que
-mm.' rta entiC.P^*5 5Í^rt:'"* '
«•
«m-àHMiüta durante algum tampo '. toaticos
defesa
sn—
-'^io
entorpecentes
venda
de
menta
a
que
__KfM___ <2_^^£*2SET-itáo
j_iu_»r_m» njjLif _r«4__menadmiráveis reatados deu eo ___e__a_ da organtaacáo de enraoa de
j
??i^
iadtaeisas^
m
especlalimçáo
pan
P«ls
sgoNáo seria o caso de proceder-se
Dôr©s
Já levamos mestr. o assunto á mos que «abrange» a .srsascetáenl/_^*^^sl_____\
^^1^"^^
ra oftelalmen'- um sério estudo dos Academia
a-simples
e
*ài
mesmo
Mfdkéna
Nacional
de
moderna.
m
no
principia ativos desss planta
Associação Brasileira de Fuma- manipulaçáo da medleseaenlos nos
sentido ed obté-k* industrialmente, áoeutiooa
no sentido de que essas Uboratorios dee Mrmaciss Já eetá
utülxando-os como sucedâneos da agremiações
cientificas se toteces exigindo um cume espeds-laado. oo
^^
^1 .
I \ *£coftPB__mt>os
quinlna ?
e com o seu prestigio conse talpee de reeisáo, pois tae muito oosassem
^gPE^___É?T
((
O poso na sus sempre respeitável KUla8ím a almejada regulamenta- ( nhecimento umdeeeo do maior aldas
se cura
i5!_.__ Chegamos
m
sabedoria firma que *ssa
mesmo a organizar j canoe prático, ainda
droga e çáo.
com
listres
sentido, bases- da grasMle maioria dm
ne6se
pai
ante-projeto
o
4^_}____*_*
^^B-perienoiSw oficiais foram feitas ba dos na experiência e no conhedmen- cos que trabalham ne tarmáde
Esses curam poderiam eer org
pipos, dpnflrmando ?a 1 voe popular, to exato dos fatos. — Oom esse traque seWpera mais
baiho apenas podemos encontrar mdoa. oomo muitos outras, por exn-tepsed-tsld» por Ur
A açia to tttoü sêlMra a
ume atmosfera de boa vontade e de tensão universitária, uma ves que
Farmacopéia brttaiiica
reoanhec imento da necessidade de fossem dados os recursos de
l_____-________n__«ál_a__i
ta-tase
tão importante medida social e só.
A savarasw ds ._
iivniwpBnvB
"A Casa da Panai cia" que vká
«¦ Neva FribuKge. — Aíen- Tudo ficou como dantes no quartel
O
etüeno
poesue a propriedade de
homeopatia acelerar a ação
compre- um dia. tem esse assunto em aeu
O
tratamento
pela
da diaetase, o que
a amável convite do Prefeito de Abrantes... Náo é fácil das
ime- tem
aaoeáee
nes
nosaçáo
de
que
indiferença
na
Inglafarmaceutitamanha
plano
ender
e Os B.
de
aceitação
Russnis*k
caravana
I.
uma
"dia a dia secundo
ante fa- ginamaE. porem nio virá táo cedo terra, grande
42 37,
Arch..
Orvosi
torna
(Magyar
cariocas, oomposta de 40 pes- sm autoridades sanitárias
se
Hata
onde
Ai
fica
é
necessidade
repetem
e
a
se
e
premente.
cidaberrantes
a
tao
linda
que
explica
á
tm
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101-7).
C. A. 90
esteve em visita
1941;
medita- mais popular.
a
ventilada
veaes
a
áe
maneira
pan
s
de
questão
diariamente
araadureimpressionou
de
tempo
Ptiburgodo
Nova
de de
doa que possam per ela ee taEste fato é constatado pe&& diminuição
sobremaniera t eotv.iMr-c e * ü- terdadeiramente trágicas e pungen- ção
cimento doe frutos tratados por esa
dada
terrsasT,
livrarias
nas
recebidos.
tes.
crescente,
foram
dalfuia eom que
procura
*'**•
A. N. L.
pois pesolaamoB fI
A FALTA DB TÉCNICOS ESPEsobre
aboobras
de
inglesas
mesmo tarde da noite. peU populatarmáela
cia__xa<fo* em
çáo local, taodo á frente o seu uu*- CIALIZADOS EM FARMÁCIA
meopatia e principalmente pela
parUrípoo
tre e digno prefeito que
pela primeira vez em
próxima publicação de uma Far- apareceu
atos e manifesrtações ledc todes
oe
macopéia homeopática britânica, 1883; náo é uma farmacopéia
vad- - a efeito neis Comissão ene. rque será a 5' edição da obra que oficial.
regada dn recn»Çáo. B. como _rwrá
I
k>no noticiário relativo, em outro
cal. o programa foi bastante amplo !
A' caravana foi mostrada toda a
cidade e suas Já admiráveis realizea
ções de caráter social e cultural
todos impressionando d« modo surC::.J:«[ SEf.OSA.A',:":
grande
preendente. He decorrer do
Municipabanquete oferecido pela
lidade no qual tomaram parte to__L_t f____^a_________alfe__m
erw wnHfWiüs
dss as autoridades Vocais e elemen- Bb concurso da FaeaMado l____________-_a
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Farmácia
de
pesatistaçáo
a
ourk manifestando
cos em toda a América, —Uio
inscrições, até dos Estados Unidos, é Os 10. TW.
as
la visita doe fqrmaceuticos cariocas
abertas
Estão
que foram, hio somente para home- 6 de julho vindouro, para o eonO Brasfl possas «.MO,
e popu: ?áo de Friburgp.
WpodornrtB — Produtoo F«rm«ctithfw
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curso
um
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f em doe maiores vtutas to do cargo de catedráticoOdm- os países qn»
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O* ctiidldtieos deverto »presen- o Bam, que náo mi
da 00
•
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1.000;
soore
MALErrol' rosrorom
e notara atulbnsntos original, oom » pé«inai,
110; Chfle, 1.860;
BoUria,
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o
do
povo
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e
animam
vnr*___JÍ_^L'
que
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ia tese. lômbia, 1.800;
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Republica

consultas dirigidas ao Ministério do 1
somente serão atendidas quando feitas
sindicatos
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Salvador»

100;

Guatemala, 188;
Nicarágua, 180; Panamá, MO; Va
raguai, MO; Porto Rio», MO; Piru', 800; Uruguai, 1.000; Venszuela, 1.000.
Médicos eaistesaJO.lU, • Osntlstas 10.008.
O pais da América onde saistem mais dentistas é o W___\
onde ha 10.000; e o qns a ssgue
logo é o Argentina eom 4100;
menos de metade do Brasil, s o
a
que possue menos ds tedns^i
Nicarágua, qas conta,
com 46 dentistas.
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Arterio-esclerose e Vitaminas
As vitaminas teem provado
eficiência em muitas enfermidades, entretanto, ainda não se
conseguiu nada obter para o lado da artero-esclerose.

Vários pesquisadores teem procurado ensaiar as várias vítaminas neste particular, mas por
enquanto o problema está sem
solução.
O próprio Departamento de
Saúde Publica dos Estados Unidos tem se empenhado em tal
busca, de uma vitamine» que
cure a arterioesclerose.
A razão principal de nâo se ter
podido obter algo de resultado,
é o homem, segundo parece, o
único animal que sofre de arteroesclerose»— a principio se supôs que o rato fosse portador de
tal enfermidade e foram feitas
aplicações de vitaminas B 'complexo) para sanar o caso, depoi_f
estudos demorados demonstraram que o rato não sofria de artero-esclerose, mas de uma outra
moléstia, na qual as paredes dos
vasos sangüíneos
se convertem
em uma substancia quebradiça
como o vidro, diferente dos de_
pósitos calcáreos contidos nas artérias do homem.
A solução pende para o lado
do complexo vitaminoso B; a
aplicação de vitaminas isoladas
do complexo B, nâo deram resultados, entretanto se julga que
neste complexo deve haver um
elemento,
que ainda nâo está
identificado, e é isto que se espera seja isolado, e uma vez isto
verificado, é possivel que se torne o elemento curador da arteropreço da assinatura, por 3 anos, esclerose.

CABELLOS
BRANCOS
CASPA

Queda

dos
(abei los

Juventude
ALEXANDRE

d»A GAZETA DA FARMÁCIA,
V. 8. terá pontualmente em
sua casa, todos os meses, estas
34 paginai de leitora de taterêsee para ena profissão, e ainda
receberá como bonificação um
livro utilissimo: "Legislação Farmacêutica.

,-

-».*-¦

UTILISSIMO

6 o livro -LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA" com que V. 8.
será tonificado, tomando uma
assinatura deste jornal pele pra
ec de três anos, pelo custo total
de 30$000
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AGE COM SEGURANÇA
| NÁ FRAQUEZA PULMONAR
NA CRIPPE NA _R0NCHIT_ NA TOSSE
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Professor Tamandaré de Toledo
À Sociedade de Farmácia e Química d e São Paulo realizou uma sessão em
memória do eminente farmacêutico paulista

A 26 de março, a Sociedade de
Farmácia e Química de S. Paulo
reuniu-se em sessfto solene para
prestar a ultima homenagem, no 30°
dia do passamento, ao prof. Firmino Tamandaré de Toledo J'inior,
sócio honorário da referida enttdade e professor catedrâtloo da Escoía
de Farmácia e Odontologia da Universidade de 8. Paulo. A's 21 naras.
presentes numerosos sócios e convídados, bem como a íamilia do extinto profissional, o prof. Malhado P>
lho iniciou a seqs&o, »eca»-tarianoo
os titulares Faro Neto e Helena PossoJo. Foi dada a palavra ao titula*dr. Pena Malhado, secretario geral
da Sociedade que pronunciou, presa
de invencível comoção, a bela oraçáo fun«etoe que abaixo transcrevemos na integra. Findo o necrológio,
o sr. Presidente agradeceu a presença dos titulares e da exm a. familda do prof. Tamandaré e encerrou a reunião.
Foi a seguinte a «oração do titular
Pena"Excelientissimo
Malhado:
Senhor Presidente.
Excelentíssima Familia Firmino
Tamandaré de Toledo Júnior.
Senhoras.
Senhores.
Meus colegas.
Ao assumir esta tribuna, não o
faço. designado para proferir um
discurso, mas. sim, por minha espontanea vontade, para. abrindo o
meu coração, deixar sair tudo que
de amizade, de saudade e de gratidá' nele contem por esse grande
amigo e meu amantissimo Mestre —
o Professor Firmino Tamandaré de
Toledo Júnior.
Não venho faaer um discurso,
principalmente, parque não sou orador. Fiz questáe de ocupar, neste
momento, este lugar, porque é
imensamente consolador falar para
vocês nessa pessoa verdadeiramente
amiga, verdadeiramente sincera, verdadeiramente boa, verdadeiramente
carinhosa, nessa pessoa insuiKtituivel que fo: Firmino Tamandaré de
Toledo Júnior.
Nem todes os presentes tiveram a
ventura do convivio dessa alma bonissima. desse espirito brilhante,
dessa inteligência privilegiada,
fizeram de Firmino Tamandaré que
de
Toledo Junio? uma figura imortal
em nosso corações.
Eu. confesso, guardo em mim uma
saudade inapagavel, e tenho um como que orgulho de poder dizer : o
professor Tr..nandaré era meu amiço
mt 09rt.? de seu
"X>rac$ot***i\í-*rEncania_oramcr..«r
.nojesu.
escondia »m seu aspecto de bugre
simples, puro, maravilhosamente sincero. uma cultura notável assentada em base profundamente segura.
Guardo para semnre na memória
e no coração suas Palavras conselreiras e amigas.
Para vocês, o desapvecimento de
Firmino Tamandaré de Toledo Junior é doloroso, pote
lhes falta
hoje. o colega Tamandaré. amigo,
bom, companheiro...
Mas, psra
mim, esse desaparecimento é muito
mais doloroso... Todos sabem, e eu
não faço segredo disso, nunca fui«
um estudante muito aplicado..
As
ciências nunca me atraíram. Isso
porque ná" acredito muito nelas..
Ha uma força criadora que rege
nossos destinos e destrói. com
segu_Í_!_?J___*____ todo o esforço, todo
d0B ^ÍSS"*ta_^oãh?____S!^LJSSI_^
»«*<*«.
m'teSj^SSK^*.*
as
teorias proliferam e o homem
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Prof Tamandaré de Toledo
aço, o professor Tamandaré nem um
só minuto mostrou-se vencido, sequer mesmo abatido pela enfermidade que. ele o sabia, o trairia um
dia.
Forçado pelo seu médico, esse outro grande coração que é o dr. Cesidio da Gama e Silva, pela sua familia e peles seus amigos, o professor Tamandaré deixou São Paulo em
busca de melhoras.
Foi para Trem-embé. E lá. nessa
estaçãozinha dc Central, eu tive a
alegria de vê-lo em um dos dias
mais felizes de sua vida — no dia
em que casou a sua primeira filha.
O que de alegria, de contentamento. de carinho, transbordava do ooração do prof Tamandaré, eu o
senti, eu compartilhei de tudo. admirando-o ainda mais, por vê-lo
verdadeiramente
feliz, sabendo-se
condenado por um mal sem cura.
Mais tarde voltou para Sáo Pau.o
e continuou a sua knta pela vida.
enquanto uma pequenina parcela d?
saúde o permitiu.
E mesmo em sua casa. de or.de
náo podia sair, trabalhou, lutou,
até os últimos instantes.
Uma recompensa lhe deu o destino — uma esposa companheira e
amiga e filhos que só lhe proporciona ram o bem
— x —
O Professor Firmino Tamandaré
de Toledo Júnior nasceu na cidade
de Campinas, a 11 de abril de 1881.
No colégio de Itú, fez o curso de primeiras letras e humanidades, com
brilho e distinção, sendo premiado
pelo seu aproveitamento na cadeira
de grego.
Em 1901, bacharelou-oe ecn Ciencias e Letras pelo Ginásio de sua
terra natal, e em 1904 diplomou-se
em Farmácia pela Escola de Farmácia e de Odontologia de Sáo Paulo.
Logo depois de formado foi preparador da cadeira de Botânica e mais
tarde catedrátlco de Química Industrlal. na mesma iseofls em que
ae formou.
Em 1912, foi nomeado naturaiista
viajante do Jardim Botânico do Rio
de
~ Janeiro,
"*"*"»¦ dedicando-se
«™.anoo-ee com o
maior carinho ao estudo de nossa
flora. Percorreu a********* f»T «T»_i

MiTntto"^"^'***?
ss*» «ES.~r£t«u'". S_:
»!r^írw °° desUno- Desde men- des altitudes, levou uma vW.« L
"*"'' N&0 que*
t£ ^^LSJS?
\ nos esrtjjem
-^ohito^proasegmr
_£2? ÍSL «^í^,Tamamtaré

SÜK qw não mX s^rificlcí
e. ao ftm de algut^^os^r».?.'
tau ¦» «tudoTerfeitS ^íSSSSô

atendendo ao pedido de meu nai
««_ nCfsa
conseguiu que eu chegasse a iniciar .F?
éP°ca- * maicr autoo curso de Farmácia. E foi ainda ?da(?- fm "^ücinlas" da America
entusiasmado por ele, que eu conse- Ü? _____ ° ^^««sor von dr. E. Romeu diploma. Na modesta «Mia s«"ftock- de Ootha. na Alemanha.
çxi
de sua residência, na rua Oonselhel- ____ Proff,5E<» Tamandaré enviou ao
ro Furtado, foi que eu iniciei os P"**»*» Roeenatock, os exemploree
meus estudos de Química e de Bo- 15S ototlv«Ml m» ***** da Osntatanica. E Isso, graças ao carinho á reira * *° Itt-t**^**
' ° ProfeaBor Rosenstock confirmou
bondade, ao amor quase *mwra,u
oaternal do
m os estudos
Professor Tamandaré.
feitos pelo professor TaA amizade que nos uniu para to- ____?afé- tendo Publicado «n "He- ***** tm Kryptagamenda a vida, nascida naquela sallnha.
criou, frutifioou e fes com que to- í1^
PhT*<»P«tolagle nebrt re_IÜ5d?1,,,ld t*r
dos os nossos passos na vida fossem i P***0***™
Hteratar — notas a
para cada um — ou uma ;Ueim ,ess* r^P61^- As espécies novas foram classificadas pelo pmfeesor Roou uma dôr —.
E. assim, acompanhei todo o de- m*****mm*' que f* d-enominou :
senrotar dessa vida cheia de trope1 - -DennataedtU Tamandarei"
— "Asplenium Tamandarei".
^
d«vJa
%
í»da'
•"
ter
?íf
P^8 e
tido Glórias
Alegrias se não fora
— "Diplaiium Tamandarei".
o destino implacável que lhe foi
— "Dryopteris Tamandarei".
traçado. Lutador hiíatigavel, a
— "Po-ypodlum Tamandarei".
te nem sempre Bie sorriu. MuitodorOs exemplares da 1*. 3* e 4» foao
contrário
ram mmwm
colhidos na Serra
oerra aa
da uantareiCantareiip __«»_, -i--_.i
.««que rmao ao seu saber, do seu u- a tura. Os da 2* e 5* na ^m. ám
'

n^ EsUó°- *lm SSTS
qu?Xiíí^^'Sir^S1"-c,?°n
tento
da sua bondade, deu-lhe

m Itatiaia, no estado do' Rk>

]Mn e6f)1- akvlfl- « «emplares colhidos peto
rS tSSl'
rito
forte, r^J^^^LJZ
de nma re_*t*tK.a de professor Tamaídaré
em eolabcn>

ção com o naturalista A. Curt Brad
e que são os seguintes :
"B.echmtin Andinum" —
Serra
do Itatiaia.
"Dryopteris JaneirensU" —
Serra
do Itatiaia.
"Dryopteris Raddii" —
Serra do
Itatiaia - 2.300 metros de altura
"Polypodium ItatUysense" —
Serra do Itatiaia — 2.700 a 2.900 metros" de altura.
Poly podJum Tenniculum".
"Elaphoglo-sum
"Elaphofflocsum iUtiálenae*.
Edwallir.
• Foi longo e produtivo o seu trabalho como naturalista viajante do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
cujas coleções enriqueceu com mumeras descobertas e preparações en-'
vladas no desempenho de MM fur.ções
Deixando o cargo de naturalista
viajante do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro, o professor Tamandarjr voltou para Sáo Paulo onde sua a-A*
vidade foi intensa. Foi prof«eè/or
catedrátlco di antiga üniversidSri ««
de São Paulo. Lecionou Fisica. Quimica e Historia Natural em diversos
estabelecimentos de ensino desta capitai, entre outros no Oinás;.
Cswaldo Crus e no Liceu Rio Branco.
Foi o Diretor Farmacêirtico da extinta Drogaria Braullo e auxlii-jr do
professor Malhado Filho, -m seu
Laboratório de Analises ClinLcas.
onde produziu magníficos 'ribalhes.
Em 1934, criada a Universidade le
Sáo Paulo, foi nomeado profess;.
catedrátlco da cadeira de FarWcogi.nosia
da Faculdade de Farmáf.* e
|de Odontologia de Sáo Paulo on<x
eu fui o seu assistente.
Mais tarde deixou esta cadeira.
passando para a de Química Organica da qual se encontrava afastado
obrigado pelo mal que a roubou -'o
nesso convivio.
Foi membro da Secçáo de Farmacologla do 6.° Congresso Brasileiro
de Medicina e Cirurgia reunido nesta Capital em 1907. Faziam pai-te
também d-esse Congresso os farmaceuticos professor Malhado Filho
Assis Ribeiro. Coriolano Caldas
Rangel «Pestana. Maynert
K?hl
Buarque de Holanda V. Wemeck
Luiz de Queiroz. P. Doria t
de Vasconcelos. Em 1916 fez Mslra
parte
do Io Congresso Méúicj Pau-istí.
come membro da S-cção de Farmarolegia. Nesse Coaffísso foi -.provado o r>ro«eu da k irir. _copela f•****¦
lista, a primeira Farmacc«6ia do bn.
SU. projeto esse elabandl por ÍSa
Comissão da qui1 fnzia.fl -p.;-»Professar Tamandaré.
\felra ttt
Vasconcelos. Malhado Filho. L\v^
de Queiroz. Buarque de Holanda, j.
Maynert Kehl e J. Alfredo Va-ela.
Finnino Tamandaré
ProÍ€6sor
_.de °mToledo
Júnior colaborou em inumeras revistas e jornais rientificos.
apresentando também um grande
numero de trabalhos em varias
sociaçóes de classe, entre etas a ascs-"
w Sociedade. Foi sócio da União
Farmacêutica, de varias associações
estrangeiras e sócio fundador da Sociedade de Farmácia e Química da
(Continua na tS» pág.)
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e Anemia I Cientistas americanos interessados pela nossa quina do campo

HOMENS SEM ENERGIA,
MOÇAS DESANIMADAS!
Não é sua culpa!
B* anemia que o deixa cansedo, pálido, com moleza
no corpo e olhos sem brilho.
A anemia atraaa a vida porqne rouba aa forçai para
o trabalho

por sua coo

_ee

O NLOGEBIt Mm
qualquer caso

ú

_

!
O sr- Manoel liiraglia. preieito / fundamente gratos
da cidade de Cuiabá, recebeu do/ peração.
Se quase aão tem, teme o
sr. B. A. Krukoff, do Botanical Estamos experimentando vários&
e seu tratamento e
P1LOGENIO
Oarden, de New York, a carta remédios
••Quina do .Campo" é um dos porque far* vir cabelo novo e aüuA•
transcrever
abaixo,
ramos
que
Se começa a tei pouco serque foi publicada n'"0 Estado de muitos que queremos experimen- dante.
ve
Temos
porque impede a queda Se (em
excelentes postar agora.
Mato Grosso" :
multo
serve porque garante a «ilexrealizar
essas
sibilidades para
limo. sr- prefeito de Cuiabá.
do
cabelo. Ainda para a «.*•
Prezado senhor.
periencias e, como v. s. deve sa- giene
(te
ttaç&c
caspa. para o tratamento
Nos arredores da cidade de ber, tudo parece indicar que den- da oarba o PILOGENIO semjre
Cuiabá hà uma arvore (Otrych- tro de um ano pouco mais ou o PILOGENIO.
. venda em todas a_ tarm. cia*.
e VITAUZA o sangue ennos pseudo quina) ; que é conhe- menos haverá escassez de quinie pode ser asado em todas
cida nessa localidade pelo nome no»
Agradece e cumprimenta % s. Processo rápido para a dpde "Quina do Campo" e, segundo
—
B. A. KRUKOFF.
fui informado, a casca dessa arsagem de carbonato
vore é usada pelos caboclos para
Para dosar o anhidrido carbônico
curar ou aliviar a febre.
existente no oarbonato hddrosoluvel,
Estamos interessados em fazer
________¦_____¦_________?** vi coloque 10 cc. da solução 0.03 N
analises químicas e estudos cllnide hidróxido de sódio isento Ae care
cos com a casca de»3sa"arvore
banato, em um tubo de ensaio; ._._________¦ lizamd© uma pipeta juntar soluto
por conseguinte lhe ficaríamos j n____F________i__r__- ^hWtÂ
sumamente gratos se v. s. tivesse
contendo o carbonato de modo a
l____W__f-_Wr__
formar-se uma camada por baix. do
remetw-nosuma
de
bondade
a
hidróxido, adicione 10 cc do soamostra dessa cisca, aproximatuç&o a 20% de cloreto de stronclo
damente 1/2 ou 1 quilo.
e depois de alguns minutos neutrabacalhau
Rogamos que procure secar óleo da figado da
Hae ã fenoKateina. Junte então um
bem a casca antes de despachaexcesso de aoido clorídrico 0 1 N,
Farda
Revisão
na
Foi inscrito
não dão direito, aliás, ao exerci- la. O pacote ou volume deve ser macopéia, o óleo de figado de faça passar rapidamente a ar duo excesso
cio da profissão, para o qual se dirigido a: Mr. B. A. Krukoff, cação como substituto do óleo de rante 4 minutos e titule
0.03
N de hiácido
solução
de
Oarden,
pela
York
Botanical
New
torna necessário um exame de
figado de bacalhau.
droxido
de
sodfo.
Brunch
Bronx
Park
(lYwdham
habilitação perante uma comisO teor vitamlnoso do óleo de Tratando-se da detennlnação de
são oficial, em cada Estado da P. O. New York, N. Y.
no carbonato de
fígado de cação é superior ao de bloxl _o A.de carbono
Pedimos o favor de não se es- óleo
Kuyper
e Louis M.
O.
cálcio,
União Americana em que o dle
de fígado de bacalhau, por Jones, autores do processo
a
no
de
escrever
pacote
plomado pretender estabelecer-se quecer
"Amos- este motivo é que foi incluído descrito, (Ind. Bng. Checa. A.acima
E.
recomendação:
seguinte
ou exercer por qualquer outro
Farmacopeia.
óleo
na
28
este
IS,
1941,
801)
tratar
de
g.
propõe
modo a profissão farmacêutica. trás sem valor comercial, só
de pó por lc.e. da solução de OBN
em
exista
é
O
cação
que
peixe
cientifico.
interesse
Termina destacando o alto nivel
a 0.1 N e ft cc. da solução de etoBrasil, reto
Para que seja a v. s. mais tacll abundância nos mares do óleo
cultural do ensino e do proflsde stronclo a 20%; neutrallsár,
de e efetuar
aproveitamento do
a dosagem sem borbulhasionalismo farmacêutico nos Es localizar a arvore, remetemos e o figado
satisfaz inteiramente mento de ar.
seu
**s
tados Unidos, que se constituem, uma folha da mesma.
A. N. •*¦
tanto
fins
terapêuticos,
desde modo. um vedadeiro exen\- Se for possível Um agradeceria- para
-¦qr
o óleo de figado de bacapio para o Brasil, neste parti- mos nos remetesse a amostra da quanto
lháu.
cular.
| casca expresso via aérea, o que
A Estado do Rio Orande do QUE VERTIGEM/
O sr. presidente agradeceu as seria muito importante.
contribuições trazidas á união, e,
Teremos muito prater em re- Sul é, segundo nos parece, o unia*rf ^ter*****'^m**m***mmmmmm^^mm.
após proclama os consóclos ins- meter-lhe a importância das des- co que tem intensificado a culindustriasua
crer
tura do piretro e
critos para falar na próxima reu- pesas que isso ocasione. Por
nião, suspendeu os trabalhos.
sinceramente que ficaremos pro- lização.

V_.7V_.DIOI.
aumenta, os glóbulos sangüíneos
traqueeftty. E' de tosto delicioso
at Idades.

de
S.
Paulo
JlniSo Farmacêutica
— "A
forma extrato fluido" — Materia médica homeopática — Ensino farmacêutico
nos Estados Unidos

JmMfadiazina
#'

A S> de abril próximo passado,
reuniu-se, em mais uma sessão
ordinária, a União Farmacêutica
de Bio Paulo, sob a presidência
do Io vice-lpresidente, farmaceutioo Marques Simões, secretariando os sra Paulo MaUet e Francisco de Oliveira.
Após o expediente, foi dada a
palavra ao sócio Adalberto PePetrone, que discorreu sobre a
sulfadiaslna, o mais novo dos
sulfaderivados. O orador comenta as aplicações e as propriedades do novo composto, divulgando as mais recentes aquisições
nesse sentido.
A seguir, o só2io Marigo Martins comenta longamente o trabalho "A forma extrato fluido, de
autoria do prof. Virgílio Lucas, salientando, ao l&do dos méritos dhrulgatórios do referido
trabalho, os pontos em que se
discordantes.
%ÉOCMB opiniões
trechos que necessita
mps amplo esclarecimento.
Srios sócios tomaram narte
debates que e seguiram,
em torno das vantagens e lnconvenlentes da forma extrato fluido. Sucedeu-se, na tribuna, o
sócio Almeida Cardoso, que codo dr. Ary Pimenta um artigo-Laboratório
Cli
res, Inserto em
nlco". sobre casos de intolerancia láctea curados pela <»ethusa
slnapium em dinamlzacãr homeopátlca. Salienta a crescente
aceitação das doutrinas hanemanianas pelos médicos alopatas. e
preconiza uma futura síntese das
escolas teraDêi't*cas. hoie antasônicas.
Finalmente, é dada a paiavra
ao sócio C. H. Liberalli, que expõe o estado atual do ensino far
maceutico nos Estados Unidos
O orador frisa que a liberdade de
ensino, na Republica do Norte,
em nada pre lontea a sua eftelend_T pelas severas normas que
são estabelecidas para a obten1 H_> do i_«rtn_eclmento por parte. não do gbverno, mas da própria classe farmacêutica, através suas corporações profissio^
nais. sfostra.quais os requisitos
mínimos para esse reconhecimento, e discorre, em seguida, sobie o curso farmacêutico, feito
mim minimo de quatro anos. e
suas cadeiras integrantes, ateumas das quais exleem professores
"full-tlme". Enumera os grãos
uni ver. Itá toe concedidos pels/ escolas norte-americanas, os quais
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Um relógio sem
ponteiros
O tempo caminha a sessenta minutos por hora. O maquiDántsmo do relógio tambem está fundonando normalmente.
"não
tem ponse, entretanto, que para o Farmacêutico ele
teiros". O Farmacêutico não precisa ver que horas são para
socorrer o doente cm perigo e cuja vida depende as vezes
dc um medicamento oportunamente tomado. E é de velo
sacerdócio, vir
pular do leito, estremunhado e, fiei ao seu
busca de
atender ao cliente aflito que lhe bate a porta cm "Bayer"
e
um remédio de confiançai garantido pda CRUZ
receitado pelo médico com a recomendação de
administra-lo o mais depressa possivel. Quanta
do megente deve a vide a apfc_ç*> oportuna
dicamento, que só a dedicação do Farmacêutico
Se é Bares
tornou possível! Abençoa-to é um ato de justiçai
Bom
é

Professor Tamandaré
de Toledo
Continuação da 22 pag.
São Paulo, tendo, pelos seus grandes serviços prestados a esta _?reluLaçâo, recebido o titulo de seeie
ta _orario.
— x —
Meus senhores, o que acabo de
diaer sobre o Professor FlrminoTama/ndaré de Toledo Junior é «renas um resumo rápido de seu _t ande manancial de trabaliho. üm estudo detalhado do grande vala tíientifico do Professor Tamandaré ea
deixarei para o erador oficial da Sociedade que o deverá fazer a 12 de
outubro.
Neste momento, qufe ap__a* <í**er
Ida jaudade desse gran d* n*.tre.
'desse
grande amigo.
A Sociedade de Farmac.e c * _ulmica de Sáo Pauto reunida hoje.
di. de *_u
precisamente no trigesi mouma
.muito
passamento, presta-lhe
simples homenagem. Ma6 *» é erande a simplicidade deste ato muito
maior o é a sinceridade com que
aqui nos reunimos para dar cumprimento ao nosso dever de amisfo
Professa irmino Tam anda *+ d*
Toledo Juniot a Sociedade d* «"armacia e Química de Sáo Paulc chora saudosa a sua falta.
Meu querido mestre e a___«"•.' * ti
lhe presto a rr'-*1* .on_-__«7etT. de
saudade e eraticião."
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"O tempo dura bastante para aqueles
qne
sabem aproveita-lo".
Leonardo da Vinci
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Por A. N. LAGO
i

A alimentação apresenta-se como um fator decisivo na guerra
atual. Aliás, se pesquisarmos
bem a evolução social-econômica, vamos verificar que "quase
todas as guerras foram originadas por problema, de alimenta_ãon. E, assim, a necessidade de
comer é a causa e tambem o instrumento de terminação desses
combates armados pois a fome é
o maior adversário dos beligerantes.
A alimentação domina as
atenções e os esforços dos responsiveis pelos destinos das nações, porque ainda, com a
sua grande amplitude, engloba a alimentação, durante o
periodo da guerra, que mostra
dois itens importantíssimos: —
a nutrição da população civil e
a nutrição dos combatentes. E
disto se relaciona tambem a ali*
mentação após a guerra, compreendendo a que diz respeito ao
suprimento normal e aos meios
de corrigir os efeitos de carêncie determinados pela época da

Bntre os pioneiros que eleva- falecendo em conseqüência de
ram e honraram a profissão far- envenenamento pelo ácido ciammacêutica, Carlos Guilhermes drico por ele Já descoberto no
âcheele se destaca brilhante, azul da Prússia. Deixou-nos, popela enorme soma de contribui- rem, a pleiade de suas briláxanções notáveis que perenemente tes descobertas e seu "Tratado
ligam seu nome ao progresso da Químico sobre o ar e o fogo",
alem de outras obras, nas
química e da Farmácia.
A passagem, este ano, do bi- a humanidade só vê motivos quais
para
centenário de seu nascimento, Jamais esquecê-lo.
ocorrido em Straulsund, na Suecia, aos 29 de dezembro de 1742,
dà ensejo a um maior comenta- Cafeína e Teobromína prorio sobre sua obra, donde fácilduzMas no Brasil
mente se pode aquilatar de seus
Com a presença de altas autoimensos méritos.
Com seu ingresso numa far- ridades civis e militares, foi inaumacia de Ooteborg, começou ele çrurada em São Paulo a grande
tm 1757, o longo periodo de seis instalação da Industria Orogano,
anos de aprendizagem, que, con- que pela primeira vez vem de
no país, a cafeína e a
tinuando depois em outras loca- produzir,
teobromina.
lidades de seu pais, foi o alicerce
O ato foi solene, tendo sido
que o capacitou a tornar-se um inaugurados, na
mesma ocasião,
. dos mais eminentes quimicos de os retratos do Presidente
seu tempo. Em 1775 encarregou- Vargas e do interventor Getulio
Feraanse da administração de uma far» do Costa.
macia na pequena cidade de
KOêping, acabando por adquirila e preferindo-a, mesmo, á cadeira de química em Berlim oferec-da por Frederico, o Grande.
Desde os tempos de seu aipren«fixado, patenteando a agudeza do
seu espírito observador, iniciou
j^ele a longa série de descobertas
que o haviam de imortalizar.
E cs outros ? que bela turma I
Assim, em 1760, verificou que «Abrindo as vastas bocarras,
Não ba quem com eles durma
o cálcio e o fósforo são os prin- Cantam clarins e ____f__T__ I
Achando a "música" "pau".
cipais componentes das cinzas Explodem foguetes no ar I
Qualquer um deles, se toca,
Uma alegria sincera
Longos aplausos provoca,
dos ossos. Dois anos depois des- De
todos
nos
se
apodera
Vibrantes,
em alto grau.
e,
ácido
em
fluoridrico,
cobriu o
E a todos teu exultar!
o
1774, obteve o cloro, tratando
Logo na fila primeira
Wóoddo de manganês pelo ácido Das boticas mais "i-oskó-es*Vemos o Abei de Oüveira,
elófidrico, fez sobre ele observa- Que vivem botando os botes
Cujo pistom tudo vale,
labuta diária,
Enquanto, firme, a seu lado,
çGès notáveis, verificando quase Numa
As drogarias mais ricas,
Gargeia, sempre afinado,
.fedas as suas propriedades.
Que sfto pras pobres boticas
O clarim do Ltberali.
manganês
o
daa
JMstinguh.
'
O que um rei é para um pária,
as
ferruginosas,
com
preparações
Quem ha que ao Virgílio Lucas
quais era antes confundido; ob- Tydo vibra, todo exulta,
Veja ficar em sinucas
teve o permanganato de potas- Tudo as tristeaas sepulta
os tímbafcs repique ?
Quando
sio e descobriu o oxigênio inde- Sob montões de alegria !
E quem, na veflba requinta,
Tudo, com cbope e cerveja,
Lembrando uma idade extinta.
pendentemente de Priestley.
Gostosamente festeja
Iguala o David Meinicke?
De 1776 até o fim de sua vida, Tão
grande e festivo dia I
a obra de Soheele caracterizouEo Heitor Luz, no trombone ?
p se pela descoberta suc.siva de E'
Pode existir quem ressone
circulando
agora,
que,
importantes drogas quj ./.-.as, no- A GAZETA
comemora
Quando ele toca? Pois sim!...
vos processos de fabricação de Seu décimo aniversário,
E quanto ao Majela Bijos.
preparações farmacêuticas e va- Dez arrancadas vibrantes
Duvido qoe haja mais rijos
lorosas contribuições, que muito Que ae tornaram marcantes
Flautins do que o seu flautim.
ajudaram o desenvolvimento da Nas folhas do calendário!
E o Tônico (o Lago Filho) ?
qã-mica analítica; encarecendo o Des anos
Clarinetista de brilho,
seu valor pela consideração da Dedicada de vida intensa,
á desse imensa
Excede seja a quem for.
magnitude da sua obra em rela- Que o
estima
E
o Uma e o Evaldo Oliveira
e
bendiz,
povo
Ç&o aos parcos meios dos labo- Embora, coisa engraçada,
Deixam longe, na rabeira,
ratórios farmacêuticos onde sem- Quando bebe a limonada,
Quem toque bombo e tambor.
Fique de cara amarrada
pre viveu.
Tendo uma -"orquestra** táo boa
Dos cálculos da bexiga retirou E torça, mesmo, o nariz...
Que, tocando, sempre entoa,
o ácido úrico, extraiu o ácido
anos cheios de louros,
Sem desfazer em ninguém.'
benzoico do benjoim, descobriu Dez
Acumulando tesouros
E* dam, pola que a GAZETA
os ácidos oxálico e molidbico, e De
vinte e quatro quilates,
Náo toca só opereta;
ainda o ácido tunguistico em um Ensinamentos preciosos
Toca óperas tambem
minerai chamado scheiiU", que fin artigos primorosos
Hoje, a noitada é de gala.
primeiro estudou.
Que encerram quaisquer debates.
Na
vasta e repleta sala
Descobriu o ácido tartárico, o Dez anos
insana
de
Das
luta.
relações que possue.
su.ts_dr.co, o arsênico e, do es- Mantendo fins. a batuta,
E onde, bancando o "penetra**
paio pesado, retirou o oxido de Que rege a orquestra da Idéia,
Que «6 versinhos perpetra,
Milo.
Orquestra oqjGS maestros
Tambem entrei, tombem fui
flssinou a preparar por preci- Têm cérebro e dedos dextros
Na vasta sala. eu dizia,
pttaçfco o calomelano e o arae- E empolgam toda a platéia.
A GAZETA, neste dia
nisto de cobre, que tomou o no- A frente
"filarmônica**.
da
"verde
Em que dei anos completa.
de Scheele".
BM de
Cabeleira babUtelca
Recebe
aplauso» á bossa
Do leite extraiu o ácido láctico Avessa ao pente e á loção,
E nova etapa começa
e a lactose, descobriu a gliceri- Levanta-se o velho Lago,
Subindo em "prise" direta.
OS e escreveu uma monografia Que nunca teve kanbego
Pasmas portanto, á GAZETA,
«obre a preparação do ácido cá- Nem sofre do coração.
Nesta
data em que a ampulbeta
trleo por ele descoberto.
El-lo,
Do
enorme,
Tempo
toma a virar I
gigantesco»
O ácido máUço, o éter acético, Carnera cavalheiresco
Palmas,
nesta data
palmas,
ácido mússico, o gálico e o pi- Qoe nunca beijou a lona,
Tio fulgurante e tio grata
ii são tambem descobertas E entre cujos dissabores
A quem com ela privar I

AO 10 ANIVERSÁRIO DA
"GAZETA
DA FARMÁCIA"
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homem que
ÜMBgUhl conservar o vinagre,
MfeOM.tendo-o ao aquecimento em
ttomo cerrado.
Carlos Guilhermes Scheele, farm__-*utic. e grande cientista, teve sacrificada sua vida em 1786,

f-oi o primeiro

Avulta o de ter leitores
Que passam sempre a "carona---.

E* ele, o chefe da banda.
Be é que aos outras comanda
Na mais perfeita harmonia.
Ele é que marca o compasso,
Mostrando que é mesmo "braço*
E é ••crack" na melodia.

Que, pelos anca em fora,
Oomo as Instante de agora,
No qual men abraço eu trago,
Bu possa, em verso perneta,
de novo a GAZETA,
O jornal do Antônio Lago!
|"8audar
Sebastião FONSECA

e guerra
EVALDO DE OLIVEIRA

Após a primeira Grande Quer*
guerra. Portanto, é um problema
magna. E, atualmente, todos são ra, os trabalhos ds reconstrução,
obrigados a participar da con- de cidades ** de homens, se desflagração e o governo brasileiro, envolveram com vigor? e enfcuhá poucos dias, mostrou a impor ÉM»
A comissão norte-amerkana,
tancia da produção, afirmando
na
Alemanha, socorre o povo
que o Brasil está participando,
pela exportação de alimentos, a com alimentos. E os bons resultados indicaram que, ao cabo de
par de outros produtos
Em fins de 1940, H. A. Phillips cinco anos, a tuberculose passou,
ASSOU, _-___*
escrevia, no T. «Amer. Mer- ao invés de matar 19 por 10.000/^
cury", de Nova York, que, para homens a vitimar 8 por
abastecer um combatente, é ne- habitantes.
K. Faber, em 1938, publica qus
cessário o trabalho exclusivo de
2 homens. E neste tempo acham- a falta de carne e de peixe foi a
se em luta cerca de 30 milhões causa da alta mortalidade por
de soldados. Portanto, 90 milhões tuberculose na Alemanha, ua
de indivíduos ..tavam presos á época do bloqueio aliado.
A nutrição, pois, surgiu aos
guerra, afastados, por conseguinolhos
do mundo, como um perte, de qualquer atividade normai.
sonagem
de primeira grande»,
E a principal repercussão dessa
modificação de ritmo dç trabalho um grande militar, fator decisivo
se refere ao último, á produção, dos povos.
Os estudos sobre o assunto to*
ao transporte e distribuição dos
alimentos. Hoje, o jogo destrui- maram os gabinetes, os laborador queima, talvez, o dobro do tórios e as clinicas dos cinco
continentes.
número citado por Phillips.
Institutos e sociedades, em
Se volvermos ao passado e pararmos em 1914, teremos a tragé* grande número, passaram a tradia dantesca que matou 10 mi- tar do aproveitamento das subslhões de homens hígidos, alem tancias próprias do pais para a
de espalhar uma legião de seres alimentação. E avultam a Gerdeformados e sub-nutridos, che- mania, o Japão e os Estados Unidos, nese campo. E, pouco temgando a merecer bem a classifi"a
cação de Sudermann, de
mais po antes da segunda guerra
gigantesca imbecilidade desde as mundial, tínhamos noticia de qne
Cruzadas". Nesta fase do mundo, os alemães experimentavam os
verificamos que, de alimentação, alimentos sintéticos, Já tentados,
muito pouca coisa conhecíamos. em 1916. sem resultados. E a Escola Técnica Superior de Berlim
E os exemplos são múltiplos
A Dinamarca, esgotando toda a buscava várias sínteses alimentamanteiga que produzia para %a res e já havia conseguido comAlemanha, é um deles. A escas- primir a farinha de trigo, em
ses desse produto determinou 1.200 atmosferas, fabricando
quenos cilindros da preciosa su
que a margarina e o leite desna- tancia.
E, em 1940. já n
tado fossem impotentes para imdos
combates,
sem njmWtTn SmlL MÍ
pedir a epidemia de xeroftalmia ficiente de
legumes
e fru
*fòr-XL
das crianças
dinamarquesas.
"obsercas
a
para
população civil,
Bloclc verificou em 1917.
vando-o 88 crianças, que a ali- neceram, no espaço de três m<
ses, 80 bilhões de doses de pastlmentação sem manteiga era lhas
de vitamina "C" a 1 bilião e
igual á xeroftalmia.
Depois, todos verificaram que a 800 millões de crianças das escecausa verdadeira era a ausência Ias públicasE, na França ocupada e vencide vitamina "A".
da,
as crianças receberam dos
A pelagra (é outro exemplo)
EE.
Unidos, por intermédio da
tamber imperou nos prísionel- benemérita
Cruz
Vermelha, prinroc de guerra do Egito, devido a
"bonbons"
cipalmente
alimentação carente.
"C", de banana de vitasec.i HD",
com
E casos numerosos de avitaml- mina
leite
em
"D",
vitamina
**B"
de
pó,
nose
hipoavitamlnose
"C, apareceram com a falta dee alem de 400 ton.jlalas de leite
e 90 mil quilos de mevlveres, causando não só efeitos condensado
laço,
imediatamente
após a degraves nos indivíduos, mas, o que posição das
armas.
Portanto
o
é mais terrível, na descendência.
socorro
primeiro
a
é
alimentação,
As mulheres que engravidaram,
a doação de vitaminaqueles longos dias de sub-nu- notando-se
trição total, jogaram ao mundo nasE, e sais minerais.
se, além da qualidade *
produtos humanos dignos de lósquantidade
de alimentos, ainda
tima, pois vários materiais nuatendermoc
ao que Tannhauser
tritivos essenciais â formação de chama
"poder
de
de saciar", crêsum gênero humano faltaram em ce
a
complexidade
do torEMi
grande dose.
E todos nós sabemos que a mento alimentar.
Exemplo de conhecimento dai - ?«_
Alemanha caiu. em 1918, frente
necessidade
de impedir a "de- t—
aos aliados, rendida pela supremacia indiscutível do general bacle" pela carência, pela sub- f i
Fome. E um dos fatos mais elu- nutrição, na guerra, foi dado,
cidativos sc resume em o nume- recentemente, pelo. secretário da a _,
ro de 763.000 pessoas, quase a to- Agricultura dos Estados Unidos \_^
taiidade de crianças, que perece- de América do Norte, Claude Wlram a mais, vitimadas por tu- lhauser. cogitando, imediatamente. ao ocupar o cargo, de intensiberculose!
J. Harpole escreveu, entretan- «car e regularizar a agricultura,
to, que "foi a carência de nll- de policiar o fornecimento ds
mentos vitamlnlzados que causou, trigo, de incentivar o aumento
realmente, o enfraquecimento de alimentos vitaminados, traum grande plano de produ
das Potências Centrais e as levou _ çando
_
final
á
rendição poSr«iâ!7í?0/ armazenagem de allmen
taminasTacomkUéTcoSS JSrral *"-•¦ '?"»***>. ««im. um vasto e
suficiente celeiro. Demonstração
m

gem. Sem vitaminas, a nutrição
é impossível.-* ^^
E é preciso que se recorde que
Já em 1894-1907, os soldados austriasos apresentaram xeroftalmia, e que, na guerra rusao-japonesa. 200 mil soldados Japoneses apresentaram o terrível
beriberi!
Portanto, as vitaminas sempre
estiveram presentes nas lutas,
retirando combatentes
I

pratica eloqüente de que o alimento. na guerra, é tao
util coo a arma. A verdade,p__s, é esta:
sem alimentos, a vitória dos exércitos é utopia. Armamentos mouernos, entregues a soldados desnutridos, não podem funcionar
com a potencialidade calculada
pela técnica. E. para a guerra, na
guerra e depois da guerra, o
principal elemento é a alimentação racional.

