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CAPITAL FEDERAL
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-

Departamento Nacional
da Propriedade Industrial
Expediente da Seção de Recursos

Dia 4 de fevereiro de 1964
Neatlé Sociedade Anônima - No
pedido de reconsideração do despacho
de indeferimento no têm) 392.728.
- Promova a modificação da firma.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE PATENTES
Dia 4 de fevereiro de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de re

:urso previsto pelo art. 14 da Lei
e.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
mais dez dias - para eventuais
juntadas de recursos. • do mesmo não
re tendo • alido nenhum interessado,
kcain notificados os requerentes abaixo
etencionados a comparecer a êste Depurtamento a fira, de efetuarem o pagamento da taxa finai concerente a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do art. 134
do Código da Propriedade Industrial.
PRIVILEGIO DE INVENEÃO
DEFERIDO *
N. 113.198 - Aperfeiçoamento em
ou relativos a dispositivos para a ignição ou formação em um arco carbônico
por ermo:11310 para projetores cinematográficos com um sistema ético em suspensão cardanica e um aleiro imã para
estabilizar o arco - N. V. Philips'
Oloeilnmpenfabrieken.
N. 117.02t - Nervo tipo de automático para radio receptor Celestino Orneias Govêa Batista.
N. 140.081 - Aperfeiçoamentos introduzidos em tracador de espulas para
Teares automáticos - Guilherme Honegger.
MODELO DE UTILIDADE
DEFERIDO
N. 97.257 - Nova guarnição de
borradia para portas de geladeiras e
outros - Fábrica de artefatos de borracha Cruzeiro S.A.
N. 118.562 - Nevo morra:, de
brinquedo - Representações Ferreira
Ltda.
EXIGÊNCIAS
N. 91.319 - Elektrit Inda:iria e Comércio. - Cumpra a exigência.

N.° 131.832 - Paulo Tanikawa
REVISTA DA 'PROPRIEDADECumpra
a exigência.
N.° 132.968 - Philco Corporation Cumpra a exigência.
INDUSTRIAL
N ' 111 465 - General Motors Cor.
h.' liz .1,1 - The National Cash poration - Cumpra a exigência.
N. 97.642 - Michela Ucci. - CumRegistar Company - Cumpra a exigènN.° 137.187 - Dornenico Ferri pra a exigência.
Cumpra a exigancia.
N. 111.731 - Indústria de Lustres cia.
N.° 122.478 - Fábrica de Grampos
N. 138.724 - Francisco Basill Astroluz Ltda. - Cumpra a trigene Máquinas Onça Ltda. - Cumpça a Cumpra a exigência.
exigência.
N.°. 138.725 - Francisco Basili N. 112.090 - Les Laboratires
Walter Mario Stroe- Cumpra a exigência.
N.°
122.501
-Dausse. - Cumpra a exigência.
bel - Cumpra a exigência
N. 155.026 - Philco Corporation.
. DIVERSOS
Epel S. A. Indústria
N.° 122.09
- Cumpra a exigência.
Comércio de Ariprelhos Elétricos e
N. Arnp Incorporated. - Cumpra Cumpra a exigéncia.
N." 148.593 - Percival Lafer
a exigência.
Tendo
Co. cia ra havido na publicação da exigênN. 422.528 - junkers
N. , 117.204 - Companhia Brasileira
iam nesta data providenciei uma
de Cartuchos. - Cumpra a exigên- G.M.B.H. - Cumpra a exigência.
retificação, tornando sem efeito.
• N." 122.537 - Metalúrgica Wallig
cia.
N. 117.939 - Cebo Carlos Borsa. S. A. - Cumpra a exigência.
EXIGÊNCIAS REPUBLICADAS POR
N." 122.540 - -Metalúrgica Wallig
- Cumpra a exigência. •
TEREM SAIDO COM
N. 119.186 - Adlof Bauer. - S. A. - Cumpra a exigência.
INCORREÇÕES
Cumpra a exigência.
N.° 122.541 - Metalúrgica Wallig
S.
A.
Cumpra
a
exigência.
Marcar Marietta Corporation - no
N. 119.333 - Stanray Corporation.
N.° 122.569 - Tsuneo Nuzawa - pedido de transferência do Muno número
- Cumpra a exigência.
4.248 - Cumpra a exigência.
N. 120.590 - Fábrica Termobrás Cumpra a exigência:
N.° 122.576 -- Stanaearlon N. V.
de Artigos de Vidros Ltda. - Cumpra
N.° 121.535 - N. V. Philips'Gloei.
- Cumpra a exigência.
a exigência.
lampenfabrieken - Cumpra a exigência
N. 120.930 - Romano materiais
N.° 122.371 - International Business
N." 122.588 - Wilson Alpino Acpara construções Ltda. - Cumpra
corsi e Anciases de Abreu Cardoso - Machines C.orporation - Cumpra a exigência.
exigência.
Cumpra a exigência.
N. 121.716 - EPEL S.A. IndúsN.° 122.591 - Metalúrgica Wallig
tria e Comércio de Aparelhos Elétricos. S. A. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- Cumpra a exigência.
N.° 122.662 -- Martiniano Rinaldi INTERFERÊNCIA •
N. 121.717 - EPEL S.A. Indús- Cumpra a exigência.
tria e Comércio de Aparelhos Elétricos.
N. 122.725 ---,Benedito de Camargo
DIA 4 DE FEVEREIRO DE 1964
- Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. 121.718 - EPEL S.A. IndúsN.° 122.736 - André Africani Notificação
tria e Comércio de Artefatos Elétricos. Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. 122.755 - Macedonio Vaccari Urna ver decorrido o prazo de re.
N. 121.788 - José Martin Morillo. Cumpra a exigência. curso previsto pelo artigo 14 da Lei
- Cumpra a exigência. ia. 4.048 de 29-12-81 e mais Dez Dial
N. 122.764 - Willem Visser N. 121.985 - Laszlo Rideg e Geor- para event uais juntadas de recur.
Cumpra a exigência.
ge Lendvai. - Cumpra a exigência.
soe, e do mesmo não se tendo valido
N.°
122.849
enlatar
Israel
Levy
nenhum interessado, ficam notifica.
'N. 122.094 - Waldyr Paulo de
Cumpra
a
exigência.
doa os requerentes abaixo menciona.
Aguiar. - Cumpra a exigência.
N.° 123.011 - Edson Bahiense - dos a comparecer a este Deputa.
N. 121.372 - Birs Beteiligungs Und
Cumpra
a
exigência.
mento, a fim 'de etetusrem o paga.
VerwaItungsgessellschaft. - Cumpra a
N.° 123.271 - N. V. Philips Gloei- mento da taxa final concernentes a
exigência.
N. 122.134 - Telefunken G. M. lampenfabrieken - Cumpra a exigência. evedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta Dias -.
N. 123.356 - Arnaldo Ogleari - na
B. H. - Cumpra a exigência.
forma do parágrafo Único do ar.
Cumpra
a
exigência.
N.° 122.272 - Westera Eletric Comtigo 134 do Código da Propriedade
N. 123.408 - Antônio Giampietro Industrial.
pany Incorporated - Cumpra a exigênTrinchara e Casara Arcuri - Cumpra
cia.
N.° 122.301 - Mathilde Huckle Zipp a exigência.
•
MARCAS DEFERIDAS
N. 123.557 - Clark Equipment
de Soria, Moises Soria Beja e Roberto
Samuel Gurfinkel - Cumpra a etigén- Company - Cumpra a exigência.
N. 235.089- klertolan - Parbwe
Hoechst Aktiengesellsehaft Vorm
eia.
N.° 123.588 The Udylite Research Ke
Meister Lucius Brunrng - el. 1.
N.° 122.319 - Tomiji Tarukawa - Corporation - Cumpra oexigência.
N. 438.534 - Pisoflex - Primeira
N. 123.598 - Frigorífico Wilson do Indústria
Cumpra a exigência.
Brasileira de weltros LM.
Brasil
S.
A.
Cumpra
a
exigência.
N.°122.355 Apparecebi
bera S.A. - el. 34.
N.°
123.638
L'Eclairage
des
VehiDi Raffreddamento S.R.L. - Cumpra
N. 437.919 - Ninguém Conhece
cuias Sur Anil - Cumpra a exigência. Ninguém
a exigência.
- Empresa Gráfica 410
N.° 127.614 - N. V. Research La- Cruzeiro" S.A. - el. 32.
N.° 122.405 - Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft - Cumpra a boratorium Dr.- C. Janssen - Cumpra
N. 437.937 - B.E. Cia. Johnion
a exigência.
exigência.
Johnson do Brasil. Produto
s eirúrad•

• -
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DIÁRIO OECIAL

- As Repartições Públicro
aingír-se-ão às assinatura°
anuais renovadas até 28 sl°
'destinado á pablicação
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e
fornais, dtáriamente, até 'às
OOMILVON.MEMAL
iniciadas, em qualquer époost
11 horas, exceto aos sábados,
ALERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
- Á fim de possibilitar si reaasVaçe
PUlin.cAÇ6as
~Wall Pis nao,,io INS arampi o
11,30 horas.
messa
de valores acompanho.
FLORIAM°
1
ALVES
perfinen
MURILO
FERREHRA
GUIMARÃES
- As reclamações
dos
de
esclarecimentos quane3
les à matéria retribuída, nos
á
sisa
aplicação,
solicitamo4
DIÁRIO
OFICIAL
~OS de erros ou ornissães, deusem
interessados
prePo-,
os
••. 15.0 és
verão ser formuladas por etrencialmente cheque ou DM
•.,S.
frito.. áSeção de Redação, dao
Indarale~ rir MI...1~
postal, emitidos a favor do
e
s 17,30 horas,à
no máximo
1.a4atrla • MOTII.K.
Tesoureiro do Departarnen0
até 72 horas após a sai da dos
bens,. viso mos si IC444140 De& ÁV I I"Mi
de Imprensa Nacional,
órgãos oficiais..
- Os suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais s4 oe
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos Assinantes que
FUNcioNÁatoS
ressalvadas, por quem de di- REPARiiçÕKS E PAr
os solicitarem Ho aio da cosi-.
reito, rasuras e emendas.
viatura.
Capital e Intérior;
Capital 'e Interior:
- Excetuadas as • para o
- O funcionário público fe450,00
„ Cr$
400,00 Setnextre
Cr$
exterior, (File serão sempre Semestre . .
deral,
para fazer jus ao desAno
Cr$ 1.200,1M Ana
Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poderconto indicado, deverá provar
E.rterior:
Exterior:
se-ão tornar, em qualquer époesta condição no ato da assica, por seis nieses ou uni ano. Ano
Cr$ 1.300.00L.tno
Cr$ 1.000,00 natura.
- As assinaturas vencidas
-- O custo de cada asremplar
poderão ser suspensa:
, parte superier do endereço vão continuidade ito recebimento atrasado dos órgãos oficiait
"ffi i impressos o número do talão dos jornais, devem os u5sinan- ' será, na venda avulsa, acresci.aniso prévio.
Para flicilitar aos assinantes! de registro, o niés 5 o ano em les providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renonaçõn Com antecedência l ano, e de Cr$ 1,00, por ai*
a verificação do prazo de vali- I que findará.
A fim de evitar solução de ininitna, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas, na
decorrido.
- Ás ReparliçãeyPúblicas
&urdo remeter • expediente
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cl. 23. Com exchiaão de fitas
guarnições sanefas e manequins.
N. 437.954 - Clinombil - Multi- el. 21.
dant Gesellschaft M B
N. 438.237 - José Soares de Castro - Badalo - cl. 42.
N. 438.568 - Vitória - Auto Vitória Ltda. - el. 50.
N. 438.732 - Cristofoli - Metalúrgica Cristofoli Ltda. - el. 44..
N. 438.786 - Rodrigues - Hotel
Rodrigues Ltda. - el. 50.
N. 438.795 -- santa Madalena Viação Santa Madalena Ltda. cl. 50.
N. 439.040 - I B P - Instituto
Brasileiro de Petróleo - cl. 32.
N. 439.301 - Casas do Charque
- António do Amaral - cl. 2.
SupermerN. 439.580 - T E M
cadinho "Tem" Ltda. - cl. 41.
Atlantis
N. 439.602 - Atlantis
Brazil Ltd. - cl. 1.
N. 439.605 - Neer Diracil - Laboratório Léo do Brasil S.A. el. 3.

leha

N. 437.744 - Loja:" Riachuelo Gerloff S.A. indústria e Comércio Ilarcosa - Ferino 460.243 - as a1Cia. Distribuidora de Tecidos . Ria- - Pede para ser anotada na marca teraçõas de nome da titular - Ano.
chuelo - eis. 12 - 22 - 23 - 24
Stol - n. 235.552 a alteração do no- ! tem-se as alterações de nome.
art. 117 :ne da titular. Anote-se a alteração Indiístrias Químicas Mabgual S.A.
37
31 - 34 - 36
de nome.
1).
- Pede para ser anotada na marca
N. 437.745 - Lojas Riad-Ale:o - W.A. Siiaõe , . Dias & Cia. Ltda. Azteca - u. 78.813 a alterapão dl
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- - Transferência para seu nome da nome da titular - Anote-se a alie.
chuelo - els, 12 - 22 - 23 - 24 - marca Chippallium n. 241.7811 - ração de nome.
31 - 34 - 36 - 37 - n art. 117, Anote-se a transferência.
Zavody Jana Sverby Narodni Podn. 1).
nik - Pede para ser anotada na
Laboratório Leo do Brasil S.A. - 'marca
n. 138.439 a alteraN. 439.637 - Ladeira Magazin - Pede para ser anotaea na,s marcas 30 Zetor
de nome da titular - Anote-se a
G. Kerbage & Irmão - eis. 21 - 28 Fructavitmin - n. 262.294.
alteração
de
nome.
•
- 30 - 35- 36 - (art. 117 n. 1).
.Dize Plex - n. 282.120 as anteraN. 439.757 - Representações Pai- çôss
.
Can
Agricork
imobiliária
e
Colode
nome
da
titular
va - Wanclyek Paiva - el. 33 . a Caie - Pede para ser anosa as alterações de nome. - Ano em". .nisador
(art. 117 n.
itada
nas
insígnias Caie - n. 107.784
N. 439.758 - Representações Buo- -Les Laboratoires Rousse' - Trans- - caie - termo 386.709 as-alteraçóes
ro - Evaristo Buoro - cl. 33 - ferencia para seu nome da marca de nome da titu1 ar - An otern-se Se
(art. 117 n. 1).
Dexaeortancil - n. 287.202 - Anote- alterações de nome.
.
se a transferência.
i Endo Laboratories, Inc .- Pede Nina
-MARCAS INDEFERIDAS
I Wall Bleyle 14,.G. - Pede para ser anotata nas marcas:
ser anotada na marca Vetrix Bleyle Percodan - Número 162.179.
N. 379.796 - Retifica Exata - - n. 288.811 a alteração do nome da; Nticodan
- Número 162.180 - AS
Soe. Técnica de Engenharia e Me-titular - Anote-se a alteração de,
arterações do nome da titular - Anoeânica Siem Lida. - cl. 21.
nome.
tem-se as alterações de nome.
Duratex S.A. Indústria e ComerDIVERSOS
cio - Transfere:nela para seu nome' Nièholas Freres - Transleréocia paN. '439.722 - B X - mecânica
da marca Dona Benta - n. 290.379 ra seu nome da marca Vitapointe
RiOmar Ltda. - Cl. 6.
N. 439.726 - Soc. Italiana de - Anote-se a transferência.
número 164.998 - Anote-se a transN. 439.752 - Quinta Duarte - Beneficência e Mútuo Socorro - Transferência
para seu nome da mar- ferência
Alvaro Pinto Duarte - cl. 42.
Aguarde-se.
Turba Pilai, - termo 403.611 N. 440.574 - Biblioteca Pioneira N. 439.727 - pereira Raposo Ind. es,
Laboratório Le C) do Brasil Soc.edade
Anote-se a transferência.
de Administração e Negócios - Enio de Ceras e Pastas Ltda. - AguarAnônima - Pede para ser anotada na
Laboratórios
Gemballa
Ltda.
Martins Guazzelli - ci. 32.
de-se.
Transferência para seu nome das marca Saúde L. S. B. Laboratório Sanias do Brasil Sociedade Anóni.
N. 431•940 - Cia. Fiação e Tecidos marcas:
FRASE DE PROPAGANDA
ma Número 169.311 a alteração
Guaratinguet5, - Aguarde-se.
DEFERIDA
E'patonil - termo 407.928.
N. 442.466 - Malamatenia N.
do nome da titular - Anote-se a alNovotussan - térmo 394.492.
teração ec nome.
N. 417.150 - Confie ... Se For Tsabunari - Aguarde-se.
Gemballa - termo 408.375.
Westinghouse westinghouse Elec- N. 439.953 - Instituto Pisdieirtis,
Indústria de Linhos Quatro Poator.
Vitonil - têrzno 409.217.
tric Corp. - els. 1 - 4 - 5 - 6 - larodutoS 'Terapêuticos S.A. Sociedade Anônima .-- Pede para ser.
Sangotone
termo
400.477
8 -- 10 -- 11 - 14 - 15 -- 21 - 28 Aguarde-5e.
anotada na marca Quatro Pontos
Anotem-se as transferências.
- 47 - (art. 121).
S.A. Moinho Inglês
Pede paral 'Númer o 168 .001 - A alteração 'do
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
N. 439.747 - Imobiliária Solimõee TRANSPERENCIA E LICENÇAS ser anotada na marca Indígena - nome da titular - Anote-se a alt.raSolimões S.A. n. 272.915 a alteração do nome da ção de nome.
ci. 33 - (art., 114).
titular - Anote-se a alteração de Foto-Foto. (Seca. Cartografia e Afins
RIO, 4 DE FEVEREIRO DE 1964 nome.
Sociedade Anónima -- Pede para ser
TITITLO DE ESTABELECIMENTO
de
Nom.
anotada
nas marcas:
e
Atiera~
Tre~t^éneio
Mai-cosa
S.A.
Máquinas,
RepreDEFERIDOS
de, Titular de Processos
sentações, Comércio e Indústria Foca
Número 175.365.
para ser anotada nas marcas:
N. 437.743 - Lojas Riachuelo - Cantina Mogiana Ltda. - Trans- Pede
Figura de Foca - Número 175.365.
Marccsa
tézmo
460.239.
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- Foca - Número 175.367.
ferência para seu nome do titulo Marcam - tézmo 460.240.
ehUelo - els. 12 - 22 - 23 - 24 Cantina
Figura de Foca - Número 175.368.
Mogiana - n. 232.679 -Mareosa - térmo 460.241.
- 31 - 34 - 36 - 37 - (Art. 117• 'Azotente
Figura de Foca - Número 175.369. '
a transteréudo
1 Mareoas - tèrméo 460.241.
L 1).
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Minero- 177.873 - Nada há que deferir, a marca já se
L NT ransf ocal .
As alterações de' nome da titular - encontra em nome da requerente.
Anotem-se ai alterações de nome.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
, Humble oa Refiriing Company
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E
Transferência para seu nome da marEXPEDIÇÃO
ca Atlas a- Tèrmo número 217.389
Anote-se a transferência.
ARQUIVAMENTO ' DE PROCESSOS DE PATENTES
Editorial Bruguera Limitada --,
TransferênCia para seu nome da marDia 4 de fevereiro de 1961
aa Rancho Grande -- Têrmo número
Anote-se á transferência.
240.962
(Ficam os professos abaixo mencioSociedade de Artigos Higiênicos Oni- nados arquivados):
blas Sociedade Anônima TransfeN 9 106.150
Oznbn Comercial a
rência para ieu nome da marca Fin- Importadora Limitada.
Têrmo número 440.082 -4ustria
N° 109.051 - Adriano de Oliveira
Anote-se a transferência.
Duarte.
N°109.240 -- Vyzkummy a ZkuaebEditora Las Vegas Limitada .Transferência para seu nome das mar- ni Letecky Ustav.
N 9 109.322 - Vyzkummy a Zkusebtas:
ni Letecky kIstav.
Las Vegas - Tênue: húmero 456.572
N° 111.586 - Nilo Gonçalves- e
Las Vegas - 'termo número 438.967
João Pabreão de Araujo.
- Titulo
N° 112.060 - Roberto Nanninl .Las Vegas - Tèrmo número 456.558
N° 112.180 - Camilo Camano
..- Anotem-se as.transferências.
Blanco.
N° 112.341 - Jacques Agiman.
'Aurichio - Sociedade Anônima InN9 112.545
Adrian Schnyder e
' dústria e Comércio Importação e Exortação - Transferência da marca Abdul Nouri.
N9 112.620 - Hermann Bauer.
akie -- Térmo número 464.039 ..N° 112.786
Robertshaw Fulton
Anote-se . a transferência.
.
Controls CO.
• Editora Unidade Limitada - TransN°
112.932
ferência para
seu nome da aarma UniN. V. PhIlipe Gloeldade Nacional -, Tèrmo número lampenfabrieken.
N9 113.001
464.173 -- Anote-ae a transferência.
Alfred Sá! -Ántoun
Salvador Pubill CarEditora Unidade Limitada -- Trans- ne.N° 113.490
rência para seu nome da marca UniN9 113.497 - Robertshaw Fulton
dade Esportiva - Tèrmo n° 404.174
Contorls Co.
Anote-se
a
transferência.
N9 113.519
Estamparia Caravellas
Sociedade Anónima.
ExigénciRa
N° 113.534 - Affonso João PlacBaker Herzog Produtos QUinale08 ar.
,imitada -- Na averbação de contrato
N° 116.765 - Salvador Pela.
N o 117.624
Oei marca número 152.870 - Cumpra
Maggi Luciana.
N° 132.689 Agência de Publici8 exigência.
dade e Propaganda Axcelsior LimitaBristol Myers Company - No pe- da.
dido de apostila nas marcas de núN9 137.780 - Olavo Silveira Pe%aros 224.710 e 157.528 - Cumpra reira.
á exigência.
N* 137.781 - -Olavo Silveira PeCI. Indústria Palmeiras Máquinas e reira.
Móveis - Cumpra a exigência.
N° 137.931 - Turiguara Flores e
Laboratoires Besins Iscovesco -- Na Animais Finos Limitada.
t ansferência do registro n* 247.374 Antonio Lev,a Mar- .
N9 138.092
Cumpra a exigência.
tin.
Thieie 6 Co. Laboratório Chimico
N° 138.593 - Nailotex Sociedade
armatêuticos S. R. L. --- Na trans- Anónima Fiação Tecelagem e Confecrência do registro e 289.371 ..-, ções.
Cumpra a exigência.
N9 138.868 - Bruno Steimbuch TaCompanhia Cestari - Comércio e wer.
Instituto Petragudui
N° 176.434
&unias Químicas -, Na alteração
e nome da marca' número 181.544 -- Limitada.
N° 188.983
Lojas de Acessórios
mpra a exigência.
Cari Limitada.
Chicopee Mills, ha. .- Na trarts=,,
Panificação Ponta?
No 401.159
ferència do registro np 218.929 -- Limitada.
Cumpra a exigência.
Archibald Mehech.
N o 402.379
Usina Barra Grande de Lençois SoN° 412.681
Moises Dorfman.
aiedade Anônima - Na alteração de
N9 . 413.327 - Yatyr Moreira CaOrne do registro número 263.749 -- sar.
Cumpra a exigência.
Guimarania RepreseriN9 413.895
Agrobrás Comercial e Industrial Sopiedade Anônima -- Na alteraçâo de tacaca Limitaria.
Irmos %abata Lisome do térmo número 441.951 N° 414.356
mitada.
Cumpra a exigência.
N° 414.396 - Sociedade Anônima
Agrobrás Comercial e Industrial So- Raxy.
ciedade Anónima - Na alteração de
414.478 - Rate - Revendedo"tome do térmo número 442.700 - raN°
de Artigos de Toucador e Elétricos
Cumpra a extgênCia,
Limitada.
Disè'obrás Distribuidora Brasileira dg
NO . 414.692 -- Olavo Amaral Fer•
Çalçados Limitada - Na transferência raz 'juntar.
N° 414.694 - Companhia Melhora-,
do regiatro número 458.778 - Cumpra
I exigência.
mentos de Pirituba.
Jorge Romano LoN° 414.790
Diversos '
bosco.
Cormanich
Pacheco 8 Cardoso
Gatti Limitada - Na
N° 415.344
taaas faaincia do registro a° 234,461
Limitada. - •

ti

Veio 4e' 1 94.

Renovadora de Pneus. .N. ;612.967 -•+:3 Laboratóirio Dyoni•
N° 415.403
slo Ltda. - Cumpra a exigência:
Araçatuba Limitada.
N. 614.518 - "Organizaçâo Mara
1\1 9 416.539
Yvos ldo de Souza.
NO 416.559 .-. Joaci Firmo 6 Com- de Obras e Indústria S.A. - Cima.
pra a exigência,
panhia.
N. 616.760 - Angelina Corraa de
N° 416.565 o-. Matilde Costa.
Pinho - Ciunpra a exigência.
N° 416.568
CoadomInio do EcliN. 617.917 - Confecções Chutar
ficio Guarara.
N9 416.611 - Comercial e Imobi- S.A. - Curapra a exigência.
N. 619.831 - Waldemar C. Pinto
liária Cascalho Limitada.
& Cia. Ltda. - Cumpra a exigênN 9 416.732 - Cantina 1020 Limi- cia.
tada.
N. 620.921 - Laboratório Paulista
Horacio Terena GuiN9 416.774
de Biologia S.A, - Cumpra a eximarães.
gência.
N° 416.789 - Companhia Agro N. 620.923 Laboratório Paulista
Pecuária Sul Mineira.
de Biologia S.A. - Cumpra a exiN" 416.842 - Soma Sociedade Mer- gência.
cantil e Administradora Limitada.
N. 620.924 - Laboratório Paulista
de Biologia S.A. - Cumpra a exiN o 416.866 - J. Chabk Yazigi & gência.
Companhia Limitada.
N. 620.983 - Elsa Seldapareili N° 416.872
Ischia Engenharia CiCumpra a exigência.
vil Limitada.
N. 621.819 - Mercantil Suissa InComN° 416.880 - R. Castiço
dústria e Comércio 8•A. - Cumpra
panhia,
a exigência.
N° 416.882 .-- M Y. MaMiado
N. 622.242 - Art. Filma S.A. N° 416.895 - Masubatex Indústria Cumpra a exigência.
de Tecidos Limitada.
N. 622.418 - 622.419 - Tecelagem
Imobiliária Raul ReN° 416.974
Brasil S.A. - Cumpra a exigincia.
bouças Sociedade Anônima.
N. 622.440 - Discos R.G.E. itda.
N 0 416.975 .-•Imobiliária. Raul Re: - Cumpra a exigência. bouças Sociedade Anônima.
N. 622.560 - Anttnio Simões doe
N° 416.976 -- Imobiliária Raul Re- Reis - Cumpra a exigência.
bouças Sociedade Anónima.
N. 622.890 - cerâmica Regina LiImobiliária Raul Re- mitada - Cumpra a exigência.
N" 416.977
N. 623.166 - Plexon Comercial 0
bouças Sociedade Anônima.
Imobiliária Raul Re- Industrial Ltda. - Cumpra a exiN° 416.978
gência.
bouças Sociedade Anônima,
N. 623.174 - Instituo Terapêutico
N o 417.017 - Celupo Confecções Activus
Ltda. -- Cumpra a exigênde Roupas Limitada.
cia.
I. T. A. e InstaN° 417.196
lações Técnicas de Agua e Esgoto S/C. N. 623.214 - Crookas Barnes LaCompa- boratories Inc. - Cumpra a exigênN° 417.205 - Gilinski
cia,
nhia.
N. 623.632 - Casa Araújo FerraN° 417.331 - Novacaibel Produtos gens
Ltda. - Cumpra a exigência.
de Caheleleiros Limitada.
N. 623.680 - Addiator ReclusaN° 417.425 - Domicío Pereira de ma.schinenfabrik C. Kubler - cumpra a exigência.
Mattos.
N. 623.749 - Min Lucas & ComNo 417.623 - Fabriça de Espelhos pany
Inc. - Cumpra a exigência.
Continental Limi tada.
N.
623.766
RICO General Inc.
N9 417.639 -- Produtos Químicos - Cumpra a exigência.
Farmacêuticos e Dieteticos Lochard Li- N. 623.986 - Dr. Leopoldo Oorréa
- (Cumpra a exigência.
mitada.
/4 9 417.651 -- Diogo Lopes Salaza.
Na. 624.120 - 624.121 - 624.381
N° 417.658 - Retentores Pety Li- Shell Brasil S.A. (Petróleo) matada.
Cumpra as exigências.
N" 417.661 - Seitti Yamakawa.
N. 624.142 - Max Mandei Guiemwald - Cumpra a exigência.
N 9 517.666 - Saint Yamakawa.
N° 417.669 - Seliti Yamakacva. N. 624.357 - J. Si P. Mate JáReZuperadora Barão mited - Cumpra a exigência.
1\1 9 417.670
N. 624.358 - Galeria de Arte 7 cif
de Metais Limitada.
Abril Ltda. - Cumpra a exigência.
N° 417.685 - Exportadora &via Na 624.384 - 624.385 - Tecnik
Limitada.
gráfica S.A. - Cumpra as exigênN° 436.183 -- Doceira Mirabell Li- cia.
mitada. ,
N. 624.386 - Indústria Quimire
No 445.488 - Bar e Laches Rand- Mantiqueira S.A. - Cumpra a mit
ro Limitada Arquivem-se os pro- Onda.
N. 624.388 - Instituto Brasileir
cessos.
EXF;EDIENT12 DA SEOÃO
prtorazoonxo
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EXIGÊNCIAS
N. 423.859 - Casa Nunes Martins
Latia, - Cumpra a exigência.
N. 434.897 - Columbia Breadavating System Inc. - Ctunira a exigência.
N. 466.791 - Serraria e Caixotaria Adelino Ferreira - Cumpra a
exigência..
N. 524.902 - A Comereindustrial

çucareira S.A. - Cumpra a exigência.
N. 591.418 --. Lojas Brasileiras à
preço Limitado 8.A. - Cirapra a
exigência.
N. 610.871 - Alfredo •laoaliin Cumpra a exigência.

de Assistência ao Lar Braaliar Cumpra a exigência.

N. 624.649 - Antônio de Lage
Cargueira Ltda. - Cumpra a exigén.
cia.
N. 624.747 - Laboratórios Andramace S.A. - Cumpra a exigência.
N. 624.838 - Aktiebo/aget Pharmacia - Cumpra a exigência.
N. 824.874 - Werner Lambeef
Pharmaceutical Company
a exigência.
N. 624.875 - Henkel & Cie. 0.1i
B.H. - Ounipra a exigência.
N. 624.888 - Hugo Ehermann Cumpra a exigência.
' N. 625.113 - Dollfus-Mieg
Ota
- Cumpra a exigência.
N. 625.157 - Abicai Ifichalsky &
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 625.423 - Comércio de Propa•
ge.nda Especializada UN. - Cum'
pra a exiganate,

•

'
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N. 605.745 - Henrique RI .Geri O presente processo deveria aguardar
o prazo da prorrogação mas por um
lapso foi mandado prorrogar o registro. Torno sem , efeito o despacho
que prorrogou o registro, para que
aguarde o prazo da lei.
N. 621.326 - Soerei Sociedade' de
Cimentos Refratárias Especiais Ltda.
•
- Aguarde-se.
N. 622.190 - Jornal dos Sports
S.A. - Aguarde-se.
N. 623.175 - Laboratório Clinutx
S.A. - Aguarde-se.
N. 623.178 - Instituto Nacional
de Quimioterapia Ltda. - Aguarde-se.
17s. .623.750 - 623.751 - 'fie
Seerwin Unam Company Aguarde-se.
N. 624.415 - Gaudéncio Teixeira
•
Rebelei - Aguarde-se.
N. 624.799 - Laboratório Orces
S.A. - Aguarde-Se.
N. 624.833 - Laboratório Teraplca
Paulista S.A. -•Aguarde-se.
N. 625.154 - Cervejaria Indaial
Ltda. - Aguarde-se
N. .625.155 -- Cervejaria Indalai
Ltea. - Aguarde-se.
e
_ N.
• 625.505 - 625.507- 625.506 Serricchio & Picarem - Aguarde-se.
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO
N. 447.849 - Esportivo - classe 4.5
Irmãos Para= - prorrogue-se 0
reeLstro.
N. 464.615 - Faisca - classe 11 -&fco do Brasil S.A: Indústrias Metaeargicas - prorrogue-se o registro.
N. 481.278 - Yayée - classe 41 Do:eira Yayá Ltda. , - Prorrogue-st
O registro.
N, 553.697
Pruritrat - classe 3
Instituto de Medicamentos e Alergia IMA Ltda. - Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 11
de setembro de 1952.
N. 555.355 - Gulfpride - clasas
47 - Gulf OU Corporation - Prorrogue-se o registro, com averbação
de contrato de exploração a iavor
Companhia Brasileira • de PetzóIeo
"Grlf" por despacho de 14 de junho
de 19GO.
DT. 598.497
Café Itabira - elas'
se 41 - Irmãos Sandrini - Prorrogur-e.e o registro.
•
DT. 607.392 - Aldrex - claese 2 Chen Brasil S.A. (Petróleo) - Pror
rogue-se o registro.
N 607.393 - Celconus - classe 47
Shell Brasil S.A. (Petróleo) Proerogue-se o registro.
N. 607.394 - Coniva - -classe 47
- Shell Brasil S.A. (Pe‘róitea) Prorrogue-se o registro.
N. 607.395 - Conus - classe 47 -

tro.
N. 621.236 . - Eric - classe 6 SIM Sociedade Técnica de Indústria e Comércio S.A. - Prorroguem o registro, não Incluindo as , máquinas e. suas partes Ancluides nas
classes 7- 19 e 17 com exclusão de
amaras ee expurgo para cereais e
máquinas de cortar cana.
N. 621.533 - Rubrohepar-B-Complex - classe 3 - Ormonoterapia
Richter do Brasil S.A. . - Prorroguese o registro.
N. 621.627 - F. Haddaa
36 - Felipe Addaa - Prarroeue'e 36
.
a o reg-atro.
N. 621.845 - Lesotos. • - classe 3
--. Laboratório Normal e.e. - Prorrogue-se o registro.
N. 621.856 - Rehibin - classe 3
- Aktiebolaget Ferros= - Prorrogue-se o registro.
N. 621.357 - Ernblerr.ática - desse 2 - Bolidens Gruvaktiebolag Prorrogue-se o registro.
N. 621.993
elaese
Economia
- General Electric S.A. - Prorrogue-se o registro.
Ne 621.997 - Sana - casem 3 Labseatório Silva Araerjo - amimei
S.A. - Prorrogue-se -o registro.
N. 622.208 - Cegonha - classe 13
- Masi & C4
4 . Ltda. - Peerroguese o registro.
N. 622.326 - C.00per
claear. 6 Cooper Roller Bearings Gompaey
mited - Prorrogue -se o registra reflificando-se a data •eara
N...622.284 - Tunogla - claus 8
- Tunogra S.A: Fábrica dc LM:ripadas - Prorrogue-se o registro.
N. 622.356 - Usinas laleaz.
classe 4 - J. Braz & Cia.„ Ltda. Prorrogue-se o r egistro:
••
N. 622.357 - Flor - classe 40 António Pldr & Irmão Prorroguese o registro.
N. 622.394 - Laboratório 'tirania
- claese 3 - Ludolf dr Cia. Ltda.
- Prorrogue-se o. regi:era.

Ne 422.427 - ACP.. - erase 46 Companhia Imperial de Indústrias
Químicas do Brasil - Prorrogue-se
o registro.
N. 622.430 - Estoril - classe 43
- Teixeira Barbasa e. Ora. Ltda. Prorrogue-se o registro sem direito
ao uso da côr vermelha na Cruz
constante " da clichê.
N. 622.451 - Chá Ribeira - classe 41 - Torazo Okamuto S.A. Chá
Ribeira - Prorregue-se o registro.
N. 622.602 - Domus - classe '24
- C.G.S. Empreendimentos Administração S.A. - Prorrogue-se o registro, com exclusão de artefatos de
tecidos plásticos.
N. 622.606 - Necco - classe 42 Indústria e de Chocolates Lacta S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 622.607 - Necco
classe 43
- Indústrias de Choco:atar Lacta
S.A. - Prorrogue-se o regeste).
•
N. 622.724 - Neotex
classe 39
- The Goodyear Tire 8r Ruboci Com
pany - Prorrogue-se o reglstlo, can
averbação ,de contrato de eeploração
a favor de Compenlea Goodyear do
Brasa Produtos de Boreacha, por
despacho de 3-12-59. •
N. 622.729 - Addo - classe 17 Aktiebolaget Addo - Prorrogue-se o
registro.
N. 623.020 - Dairrdci - classe 11
- Daiznler Benz Aktiengeseilschaft
- Prorrogue-se o registro.
N. 623.083 - Daineer Lana classe 8 - Laimler Beiaz Aktiengesellschait - Prorrogue-se o registro.
N. 623.084 - Daimler Benz classe 11 - Daim/er Benz Aatiengesenschaft - Prorroguase o registro.
N. 623.088 - Figurativa estrela de
três pontas - classe 8 - Delmler
Benz Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o registro. •
•N. 623.091 - Figurativa estrela de
três pontas dentro de um círculo classe 7 - Daimler Benz Aktiengeeellschaft - Prorrogue-se o registro,

D1RETR,IZES E BASES
DA

EDUCAÇÃO 'NACIONAL
Lei n. o 4024 - de 20-12-1961

shell Brasil S.A. (Petróleo) - Prorrogue-se o registro.,

N. 607.396 - Dieldrex - classe 2
Shell Brasil S.A. (Petróleo) -e
Prorrogue-se o registro.
N. 607.397 - Rayconus - classe
47 - Shell Brasil S.A. (Petróleo'
- Prorrogue-se o registro.
N. 611.842 - Revillon - ' classe 36
- Revillon Freres (Societé Anonye
ene') - Prorrogue-se o registro.
N. 612.766 - Radipecon - classe 3 - Lr. A. Wander S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 616.595ETA0 ETAOI .
616.594 - T.A. Pereira classe 44 - Companhia Comercial
Overbeck .- prorrogue-se o registro,
retificando-se a data para 7-5-54. •
N- - Argus - classe 8 José Ferreira Jóias .8.A. ,- Prorrogue-se a registro, -retificando-se á
data para 1-4-54g.
_N, 618.867 - Widia - classe 11 Fried Krupp - Prorrogue-se. o registro, com exclusão de moldes.
N. 620.845 - Febranyl - classe,31
- cia. Brasileira Rhodeaceta Fábrica

DIVULGAÇÃO N. o' 858
.

Preço a Cr$ . 80,00

A VENDA
8eção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia Ia Ministério da Fazenda
.htenda-se e pedidos pelo Serviço de Revi:Mui Poftal
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coin averbação: de contrato de eep‘o-'
ração a .favor de Mer,edes
Brasil S.A. .per deepacao de 3-2-63. •
• N. • 623.092 - Figurativa Eltrele.
de Três Pontas Dentro de ur._ Cire
culO
classe 8 - Lainder
AktiengeSel:Sehaft - Pron. ogue • e 2 o
registro com averbação ec ,:unt- azo
de exploração a favor dc eleire,es
Benz do Brasil S.A. - Dezearae de,
.
8-3-63.
N.- 623.094
Figurativa 1....trele
Três Pontas ' Dentro de- uee Caceie
- classe 6 -e- Laimlei Bera Al-:tire.
ge.sellscbalt --Prorrogüe-sc o •ree.a.,
tro com averbação de cantado de
exploração a• favor de-Merudes Beez
do Brasil S.A'. - Despacho de 8 de
março de 1963;
•
•
N. 623 - 095- - Fgur ativa -Estrela
Três Pontas Dentro de um Circulo
- classe 7 - Dalinler Ben,: Aktiengesellschaft - Prorrogue-ee ce pra.
cesso com averbação de centruto de
exploatção a favor de Menear.. Betz
do Brasil S.A. - Oespacee dc . a de
março de 1963.
N. 623.097 - Figurativa Est eta
de Quatro Pontas Dentro je uni
culo - calem 6
Daim:er Feiiz
Akttengesellechaft - Prerroeue-r.a o
registro.
N. 623.098 F.strela
de Quatro Pontas, Dentro dc uni cit.calo - classe 7 - ljauxitr ' Benz •
Aktiengeeelischaft - Prorrogue-set
registro. , '
• N. 623.099 - Figurativa Estrela
de Quatro Pontas Dentro de um Circulo - classe 11 --: Daar.ler Etna
Akteingesellschaft - Prorro gue-se o
registro.
N.° 623.102 - Lithofoine - classe: 1 - Companhia de Indústrias
Químicas cio Brasil. -- Prorrogue-se
o registro.
•
N.o 623.107 - Pye - Classe: 8
Pye Limited: - Prorroeue-se o registro com averbação de contrato de
exploração a favor de. Ele Te.ecotamunications Limited dc te Responsabilidade Limitada por desp. de 12 de
júlho de 1957. N.o 623.109 - Strychna;
se: 3 - Laboratoires Longuet Societé
a Responsabilite Linutte. - Prorrogue-se o registro.
Ne 623.488 - 4 Azes - Classe: 23
- Têxtil Assad Abdaila E. A. Prorrogue-se o registro.
N.° 623.489 - Saeta. Virgínia Classe: 23 - Têxtil Assad Abealla
S, A. - Prorogue-se o registro.
N.* 623.490 - Saleta Virgínia Classe: 22 - • Têxtil Assad Abeearia
S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 623.618 - N. 8 do Monte
Serrat
Classe: 2 - Walter Balsimela.
Prorrogue-se o registro.
Ne 623.708 - Nnguentine - Casse: 3 - Thè Norwich Pharmacal
Company. - Prorrogue-se o registro.
N.o 623.739 - Cruz Azul - Classe: 41 - General 3.1111; seles
Prorrogue-se o registro
N. 623.757 - Captai - Classe: 48
-Etru de Cologne & Parlumerie Fabrik Glockengasse n.° 4.711 Gegenuber der Prferdepost con Ferd MuIhens. - Prorrogue-se o regastro.
N.° 623.163 - DeSonit - Classe: 2
- J. R. Gela 8. A. - Prorroguem o registro.
623.987 - BrOmatosse - Classe: 3
- D. Brandão & Cia. - Prorroguese o' registro.
N.° 624.003 - A Rua - Classe: 32
- Frederico Pinho. - Prorrogue-se
o registro. •
ClasN.° 624.014 - Ductallte
se: 5 - Wheeling Steel Corporatan. - Prorrogue-se o registro. a
• N.° 624.043 - Ideal - Classe: 1
- Ideal S. A. Tintas e Vernizes. Prorrogue-se o registro4
N.0 _ 824.077 - Endochlmica
Classe 2 - elea.d Johnson Endoehl-

S3xta - feira 7

,.1
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revereieo de ••1.9ó4 ..421

,Inica Indústria Farmaceo;ica S. A. N.° 624.686 - Alsatia
cias- 1 N.° 625.147
Café Porto NU°
ProrrGtaç:do de titulo da
Prorrogue-se
se:22 o regIstro.
- Dol/fus Mie g & Cie. - - classe: 41 - Heller Fernandés
estabelocimrnto
!N.° 624.099 - NIpioderma - Clas- Prorrogue-se o registro:
8.:
ia. - PronOgue-se o registro.
se: 3 - Laboratório ±Irldeberto S. AC- N. o
62-1.687
Alsatia
clasProrrogue-se o iegistro.
625.152 - IVIosatil - elas. ,N.° 425.020 - Rádio Transconti
N.° 624.104 - Emblemática - se: 22 - Dolifus'iMeg & Cie - se .N.°
- classe:
Rparcohl
3
earbentabrieken Bayer 1 nentai
Classe: 16 - Bowaters Sales Com- Prorrogue-se o registro.
Aktiengeselischaft
-.prorrogue-se Ti anscontinental
N. o 624.719 - Trinandryl pany Lirnited. - Prorrogue-se o re1 rogue-se o registro.
gistro.
classe: 3 - Les Laboratoires• o registro.
N ° 423.177 - Perfumaria San
N. o 625.185 - Elelor - classe:
N.° 624.146 - Aperitivo. Calapos Re-ussel - Pro rrogue-se 0, regis- •
- Classe: 42 - Distilaria Catapos ro.
/ - Indústrias Químicas Eletro dar S. A. - classe: 48 -e- Perfu
Ltda.
Prcr'rog,:e-se o registro.
Clero S. A. Prorrogue-se o re: inana San-dar S. A. - Prorro
gue-se o registio.
N.° 624.720 - Corlisone Rous- gis tio.
N.° 624.211 - Brandão Gomes &
N. o 542.153 - Casa Gerem Cia. - Classe 41 - Brandão Gomes sei - classe: 3 --.Les Laboratoi- , N. 0 625.189 .e.e
Champanha Mi- classe: 8 - 9 - 25 - 49 - Sa
d: Companhia Ltda. - Prorrogue-Se res Roussel - Prorrogue-se -o reo registro Com averbaçáo de contrato gistro sem direito so íleo exclusivo ehielon - classe: 42 - -Luiz Mi- muel Gerson - Prorrogue-se .
de exploração a favor de Conservas da palavra "Cortisone" ê com chi p lon S., A. - Agricultura In- registro.
Brandão Gomes do Brasil Ltda. Des- averbação de contrato de.explora- dustrie.. e Comércio - ProrrogeieN.O 544.625 - Fábrica •".e Bebi
pacho de 5 de setembro de 1963.
_:,e o. registro retificando a data das Realeza - clases: 41 - 42 ção
a
favor
de
Laboratóreas
Silva
N.° 624.213 - Ehla J Classe: 40
Russel S A - por desp para 9-1-54 considerando-se como 43 - Realeza Bebidas e Comesti
- Tavaro S. A. ,- Prorrogue-se o Araújo
distintiva a 'Orme da apresenta- veis Ltda.. - Prorrogue-se o re
de
29-1-59.
registro.
ção da marca e excluindo qual. gistro.
N.° 624.240 - Redoxon - Classe:
N. o 624.723 - Kroy - classe:
3 - Produtos P.oehe Químicos e 10 - Indústrias York S. A. Pro- qut r• reivindicação quanto à pala.
N.° 623.121 - Nair Cabeler-ir
vra "Champanha' que ' uso geral
Iarmacêuticos S. A. - Prorrogue-se
dutos Cirúrgicos Pi•orrogue-se e de si mesma inaprupriável a ti- - classe: 33 - Nair Azevedo o registro.
Piorrogue-se o registro)
O registe).
tulo exclusivo.
N.° 624.242 - Eryfol - Cassei 3 • N.° •624.730 - Paluton i co N. o 623.123 - Banco da Indús- Produtos Roche Químicos e Far- classe: 3 - Laboratório Melka LiN.° 625.434 Mien - classe: tria Textil do Brasil - classe: 3!
macêuticos S. A. - Prorrogue-se o
mitada - Prorrogue-se o registro. 2 - J. R. Geigy S. A. - Pror- - Indústrias Gasparian S. A. registro.
ro g ue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
Classe: 2
N.° 624.243 - Asterol
N.° 624.798 - Dyniodo ' - clasN. o 625.435 - Mitin - classe:
- F. Hoinnann-La Iloche & Cie. se: 3 - Laboratório Grou S. A.
N.° 623.985 - Lakoratõrio Dro1 -- J. R. Geigy S. A. - Pior8. A. - Prorrogue-te o registro.
garia e Farmácia Sanitas ..._. eles
N.° 624.249 - Sparta - Classe: 36 - Prorrogue-se o registro retife i'-se o registro. •
se: 1 - 3 - Otto II. Weber - Cia. Brasileira de Roupas. - cando-se.a data para 6-7-54.
N.° 625 436 - Phonix - elas- classe: 1 - 3 - Prorrogue-se se
N. o 624.812 - Meleglicerina Prorrogue-se o registro.
classe: 43 - Masi & Cia. Lida, se: 5 - Schoeller Bleckmann registro.
N.° 624.250 - Folivarasa Massone - Prorrgue-se o registro.
Stahlwerke Aktiengesellschaft - Classe: 3 - Laboratórios Moura
N.° 624.816 - Edifício Ma(•ar
o registro retificanBrasil-Orlando Rangel S. A. - Prorclas- Prorrogue-se
N.° 624.830 - Agoniar
- Classe: 33 - João Augusto da
do-se
a
data
para
17-3-54
rogue-se o registro.
Agffa Aktiengesellschaft
se: 8
N 625.444 ---Saneon - clas- Fonseca e Silva - Prorrogue-se
N. 0 624 - Grip tonase - Classe: 3 - Prorrogue-se O registro.
.
se: 46 - Stefanini & Cia. Ltda. registro.:
- Laboratórios MouraBrasil-Orlando
N. o 624.831 - Agnar - clasRangel S. A. - Prorrogue-se o re- Prorrogue-se ' o registro.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
gistro retificando-se a data para 14 se° 2 - Agffa Aktiengesellschaft
SEÇÕES - REPUBLICADAS POR
- Prorrogue-se o registro.,
de junho dt 1964.
N.° 625.467 - Guia de LegislaTEREM SAIDO COM
N.° 624.252 - Hidro-Oftal - ClasN.° 624. 836 - Reifosol Vitus ceio Federal. Orgão de Legislação
INCORREÇÕES
se: 3 - Laboratórios Monra Brasil- - classe: 3 - Medicamentos Alo- Fazendária e Trabalhista - clasOrlando Rangel S. A. - Prorrogue- páticos Nacionais S. A. - Pror- se: 32 - Editõrii Legislacão FeRIO. 4 DE FEVEREIRO DE 1964
se o registro.
logue-se o registro retificando-se deral Ltda. - Prorrogue-se o teN." 624.253 - Metranodina Chover1 a data para 8-1-54.
Notificação
gistro.
- Classe 3 - Laboratórios Moura
NO d25.478 Pulmoquim Brasil-Orlando Rangel S. A. - Pror- é-averi
Urna -er decorrido o prazo de re
classe: 3 ,- Instituto Químico curso
N. o 624.837 - Ma crodex
rogue-se o registro,
previsto pelo artigo 14 da Le
Aktiebolaget Pharma- Campinas S. A. - Prorrogue-se n. 4.048 de 29-l2-,l e mais DO'
classe:
3
•
N.° 624.255 - Rectorjcin - Clas- cia - Prorrogue-se o registro.
o registro.
- para eventuais Juntadas de recurse: 3 Labocatórios Moura BrasilN.° 625.479 - Pulmoquim - sos, e do mesmo não se tendo vali&
orlando Rangel S. A. - ProrrogueN. o 624.876 --- • Persil - classe: classe:
3 Instituto Químico nenhum interessado, ficam nothicase o registro.
2 - Henke! le Cie. G. M. B. H. Cam pinas S.
A. - Prorrogue-se o i:.as os requerentes abaixo menciona•;
N.° 624.296 - Sacha-Motor - ClasProrrogue-se
o
registro.
dos a comparecer a êste Deporta-.
registro.
se: 6 - Fichtel & Sacha A. G. N.°
624.877
Monastral
'incuto, a fim de efetuarem o pagaProrrogue-se o registro retificandose cadeiras para cadeias dR transmis- se: 1 Imperial Chemical InN.° 625.526 - Agência de Pu- mento da taxa final concernentes
dustries
Limiteci
Proriogue-se
o
expedição
respectivos certificai.o:
são.
blicidade Triângulo Ltda. - clas- dentro do dos
prazo de Sessenta Dias regietro.
se: 32 Trl-ngulo Ltda. - Pror- na forma do parágrafo único do ar.
. N.° 624.420 - Ação - Classe: 32
A Diocese de Petrópolls. - PronoN.° 624.878 - Monulite - clas- rogue-sp o registro.
tigo 134 do Código da Propriedadt
gue-se o registro.
se: 1 - Imperial Vhemical Inindustrial.
N." 624.437 - Seccotine - Ciaste: dustries Limited - Prorrogue-se o
ProrrOgação de expressão de
28 - MeCaw Stevenson & Orr Linepropaganda
•-• •
MARCAS DEFERIDAS
ted. - Prorrogue-se o registro.
N.° 624.881 - Proveinase N.° 624.441 - Kaomagma - elas- classe: 3 - Societe D'Etudes de
N.° 443.416 - Normandy Hotel N. 370.746 - Emblemática se:. 3 - American Home Products •Recherches et D'Applications Sei- - classe: 41 - 42 - 43 - 44 - & W. Nicholson & Co. Limited }JUÂVtVLL.
riu.
• nu5
'• flr-.r
49 - 33 - Espólio de Aziz Abras cl, 42.
glstro retificando-se a data para 13 entifiques (.•t Medicales tE. R A . - Prorrogue : se o registro por 2 ,365.320 - Mearim - Luiz Gonzade fevereiro de 1954 iom averbação j S. M. E.) - Prorrogue-se O rega Felix Buzgaib
cl. 8.
de contrato de exploração a favor de: gistro com averbação de contrato períodos.
1) Indústrias Farmacêuticas Evatle :de exploração a favor de: ApIiaN. 365.143 - Exceisior Fiação
S. A. por' despacho de Dir. Geral de ções Farmacêuticas Comércio e ProrrOgaçtio de nome comercial Excelsior S.A. -.cl. 22 - Com ex3-11-51.
clusão de tecidos veludos xadres em
Representações S. A. 'por desp.
2) Indústrias Farmacêuticas Fon- de 18-7-63.
( N. o 624.138 - Ferragens Perei- peça e zuarte).
toura Wyetie S. A. por despacho de
N. 381.099 - Roda - São Paulo
N. o 625.097 -.Emblemática - ra Araújo S. A. - Ferragens Pe- Algargatas
2 de março de 1961.
S.A. - cl. 39 - Com
reira
Araújo S. • A. - Prorrogue- exclusão de dilatadores
(Figura de Mãos Segurando Gar- s.,
e registro.
de borracha e
N.0 624.473 - Vid.robras - Clas- 'rafe) - classe: 43 - Cervejaria
drenos de borracha).
se: 14 - Indústrias Reunidas Vi- Gazapina S. A.
N.°
624.298
Tapeçaria
Sol
LiProrrogue-se
drobas Ltda. - Prorrogue-se o reN. 295.652 --• Colonial - Trans.
e registro retificando-se a data mitada -- Tapeçaria Sol Ltda. gistro.
portes Rodoviários Colonial S.A. registro.
Prorrogue-ár
o
para
12-4-54.
N.° 624.625 - Happy Clases 6
- Manoel Ambrosia Filho S. A. N. 0 .624.360 - S. A. Fábrica de
Prorrogue-se o registro.
N.° 625.098 - Empório dos ViaL
N.° 624.639 - Quatro Rosas - jantes - classe: 35 - Arthurinhas
Alete Marconcini - 5.
Classe: 48 - Bozzano S. A. Comer- Krás Borges - Prorrogue-se o re- A. Fábrica de Linas Alette Marcial Industrial e Importadora. _ gistro.
concini - Prorrogue-se o registro.
Prorogue-se o registro.
o
625
1
1
1
.
14
A
sa
c
asse:
N
N. o '624.684 - DMC - classe
Prorroga çdo de insignta

el. 2t - Com exclusão de alavancas
de câmbio.

N. 406.599 -Á- S.H. Stern Comer.
cio e Indústria S.A. - Cl. 13
Sem direito ao uso exclusivo da letra
.s,,.
N. '96.657 - Bromistin - Lobo.
- Dollfus Mieg & Cie. 22: - Dollfus Mieg & Cie. - 22
•atório Dl Terapia Eperimentele Dott
rogue-se
o
registro.
Prorrogue-se 'o registro.
N. G 624.486 - Ciranda dos Prot. A. Brusehettini - cl. 3.
N. o 624.685 - DMC - classe
N. o 625.115 Alsa - classe: Bairros - classe: 32 - Editora N. 414.422 - Pocilbase - PrOdu.
.24 - Dollfus Mieg & Cio. Pro- 22 - Dollfus iMeg & . Cie. - Ultima Hora S. A. - Prorrogue- tos Químicas Pais Indústrias Ltda.
rogue-se '3 registro.
Prorrogue-se o registro.
se o registro.
- ai. 4.

---

422

25exta-1e1ra

N. 414.423 - Pocilamina - Produtos Químicos Para Indústrias Limitada - cl. 4.
N. 415.106 - Vigor - S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor
- cl. 8.
N. 415.245 - Ascoxal - Aktiebolaget Astra Apotekarnesk Kemaska
Fabriker - cl. 3.
N..436.363 - Wolffionox - soc.
Paulista de Artefatos Metalúrgicos
S.A. - cl. 11.
Zoamix - The Dow
N. 439.129
Chenatcal Co. - cl. 2.
N. 439.182 - Hunghes - Hunghes
Comercial Importadora Ltda. •
cl. s.
N. 439.236 - Brumar - CalvanopLstia Ertunar Ltda. - c/. 5.

N. 439.308 - Transporta - Transporta Nardoni Podnik -- el. 8.
- Com exclusão de serviço de tração
.
e de proteção.
N. 425.170 - Nicoll - Petraco
Nicoli S.A. - cl. 11 Com exclusão de clichés e carimbos.
N. 426.113 - Gentil - Gentil &
Clovis Ltda. - cl. 8 - Com exclusão de benjamin castiçais e máquirias impressoras. •
N. 425.998- Rcmalta - .Representações Remalta Ltda. - cl. 50.
N. 436.025 Catedral - Vidraria
Catedral S.A. - cl. 28 - Com exclusão de filmes virgens.
N. 436.697 - Era!
Cornfflo &
Cia. Ltda. - cl. 44.
N. 436.758 - Axibloc, - Societé
Des Etablissements Repusseau Et
Compagnie Societé Anonyme ci. 21.
N. 437.067 - Cofita - Cia. Fiação e Tecelagem Assumpção ci. 31 - Com exclusão de pestanas
e bocal de tanque de gasolina.
N. 438.025 - 3-F. 'a- Forbil Fornecedora Fabril S.A. - cl. 6 Com exclusão de fornos Pair fundi
-çãofrjasnprat meno
térmico, molas de válvulas mineraçãe.
e pontes gigantes.
Na 438.068 - Afro Americana Soc. Afro Americana 'de Exportação
Ltda. - cl. 41.
N. 438.416 - TossaMinic - Dr.
A. Wander S.A. - cl. 3.
INS/GNIA DEFERIDA
N. ' 415.184 - W T C - Enrique
Mayardomo - c1s. 8 - 11 - 33 38 -44 - (art. 114).

'3[~13 Dlii ESTABELECIMI*1. TOS DEFER,IDOS
N. 373.400 - Starop - Metal
Stamp Ltda. - .CL„ 11 (art. 117,
n.9 1).
aia 358.537 - O Rei da Cai
J. P. Deutério
Cls. 11 - 15 16 - 26 (art. 117, n.9 1).
N.9 363.336 - Fotogravura Brasil
- Pinheiro Dias Cia. Ltda. - Cl.
33 - 25 (art. 117, n•9 1) .
N. 363.979 - Fazenda Pioneiros
- Fazenda Pioneiros S.A. LavradoCie. 21
ras e Administradores
- 19 - 33 - 41 - 45 (art. 117,
na, C.
N.9 k 364.086 - , Marte Instalações Artísticas Marte Ltda. - Cia.
33 (art. 117, n9 1).
N.9 366.930 - Fine..Tse - Newtori
Murta - Cl. 41 (art., '117).
Waldemiro
ad.9 372.019 - Rex
01. 33 (art. 117, núSant:arma
mero 1)).
Iram
N.9 408.302 - A Louçadada Oswalelo Favero'- Cl. 1 - 8 - al.
28
- 14 - 15 - 16 --- 26 - 27
- 29 - 31 - 34 --, 39 - 46 - 47
- 49 (art .117, n.9 1).
N. 406.698 - Malharia Dana Malharia Balia Ltda. - Cl. 36 (arogit 117, n.9 1)).
N. 421.561 - Lojas "Riaehuelo Cia. Distribuidora de Tecidos Machado - CIa. 12 - 22 - 23 - 24
- 37 (art. 117,
- 31 - 34 11.9 1).
N. 422.699 -a Bar e Restaurante Vexa Cruz - Augusto Martins
te Cia. - 01. 41- 42 - 43 (art.
117, n•9 1, incluindo-se as classes
42 - 43).
9 422.696 - Churrasaana Vara
-Cruz
N. - Augiaao Martins ia Cia. 01 .41.
N. 422.698 - Churraacaral Vera
Cruz - Augusto Martins & Cia. Cl, 41 (ar'. 117).

N.9 434.460 - Golia.rdo Anta
Peças Goliardo - Cl. 33 (art. 117
ra9 1).
N.9 436:937 - Pabtur - Pabtur
Agência de Viagens e Turismo Limitada - Cl. 33 (art. 117, n.9 1).
N.9 437.565 - Agência Marítima
Lama - Agência Marítima Luma
Lf,da - Cl. 33.
N. 438.631 - Campo Grande Ind. de Calçados Campo Grande
Ltda . - Cl. 36 (art .117, n9 1).
N.9 428.774 - Edifício Augustas
- Dabrasmen Engenharia e Com.
Ltda. - Cl. 33 (art. 117).
N.9 '439.014 - Pedra Sabão Arte
Indústria - Pedra Sabão Arte Ind.
Ltda. - Cl. 4 --a 16 - 33 - 25
(art. 117, n, 1).
N.9 439.024 - Agia On - José
Oliveira da Costa - (l. 33 - 36
(art. 117, n9 1).
-N.9 439.037 - Edifício Dom Otero - Construtora Canadá S.A. Cl. 33 (art. 117, n.9 1)).
N9 439.219 - Brasília. Air Lanches - Patrona) Camacho S.A. Cls. 41 - 42 (art. 117, n•9 1) .
N.9 439.297 - Cases do Charque
- Antonio do Amaral - Cl. 2 29 - 41 -- 42 - 43 - 44 - 46
- _48 (artk, 117, n9 1).
N. 439.300 - Casas do Charque
- Antonio do Amaral - Cl. 2 29 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46
- 48 (art. 117, n.9 1).
MARCAS INDEFERIDAS
N.9 359.898 - Plástico Estrutural
- Goyana, S.A. Indústrias Braalleiraa de Materiais Plásticos - Cl.
17.
N.9 3433.790 -• Moinho Vassourense Ltda. - Cl. 41 -- Super.
N.9 379.792 - Retifica Exata Soc. Térmica de Engenharia e Mecânica Sten Ltda. - Cl. 5.
vair

CÓDIGO TRIBUTÁRIO
DO
DISTRITO FEDERAL

FRASE DE PROPAGANDA
• DEFERIDAS .
N. 439.140 - Brincadeiras de_ Natal - Jockey C.lub do Estado do Rio
de Janeiro - cl. 33 - (art. 121).
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 360.624 - Indústrias Irmãos
D(Arnico S.A. indústrias Irmãos
D'Amico S.A. - (art. 109 n. 2).
N. 41[9.362 - Bela Vista S. A.
Produtos Alimentícios Bela Vista
S.A. Produtos Alimentícios - (suta.
go 109 n. 2).
N.9 419.955 - Icosa Indústria c
Comércio de Óleos S.Aa - Rasa.
Indústria e Comércio de Caem S.A.
- (Art. 109, n•9 2).
N.9 420.389 - Progresso Industrial
do Nordeste Ltda. - Progresso Industrial do Nordeste Ltda. -* (Art.
109, n.9 3). ,
•N.9 426.167 - Beneficiamento de
Fibras Artificiais S.A. Befla - Benutliciamento de Febras Artificiais
S.A.•Baila - Cl. 33 (art. 1e9,
2).
N9 430.005 - Sociedade Brasileira de Assistência Médica e Hospitalar Sobras Ltda. - Soc. Brasileira dea_asiatanada Médica e , Hespitai Sobras tala. - Cl. 33 (art.
.109, n.9 3).
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DIVULGAÇÃO

N.° 883

Preço Cal 1et3,00

-

A VENDA'?
Seçgo de Vendas s Av, Rodrigues Alves, 1
'

Agência Ii Ministêrio da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembblso Postal

TRANFERENCIA E ALTERAÇAO •
DE NOME DE TITULAR. .
DE PROCESSOS
Jacques Jean Marie Mou eaala Michel Charles Christian Moussalli,
Sa.laine Claude Marguerite Moussala
11 e Madame Moussalli, nascida Ma- •
ale Louisé Patiline Humber Biguet •
(transferência para o use nome da
marca Inophyline n9 115.285). Anote-se a transferência.
Comercindústria Corley Limitada
(transferência para o seu nome da
marca Corly têrmo n.9 300.421). -Anote-se a transferência.
Chanel S.A. (transferência para
o seu nome da marca Cuir de Ruasie Chanel , Paris n.9 313.181). -Anote-se a transferência.
Cia. de Indústrias Reunidas do
Nordeste Cirine (pede pára ser anotada ria marca Rodoviária -. têre
mo 11.9 211.045 a alteração de nome).
- Anote-se a alteração ue nome.
Ilerodente Inc. (transferência para
o seu nome aa marca Herodent termo n.9 314.197). - Anote-se a
transferência:
Ilialaa,Confeeçóes Ltda. (Pe de Ima
ser anotada na marca larisofix termo ra9 463.638 a alteração de
nome). - Anote-se a alteração. CHAMADA PARA PAGAMWITO
DA TAXA FINAL
São convidados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem
a êste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final
dos mencionados proceeaos de marcas:
N. 9 115,.866 - Ludwig S.cherk
N.9 311,806 - Emprésa de Transportes Nave) Mundo Ltda.
N.9 383.658 - Etablissements
Neyrpic. e Société Anonyme das Etae
blissements de Ilulster Faibie & C.9.
EXIGENCIAS
Laboratório Biopan Ltda. (no pedido de transferência n.o tênno; namero 287.054). - Satisfaça !exl-,.
géncia.
indústria e Comércio de Bebidas
Pernambucana S.A. (no pedido de
tazinsA'erência, na mama n. 9 275.887)
Satisfaça exigência.
C. Szterling & Cia. Ltda. (junto
ao termo n.9 311.700). - Satisfaça
exigência.
Alcides Canuto Bezerra (junto ao
termo n.9 462.506).. - Satisfaça exigência.
Ind. e Comércio de Conservas de
Carnes Frigrenatti Ltda. (junto ao
terra° n. 462.56/). - Satisfaça exigênoisa
Ind. e Comércio de Conservas de
Carnes Frigoratti Ltda. (junto ao
termo n9 . 462.562). - SEttisfaça exigência::
Raimunda Leite Libeiro (junto ao
ténno n.9 482.576). -a Satisfaça exigência.
Francisco Soares de Souza (junto a0 têm° n.ç 462.671). - Satiefaça'
exigência.
a_
Raimundo Bezerra Lima (junto ao
termo n.9 462.672). - Satisfaça eaigência.
Cia. de Can.eta Comaactor. (junto
ao têrmo n.9 378.810). - Satisfaça
exigência.
Gilson 'Rabelo Freitas (jur.to
têrmo n.9 463.527). - Satafaça
exigência.
Café Co La Si Ltda. (junta, ao
termo n.9 483.829). - Satifsça
N.9 376.115 - Myzon Roy Stevens - Satisfaça exigéncia.
N.9 364.364 - Fuji Photo Paha
C. Ltda. - Satisfaaç exagáv2ia.
N.9 420.214 - Jaeoberg Comerciai
Importadora e Exportação Ltda. Satisfaça e~3a.

Sexta-feira 7
N.9 437.343 ,- Perfumaria Kanits
Ltda. - Satisfaça exigência.
• N.9 438.496 - Biarritz Viagens
Ltda. - Satisfaça exigência.N 9 611.784 - Lojas Garbo Roupas S.A. - Satisfaça exigência.
N.9 612.177 - Manoel Ambródo
Filho S.A. Ind. e Comércio Sa;
tlafaça exigência.
N. 612.707 - Lojas Garbo nouPas S.A. - Satisfaça exigência.
N.9 621.516 - The Linen Thread
C. 9 Lati/Rad - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Aktiebolaget Astra Apoteka.ines
Kemiska Fabriluer (junto à marca
n.9 260.019). - Tendo em vista o
que consta da procuração, retifiquese mediante apostila* o nome da titular para Aktiebolaegt Atira Apotekarnes Kemiska Fabrikier.•
Arnaldo Carlos Castellani (junto
ao têrmo n. 9 439.284). - Nada ha
que deferir por se tratar de processo arquivado.
N.9 79.940 - Lab. Bio Nevion
Ltda. - Arquive-se.
N. 232.342 - Tltan 0.9 A. S. Arquive-se.
N.9 270.674 - Couturieux & Cie.
- Arquive-se,
N. 306.291 - Soclété An.onyme
Bioligique Association
Technique Pharmaceutique et Equi
-libreBogquRenis.-Arqu
ve-se.
N. 9 375.909 - Emprèsa Bandeirantes de Transportes Itodoviralos
Ltda. - Arquive-se.
N.9 413.169 - Jean Lacombe . &
Cia. Ltda. - Arquive-se.
N. 9 413.818 - Encadernadora Jurfdica Ltda. - Arauive-se.
N.9 414.097 - Joe's Restaurante
e Bar Ltda. - Arquive-se.
N.9 414:212 - Nobuo Yamaguchi
- Arquive-se,
N. 9 414.383 - Etiquetas Metálicas
Della Nina S.A. - Arquive-se.
N. 9 414.876 - ,Lsaac Fleischman
- Arquive-te.
N.9 414.942- mecânica coroadas
Ltda. - Arquive-se.
N.9 432.807 - Ikeda Marataka Arquive-se.
N. 432.907 - Dardo Sardi Saudar - Arquive-se.
N. 9 433.195 - Fidelitas Publicidade & Propaganda Ltda. - ArguiN. 9 436,969 - Bady Jorge Salomão - Satisfaça exigência.
N.9 420.350 - Cia. Paulista de
Limpeza de Motores Indústria e Comércio. - Arquive-se.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
N.9 571.294 - Vidcan - Sritish
Belting di Asbestos\ Limited - Cl.
31 - Prorrogue-se o registro exceto
para sapatas de freios.
N. 616.884 - Indiana •- S.A.
Fiação para Malharia Indiana 01. 24 - Prorrogue-se o registro.
N. 420.417 - Cauny - Mirante
Grebler - 01. 8 - Prorrogue-se
O registro.
N.9 440.581- Pelentan - Spofa
Sdruzeni Podniku Pro Zdravotniekou
Vyrobu. - Prorrogue-se o registro.
N. 440.829 - TeUurit - Spola
Sciruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu - Cl. 10 - Prorrogue-se o registro.
N. 440.830 - Superfilling r spoIa Sdruzini P odniku Pro Zdravotnickou Vyrobu - Cl. 10 - Prorrague-se o regia tro.
N. 440.831 - Ps- ychoton - Spofa
Sdruzem Podnik u Pro Zdravotalickou
Vyrobu - CL. 3
Prorrogue-se o
registro.
•
N. 9 440.833 - °paiol - SpoLa
Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou
Vyrobu -,- Cl. 3. - Prorrogue-se
o registro,
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.N.9 440.834 - Kaikult - Spofa.
Privilégio de invenção
Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou
Vyvalm - Cl. 3, - Prorrogue-se
TERMO N. 0 143.329
o registro.
441.32£ - Axuris - Spofa
• Do 16 de agásto de 1959
Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou
Vyrobu - Cl. 3, - Prorrogue-se
o registro.
Requeri:nle - Toshiaki Yainagu,N. 441.320 - Pedrolon - Spofa chi - ao vaulo.
Saruzeni Podniku Pra Zdravotnitkou
Tituio - um nevo tipo de paraVyrobu - Cl.' 3. - Prorrouc-se fuso com sulco em tonna
Cie X
o registro. N. 9 441.319 - Spironovan-r- 3p:ta na parte p-ana e superior. (ia caSdruzeni Podiku Pra Zdravoinickou beça - Modelo industriai.
Vyrobti - Cl. 3 - Prorogue-se o
registro,
11. 9 • 441.324 - pityol - Spofs,
Sciruzeni Podiku Pro Zdravotnickoti
Vyrobu - Cl. 3 , - Prorogue-se o
registro.
N. 9 .141.322 - Guazocid- - Spora
Sdruzeni Podiku Pro Zdravotnickou
Vyrobu - Cl. 3 - Prorogue-se o
registro.
N. 9 441.323 - Calthiatna - Spont
Sdruzeni Podiku Pra Zdravotnickou
Vyrobu - Cl. - 3 - Prorogueam o
registro.
•N. 442.65 8- Livio - Malaria
Vara Cruz S.A. - Classe 36 Prorrogue-se o registro.
N.9 452.057 - Ago Gouvea de
Oliveira S.A. Representações Importação Exportação -- • Cl. 41 Prorrogue-se o registro.
N.9 494.074 - Wyteface Keuffel & Esár (19 - Classe 8 -- Pror1 - Novo tipo de parafusos com
rogue-se o registro, com exclusão sulcos em forma de X, na parte
de instrumentos calculadores.
plana e superior da cabeça, consN.9 531.028 - Ohain Mercar Cro- tituído de ferro, alumlni0, latão
ebet - J. & P. Couta larnited - plastico ou
de . qualquer Outro maClasse 22 -- Prorrogue-se o reterial apropriado para esta finagistro. f
N. 597.431 - Sedo Gynoestril - Idade em cores e tamanhos deseLes Laboratoires Roussa
. 1 - Classe jados, Caracterizado pelo fato de
3 - Prorrogue-se o registro do con- ser o parafuso rosqueável e ligeira
trato de exploração a favor 'de La- mente piramidal, dotado de cabeboratórios Silva Araujo nevasse' S.A. ça, onde são previstos dois, sulcos,
e contrato de exploração a favor
de Laboratório Silva Araujo Rousse' os quais formam um X. UM total
de 2 pontos.
S.A.
N. 607.033 - Royal Azul - InTERMO N.° 144.340
dústria e Comércio Atlantis Brasil
Ltda. - Cl. 46 - Prorogue-se o
De 5 de novembro de 1962
registro, retificando-se a data para
27.6.5.
Requerente - Companhia FáN. 9 611.650 - Estrela - /Ume
11. - Prorrogue-se o registro, re- brica do Botões e AateIatod de
Comércio e Indústria S.A. - Cl. Metal - Estado da Guanabara..
tificando-se a data para 19-12-53.
Titulo - Novo modelo de Alça
N. 9 620:985 - Stream Line - - - Modelo Industrial
Stream Une Filters Limited - 0.1.
8 - Prorrogue-se o registro.
11.9 621.597 - Super Foices Minatti V. lii. - Jacob Bartholomeu
Minatti. - Satisfaça exigência,
N.9 621.672 - Otelo - Myrta
S.A. Ind. e Comérdo - Clame
48 - Frorrogue-se o registro, retificando-se a data para 11-5-54.
PRORROGAÇÃO DE EXPRESSA0
DE PROPAGANDA

N. 532.359 - Alfaiataria Guanabara - Alfaiataria Guanabara Ltda.
- Classe 33 - Prorrogue-se o re-

gistro.

•...-CTIFICAÇÃO
O tèrmo n.9 444.669 - Titulo Fiorilda, de °atavio Aurélio Lopea Boatos - Ciassem 41 - 42 - 43 - 33
clichê
ado em 16-11-60.,,

De 5 de novembro de 1902
Requerente - Companhia Parica de Botões e Artefatos de Metal
- Estado da Guanabara
Titulo -Nevo modeio de alça Mbdelo Industrio,.

Pontos caracter íst iCoS
1 - Nóvo modelo de alça ca
racterizado por ser confeccionada
de material adequado para supor.
t,ar grandes pesos apresmtalidose como si de couro lesse inclusive com bordos imitando ponteado de costura o que nas suas extremidade sou ponto de aplicação

possue pequenas janelas ou aberturas nas quais pequenas e es ! reitas lâminas são inseridas e depois
dobradas com a finalidade de
adaptá-la á superfície onè edeve
ser fixada. Um total de 4 pontos.
TERMO NP
, 89.237
De 12 de setembro de 1956
Requerente - Carlos Augusto
eibrl - São Pauto.

Titulo - Aperfeiçoamentos 'em
lixas de fita.
PontOs característicos
- Aperfeiçoamentos em lixas
do fita, caraderizados pe.o lato
da camada do abrasivo, apacada
sobre a tira. d ebase, apresentar
uma pluralidade do suicos iongitudianis ou inclinadcs a para:e os

Ou Imo, contínuos Ou interrompidos

a intervalos, sendo estes sulcos
pouco profundos, de modo a não
atingir e ferir a' referda tira de
base. Um total de 2 pontos.

De 16 de Janeiro de 1957
Modêto do Utilidade - Novo m,
Mio de terminal de saquetes de
lâmpadas e congeneres.
10a° Vaidrighi Marcolini, bra-

FRASE DE PROPAGANDA
PRORROGAÇÃO

TITULO DE EISTABELECIMENTO
PRORROGAÇÃO

• TERMO N,0 144.341

Tsago no 91.884

N. 9 606.206 - Em,blemática - A
Sensação Modas S.A. - Prorroguese de registro.

N.9 611.252 - Mercswiss a marca
que marca - Mercantil Suisss. Indústria e Comércio S.A. - Cl. 6
- 21 -- 49 - Prorrogue-se o registro.
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Pontes característicos
1 - Nevo mode() de alça, caracterizada por ser confeccionada de
material adequado a suportar
grandes pesos, apr esentande se
como si de couro lesse, inclusive
com bordos imitando ponteado de
costura, e que, nas suas extremidades ou ponto, de aplicação possue pequenas janelas ou aberturas
nas quais pequenas estreitas e pt.tmoldadas lâminas são inseridas
com a _ finalidade de permitir
adapta-1a st Superfície onde deve
ser fixadas. Um total de 3 pontos.

sileiro, industrial, residente na ci
dade de São Paulo.
pontos característicos
1 -. Novo modelo de termina.
de soquetes de ampadas e ungeneres, caracterizado por ser constituldo por uma lâmina dobrada
em tingido obtuso, provida em seus
dois ramos de orificioa de fixação,
sendo o ramo inclinado da -ftml-

via, ladeado pelas duas abas de
unia peça em dupla cantonelra, N.
com orifício rosqueado, no qual é
atrarrachado o parafuso que atravessa o roma inclinado citado.
Total de 2 pontos.

DIARIO OF:CiAL (.e-'o III)

424 bextal-retra

•

!patos (Ia). duaa hastes (2) tomo moviunento de aproximattamente EttiV,t1ta
'graus, e, ainda, nos do s pinos (1a) em

•

to - rettit • atrzillar, ti' :7) to,
1. Uma torre:.-a com fechamento t, (• "111 o t,.nt I o sua rte.rirt :i.13aii.,:iaa 11,
De 29 de abril de 19:
(.1 to dreuito
I qt.c se articulam ditas hastes, tem mon- automático, pr.,vida de unta eu - • dito compressor e. dito estranguiabera
sulistalic
stliodrica
— Bél- tadot de modo fixa, a táboa
Requerente: So:vay
. (01 caio di (1 1111
,NO B 3ana
nal (3) da mesa ou estante: cada uma na ext rem idad,. ir, caracteriza- ligada a parte de baixa pressão
çvra.
Titulo: Processo para regulagem au- das .hastes/(2), constitutiva do par, é ou por unia stisula do corpo sr, do dito circuito refrigerante entre
tamanca das vazões de vazões de li- !dotada de --uma região recava, a (2a3. lin t irico o eivo, dotada de fures dite evaporado'. e dito compressor,
quido era electrólise ras cedulas que .-.om saliência (2b), sendo que na outra transversa is e um tu-ato cano -mola 'dito circ ito auxiliar
u que inclui,
catedio móvel de mercúrio.
extremidade tem uma região recavada na pa rl e superior (Me se t1;)ola
em
ligação-série,
urna
parte (legesua iede 011 estrangulamento proPontos Cwacteristieos
• • com saliéncia (2c), destinádos ao en- Vido no interior da cabeça da tom'- ladora em relação de troca de eaa
caixe duma haste na outra, por ocasião
lor com dito evnporador e meios
1" — Processc. para a regulagera au- em que. a peça assume a função de neira PliNTStida de riachetas — To-' estrangulaciews
de fluxo para. restomedica das Vazões de líquidos em mesa; nas duas extremidades de ambas tal de 2 pontos.
dirigir o fluxo de refrigerante orelectrólise de seis de metais alcalinos as hastes, articulam-se duas outras mginário de. dita parte degeladora
ou aicalmo-terrosos em solução aquosa imas (4 e 5), por Meio de pinos (6),
do
dito compre.4 ser Por è •tse Ineit4
nas cé;ulas de 'catódio móvel e e mer- as quais compõem as táboas long:tud:Ttn.}3,,10 N.° 100.8:t3
np raarriiete icii{tiog
cúr.o, quando das variações nas con- nais da mesa, ou então, as superfícies
e loa droerrari crn
eraulendiç
co ene)Fe dita
dições de funcionamento nas ditas cé- superior e inferior da estante; a 1:m de
De 2-1 de novembro de 1958
pressão de condensação quando
lulas catacterizado pelo fato de que a manter as táboas assumindo a poação
ditir válvula esta aberta, uma parle
vazão de água nos aparelhos dc decom- de mesa, ou seja, tôdas num mesmo
Requerente — (.1eueral Electric do dito circuito auxiliar entre dite
pt.sição do amálgama ir regulada por plano horizontal, existe montado na suum arranjo de reles em ai conhecido, perfície infeirior da táboa central (3), Company — Estados Unidos da .entrada e dita parle degelaeo,4
que pode estai- em relação de freei
o dào ararnjo compreendendo ao mes- uma pequena alavanca (7) Centrada América.
Titulo Aperfeiçoamentos em de calor com unia ..seção do dito
mo tempo a medida da concentração em pino, sendo que as duas extremido aeálgama saindo das e élulas e a me- dades da alavanca se encaixam em dois sistema refrigerantes incluindo um circuito refr:gerante entre. dtto
dida da • vazãc de mercúrio entrando encaixas (3) existentes nas duas outras circuito dego/ador de gás aque- condensador e a extremidade de
salda de dito estrangulador capilar
nas células, as vazões de salmoura das tábuas, nas respectivas superficies infe- cendo.
1. Um aperfeiçoamentos em re- defluxo para manter. dita seção
c- elttlas podendo, então, ser regu:adas rior; a tábua (5) é dotada na sua suproporcionalmente à vazão da água dos perfície inferior, dum encaixe X9), apto frigerante incluindo um circuito temperatura do vaporização do r e
-frigeantcomslrfuapa-élhos, da decomposição.
a se encaixar num pequeno botão (10) dege-lador de gás aquecido caraeTotal de 1 pontos.
existente na parte superior duma tra- teridado por compreender uma xo de refrigerante ao dito e.vapovessa (11) que coliga ambos os pés unidade evaporadora, um compres- rador durante a o p eração de dito
(I); a fim de delimitar a descida má- sor, um condensador, e um estran- sistema com dita válvula na posoaberta — Total de 5 Ponto:
TÊRMO N" t r10
xima de uma das tábuas (5), quando gulador capilar de fluxo, meiospor ocasião da formação da estante, conduites ligando o compressor, o
De 3 de março de 1958
sob a superficie da táboa existem dois condensador, e o estrangular es'1'è.11:110 N,0 107.N9
pinos (12), os quais se encostam na pilar de fluxo,, unidade evaporadoRequerente: Hugo de Lyra Novais mesma travessa inferior (11); cada ra em circuito de refrigerante fe— Estado da Guanabara.
, De 3 de dezembro de 195$
uma das tboas pode ter a tonal:dade chado em fluxo-série com o qual
Titulo? Aperfeiçoamentos relativos a que se desejar.
dito compressor extrai normalrtguas graduadas — Modèlo de UtiliRequerente — Reinold Ilagen —
Total de 2 pontos.
mente refrigerante a baixa pressão
dad:.
Alemanha.
do
dito
evaporador
e
descarrega
o
1" — Aperfeiçoamentos relativos a
Título — Processo e aparelhe
refrigerante a alta pressão no dito
réguas graduadas_carOcterizado por separa a fabricação de garrafas e
o
TP.RNIO
N.
106.749
condensador,
e
meios
para'
periôrem as réguas tonstituidas por um sudie.aanente elevar dito evaporader (semelhantes de material termoporte Cilíndrico com
tubulato escalas
De
17
de
.novembro
de
1968
a temperatura de degêlo porsmeio plástico.
gravadas ao longo de suas geratrizes
1. Aperfeiçoamentos na fabricade refrigerante comprimido e
ou ao longo de uma hélice traçada em
ção
de garrafas e objetos semeRequerente
—
Alberto
Quedes
aquecido
originário
do
dito
comsua superfície, ao dito suporte podenlhantes por meio de material terdo eu inserido em uma das extremi- ça suma — Estado da Guanabara. pressor que compreende trin -Cir- moplástico,
em que urna mangueiTftulo — Um newo modelo de cuito auxiliar que inclui uma vãldades. um lápis, e na outra uma bortorneira com fechamento automá- vula normalmente fechada para ra aberta, saindo de . um bocal ejeracha por pressão ou rõsca.
tico.
(=traiu. o fluxo de refrigerante tar Voltado para baixo, ou uma,
Total de 3 pontos.
mangueira fechada a'modo de bnlbo, é introduzida em um molde
multi-partido, fechada na sua exTÊ.RMO N° 104.3C.
tremidade superior mediante ie..
chamento do molde e, em seguida,
De 7 de agõsto de 1958
inflada por -uma tubeira de abro
Ktquerente: Rino Lentani — São
introduzida na extremidade infePaulo.
rior da mangueira, caract•erizados
Titulo: Solto para calçados feminipelo fato de que, após o fechanos — Modelo de Utilidade,
LEI NI 4.240. DE 28- 6-1963
mento dó molde, o material cireSalto para calçados fentininoas,
LEI N• 1.300, DE 38-124950
cundante da tubeira . de 6óPro
caraterizado pelo fato de apresentar
LEI
ti*
1.462.
DE
26-10-1951
recalcado, mediante deslocamento
à parte mais delgada inferior aonfecda tubeira de sôpro, na direção
LEI N9 3.912, DE 3-7-1961
cionada em metal, sendo tal park nado interior do molde, para fim de
periormente dotada de projeção que se
moldagem interna e oii externa do
encaixa a região de madeira. animam
gargalo da o.a rritfa. — Total de 10
que pelo lado oposto se encontra oriDIVULGAÇÃO
R'
663-A
pontos
ficio a que se adapta pequeno *artigo
IP *Mio .
de madeira.
Total de 2 pontos.
Ttli MO N.° 190.1a8.
TÉRMO N e 93.9.60

Pfr171 10 ee• Pc,"1a tiNfir4il'

• 1 -de ti

LEI DO INQUILINATO

TORMO 24° 104.441

PREÇO CR$ 40,00

De 11 de agõeto de HM
Requerente: Spydion Nicolas banas

Marcantonatos

.

VENDA it

Stisptnulo.

Titulo: Original
inas Mareentorietoe — itiodtet
hitilidade.
;. 1") *Original disposição de mesa
, transformava em estantes,
je por o sai pé, ser coas:ror"-

'5 suportes contrapostos Oh
aços superiores terminam sia
acudo que em ciada por de poidtps
6ede lutterte an ~dna abam&

•

.Øo

eat

Vita". 1

Mack I t

Ai'.Rodaiguan Mrs.,

idéaisifiaio tia laweada

~bade a Redtdot pdp Iheyépo tia lbaterketao Poetai ,

De 16 cli biltre° de 1959
Requerente — Helio Teimas Mi.
.tenoont — São Paulo.
Tftulo — Circuito Para
f i caijor eat•ereofônico.
RPivindicações
1. Circuite para amplificaotii , ea-

teoeofônico, caracterizado por uni
duteo c ana i ,-. com os dois tirms
misturados na entrada e scilarii,103
Xta saída, por meép de dois lransfOrmacknsee %patinais, sendo um
mda co.tiotral no primário

int tatateadmo o meato asext

1

•

.7 604R10 . OFICIAL: (Seão

,•

,;:

1
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Tolta de carbono, é misturado Ou dissolvido de um meio sob pressão, num corpo o pistão, é gaarnecida por unia gachet*
em um material suporte liquido ou Oco, caracterizado pelo lato de be grafitade (9) apertada por uma porca;
sólido, se desejado com a adição de moldar no corpo Oco uma pavee ex- este pistão é rosquedo a uni pino (7a),
substancias ativas de superfície, pandida a qual, antes que massa que trabalha numa bucha de guia 17b),
agentes dispersares e ou adesivos. — Plástica perca sua soldabilida se, so- ligada ao corpo da bomba, ntrvés de
TÉRMO N.o 109.790
fra, no molde fechado, uma 'pressão dois braços longitudinais (5); o braço
Total de 13 pontos.
tal que as superfícies limitadoras da
•
De 16 de aril de 1959
Parte ex pandida são comprimidas que aciona a bomba, tem um parte 'tuuma de encontro à outra para a for- bular (1) e outra comi secção chata
TP.R.M0 110.586
Requerente .2— Vieira & Monteimação de rebordos reforçadores, :Irar (3), dando formação a uma alavanca
ro — São Paulo.
22 de maio de 1959
de refarço, partes de base ou Pés ou inter-resistente, cujo ponto fixo é Irado
Titulo Novas disposicUes cons- . •
através duma peça de ligação (4) a
General Eletrie Com- similares. — Total de 8 pontos.
trutivas e regulares de tensão — Requerente:
- Estados Unidos da América.
unia orelha (2a) soldada num dos bra.
Modelo de utilidade.
Titulo: Aperfeiçoamento em fabriços longitudinais que liga a bucha de
I. Novas disposicães construti- cação de material magnético.
TERMO N' 111056'
guia ao corpo da bomba, e aciona atra.
vas em reguladores de tensão,
19) Uni aperfeiçoamento em fabrivés de empio° (7a) o pistão da bomapresentando transformador liga- cação de material magnético, confor11 de junho de 1959
ba; 'a bomba é conectada e alimenta o
do a chave variável elétrica, acio- me acima descrito e ilustrado, caracmacaco. través duma mangueir de alta
terizado
por
compreender
um
métonada do exterior por botão apro- do de preparação de fôlha de ma- Requerente; Franz Kolitscher — São pressão. Total de 6 pontos.
priado, caracterizadas pelo fato de terial magnético de textura cúbica a Paulo.
qu e ao circuito elétrico se encontra partir de um corpo fundido de metal Titulo: junta Universal para a Transligada bobina-magnética, a 'qual ferroso con.stituido eencialmente de missão Angular de Forças e Movimen• TERMO N 9 11.105
por núcleo móvel central determi- ferro, de 2 a 6% por massa. de tos.
20 de junho de 1959
1 9) <Junta Universal para a transna, ultrapassado determinado 'va- silicio e contendo de 0,02 a 0,1%
por
massa
de
carbono
incluindo
as
missão
angu/ar
de
forças
e
movimenRequerente: Bj Service Inc. — Eslor • da voltagem, o deslocamento
etapas de laminnção a quente da tos», caracterizada pelo fato de a trans- tados Unidos da América.
de lâmina situada no topo a bobl- porpo
a
uma
.redução
total
de-ao
pa, lâmina essa portadora de con- menos 40% de espessura para formar missão angular de forças ser obtida com • Titulo: Equioamento para cinnitar.
tato confrontante com outro, que uma chapa laminada a quanta, sub- a utlização de dois garfos de forma 1 — Aparelho para uso na cimentapromove fechamento d ecircuito metendo a chapa a uma pluralidade idêntica (1 — fia. 1), dotados com çrio de tuna caixa de paço, cartteriranhuras, nas quais são introauzi- zado pelo fato que ele cornreende: um
com piloto formado pdr lâmpada de laminações à frio com recozimen- duas
dispositivo adequado, — Total de tas intermediários e finalmente reco- das duas pedras ranhuraads cruzadas aro para ser adaptado para flor seguro
forma idêntica (2). — Total de 5 num fileira de caixa, um assento de tame com campainha sonóra. ou outro zendo a fdlha sob condrções não- de
cxidantes para recristalizar e desen- pontos.
pão no dito aro disposto tu) percurso
2 pontos,
volver a textura cúbica na falba, o
•
do fluido passando através de dito aro,
aperfeiçoamento da descarbonizaçã.o
dito assento tendo urna abertura para
---7—
e recazimento da chapa laminada a
TUNIO Ne 111.079
a passgeni do dito fluido, uni tampão
Telle40 110.291
quente para um conteúdo de carbono dito assento 'no engate do mesmo,
no de menos que 0.010% por massa.
11 de maio de 1950
12 de junho de ' 1959
e dito tampão. tendo meios de vilvala
— Total de 8 pontoe.
Requerente — Manco Titall — Sã')
de repercassão para ,permitir que o flui.
Requerente: Mecânica "Industriauto"Li- do passo, através de *dito tampão mim
Paulo.
mitada — São Paulo,
Titulo — Prelo duplo de seguransentido mas impedindo a passagem do
TÈRed0 110.887
ça para veículos.
Titulo: Novo dispositivo para
fluído através de dirto tampão no ou3 de junho de 1059
Modelo de Utilidade.
nar limpador 'de pára-brisas.
tro sentido. — Total de 20 pontos.
19) -"Freio duplo de segurança para
Metalúrgica TriángnPontos
característicos:
veículos" caracterizado pelo fato de loRequerente:
Ltda. — Minas Gerais.
serem dispostas no interior de cada
Título: Nôvo regulador de água. —
1 — Novo dispositivo para acionar
TERMO N.° 111.464
dora duas bombas para acionamen- 3.1ociêlo
de Utilidade.
limpador de pára-brisas, caracterizado
to independente das sapatas das loDe 1 de julho de 1959
19)
Róvo regulador de água, ca- por .ser consttuida de uma peça provida
nas de freios, sendo que tais bombas, racterizado pleo fato de constituir-se
ainda de forma independente são basicamente de unia tubulação cru de janelas, onde são encaixados pinos 1 Requerente — Joseph Seidenbera —
alimentadas per doia conjuntos de
fundida de molde a apresentar previstos 'numa caixa retangular óu de ! São Paula.
.burrinho mestre", ' estes acionadoe "T",
uma
parede Interna inclinada em outro formato qualquer, peça esta pró- Titulo Ndvo mod'elo de recipiente
por pedal único, par de pedais inde- relação
à direção do fluxo da água, vida centra/mente de uma haste ligada para condimentos e todos os produtos
pendtntes e ou, ainda, por freio de que se faz
unia chave móvel: e de um pino para em pó — Modelo de utilidade.
direção do ramo hoacíto manaal, estando as menciona- rizontal do na
dito
"T",
dita
parede
fea
fixação
1 — Nrivo modelo de recipiente para
das sapatas de lonas datadas de chando a passagem do liquido e 3 pontos, do pára-brisa. — Total de
;:ondirntntos e todos 'os produtos em
parte mediana com rasgo atravessa- obrigando dita passagem a se efetuar
pó, caracterizado pelo fato de o corpo
do por pino fixo à rcda e que per- através um orifício situado no ponmite os parciais movimentos das' et- ta de Interseção das eixos dos rado recipiente apresentar-se com seção
TËR1110 N 9 111.1f2
tadas sapatas. — Total de 2 pontas. mos do dito "T", dito orifício regucircular e formato de sanfona, com
•
"riviléglo de Invenção
urna base em forma de calota esférica,
lado por uma, agulha contida no in15
de junho de 1959
aerior de uma válvula alojada no
e provido, superior e centralmente de
ramo do dito "T" normal ao fluxo
una gargalo que se projeta para c,rna
TÉRal0 110.337
de líquido, dita vevuia rosquea.da Requerente: Comercial e Té,..alea
do molOe a receber wea tampa. — Toao dito ramo e cVspondo de meles Titulo: Conjutno Bomba -Macaco Hi- tal de 3 pontos.
14 de maio de 1959
de vedação convenientes . mediante draulico para serviços de manutenção
,
Requertnte: N. V. Philips • GIM- gacheta e dita agulha controlada. de maquinas de terraplenageá, infteralampenfabrleken — Holanda,'
por sua cabeça com fenda, externaTERMO N.° 111.750
Titub — Aperfeiçoamentos - em ou mente, situada, pelo fato de dita ção, engenharia civil e outros usos.
tecnjunto bomba-macaco hidandrelances a unia composição para o agulha em ma parte interna á dita
De
23 de fevereiro de 1959
combate a micro-organismos.
válvula ser rosqueada, de molde a fico para. serviços de manutenção de
19 ) Um processo de produção de proporcionar, mediante rstação aa máquidas de terraplenagem, mineração. Requerente — Hildo Romeo .Quinsal
unia composição contendo um com- dita cabeça com lenda uni avanço engenhrra civil e outros usos". eu:, que — São Patilo.
pasto de trifen11-estanh6 para O ou recuo da dita agulha no dito ora - a bomba propriamente dita. caraceri- Titulo
Hildo Roraeo Quinsan —
combate de micrc-organismos, parti- fício, propiciando menor os maior za-se por sua parte inferior ser coaet Modelo de utilidade.
cularmente aingos, caracterizado por área para passagem da agua pelo
um composto de fórmula. geral:
dito orifício. — Total de 2 pontas. tada a um depósito de água, e na parte 1) Ponteira para a tixação de cabo
na qual a pode ser igual a 1, 2 ou 3
inferior da bomba, tem embutida, sab de bateria ao chassis de veiculos nioe Q 'designa um radical contendo 1
pressão, unia bucha de bronze (10j, na *orizados, caiacterizada por um corpo
a 12 átomos de carbono, de um comqual trabalha um pistão (7) vertical- metálico seccionado em duas partes e
TaRMO 111.02a
posto o qual contém 1 a 3 grupos
mente disposto: na extremidade inferior. com um orifício passante provido de
— COOU e o qual pode conter um
e em conexão com o canal em que tra- rosca. sendo unia dessa senão mais
10 de junho de 1959
ou mais grupos oxidrila, entendendoo pistão, tem incorporada 'uma alongada na extretnida de um segmido
se que êste composto contenha no Requerente: Reino/d Flagen, — brilha
peça (11) de aspiração Já.gtu em cujo torificia reparado, Por - .anzi parede do
total 2 a 4 grupos — OH. dos quais Alemanha.
pelo menta um e no máximo 3 gru- Titulo: Corpo oco, em particular, interior trabalha uma esfera (13) ou ^eificio tem : tios de rosca desta secção•
Total de 5 pontos..
pas formam parte dos grupos — fabricado com material termoplásti- válvula, impediente do retorno do
COOU. êste radical sendo ligado ao co, bem como procasso e dispositivo do; ainda' no lateral inferior do corpo
estanho por meio de origanio de um próprios para fabricar tais c -.1pos da bomba, e incidindo ortogonalme.nte,
ou mais grupos — COOU, ou a— 1 ocos, como por exemplo, garrafas
no canal central em que se situa o pistão,
, • TERMO N.' 111.791
e g reprasenta o grupo — NELSOS.Y.
Pontos Caraetefisticos
há tini outro canal, conectado ao infe• no qual Y representa um radical
-119) Processo para fabricação de rior, e que termina em uma peça (12)
•• -Nr; 15 d' e -• luffio de 1959
henzeno, do qual um a très átomos garrafas e outros corpos Ocos por para conexão
duma naangueara de alta•Requerente — VasoLler S.A. Prode hidrogenia podem ser substituldos aaaraçãa de material, plastificado,
por grupos alquila com 1 a 4 átomos particularinanti termoplásticos sinté- pressão, scaidà que ao interior desta:datas PlásacosN-a São Paulo.
de carbono, grunos amino, átomos de UCOS, em que a massa plastificada, peça há ama Mera (13), que. man-le Tatá°, - a NUs-o' desentupidor em
'halogênio por exemplo átomos de de veie/anela em. forma de um ség- tida por a'a nio. (14), impede o re- P ias eia fi erahr cloro, grupos nitro, grupos oxidrilo, mento tubular, 'é 'introduzida muni fluxo da água: a abertura superior do 1 — Navo desentupidor de pias em
e grupos elcoxi com 1 a* 4 átomos de mo/de e ai é soprada, com , auxilio corpo (6) da bomba, na qual trabalha i gera), ca r
acterizado por ser constitulã

miada 'ceiati'a/ . alguma'
$ Pontoe.

fr•nnn••n•n••n
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tias, meios acoplados o primeiro ele- bens mais aberto que o intericia; — Tomento do referido transistor patao pri- tal de 3 pontos.
meiro terminal da referida fonte de
•
pontecial de corrente continua, meios
TERMO N.° 113.433
de acoplamento de co:rente contínua
acoplado o terceiro elemento do refeDe 22 de setembro de 1959
rido primeiro transistor para o primeiro
elemento do referido segundo transistor,
Requerente — Madesco Glogomeios acoplados o terceiro elemento do wski e Wollf S.A. Máquinas e acesreferido segundo transistor para o se- sórios para a Indústria Textil — São
gundo terminal da re rerida fonte de Paulo.
TERMO N.° 112.097
potencial, meios de sinal de passagem
Título -- Aperfeiçoame ntos em lansecundária acoplado 'os referidos meios çadeiras.
De 28 de julho de 1959
de acoplamento de corrente continua
Pontos Característicos
e uni dos referidos terminais da refeRequerente — Continental Oil Com- rida fonte de pontecial da corrente con1 — Aperleiçoathentos em lançadelpany -- Estados Unidos — Relatório tinua, um elemento ressonante em re- ras, caracterizados por compreenderam
descritivo da -invenção de "Composição lação de circuito com o referido tran- um orifício lateral anterior, pratleado
para trabalhos em poços de perfuração sistor para controlar a freqüência do no corpo da lançadeira, e extremo de
e processo de fazer empregar a mesma" referido estágio de oscilação e meios um conduto interno transversal e inpara que pretende Privilégio de Irren- a:oplanclo um dos elementos do refe- clinado, conduto êste que tem encaixado
ção, Continental Ou l Cotnpany, incor- rido segundo transistor para o segundo internamente um pequeno tubo de porporada sob as leis do Estado de Dela- elemento do referido primeiro tran- celana ou equivalente, após o que proware, Estados Unidos da América, es- sistor a fim de alimentar os sinais dos longa-se até a face lateral oposta, atratabelecida em 1.400 West Tenth Ave- estágios de oscilação e de mistura. — vés de trecho ligeiramente tronco-Cônue, Amarilio. Texas Estados Unidos Total de 4 pontos.
nico, aberto na superfcie superior da
da América do Norte.
laimadeira, ao longo de corte ou rasgo
recurvado. — Total de pontos.
Pontos Característicos
TERM.() N. 112.475
1) — ComProsição, para trabalhos,
em poços d. com baixa
De li de egOsto de 1959
• TERMO N° 113.470
perda de fluido, caracterizada pelo fato
23 de setembro de 1959
de compreender, em dispersão uma
Requerente Vicente de Paula
grande porção de óleo de petréleoé Provenzano — Estado da Guanabara.
Requerente — Officine Meccanique
uma porção menor de sólidos finamente
Titulo — Um modêlo de alicate desItália,
divididos insolúveis em óleos, de uma tinado a remover, os ponteiros de re- M. Carello
Titulo., —Dispositivo Auto-mofineza para proporcionar pelo menos lógio.
triz compreendendo uma máquina
0,1814 g por 4,546 litros de óleo, de
— Utu modélo de alicate destinado coletora de sal.
partículas variando em tamanho a partir de aproximadamente 2 até cerca de a remover os ponteiros de relógio, ca- • 1 9 ) Dispositivo auto-motriz com10 microns para formação de um agen- racterizado pelo fato de conter no brhço preendendo uma máquina coletora .de
te obturador primário, e uma quantidade inferior uma peça de metal, em forma sal, caracterizada pelo fato que tal
suficiente de uni "agente obturador se- de uma moeda, tendo na periféria dois máquina é composta de um armação que corre ao longo de um trilho
cundário" para reduzir a perda de chanfros. — Total de pontos.
tubular com movimento próprio transfluido da composição até abaixo de 50
versal, que suporta uma unidade oscm3 em 30 minutos quando feito o
• TERMO N.° 112.830
cilante provida de membros de coleteste a uma temperatura de 51,66°C ,
e sob um diferencial de pressão, de
t do sal, tal trilho sendo capaz de
De 27 de -agósto de 1959
se deslocar, transversalmente passo a
70.3071 k/an2 de acôrdo com o repasso depois de cada corrida da
comendadO teste API para fluidos
Requerente — Metaiúzgica Niterói máquina, durante a qual a máquina
fraturantes empregando adições. —
Ltda.
—
São
Paulo.
recolheu unta faixa da camada de
Pontos de 2 a 30.
Título — Nôvo secador elétrico par' sal. — Total de 12 pontos.

por um , corpo substancialmente ciliadrico, provida de parede superior plana
é de uma pluralidade de saliências anelares suavemente arredondadas, sendo
a saliéncia extrema e inferior dotada de
diâmetro máximo em canto vivo, sahéricla esta provida de orifício inferior.
centralmente disposto. — Total de 2
pontos.

•

TË,R,M0 N.' 112.334

•

De 5 de agosto de 1959

Requerente — Sérgio Povia — São
Paulo.
Titulo: NU° modelo de salto para
calçado — Modelo de utilidade.
1.°) "Nôvo modélo de salto para
calçados", caracterizado por possuir,
embutidos, vários pinos de metal, de
qualquer formato, colocados na região
onde normalmente se acentue o des.+
gaste.
Total de 4 pontos.
TERMO N.° 112.439
De // de agõeto de 1959
Requerente — General Electric Coma
par_ly — Estados Unidos da América.
Titulo — Aperfeiçoamento em misturador e oscilador para conservação
de energia.
1 — Um aperfeiçoamento em reliam.
redor e oscilador para conservação
de energia tendo em combinação, os
estágios de mistura e oscilação caracterizados por compreender o primeiro e o
segundo transistor respectivamente,
cada um dos referidos transistores tendo
p rimeiro, segundo e terceiro elemeatton,
ama fonte de pontedal de corrente continua tendo primeiro e segundo terminal, uni circuito em relação de circuito
2oin o referido transistor para selicionar
ainalta de freqtietteia pré-determina-

roupa.

Pontos Característicos
1 — Novo secador elétrico para
roupa, caracterizado por compreender
inicialmente uma armação tubular, em'
formato de quadro yertical, com pontas
extremas inferiores interligadas através
de tubo central horizontal, apenas uma
delas comunicante com o interior do
dito tubo, armação esta provida de
travessas tubulares horizontais, também
comunicantes com o interior do qua'
jaca
com exceção de ao menos uma,
não comunicante, tendo extremidades
fechadas; e a dita armação sendo par;
vida ainda de uns conduto central vertical, com extremidades abertas para
o Interior da mais Inferior das travessas
citadas e o tubo horizontal inferior,
13eiri como de pés de apóio. — rotal
de 3 pontos.
TERMO N.° 113.403
De 21 de setembro de 1959
Requerente — Constanta Eletrotém q

-caLtd.—SãoPu/
Titulo — Aperfeiçoatnentos em resistências elétricas. .
Pontos Característicos
1 — Ap erfeiçoamentos em resiatendas elétricas, caracterazdos pelo fato
de o bloco isolante da resistência ser
provido, em suas bases opostas, de orifícios centrais axiais, cada um formado em dois trechos tronco-cónicos
o teOloo-plragnidals, o Mala citem

TERMO N9 113.479
23 de setembro de 1959
Requerentes — Manufaturas, Back
Limitada — São Paulo. • .1
Titulo -- Novo dispositivo para
praia.
1 9 ) Novo dispositivo para praia,
caracterizado por ser constituído por
duas fôlhas retangulares de plástico
ou outro material adequado quaàquer, providas em suas extremidades
de prolongamento triangular dotado
de um - fecho qualquer, fôlhas estas
sobrepostas e costuradas uma à outra
por meio solda eletrônica em seus
laterais e nas linhas divisórias que
separam os citados prolongamentos
triangulares do trecho retangular,
sendo uma das ditas folhas provida
de una ou mais alojamentos' em forma de bolsou e ainda de uma válvula de admissão de ar. — Total de 2
pontos.
•

TERMO N9 113.504
23 de setembro de 1959
Requerente — Demetre Louças
r..ouscos ,— São Paulo.
Eado — Novo modelo de-suporte
para baterias de automóveis e congeneres.
Modêlo de utilidade.
19) Novo =deo de suporte para
bateria de automóveis e Congênere.,

caracterizado • por ser 'constituidP. •
essencialmente. de unia moldura de,
ferro em , forma, substancialmente,
octogonal alongada no sentido longitudinal, tendo os lados que formam
um plano superior, para se apoiarem
os cantos, projetados para cima, em .
•sôbre a superfície da bateria, transversalmente às suas quinas; enquanto
os demais lados se ajustam às paredes laterais da bateria, sendo, ainda, previstas nos laterais transversais '
duas placas ou pequenas ,abas com
um furo central para receber o topa
da haste da base fixa' do suporte. -Total de 2 pontos.
TERMO I\P '113.505
23 de setembro de 1959
Requerente — Mannesmann Leichtbau G. M. B. 11. — Alemanha.
Título -- Plataforma de movi/nega
to . horizontal e vertical com sistema
de içamento de corrente.
Reivindicaç6es
1 9) Plataforma de trabalho móvel
no sentido horizontal podendo ser
levantada e abaixada por meio de unt
ou mais sistemas de içamento de corrente, que se destina a trabalhos
externos em construções, Caracterizada pelo fato de que cada sistema
de içamento de corrente apresenta uni
depósito de corrente, que recebe ou fornece a corrnte para a polia motora do
sistema de corrente. — Total de 3
pontos.
TERMO lal• 113.509
14 de setembro de 1959
Requerente
Nilo Gonçalvea
Estado da Guanabara.
- Título — Aperfeiçoamentos coma
plexo para aspiração Inicial e lasçamento.
Pontos eempretertstteus
complexo para
Aperfeiçoamento
aspiração inicial e lançamento de
substancias líquidas, caracterizado
por conjunto confeccionado , de material resistente à Corrosão (metal oa
plástico) que se • constitui por tubo
vazado ema T,_ ligeiramente recurvaa
do formando como que três hastes
que partem de dentro para fora da
unia caixa ama ou maciça, por freis
0r/fidas e ficam, (as hastes) parcialmente a mostra, onde, externamente
estão prêsos as respectivas extremia
dades, o êmbolo, a cantara de aspla
ração, (seringa) e a extensão em
tubo. Aperfeiçoamento complexo para aspiração inicial e lançamento de
substância., liquidas, como • re1nvidi,
cado número 1 caracterizado peto
conjunto composto por caixa maciça
ou ôca, sendo a maciça com tréa
orifícios alongados e interligados ea.
tre si, e Oca, com três orifícios para
passagem livre de três hastes em
tubo, para funcionamento simultâneo
por, aspiração de artefato de borracha ou plástico (seringa) com mola
em "V" internamente, com vedação
por êmbolo móvel, para lançamento
de substâncias líquidas. Conto rel.
vindicado' números 1 e 2 para aper-,
feiçoamento complexo para aspiração inicial e lançamento de substâaa
das líquidas caracterizado por oaa.»
junto de Caixa Maciça,ou Oca `500431
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a maciça com très orifícios interligados entre si e alongados como
hastes e a 6ca, com três orificios
para passagem livre de três hastes
em tubo, ambas de material resistente
(metei ou plástico), caracterizado,
por três hastes onde se ligam respectivamente: a extensão em tubo, o
êmbolo e a seringa (câmara de aspiração) com mola interna em
à qual, depois de comprimida pela
Raça muscular, expele o ar e, auxiliada pela fõrça da mola em
aspira as substâncias liquidas, uma
vez que a vedação feita pelo ei nibolo, impede a reentrada de ar. —
Único ponto.
TERMO N9 113.511
Em 21 de setembro de 1959
Requerente: Eleltrit Indústria e Co-.
roxeio Limitada — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em tomadae para pinos.
Potros Característicos
1 -- Aperfeiçoamentos em tomadas
para pinos, caracterizado por um nôvo
tipo de terminal de encaixe para pino,
formado por um pequeno bloco prismático, de base quadrada, retangular,
ou outra, obtida a partir de vergalhar:,
metálico cortado em segmentos, bloco
èate provido de alojamento longitudInal
interno, de secção circular ou outra,
e ainda dotado de cortes longitudinais
ao longo de suas arestas, • extendidos
por mais da metade do seu comprimento; e o mesmo bloco Sendo ainda provido de orifício rosqueado, axial ou lateral, para aplicação de pino de fixas_ão
do fio elétrico correspondente. — Total de 2 pontos.
TáRMO N9 113.512

De 21 de setembro de 1959
Requerente: Sigismundo Bokór
Sâo Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em braça-

deiras.

Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos em braçadeiras,
caracterizados pelo fato da tira de
compressão envolver duas vezes os tubos a- serem fixados entre si, eliminando o atrito saibre os tubos e transferindo éste atrito ao desligamento entre
si dos dois trechos. — Total de 3 pontos.

TERMO N9 113.512
De 24 de setembro de 1959
Requerente: Francisco de Melo —
São Paulo,
Titulo: Aperfeiçoamentos em aros
para lentes de prova.
Pontos Caracteriericas
1 — Aperfeiçoamentos em. aros para
lentes de prova, caracterizados pelo
fato de um disco de acetato de . celu/cise, ser provido de uma abertura circular central dotada de saliência anelar
Inferior, formando assim uns degrau,
abertura esta provida internamente, de
um pequeno ressalto lateral, sendo o
citado disco dotado .ainda, de uma saliência superior circundante à dita abertura central, e de um prolongamento
lateral era haste — Total de 2 pontos.
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TERMO N9 104.197
De 31 de janeiro de 1958
De 8 de janeiro de 1960
Duniop Rubber Company Limited —
Requerente: Eugen Belavsky — Rio Inglaterra.
Grande do Sul.
Taulo: Aperfeiçoamentos im man•
Título: Nõvo processo de fabricação gueiras de borracha. — Privilégio de
invenção.
de cola de origem animal.
Pontos Característicos
1. Né.vo processo de fabricação de
cola de origem animal, caracterizado
1 — Aperfeiçoamento em mangueiras
porque os retalhos de tripa. carniça ou de borracha tendo uma camada extercouro, depois de ser lavados durante na de borracha vuicanizada e caracterio espaço de duas a três horas. são zado por campreenderem estas um recolocadas numa molinete com água a vesamento inaesno ou f3:ro ds um p&i399C,. em quantidade de 300 a 430%. mero de uma msno-olefina, ou uni .oadicionando a esta, produ'o enzimáti- poaniero de mono•olefinas misturadas
co na proporção de 1%, sendo virada talado àquela. — Seguem-se os o sntos
a mistura resultante durante o espaço de -2 a 11
de três horas. — Total de 4 pontos.
TERMO N° 120.022

TERMO N9 108.075
De 23 de janeiro de 1959 a
De 10 de janeiro de 1961
André Sal:serva: — França.
Titulo: Aper:-"çczmer.tos à prepara-,
Requerente: Cliiksan Company — Es- çãa dos ni sies es; tendo em vista sua
tados Unidos.
aglomeraçao ignea.
Previlegn cie invenção.
Titulo: Tubulação de fluido.
Poreies Caracteristleos
1 — Urna linha para conduzir fluido
compreendendo uma pluralidade de tu1 — Lim paa.asao de pare-arar manébos colocados em relação de extremi s-o pu v..- . ' , .oreziaos adequadade com extremidade, tendo cada um dos para ser:3n aementadoa aeraro do.
dos ditos tubos um ressalto anular in- apa:elho para ag:.:.e..-esraçeo
ca-i
tegral com uma das suas extremidades racte.raeralo peio Lao que, pela noate
e um anel rosqueado ex •ernamente fi- mutue de uma emu.eao da teco
xado à sua outra extremidade, e urna carboaetado e de ama nustura pua/e»
porca rosqueada internnmente em cada ementa de pcia. e um aj.-nte Lgante
um dos d tos tubos apoiada no ressalto 1Vdráullco, ceeeo seja CiZ1Zra:J_cai cru
anular do tubo assecatdo e engatando o escória, se le.inua sab.e c cmCJlJe graanel rosqueado externamente na tubo nu.iares ou sõbre o mineras, um aglomeadjacente seguinte para vedar os tubos rente oa IiC3ee va..
te a, 4.
um com o outro — Total de 8 pontos. o minério, (particularmente os finos)
com larisie s- e 'a grani ou neienites CIU2
podem ser utilizac2os pira ag'omerac_o
TERMO N° 126.661ignea. — Seguem-se os pontos de 2
a 6.
De 10 dc fevereiro de 1961
TERMO N9 125.782

—

Requerente: Arriando Lucas Filho —
TERMO N° 108.7(8
Estado da Guanabara.'
De 27 de fevereiro de 1959
Titulo: Um aparelho clispensador de
Requerente: Sveralca Rotor Ma.sknei
pasta dentária e outras — Modela de
Aktiebo/ag — Suécia.
Utilidade.
Titulo: Dispositivo rotor — Privilé1 — Usa aparelho dispensador de gio- de "lnxenção.
pasta dentifricia e outras, caracteriza1. D:spositivo rotor que opera com
do por urna base ou supedaneo com
um rebaix °circular na parte superior pelo menos dois estágios de pressão
e uma abertura rosqueada no centro e é provido de rotores de parafusos e
dêsse rebaixo. que se comunica com um d deslizamento, cada um consistindo
conduto que é curvo no injeto e segue de seções de parafuso e de deslizareto. horizontalmente, até sair na pare- mento correspondendo ao número de
de lateral da dita base. Paralelamente estágios, a primeiro mencionado sendo
á parte reta do referido conduto há provida de corõss cónea.raS belleoldais
um túnel que atravessa o supedâneo de e sulcos intermediários, e o último com
lado a lado. — Total de 3 pontos. - coroas caceavas helicoidais e sulcos intermediários, caracterizados porque as
seções retas das seções de parafuso
apresentam um perfil ba.sico comum e
igualmente as seções rotas das seções
•
TERMO N9 145.706
de desligamento apresentam um perfil
basic° comum, e porque em um estágio
De 27 de dezembro de 1962
de pressão inferior as coroas da seção
Requerente: Homero Duarte Simões de deslisamento são provados de porLopes, braaileiro, quirnicc.
ções protuberantes fora do perfil das
da seção de deslisamento adjaAperfeiçáamentos em cobertores elé- coroas
tricos e dispositivos semelhantes de cente, os sulcos da seção de parafuso
correspondente sendo providos do reaquecimento elétrico.
cesso em suas bases, correspondendo a
Pontas Caracteristicos
essas porções protuberantes. — Total
1. Aperfeiçoamentos em cobertores de 15 pontos.
elétricos e dispositivos semelhantes de
aquecimento eletrico. caracterizado pelo
TERMO N• 108.892
fato de que o fio de resisténcia é um
fio nu; de seção circular apropriada,
De 3 de março de 1959
t. tendido naturalmente em grandes exRequerente: Puller Manufacturing
tensões retilineas concordadas por curtre si duas camadas de um tecido qual- Company — Estados Unidos da Améquer apropriado. — Total ele 3 pontos. rica do Norte.
vai que se contém em canaletes formaTitulo: Dispositivo para automóvel
das por costuras paraIeles'arie ligam en- e. Privilégio de invenção.
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1) Um dispOeitivo para autonsienip
ceracterizade, por mecanismo 4 comada
le para um dispoeitivo desacelerador clit
velocidade associado a um elemento
urn sistema de cambio ligado a uca
motor, que tem uma combinação que
compreende: meios propulsores efetivos
quando ' eneryizados, para acionar
dito dispositivo: uma fonte de fierçae
para tais meios; um par de contrõlee
de fluxo de/ energia ligados em série
entr:. tal fonte e ta is meios propulsores
meios controláveis pelo operador pare
por um praneiro desse par do contreols
em posições de condutor de energia
bloqueio, 'de energia e meios autometea
cammte adaptáveis à eposiçao de tal
sistema de cambio com respeito à nate
tra, para por o outro desses contrõles
em ceasdições de condutor de energia)
quando tal sistema está em pasiçâO
neutra e em condição de bloquear s
energ'a quando o mesmo sistema nto
eetiver em posição neutra. — Total de
11 pontos.

TERMO N9 109.146
De 16 de março de 1959
•
•
Requerente: Clerk Equipment Conspira
ny
Estndos 1.1 ados cla América.
Titulo: Carrinho elevador articulado,
— Privilégio de invenção.
Parcos Característicos
1 — Um carrinho elevad..ar industrial
comaeeneendo urna un dade de suspene
Cio de carga. urna unidade tratora,
posit. vos ligando a d:ta unidade de suspensão de carga à dita mai:de tratara,
conseqii:Mcia do que a dita unidade
de suspensão de carga e a dita unidade tratora podem se deslocar numa
relação planar perpendicular entre .1.
— Tosei. de 9 pontos.
TERMO N° 109.474

Requerente '— Amminum Laboratórios Lmited, Canadá.
Título — i.perie.aoarnentos em ou
relativ a lingotes — Privilégio de
invenção.
Pontos Caracteri.stícos
..v — Um lingote adaptado para lazer parte de LIPt feixe estável, quando
empilhado de -modo aqui descrito, caracterizado por compreender uma base
substandahnente retangular. e uma candura que se projeta para cima, substancialmente retangular, estendendo-se
longitudina.mente à porção da base e
mais estreita qee ela, de modo a de1 nir plataformas em ambos os ladca
; da canelara ao longo das bordas longas da porção da base, as duas plataformas sendo moldadas de modo a te.
; rem formações entrosáveis que evitam
o deslocamento longIduinal relativo do
dois lingotes adjacentes na mesma camada de uma . pilha. (Total: 7 pontos).
TERMO N° 110.285
De 8 de maio de 1959
John Cl WM. Burt Limited
glaterra.
, Titulo — "Návo modêlo de estante
para o armazeteimento de artigos etpecialmente• cilindros".
tVIOdélo de Utilidade.
1 — N3vo modelo de estante para
o arai; zenamento de artigos, parti.
.cularmeme de cilindros, caracterizado
por compreende' elementos estruturais
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evereiro de .904

Reivindicações
montado sobre ele para realizar movia
bÉm largo cérca de dois terços da parta
postedor do estribo, substancialmente
1 — Um ac.onamentu de força po- Mentos deslisantes de rotação em tOr.
retangular, dotado nessa parte de uma sitivo caractenzacio pe.o fato que èle no do mesmo; e prateleiras montadas
borda saliente, da • altura progresiva, corresponde uma pairalidade de engre. sôbre o referido anel, de modo a pode.
que se inicia no angulo interno (junto lanem circuiares tendo dentes da al- rem as mesmas ser movidas tanto lià motonqta), descreve uma curva no tura total nas suas perifedas e uma near como giratoriamente em relação
ângulo exterior e se podo iga 'lateral- corre.a oex,vei teimo cientes cie altura ao referido compartimento. (Total: 11
mente para diante e para baixo.
de face toMi na mesma adaptaoos para pontos).
O têrço anterior do astr:bo é mais engrenar com os ditos dentes nas diestreito arca de metade e dotado de cas engrenagans circulares tendo laces
TÉRMO N* 110.267
uma aba lateral em ângulo reto em de traoalho planas, ditos dentes na dicujo rebaixo dá encaixe a uma sa:a ta corre.a tendo taced de &abalo coa.
De 8 de maio de 1969
ou cantoneira de remate. (Total: 2 vexas contormando-se com uma curva
pontos).
invoiuta derivada de um circulo de
Requerente -- Canadian Ingersollbase tendo um raio igual ao produto Rand Company Linaited,
Canadá.
t:40 cozeno do ângulo de pressão de diTitulo — Cabrestante para a desTERMO N. 110. 867
tas engrenagzas e do menor raio do carga de toros de madeira.
circu:o prImit.vode qualquer engrePrivilégio de invenção.
De 2 de junlio de 1959
nagem escolhida para conjugar a ação
Pontos Característicos
Reverente Matér'el Industrial S. com dita corre.a, 'dito circu.o de base
1 — Um cabrestante para a descarS. e Constructions Mécaniques S. A. temo o seu cairo local:zado fora do
dito circulo primitivo num .raio ésten- ga de toros de madeira, constante de
Renens.
dato
do =mo perpendicularmente pa- uma unidade rotatoriamente suspensa
Título — Processo e dispositivo para levar pelo menos uma fila de tri- ra com o angu:0"Jc inclinação de dita no interior de uma estrutura, caractea
lhos a tomar forma e ocupar posicão correia no ponto de tangência de dita rizado pelo fato de que a referida unicorreia e dita engrenagem menor, dito dada do cabrestante é sustida apenas
predeterminada
saibre o lastro.
TEP.M0 Na 110.429
circulo de base tendo tangentes pasma. por cabos sem fim que circulam o caPrivilégio de invenção.
De 18 de maio de 1959
do através do dito ponto de tangência brestante e as roldanas da estrutura.
Pontos Característicos
num angu.° para com circulo devlsor (Total: 6 pontos).
Requerente — Ernesto Paiva Mar1 — Processo para levar pelo me, igual a d'to angulo de pressão e dita
ques, Estado da Guanabara.
curva involuta para cada face do dmTitulo — Rampa automática Para* nos uma dia de trilhos a tomar forma te da correia no dito ponto de tangênTERMO No 118.794
e ocupar posiçao prcdeterminaclas
automóveis.
bre a lastro. caracterizado pelo fato da cia passando através da interceção da
Privilég'o d.e invençao.
De 215 de abril de 1960
posição %arr a a de pontos do trilho tinha de pressao daquele face e da diPortos 'Característicos
situados na dianteira dum trecho de ta tangente pe-pend i cular para com a
Requerente: The Hoover Company
1 — Nova rampa automática, carac- via já assentado na po.sição psecrita mesma. (Total: 2 pontos).
— Estados Unidos da America.
abrigada por EJ formar exteriormente ser determinada, estabalecendo-se meTitulo: Polidor e ensaboador com•
Oe uma tamaa horizontal e uma parede canicamente uma base de refetanda por
binados. — Priv:1140o de Invenção.
N 9 109.826
TERMO
Pontos Caracteristicos
altertical qua da instalam respectiva- mio de pontos de apoio situados ex1. Um instrumento para ensaboaa
ípeate em CO«:. :mação ao passeio e ao clusivamente sôbre a parte já . assentaDe 17 de abril de 1959
dor, es.ae: riza.to pot u'a aonação
hmio-fio das cakadas das ruas e abran- da do via, pelo fato de levar-se à pos
Principal, um par de eseóvas de conrs a ranran o espaço para cada roda sição correta, asim determinada, a parRequerente — Caterpillar Tractor tacto de superfície rotativa e eixo
t carros estie sobem a descem as te situada na dianteira. pelo fato de Co., Estados Unidos da América do vertical, sustentando normalmente o
pelo
fato
de
repedrlse
o
mesmo
modut
tmlçadas ou ra• -a as duas rodas. (Topêeo do instrumento, um cabo arNorte.
assentar-se, em seguida. esta parte, e . Titulo — Transmissão e conjunto de ticulado à dita armação principal,
dal de 10 pnitos),
operdiadi progressivamente sabre a via, diferencial de tratores.
um suporte de sustentação sôbre o
de maneira que cada parte que caaba
dito cabo adjacente à sua ex•remia
Privilégio de Invenção.
de ser assentada serve para levar a
TER.40 Na 110.693
dada inferior, o dito suporte com.
Reivindicações
parte seguinte à posição correta para
preendendo um receptáculo receptor
De 25 de maio de 1959
de liquido, um reservatório distria
ser assentada. (Total: 9 pontos).
1 — Um trator tendo uma caixa buidor de liquido tendo unia vala
14equerenic — Regia Nationale de
cipal,
caracterizada
pelo
tato
que
ela
vu:a distribuidora de l'quido em
Idaines Renaiat — França.
contém um conjunto de acionamento sua extnemidi de inferior, a extram
Titulo — Forquilhas de caixas de
TERMO N9 109.649
final, uma caixa de transmissão de mu- madade inferior, a extremidade invalocidades.
dança de velocidade, uma ca'xa de di- ferior do dito reservatório sendo
9 de abril de 1951
Privilégio da invenção.
ferencial, me:os para segurar estas xustentada separavelmente pelo dito
meio de suporte com a dita válvula
Pontos Característicos
Requerente — Meteor Indústria e duas últimas caixas uma com a outra colocada :sabre o dito receptáculo re1 — aram...ção e realização comoau- Comércio Limitada, Estado de São como uma unidade, dita caixa princi- ceptor de liquido, engate para vens
pal tendo paredes espaçadas com aber- der sena rà.ve'mente
*ma de forquilhas de caixas de velo.
a extremidade
turas
nas mesmas, e dita unidade de superior do dito reservatório
Titulo
—
Aperfeiçoamentos
em
moiao dito
didodes visa :do ao comando de dois
to
a
unidade
de
caixa
é
guiada
para
a
cabo, um conduta para levar o lla
gaios raaveis segundo os quais as nhos.
caixa tendo partes usinadas para assen- quieto do dito receptáculo receptor
Privilégio de invenção.
frqai1has sao do tipo corrediço sabre
tar nas ditas aberturas, sendo que ais- do líquido às ditas escóvas, e meios
¡toma trave f xa e obtidas em /erro laPontos Característicos
que podem ser acionados da extrasua poalçáo adequada em relação
ado embutido e dobrado para forsaldada su perin^ do dito cabo e en1
—
Aperfeiçoamentos
em moinhos, caixa principal. (Total: 5 pontos).
r, entre os braços bifurcados deeco
gatáveis com a dita vaivult, manoado do órgão móvel correspondente caracterizados por um rotor conotada°
bráveis para abrirem a dita vivada.
— Total de 15 pontos.
# cada qual. vistas as mencionadas de posição fixa, envolvido por um es,
TERMO 149 109.992
Prquilhas da cima, dois 111.1 opostos tator em forma de anel de banda intere 9e interpanetram e sito montadas, na tronoanica correspondente, e móvel
De 27 de abril de 1959
TERMO R' 118.033
adiante
encaixe ou deslizamento, por para ctima e para baixo no sentido de
r
illtéennécro de seus ramos extremos, na regular o vão de moagem, por meio
%fico Corporation — Estados Unis
de 14 de outubro cie 1969
Neve fixa, sendo os ramos centrais de Moi suspensão em um aro caros- dos da América.
frente, de encaixes de fixação embu- queado na base do mo inho e provido lho de prateleira".
Requerente: Rdison Ponto: o Ala
ses MI- providos, providos, frente de duas manipulas diametralraente
tamir Rubens Penha, Estado de São
s, correspondentes, destinados a opostas e enrosqueadas, para apertar
Titulo — "Moo modelo de apara- Paulo,
rar com um sistema de fixação o estator fixando sua posição e desaModelo de UtUilidade.
Titulo: Nova máquina pi ra debuem segurança única existente na tra- pertádo para fazê-lo girar e regular
lhar milho e outros cereais. —
Pontos
Caracteristicos
margem.
(Total:
3
pontos).
vão
de
o
(Total:
4
pontos).
t.:pe
de Invenção.
1 — Ndvo modal° de aparelho de
1°) Nova máquina para debulhar
prateleira, caracterizado por compreen- milho e outros cereais" caracterider: um par de trilhos guia paralelos. zada essencialmente por compre:oder
TÉRMO Nç 109.801
TÉRMO N9 110.845
separados e horizontais, adaptados pa- um cilindro debulhador, cujas exDe 1° de junho de 1959
De 16 de abril de 1951
ra serem suportados dentro de um com- tremidtdes laterais são devadas por
verticais, a &guelra frisando
partimento; dm trilho circular supor- chapas
prite -- Bruno Ravanetti jhr
ligação com a parte ou elemento oRequerente
—
United
Statei
Hubber
tado
pelos
trilhos
guia
e
montado
des.
tor, e a dianteira, tendo solidária o
Guanabara.
uumbara.
:
Y, Estados UnUidos da Amé- lisantemente, nas suas bordas opostas, ventilador ou aspirador, sendo amTitulo -- tbn nóvo nuxbtio de as- ComPan
$411:
rica
do
Norte.
sebre
oa
ditos
trilhos
guia,
para
moverbas estas chapas, projetadas lufepara motonetas.
Titulo — Aperfeiçoamentos em acio- se ao longo destas e linearmente em riprmente e unidas por uma termira
eio de Utilidade,
laçado ao referido gabinente; uma anel chapa angular cujo vértice orientado
— Um novo modèlo de **tribo namentos de correia e engrenagem.
"L
Prévtlégio de Invenção,
suportado pelo dito trilho circular e para cima, dispae-se sob a bica de
ins ~et" earacteshado pos tme

aspaçados, e se entendendo de uma
Dase para cima, uma multiplicidade de
açados. um acima do outro ao comrtes de artgo fixados e interesrldo dos elementos estruturais, de
maneira tal que cada suporte num
*meato estrutural se encontra alinhada com um suporte soabre o elemento
emrutural oposto para permitir que um
artigo se extenda através e se assente
diabra os suportes alinhados, uma exlaca° de supertes alinhados, uma exMneão de suporte montada a "plvot"
Ida cada suporte para deslocamento
pare cima em ctreçao ao elemento es-,
ral do qual suporte se camada
uma pos çto na qual uma superfide extensaa está localizada no pias daquela auperfície de suporte sóhee o qual um atiço deve se asáentar,
iy dispositivos da travaxnento para manet eXterrnn do suporte na posição
voltada para cima dá mesma. (Teaad
8 pontos).

Ei
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• ealda do cereal limpo; pelo fato
+Onda deste ollindro debulhador ser
Arovido em quase toda a sua supere
com excessão de uma faixa
perIor, de uma pluralidade dé odeio* ou furos, espaçados regularente; es-c
mesmo cilinaro tem
ontado o.: superfície interna dianíra, uma serie de pás regularmente
açadas orientadas em sentido hecoidal, sem que suas extremidades
ares se toquem.
Total 7 pon•

'TERMO Na 1/5.648
De 9 de janeiro de 19de
Requerente: Heinz Baruch — Es4«do dc São Paulo.
Título: Chave de onda vertical de

alavanca. —
114e r âe a lÓ:iii ,ede
I° —= "Nova chave deoneta vertiV, do tipo alavanca", condi:elida
, um corpo circular ou semelhante,
fibra ou material equivale nte, em
rma de disco tendo em sua borda
, ues ou contatos em forma de
pinça, e onde gira livremente,- cemkrado, (Deter interno de mesmo material, mentido equidistante das
bordos Internas do orifício por uma
;pluralidade de projeções radiais do
nosso file,...) externo, caracterizada
pelo fato do disco interno possuir
reforços ou contátos anulares, perifericamente, em suas faces superiores e inferiores em forma de aros
¡aterro/uni, .:s ou não e que se projetam ligeiromente para fora de
modo a configurar um canal' ou
garganta na borda do disco onde se
encaixam : s ex'remidades livres das
Projeções radiais do disco externo •
pelo fato do contato ou reforço'
nula:' de unia das faces ser divlido em dois e- uma das metades
Aotada de projeção externa em um
dos seus extremos, projeção essa
que contateia ou encaixa nos can•tatos-PinVzs, ou hornes, existentes
pa inferia do disco externo. — Total de 3 pontos.

ror
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TERMO N.° 111.629

Termo de Patente ei.° 113133

De 9 de julho de 1959

De 9 de Setembro de 1959

R equerente: Nocturnas Felmanas.
Estado de São Paulo.
Titulo: Macho de conexão
Modelo deutilidade.
Reivindicações.
1 — Um macho de conexão, caracterizado pelo fato de constituir-se
de dois elementos do formato em "L'
o elemento int : mo maciço proeido de
uma pluralidade de cavidedea com
serrilhados, dentes, ou similares, ditas
cavidades paralelas e separadas por
uma parede central, ditas cavidades e
dita parede postadas as pernas do
macho; e . o elemento externo constituído de duas • chapas anexadas es
faces laterais do elemento interno mediante rebites escaviados, o conjunto
de molde a receber fêmeas os elem e n:os de esquadria que são es -am P a
-doserti'aéludscvidades;
Total 2 pontos.

TERMO N.° 112.469
De 11 de agôôsto de 1959
Requerente: The British Drug Hou
soa Limit'ed — Inglaterra.
Titulo; Aperfeiçoamentos
em ou
relativos e compostos orgânicos.
Privilegio ' de invenção.
1 — Um processo para preparação
de 17 alie hidroxi 16 rnetilenopregn
4 eno 3,20 dione, caracterizado Pelo
fato de compreende: as etapas de fazer 16 metilpregna 4,16 diano 3,20
diona reagir com peróxido de hidrogênio alcalino, para dar um 16,17 epóxido; e tratar o opinado com um ácido
alongenidrico, seguido de tratamento
com níquel de Rancy em um solvente
orgânico.
Total de 6 pontos.

Tãlt.M0 N° 118.123
De 27 de janeiro de 1980
liequerenie: Romeu Nume. — Es:iodo de São Paulo.
Titulo: am . a iunção em encanamento para líquidos. — Privilégio
de Invenção.
1°) "Nova junção cial encanamento
para llquidos", Caracterize-se por
ter constituida por I uma peça (1)
gberta e rosqueada supeatormente, a
gual se rosquela no repervatório, e
lota peça assa e fome duma mueca par..... mente eeférica e aca;
região externa desta munheca é
tivolvida por uma outra peca semi' érdea inferior, na forma de luva
), cujo bordo suspertor tem rosca
r4) , que se rosquela sobre um anel
15), com perfil interno curvo, que
ermita um movimento de deslocamento em todas as posições da parte
superior da munheca (1); na ubereura interna da peça semi-esférica
ienferior, se rosaucia um tubo rigida
(de, no _qual se envolve, de modo a
correr ') v eemente. .um outro
tubo rígido externo mala' (7); na
eetremier • -' • rint do tubo interno
(6), há uma bucha (13) que serve
da guia ao 'abo externo (7); após'
4 uso, o 4 ubo externo (7) muni-se elevedo, através duma bucha
13), com braços (9) a / qual se Liava
gancho ou suporte (10) fixado
;In bordo da munheca (3). — Tolel de 2 pontos.

TERMO N.° Patente .* 112.573
De 15 de agasto de 1959
Eletric Steel Foudry Company •—
Estados Unidos da América.
Titule: Dente escavador o base suporte para o mesmo.
Privilégio de invenção.
•
Pontos Caracterieticos
1 Em u m elemen to de dente
destinado e um dispositivo escavador
e similares, dito elemento s e ndo adaptado para ajustar-se com um componente complementar para formar
uma ferramenta que entra em contato com a terra, em forma geral de
cunha, submetida a esforços tendentes a produzir movimento relativo entre o mencionado elemento • o citado
componente em determinado plano, dito ermento tendo um par de superfícies de apoio convergente, que se estendem longitudinalmente, destinadas
a se ajustarem com superfícies correspondentes do citado componente, uma
superfície de apoio aperfeiçoada caracterizada, pelo fato de ^e uma_superficie de revolução tendo um eixo de
geração perpendicular ao mencionado
plano,
staeuatia-ee os pontos de 2 a 32,

Comissariat a L'energie atornique.
França.
Titulo: Régua para calcular os
ecrans de proteção em frente das fontes radioativas.
• Privilégio de invenção.
' Pontos Característicos
• 1 — Régua para calcular os *crime
de proteção em frente das fontes radioativas, caract-rizada porque é constituída por uma placa fixa, sôbre arma
de cujos faces está desenhada a família de curvas representativas da
função:
onde K é um coeficiente numérico dependente das unidades escolhidas. E
representa e energia dee fotões, B é
o fator ch medo de "bloquei" M e
M são, respectivamente os coeficientes de absorção lina-r do ar e do
material que const:tui o ecren VI estando representado segundo o eixo das
abcissas dividido logaritmicamente e x
sendo lido sôbre o eixo das ordenadas
dividido linnrmente; este e:xo das ordenadas está traçado sobre um cursor
transparente; a outra digo, podendo
deslocar-se paralelamente ao eixo dai
abcissas; a outra faca da dita placa
comporta umi divisão logariemica que
representa a função R, intensidade de
irradiação, diante de qual se desloca
uma . pequena régua móvel, sabre a
qual está traçada, num sistema de
coordenadas logarítmicas, a família de
retas representativas da função:
onde r é a distancia d fonte ao operador e A atividade da fonte, sendo
y lançado em abcissa sobre esta pequena régua e r em ordenada sobre
um cursor transparente móvel. solidário com o precedente.
.
S e vem-se os pontos de 2 a 6.
.nn••n•nn•n

TERMO N.° 113.288
De 15 de Setembro de 1959
Motins Machine Company Limited
Inglaterra.
Título: Aperfeiçoamento em me
relativos a máquinas para a manipulação de tabaco.
Privilégio de invenção.
Pontos Característicos
1 — Um processo para defetar as
variações na uniformidade de uma
carga continua de tabaco, a medida
que ela é produzida em uma máquina (por exemplo, ec uma máquina
de fabricação de um neto continuo para cigarros;) caracterizado pot compreender a deteção das variações na
permeabilidedo no ar, da carga, ao
longo do comprimento deste.
Seguem-se os pontas de*2 a 41.
TERMO N. 113.349
De 17 de Setembro de 1959
Requerente: Ruclif Grunvald.
Estado de São Paulo.
Título: Uma nova disposição ot. sii
formadores para calçados.
Modelo de utilidade.
Pontos Característicos
1 — Urna nova disposição em enformadores para calçados, constituída
por uma placa recurvada -em forma
anatômica, obedecendo a conformação
da parte anterior e superior do oui-
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çado ou' seja' O peito do pé, teia*
na parte posterior urna projeção relu.
tivamente afetada e com sua extremidae
de apresentando uma depressão circulai, caracterizado por apresentar e al
placa, central e inferiormente um efule
cro provido de uma fenda central
no sentido vertical, fenda esta que serve de alojamento para a extremidade
em "L" invertido de uma Relha de
mola chata, que projeta-se para trás
inclinada para baixo, tendi a sua extremidade-livre curvada para cima em
forma de puxador.
Total de 1 ponto.
TERMO N. o 113.647
De 30 de setembro de 1959

Requerente — Tne Bauer Bros.
Cu. — Estados Unidos da América
Titulo — Alvejamento de po.p.t.
Privilegio de invençao.
Pontos característicos,
1 — Um processo para produzis
polpa a..vejada em um proe;'..sso de
reimaçao de polpa, incluindo as
fases ao passar os fragmentos et:
maneira, riu um luido, atreves do
uma sucessao Ü reflnadoreS, pais
a reduçao, em esta.gios, dos mesmos, para uma consistencia ao
polpa .convemente, caracterizachi
pela fase do adicianar os agentes
quimiccs do alvejamento a popa
sem necesidade de um equipam,.11to ou processo esepcial de alveja.
mento. Total de 13 pontas.
T2RMO NP 114.032
De 13 de outubr ode 1959

Requerente — W. R. Grace &
Co. — Estados Unidos da América.
Titulo — Liínçol Iltugraiice.
Privilegio de invençao.
Pontos característicos
1. — Um lençol para impressn.
litográfica, caracterizado pro ter
unia firmeza tal que uma pressa°
de, as menos, 1,9à Kg/cmz cicia
ser exercida no lençol, para eievu,a
uma, compressas inicia: de 0,05uri.
e lama compressibinda.de tal que u
incremento do pressao necessaras
para aumaitar a compreSsao
lençol de 0,05nun a 0,1 mm nue
seja maior que cerca de 2,45 Kg
eml. Seguem-se os pintos ' de 2
a 2'r. — Total de 27 pontos.
TERMO N.° 116.58 9

De 27 de janeiro de 1961
, Requerente — Fluid Pcrwer
poration — Estados Unidos da
kmérica.
Titulo — Conjunto para atarrachar o desatarracnar tubos.
Privilégio de invenção.

pontos característicos
1. Conjunto para atarrachar
desatarrachar tubos, dotado cie
14111 c1 unidade de coleta ou 'retenção de tubo, rotativa, destinada
colhêr uma secção de tubo e dc
dispositivos que assegurara uma
r-taçao de dois estágios da-refe
rida unidado, tanto nas operações
Cie atarrachamento como nau de
•/
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- desatarrachamento, caracterizado
pelo fatO de que"osi referidos diapositivos compreendem, para um
doa eStagios de rotação, um motor
acianado a fluido, do tipo reversível e, para o Outro estágio, um
par 'de embolo acionado a fluido.
Total de 5 pontos.
TERMO N.° 116.550
De 27 'de janeiro de 1960
Cilaxo Laboratories Limited —
Inglaterra.
ritmo — Processo para a prepração de uma composição viteriniria injetável corno urna vacina.
Privilégio ie invenção.
!. Ponto scaracterístzcos
1 2,1-- Um Precessp para a prepa
ração de uma composiçao veterinária injetável como uma vacina
para proteger ovinos contra a zoonose chamada de arim pulposo e
entero toxemia e, ou disenteria, ca
racterizado por compreender a precipitaçá.o de uni itoxinde • clero/1d
de opsilon-toxina de Cl.sgolchil,
tipo D, de um meio aquoso para
deixar no meio, a maior parte de
material nitrogenado indesejaVei,
a t:.dissoluçao• em agua. 'do tcxncie precipitado, a remoção do preci t.—ante remanescente no prep.)...
/. r dt de toxoide e a combinação
do Solde, assim obtido, com oeta
. Welto4.1,11a toxoidizada, de Cl.
cile»Ipo C e, ou beta- e opadlontoxoidizadas de (.l. Wcic iI
de 'modo. que o puparado
Cu
4 .,na nao menos co que 30
eriJ.uentes de1locu naça,:, de opai
lon-itoxna toxcidizada de Cl. Welcaio,' ripo D, junto com nao menos
qut) equivalentes de Iloculaçao
de „beta-toxina toxonlizado
C.::VVelchil tipo C e, ou não me
nos .que 30 equivalentes da fio
cunao de beta-toxina toxoictizada
de Çl. Welehit, tipo B, não mais
que);05 mg de nitrogénio protõlco e nao mais que 0,05mg de nitrogénio total por mililitro de composição veterinária.

- -. • - verticais 40 , ditos !aços verticats
formara unta manga que se apoia
contra a superficie interna do
núcleo. Total de 1 liontó.

Fevereiro ele 196;
•Ner~

laterais opostos, fixados em uma base
adequada, suportes estes providos em
seus extremos superiores de um pino
onde é articulado um corpo oco, prismático retangular, o qual É dotado de
abertura em suas faces inferior e superior, e de rasgos longitudinais dispostos
em lados opostos, sendo prevista no
referido corpo, uma tampa 'articulada e
dotada de fecho rápido. e ainda, de
pinos e freio provido de rebaixe que
se encaxa em uma peça prevsta nos
citaos suportes, suportes estes providos
ainda de limitadores de curso para os
pinos de freio acima Teferdos, limitadores êstes dspostos entre Oi pinos de articulaçào e peças de encaixe doe ataca
de freis), — Total 3 pontoe.

TERMO N.o 1113.386
De 29 de janeiro de 1960
Requerente — American Can
Company — Estados Unidos da
America.
Privilegio de invençao.
1 — Um recipiente .caracteriza.
do pelo fato de compreender um
corpo tendo urna abertura na sua
extremidade superior, urna borda
substancialmente chata estendendo• se completamente em voita
dita extremidade superior cio dito
*raiz mo N' 116.606 .
corpo, uma membrana de vedaçao, flexivel prêsza á dita borda'
1 de fevereiro de 1960
por um adesivo sensível à pressão,
por meio do qual a dita membraRequerente: Areos-Solda Elétrica Aurir pode ser puxada da dita borda togena S.A. Estado de S. Paulo.
para criar uma abertura de reti•
Titulo: Grupo Eléit-ogkrao para solda
rede para permitir a retirada do com autorregulagem da corrente de solconteudo Uj recipiente e em segui- dagem.
da pressionada novamente na poPrivilégio de Invenção.
siçao de vedaçao na dita borda
Reit,indicações
para reseiar o dito recipiente'.
total de 9 pontos.
1) — Grupo elarogénio de zoldagem
com auto-regulação da corrente continua de soldagem, caracterizdo por com• preender um motor de acionamento, por
TERMO N" 116.610
ex. um motor (asincrono, trifásico em
gaiola), um gerado acionado pelo re1 de fevereiro de 1960
ferido motor e compreendendo dois feiRequerente: C.am panli ia A e pulado- xes estatricos iguais axialmente distandois
res Prest-Oute — Estado de 8. 132121a.: ciados e magneticamente ligados,
os feixes
feixes rotores cooperantes
Titulo: Máquina para soldagem de i estatorieos
de' modo a realizar uma cirplacas para cuinuladores PriviirlÉo
culação axial do fluxo magnético em corde Invenção.
rente contínua, estando os feixes de roPontos característicos:
tor. providos de um número de dentes
1 — Máquina pata soldagem de pia- em razão finita, por ex. 1:2 em relapor .ser constituída por dois supora ção aos dentes dos feixes estatérricos,
ZOC11
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_COORDENAÇÃO DO
PLANEJAMENTO NACIONAL
DECRETO

N9

das bobinas de induzido, enroladas - em
série dos feixes estatdricos e unia oe
mas bobinas de exeitaçao alimentadas
em corrente continua montadas na caixa
do estator, entre os feixes eatatoricosAt
concéntrianente ao rotor, e um cinuito
de comando atuando sôbre a circultO
de alimentação da, ou das bobinas de
excitação, de modo a variar automáticamente a corrente de soldagem nos ter- , •
minais da máquina de solda, — Tent
12 pontos.

TERMO N9 116. 69
2.1'de se'terabro de 1959
Requerente: Pandelis klaralambos Haralarnbidis — Estado de São Paulo,
Titulo: Aperfeiçoamento em carburadores do tipo Venturi. — Privilégio de
Invenção.
1' — tAperfeçoamento em carburadores do tipo Venturia caracterizado pelo
fato de se abrir nova tubulação entre
o depósito ee gasolina ligada a bomba
de aceleração rápida e o interior de aceleração rápido, tubulação oerpendiculat
• parede lateral do deposito, susbtaacialmente na altura do fundo do mesmo
e que se liga ao injetor por outro ramo'
ascendente, perpendicular ao primeiro.
— Total 4 pontos.

TËRMO N° 117.b00
15 de março de 1960
Requerente: Indústria Tapetes Mantica S.A. I.T.A. Est. de S. Paulo.
Titulo: Fitas para colagem de tapetes.
Privilegio de Invenção.
, Pontos caracteristicos:
1. — Fitas para colagem de tapetes,
caracterizdas por serem formadas por
uma longa e estreita tir de tecido, retieuldo -ou não, costurada central e longitudinalmente sôbre uma faixa de papel absorvente, de maior largura. —
Total 3 pontos,

52.256 — DE 11 DE JULHO DE 1963

VE9..M0 N.° 116,554

'TERMO N' 117.799

2 Ide janeiro a., 1960
•
Requerente — Minnesota
ning-,And Manufacturing Compan!..
lados Unidos da América. •
Emoa.agern para um
row-:tte material em tira, enrolado
err. um num) oco.
Priviegio de invenção.

15 de março de 1960

•De

Ponto caracterstico

Uma caixa para um roa.n de
teria! em tira . enrolado em um
nucleci eco, caracterizado por t -1
urna .face superior e uma estrato
ra jwlea prender o rolo, data estr.:
tura tendo a forma de urna In 1
gueta que fica superposta _a face
superior, tendo a , lingueta unià"1
porçao dobrada que . se estende
para baixo, atra-7es uma aberto- •
ra ria porta,. central' tia face su
perihr ,dita porção' dobreda compreendendo duas faces ,verticals
°pestes, cuias extremidades inferiores, são ligadas por urna face
horizontal, sendo que as margens

DIVULGAÇÃO N' 899

Requerente: Indústria Tapetes Adão.:
tica S.A. I.T.A. — Estado de São
Paulo.
Titulo: Dispositivo para fixação de
tapetes.
Privilégio de Invenção.

e

PREÇO Cr$ 70,00

A VENDAI
Seção de Venda.: Av. Rodrigues Alves, 1
oência 1: — Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Postal

Pontos earacteristicos:
1. — Dispositivo para fixação de tapetes, udiz.ado na forração de aposentos. para fixar e dar acabamento nas
bordas do tapete junto às predes, caracterizado por compreender uma placa
metálica alongada, formada inicialmente
por uma larga faixa de base, plana e
horizontal, provida de orifitios a intervalos regulares, pelos quais se fixa
sobre o assoalho, bem como de
cias pontiagudas, para retenção d.o tapete. faixa esta que se continua lateralmente por estreito trecho longitudinal intermediário, derivado ortogonal
gue Por-ment,oqualprsvze
fiaxa extrema, de menor largura que
a primeira, recurvada e revirada sãbrs
esta. — Total 1 pontos.
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on-eet aa mangueira; o liquido
• Tr.R1V10 NP 121.530
àquela terminada em dois condutos ou
ombeudo pela pistão (2) n °canal s.
mangas, que a ligam aos sacos recepto
De 29 de julho de 1960 •
(9), eleva-se a uni cilindro superior . a
res do pescado apanhado quando avatt- '"
30 de maio de 1960
fusiforme (17), através de duas
ça de encontro a aludida rêde aos car--Requerente — Fábrica de Gram. passagens (18-19) com válvulls
Reuerente: Industria de Utilidades em dumes.
pos e Maquinas Onça Limitada — (18.a), comunicarites com o canal,
Plásticos Utilente Ltda,
Tudo
como descrito no presente meTitulo: Original disposição em disco modal e ilustrado nos desenhos em Estado de Sa.o Paulo.
(9) do cabeçote; no cilindro do Título — Fita farpada para cêr- líquido sem pressão, tem uma, duas
para guarnecer tampinhas 'metálicas c si- anexo. — Total I /ponto.
cas e outros — Privilégio de In ou mais saldas (20) do líquido, com
inflares. — Modelo dê Utilidade.
vença°.
1°) aOrioinal diSposiçãoent disco para
registro; no tOpo do Caiar° há
1 —Fita farpada, para céreas e um manómetro (21) e também um
guarnecer tampinhas metálicas e sanitaoutros, caracterizada por apresen- regulador ou válvula (22) do presUsa. caracteriza-se poi ser constituido
TERMO N° 120.414
de um disco de material plástico ou sitar uma faixa delgada, de compri- são, com canal de salda (23) conmilar, o qual se aloja -e se afixa na
mento, largura e. n1aterial adequa venfentemente fechado por para-)
9 de abril de 1960
cavidade interna das tampinhas; a parece
dcs, dotada em suas borda., de fuso; na parede anterior do
central deste disco é suavemente abauRequerente: Octavio Garcia de Rosa, recorte arredondados ou de Outro dro, há também outra válvula de
lada (1), e o seu lateral apresenta-se Estado de São Paulo.
formato qualquer, recortes estes segurança (34) ; o cilindro fus,
em sinuosidade, compondo unia parte
que formam as farpas, que poderão forme (17) destaca-se (17.4 ) du,a,Título: Novo tipo de tampa contra ser ou não ponteagudas. Total de corpo do cabeçote, mediante o dg.,
sunfonada, concêntrica (2) que se rebate
Obre si, mantendo a elasticidade do derrame de líquidos em ebul i ção. — 2 pontos.
&ajuste do parafuso (26); na parte
plástico; esta parte sanfonada continua Modêlo de utilidade.
diantira do cabeçote alojador de
çm parede arqueada (3), a qual finaNovo tipo de tampa contra derrame
êmbolo, lia tima tampa em cruz.
Ilaz num. bordo periférico (4) e relati- de líquidos era ebulição, caracterizada
TERMO N.o 122.347
(26), aparafusada, destacável; na,, , vamente reforçado. — Total de 2 pon- por ter a forma cónica, furada no cencaixa
(1), há uma tampa (27L C r
106.
De 31 de - agosto de 1980
tro e sôbre êste furo, um disco movei
uma abertura de inspeção (22i.frA
em torno de tun pino que também serve
Total de 3 pontos.
Requerente -- Jou Coccolin
de pegador.
ri
TERMO N9 126.300
Neto — Estado de São Paulo.
£1
Tudo como descrito no presente meTitulo
,
—
Punho
para
cabo
de
122:397
TERMO
N.0
mortal e ilustrado nos desenhos em ane28 de março de 1960
vara
de
n
pl;sca.
xo. — Total 1 ponto. , •
Privilégio de io.venção.
De 2 de agasto de 1960
Reuerente: losino Marques de Souza
1.0 — Punho para cabo de vara
, -1r
— Estado de São Paulo.
de pesca, caracteriza-se por ter
Requerento'— Luigi Segurini e
Titulo: Aro Aplicavel em Recipienconstituido
do
um
tubo
Faustino
Molinari°
—
Estado
chdo mateTERMO N° 120.943
tes de Cozinha, para aparar e reter leite
rial plástico (1), em cuja super. SãO Paulo.
• e outros líquidos que transbordam na
ficio externa tem gravados dois
fervura. — Modelo de Utilidade.
7 de julho de 1960
Privilégio de invenção.
filetes do resCa rápida (2-B), em
1) — Aro aplicava' em recipientes
1. 0 — Nova bomba pulverizadora
Requerente: Istvam Fekete — Estado sentido oplsto, podendo ter entre
de cozinha; para aparar e reter lelet e
os filetes uma superficie lisa (4); para agricultura e outros fins.; caoutros fluidos que transbordam na fer- de São Paulo.
vura, constituído por uni aro de diâ- \. Titulo: Novo bico de mangueira • ou sôbre este tubo envolve e corre racteriza-se por uma primeira c9.-')
livremente, duas arruelas (5), tam- mara duma carcaça (1), assenta.;'
metro variável com o círculo interno outros. — Privilégio de Invenção.
bém do plástico, as quais apertam da em pedestal (2); um volante
também de tamanho varlavel, caractePontos característicos:
rizado por a coroa ou aba circular,
ambos - o spés convencionais (6) externo (2), acionado por qualquer,'
formada periferia do aro e do circulo
1 Novo bico de mangueira e ca- do molinete (7), que se assentam tipo de motor, possui eixo (4) 'e
ter o formato de calha ou de meia cir- nos, caracterizdo por ser constituído sobre os filetes do renas (2 3); cuja extremidade dêste é alojada'
Cunferência, com a parede interna, que por um corpo tubular provido de aali- na periferia das arruelas tem gra- dentro da aludida carcaça, o qual
contatea a periferia do recipiente, em anelas cônicas ou rosca externa, corpo vado filetes (8) parale:os. Total se encaixa em cavidade excentr1;
vertical ou levemente cônica e a parede este que se prolonga em uma de suas' de 2 pontos.
ca (5) Cama biela (6) sediada em
~a.
externa ou perifériaa ligeiramente diarolamentos no terminal desta bieextremidades, em um cabeçote de maior
: ----notial, variando a largura e altura da diâmetro, rosqueado externamente, em
la -tem 'aparafusados dois discos
412a ou coroa de conformidade com a cuias bordas se apoia um disco provido
(7-8) sediados numa segunda cã::
TERMO N.° 122.398
do circulo interno do aro. — Total 2
/man (9), o êstes discos compriem uma de suas faces, de um rebaixo
pontos.
mem um diafragma (10) circular,
alangado diametral, de profundidade corDa 2 de setembro de %MG°
respondente i metade da espessura do
cujã, bordos, sáo prêsos em jundito
disco,
e
na
face
oposta,
de
um
tas (11) da carcaça; a fim de perRequerente
—
Luigi
Segurini
e
TERMO N° 120.404
outro rebaixo semelhante ao citado, mas Fausto Mo:inario — Estado de São mitir o curso alternativo de biela,
em posição oposta, formando assim, um Paulo.
há, do lado correspondente ao eixo
21 de qunho de 1960
orifício central quadrado, sendo finalTitulo — Bomba pulverizadora motor, uma pasagem ampla (12)
na carcaça, para' os movimentos
Requerente: Ugo Zufft, Estant, da mente o mencionado disco, mantido em para agricultura e outros fins.
posição pelas abas Internas previstas em
dos discos; na parede desta segunPrivilégio de invençáa.
Guanabara.
1.0 — Bomba pulverizadora pata da câmara há pasagem (13) de
Titulo: Novo modelo de campo de um dos extremos de uma peça tubular
a qual é rosqueada o mencionado cabe- agricultura e outros fins, caracte- menor tamaillro, comunicante com
seguração — Modelo utilidade.'
1 — NU° modelo de grampo de se- çote. — Total 3 pontos,
riza-se por o conjunto de engre- passagem (14) proveniente, de peça
gurança, aplicável em tampas de cane- •
nagens ser alojada numa caixa 15) convenientemente aparafutas, lapiseiras e similares, caracterizado
(1), em banho do óleo, a qual é fsada (16) ao corpo da carcaça; na
TERMO N9 121.292 (
por compreender um suporte em-forma
dotada de—tampa superior (2), extremidade inferior desta passa-'
de anel fixado em tõrno da parte supeaparafusada (3) nos cantoa da gem há registro (17) de admissão
18 de julho de 1960
rior da tampa, uma alavanca articulácaixa; no tOpo desta tampa, há do líquido; no - corpo da carcaça
vel no referido suporte e mntida elásurna abertura, vedada pur pino (4) Total de 5 pontos.
Reuerente:
Indústria
de
Máquinas
ticamente numa posição constante por
parafusado e na parede inferior
meio de uma mola de torção e caia Agrícolas Nardini S.A. — Est. São da caixa, há uma caixa de Óleo
Paulo.
na
extremidade
inferior
da
face
agulha
vedada por parafuso (1.a ); na caiInterna do braço de alavnca mais longo,
Titulo: Aperfeiçoamentos em distribui- xa (1) se aloja volante (5) e bisTERMO N. 0 123.146
cooperante com o corpo da tampa. Se- dor de sementes — Privilégio de In- Ia (6), que acionam dois êmboguem-se os pontos característicos 2 a 3. venção,.
De 30 do setembro de 1960
TERMO N 119.774

•n••••n•••n•••

TÈRMO N° 120.409
8. de abril de 1960
Reuerente: Manoel da Silva Saragoça
Junior, Estado de São Paulo.
Titulo: Novo tipa de aparelho para
Modelo de utilidade.
pesca contínua
1 — Novo tipo de aparelho para
pesca contínua, caracterizado por ter
Uni rede de. formato - afunilado, fixada
em uma suspensão de flutuadores colocada a. frente da embarcação, rede

Pontos . caracteristicos:•
. 1 — Aperfeiçoamentos em distribuidor
de sementes, caracterizados por compreenderem um anel plano e fixo de
base, provido de uma abertura, de passagem e queda Para as sementes, e sóbre o qual se aplica um segundo anel,
livre e giratório, de relativa espessura,
e dotado de uma pluralidade de orifícios em sua superfície anel este ainda
provido de garras internas, para acionamento de sua rotação, em um único
sent i do, por um adeuado dispositivo de
comando. Total 3 pontos,

los (7-2), em linha; o última NU)3010 (8) tem curso em canal hon.
7-ltal
(9), o - qual tem função as»
laxante e presente do liquido; na
parede inferior -do canal (9) do
cabeçote dianteiro (10), tem duas
passagens do liquido (11-12), cada
qual com válvula (11.a ) subjecentes ao dito canal (10); esta região
(13) de adraissã.0 clo liquido, desta.
ca-se do cabeçote (10), através
de pino (14), excêntrico (14.a ) que
penetra em cavidade (15) da região (12) de admissão; nesta, tem
aparafusada um cano (16) que se

Requerente — Gilson Salvador
fleitig O Oneyde Kling — Estndo
de São Paulo.
'Mito — NOvo processo de fa-

de papel pega-môsca.
Privilegio de Invenção.
1 — Núvo proceso d tabrIcago

bricação

de papel pega-mOsca, censtituldo
de uma pasta viscosa (e caracterizado pela sua fórmula constante

do relatório acima. Total de 3
pontos.
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Sexta-jetea.-7-.
- TP.-.R1110 tIkt.°' 1)23.70
'•:. De 27 de

outubro de 1960

Requerente — Rica G rowers AesOciation :of California — Estados
Unidos da América. .
':Titulo Processo e aparelho
'Sara aquecer Uniformemente materelal em particuMs.
e Privilegio de invenção.
Pontos característicos
1 — Um processo para aquecer
uniformeraente material composto
de particutas distintas, caracterizado por transportador o dito ma-'
terial ao longo de um caminho de
deslocamento e, simuaanearnente,
dirigir uma correiite-de-ar aquecido através do dito materiel.
transversalmente ao dito caminho.
Total de 5 pontos.

TERMO N. o 123.794
er. , De 27 de outubro de 1960

:
Requerente
— -Rice Growers As'e
seciation of California — Estados
Unldcs da América.
Titulo — Processo para atenrar
••
i4'.rez em em grão .
;I Priviiegio de invenção.
Pontos caracteristicos
.
av,n;
_r I se- Processo para- atenrar arroz,
para reduzir o seu tempo de Cozimento, caracterizado por aquecer
os:graos de arroz em ar sêco,
uma temperatura de pelo menos
2044.°G, por pelo menos 10 segundos e, simultaneamente, agitar as
ditos grãos. Total de 4 pontos.
f,

if

DIARIO-OF;CIAL
Reivindleaçoes
1. Aparelho para debulhar grãos,

caracterizado pelo fato que na
mesma a superfície cilíndrica de
um tambor giratório ou rólo coopera, com a superfície adjacente de
cada um de uma" Pluralidade de
membesee de contra-pressão dispostos • em volta de uma parte
, substancial da 'periféri e. de dita
s.luperfleie cilindrica, ditos meioIras de conteapreesão ficando espaçados circunsferencialmente
para rolo dito tambor ou rei° e
estendendo-se axialniente para
com o mesmo, dita superfície cilíndrica e a superficies adjacentes
obedecendo, elasticamente em relação entre- si radialmente para
com • dito tambor ou • tolo, sendo
o debulhar efetuado pelo girar de
dito tambor ou nalo. e.os membros
de contra-pressee - cansa rpie •O
graão está sendo esfregado entre
as ditas superfície cilíndrica e rie
adjacentes, sendo que assim o grão'
é 'esfregado das espigas — Total
de 2•1 pente.

•

TÊM) NP 123.966
De 4 de novembro de 1660
Requerente — Cistjanitii, Tel-

aeira & Lia. -Ltda. — Estado de

..São Paulo.
Título — Aperfeiçoamentos em
eu relativos a estufas para a sesagem de carne — Privilégio de
invenção.
1. Aperfeiçoamentos ení ou relatives a estufas para. secagem de
carnes, consistindo em construção
paralelepipédica, com teto formado por lage, caracterizados peio
Tato de que a parede anterior, em
eua parte mediana; apresenta por-.

ta para carga e descarga. da estufa,

Teln0 NP 1 el.0e2
. De 8' de novembro lie 19G0
• Requerente 'J. & J. Colii in Lie
mited — Inglaterra.
Título — Processo pare 4) reae

grupamento de açucares e soluções
de açucar — Privilégio • de Invença,.
•reneos cerce:leria 1 Co*
1. Um' processo para- o reagru'j umento de aeucares, caracterizado pelo fato de que uma solução
magiar de 10 a 15 1;a:de' um açúcar
invertido, contendo um nutriente
compreendendo nitrogenio, é submetida a uma fermentação aeróbica submersa, na , temperatura
ambiente' ou numa temperatura
mais elevada, pele tratamento com
uma raça de acetobactâ . in rapaz de
levar a cabo G rengeuenmenf
Total de 9 pentoe.

(Seçao

Fevereira de 196,,

se apresentar, junto ao bico .' de_
salda da mesma, envolta porkeorpo
boa que encerra eletroimã, o qual
atua sóbre corpo disposto em correspondência no interior da canalização, corpo êsse de plástico, com
extremidades fechadaa por tampos
metálicos passíveis de ações magnéticas tampos esses : dotados um
dele- de
p
assagens
maiores que O
oposto, o qual se apresenta com
passagem reduzida central, externamente circundado par reentrância circular'— Total de'2 Pontos.
TÊRMO N.° 126.102
De 25 d ejaneir ode . 1960

De 23 de ' outular ode 1951
Pairbanka, Marie Et Co. — Estado"
Unidos da América.
Privilégio de invenção para: Apar
'feiçoamentos em impulsores posa

bombas centrifugas.

1 — Aperfeiçoamentos em hnpule
sorte para bombas centrifugas, caracterizados por una corpo ~ alam que
é munido de uma passagem de sentido geralmente helicoidal entre as suas
extremidades, uma das quais constitui uma saída na periferia do corpo
impulsor. Total 13 pontos. .

Requereu-te — Armações de arma
Armningo'' . 111M:st:ia e Comercio Limitada "— Estado de São Paulo.
Titulo r-- Nova gaio: apara dação
de aves em geral -- Privilégio de invenção.

De 30 de julho de 1958

• Requerente — Dunlem Rubber
Company Linuted — Inglaterra.
1 — Nova gaiola para criação de
Titulo — Catalisadores de ação
aves em geral, caracterizada por ser terfac;a1 — Privilégio ae invenção.
constituída por uma série de comparPontos característicos
tini-én:os adjacentes, sendo cada um
destes formado por urna armação
1 — Um processo de executar uma
tubstancialmenta -prismática retangu- reação de polibsrização catalítica,
lar, de arame rígido, e es laterais por
de um estabilisador de açacti.!
fechados por tela de arame cruzado interfecial, caracterizado por compre
e soldado, cujas extremidades são fi- ender a incorporação, à mistura da
xadas à dita armação por solda ou reação, de um catalisador de ação in.
pel oaeu reviramento. Total 4 pon- terfaciai ou um seu componente disw,
tos,
perso em um
lado inerte que sal
dissolve na mistura de reação, para
assim libertar o catalisador ou seu
TERMO N.° 127.t.28
componente .Total 28 pontos.
De 2 2de março de 1961 "
meio

8115

Requerente — Natal Palandi
Estadq do Rio Grande do Sul.
Titulo — Aperfeiçoamento em invólucro' para resguardar garrafões e
an°.1.2ge's — Privrégio de invenção.
1 — Aperfeiçoamento em invólucro
para lesguardar cai-ralé-as e análogos
caracterizado pelo fato de ser -10 gar-'
islão envolvido por aduelas dispostas
no sentido vertical, separadas • equiTalledo N. o leaeee
distantes, tendo de permeio, na
.
inferior aduelas mais curtas ou
De 17 de novembro de 1960
meios-aduelas que concorrem para a
Requerente — Dr. Victor Lo- revestimento total' da parte médiarian — Estado da Guanabara.
Inferior do garrafão. As aduelas e
Título — _Polidiscos para testes meias-aduelas são presas por meio de
Privilégio de invenção.
dois arcos paralelos, situados ao fun' a i:eraidisco para testes carac- do do garrafão e na linha média desterizado 'por ser, constituído per te, -a alture das aduelas — curtas,
papel filtro ou outro qualquer ma- respectivamente. Acima do arco me• teria' absorvente ou substâncias diano estao previstas frestas entre as
cOmprimidas,. sempre dotado de aduelas. Total 2 pontoe. '
"
par-

—

TERMO N.° 103.470

Pontos característicos .

te

•

'
TERMO N.° 59.363

. TÉRld O N.° 109.192
De 17 de março de 1859
Requerente — Max Kõnig — Alemanha.
Invenção —Processo para a (abri
cação de moldes, matrizes, fieiras e
ou .s ferramentas de forma compreendendo uma impressão formact, luz
galvanoplastia — Privilegia da
venção.
Reivindicaçiio
• 1 — Processo para a fabricação de
moldes, matrizes, fieiras, ou "outras
ferramentas de fôrma,' compreendendo
uma impressão formada por gaIvano-

plastia descansando com a sua face
enquanto que a-parede poiferior
trazra sôbra ' um elzwnto de base
apresenta, como a anterior, radiacaracterizado pelo., fato que 'este ele«
cloref, de vapor, junto ao solo, em
mento de bales é formado por meio
•: nível idêntico a radiadores dispas=
em parede lateral, rad'edores diversos discos de dimensões vade uma peça de aço ou neital duro,
• pelo fato que se forma dentro desta
encimados por pluralidade do ja- riaveie ligados entre - si e -distanTÊ.R3/10 N.° 129.680
peça amo superfície de apoio pare
nelas de aberturas graduáveis, ao 1 ciados de .peto menos 15mne entre
passo que a parede oposta se apre- si, aos quais Imprime - se um sinal
a iraPressão gaivânica. per eletro_De.. 5 de abril de 1961
erosão, por meie- da dita impresão
senta, cem pluralidade de =esto- convenciona/. — Total de 3 pontos.
utilizada ela mesma como e.etreclio
res, estando a estufa internamente
Requerente — Jose Salvador de de forma. Total; 1 ponto.
provida de frofasa iluminação por
TÉ`V.110 .N.0 '124.37i
Carvalho — Estado de São Paulo.
de um polímero de adição, de um límeio de tampadas es p eciais. —
quido orgânico volátil, po qual' os
-Total de 2 pontos:
Titulo
—
Um
ruivo
tipo
de
saca, e2 de novembro de 1900
polímeros do dito monómero são infusível — Moaelo de utilidade.
solúveis ou apenas intumescíveis e in3.
Requerente — Ãdolf D. Spetz 1 — NOvo tipo de saco-fusível, ca- polimerizae,ão desta mistura em temçrkuimo N.° 1.2-1.(Ya0
abaixo do ponto .de ebu— Estade de São Paulo.
racterizado por se formar de duas • eeraturas
do liquido, e na aquecimento ,da
Título — Mecanismo acionamen- bases planas suPerpostas, urna fixa e lição
a
de '7 de novembro de 1960
mana
termoplástich
to oe ch'e-ta.ez — Privilegao de in- outra móvel, ambas co mcabo e ten- urna temperatura acimaresultante
do ponto de
do ainda na Outra extremidade duas ebulição do liquejo, pelo que o liquiRequerente -e- Sigmund Stoklend venção. •
1, Meca/gana .pere. •aeloaamento pl acas recurvadas, entre as quais se do é caparizado e se obtém um cor'
— Noruega. .Aparelho, para de- .do chafariz, caracterizado pelo prenda o fusível, a ser removido. To- PO porcao.
(.¡,- Invenção
fato de que a canalização de água tal 2 pomo..
Total de 5 pontos.
bulhar grfteti:'

.Saxta -teira

/
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TERMO N9 111 881
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N' flO.575
receptores do par
e waa cabeça alura;nr to. d. , , magnéa10, eu:4er!
emn uma das extf,:ai...,ades da baste, a zado por cOmistir
21
de
maio
de 1859
em fazer .eagi.
20 de julho de 1959
Rega:. .eute: Baresulte t! oiin & cakça tent.) sUi;stancZalmeni.r a forma, rio sólido. em temperatura
de
uni
seumento
de
uma
esteta
com
o
Requerente: An t o_ilo Estcinle — Sod,i Akdeugesa,ischcf c —
da e: d •.s.rit de 14.30 3C, e nas nr.
' centro sôlne o eixo da haste, a cabeça porçiies de espirálie, MgO 23.2% •
Alemanha.
Estado oe São Pauto.
omentos na pro- tetiao um ledo inierior substancialmente
71.8% em peso, um get cl,
Titulo: Aperfcoçoamento.- introdu- cindo ne Aperfew,na
macene a polosos a parir perpendicu:ar ao eixo do parafuso na magnésio e um gel dr clumma
zidas em vá vn aa de des.n rea amo- de poliremos ar edição termoplásti- reicrida extremidade da haste,
e
uni
obtido. respectivamente por moamatica de água para bacia sanitária cos e eito péso molecular. —
achatamento no tõpo, centr, to co, reuno gem sob água, de magnésio e alu,
e ()luxos firas..
letau de iiivençrlo..
do
eixo
do
parafuso
e
ficando
cai
um
Driviléglo de Invenção.
mina anid: . os tendo essencial'
pleno subtanCialmente perpendicular ao mente uma grande
Pontos cokacteristicos
19 — Aperfeiçosaisavos introduzlsuperficie espe
dos em vátvulas cie descarga aatorria— tini precezso para a produção eixo do parafu.o, o raio da dita esfera cífica.
tictr-de água pera bacia sanitária e de19
e
as
dialimsões
do
dito
lado
interior
materiais po:osce, a parar c poTotal; 3 pontos.
ouros fins" caracterizado por o pis- limeros de adução termoputsticos de estando de acõrdo com a Tabela I para
tão convencional (14), persuir uni alto
um
dado
'diâmetro
hrs'e.
Total
4
péso mo ecu'ar, caracterizado
estuai axial (13bb. rmovido no seu por consistiu' ria dispersão homogê- ponlos.
TÉRMO N.° 115.383
tepo Internu de um parafuso de re- nea em uma salistfurta
gitineao çcm furo , passante (139) ,e capaz de se poilmerizarmonômera,
com a forabluiu por o pisLo possuir duas cá- mação
i9 de dezembro de 1959
um podmero de ad:ção. ou
TERMO N." 115.810
mera lii ernu f • e 21 interlieadas em umadesubstância
,
monômera capaz
,
hinraulicsmeni e por melo do para- de se polimerinkr eom a formação
i
Requerente;
Hermorion
Limitek
fino reginével C2) e ainda por o
De 22 de dezembro de 1959
' — Estado' da Guanabara.
pistão possuir guaraições de dupla
Requerente: Minnesoto /4ining And i Titulo: Processo e aparelho para
l
m
ente
por
intercalar
no
açã o. e fina
Manufacturing
Company
—
Estados
TÉRMO N." 113.822
produçao de embalagens assépti.
canal (9) de ligação entre a câmara
Unidos da América.
' cas.
do instão e o tubo de descarga da
Titulo:,
De
7
de
outubro
de
1959
Placa
impcessora
tendo
um
ágt-a de um 'paratis° de regulação
Pontos Característicos
composto. -- 'Privilégio de in- I
(15. — Total de 2 pontos.
Requerente: ,Dr. Osmar Gomes — suporte
vençGo.
Estado da Guaaabara.
1) Um processo de produzir em
1.1 Uma chapa de impressão, carac- balagens cheias e vedadas, tendi
Titulo: Conjunto exdito para exame
TERMO N 9 113.770
oftalmológico. — Privilégio de invenção terizada pelo lato de compreender; (1) conteúdos estéreis, caracterizad4
1.") (Conjuntó expedito para exa- uni lençol de suporte composto, inclua-ido pelo fato de compreender as eta
5 de outubro de 1955
me oftalmológico), constituido de um um laminado unificado de duas delgadasi pas de primeiramente pre-esteri
colocado dentro de uma sala Olhas de alumuno e uma delgada Mala lizar um suprimento de, pelo .ne
Requerente: Alfred Adolph Burge- econjunto
caracterizado
pela mesa ' especial for- de papel formando uma -camada inter- nos, elementos de recipiente em
ni — Estados Unidos da América,
mada por unia tampa plana com um mediária entre as fedias de aluminio; juntamente com, pelo menos s
Titulo: Produto absorvente.
levantamento frontal (painel) em cujo (2) um tratamento de superficie hidró- parte de uma região bacteriológi
Privilégio de Invenção.
19 — Uni produto ab.sortente. ca- • levantamento existem diversos botões e filo Abre a superficie externa de pelo cemente isolada em relação à co
racterizado por um núcleo fibroso interruptores de comando. Total 2 menos moa das folhas de aluminio; ' munivcação com o ambiente cir.
(3) uma camada de sensibilisador sensí- ctmdante e pelo menos parcial
absorvente normalmente instável, ponto.
vel à luz superposta e em contato com mente definida por uma câmara
um invólucro permeável aos líquidos,
recobrindo a parte superior e ar
a mencionada superfície tratada; ai e um cano de funcionamento cif
margens do referido nucleo, tendo as
camada de sensibillzador, após exposiçãoj material estéril de enchimento, e
TERMO N." 114.379
margens laterais que se extendern
do lençol à luz actinico através de uma I qual corresponde à mencionads
pelo menos parcialmente por baixo
De 30 de outubro de 1959
transferência, reagindo nas áreas ex-, câmara e o citado cano de forne,
da parte inferior do mesmo, estando
para tornar-se insolubilizada e cimento, de modo a tornar este•
o referido invólucro preso nas suas - Requerente: The Lamson 6 Sessions postas
margens laterais ao aludido núcleo, Company — Estados Unidos da Amé- permanentanente . hidrófoba, o citado reis o citado fornecimento e
tratamento da superfície protegendo o mencionada região; a seguir, na
uma camada de suporte resultante e rica.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou rela- sensibilisador contra degradação pelo referida região mantendo a esteri.
elas:ice colocada sob o referido núcleo, estando a referida camada de tivos a fixadores. -- Privilégio de ia alununio e sendo receptivo à formação lidade da rnesnia, encher parcialde uma firma ligação com o sensibilisa- mente os mencionados recipientes
suporte presa em sua extensão à base venção.
do referido núcleo. — Total de 11
dor insolubilisado. TOM 3 pontos.
correspondentes ao dito suprimenPontos
caracteristicos
pontos .
.••nn•••nnn•nn
to estéril, com um material esté.
1.1 Era um fixador para ligar um
ril.
que não contém nenhum agenTERMO N.° 115.839
par de membros tendo furos destinados
te esterilizante ativo; fechar ditos
TteRMO No 109.813
a receber, o fixador. o dito fixador
recipientes parcialmente vedados,
De 23 de dezembro de 1959
tendo um corpo que é para ser recebido
8de abril de 1959
para formar embalagens cheias e
•
nos furos e uma porção roscada situada
vedadas; e finalmente descarreRequerente: C.ompagnie de Pont-â- gar ditas embalagens cheias e
orivilégio de Intenção — "Proces- adjacente e à frente do corpo, para
so para o revestimetno plástico de ultrapassar os furos e receber' uma porca Mousson — França.
vedadas, tendo conteúdos este — is
luvas e similares e produto resul- destinada a aplicar uma pressão de
Titulo: Processo aperfeiçoado para o no ambiente circundante..
tante".
aperto aos ditos membros que alojam revestimento interno de uni' molde destiTotal: 5 pontos.
François Marie Reddet, brasileiro, o fixador, o referido corpo tendo um nado a fundição centrifuga. Privilégio
engenheiro, residente na cidade do diâmetro
máximo ap roximadamente igual de Invenção.
Rio de Janeiro.
mas menor do que o diâmetro interno
1.°) Processo de revestimento da
TERMO NP 115.994
Pontos caracteristicos
dos referidos furos de recebimento e uma superficie interna de um molde destinado
1 9 — Processo para o revestimento pluralidade de projeção de, um serrilbado a fundir por centrifugação peças tubu6 de janeiro de 1980
pliatico de luvas e similares, e pro- sõbre éle, as quais partem dèle radial- lares metálicas, processo ãsse do tipo em
duto resultante, caracterizado, o pro- mente para agir setbre o material, dos que se deposita no molde iiversas caPrivilégio de Invenção: Compocesso. por partir de uma luva, ou membros que o alojam e que fica adja- madas unitárias sucessivas de uma sição
de revestimento e de vedaunia perneira, ou objeto similar, fei- cente aos ditos furos, o aperfeiçoamento mistura de pó de alheio e de
bentonita ção.
to em tecido que apresenta uma cer- caracterizado porque o diâmetro exterior em
Companhia United Shoe Machisuspensão em água, caracterizado
ta elasticidade, e costurado simples- das ditas projeções do 'errando é
um por se depositar uma primeira camada nery do Brasil, sociedade brasileimente ou de maneira especial, objeto
&te que é devidamente calçado em máximo em unia porção intermediárias (a) na superficie interna livre quase ra, industrial e comercial, estabeum molde adequado, onde recebe una as estremidades de corpo e diminui pro- lisa e de espessura regular, depositando- lecida na cidade de São Pauli),
tratamento de uniformização de au- gressivamente em ambas as direções tt se a seguir, após a secagem, pelo menos cessionária de Austin Thomas
perficie, feito à base de um colante partir da dita parte do diâmetro exterior uma outra camada (b) apresentando uras
inglês, engenheiro quiplástico séeo, rebatendo e colando os máximo, para diâmetros exteriores me- superfície livre rugosa. Total 10 pontos. CarPenter,
mico, residente em Ulverscroit
eventuais pêlos sôbre a dita superfl- nores, nas extremidades de entrada e
Wopks, Ulverscroft Road, Leleeséte, e deixando-a completamente
ter, Inglaterra.
lisa: a seguir é o objeto mergulhado posterior do dito corpor. Total 7 pontos
TtRMO N. 0 115.885
em uma solução plástica, feita à base
ReivindicaÇões
de cloreto de polivinil, e contendo es
TERMO N. 114.380
~cessados complementos pbtatif
19 de dezembro de 1959
,omposto
de vedação endurecantes, estabilizadores, corantes e
; eivel para formar um corpo semeDe 30 de outubro de 1499
outros, e podendo conter ainda proRequerente:
Societé
de
s
elec- lhante à borracha, resistente ao
dutos adicionais específicos, visando
árq.. , ;2:e: The Lamson & Sessions trodes et R e fractaires Savoie
calor e a solventes de petróleo,
conferir ao produto qualidades espe- Comain y — Estados Unidos da Amé- Francesa.
ciais; e finolmente, após retirado do rica.
fortemente aderente às superfiTítulo:
Aperfeiçoamento na fa- cies, às quais é aplicado, caractebahho plástico, sendo o produto levado ao fórno para cozimento uni- Titulo: Apzrfeiçoamentos em ou rela- bricação de produtos refratários à' rizado pelo fato de incluir uma
tivos
a
parafusos.
—
Privilégio
de
5.1rine, sob temperatura e durante
base de aluminato de magnésio. mistura de polímero poliaulfeto
Intervalo de tempo dependentes invenção.
liquido de baixo péso molecular,
Porltos CaractPristicos
1.°) Um parafuso, caracterizado por
solução de revestimento utilizada.
t endo grupos, terminais 'e laterais
Segitem-se Mais dois pontos oarac- ter uma haste com sal-lenda destinadas
1) Um processo de obtenção de de mercaptano
reativo capazes de
kelletieos
a
penetrar
no
material
Lios
metubros
p
..
rodutos refratários à base de ulterior polimerizacão • Ileactle

434 Sexta-feira '7
i1ruzada e uma pequena quaraida-

dea de um membro do grupo, consistindo de dialcciols de fenol alquil substituído e seus sais de .metais alcalinos.
Seguem-se mais cinco pontos
característcos.
TERMO NP 116.0000
6 de janeiro de 1960
Requerente: Fangel' — Fundições Gerais Ltda. — Estado de
aão Paulo.
Titulo: Original disposição em
correia denteada sem fim, para
recondicionar areia para fundiçae
e outros fins.
Privilégio de Invenção:
1) Original disposição em . corraia denteada sem fim, para » recondicionar areia para fundição e
outros fins, caracteriza-se por
constituir-se de uma correia de
borracha _(1). com ou sem lonas,
sabre a qual tem incorporada ou
vulcanizada, no sentido transversal. uma plura/idade de segmentos
(21, convenientemente distanciados e ntre sa segmentos êstes
borracha, plástico ou slinaur. dom
ou sem nr?avuras metálicas de reParco; cada segmento pode a`paesentar-se com . seçãè nas formas
quadrada, aetançr,ular, trapezélde
ou Ou f rn:ana c-da uma das extrem.idades de cada segmento tem
molda da unia aleta flexível 3).
da idêntico material. destinadas a
evitar a saída lateral da areia
ou outro material : transportado
• pela correia sem fim; entre uma
das extrem0dades de cada aleta
scamento traseiro. há um inters
tido (41 trra f aalitar a flexão
da Carreia. nas nonas de reto'-rio.
Total: 2 Dantas.

DIÁRIO OF;CIAL (Seção III)

Fevereiro de 1964

una cristal semi-condutor, caracterizado
pelo' fato de anteriormente ao proceS:--,,,,.
so de formação de liga,- par:e da refe- •
rida superfície Ser definida pelo mentis;
cidades crescentes para o lado de
Título: Aperfeiçoamentos relativos por unia_ barreira que é Obtida tornando-se áspera a 'superfície: — Total: 11
saída do material, sendo que a cada à curvatura de placas . de vidro.

bateria de bobinas 8cas verticais, resTERMO ar 116.989
friadas internamente por água corDe
12 de fevereiro de 1960
rente, à cada uma delas correspondendo motor e redutor que as acioRequerente: Pilkington Brothers
nam independentemente, com velo- Limited — Inglaterra.
bobina corresponde uma Ou mais fieiras, resfriadas a água e lubrificadas na passagem do fio metálico,
sendo que na parte superior de cada
bobina-se encontra disposto freio regulavel formado por haste airatdria
movimentada peio próprio fio, ao se
desenrolar da parte superior de cada
bobina, que para tanto se apresenta
ligeiramente tronco-cônica, de base
menor superior, estando, ainda, p revisto uni rôlo guia por sôbre ceda
bobina mencionada, restando ainda,
na parte final da máquina disposititro receptor do fio acabado que
nele se enrola. Total de 2 pon'ese.
•
TÉRA10- N o 116.190
De 13 de janeiro de 1960
-Requerente: British Telecominnnications Research Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos eia relativos- a aparelhos de gravaçZal magnética.
Privilégio de Invenmã.oa
Rendicembes
Aperfeiçoamentos
em ou rela1.
tivas a aparelhos de gravação magnética, caracterizados pelo fato do
circuito de cada bobina de ponta de
transmissão incluir um enrolamento
alienar, os dois enrolamentos : catando montados num núcleo comum em
sentido tal de modo a eliminar 'o
efeito indutivo indeeejével. TeM1 de
6 pontos.

T at.2,10 ar 116 056

Italio N9 116.479

Requerente: Baiscox Wilcra 'Cal/eiras S.A. e Charles Alfred Perseln
— Falado do Rio
Anerfeicoamentos em pernutadore.s de calor.
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos
1. Derfelcoamentos em permutadores de calor. caracterizado pelo fato
le romnreen er o permutei dor de
calor uma série de tubos- paralelos
dierostos em fiadas paralelas convento, desencontradas ou dispostas
em quincôncio e duas outras .séries
- de tubas leuelmente, paroleio.? dispedos nas proximidades dos extrereo.s' das p rimeiros e que se lie fem, alterandomente. com os tubos das sucessivas calmadas da referida pri-

De 25 de janeiro de 1960

pontos.
Privilégio de Invenção.
Pontos Característicos
TERMO N. 118.651
1. 'Um processo de curvar uma
placa de vidro mediante exposição da
De 18 de abril de 1960
totalidade da placa a calor radiante,
enquanto dita placa é suportada por
uma armação de encurvamento, molRequerente': Dr. Elysio Prado Mo
dada de modo a prover a forma pe- reira — Estado de São Paulo:
riférica na qual a placa de vidro deve
Titulo: Café com leite enriquerido;
ser curvada pelo calor irradiado, vol- com proteínas,
tada para uma face da placa de viPrivilégio de Invenção.
dro, caracteriaado, peio fato de re-

Reivind:cações
gular-se, seletivamente, o valor absorvido pelo vidro, formando-se em
1. Café coal leite enriquecidos coa
uma ou mais áreas predeterminadas
de sua superfície mais afastada da proteínas, caracterizado pelo fato di
fonte de calor radiante, uma cober- consistir em associação de café com
tura temporária de partículas discre- leite, tornando-o una produto alimentas
tas, partículas estas que refletem to- energético de grande valor, aos quais
talmente, através do vidro, o calor são adicionados nrattria prima de óti..
irradiado para as referidas áreas, de ma qualidade e de. valor sobejamente
modo que a quantidade de calor ab- conhecidos', e vendidos em pacotes
sorvida pelo vidro em ceda uma
Total: 3 pontos.
destas áreas é aumentada cai conseqüência da inibição de perdas de
calor por irradiação a partir das suTERMO N. 118.693
perfícies inferiores das partículas da,
cobertura. Total de 6 pontos.
De 19 de abril de 1960
TERMO N.° 118.613
De 13 de abril de, 1960
Requeente: Imperial Chealical Industries I onited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a um processo para a produção de conjuntos compreendendo titã:,
nio.
Privilégio de Invenção.
•
Pontos Característicos
1. Um processo para a Produção de
um conjunto, em que há contato elétrico entre titãnio e grafite, caracterizado par compreender a provisão, na

superfície do titanio que faz face à
grafite, de una devestimento depositaReauerente: General Eaectric Com- do de una metal do tipo da piatina, anpany — Estados Unidos da América. tes de pôr o titãnio e a Grafite no
Titulo: Aperfeiçoamento em sist e dito contato elétrico.
-madecontrôl.
Total: 5 pontos.

Privilégio de Invenção.
O que a requerente reivindica como
Uivo é:
•
1. Um aperfeiçoamento em sistema
de contrôle caracterizado por compreender .san combinação, um dispositivo eletrônico, meios para aplicar
um sinal de amplitude modulada ao
dito dispositivo eletrônico, meios controlando dito dispositivo eletrônico de
tal modo que o dito dispositivo elemeira série: e pelo fato de que os trônico possibilita uma saída tendo
tubos da re f erida seguhda série apre- um componente de corrente altersentam. • a interveio.? correspondentes nada de a,côrdo com n freq nni a do
a dois tubos do primeira série, sentas sinal de amplitude modulada e um
tranwersals oue os interceptam de componente de corrente contínua de
modo completo proporcionando uma acérdo com a amplitude média do
trajetória sinuosa, para o fluido a dito sinal de amplitude modulada
, ~tecer aue circula . pelos referidos um dispositivo de palheta vibradora
Mbos. To + al de 2 pontos.
tendo uni melo acionador e uma pluralidade de palhetas vibradoras ada p
-tadsprvibaemfrqüênciasd"TERMO N 116.088
ferentes, meios para aplicar dito componente de corrente alternada ao dito
De 8 de laneiro de 1980
meio acionador para vibrar uma de
Requerente: Spama Sociedade Pau- ditas pluralidade:o de palhetas de
lista de Máquinas e Equipamentos acordo com a freqüência de dito comIndustriais a im itada, Estado de São ponente de corrente alternada, dito
Paulo.
Último _meio também aplicando ilto
Titulo: Aperfeiçoamentos eu ou re- componente de corrente continua ao
lativos a treinas.
dito meio acionador para travar mePrivilégio de Invenção.
canicamente a palheta que foi colo1 9) "Aperfeiçoamentos em ou rela- cada em vibração pelo dito compotivos a trefllas" caracterizados' pelo nente de corrente alternada. Total de
fato de consistirem na disposição de 7 ~tos.

TERMO N.° 118.611
De 13 de abril de 1960

- Requerente: Imperial Chemical Industries T...int;ted — Inglaterra.
Ttitulo; Aperfeiçoarnentos em ou relativos ao tratamento de superfície de
titánio ou liga à base de titãnio.
Privilégio de Invenção.
Pontos Caracteristicos

Requerente: Robertshaw-Fulton Controls' Company — Estados Unidos de
América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em contailo de freqüência automático para siste,
ma de comunicação manipulador do
deslocamento ed fase.
Privilégio de Invenção.
Pontos Caracterist:cos
1. Num receptar derivador de lufo('
mação proveniente de um sinal de fre
qiiéncia portador modulado tendo ank
plitudes máximas em posições de fruí;
pré-selecionadas, a combinação compre
endendo meios que incluem Ult1 circui.
to sintonizado ligado para receber um;
parte do sinal de freqüência portada
modulado e para derivar dêle um si
nal terceiro harmónico particular de
sinal de freqüência portador • ma:balado
e meios ligados ao dito circuito sinto.
túmido com o fim de sintonizar auto
mãticamente o mesmo para o tercei:,
harmónico do sinal de freqüência por
tador modulado em resposta à relaçãe
de fase entre o sinal de freqüência por
tador modulado e o sinal provenienh
do-dito circuito modulado. — Total:
pontos.
_
TERMO N. • 118.75:
'

De 20 de abril de 1960

1. Lac processo de tratar superfícies
de artigos de titânio ou Nas base da -Requerente: N. V. fihilipsCloeilam
de titânio. caracterizado poe compreen- penfabrielmn — Holanda,
de o tratamento da superfície dos di- Titulo; Aperfeiçoamentos em ou In
tos artigos com hidrogénio, ern tempe- letivos a receptores para sistemas d
raturas elevadas, Seguido Por deposi- transmissão de televisão em cõresção sõbre ela de una revestimento de - Privilégjo de Invenção.
um metal.
Total: 6 pontos.
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos em ou relo.ti
TERMO N.° 118.617
vos a receptores para sistemas 4
transmissão de telev:são em côres ond
De 13 de abril de 1960
o sinal transmitido modulado nuns.;
Requerente: N. V. Philips *Gloeitana- onda portadora compreendendo unia
penlabrieken — Holanda.
componente .sebstancialmente relativa a.
Título: Aperfeiçoamentos em ou re- brilho' da cena. e Pelo menos "11
lativos a processos de ligar material componente compreendendo • na ondi
de eletrodo Obre cristais semi-condu- portadora auxiliar tenda modulado
tores.
sôbre ela um ou mais sinais relativa
Privilégio de Invenção.
ao conteúdo de cromatismo dessa cena
1. Una processo de ligar material de sendo o sinal modulado oa
onda por
e./etroclo sabre a superfície corroi& de tadora encaminhado. no , receptor.•
a me
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transformador cujo prinitirio é acoplacio a um detetor a-partir do qual a
tomponente uma portadora auxiliar
modulada é obtida, e cujo enrolamento
secundário é acoplado a um detetor a
partir do qual a componente relativa
ao brilho é obtida, caracterizados pelo
fato de que a saida do detetor por
último mencionado inclui uma linha de
retardamento que introduz uni retardo
na componente relativa ao brilho que
compensa os retardamentos introduzidos nos sinais relativos aos conteúdos
de cromatismo no canal ligado ao primeiro detetor mencionado. •— Total: 4
pontos,

Pontos característicos
Aperfeiçoamentos em ou relativos O-circuitos de amplificação de
sinais com o emprêgo de transistores, caracterizado pelo fato de compreender uni transistor; uma carga
indutiva em série no circuito emissor-coletor do transistor; e uma resistência, dependente da voltagem,
Intercalada entre o .coletor e a base
do transistor por meio de ligações
de corrente continua e destinada a
proporcionar uma contra-alimentação degenerativa de proteção à base,
de moda a reduzir, apreciavelmente,
o acionamento do sjnal de entrada
na mesma, no caso de qualquer elevação da voltagem coletor-base para
além de um nível de seguranca predeterminado.
Total de 5 pontos.
19 —

(Seção 111)

Pino ds esbarro (22): voe f‘wge
(27) atarraxado por inelo,de rósts
(29) ao gargalo (4) dó coletor,
flange Use provido de aberturas
(30), geralmente verticais e na
parte superior, para a entrada do
liquido; urna mela espiral (34)
apoiada con-tva o fundo da Manga
(27) e contra uma arruela attentora (36), pressionando para baixo
a haste (19); e um membro travador (35), utna parte do qual
(37), por efeito da mola (32),
quando a luva (20) sobe, se insere
na ranhura (23) da haste (19),
travando o mecanismo em posição
fechada — Total de 6 pontos.
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discos de gramofone feitos de uni
copalímero de cloreto de vinila e
de acetato de vinila, caracterizados pelo fato de que a Massa a
ser empregada e, prèviamente,
propurcionada e transformada na
forma e um disco tem dimensões,
consideràvolmonte, menores, conquanto, uma espessura maior de
que a do p roduto pronto e é, ràpidamente, preaquecida, fora do
molde, até uma temperatura tal
que o seu módulo de elasticidade
se apresente, substancialmente,
nulo e que a sua viscosidade' atinja um valor tão baixo que, durante a primeira fase 'do processo
de moldagem, não se forme h uhstancialmente, nenhuma pressão no
material: pelo fato de (Pie 0 l amaquecimento é efetuado tão ra pidamente que. não se verifica nenlinina dissociação no matarial. feito
o que é o material introduzido no
molde de Prensagem, igualmente,
preaquecido, que 6. subseqiientemonte, colocado mima prensa por
entre doi,: blocos (1C prensagem que
silo, cont i nuamente . oafriatios; e
pelo fato de que a referida prensa
é, a seguir, fechada e mantida fechada até que o material da molde
e p rensagem tenha uma tamparatura igual à os b/oraa rlo neensagem esfriados — Total de 9 pantOs,

veRmo N9 118.751
20 de 9.bri1 de 1960
TERMO N.o 118.253
Requerente: N. V. Philips' Caloel• TERMO N9 118.781
lampenfabriaken — Holanda.
.
-D3 30 do março de 1960
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
. 25 de abril de 1960
relativos a receptores para sistemas
de transmissão de televisão em
&quarenta — Helio Nicolay —
abres. Requerente: Seliti Yamakawa
Estado da Guanabara.
Privilégio de Invenção.
Estado de São Paulo.
Título — Panela coador — PriTitulo; Nevo adubo.
vilégio de invancão.
Pontos característicos
Privilégio de Invenção.
1, Panela coador, caracterizada
\
19 — Aperfeiçoamentos em ou relaPontos característicos
pelo fato de estar formada por
tivos a receptores para um sistema
19 __. Nôvo adubo, caracterizado duas partes diferentes, sendo que
de transmissão de televisão em córes,
no qual o sinal transmitido modula- pelo fato de serem adicamadas em uma delas é a panela de pressão
do numa portadora compreende uma qualquer adubo composto, acido 36- propriamente dita e a outra é um
componente que substancialmente diz rico, Manganez, e Sulfato de Magné-'
xespeito ao brilho da céna e, pelo b10, em proporção variável de actordo coador de - formato cilíndrico de
diametro Menor ao interno da inmenos uma . componente compreen- com o tipo de plantação.
dicada panela, provido de divisiles
dendo uma onda portadora auxiliar
Total de 2 pontos.
possuindo modulada sõbre ela um ou
internas. — ;roia] de 4 pontos.
mais sinais relativos ao conteúdo de
a:roa:iatismo da cana, caracterizados
TERMO N9 118.786
•
pelo fato de que o sinal modulado na
TIMM() r".* 118.209
TERMO N.° 118.849
encaminhado
'atraé
onda portadora
.•
,
25 da 'abril de 1960
vés amplificad'ores separados a dois
De 31d março de 1900
De 17 'de julho de 1959
detetores, sendo a componente relaRequerente: seiiti Yaanakawa —
tiva ao sinal de brilho obtida de um Estado de São Paulo.
Requerente — N. V. Philips'
detetor e a componente compreenRequerente: General Clcer Cu.
Titulo: Nôvo processo de fabrica- , GIoeilampenfahrieken
dendo a onda portadora ,auxiliar ob- ção
Holanda. lin:, Estados Unidos da América,
de
adubos
e
produto
obtido.
•
tida do outro detetor. Total de 6
Titula -- aparfelenamentaz ,an
Privilégio de, Invenção.
Titulo: Reforço de p onteiro dl
tontos. •
ou referentes a toca discos —
charuto lie invenção.
Térrr,o n9 118.786
PriV n légio atie Invenção..
TERMO no 118.755
Pottios caractC•isticos
Requerente — Indústria e Comér20 de abril de 1960
_ Pontos caractorist.ces
cio Agrobrasil S. A. — Importação e
1. Uni die:positivo para tocar dis. Requerente: N. V. Philips , oloel- Exportação. — Privilégio de Inven- cos, compreendendo um braço 'ex1.0 PrOceSso para a fabricação.
ção. — "Nôvo proCesso de fabricação
lampenfabriekan — Holanda.
flp sillro q rota! ivo
de novas prazols, v.g. 3-8211Titolu: Aperfeiçoamentos em ou de adubos e produto obtido", estabe- plorador
ino-pirazolS, nos quais
relativos a circuitos musturadores lecida na cidade de Landrina, Esta- :elo ao prato giratório e tendo na sulfonlans
sua extremidade 11 n.:rc, uma cAl..- o radical arila é um radical te..,
do do Paraná.
para altas freqüências.
0 exploradora de sulcos com duas ni a, cuja posição-para está inPriviiéigo de Invenção.
Pontos característicos
ou
mais agulhas, caracterizado substituida ou substituiria por una
pontos característicos
19 — Neivo processo de fabricação pelo fato de que a cabeça explora- radical hi drecarbontitaado. atifatico
produto
obtido,
caractede
adubo
e
, 19 — Um circuito misturador para
dora de sulcos é ligada com o bra- ou ai:cíclico ou por um grupo
ireqüências muito altas, no qual um rizado por serem os elementos fer- ço explorador de sulcos de modo mercapto ou hidroxila livra ou su.
tilizantes,
tais
como
azoto,
fósforo,
circuito de alta freqüência é ligado
à etapa misturadora através um fil- potássio e outros, misturados com que girando-o em tórno do seu bstituida e onde um dos átomos
tro de banda ou pré-seletor, que turfa e pequena quantidade de água, eixo longitudinal, e cabeça pode de nitrogênio cíclico está substi.„
compreende dois circuitos Intel-aco- formando assim uma massa, que ser . movida para an posições em tuido, e seus derivados N-aci ic03
plados, que -são sintonizados com a posteriormente é prensada em for- que as agulhas são operantes in- e os sais dos mesmos, caracterifreqüência de entrada e que compre- mato desejado, tais como, pastilha,
zado pelo fato de se fazer reagir
endem cada um, um condutor inter- esfera, cubos e outros, através de diviclualmante e em que além disso um composto da fórmula Arilno e um invõ:ucro condutor, caracte- dispositivos adeqnados. — Total de a cabeça adaptada para ser articulada em tórno de um eixo 'ho- 802-X, na qual o radical axila
p
rizado peei lato rio segundo c.ircuito
rizontal fixado à ex t remidade li- um radical lenha, cuja posiçãoincluir um Segundo condutor interno,
ligado ao eletroda de entrada , da
vre do braço explorador de sulcos, para está insubstituida ou subs'válvula conversora de freqüência, de
"IsiallMO N.o 118.24a
— Total da 5 pontos,.
tituída ou por um rad.cal
s
cujo condutor a extremidade oposta
carbonatado
alifático ou alicielico
é levada através das paredes dos inde
I93lj
De
de
março
29
ou
por
um
grupo
mercapto
.veducros e proporciona um d'..termihidroxila livre ou substittud . . com
TÈ:Ral() N.o i 18 .`,a00
nado grau de acoplamento adic:onal
Waldyr -Glallardt
Requerente
um 3-Y-pizarol N-substitu'do ou
do circuito de entrada 4a vá. rola
um seu dihidro-derivado, na qual
conversora de freou:Ines csan c cir- — Estado da Guapabara.
De 31 de março de 1900
Título — Coletor de amostras de
cuito primeiramenae sinto:ai:a-do cujo
fórmula Y e X representam radincon'amentn se encontra, para as ltquidoa — Privilégio de invenção
Requerente — N. V. Philips' cais, que são eliminados durante
osci lações do osel'ador, em oposição
Gloellampenfabrieken — Holanda. a reação, exceto para um grupo
pontos constitutivos
de fase ao atioainmanto primeiraTitulo Aperfeiçoamentos em imino,-*OH- contido em X ou Y,
mente mencionada.
1. Coletor de amostras de-liqui- ou rela'tivos à moldagem de obje- e, .se desejado, se K-aellar una
• Totrl da 4 palatos.
dos, earaoteriza,d0 por tira recipi- tos em material sintético termo- composto acilávei resultante e/ou
ente (1) com um gargalo (4..), plástico e dispositivos para a exe- se converter um resultante comTazas.a0 IV' 118.753
um mecanismo interno de abrir e cuoão co tais processos
Privj- posto de ácido num sal ou de um
fechar a tampa (9) do aparelho, légio de invenção.
sal resultante e/ou derivado
2b. de abill de1960.
empreendendo as seguintes peças
N-aellioo se fazer os compostin
.Requark nte : N. .V • Phtlirrs' Gloel- cooperantes entre -si: urna haste
Pontos carne terí sacos
livres ou insubsCtuidos, e, se "de.
150.topenfebr1ekan 1. Aperfeiçoaínentos ten ou re- selado, se oxidar um" composto
Aperfekoamentos em ou (19) com uma ranhura (23), uma
relativos a circuitos de amplificação luva (20) que se deslaea para lativos a processas de moldagem dihidropirazólico, obtido em qualde sinais com o emprÉgo de transis-: cima e para baixo num rasgo (21) de objetos em material sintético quer fase do processo, no come tem seu eillW) limitado por um terrnopitistico, em particular, de posto pLrazólleo. Total 10 pontos.
Priv!lé,p'o ce Tnrençá.o.
toras.
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exta-fieira 7
TERMO N.o-118.329

De 31 de março de 1960
cra..nnte: Ab Akerlund &
Rausing. Suécia,
Titulo: • Prato de servir para
pcuco U.:t) O u dispositivo semelhante e processo e aparelho para
a sua fabrIcação.
Priv 'Crdli de Invenção.
caracterist:cos

Piat d s.ervir para pouco
uso ou dispositivo semelhante.
estampad.; ou laminado em prafund dade. caracterizado pelo
fato do compreender um corpo
const,tu;do de pelo menos, três
camadas laminadas uma na outra, no dacr.reo da estiragem em
profr ricl drde e sob a ação do
calor. Cada qi1 consistente •em
papelà ou material semelhante
de susce'ibiliclr de de manipulação
relativ. mte tão pequena a
ponto c- tornar impossive. numa
camada c:m i espPssura total do
corpo, 'a te-da estampagem ^ni
profundi r.'ade , sem a ocorrência
de fenda; ou roturas nos pontos
submetit'a-; s Is maiores esforços
da f l exão e distensão e em parte,
em ur- e —nnda superficial mais
fina e. rr •s ferivelmente 'interna
préviarn ente laminada na correspondr r t camada externa ao
corpo e enmtituida de um material que t- ri •hri pelo menos, quIvido larair^do, uma limitada faculdade fi e ru stensão e possa resistir efic-miente à penetracão
de umidarl da gordura e dos
óleos. Total de 8 pontos.
TERMO N.o 129.347

uma fólha de papel celofane o'u tos sulcos, urna pluralidade de Lros aí • a flange "¡ulular que mantém a

equivalente, aí formando, depois atravessando o dito estertor e espaça- válvula de ar em seu 'assento e pare
de sépo, uma tênue película plás- dos em volt ado dtio eixo de rotação, manter a flange encostada na ~remi.
tica colorida; e posteriormente, de modo que cada um dos furos está dade posterior da câmara da válvula
a referida fôha de papel celofane e mcumunicação para escoamento do mirre para mover-se a válvula de ar
assim preparada sendo aplicada fluido com cada uma das ditas aber- para traz szindo de seu assen.o •
sôbre a fôlha plstica, de couro, turas em, algum ponto durante a ro- comprimindo a extensão tipo santo.
papelão ou outra de base. com a tação do rotor, e cada abe rtura está na, uma baste de válvula &c.a fixada
peicula colorida voltada direta- e mcomunicação para escoamento de à válvula de ar e aberta para a parmente sôbre esta, dai proceden- fluido apenas com um furo para qual- da no interior da extensão tipo san.
do-se a gravação de letras, figu- quer pocição ajustada do rotor, e da passagzin de ar, uma proeminenras ou caracteres desejados sôbre condat...ar pare conduzir o fluido de te posterior da válvula de ar situaa mesma, por meios eletrônicos cada um do sditos sulcos, através do fona, a dita haste projetando-se adiou outros usuais.. Total 2 pontos. enatar. para o exterior da válvula. ante Ca válvula de ar para o exterior
Total 11 pontos.

TERMO N.° 118.551
De 11 de abril de 1960
Requerente — Universal Cil Produtos Campam, — Estados Unidos da
América.
Título — Valvul'a giratória
Privilegio de invenção.
Pontoe característicos
Umavávula
na qual um estator
1.
tendo uma primeira superfície de assentamento substancialmente plana e
um rotor tendo uma segunda super.
perficies de assentamento, caracterizada por um apluralidade cl esulcos Circulares concêntricos formados numa
das ditas superfícies de assentamento
uma p l uralidade de passagens dentro
do rotor, cada uma terminando, em
uma de suas extremidades, em uma
abertura na dita segunda superfície
de assentamento. formando assim urna
pluralidade de aberturas na dita segunda superfície de assentamento sue
são espaçadas em volta do eixo de
rotação do dito rotor, e cada uma
das dites passagens na sua outra extremidade estando em comunicação
continua para fluido, com um dos di-

extensão tipo sanfona a qual é movida pe:a válvula de ar ao mesmo
De 12 d eabril de 1960
tempo em que a válvula de ar deixa
o seu aasento e se afasta para traz.
Requerente — Matriz S.A. Indús- e em virtude deste movimento comi.

tria e Comércio — Estado de São
Paulo.
Título — Pistola d epulverização
— Privilégio de invenção.
1 — Pistcla de pulverização caracterizada po rcompreender, em combbina40 , um bico d\ fluido, uma passagem de ar' para a descarga de ar
atomizatte ao bico de pulverização,
uma válvula d eagulha controlando a
corrente de material, uma Ourara da
válvula colócada na passagem do ar.
uns assento anular da válvula na câmara da válvula. urna válvula de ar
tendo uma face voltada em direção
ao asesnto da válvula, a uma face
posterior voltada para o encanto periférico uma extensão posterior da
ar, uma flane anular na extremidade
da extensão, uma mola envolvendo a
extensão e comprimida longitudinal-,
mente entre a parte posterior confrontando o lado periférico da válvula de

TLRNIO N.o 118.325

De 1 de abril de 1960
Requere nt e: Luiz Bustamante
Pernandez — Estado de São
Paulo.
Titulo: Nfivo processo de impressão sôhre plástico e outros.
Privilégio de Invenção

1

-

sôbre plástico e outros, caracterizado inicia l mente pelo fato de
o material de impressão propriamente dite ser obtido a partir de
plástico comum (P.V.C.), colorido ou incolor, que é dissolvido.
em solução ácida adequada, na
qual pode ser adicionado um co-

rante qualquer; e o liquido resultente 93n4o univeryteado "te

nuo de abertura da válvula de rir,
válvula de agulha por sua vez se abr.

— Total 1 ponto.

TaRMO N.* 118.569
1:12

Pontos característico:
1 Uma cortina ou antepar ocom.

preend endo um número de pa:néis ad
jacent'es interligados articuladaments
por meio de pinos de articul:.ção cada
um dos quais pelo menos numa ex
tremidad-. são dispostos nua, estribc
traasversal, sendo um número doa ditos estribos guiados com meios deslizardes num trilho ou cilha guia os
um bloco pare tal cortina ou anteparo respectivamente, caracterizada
pelo fato de que os painéis consistem
de urna pluralidade de bloco, de ma
provicir s ao longo de parte de duas
terial rígido, sendo os ditos blocos
das bordas opostas com meios de articulação com os quais êles deslizam
nos pinos: Total 20 pontos.
TÊRMO N. o 118.572
De 12 de abril de 1960

Regulamento. CódÁgo de ince'

• Regimento. internos doa Conselhos Federal e Seccional de
Diatribe lorderal. Caixa de Anta.
.tiodea

dos Mvoaadee.

12 de abril de ISte0

Requerente — Hunter Douglas In.
ternational Corporation — Estados
Unir,.
América.
Título — Uma cortina ou antepara
e um bloco para a dita cortina ca
anteparo — Privilégio de invenção.

MIEM DOS ADVOGADOS

Requerente — Harvey Hieken •
Melvyn Mercus — Estados Unidos da
América.
'rimo
Processo e meios para
transmitir informações colif'clenciai,

DIVULGAÇÃO N.' SSZ

e 'ovos processo e meios para pagar
com cheque — Privilégio de inven-

919•

Preço Cr$ 35.cx

Pontob característicos

1. 0 Nôvo processo de impressão

eia na válvula da agulha projetandose através da haste aia, e um aldrgamento desta proeminência dentro da

TÊRMO N. 118.55s

De 22 de inalo de 1961
Requeren t e : C elson Paciello.
Estado da Guanabara.
Titulo: N'ivo original conjunto
de pino môv .1.
Priviégio r',. Invenção.
1.0 Nôvo e ur'gitlal conjunto de
dino móvel «rrt trabalhar superfícies ou ca lctls esféricas, er goterizado por ,, er constituido de
um .pino r-ti ineo, provido, na
extremidade 'nferior, de um 'alargamento, d s faces' paralelas
planas e rebaixadas. Total 4
pontos.

Fevereiro de 19E4

A VENDA.

Sego de Vendou M. Rodrigues Atvea. I
Ag1acie It Iliadaéério da Funda
Akode-oe a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postai

1. Um diSpositivo contendo informações. caracterizado pelo fato que
ele compreende uma primeira MINN
de material tendo uma primeira parte
com indicações na mesma representend .) Infonriações confidenciais e
uma regunda parte tendo indiCaçõea
na mesma design , ndo o determina&
receptor de dita informação confidencial, uma segunda fOlhas separada de
material opaco cobrindo dita P rimeiparte e expondo dita segunda parte.

a meios admente entre ditas Primei
e segunda fólhas para segurar de-ra
maneira descascrivel ditos primeiras •
segunda fillhas uma com a outna.

Total, 8 pontoe.

,

:,4

•

,

DIARIO ORCIAL -

• (Seção

•

Feveielro

de 194-4371

I

MARCAS DEPOSITADAS,
~eu

1

Publimode fdts de sair& ovou e nell. 113 de Oddisv da Propriedade 7achattr4al. EM &ia dmelarbasseibo ocermearek a
ao Deparlesueetie
• prezo de CO dias peta o &Certames!o do pedido. ~M e Um .pramo poderão &prenotar
igraeterreil da Propriedade ~MI sbetteles que ae ~arem prejudicadas ema a cooesoeko do=eciate4de

Termo n.° 613:067, de 17-10-63
(Prorrogação)
Toledo aSeale Corporation
Estados Unidos da América

PRORROGACiiOn

Têm° n.° 613.075, de 17-10-63
Bar, Café, Restaurante Farfalla Ltda.
Guanabara

Tênao n.0 613.070, de 17.10-63
Heinrich Mack Nachf
Alemanha

FORA PYL

Bar, -Café;
Restatiráte Farfalia;
Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Titulo

Classe 3
Preparado farmacêutico indicado no traTêm° n., 613.076, de 17.10-63
tamento do reumatismo articular agudo, Bar, Café, Restaurante Farfalla Ltda.
artrite reumatoide, espondslite ancilisanGuanabara
te, gota aguda e crônica, bassite, hidrasttoses gatológicas e traumáticas, asma
brânquica, colite uicerosa, dermgtites Bar, Café, - Restaurante
alérgicas, lupas eritamentoso, escleroFARFALLA LTDA.
dennia, sob forma de soros, injeções,
lua-culturas, vacinas, emulsões, vinhos,
solutos elixires, xaropes, extratos, tinClasse 8
Nome comercial
Balanças para pesar, máquinas para turas, pomadas, linimentos, cremes, pasT•errao ia.° 613.077, de 17-10-63
pesar, aparelhos para pesar, máquinas tas, pós, comprimidos, drágeas, suposiMila S. A. Importação, Comércio a
tórios pilulas, pastilhas e outras
para conte, dieta:Seleiros, máquinas para
Indústria
experimentar balanças e instrumentos
Termo n.° 613.071, ele 17.10-63
Minas Gerais
para medir tensão, elasticidade. dureza,
Esquadrias Metálicas Ltda.
resistência de material, resistência as Emel
Guanabara
torções, e percentagem de umidade
MILA. S/A.--Importajá3,;
lerroo n.° 613.068, de 17-10-63
(Prorrogação)
:Comércio é Indústriã
J. N. E,berle es Cie. G. M. B. E.
Alemanha
Nome comercial
pRoaROGACÃo

Têmío a.° 613.078, de 17-10-63

indústria. Brasiteir.

Lubrimac Comércio e Representaçõr.s

Ltda.
Minas Gerais
Classe 16
Esquadrias ern ferro e aluminio, portas
de enrolar. Portões artísticos e serralheria em geral
Têrmo
613.073, de 17-10-63
Joaquim Pereira Bento Junior
Guanabara

Classe 6
Berras circulares. árvores de serras cir.
culares, serras de armação, serras de
fita, serras mecânicas e serras sem fim
Tênmo a.° 613.069. de 17-10,63
Ileinrich Mack Nachl
Alemanha

si"‘Pt4

indústria E3rasileirzs
Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Indústrla Brasilewa
Ceras para iluminação, combustíveis,
fluídos de iluminação, gasolina, gorda.
ra de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
Classe 3
lubrificantes, parafinas, petróleo refinado, querosene e turfa
Substâncias químicas, pronutoe e preparados para serem usados na medicina
Tê'-mo
n.9 613.079, de 17.10-63
ou na farmácia
sojé Maria Rabelo
Minas Gerais
Tenam si.° 613.074, de 17-10-63
Indústria Metalúrgica Caltran Ltda.
São Paulo

13inomío - Extrai

C°\tCiae713
Um preparado indicado_ para, o corrimento não especifico e bacteriano, o
corrimento tricomonódico, a colpite
aguda com ou sem erosão, a colpite recidiva, a cervicite, o corrimento da gravidez, ,a colpite climatérica e pra-climatérica, o tratamento . pré-operatório em
casos de corrimentos vagmaia, o tratamento post-operatório da vagina e do
portio

4n11~11111111111•111111111~

LEDAN
I

IND. BRASILEIRA

Classe 11
Alicates e porta-eletrodos'

-"n és- **,,
lndllstria Brasileiro

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos,- jornais riam
nal& e estrangeiros, -publicações 'mores- ; sas, revistas. Propaganda em rádio,
- televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
•
e revistas Impressas

'Termo n.° 613.080. de 17-10-63
Tekspring 8. A. — Indústria
Eletrônica
• Rio Grande do Sui

vikR
4nchastrta 13

radeíra,

Classe 8
Para distinguir: Abajours, acumuladocedores de rádio e frequência,. cineria45.
metros, aparelhos de televisão, asprelhos de ar condicionado. aparelhas .pa;
ra iluminação, inclusive os considerados
acessórios de veiculo& aparelhos,,para
anúncios mecanicos, aparelhos . aquecedores e medidores, aparelhos croinogràficos, aparelhos de barbear elétricas,
aparelhos registradores e me&dore de
distâncias, aparelhos para ." purifica
águas, aparelhos de sinais lampejantes,
aparelhos reguladores de gás. aparepos
le galvanoplastia, aparelhos didáticos,
aparelhos sinematograficos, aparelhos
automáticos para acender e regulai•igase
aparelhos para separar café, aparalhoa
para aquecer edificios .aparelhos para
exprimentar drenos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica, aparelhos ,pulverisadores, aparelhos para
aquecimento de água. aarelbos geradores eletro-quimicos, aparelhos para recepção, reprodução de soa e sonidos,
aparelhos automáticos elétricos dé passar .aparelhos para espremer (lutai c
legumes, aparelhos de alta tensa °, aparelhos de proteção contra acidentes -de
operários, aparelhos afiadores de fess
ramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalaç§,es
sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos gazeificadores, aparelhos *tiara
análises, aparelhos ozonizadorá, anãielhos pasteurizadores, aparelhos regidadores e estabilizadores da pressão 't do
fluxo • de gazes e • líquidos, aparelhos
para salvamento e para sinalizado,
aparelhos para escafandristas. aparelhas automáticos acionados pela intui.
dução de moedas, aarelhos esargidores,
aparelhos para observações sismicas,
aaperlhos termostatos, aritononietros, aspiradores de pó, aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, amplificadores. antenas, batedeiras, balança ciaMUIll e elétrica, barometro& baterias de
indução (exceto para fins curatiV60,
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, buzinas, busolas, baterias
elétricas, bules elétricos, caixas de descarga, cãs/leras frigorífica* e fotográficas tiampainhas, elétricas, chassis,j,coa
rautadores de gás, cklometros, cristais
de rádio, condensadores, comutewares.
cortadeiras para fotografias, chavealde
alavancas, chaves autornáticat, cafssioa
toses de bloqueio, caacitores eletagiticos, calihzdores, discos para telefones,
discos gravados, dial', despertadores,
enceradeiras, estufas, engenho • de assa:
carne, enroladores de cabelo clétrices se-spelhos óticos, esticadores de luvas, espelhos de plástico para eletricidade, eá-

-

çg438

Sexta-feira j
..

rilizaaures, extintores de Incêndio, ser„elétricos de passar e engomar, ferro
• moi sar elétrico, filtros e aparelhos
iltrantra filtros para óleo filmes vevados. tarois como acessórios de vai.
tUlOs. para„sinaliZaçãO e para ilumina
em geral, 'fôrmas elétricas, fervedo
"kest
, • frigoríficos, rotatmetros. fios elétripos„rfiltros de interferência, fonógrafo.
arraia; térmicas, gazometros, geladeis, globos para lâmpadas, globos palantaanas, globos terrestres para enignatanravaelnres, hol&otes, hidromeVos, incubadoras, indicadores de vácuo.
ostrumentos de alarme, interruptores,
L oladores. lâmpadas de cristal, lâmpaincandescentes, lâmpadas comuns.
padas flash, lamparinas, lactometros,
cites; liatiiificadores, lanternas mágiS, limpadores de parabrisas, luzes tratetras para veículos, lunetas, maçaricos
soldar. caldear e cortar, marcadroes
, kte passagens, medidores, microscópios,
IRI3sturaciriras, máquinas falantes, mostradores para rádio, microfones. mascacontra gazes. micrómetros, niveis,
los. objetiva -fotográficas pahas elepedometros, pluviômetros. piro.
outros. pistolas de pintar. pluge, pinos
"113e tomada, panelas 'de pressão, pickvps, para-raios, proptulcores, painéis
' ide carros, quadros distribuidores de
, eletricidade, queimadores de óleo, qua• 'idrantes e sextautes para observação
• tatrollógica: rettigeradores, rádios, refietores, reostatos, relógios de ponto.
'de pulso. de bolso, parede, despertado-- OPTS, contadores e medidores de quantl', nade e volume, raiaores, retentores de
graxa e óleo, recetores, regadores auto. banticos. registros para vaor, gás. água
b outros líquidos, caiando não conside
" tidos partes de máquinas, reatores
Na luz fluorescente, registradores, ruisOficias elétricas, relas, sorveteiras, sorBieteiras elétricas caseiras. soquetei,
• naleiros. sereias de alarme, soldadores
eletalcos. toca-discos, .tomadas e inter.: eitPtores elétricos; torneiras, tubos, adis; ticos. termômetros ara observação me• teorológica, telescópios, tacômetros, talaimetros..,torradores de cereais, treme,
transformadores, telefones, tostadeiras,
telegrafias, transistores, tripés para fca
.
,tograftas,
válvulas para rádios, valvalas de descarga, válvula sde redução.
jencuèmetros, válvulas elétricas de vácaio, ventiladores, velas elétricas
grdideiras. tuchos de válvulas, válvulas de motores, virabaecatins, velas de
Ignição ara motores, ventoinhas, máqui-• tias ventiladoras e ventiladores como
parte de máquinas
',Termo n.° 613.031, de 17-10-63
Pedro Guerra
São Paulo

_
utornatica
andustria Dtradeirtk, _
Classe 40
a. para distinguir: Móveis em gera., ia
etal vidro, de aço ou madeira, esto•
r d os ou não,- inclusive móveis para as=
tritório. Armários, aramados para ba▪ f lahelros e para roupas usadas, almola' nas. acolchoados para móveis, bancos.
— balcões. banquetas, banc)ajas. domlail;aaa reg , berços. biombos, cadeiras, caarinhos'
jpara chã e café, conjuntos "para dorde Jan.
= taitórios. conjuntos para sala
lar e sala de visitas; conjuntos cara
' terraços, jardim e ;praia, conjustos de
:gesnartos • gabinetes ppm copa sco.

DIÁRIO OFICIAL (beça° III)
zinha, camas, cabides, cadeiras giraténias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, '1)s-1
pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas Para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão,” molduras para quadros aortaretratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras. porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
Termo ,U 613,082, de 17-10-63
Pedro Guerra
São Paulo

Patêntica
Indústria Brasileira

- evereiro, de 16,4

Termo n.9 613.085, de 17-1043
Irmãos Ficá
•
Ro Grande do Sul •

• Termo a.9 .613.09.1, , de 17-,10-63,
Laboratório Loubet de Produtos Feia.
macuticos Ltda. •
São Paulo

ereinal
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico usado como
auxiliar no tratamento da sífilis
36
Calçados para homens, etc.
Classe.

Terruo n.° 613.086, de 17-10-63
Rafael Angelo de Olvera
Piauí

Termo n.° 613.092, de 17-1043
Laboratório Loubet de Produtos Par.
maceuticos Ltda.
São Paulo

C9rton-euto

FREI SERATIal

indústria Brasilein
Classe 40
&olear Angelo da 01.1veire
Para distinguir: Móveis em geral, de
TERESIU - Plata
'
metal, vidro, de aço ou madeira, esto-4
Classe -3
fados ou não, inclusive móveis para esUm produto farmacêutico indicado come
critório. Armários, armaários para baClasse 41
calmante dos nervos
nheiros e para roupas usadas, almolaCafé torrado e moído
das. acolchoados para mó-vais, bancos,
Termo n.° 613.093, de 17-10-63
balcões, banquetas. bandejas, donsiciliaTermo n.° 613.087, ae 17-10-63
Laboratório Loubet de Produtos Vara
res, berços, biombos. cadeiras, carrinhos
(Prorrogação)
" maceuftcos Ltda.
para chá e café, conjuntos para dorTecidos Lama S. A
São Paulo
mitórios, conjuntos para sala de janMinas Gera atar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conlustos de
armários e gabinetes, para copa e LoPRORROGAÇÃO
zinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
CASA DA SOOU
rádio, colchões, colchões de mola. dis-,
indústria Brasileira,
pensas, divisões, divans, discotecas d&
madeira, espregulçadeirasi guarda-rouClasse 23,
Classe 3
pas, estantes, mesas, mesinhas, me'Titulo de estabelecimento
Um produto farmacêutico indicado come
alias para rádio e televisão. mesinha
•
medicação tônica
Termo n.9 613.088, de 17-10-63
para máquinas de escrever, móveis paIevLsão, molduras para quadros pc-ta- Laboratório Loubet cie Produtos FarmaTermo
n.9
613.094, de 17-1043
cêuticos Ltda.
retratos, poltronas, poltronast-catcasb
Schipper
Engenharia Ltda.
São Paulo
prateleiras. porta-chapéus. sofás,
Guanabara
sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Clorornit~

Termo n.0 613.083, de 17-10-63
Fredson Cargueira
Guanabara

•rmlí

Indústria Brasileira

SCHIPPER
indústria Brasileira

Classe 3
Classe 16
Um produto farmacêutico indicado no
-Para
distinguir:
Materiais para coratratamento da tosse
truções e decorações: Argamassas. ant.
. Termo n.° 613.089, de 17-10-63
ia, areia, azulejos, batentes. balaustrea,
Laboratório Loubet de Procis. Farma- blocos de . cimento, blocos para Davi,cêuticos Ltda
mentaçao. calhas, cimento, cal,, cré,
São Paulo . • •
chapas isolastes, caibros, ceitxilhoa, co.
lusas. chapas para coberturas, cabras
d'água. caixas de descarga, para lixo,
edificações prersoldadas, estuque, emula
são de base asfáltico, estacas anuaClasse 33
driat forros, frisos, geai*, grades. Iafr-nela& estruturas metálicas para contra,
ftntnitltrIt% Brasilei
Inalgnia comçrcial
ções, lamelas de metal ladrilhos. hum_
brita luvas de junção. !ages, lageotas,
Termo n.° 613.084, de 17-10-63
Classe 3
Sociedade /Industrial e Co- Um produto farmacêutico usado ~ao material isolante contra frio e calor,
Dormel
manilhas, massas para revestimento: de
mercial de Roupas S. A.
verraffugo
paredes. madeiras para construções, moGuanabara
saicos, produtos de base asfáltico pra,
Termo n.° 613.090, de 17-10-63
dutoe para totrnar impermeabilizantea
osé Cucce Musstaneccl a sargamaasas de cimenta e cal hidráuSão Paulo
-infgn
lica. pedregulho, produtos betuminosos
dortuun 41
Impermeabilizantes linitdos ou sob outras formas para revestimentos e outros
Deffig,
usos nas construçdes, persiana. Placas
para pavimentação, peças vrnriateatafs

`J.

\MUNIU

Classe

36

rama de propaganda

Classe 32
r, Jornais
raVLStdi

de cimento ou gesso para totos e pare.
das. papel para forrar casas. mama:
statisrutcloa para uso nos consecuções.

ecexteteital

OlAIR.10 ORCIAL •

Terme; re 613:098, de 17-10-1963
as para portas, tijolos, tubos de ton. Fábrica de Calçados Cabral L.mitada
ereto, telhas, tacos, tubos de ventikmilo,
Estado da Guanabara
amaques de cimento, vigas, vigamentos.
•
venezianas
par quete.. portas, portões pisoe, mo.

(Seção til)
Termo n° 613.103, de 17-10-1963
Lojas Everest S. A.
.
São Paulo

'EVEREST

Termos as, 613.095 e 613.096, de
17-10-63
l'aodutos Químicos Detelux do Brasil
Ltda.
Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Cakaclol

INDÜSTRIA BRASILEMA

Fevereite de' 1964 i4.39 i,

• Termo n° 613.111, de 1710 - 19631 A':
Móveis e Artes Carajá
São Paulo

CARA JÁ •

Industria Bra sileira '
Termo n° 613.100,de 17-10-i963
Cume 37
Sociedade Industrial Agrícola Corum- Para distinguir: Roupas de cama e mebaen.se Limitada
sa assim (Incriminadas: leoço-s,
Mato Grosso
Classe 10
dias. cobertas, cobertores, acolchoados
fronhas, toz'has e guardanapos, e pa- Para distinguir: Móveis estofados Os
nos para a cosinra
não, incluídos nas classes 10 e 17,
saber:
armários, bancos, banquetas, ba"%rmo
9
n
613.104,
de 17-10-1963
IndústriaSrasileir
e
res. cadeiras, camas, cristaleiras, guata
Lojas Eve . est S. A.
ua-rouas; itagére_s, mesas, &tronas, so=,
São Paulo
fás, sofás-cama, colchões e travesseaus
jincliástrici
Brasileira
Classe 31
Classe 2
de sua indüstria e comércio
Para distinguir: Lonas e lonitas
Classe 41
bubstancias e preparações quimicaa
_
Termo n° 613.108. de 17-10-1963
asadas na agricultura, Is saber: adubos, Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Termo n9 613. 105, ti 17-10-1041
Olpasa — Óleos do ará S. A.
adr.bos artificiais para o solo, álcalis açúcar, alimentos para animais, amido.
Lojas Eve-cst S. A.
Para
pva fins agricolas, bactericidas, ceras amêndios, ameixas amendoim, araruta
São Paulo
para enxertos cianamide de zálCin arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiCiasse
como adubo para o solo, deturnadures. tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
desinfetantes usados na agricultura e biscoitos, bombons, bolachas baunilha: Para distinguir artigos de toucador e
na horticultura, escórias básicas ova café em pó e em grão. camarão canela periumarias em geral Alsmscai ag`ua
adubos. essências para exterminar ato em pau e em pó. cacau, carnes chá. de Peleza agua taciai. ag .a r, -a anda
INDúSTRIA DRASLLEMA
mais e plantas daninhas, extratos de caramelos, chocolates, confeitos, cravo água de Jo.onia arrranh . ,a água de
quassia para fins horticolas. fertilizan- cereais, cominha cre.m ede leite. cremes ataaa agua de rosas agua ci. e;:t.Ze
wnouv- perturnada Aquitia em pó
tes para o solo. formicida, guano, inse- alimentícios, . croquetes, compotas can
filugos. massas para enxertos. pastilhas gica coalhadas castanha. cebola, condi- em taadras para cenho -nalhant nas
,..lasse 4l
para destruir insetos, preparações para mentos para alimentos. colorantes cabelo pestanas. cílios e bigode,
bandolinas, hatons coso-hen:os para o
preservar o solo, preparações para aea, chouriços, dendê, doces, doces de fru- cravons cremes p ara a nele carmins. Para distinguir: Anima:loas, araruta., ai
truir insetos, hervas e plantas dard- tas, espinafre. essências alimentares, em- cheiros em pastilhas. em :nry etes em paste, avelã, amido. ameixa azeites
ilhas. sais para fins agricolas. sais para padas. ervilhas, amovas, extrato de to- lentilhas em trociscos' e 'ff' anulas. acucat azeitonas \ aveia, atum. anien't
fins horticolas, substancias qui:zucas mate, kuinhas alimenticias, favas, fé- cremes para barbeai cremes dental. doitn alho. balas, bombons. biscontoS
para destruir insetos, hervas e planras culas flocos, tareio, fermentos. feijão.
figos, frios, trutas secas, natura.s cris- depilatórios desodorantes insolventes, bolachas batatas. bananada. bolos. ba%
@bainhas, venenos contra e vermtna,
talizadas: glicose, goma de mascar. gor. creme para limpeza da pele e vara baãt calhau banha canela, chouriço. choca'
venenos para insetos e visgo*
caramelos, coalhada. camarão. cara,
duras,
grânulos, grão de 'bico. uriatina de pá de arroz esmaltes nata unhax lates.
contra lagartas
herva escovas para dentes. cabeio roupas. nes. carne de baleia,. confeitos, cactlt1,,'
goiabada.
geléias.
herva
doce,
Classe 1
ciLos e unhas. fixadores Para o calalo cereal:4 cebolas Creme de leite, creme de,
Substâncias e preparações químicas usa. mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, pestanas. cílios e btgodes. .1vetas para vo. café. cangica. dica. castanhas. co-'
'
condensado,
leite
em
pó,
legumes
em
das nas indústrias na fotografia e nas
o cabelo, glicerina perfumada para uso tas secas, frutas em caldas, frutas crista=
conserva,
lentilhas,
linguiça,
louro,
masanálises químicas. Substâncias e - presas alimentícias. mariscos. manteiga, de toucador grampos para o cabelo lizadas e frutas compotas. féculas figo,
parações químicas anti-corrosivas e
margarina, marmelada, macarrão. mas- Para maquilagem, lança-perfumes io. gomas para mascar, geleias, goiabada."
anti-oxidantes
sa de tomate, mel e melado, mate. mas- geléia de petróleo perfumada lápis. gorduras, grão de bico. glaces glicose,
Termo n° 613.097, le 17-10-1963
sas para mingaus, molhos, moluscos. sabão em creme em elixir e em pó batminas. extrato para doces, extrato',
Casa de Saúde Nossa Senhora de
mostarda, mortadela, nós moscada, no- líquidos 'para ondulação oermanente, de -tomate, ervilhas enitova. extrato de;
Fatima S. A.
zes: óleos comestíveis, ostras, ovas; lixas para unhas !nue. óleos para o carne, flocos. essenclas para balas. do.':
cabelo p asta e pós para -lentes perfuEstado do Rio de jancirpães, paios pralinés. pimenta, pós para mes. petróleo para uso de toucador ces e alimentos, gelatinas. granulas, her+,
pudins. pickles. peixes, presuntos. pa- pastas e p6 para as unhas pon pons va doce. línguas, linguiças, leite lcnit%3
tês petit-pois. pastilhas, pizzas, pudins; para pó de arroz. papéis perfumados bo, leite cond ?usado, leite em pó. lega."
queijos, rações balanceadas para ani- carminados. e com p6 de arroz pentes. MC& lentilhas, lagosta. mel. =armei:1d",
CASA re
SAúnt
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, pomadas perfumadas" para o embeleza- mortandelas. manteiga, mostarda, tuarti.:Y
sanduiches. salsichas Balames, sopas en- mento da cutis pon.pons pó de co. moluscos, molhos, margarina mai%',
NOSSA SEUROW
sas de tomate, melado, n6s-moscadal,'
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
arroz
óleos comestiveis. ostras. paios, pesse- n'
DE FATIMA
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talhagada. peixes pescada. •pickles.
mo n° 613.106, de 17-104961
rim, tremoços, tortas, tortas para alipatilhas, pós para pudins, pralinés.
mento de animais e aves, arrões,
Lojas Everest S. A.
Gases 33
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
São Paulo
toucinho e vinagre
quimera de milho, rações balanceadas,
Titulo
Classe
35
Termo n° 613.101. de 17-10-1963
requeijão, roscas. saga. &alarmes, scinom
Soravinde Industrial Agrícola rarum- Para distinguir: C ntos de couro, car- fina de trigo, sopas enlatadas, sucos di
Termo ri° 613,099. de 18-10-1963
teiras de couro, debruns de couro, bol- frutas, salsichas, sal,
baense Limitada
José Jernandes de Oliveira Lopes
toucinho tremo*
sas de couro, equipamentos de couro, es- ços.. tirgo. torta, torrões.
Mato Grosso
torradas4,.tke
Estado da Guanabara
tójos de couro, mantas de peles. sacar,
iraras. ta pioras vinagre e xarcrue*. •
de couro, pastas de couro, valises de
Sociedade Industrial Agrioóla
Termo n° 613.109, de 17-10-1963
couro, guarnições de couro, peles, pulOlrasa — Óleos do ará S. A.
seiras
de
relógio
de
couro
CORUMBAENSE
Para
Térmo n° 613.107, de 17-10-1963
Classe 46
Olpasa — Óleos do ará S. À.
Classe 41
Aivelantes, am.dos, anil, água de lavas .
Pará
deira. água sanitária. cera para soalhos5
Título
detergentes, esponja de aço, fósforo!,
Termo n° 613.102, de 17-10-1963
badala, lá de aco, pomadas para- cal-'
Sociefla.la Industrial Agrícola Conunçados, palha de aço, preparados para
baense Limitada
polir e limpar madeiras vidros, tretaia,
a abjaabs. panos para polir e para lim a t
Mato Grossa
aeza, panos de esmeril e material abras
bucledade moustrial Aurfccila.
sivo empregado na limpeza de metais 4/
objetos. sabões em geral e saponaceois,
Corumbánse Ltdívelas e velas a base de estearias,:
Classe 33
sabões eça pó, m flocos, esponjas go
;
insígnia
Nome Comercial
^eme Comerciai
1
Wave"-

t"

Ctb(5 »

GUARÁ

MASA
ÓLEOS 00 PAR L

!

/ 440 Sexta-feira 7
..
Prztto a° 613.110, de 1740-1963
010asa — Óleos do ará S. A.
Pará
Classe 47
Jarv o mineral, de turfa o uvegetal.
raa para Iluminação, combustiveis.
uldos de iluminaçâo, gasolina, gorda.
a
• de petróleo. graxas, lenha, lubrifi nafta, óleos iluminantes, óleos
rbitfi
a Lcantes, parafinas, petróleo refinado. querozene e turfa
.
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quinas vaporizadoras, máquinas de
atingir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricw
tura. .niquinas da plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, maquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquie, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e

Térmo ti° 613.119, de 17-10-1963
Zelmiro Varri
Estado da Gtipabara •

Terao. ng 613.122, del 7-10-1963
Alimonda Irmgos S. A.
j, Pernambuco
Prorrogação

PALÁCIO
DAS ROUPAS

PRORROGXUA

astros Insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para conher
algodão, para colher cereais, máquinas
3E/14:' "N
• Térmo n° 613.112, de 17-10-1963
Classe 36
amassadoras par fins agricolas de
. Indústria Praiteeport S. A.
Titulo
cortar árvores, para espalhar, para cag110 à'f'n'raOS
Estado do Rio de janeiro
pinar, máquinas combinadas para seTermo
no
613.120,
de
17-10-19tn
mear e culturar, de desbanar, para enAmaury Ferreira de Alme.da
silar máquinas e moinhos para forra/REPORT
Estado da Guanabara
gens, máquinas toscadoras, ordenadarei mecânicos, raladores mecânicos. ro
Indústria Bragileira
Classe 41
as compressores para a agricul'
sachadeiras, semeaderas segaderas
Para distinguir: Óleo comestível de CaClasse. 36
roço de algodão
de terra. tosadores de grama,
Para distinguir: 'Artigos de vesraarlos adores
tratores agricola.s, válvulas para.
'I roupas tetras em geral: Agasalhos.
Térmo n° 613.123, de 17-10-1963
marginas agricolas
aotinas. blusões, boinas babaInácio Luiz de França e José Cláudio
blusas,
alpercatas,
anáguas.
aventa •s
Teimo n° 613.115, de 17-40-1963
Maca
aoures, bones. capacetes. cartolas. caraBahia Confecções Limitada •
Estado da Guanabarpuças. casacão, coletes, ca pas. chal.es
Estado A-1 Guanabara
acheccls. calçados, chaeups. cintos
inr •••••••hi aaçõea corpinhos. calças
H IA
• r'e crianças: calções. calamiso/as. camisetas. •
; ks •
Classe
tuteai. ceroulas, colarinhos, amemos
Para distinguir: Al 4inetes para prender
Classes.
23
—
24
;Saias, casacos, chinelos, dominós, achar- aPra distinguir:
Comérc o e Indristria papéis, almofadas para carimbos e paiam-amas fardas para militares co
de
tecidos
em
geral
e confecções de ra itntas, be:ços para mata borrão, boFraldas.
galochas.'
gravatas.
gor.
Ceia.
binas de papel para máquinas de somar,
roupas
roa• loaus de !ingeria, jaquetas. leques,
calcular e regit:tradoras, borracha para
•luvas. ligas, lenços, manti5a
Térino n° 613.116. de 17-10-1963
escr.tóicis, desenhos e para uso escola:,
'Imitas mantas. mandrião. mantilha:, a
Lo
— Publicidade Limitada
colchetes para papéis, copiadoes, cli
penhoar, pulover,
' lata
São Pa.:10
pes
para papéis, corretivo para stencil
pagas. poaches. polainas. pijamas. ',ucarimbadores, e!ásticos para escritório.
mbus perneiras, quimonos. regalos.
esponjeiras, eslerográf cas, fitas para
tobe de chambre, roupão. sobretudos
LORAII
máquinas de escrever, somar, e contabiMane Comercial
*apensamos, saldas de banho, sandálias
lidiade, gomei:os de vidro, boma em
liweaters shorts sungas. stolas. sou
pasta, goma arábica, grampos para paTérrao n° 613.124, de 17-10-1963
• Classe 32
tuas gl--:/ts.. tater. toucas. turbantes
péis, guias de inserção. grampeadores, Inácio Luiz de França e José Cláudio
Para
distinguir:
Albuns
de
rev
sias
ir:1nas,
uniformes
e
vestidos
rr
Maria
Nessa% anuáries. alin “uaque.s, catálo- grampos encadernadores 'Iara pastas
Estado da Guanabara
gos, no;etins, folhetos, figurinos, jor- grampos para grampr i es, .ndices,
Te-rao n° 613.113, de 17-10-1963
nais, listas teklõri ias. livretes e pu- Empa-tipos, lacre, mata-tinta, mata borjr.dústria Praidspo:t 5. A.
b:icações impressas e:n geral, livros, pe- rão em tiras, massa creion, prendedores
Es . ado do Rio de jan •iro
riódic:os, peças teat cinematográfi- de papel, perto:adores, porta-blocos.
cas e revistas p-ograina.s rad otónicos papel carbono, percevejos, réguas, rei gistradores (classificadores, reforço goe dz televisão
•
mado. tintas nanquin, tintas para de-£43111APREENW! LÃ.
Te-rro n° 615.1'; de 17-10-1963
isenhos, t ntaS para numeradores e daFlognta, e Mar:. rVil. ir da. Lapa S.A. tadores, tintas para marcar volume, tinSão :-)..,11ci
ta para marcar roupas, tinta para caNome comer,. ::1
rimbo de borracha sem óleo, tinta para
Tenra n o 613.114, c.a :71r I9t3
carimbo de .metal cota óleo, tinta para
..le Carioca de Ea pansão
caneta 'tinteiro, tinta para tnimeografo
Comercial Liai tada
em asta e liqu da
São Paulo
Termo n° 613.121, de 17-10-1963
fi
Alimonda Irmãos S. A.
emambuco
PRORROGAÇA0
Prorrogação

B

I

CARIOCA
trclus,tritt.

Bre!sileira

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa.
dos earlusivainente na agricultura e
borticw aure e saber Ari.dos abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos macatilam e empilhadores combinados
arrancadores mecánicos par agriculta
ta. Nalauriras para cer sais bombas'
para adubar, ceifadeiras
:Iara agriceifados para aios,
cultura cultivadores. debulbNiares,
destocado-es, desentegradarcs, rsmagadores Para a agricultura. escarrifir-ndo
roa encarovadeiras, facas para máqu:um ~mias, ferradeiras. gadanhos
garras nata arado, grades de discos
ssudeates. máquinas, batedeiras para
serke s**.lta, lele~s tesetifegge,

!EMULE
MATERNIDADE
DA APA.
Classe 33
Título

PRORROGAÇÃO

Urino n° 613.118. de 17-10-1963
Lal.orat6rio Capivarol Limitada
São Paulo

Têrmo if 613.125,, de 17-10-1963
Companhia Química Rhod'a Brasileira
São Paulo

APIVAi-zuL.
O Rei .
dos

Caiai. 8
Para distinduir. Discos gravados

¥310BROGAÇ.A0

*cart . Umlaute '

Tonicos
Cases 3
Frase de ropaganda

Clases 46
Para distinguir: Sabão comi

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 4,06

Classe 3
basignla

