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CAPITAL FEDERAL

ANO XX — N. 9

CONSELHO DE RECURSOS DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 1962

1REVISTA DIVPROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ATA

1 .tSZ — termo 199.963
Resolvem os Membros do CR.
Ata da 2 . 579.e Sessão Ordinária
ao Conselho de recursos da Marca: Paraniovels — Recorren- unanimemente, dar provimento
Propr.cdade industrial, realizada te: Câmara Macalão & Cia
ao recurso para reformar a deCua 5
janeiro de 1962.
Ltda. — Recorrido: DNPI — Re- cisão recorrida, de acôrda cOin
o Sr. Antônio
PrePitic.ncia
Petra de Barros, Auditor
do Con-Llho de Recursos da Proo 1 do Industrial.
Aos' cinco dias do mês de janc:ro do ano de mil novecentos
.seill.a e dois, sob a presidência do Sr. Antônio Carlos de
B. rrtp.. Auditor do Consclho de
1?.;- cur.,:us da Propriedade Indusal, reuniu-se o CRPI.. para a
ordinária
:ua habitual sessão
( onvocada • com a presença de
Membros.
com a leitura
Abre-se a
ata ante ior. que foi aprovada,
o Conselheiro Hélio
A
Aritlo para devolver o
ve
ri teimo 342.2n, marca
:Japu El.-."cnico Fisco!, do qual
obli ,:era vista, O recuo teve o
•(q i julgamento, novamente, adiao por ter pedido vista dos autos
o Con s elheiro Alvaro Nnegeli
tu ira
Com a palavra, também, o
C:mselneiro Francisco de Moura
Brandão Filho para devolver o
processo do termo 515 .53á, marca
T initex, do qual obtivera vista, o
RecurEo teve o seu julgamento,
novamente, adiado por ter pedido
vista dos autos o Conselheiro
ator.
•Trata-se, a seguir, dos processos
1): tilados. anotando-se as seauinw•irrênclas:
Recursos ns.
11.826 -- Termo 130.584
Àlarca: Premer — Recorrente:
. Lombardi & Cia. Ltda. —
Recorrido: DNPI — Relator:
AlveJ de Araújo.
O Conselho, unanimemeute, deu
provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, de
acordo com os pareceres, devendo,
porém, processar-se a transferência. antes da expedição do respectivo certificado, com os eXPO1piores de fls. 20-23.

I

lator: Hélio Alves de Araújo.
Falou o Sr. Carlos Eduardo de
Ipanema Moreira.
O Conselho, contra o voto do
Auditor, deu provimento ao recurso para conceder o registra
tendo em vista o conjunto da
marca, sem exclusividade dos
elementos específicos que a compõem.
11.828 — Termo 217.371 Marca: Xarope de Perpétuas
Composto — Recorrente: Octavin
Arantes — Recorrido: DNPI
Hélio Alves de Araújo.
O Conse ho, unanimement.,-,
negou provimento ao recurso, de
aeórclo com os pareceres.
Terminados os trabalhos, )Si.
Presidente encerra os trabalhos,
convocando nova reunião aara a
próxima tèrea-feira, dia .4 de
janeiro corrente.
E, de tudo para constar eu
Gildri Barbosa São Thiago, secretária do Conselho de Recursos
da Propriedade Industrial lavrei
a presente ata que será assinada
por todos os seus Membros, depois
de aprovada. (a) Antônio C .
Petra de Barros — (a) Alvaro
Ntregeli Figueira — (a) Hélio
Alces de Araujo — (a) Geraldo
Vieira de Vusconcellos —
Francisco de Moura Brandão
Filho.

Resoluções
• RESOLUCAO N.o 11.517
T2RMO N.° 130.584
Recurso n.o 11.826.
Recorrente: J. Lombardi &
Cia. Ltcla
Recorrido: DNPI.
Marca -- "PREMIER"
Vistos, relatados e discutidos
êstes autos em que é recorrente
J Lombardi & Cia. Ltda. e é
recorrido o DNPI que indeferiu
o pedido;

os pareceres, devendo. porém,
processar-se a transferemcia, antes da expedição io respectivo
certificado, com os exemplares
de fls. 20-23.
Ausente o Conselheiro Heraldo
de Souza Mattos.
Sala das Sessões. 5 de janeiro
de 1962. — A. C. Para de Ba r
Presidente — Hé:io Alves ite-ros,
Araújo, Relato?' — Francisco de
Moura Brandão Filho — Geraldo
Vieira de Vasconee7los Alvarb
Naege li Figtte'ra.

PARECER

em nome de terceiros. Requer,
então, a depositante, a restrição
de seu pedido a, apenas, blusão
esportivo, na mesma classe, aprese :- itando, para tanto, novos
exemplares a fls. 20-23, sendo tal
requerimento sido tomado como
recurso e encaminhado a este
Conselho, após, a apresentação
de aditamento àquela petição,
feita por Manufatura de Roupas
"Premier" Ltda. sucessora s:a
requerente J. Lombardi & Cia.
Ltda.
3. Alega, fundamentalmente, a
recorrente que o registro Internacional n.0 38.505, dado como
Impeditivo ao seu pedido de registro, encontra-:,;e, agora extinto,
conforme fotocópia de fls. 28, 29
e 30, certificando a .ocorri?ncla e,
aluda, informando o arquivamento do reg. 85.979 — marca
"Premier", de terceiros.
4. A Auditoria dá provimento
no recurso para conceder o registro.

Em meu parecer, merece provimento o recurso, concedendo-se
o registro de acôrdo com os
exemplares de fls. 20 usque 23,
PARECER
isto é. exclusivamente para bluEstamos de ac;õrdo com a Ausões, feita entretanto a alteração
dos exemplares consignando o ! ditoria, uma vez que não mais
nome da nova titular, apes (-1t subsistem os Impedimentos apon•
processamento da transferência tados antf.n.iormente.
da marca dêstes autos no D.
2. Este o nosso parecer, s. m.
P. I. o que não impede ao nosso I Conselho de Recursos, 12-12 de
'ver, a decisão do Conselho antesi 1961. — Hélo Alves de Araújo,
da anotação já requerida pelas RelatOr.
petições 14.783-55 e 29.499-61.
Não há, praticamente, marca
'ZESOLIJCAO N. o 11.918
impeditiva, conforme, comprovado
pelas certidões anexas à petição
TÊRMO N.o 199.968
de fls. 25.
•
Deve, pois, ser reformada a de.(tocurso n.o 11.827.
cisão recorrida, baixando o processo ao D. N. P. I. para a aluRecorrente: Camara, Mac&Ião &
dida anotação, antes da expedi- Cia. Ltda.
cão do certificado.
Recorrido: DNPI.
Conselho de Recursos, 16 de
novembro de 1961. — Antonio
MARCA "PARANAMOVEIS"
Carlos Feira de Barros, Auditor.
RELATÓRIO
Vistos, relatados e discutidos êstes autos em que é recorrente CaFoi indeferido, no presente mara, Macalão & Cia. Ltda. e
processo, o registro da marca, que é recorrido e DNPI, que in"Premier", na classe 36, em face deferiu o pedido:
da proibição do art. 95, e.° 17,1 Rosolvero os Membros do CR,
do Código.
contra o veto do Auditor, dar
2. Foi apontado como impedi-1 urovimento ao recurso para conmento. o r. 38.505 — Premi ceder o reistro tendo em vista o
(nominativa) para assinalar ca-!
da marca, sem exclusimisas, vestes, culotes e outros, na conjunto
vidade dos elementoc especifleos
classe p retendida nela renuerente, aue
a compõem.
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— As Repartições Púbrcas
deverão remeter o expediente
'destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quado 'deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
'órgãos oficiais. -•
— Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, q ue serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
Sala de Sessões, 5 de janeiro
de 1952. — A. C. Feira de Barros, Presidente, — Hélio Alves de
Araújo, Relator. — Francisco de
Moura Brandão Filho. — Geraldo
Vieira de Vasconcellos — Alvaro
Naegeli Figueira.
PARECER
Parece-nos 'que o registro Infringe o disposto nos 'arts. 95,
n.0 16, 100 e 101, do Código da
Propriedade Industrial. Aglutinam-se duas palavras necessárias
em relação aos artigos a que a
marca se destina, e inclui nome
geográfico de região conhecida
como grande produtora de moveis.
É, pois, de se confirmar o ide-1
ferimento, negando-se provimento
ao recurso.
Conselho de Recursos, 10 de
novembro de •1961. — Antonio
Carlos Petra de Barros, Auditor.
RELATÓRIO
Foi indeferido, nos presentes
autos, o pedido de registro da
marca "Paranamovei s " com figura de pinheiro, na classe 40,
pelo fundamento do art. 95, número 16, do Código.
2. Recorra a requerente Camara, Macalão Cia. Ltda., aie-I
gando, entre outras razões, que a
marca de seu depósito é mista,
emblemática e verbal, sendo suficientemente distintiva.
3. A Auditoria é de parecer
contrário ao provimento do recurso, para confirmar o despacho

janeiro de 1962

— As Repartições Palio
cingir-se-ão às assinitturas
'anuais renovadas até 28 kis
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano 4 49f.
PIRETOPNGIIRAL
iniciadas, em qualquer 'época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a reCHEFE DA saçÂO Da MIMA00
cheira co iiv,iço oa PUBLICAÇõES
messa
de valores acompanhaMAURO MOIVIIIPO
MURILO FI ERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
DIÁRIO OFICIAL
à sua aplicação, soltei (amos
saçÃO rel
usem os interessados prefede pubdeldetde de expadiante do Dopartamento
rencialmente cheque ou vale
~tonal de ProprIodad• Industrial do MInhitirle
postal, emitidos a favor do
da ind.:astr. /a e Comirolo
Tesoureiro do Departamento
Impreseo nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
•
de Imprensa Nacional.
Os
suplementos
às
edi—
ções dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁMOS
os solicitarem no alo da assinatura.
Capital e Interior:
Capital e interior:
Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre . . 'Cr$
450,00 — O funcionário público federal, para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assiCr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
Ano
— O custo de cada exemplar
parte superic kr do enderèço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
decorrido.
mínima, de trinta (30) dias.
A fim de evitar schicao

EXPEDIENTE

PARECER
A nosso ver, data mina, a marca registranda é suficientementel
distintiva, e, de' modo algum, in-i
dcle. na preibição do art. 95, número 16, por não se tratar de
"simples justaposição ou aglutinação de palavras necessárias ou
de uso geral".
2. Acresce, ainda mais, á impropriedade do fundamento, o
fato de ser a marca mista, com
figuração característica e até original, corno se vê dos exemplares
de fls. 3/5. • 3. Desta forma, com a devida
vértla, somos pelo provimento do
recurso para reformar o despacho
recorrido e conceder, assim, o registro pleiteado.
4. Este o nosso parecer, 's.m.j.
Conselho de Recursos, 12 de dezenVoro de 1961. — Hélio Alves de
Araújo, Relator
•RESOLUÇÃO N.o 11.619
TERMO N.o 217.371
Recurso n.° 11.328.
Recorrente: Octavio Arantes.
Recorrido: DNPI.
MARCA "XAROPE DE DERPETUAS COMPOSTO"

Vistos, relatados e cli3cutic/ca
éster, autos em 'que é recorrente
Octavio Arantes e é recorrido o
DNPI, que indeferiu o pedido;
Resolvem os Membros do CR,
unânimemente, negar provimento
recorrido.
Ausente o Conselheiro Heraldo ao recurso de acetrdo com os pareceres.
de Souza Mattos.

Ausente o Conselheiro Heraldo,
PARECER
de Souza Mattos.
De acõrdo com a Auditoria.
Sala de Sessões, 5 de janeiro de
Conselho de Recursos, 12 de de1962 — A. C. Feira de Barros,' zembro de 1961. — Hélio Alves de
Presidente. — Hélio Alves de Araújo, Relator.
Araújo., Relator — Francisco de
Moura Brandão Filho — Geraldo
Vieira de Vasconeeltos — Alvaro DEPARTAMENTO NACIONAL
Naegeli Figueira.
DA PROPRIEDADE
PARECER
INDUSTRIAL
•Somos pela denegação do registro, por nos parecer que a regm- Expediente do Diretor Geral
tranda constitui mera denomina.
ção descritiva do produto a que
Rio, 9 de janeiro de 1962
se aplica, Sem forma distintna
caracterizadora, incidindo destar- Transferência de nome de patente
te, não própriamente no inciso 16
Notificação:
do art. 95, mas precisamente no
E convidado o requerente abaiitem 5.° do citado artigo.
2. Por isso mesmo, negamos xo mencionado a comparecer a
provimento ao recurso, despre- êsto Departamento, a fim de efezando os precedente; citados, por- tuar o pagamento da taxa de
que provavelmente foram tais re- t eranitiesferência da mencionada pagistros deferidos, tendo em vista
Antonio Giampietro Trincrera —
a respectiva forma distintiva.
O CR, entretanto, decidirá Transferência para seu nome da
patente de n.° 56.485. Privilegio
como de direto e de justiça.
Conselho de Recursos, 14 de no- de invenção para: Dínamo Apervembro de 1961. — A. C. Petra feiçoado de. Corrente Alternada,
Adaptável a Veículos — de Frande Barros, Auditor.
cesco
Cechelli — Cesar Arcuri E.
RELATÓRIO
Lambeto Lodoli. — Anotem-se as
Foi indeferido, nestes autos, o transferências da patente em
pedido de registro da marca "Xa Questão, na seguinte ordem:
rope de PeTpétuas Composto",
1 — Da metade dos dIreito•; de
classe 3, depositada por Octaici Cesare Acuri (ou seja a porte
Arantes, sob o fundamento do de sua propriedade t para Antanio
1.1.° '16, do art. 95, do 'Código.
GiampieLro Trincheira.
2. Recorreu, inconformada a
2 — Da parte (50`;;, ) rÁri.o-acci)requerente, alegando" ser descri- ie ao outro cep.'oprietIsmie: Larr.tivo o sinal apresentado .a re- erto Lodoli para Cesare Acuri.
gistro.
3 — Da parte corre.;ponnte
3. A Auditoria é peio NÃO pro- 25 c::, dos direitas de Ce2.1e Acuyi
vimento do recurso e pela confir- (do total Gue lhe cabia de
mação do despacho recorrido, mas patonte
Antoni,)
fundamenta-se, para tanto, no
•
n.° 5 do art. 95 do Código.
ficarão eu- prapri t

•

.
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Cada qual com 50% sõbre a propriedade da patente.
Quando as petições de fls 36,e
38, respectivamente, de Cesarg
Acuri e Lamberto Lodo% nada ha
que deferir, em face dos documen4
tos hábeis por eles mesmos ofe-4"
, tecidos e que autorizam as ano,
tações supra indicadas, e cuja milidade, agora, sbniente poderá ser
Invocada mediante ação perante
os tribunais, unia vez 'que se trata de contratos que ostentam tôdas as características legais, rato
sendo licito a autoridade administrativa •recusá-los.
Explorarão de Contrato de . .
‘N

Patente

Dinamotor do Brasil Sociedade
Anônima - Pede para ser anotada na patente de .n.o. 56.485, pri• vilégio do invenção paraíDinamo
• aperfeiçoado de correnteMilternada, ada'p tável a veículos, o contrato de 'sua exploração. - Ano' te-se o contrato de exploração
firmados • entre • os citados coproprietários e a firma regueo referido cancelamento. A parte
rente.
•
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Max Lowenstein S.A. Fábrica Ali- Cão de nome na marca nP 439.782
ança de Artefatos de Metais - no - Nada há que. deferir uma vez
pedido de cancelamento - Ex-Officio que já se encontra devidamente
da patente de número 3.731: modêlo
de utilidade Nada há que deferir averbada a alteração de .nome.
Henrique Saiote° &. Cia. Ltda.
quanto ao •catieelamento. da patente,
uma vez que já se acha esgotado o - No pedido de apostila na marca
ima° de Seis Meses, dentro do qual nP 203.893 - Faca-se a apostila
seria possível levar a efeito o refe- nos térmos do parecer da D. Jurido cancelamento: À parte interes- rídica,
sada cabe, entretanto; o direito .de
NP. 210.222 - Nagámori & Cia.
recorrer ao Poder Judiciário, e pleiLida. - Arqhive-se.
tear ali a anulação da patente.
N.0 265.668 - Troponwerke
• Apex Industrial . S.A. - no pedido
'de cancelamento da patente de Dinklage. & Co. - Arquive-se.
número 3.796 modèlo de utilidade N.0 • 373.814 Metalux IndúsNada há que deferir quanto ao pre- tria e Comércio Ltda. ,- Arquitendido cancelamento da patente, ve-se.
uma vez que em primeiro lugar Mio
N.° 383 ..876 - Zette industrial
foi processado- Ex-Officio conforme
determina a lei, e em segundo lugar e \Comercial 5: A. -.Arquive-se:
Brasatin IndúsN.o 385.281
porque, aind;, (p.a o tivesse 'sido, já
se esgotou o- prazo de . Seis Meses, tria e Comércio Ltda. dentro que era possivel realizar o ve-se.
cancelamento. Aos interessados no
N.° 38.296 - Sociedade de
cancelamento da patente restará a Abatedores Sanlistas Ltda. - Aração competente de :inflação perante
quive-se.
o Poder Judiciário.
N.° 385,337 - João Martini. &
Termo 01.781 Aldo Alfredo de
Ferrari: privilégio de invenção - Em Cia. Ltda. - Arquive-se.
"N.° 390.991 - Flablissernents
face da informação da Seção Técnica,
torno sem efeito o despacho que ar- Mr.: and - Arquive-se.. -

quivou indevidamente o presente processo.- Ao Sr. Diretor da Divisão
para que se sirva examinar o despacho.
'fértil° 99 .915F,
- llof tin n
Desistência de Process'o
Troehe
Cie. S.A. (F. Hoffmann
American Cynatnid Company - La Boche Co. Aktiengesellschaft
Declara a desistência do pedido Arquive-se o processo.

• de invenção para esponjas heEXPÉI)lENTE DO -DDIETOR.
mostáticas e processo de propará(lEft A
•
las. Têrmo n.° 102.827. - Ano• te-se a desistência e arouive-se o • 1)ia 9 ile janeiro de 1962
processo.
Nolifi,caeão:

Diversas
José Fernando Guerra Santalla
- No pedido de reconsideração de
despacho na patente n.o 2.293,
- modêlo de utilidade. -4- Nada há
- que deferir, em face do prazo previsto em lei, que, por sua natureza, é fatal e improrrogãfel.
A Sociedade Anônima A Tubos
Brasilit - No pedido de- cancela, mento èx officio da patente de
n.o 2.768, modelo industrial. Nada há que deferir quanto ao
pedido de cancelamento da patente de modelo industrial, uma
vez quo se encontra esgotado, o
prazo de seis meses, dentro do
qual seria possível levar a. efeito
'o referido cancelamento. A parte
Interessada cabe o direito de recorrer ao Poder Judiciário, pleiteando ali a anulação da patente.

Uma vez decorrido o prazo derecurso previsto pelo art. 132 do
Código da Propriedade Industrial,
e mais 10 dias para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
se•tendo valido nenhum interessado,_ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a oãto Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa
final concernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do
preto de 60 dias na forma do parágrafo único tio art. 131 do Código da Propriedade Industrial.•
Foi mandado deferir o seguinte pedido do marca:
N.o 296.173 - Vespa - piaggio & C. S. P. A..- Classe 11.
Cancelamento de titulo de es-

tabelecimento:

Manuel de Barros Campos - no
Harry, Silva - No pedido de
pedido de cancelamento da patente
de número 3.690: metido de utili- cancelamento do • titulo Ag&teia
dade - Nada há que deferir quanto SacoMan n.o 197.897 - Anote-se
ao pedido de cancelamento ia pa- o cancelamento do registro núme• tente de modelo .de utilidade reque- ro 197.897 titulo Agõrièia Sacorido por Manoel de Barros Campos, man, conforme requerido.
porque riu primeiro lugar o cancelamento previsto no artigo 80 do CóExigências:
digo da Propriedade Industrial st»
mente é admissivel 1:sonido, e ein' Fratelli Vila Indústria e Comérsegundo lugar porque o prazo de. Seis cio S. A. - No pedido do caduMeses assinado em lei; j4 se. esgotou cidade na marca n.° 77.140 Vita X
e em terceiro lugar porque a notifi- - Matenho a exigência.
'cação ao titular do patente se efeN.o 79.355 - Worttembergistuou muito meses depois de deter- elle Metailwarenfabrik - Cumpra
rido aquale prazo. Ao requerente cabe,'
se quiser, promover a Reão de anula. a exigência:
N.° 326.627 - Societe Monsação perante os tribunais.
Prod u t o s 'Químicos Girar:any S.A. von L'Orfal - Cumpra a exigên- no pedido de cancelamento da ()N. cia..
tente de número 3.707: Modèla de
N.° 374.086 - Navegacão Aérea
titilid,rde: Nada há que deferir quanto Brasileira S. K. - Cumpra a exi• ao pedido de cancelamento da pa- gência..
tente, uma vez .que está esgotado' o
prazo de Seis Meses dente° do qual
Diversos:
era possível realizar-se aquela proviS. A. Lavanderia e
Walifort
dência. Dirija-se. q uerendo, ao Poder
Judiciário
ITinturaria - No pedido de altera-

Itec'onsideração de des-pacho:.
N. o 353.9i0 - Maniero & Cia.
Ltda. - Emblemática - Tendo
'em yistas as informações e considerando que houve-omissão quanto
à marca de que a requerente é titular,-reconsidero o despacho 'publicado a 22-12-61, que indeferiu a
Marca Emblemática (flg. do copo
em pé), lêrino 353.940, para o
efeito de ordenar o registro requerido.
si
Divisão' de Privilégio de
invenção
••
•
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 9 de janeiro de t9e2

Not if icação
Uma YeZ decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art, 132
Código da Propriedade Industrial,
e mais 40 dias para eventuais juntadas de reettrsOs, e do MeSfile não
se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a éste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa
final concernente à. expedição. dos
respectivos certificados dentro do
prazo do GO dias na forma do parágrafo único do art. 1:1 11' do Cádigo ,da 'Propriedade Industrial.
Ficam os processos abaixo
mencionados deferidos em face
'
do laudo técnico:
N.° 59.308 - Uin material de
•embalegem substancialmente rapaz
de ser éstieado e resistente a umidade e a umidade vapor - Te°
Pak Tne.
••
N.° 62.511 - Processo e aparelho para. a fiação por .fusão de
Prod u tos altamente .•polimerizados
- Sinia Viscosa Sacie:ta Nacionale
Industria Aprlicazioni Viscosa S.
•
P. A.
N.° 73•991 - Hoover United
- Aperfeiçoamentos relativos a
ferros elétricos de engomar.
N.° 74.187 - Permutador de
calor - Carl Cleorg Monters.
N. o 74.655 - Dispositivo de segnrança para veículos em geral Hnrik Josef
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N.° 76.112 - Pilha de P la éa s- cia
estojo de material artificial Pertrix Union (Wsellschart
Besichrankter llaftung.
N.° 76.509 - Aperfeiçoamentos
em" ou referentes a anéis de enibolo
Perfect Circle Corp.
N.o i7.303 - Quadro para" mos
tocicletas em particular para bicicletas motorizarias - \' ir
Werke A. G.
•.°. 78.244 - Um nôvo. disrósitivo para a regulagem de pendalos - Cia. Tagus Melo Pimenta
de Relógios.
N.o 78.576 - PrOvesi, o de sol...-.
dagcm pelo arco elétrico em almasfera de gás inerte de peças de metal leve em particular aluiu inip
2 ligas de alumínio - Societe Anonyme Polir L'Industrie de L'Alo,
N.° 78.851 - Processo e dispositivo para fabricar garrafas do
material artificial 1 ermorlás t ice
Reinuld llaaen e Norhert ljagen
• NP 79.801 - Cortador volante
United Slates . Steel Corp.
N.o " 80.269 - Aperfeiçoamentos
giratórias .rodines
.l
tlo
s . ide
& em eeliiea
A.
,
NP 80.321,- Processo e aP ure
-lhoaerfiçdspar ecgm
da cola animal o fornalha em , urna
lamina ou , f0lba de camadas multipina. - •rmour Anil Co,
Np 81.160 - Processo de epo
iidação - Iiohm & Unas Co.
.N.0 81.188
Um dispositivo do
segurança contra rouba de velem
motorizados em geral
Leopoldo
Graziato.
N.0 81,196 - 'Vedação centrifugim a liquido tipo vertical --.M iroslav Pirctxtek.
N.o S1.958 - Aperfeiçoamentos
em márminas para moer o esmagar - Bromberg & Cia. Ltda.
N.° 82.504 - •lides° de alquileteres de fenilarninp propanodiol
Farmacentici Italia S." A.
N.° 82.859 - Garfo •elásiieo Verailio VersOlalo.
X° 83.355 - ,Aperfeiçoamentos

em dispositivos* para refazer os desenhos de" pneumátices The General Tire & Rubber Co.
NP 83.061 - isqueiro do inflamação Alfred lliteek e Johann.
Ragani tsch
N.° 83.900 - Aperfeleonmenios
em fogões elétricos -. Ribeiro o
nodrigue,s.
N. 84.261 - Sistema aperfeiçoado do construção .de patetas para
aerodlnos de asas giratórias .Aerotecnica S. A. .
NP 84.417 - Nós-o despolpador
dmzi
r e rca .fé
Nicolino Guimarães Mo•
,
N.o 84.595 - Extrator de bucha
para tampa de dínamo motor do
arranque e similares - Vicente
Garcia Llorens.
N.o $5.124
Máquina de 'calcular Manual - Metalúrgica "Central Ltda.
N.° 85.476 - Forno de estirar
vidro e respectivo processo de fsbricaciio Pittsburgli Pinte Glass
Co.
• N.° 85.50 - Roles do aperto
para a prensa3ern de vidro - Pittsburgh Pia te Glasá Co.
. N.° 85024 - Processe de fixação estanque de unidide de envidraçamento de placas munirias Libbey Osvens Ford (Vaca flia.
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No 83 . 814 _ processo para moN.° 100.029 - Frasco e vedação
N.0 101.127 - Substancia e piN.0 92.516 - Processo para fa-;
cesso usados para tornar tectos bricar um objeto congavo - 0111i
delar corpos ocos de material plás- - Charles Castelli,
N.o 100.050 - Aperfeiçoamen- repelentes a água - Dom, Ciorning Nfathieson Chemical Corp.
tico com secação não uniforme por
N.0 92.799 - Aperfeiçoanicutos
meio de alma dilatável e elementos tos em lâmpadas incandescentes de Corp.
N0 102.427 - Artigos eletro- em processo de produção de reves'-'flexiveis introduzíveis na dita alma lampejos - General Etectric Co.
NP 100.080 - Revestimento formados e processo para fazer os timento resistente a corrosão dõ
- Giorgio Marchioli e Giuseppe
com metais nobres por imersão - mesmos Plalecraft of America Inc. ror e aparência uniformes em lonii"
Gremigni.
N.° 102.450 - Nôvo aparelho sucessão de peças de alumínio N.° 86.213 - Manual auto ali .. Engelhar(' Industries
American Chomical Paint Co,
N.o 100.101 - Um procosso para para pintura - Josef Kanok.
nhador - Clevite Corp.
No 93.107 - Novos meios., Q
N° 102.588 - Alo , rfeiçoamenN.0 87.529 - Processo para efe- contrabalançar o ataque de revestuar reações catalisadas - Uni- timeiVos ou forros de fornos a tos em ou relativos a moldes - processos para a união de tobOs
temperaturas oxees,ivainento altas N. V. Philips Gloeflampenfabrie- por encunhai-In-oito
Andre. Rone,
versal Oil Products Co.
ForreMarie, Emite Iligoine
' N.° 87.874 - Máquinas de em- ao fundir e refinar metal fundido ken.
pacotar e processo de empacota- por gases contendo oxigenio num • N. o 102.769 - Máquina mine- voltes.
N.o 93,819 - Instalação para
forno rotatório - S1 o ra Ix o PP a r- radora de carvão dotada de tubo
mento - Mason Kelle Corp.
cammian converter ferro gusa por ineio de
N.° 87.919 - Tabletes farma- bergs fiergslags Aktiholag.cortador articulado
un; forno giratório has ..ai;arite, e
r r.1111ited.
N.0 100.198 -- Aporfeiçoa nen Ingersoll iland Co.
cêuticos marcados o processo de
x .° 103.019 - Conetor eim rico • oscilável em torno de um eixo vermarcá-los - Roy Yates Sanders. tos em boias - 'Indústr ias Martins
tic al - Deiring .Aldiengosellschaft,
- Amp Incorporated.
N.o 88.155 - Processo de fabri- Ferreira S. A,
N.° 93..957 - Processo de pieN.° 100.172 - AporfeiçoamenN.o 10o.197
cação de ferros fundidos o produperro:iro:mienVi
lineares em alto
tos dele resultantes - Compagnie tos em altos fornos ____
los em 011 (1001 relação a válvulas pai ar polímeros
ecular de formaldeiijo tire.
de Pont A. Mousson.
de raios catodicos emore g ando de-- peso mr ,l
•.
. E. I. T*1 Pont de Nemours And CO.
N.o 100.504 - Aperfeiçoainen, flexão ellrosiatica - N . V. PhiN.° 88.443 - Novo processo
N.° 94.708 - Processo min ,. predo molas para ver ,wooilanlnpnrabriokon.
para obtenção de derivados dr 3 tos em feixes
Parar ot , ioximetilenos 11() . elm-ado
Eduardo Snhi no de . Ni-. ,\-.0 103L966
mercurio 2 metoxi 1 sucinimido- culos
e'
11' 1.1•110 `- r '' peso mol,mular - E. 1. Ou Pont
propano Ai;tieselskabet Ferro- veira.
troinagnetiio
T.a T,b,me,,nniqu e.de emours
N
And Co.
o
N.
100.514
Dispositivo
Efecirinup..
sul .
N.o 91.878 - Melhora a tilara
ratório do emgale para carreta e
N.° 88.558 - Aperfeiçoamentos outros - Pontal MIterial Rodante
Pl.0‘.0"zso Pa ra sôbre fios mediante a utilização
N. ° 107' .316
em ou relativos a máquinas para S. A.
fazer pigmento e seu produto ,- de t.n ,adn, ri' tintura ____
.
confeccionar laços ornamentais que Delerue.
N.o 100.515 - Processo eletrô- Metais Disintergrfing co. frio,
Minnesola Minin,g And M .anufactu- nico aperfeiçoado de gravação de
N.° 10 : ', . 317 - A P PIlei r oaolor N. o 94.886 - Conção o. ororing Co.
clichês para impressão em prelo e tos em ou relativo ao condensador cesso de obtenção de iarninado.:
N.° 88.780 - Forno de fundir branco ou policromia - Oscar de zinco
estado liquido de
deva- u nifed Stat PS R111)1101' CO.
'vidro para a alimentação contínua Flues & Cia. Ltda.
pores do zinco - Tho National
.
N.o 95.197 - Processo para fado Máquinas de fazer pequenos
N. 0 100.585 - Dispositivo au- Smrlt ing Co.- Limited.
tubos - Ilundv 'Pucorpos de vidro - Orlando Valério tomático indicador de pressão em
N.° 89.358 - Lati-es
inori.?os
r
processo
de
prepará-los
& Irmão.
95.
N
.o
9.1
8
circuitos hidraulicos Abilio
dr, ri.
111"ononlo Chemical Co.
NP 88.487 - Fiação de fibras Serra.
xação para assentos e.specialmente
N. o 89.384 - Processo do pro- em autorraSvois - Auto Union
e películas. - Rohm & Haa Co.
N.° 100.593 - Sabões composiN.o .88.987 - Nôvo aparelho, de ções detergentes o processo para /luzir p o liisopreno sintetico seroe- M.
1/.
ar condicionado - Atlas do Brasil sua fabricacão - The Dow Clic- hiante a borracha - The Fires
N,° 95.334 - Processo molhoIndústria e Comércio S. A.
rhical Co.
tonNe oTsilt.(;.7&i 6111-thheNrmCo.
:0 dispositivo rgarai
asoln iqiirdidade te octanagem da
N.° 89.057 - Brinquedo de . ctioN.o 100.675 - Aperfeiçoamen-I
Universal 011 Proprotetor
a
mio elétrico - Mario Moutinho.
tos em dispositivo de aliVio
higienieo para bacia!
sanitária
- Andro Mss. • de pra- aplic
N.° 89.239 - APerfeiçoamentos pressão - General Electric Co.
N.o 89.7m
N.oar y
• 1; - Dispositivo para
em processo de beneficiamento e
N.o 100.679 - AperfeiçoamenProcessa
. • movedores de esmalte as
acondicionamento do leite - Oscar tos em máquina de lavar roupas duzir esteros de ácido tionn tiol urinha do z dedos das mãos e dos
fosforieo - Farbrnfabrikon
Marcolino Mendnza, Otamendi e Ra- - General Electric CO.
pés bom como para remover o osN.o 100.686 - Processo para a A kl iengosells p haf t.
fael Palitam
malte - Dr. Wurinhoek
M.
N.o 99.309 - Nova chave uni- fabricação de eteres insaturaclos de
N.° 89.867 - Aperfeiçoamentos
H.
produtos
de.
condensacão
de
fortorri
em
s de elevação para constru-' N.o .oc,.391
versal -- Atendei Goldberg.
pro,.esso para ti
N. o 99.377 - Cabaça de cilindro maldeido aminotriazina e rompo- eiles - Artefatos Itercules Ltda fabricação de novos compo:•-tos
de metal leve para motores de siçoes secantes oxidativas. conten-I N.° 90.0'78 - N'óvo processo coiopostos complexos do mel ai do
combustão interna - Motora do tais atores - riba Seciefo Ano- para obtenção de pastilhas de vi- rnioiii
A i1-.)vv naizio,. corintos - Cib a SoeWerke Mannheim A. G. Vorm. nyme.
rira ou espelho decorado - Cia.
o
N.
100.839
Agrogado
de
junC
Benz Aht. Stat Motorenbau.
omercial de Vidros ilo Brasil CVP
N. o 99.537 - Maçarico para solN.o 99,380 - Aperfeiçoamentos ta universal e tambor de freio N. o 90.448 - Guarnição para a da de mofais a arco blindado a Irás
:"Orrela superior em estiradores de - Union Carbide Corp.
e m terminal elétrico - General Cleveland SI cal Products Corp.
N.o 100.959 - Recauchutagem filatórios - Actiengesellschaft Joh
Electric Co.
N.° 96.979 - Processo para fado Pneumáticos
N.° 99.438 - Processo de reco- Tire
& Rubber Co.- The Goodyear Jacob R.ieter &
N.° 90.466 - Aperfeiçoamentos
zimento de tiras metálicas - Lee
n)t n•Pi IT:snrii?.seinot1111-()
N.° 101.063 - Processo e ins- em Injetores para bombas - Sears tf3er i te'oar dtenba(c) ó(il' edoalet
Wilson.
Rubing rn
. .
talação
para
o
tratamento
éontiRoebuck
S.
A.
N.o 99.414 - Aminas
N.° 97.111 - Aperfeiçoamentos
secunda- nuad) de sólidos por meio de 'fN. o 00.666 - Processo de °Nen- cai ou relativos a resfriadores para
rias de elevado peso molecular
-quidos
Pechiney
Co.mpagnie
ção de peças metálicas compostas café torrado - Alberto Grilli.
Rohm & Hans Co. .
Produits Chimiques et Electrome- - Societe D'Electro Chimie
N.° 99.478 - Materiais refratá- tallurgiques.
N.o 98.230 - Corrente de marios resistentes a ação agressiva N. o 101.199 - Aparelho e pio- D'Electro Metalurgie et des. Acie- terial sintético - Kettenworko
ries Electriques D'Ugine.
Schli p per G. M. E.
de banhos fundidos e tratamento cesso para congelar produtos alipara obte-los - Monteeatini So- men•tares - Gordon .Tohnson N.o 90.808 - Processo
ore98.378
- Derivados da iso N.o de
cicia Generale Per Tilndustria Tii- Equipment Co.
paração de novos sais de antibióproce , so para
neraria e Chimica e Ginseppe de
prepará-los - Takeda PharniauN. o 101.2.08 - Aparelho para ticos - Societe dos Usines Chimi- nicotinoilhidrazina
Varria,
11.9ies_L_Ltda.
T .1us50
ti Nal.0191(8
abrir. e descarregar invólucros - mies Rhori e Pnuienc.
T,igas de molib, N.° 99.479 - Névo processo de Chas. Pfizer . & Co. Inc.
N.° 90.809 - Processo do pra- c
Du
colorir fibras da poliesteres N.o 101.258 - Processo de ex- paração de nOvos esteres das espi- deno alumínio e niobio
Companie Françaiscs des Matieres tração de matérias vegetais tini- ramicinas e hidroespiramicinas - Pont de Nemours And Co.
n
pieot iie
e
l dnars. . usines Chin-dm-1es Rimcolorantes.
mais e similares mediante uni ris- so;
N.° 08.596 N.° 99.805 - Manga de direGão solvente em contracorrente das rodas dianteiras - Rocksvell Pintsch Bamag Aktiengesellscliaft. N.o 91.998
ah-e - POstilr g)ereaki 'par.a CIMPa
Fabric,ação
Spring & Axle Co.
-Np 98 , 607
Disposilko apliN.0 101.289 - Nôvo processo de mil chumbo
Ethyl Corp.
N.0 99.899 - Coleto‘. de pó - coloração de peças anodizadas N.° 91.306 - Aperfeiçoamentos cado ao ,s,dojn da bobina a lona
Giovanni C. Ziliotto.
Vadoya Indústria e Comércio S. A. relacionados com cimento consti- máquina de costura a destinado a
N.° 99.997 - Processo para a
- Anorfeiçoamen- tuincio um professo aperfeiçoada alterar a tensão .to tio infovior
preparação de misturas de 111(110- tos em ou rol:11i\ os a. material er- para sua manufatura
aparelho G. M. Pf aff A. G.
aparew & 11. Balslon
carbonc(os iíquidis tendo um ele- lulosico
para a sua realização - Michel
N. o 98.617 - Proce .,so
comi,;14(vario numero de octanas para uso miled.
El i f Dou met.
lho paca" preparação
N.o 101.105 - Sistema I 1
rir
gnIlillas I
N.o 91.897 - Proéesso para pro- veis para motor:, par ;•
cOflin cruunnuentps
N. v .Balaars_Iparação de sinais - Western Elee- cltilçtia
- N. V. de ti-taals,•he
pa ra
_ .Nx-obsboettonTap,nobsnt ro as to(.11,elesp.eriei ilono
Inc
i Co. Incorporated
choro retroleum Maatschappij.
Petroleum Mitalschapij.
f

I
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NP 08.719 - Alvejante -para
f ibras
poliamida - Sandoz s. A.
N.° 98.707 - Dispositivo para
oxtra i r materia i s em pó granulados ou ' fluidos de recipientes de
mudubim papol5n plástico ou 50100'11:m1es - S. .1. indústrias Reunidas F. :tlatarazza.
No tss . :87 pro,.ossts de preparação dr nov o .s ri orivados do :Ácido lioglicolico l'clar.
N.o 08.815
Contacto comutador polarizado com tuho protetor
li t1' Aktiongesel- Si e mens
l-chaft.
N. o 09.152 - Dispositivo amortecedor para embroagem - Julio
S p vcro .1ira.
•
N.o 09.158 - Aparelho o 1)1'0ees o‘o para gravação em relevo de
polfotila termoplástica e _semelhanto": Chavannes industrial Synthelies
NP 99.360 - Aperfeiçoamentos
em ferramenla letra cOrtar ou raspar - Simmonds Aororessorles
Lindled.
N. o 10:r.:129 - Socadeira para
via feira Material Industriel
S. .1. e COnstructions :Nleraniques
S. .1 .. llenens.
N.° 103.388 - Processo direto
de produzir lingotes - United Siatos of America.
N.o 103..198 - Turbina a gás Tho Standard Motor Co. Lintitcd.
N .o 103 . 508
Disjuntores 111111lipolarns - Federal Pacific Vier.trio Co
N.° 103.587 - Provesso -0 instaPliga ria Cai'
lação pa ra
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N.° 105.958 - AperfciçoamenCos C/II ou relativos a máquinas
manipuladoras ilo ru uno _.
Doou ti
N. 0 107.108 - A p erfeiçoamentos e l o márminazi de rotular garrafas e fracco; - Manuel Julio MallivirOs le Seixas e Francisco
D'Oliveira Paclirco,
N.° 110.-503 - Aperfeiçoamentos em cartões dc folicitaçries
Fritz 1follaender.
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116.703 - Novo tipo de brinN.° 93.066 - Um nôvo 'cavalo
de pau capaz de balançar e rodar (pled2 roleta com figura de animais
ela relevo ou não com nu sem
- 1/ale ToyOilo.
N. 93.658 - Uru novo moda, .de número - Lauro Podesta Ricardo.
N. 120.1-16 - Novo e original de*
salto de borracha para Calçados .senho ornamental para tecidos Werther Gardini.
' N..94.092 - Uni modélo de ap0/1- S.A. Indústrias 1teunidas F. Mata.
tador dc Japis - Sabassar Mrrdieos. vazio.
NOVO e original deN. 120.117
N. 100.306 - Nevo modèlo de lixados. angulas' de objetos com dispo- senho ornamental para tecidos
sitivo corrediço de graduação de aber- S.A. Indústrias Reunidas F. Mala '
tura e fechamento - Nlareel Selma- Ir iam.
:" 120 149 ._ NIWO e original
deffer.
ornamental para tecidos N. 102.858 - Novo e prático mo- senho
Itestauraçrw • de modelo inibis- dèlo de terminal de emergência para S.A. Indústrias Reunidas F. Marta. acuinuladores de vcieulos - Celeste
raN
u.a.120.150 - Novo e original de
Maffi Giuseppc.
•
ornamentai para tecidos N.o 95.017 - Nóvo e original
N. 105.478 - Original disposição senho
Indústrias Reunidas F. Mata-.
modêlo de •aquecedor - Alvaro aplicável em .cristaleira e Copa - S.A.
N.o.
razz
Gcracs Ltda.
Coelho ria Silva -- Concedo a ros- Ilaymundo
120.158 -- Novo c original deN. 110,036 - Novo modo de senho orna men tal para tecidos (ativação.
gaita plástica de boca - Atina Pot.- S.A. Indústrias Reunidas F. MataFicam os modelos de utilidade lista S.A. Industria e Comércio.'
N. 117.380 Nwvas disposições
de for idos em face do laudo técN
"': • 120.159 - NOVO c original de..
construtivas em armações de guarda ra
nico:
senho ornamental para tecidos -•
chuvas - Giuseppe Marani.
Industrias Reunidos F. MltaFicam os desenhos e modelos in- S.A.
Np 08.760 - Nova disposição
razzo.
dustriais
abrixo
mencionados
deferiem chaves de bóia para aligação dos em faro do laudo técnico.
N. 120.177 ---N.uva configuração
automática rio bombas e outros N. 87.679 - Caixa para Pó - Sn- aplicada a triciclos infantis - Eserrtóric. Técnico Cothrige Ltda.
aparelhos elétricos - Erich Otto. cicie Guerlain.
N. 120.189 - Novo e original
N o 72.817 - Nôvo modelo de
N, 87-680 - Frasco para creme - senho
ornamenttl para ICCItIOS mesa transformável em cadeira Socicle Guerlain.
S.AA. Indústrias Reunidas F. MataN. 88.639 - Novo e origihal
para criança - Móveis Meca Ltda.
ra:nus.
dc nrável de luxo para receptaN.° 71.993 - Nôvo tipo de apaN. 121.096 - Novo e originai dedo televisão - Phileo Rádio e Tc- senho
relhagem para frittsr pip o cas - itor
de quadro de formatam - Vied ,„„ s A.
Avella Netto.
hie: t rdo Gomes da Cosia.
N. 89.028 - ovo
• modido de ca- cente
N, 121.357 - Novo modélo de hlNo 81.515 - Nõvo modelo de deirr. artistica paro campo praia pa r- Trol S.A. Industriai e Caupciele para autos o outros - 110-; ques. e jardins - Maria Odette Agu. metolia
dolpho Cravari. N. 89.1a3 - Arvore Prcsepio - loérciml
- Original modélo
S.A. Indústria c Comércio.
N o 81.525 - Nôvo modelo de Ceralt
'N. 00.508 -.• Cabo Ornamental lapècle - Irmãos Daud & Cia. Ltda.
al111)* provida vir '
para para Talheres - Cia. Industrial. e
N. 121,407 - Novo e original modelo de tampa com . vaporizador para
garrafas - Mac mult. S. 'A.
Motejo! il Casa raleai lenza
frascos de perfumes e outras Nulo:No 85.083 -- Nôvo modêlo" de
N. 90.036 - Original inodMo
cunha nn ralo liara rolamenlos
embalagem para 'Calçados - Sutoris táncias - Glowin Importadora e
quentes contendo gás carbónico - molores elélricos - Adelino Pin- S.A. Ind. e Comércio, de Calçados. portadora Lida.
N. 121.508 - Nove coorigu cacau
N. 91.089 - Lancheira - Henririjem.
1)} . . Druno Kaisor
ornamental aplicada a frascos p.ira
que
•
Casarini.
Pauis.
N.o 85.082
Nóvo modelo do
91.664 - Combinoção Original bebidas - Seagers do Brasil S.A.
propaganda .._ soe, ik.N.
W11111,0 ali-til-na-- paliteiro
N. oVitrines vir Dispaly Gor.irg Fábrica de Bebidas.
tiva auto-reguladora notadamente Coluoreial Prince de Publicidade e ilauer.
N. 121.509 - Novo modélo de
para itijoeão
CCM-11MA ívct . 0111 ilinnres,entações Ltda.
N. 93.015 - Novo modèlo de pren- porta-seios - Fábricas Leila Ltda.
N.. 121.52
7. -- NON:" configuração
N. o 85.305 - Uni von,jnnto arti- dedor para roupa - Beynaldo Fonmotores - Piorro Etienne liesinve
ornamental aplicada a porta-notas N.° 103.019 - Dispo-111v° para eti l ado porUitil adaptável- a vei- seca da Silva e João Veglione.
N. 93.736 -- Novo Modèlo de pé Helmut Lobo.
a routilagem autoinálica da carga culos para proiocrie yppna teia de par,
N. 121.676 - Novo modélo'de. gramóveis de n „ e ou t ro s _
da bateria em circuitos elétricos desenhos a m ed i ria que silo e xe- Vela • de
vala - Manufatura de g ravatas a
Aeo Fiel 5. A.
t io moloHeletas alimentados • por rufados - António Virgilio de
N. 97.051 - Nova modèlo de pol- Lenços laiplex S.A.
- innoconli Sociela rn ..• ida Fonseea,
FienlIl os processos rhaixo Menciotrona - llenry
ih
• merato Per L'Industria Aletalfir- • N.0 85 . 731 ._ Apérfejeoanientos
N. 98.078 - Original mo(a) de nados indeferidos em face do laudo.
técnico.
gica
Moo nica.
em violão ebs irico - fritiãos Del solado para e*ados - Fábricas G :rN. 83.5111 - Unidade Aquecedora
ia:ide 5..5.
N. o 103.007 --- Fluido h idrá u li co Vocellio Ltda.
N. 99,397 --- Novo modèlo de pro- Eléliica - Paulo Ayres Filho.
e lubrificante em emulsão do água
N . o 85.608 .._ Estante, gjcatócia
N. 86,208 - Novo 'Estojo para Fila
teção lateral de biqueira para Calçaem óleo - N• V. de TiallilNelie para garrafas -- Sociedade Comer dos
- Catei)
Cateb Ltda.
Fábrica
Germade
S.A.
Pelvolouin Mnniseliappi,j.
eial e Industrial Bomber Ltda.
86.285 - Aperfeiçoamentos em
N.
99.419
Original
Modelo
de
N. o . 103.728 - M ecanismo de N o 85.835 - Um nôvo modêlo solado para Calçtdos Faihriza Gzr- Cortinas e Persianrs - Angel Rebolio
Vargas.
erviutrcilir li ivIr'óulioo •- Calerpillar de comedor autorná.lico para -avos made S.A.
'fractor Co.
N. 87.274 - Processo de FainicaN. 100.006 Nova configuração
- Iterbort Breckle.
de Placais Absorvedoras de Sons
N.o 103.858 - Procesiso para
N.° 80.730 --'1.1otija para afine- em auto N- eiculos. de brinquedo - -ção
Actien
Gesellschaft Der Gerresheimut-ano:1M de fornos elétricos de cimento rionV, stieo - Wilson B. Henrique Bernardo da Silva.
mer f1lashuttenwerke.
N.
100.076
Novo
modulo
de
caElektrokeinisl: A. S. Pereira.
N. 87.984 - Um Passatempo insneta esferográfica
Scripto Inc.
N.° 101.1317 - Válvula para coa- • N. o 88.280 - Uru refrigerador
N. 101.113 - Um novo modelo de trutivo e Educativo - Agenor Rego.
!rede do fluxo - Cirovo Volvo And portátil o submersível - Josef apontador de lapis -- João Bianchini.
N. 88.509 - Aperfeiçoamentos zoo
Alizuta.
itogulator Co.
Johann Obertufer.
N. 101.628 - Novo tipo de pren- Mesas e Bancos
N. 93.843 - Acendedor Elétrico
N.o 88.748 - Isqueiro elétrico dedor de roupa -- Mação Kurosawa.
N.° 101.338 - AperfeiçoanienN. 102.359 - Vaso em formato de mirra) Cig'arros e Charutos - Gastão
lis em reator de lampada fludres- para acender fogões, fogareiro e
Betitel.
de navio -- Francisco Xavier de
similares -•- Adelmo de Cri. ro C:ISCO
cento - General Electric Co.
N. 93.579 - Registro de Gaveta
Alencar.
N.o 101.107 - Aperfeiçoamen- Monteiro,
N. 101.716 - Nova forma em Sa- de Dupla Vedação - tusci. Yorkshire
nõ,o apare- bonetes - 'Enrique Carcel
N . 0 89 . 7 3 1
lris em esloj p s para carteiras cinler Julian. dvi Itrasil E.A.
los jóia g; e ornollianlos - Carlos ...um e imtv e lad o t. do temperatura no
N. 93.808 - Novo modelo de c91N. 104.717 - Nova forma dupla
Lazzaro.
interior das cabines dos veículos curva reentrante paro sabonetes - ias de Segurança para Balcões -Romeu Pereira Mitgalhães.
Enrique Ca reeller
N. o 101,186 - pistola para era- - Virgilio CardOso Pina.
N. 94,581 - Aperfeiçoamento em
N. 107.717 - Novo tipo de jogo
var pinos, pregos
110N.° 90.758 - Forma para (Mien- brinquedo
- Neny Olinda e Silva. Embalagens para Fósforos, .Cigarron e
Mantes Pin materiais sólidos - ção de nuiltiplos modelos de caixas dor e feehador de garrafa e .latas de outras Finalidades - Mock LomAnstalt Fur IvIontage Technik.
para ligaçilos elétricas - Petereo N. 107.767 - Novo tipo de abri- nitzer.
N. 91.868 - Nova Váls-nla de SeN.° 101.518 - DisPosil l vu para Comércio o indústria de Elotrici- conservas em geral - Niliolaii Porshgurança - Pyramo Fervi.
nikoff,
o cncrespamento ' de uma fila I le fla(II' Ltda.
N. 95 039 - Estrutura de Parede
fibras sintéticas - FarbenfabriN.° 92.288 - Nós-o modelo de. N. 109,127 - Um novo tipo de os- Moynaluin lironze Co.
Orlando Chiada,
ken Bayor Aktiengo;sollschaft
ellbertura portátil para praias 10 .in escolar
.N. • 97 .1126 - Toldo . Tletráttl - • %iN. 109.174 - Novo tipo de indico
N o 104.568 - Porta eletrodos campos pisoinas o terraços
Ma- alfabético
anunciador - Bruno Li- nalo' Geldfarb.
para fornos elétricos de fundição rio Alberto Poinanti 110dolfo Sca. herdo Masetti.
N. 98.505 - Cm Sófá-C.,iina Gi•
- Elektrokeirusel: A. S.
pini e
lirofili.
N. 116.0119 - Novo modelo de cai, gante Transformável cio Esveguiça- Fivela para. for- lucho para esterco fouografo - Sht.re deira e cio Cama' de Casal N.0 105.100 - NOvo dosfibrador
N.o tr.:.
Irias Retinidas Sofi'i Cama Drago S.A.
rar - Antótvo
pulverisador - liolival Oliveira,
Brothers . Inc.

142 Sexta-feira 12

DIÁRIO OFICIAL: (Seção In)

Janeiro de 1962

N. 91.108.- Novas 'filas adesiras de invenção para ' "Um produto adesiN. 93.649 -•-a Unidade Estrulisral
N.° 110.674 - Fundição Brasil So..
-: Kaiser Alominum X-. Chemical com perfuração exata nos dos [ilibes vo") Anote-se a desisência e arqui- ciedade Anônima - Arquive-se.
cinematográticos - Enrique Careeler s:e-sc o processo. Co rp .
N.° 111.397 - E. I. da Pont de
N. 99.732 .-Novo Sistema de Fe- Julian.
Union Franco Europcne de Coas- NC11101.11"S and Co - Arquive-se.
char Euvolucros com Letras ou Pa- • N. 91.117 - Nova configuração
N.° 115.003
Rafael Gomes de
lavras ImpreSsas na Chapinha do em Chupeta - Artefatos de Late.: truction UFEC (declara a desistência
do termo n.° 104.940, privilégio de Paula - Arquive-se.
Fecho e Peças para sua .Execução - Neopan Ltda.
N. 94.117 . Nova configuraçãe invenção para "Aperfeiçoamento em
N.° 116.641
Vicente de Paula
S.A. 1nd.,Reunidas F. Matarazzo.
N. 99.845 - Aperfeiçoamentos, na em armário para banheiro cozinha e elementos de construção prefabricados Nlartorano - Arquive-se'.
Construção' de Pistolas AuAanáticas outros fins - Industrias Brasileiras para a execução de obras") -• Anote.,.
N.° 116.744 -- Zampieri Daila Rosa
de -Materiais Plásticos S.A.
- Miguel Galreiam.
se a desistência c arquive-se o pro- & Cia.
Arquive-se.
N. 98.669 - Um novo modulo
N. 99.898 - Aperfeiçoamentos Incesso.
N.° 119.364
Christian Carlos
troduzidos ens ou Relativos a Suporte pusador para gavetas de móveis arLaman Valve Co (declara a desis- Mauthe
Arquive-se.
de, Ferramentas para Tórno - Sal- quivos a 'miados e •seinellirfiteS tência do tétano 0.0 105.894, privilégio
N.° 419.641
'Odilon clO
•
Bentivoglio Marini.
vador Vicente Romano.
N. 99.388 -a- Novo modelo de pro- de invenção para "Válvulas rolantes Chaves - Arquive-se.
N. 100.133 "--- Protetor para Vassouras - Indústria de Borrealm Ca- teção lateral para Calçados - Fá- de bombas para poços fundos")
N.° 119.667 - Amilcar Diniz ,Quinbrica Carnuda S.A.
ravellas Ltda.
Anote-se a desistência C arquive-se o tella - Arquive-se.
N. 99.393 Original modelo de processo.
/ N. 100.273 - UITP novo modelo de
.
N.° 119.670 - Dcodoro Dias de
Vasa para Plantas e Respectivo prato solado para Calçados - Fábrica Gea- • American Cyanamid Co (declara a Avila
Arquive-se.
made Ltdr.
com receptáculo para água.
desistência do tênue) n.° 105.992, priN.° 119.681.
Clumo Shrirata N. 99.450 - Novo mndelo de proN. 10.328 - Novo chapéu de
teção lateral para Calçados - Fá- vilégio dc invenção para "12 alfa dco- Arquive-se.
praia - Cherles Julians Baffet..
xi anidro tetracicliaas") •-• Anote-ae
N. 100.331 .-- Novo Descascador de brica de •Germade S.A.
N.° 119.901 - -José Maria Infante
Frutas , Cítricas - Mandei Goldberg. . N. 102.986.- Novo tipo de cabo a desistência e arquive-se o processo. Rivas - Arquive-se.
American' Cyanamid Co (declara a
N. 100.932 - Processo de Falua- de Guarda Chuva provido de •inscriN.° 119.998 - Adainello Palombi
cação de Materiais de Construção e ções - Adalberto da Veiga Simões. desistência do térmo ri:(1 105.993, pri- - Arquive-se.
N. 104.277 - Novo tipo de tor- vilégio de invenção para "12 alfa dcoMateriais Obtidos - Maria Jolsana
N.° 120.002 - Nilton Dura Camlutara de precisão - Sebastião Luiz xi tetraciclinas") - Anote-se a desisThieffry Krol. .
braia
Arquive-se.
, N. 106.446 - Parafuso Auto File- Guedes de Soma.
N. 120.041 - Homero Ferreira
" N. 103.997 - Medidor de-tempo tência e arquive-se O processo.
i: n te ,--- Alessandro Paperin 1.
Ciba Societé 'Anonytne (declara a Pinto - Arquive-se.
N. 107.886 - Bate Estacas com com dispositivo de Alarma - Ehau.
desistênCia do térmo n.° 106.111 pri.?. •N.° 120.338 - Benedito Barbosa
Arlete a Explosão Diesel - Delmag ehes • S.A.
Itlaschinenfabrik Reinhold Dornfeld.
N.. 109.030 - Novo tipo de estojo de invenção para "Processo para a Arquive-se.
Ficam os snodeloa de utilidade in- régua 'ruultiplocaclora apontadora - fabricação de um nóvO antibiótico") -N.° 120.607 - George Anastase Alideferidos em face do laudo téénico.
Mario Kiranka.
Anote-se' a desistência e arquive-se o funis - Arquive-se.
N. 79.974 - Um novo modelo de
N. 116.056 - Novo tipo de cinta processo.
• N.° 121.588 - Pedro D'Alcantara
estantes - Mobilia Contemporânea - Maciel Machado.
Societé des Usines Chimiques Rhone Freitc Netto
Arquive-se.
Ltda.
N. 116.894 - Nay° tipo de afiador
N. 92.038 - Nos%) tipo de Suporte de lâminas de barbear .- FO"sge0,1 Poulenc (declara a desistência do terN.° . 123.668 - Luiz Flores Alves
uno n.° 116.753, privilégio de invenção - Arquive-se.
para Cordor 'tia Café - Helio Sisas- Fregolon..
sol( o .
N. 117.050 - Novo tipo de circula- para "Processo de vulcanização de organopolisciloxanas a temperatura amN. 95,503 - Tampa Anti Iligros- dor de ar - Raul Elias.
copica para Recipientes - Ind. PlásN. 120.256 - Novo tipo de arma- biente") - Anote-se zi desistência e
Divisão de Marcas
tica Piaáza Ltda.
ção para acondicionamento e traiu- arq uive-se o processo.
N. 99.492 - Novo Tipo de Apa- porte de ovos - José de Oliveira
Ulysscs , Americano Tacão (declara
Expediente do Diretor
relho Girtástica em ' Geral - Cio Filho.
a desistência do têrmo n.° 123.756.
Batia Accinelli.
•Dia,
9 de janeiro (h: 1961
N..
120.267
Novo
tipo
de
espreN. 99.922 - Barbatana para Co- nredor de tubbs - Roberto E1sen- modelo de utilidade para "Ntivo e original modelo de grampo para pastas
larinhos - lbea Ind. de Botões e hraum.
NOTIFicAwp
•
Afins Ltda.
.
120.29,6 - Novo tipo de armá- de cartolina") - Anote-se a desistén.
Uma
ve
N. 100.275 - Estojo .11emertico rioN..
decorrido o prazo de
cia
e
arquive-.
se o processo.
de banheiro .- Geraldo Gomes de
'recurso' previsto peio artigo 132 do
para Pria - Albano Gradist-aer.
Souza.
•
Código da 'Propriedade Indastrial. e
N. 100.539 - Uns novo modelo de
Exig&ncias
N. 120.508 - Novo tipo de flámula
mais Dez Dias - para eventuais
Lanterna - Otto Falis de La Roca.'
N.°
89.733
Sadolin
.
Holmblad juntadas de recursos, é dia mesmo
N. 100.541 - Mala ,Armario
De- calendário - Alvaro %machio.
N. 120.567 Novo tipo de capa A.S. - Satisfaça a exigência.
não se tendo valido nenhum interes- /
sarmáVel - Irmãos- Knopholz Ltda.
N. 100.546 - Novo e original mo- para bujão em, geral - Milton StenN.° 96.959 - American Cyanamid sado, ficam notificados os requerengel.
delo de ventilado para Colchões tes abaixo mencionados a comparecer
N. 120.690 - Novo tipo de capa Co - Satisfaça exigência.
N. 100.573 - Novo tipo de- bisnaga
N.° 105.057 -- Imperial Chemicai a êste Departamento a fins de efetuaProtetora
para
aparelho
ortopédica
Ind. e Comércio Djalma e Raimundo
o pagamento da taxa final conIndustries •Limitcd - Satisfaça exigên- rem
da Ponta Ltda. . Domingos Grilli.
cernentes á expedição dos respectivos
cia.
para PastaDenta/ e outros - Manuel
N. 120.697 - Novo tipo de apacertifierdos dentro do prazo ,de SesN.° 120.788 - Venerando Francisco senta Dias - na forma do parágrafo
relho ortopédico - Domingos Grilli.
.Francisco Rade.
N. 120.703 - Novo tipo de pião de Oliveira - Satisfaça exigência:
único do artigo 134 do Códi go ' da ProN. 10.067 - Uns novo modelo de
N.° 81.577 - Brabel Ltda. .- Sa- priedade Industrial.
R:suquinho pára sentar especialmente brinquedo - Miguel Archanjo Sigtisfaça exigência.
Foram mandadas deferir as seguinpara compartimentos de banhos - norelli. .
N. 121.009 - Novo tipo de instruOtto Felts de La Roca. ••
N.° 82.339
Cumrnington Com - tes marcas.
N. 224.766 - Chaves (Figura de
. N. -.100.672 - Um novo tipo de mento musical - Manoci Messias de Satisfaço exigência.
Duas) classes 11 de Frieder Herdes
Acondicionados. para fios delicados Souza.N.° 84.897 -a, Revere Cociper
Abr Sohn.
metalicos Tiara bordar a máquina --s
N. 121.917 Novo modelo de arco
Industria de Artaeatos Textess T.A.T. com flexa - Mario Monteiro • da Brass Incorporated - Satisfaça exig.
N. 224.707 - Emblemática classe
N.°
85.793
-Luis
Baklini
VisenSilva. . akaa,
Ltda.
/1 tlii Frieder Harder Abr Soim.
.
N. 264.423 - Citygas classe 1 de
Na 100.633 - Novo modelo' de
N. 121.013 - Um novo modelo de jou c Amadeu Ernesto Va1ongo Satisfaça exigência..
Liquigás do Drasit S.A.
raixa embalagens para artigos de ves- arpão - Mario Monteiro da Silva.
N. 304.875 - Escofedal • classe 3
tuário a-- Companhia.Nacional de TeN.° 89.996 - Owens Minais Glass
N. 121.046 - Novo tipo de Escova
cidos.
de E. Merck 'AktiengeseltsChaft
de Dente com circulação de água - Co - Satisfaça exigência.
N..326.721 - Ferrogen classe 1 de
N. 100.916 .- Novas Disposições Sebastião Elishao.
Diversos
Globo S.A. Tintas, e Pigmentos.
Construtivas em Calçados do tipo
N. 121.043 -. Novo tipo de brinSandálias - Vicente Piccione.
quedo desmontável - Cristobal .41N. 327.379 - Marpic Hugh Flow
N.0 115.238 - Publicidade Karvas
N. 101.178 - Exaustor Vertical - buquerque
clasLe G de Industrias Reunidas
Limitada
Concedo
o.
desarquivantenConstrutora Técnica de aláquinas
N. 121.007 - Novo tipo de alça
"Mande" S.A. sem direito co, uso
Ltda.
para pastas, e malas • em geral '- to.
axe)ostro da expressão high flow.
•
N.°92.856
Koppers
•
Co
Inc
N. 328.125 - Alhambra classe 40
N. 101.626 - Novo tipo de mar- Wilson Silva.
Arquive-se:
mita - Ioshigy Ionekura.
de José Ocebáni com exclusão de
•
N. 102.343 ^.-- Novo modelo de Cs-.
N.° 95.120 - Beacon Manufactu- acolchoados para cansa-molas da ca-'
Desisténcia dC Processos
deiras e cole.hões.
positivo que permite R auto iluminaring Co - Arquive-se.
•
N. 341.175 - Flora Imperial classe
ego no interior de .carteiras, e bolsas
larr Sembower (declara a desisN.° 99.187 - Salvadore COMICO
45 de A. Henrique Flores.
- P. M. Scbiller.
tência do tármo a.° 100.435 privilégio
Arquive-se.
N. 344.181 - Sem Rival desse 7
N. 106'1.666 . - Bisnaga Econômica
N.° 99.226
Effbe Metalúrgica So- de . Mecânica Ritter Limitada.
--.-. Hermann .Abrabam. e Werner de invenç5o para "Aperfeiçoamentos em
caldeiras") - Anote-se a desistência ciedade Anônima - Arquive-sc.'
Abraham.
N. 348.723 - Rangi' classe . 16 de
N.° 103.299 -- Virgilio Cardoso Modas Rangil Ltda.
n Ficam os desenhos e modelo indus: C arquive-se o processo.
tial indeferidos em - face do laudoOlin Mathieson Chemical Corp (de- Pina - Arquive-se.
N. 349.131 - Coroai classe 41 de
IZanico. -.
cifra a desistência do térreo 100.562.
N.° 103-.505 - E. I. da Pont de Corpal S.A. Corporação de ProdutoiN. 75.695 - Novo modelo de cabo privi;égio de invençgo "Síntese ae es- Nemours and Co -- Arquive-se.
res Rurais Comércio e Distribuição
a placai -a Fábrica de pinceis teroides") - Al2ote-se a desistência
Produtos Agro-Pecuários.
N.° 108.501 - Kiyoto Nakagavra deN.
i 14da .
350.410.a-a • Informações Agro
- Arquive-se.
. 89.068 - Novo desenho de Wa- c arquive-se o processo.
Peruarias classe 32 de Secretaria da
Benjamim B. Blackford (declara a
N.^ 108.805 -- Wanderley Gomes Agrienitura do .Estado de. Santa Catt.* pIkstleas para BOM* e outros ...è
desistência do termo m° 100.876, priv. dos Santos - A.rr,uive-se.
%atra IndusMa e Cocnérelo Lida.
tarina.
- .
•

.
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E. 333.100 - Maraton (lasse 8 de
Fábrica de Bicicletas Monark S.A.
kom exclusão de máquinas para fa.ker café, caixas registradoras e máquinas para limpar c afiar facas.
N.. 353.169 - Moseato Suave
classe 42 de E.
'(franjas Mosaic)
losele S.A. Estabelecimentos Vínicoas
Industriai
e
Comércio
sem direito
•
I O uso exclusivo da expressão moscato suave.
N. 355.319 - CIIL classe 42 de
!Comercial cle hei das Ltda. sem direito ao uso exclusivo da expressão
super questão. N.. 355,705 -• Roleta classe 49 de
jndustria eMtalurgica Roleta Ltda.
N. 358.331 - Cisa classe 8 de Co.
anercial Importadora S.A.
tN. 361 . .381 - Talisman classe 41
ide Cerealista Tijuonna Ltda. com extlusão de lanches e rCrelOCS prontas.
N. 363.517 - Familirr classe 41
de 1'. Bert ou.
N. :563.531 - Coucafé classe 41 de
Nr imeg C.ornércio e Industria Ltda.
N. 364.958 - Latolandia Classe 41
ide F. D'Alineida e Souza. •
• 370.295 - Philharnionle classe
8 de Standard Eletrica S.A.
N. 370.924 - Supertender classe
41 de Companhia Swift do Brasil.
IN. 374.711 - Carnal Feminino de
Çompras classe 32 de Wilmar Faria
lirautz.
.
Foi mandado deferir o seguinte
Monte comercial.
N. :121.962 - Santos Sitio SupplY
• (Fornecedores 51arithuos) Ltda. de
Santos Ship Supply (Fornecedores
Maritimos) Ltda. de acórdo com o
art. 109 n° :1 do código.
Foram mandados deferir os seguintes lautos.
N. 184.815 - Fábrica de Roupas
Praticas Belmont -• classe 24 33 de
Anis Chartuni de neônio com o art.
117 n° 1 do código com os• exemptara de fls. 15-17.
.
N. 326.438 - Sutil Super Mercado
WjjtIca classes 3 11 15 23 35 41 42
43 48 de Sutil Super Mercado Tijuca
iLtda . de acordo com o art. • 117 n° 1
do código.
N. 339.901 - Raviolitudia classes
42 42 43 de Restaurante Modernos
Ltda. da acôrdo com o ar t. 117 n° 1
a`b código.
N. 319.059 - Circulo Cultural
Ibee classe 3$ de Instituto Brasileiro
de Extensão Cultural Hm Ltda. de
acórdo com o art. 117 a° 1 do código.
N. 389.359 - Armazena Gerais do
Caju classe 33 de Armazens• Gerais
lia Caju Sociedade Ltda. de acórdo
om o art. 117 n° t do código.
Foram indeferidos as seguintes
marcas.
N. 229.090 -- Auditricin ' classe 3
ile Namen JOSé Tantos em face do
registro 208.133 de 17-3-1958. • .
, N. 277.989 - lierendhungary classe
16 de Artes. Kulkereskedelmi Vallalat
de actrdo com o art. 95 n° lie 5 do
código.
N. 339.015 - Acro Jet classe 6 de
'Acro Jet Velas para Motores S.A.
registros • 195.579 cm face dos
170.090 - 185.334.
. N. 352.330 - Newton classe 3 de
Norvig Industria e Comércio de Máquinas Agricolas Ltda. em face do
registro 234.923.
N . 335.911 - Pikapau classe 2 de
treno de Oliveira Santos cm face da
registro 214.645.
N. :361.500 - Gumes -classe 36 de
Assad & Resende de acórdo com o
art. 91 e 95 n° 5 do código.
N. 362.552 - Frui. Cola Damasco
classe 43 de Irmãos- Andare Ltda. de
acárdo com o art. 95 n° 5 e 16 do
código.
Foi mandado indoferir a seguinte
expressão.
N. 370.828 - Couforto Termite° e
Mustico classe 16 26 40 de Eucatex
A. Industria e Comércio-de aeórdo
ona o art. 125 n° 2 doecódigo.
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Desistência de, Processo.
Munires Tudor S.A. ito pedido de
desistência do termo 215.592 marca
Tudoe Princess anote-se a desisteneia carquive-se o processo.
Exigências:
N. 326.458 -= Companhia Importadora de Produtos Americanos "Cipra"
preste esclarecimentos.
N. 356.762 - Carnation Company
apresente novos exemplares discriminando os alimentos para primeira
refeição.
N. 3:36.530 - Fábrica de Calçados
Santa Deleita Ltda. - cumpra a
exigência.
N. :191.101 - Comércio, Representações, Importadora de Máquinas
Agricolas "Celular Ltda. - cuti.ret
a exigência.
Diversos:
N. :128.285 - i-otax a Jchwarz
Essencias S.A. - arquive-se o processo.
N.
353.720 - Lanificio Santo
Amaro S.A. - aguarde-se o termo
n" 319 .8:18 .
N. :171.878 - Importadora Auto
Peças Mau Ltda. torno sem efeito.
o despitelio de arquivamento de fia.
13 para que se prossiga no exame
dos novos exemplares.

Janeiro de 1962 143.
--

N° 505.664 - Romeu Rosa. - cando-se a data para 27 de nnoutu.
Apresente procuração.
bro de 1951.
No 506.396 - Sociedade de Posto..
N. o 499.505 - Cer - A - Raa
ros Luminar Ltda. - Apresente novos exemplares em nome do atual ti- - classe 46 - de Companhia Quí-

mica Duas Ancoras.

tulD1r
.
,1°506.397/
Sociedade .de Fósfo-

ros Lurnintr Ltda. - Apresente noves exemplares em nome do atual titular.
N e 506.679 _ Companhia Eletromecânica Celma - Regularize o pedido em novos exemplares.
N 9 501.927 - Instituto , Scientifico
São Jorge S. A. - Prossiga-se como
registro laivo e apresente novos
exemplares seM, referência à prorregação.
IC 503.198 - Cia. Comercial e
Corretora NOvo Mundo. - Aguardese o prazo.
N° 503.769 - Companhia União
dos Refinadores de Açúcar e Café. Aguarde-se o prazo.
N° 504.163 - Lucilo Braga Comer_
cid e Indústria 'Ltda. Aguarde-se
o prazo.
N9 504.734 - Czaupanhia Brasileira de Gás. - Aguarde-se o prazo.
N° 504.735 - Companhia Brasileira
de Gás. - Aguarde-se o prazo.
N° 504.805 - Clemente Mattos
Soares (C. Manos Soares'. Aguarde-se o prazo.
No 505.518 - Sociedade União ('Ea
Expediente da Seçclo • de Prorrogação Lacticinios Ltda. - Aguarde-se o
prazo.
Dia 9 de janeiro de 1961
'N 9 506.648 Novolit S. A. Indústria e Ccanercio de Materias
Exigências:
Plásticas em Geral. - Aguarde-se o
N° 499.858 - Expresso Gimenes prazo.
Ltda. - Apresente procuração. .
N o 506.649 - Editóra Abri! Ltda..
09.881 - Laboratório Choay
- Aguarde-se o prazo.
.
Apresente procuração.
Foram
mandados
prorroger
as
•° 499.882 - Laboratório Muer S.
. seguintes aZ a rcas
A. - Apresente procuração.
N o 499.883 - Lab7ratorio Fanar S.
N° 215.319 .-- Otose - Classe 3 A.A -Apresente procuração.
Na. 499.885 e 499.884 - Plane Zi- de Arnaldo Lopes.
N o 499.132 - Cia.. Importadora e
zine. - Apresente procuração.
Dox com exclusão de
N o 500.062 - Bagas S: A. Enge_ duclustrial
nharia Administração de Bens e de aparelhos e retificando-se a data
Seguros. - Regularize as etiquetas para 31_5-52.
N9 499.133 - DOX - Classe 8 em novos exemplaxes.
N e 500.178 - Móveis Casa Nunes de Cia. Importadora e Industrial
Ltda. Apresente niais um exem- Dox. - Retificando-se a data para
31-5-52.
plar.
N° 499.135 - DOX - Clas.-se 31 No 500.764 _ Tipografia Velei( Ltda.
- Regularize o pedido em novos De Companhia Importadorae Indusexemplares nas fornia.s do anterior.
trial Dox. - Retificando-se a data
1n19 509.765 - Michel Arcangelo para 31-5-52.
Perrota. Regularize o pedido em
N° 499.136 - DRX7 - Classe 46 novos exemplares.
De E. P. Draw 84 Cia. Ltda. - ConN° 501.852, - Tabacos Tatsch S. A. siderando-se a preparação emprega- Completa a taxa.
da para alvejar tecidos de uso em
N o 501.853 - Tabacos Tatsch S. A. lavanderia.
_ Complete a taxa e apresente a
N 9 499.137 _ E. F. Draw 34 Cia.
procuração.
De E. P. Draw & Cia. Ltda.
Ltda.
N9 502.085 Cia. Brasileira de
N° 499.140 - Ephetosil - Classe 3
Mineração e Metalurgia. - Apresen- - De Laboratório V'itex Ltda. - Rete. procuração.
tificando_se a data para 13 de maio
N° 502.600 - Amadeu Vieira fa. Cia. de 1952.
- AApresente procuração.
N. o 499.277 - Imobiliária ReN° 502.722 - Leoclara S. A. Comercial e dministradora. - Apresen- manso Limitada - de Imebillária
Remanso Limitara.
te procuração.
N. o 499.280 - Emblemática N o 502.974 - Portes Sobrinho &
- Pague pelas classes exce- classe 33 - de Atlas Assurance
dentes.
Company Limited.
N° 503.072 - Academia Sc'entífica
N. o 499.427 Diatermina de Belleza Madarne Campos Limiclasse 48 - de Sociedade Anônitada. - Complete a taxa.
• N9 503.403 - Fábrica de Cerveja ma Lameiro.
N.° 499.438 - Centrotex Oriental Ltda. _ Preste esclarecimentos quanto ao nome da firma.
classe 31 - de Centrotex, akciova,
N° 504.168 - Textil Assad Abdalla spalenenost pro devoz a vyvoz eesE. A. - Pague pela classe excedente. kolovenskeho textilniho a odevNe 504.189 - Medi Mecanica In- nilio prumyslu..
dustrial Ltda. - Apresente proN.° 499.439 - Centrotex. akciocuração.
• N° 504.620 - Rociolf Etige.n Hel- va epalecnost prO deVoz a vyvoz
ceskoslovenskeho textInlho a odevbling. - Apresente procuração.
N o 505.312 - Clivar Bodeau. - niho prumyslu.
Apresente a procuração e preste esN. o 499.453 - Nuclearsitol clarecimentos quanto ao nome . da classe 3 - de Société Des Marques
firma.
N9 505.341 - N.M. Benlamino. - Robin.
N. o 499.504 - Cer - A -j BenApresente procuração.
IV 505.510 - eine Patriarcba Ltda. tina - classe 46 - de Companhia
Química Duas Ancoras - retifi- Apresente procuração.

N.° 499.632 - Antipalur
classe 3 - de Laboratório Léo dc
Brasil S.A. - retificando-se a
data para 29 de outubro de 1961.
N.° 499.678 - Cerveja Malziblier (A) - classe 42 - de Companhia Antártica Paulista I.B.B.0
- retificando-se a data para '1
de novembro de 1951.
N.° 499.679 - Tupy (A) - elas.
se 42 - de Companhia Antártica
Paulista I.B.B.C. retificandose a data para 9 de novembro c1(
1951. N. o 499.680 - Emblemática classe 42 -• de Companhia Antártica Paulista I.B.B.C. - retificando-se a data para 1 de dezembro de 1951.
N. o 499.682.- Líder - -classe 41
- " de Produtos Erlan- Limitada.
N. o 499.705 - Diana - classe 9
N. o 499.705 - Diana - classe
49 - de Sociedade Geco Limitada - retificando-se a data para
1 de dezembro de 1951.
N.° 499.957 - Boccara - elas.
se 41 - de Les Fils de H. Boccara.
N. o 499.963 -- -R - classe 20 de Alumínio do Brasil S.A. - sem
direito ao uso exclusivo da letra "R".
N . o 500.086 - Ektozan
3 - de Labor atório Farinacêutic
Hormus
ada.
N.° 500.087 - Calcidran classe 3 - de Laboratórios Mouri
Brasil Orlando Rangel S.A. - re
tificando-se a data para 12 di
agosto de 1951.
N. o 500.174 - Casa Nunes Móveis Casa nina
casse 23 Limitada.
N. o 500.175 - Casa Nunes classe 24 - de Móveis Casa Nunel
Limitada.
N. o 500.176 - Casa Nunes classe 24 - de Móveis Casa Nunes
Limitada.
N.° 500.177 - Casa Nunes classe 31
de Móveis Casa Nunca
N. o 500.179 - Casa Nunes Limitada.
classe 35 - de Móveis Casa Nune
Limitada.
N. o 500.180 - Casa Nunes classe 40 - de Móveis Casa Nunca
Limitada.
N. o 500.267 - Muni - classe' 41
-- 'de Sotero Arruda Campos retificando-se a data para 11 di
Junho de 1962.
N.° 500.316 Mysoline ciasse 3 - de Imperial Cheinleal Industries Llmited..
N.° 500.317 - n Avlosulfon classe 3 - de Imperial Chemical
Industries Limited.
N. o 500.466 - General Motora
- classe 21 - de General Motora
Corporation.
N. o 500.471 - Marfak - elascie Texaco Inc.
-se 41
N. o 500.501 - Clamada - classe 46 - de Alamanda Irmãos S.A.
N.° 5000.553 - Efígie - classe
41 - de S.A. Moinho Santista
T.nd&'..rtas Gerais.
N.° 500.624 - Perfection • classe 8 - de Hupp Corporation..
n N. o 500.649 - Frigidaire clase 8 n- de General Motors Corporation.
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N.° 500.649 - Frigidaire
de General A llotors Corporation.
N.° 501.059 - The March Of
Time - classe 8 -- de Time In•corporated - considerando-se os
filmes revelados.
N . 0 501.355 - Cração .Vermelho
- classe 42 - de Companhia Antártica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e ConexOs - retificando-se a data para 11 de dezembro de 1951.
N.° 501.507 Indayal =classe
41 - de Frederico Hardt S.A.
Indústria e Comércio - retificando-se a data para 1 de dezembro
de 1951.
N.° 501.719 - Gelonite - classe 39 -- de Borbonite S.A. Indústria da Borracha.
N. o 500.745 - Brasgas - classe 41 - de Companhia Brasileira
de Gás.
N.° 501.746 - Gasbrás„,- classe 47 - de Cohmpanhia Brasileira de Gás-.
N.° 501.901- Emblemática classe 46 - de F. C. Lang S.A.
Indústria e Comércio.
N.° 501.928 - Quinton - classe 42 - de Instituto' Scientifico
São Járge S.A.
N. o 501.988 - Reimar - classe
17 de Reimar Comércio de Artigos
para Escritório Limitada.
N. o . 502.157 - Loja da China
clase 49,- de Loureiro Costa
S.A. - Comércio e Indústria retificando-se a data para 23 de
junho de 1952. .
N. o 502.158- Loja da China classe 46 - de Loureiro Costa
S.A. Comércio e Indústria - retificando-se a data para 23 de junho de 1952.
N.° 502.159 - Loja da China
- classe 18 - d eLoureiro Costa
S.A. Comérico e Indústria - retificando-se a data para 21 de
maio de 1952.
N.° 502.160 - Loja da China classe 41 - de Loureiro Costa S.A.
Comércio e Indústria - retific4ndo-se a data para 23 de junho de
1952. ..
N.° 502.162 -• Loja da China
- classe 42 - de Loureiro Çosát
S.A. Comércio e Indústria -- retificando-se a data para 23 de junho de 1952.
N.° 502.163 - Loja da China
- classe 45 -- de Loureiro Costa
S.A. Comércio e Indústria - retificando-se a data par 23 de ju-

nho de 1952.
.
N. o 502.174 - Orion (B) classe 12 - de S.A. l'ábricas
"Orion".
N. o 502.181 - Lincolri - classe
8 - de Indústria e Comércio Aisumpção S.-A. - retificando - se
a data para 15 de janeiro de 1952.
N. o 502.183 -- Casa Dragão Limitada - classes 1. 16. 17 Casa Dragão Limitada.
N.° 502.569 - Neutrogtycina classe 3 - de Farmotánica Limitada,
N.° 502.763- K & F
classe
11 - de Nicholson File Company
- retificando-se a data para 24
de dezembro de 1951.
N.° 502.766 - Dux-- classe 31

Angelo Lanfredi & Companhia
Limitada.
•
de

N. 503.398
A Boneca - Classe
41 - De Luiz Marques. Sampaio.

N. 503.705 Casse 3
- De Laboratório Thehra S. A. Retificando-se a' data para 30-9-51..
503.937 - Cleveland - Classe
De The Cleveland Twist Drill
Company.
N. 503.939 - Baltiè „- .Classe 6
- Aktieholaget Baltic.
Cláudia - Classe
N. 304.103
32 - De Editora Abril Ltda.
N. 501.173 - Zam Buk - Classe
3 - De Companhia Industrial Farmacêutica - Retificando-se
a data
_
para 24-6-52.
N. ,504.321 - 145 - Classe 42 De Figueiredo Marinho Cereais Ltda.
N. 504.738 Sabão Jaspe - Classe 46 - De Massa Falida de Comércio Indústria Arial() S. A.
N. 504.990 - Celeste - Classe 41
- De Sociedade Cha OrientalN. 504.991 - &manha - Classe
3 - De The Sanitube Company.
N. 505.042 - Scandal - Classe
48 - De Lanvin Parfunas - Retificando-se a data para 22-9-51.
N. 505.148 - Novolipol - Classe
3 - De Instituto Nacional de Qui.:
-mioterapia Ltda.
N. 505.190 - Glark---- Class:. 39
- De Companhia Calçad o-. Clark.
N. 505.311 - CBA - Classe 41'
-- De Cia. Brasileira de Adubos'
CBA.
N. 505.313 - Lanesco - Classe
'
23 - De Lanifício Masber S. A.
.
N. N05.322 Jap - Classe 16-'
De Jap S. A. • Comercial e Constru-,
tora. .
' N. 505.325 - Macaé - Classe 8
- De "oGnçalves Frederick & Cia.
Ltda
•
N. 505.329 - Eelefante - Classe
41 De Companhia Industrial de'
Conservas Alimentícias Cica.
N. 505.330 - Jurema - Classe 41
- De Companhia Industrial de Con'
servas Alimentícias Gira.
Classe
N. 505.332 -• Germade
- De Fábricas Germade S. A.
.Classe
N. 505.333 - Germade
.23 - De Fábricas Gerrnade S. A:
N. 505.335 - Germade - Classe
24 - De-Fábricas Germade S. A.
N. 505.335 - Germade • - Classel
35 - De Fábricas Germarle S. A:
exceto para pano couro.
N. 505336 - Guinada - Classe'
28 -De Fábricas (lermade S. A.
N.. 505.339 - São Paulo - Classe
36 - De Irmãos Dand & Cia. Ltda.
N. 505.350 - Anemotrat se 3 - De S.A. Institutos Terapéu-1
ticos Reunidos Labofarrna.
.N.. 505.452 - Minerva - Classe
34 - De S.A. -Lanificios Minerva Considerando-se escadas o 'que consta como estacas.
N. 595.456 - Associação dos Sana-:
tórios Populares Campos do Jordão
Classe 33 - De. Associação dos
Sanatórios Populares Campos do Jordão (Sanatorinhos);
Is-ofirm - Classe
"'a N. 505.4588
1 - De Maurício Hilpert.
N. 505.46-7 --• Indústria Rádio
Ele,ctrica "Pontet" Classe S . - De
11.0. Muller Pontet.
N. 505.502 - Fiel - Classe 29
- De Fábrica de Pincéis Fiel Limitada.
N. 505.520 - Sal da Frente Classe 32 - De Companhia Cinematográfica Vera Cruz.
N. 505.710 - Goudfix Classe
48 - De Perfumaria Lopes Indústria
.e Comércio S. A.
N 505.711 - Diana - classe 48
N, Perfumaria Lopes Indústria e
Comércio S.A.
.N. 505.742 - In Hoc Signo Vincas
- classe 42 - de Adriano - Ramos
Pinto RI; Irmão Limitada.
N. 505.911 - Primeira Sil - classe
41 - de Refinaria Ramiro S.A.
N. ,506.371 -Sapólio - classe 46
- de Cia de Produtos Químicos "Fábrica Belém".
N. . 506.372 - Sanólio clase
46 - de Cia. de Produtos Químicos
"Fábrica Belém".

N. 506.669.- Vitro Plex - classe
38 - de Gráfica Vitro Flex S.A. retificando-se a data para 29-3-52.
N. 506.792 Pexiol - classe 3 de Instituto Nacional de Quimioterapia Ltda. - retificando:se a data
Para' 6-8-51.
N. 506.793 - Boncal - classe
3 - de Instituto Nacional 'de Quimioterapia Ltda. -- retificandose a
data para 1-8-51.
N. 506.927 - 'Rhodiafene - classe
2 - de Cia. Química Rhodia Brasileira.
N. 506.928 Rhodiagama - .classe 2 - de cia. Química Rhodia Brasileira.
N. 506.963 - Corrente classe
12 - de J. & P: Coats Limited com averbação de contrato de exploração a favor de Cia.. Brasileira de
Linhas para Coser.
N. 507.017 - Sterlina - classe 2
- de William Pearson Limited com avembação de contrato de exploração a favor de Pearson S.A.
Desinfetantes, Inseticidas e Congênere:.
N. '507.164,- Melba - classe 36
- de M. L Baum.
Nome comercial prorrogado
N. 503.767 - Casa Plínio S.A.
Comercial e Importadora - requerente - Casa Plífilo S.A. Comercial
e Importadora.
N. 505.517 - Sociedade União de
Lacticicinios Ltda. • - de Sociedade
Uniã'd" de Lacticinios Ltda. - retificando a data. para 5-7-1952..
• Títulos de estabelecimentos
prorrogados
N. 502.914 - Cia. Cervejaria Princeza - de Sociedade Anônima Cia.
Cervejaria Princeza - classe 42.
N. 503.307 - Contabil Santoro de Silvio Santoro- classe 33.
N. 504.143 - Edifício Marquês do
Herval - classe 33 - de Banco Hipotecário Lar -"Brasileiro S.A.
N. 504.480 - Hervanário Flora
Carioca -- classes 3 e 4 - 'Manoel
Joaquim Chaves Júnior - considerando o gênero de negócio não incluído em outras classes.
N. 505.470 - Sanatorinhos - ciaise 33 de AAsociação dos Sanatorinhos Populares Campos do Jordão
Sanatorinhos.
N. 505.489 - Fábrica de Tecidas
Anna Maria - classe 23 - de Irmãos Fa/dini.
N.' 506.922 - Imobiliária Carrilho
- classe 33 - de Edison Carrilho
da Fonseca e Silva.
N. 507.197 - Tapeçaria Brasil -classes 23, 34, 24, 35 e 40 - de Armando Tapeçaria Ltda.

Transauto n.° 154.410; - Anote-se a

traiWerência.
Distilaria • Vencedora Ltda. (transa
* ferência para seu nome da indrcá
Chave D'Ouro 'n, 163.1261
te-se a transferência.
João A. Machado S.A. Comecci9
e Indústria (transferência para o seu
nome da marca Alex n.° 182.577)
Anote-se à transferência. -;

Nynambolageni Aktiebolag (pede
para ser anotada na marca Nordstjer-:
nan n.° 239.973 a alteração de nome Anote-se a alteração.
Laboratórios 'Nitrafarm S.A. (pede
para ser 'anotada nas marcas Decaio
tricil n.° :111.365 - Prurigal número
112.535 as alterações de nome) Anotem-se as alterações.
• Laboratório de Produtos Científicos
Novo Técnica . S.A. (pede para ser
anotada nas marcas Ictiodo ia; 130.438 •
Alginex n.° 366.118 - Friq - •
têrmo 369.367 as alterações) tem-se g alterr;-‘37s de ponto,
Incidiria de . Calçados Napoli S.A.

(pede para ser anotada na marca Napoli Grande Marca n." 137.830 LIS
alterações de nome) - Anote-se a. alteração de nome.
Macgregor Sport Products Inc..
(pede para ser anotada na marca Mac
Gregor n." 143.073 a alre..ação de
nome) - Anote-se a alteraçãO.
Teixeira Starling El Cia. Ltda. (pede
para ser anotada no titulo, Fábrica de
Biscoito Mani n.° . 166.473 a alteração de nome) - Anote-se a alteração.
Mead Johnson Endochimica
iria , Farmacêutica S.A. (pede para. - •
ser anotada na marca Dozemin.núme.
ro 178.267 a alteração de :nome) -Anote-se a alteração de nomeEriéa Herma Pernold Vieira da
Mello (transferência para o Szu: nome
das marcas Lojinha do Ovo iit'nnerO
205.866
título Lojinha do Óvo n.•
207.035 Lojinha do óvo n.° 207.036
- -Lojinha do eivo n." 216.615) Anotem-se as transferências.
Financeira de. .Perfumari .s S. A.
(transferência para o seu nome da
marca .0 Sympathico n.° 238.185)
Anote-se 'a transferência.
Laboratórios Prismut S. A.' ' (pede

para ser anotada nas marcas ,Eulantin
- tèrmo
097
Prismucilin
tèrmo 250.284 as alterações . de nome).
Anotem-se as alterações.
Laboratórios Parke Davis Etdá. (no

pedido de contrato de exploração tia
patente priv. invenção ri.' 34.666)
Satisfaça exigência.
Divisão Jurídica'
Aktiebolaget Bahco (no. pedido de
alteração
nome da marca' número
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA 79.022) - de
Satisfaça exigência.
DIVISA() JUR1DICA
N. 392.989 - Tinturaria Textil
•
S,A. - Satisfaça as duas exiDia 9 de Janeiro de, 1962 '
gências.
Transferência e alteração de nome de
N. 392.988
Tinturaria Textil BiTitular de Processos
selli S.A. Satisfaça exigência ' é
Notificação - São convidados Os prossiga-se considerando estrados como
rçquerentes abáixo mencionados a com- sendo do tipo tapete. .
NATaldemir Paula Freitas Sautos e parecerem a êste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa de Antonio José Gonçalves' Moreira Leite
transferência e alteração de nome 'dos (no , pedido de transferência da marca
Urino -441.937) - Satisfaça exigênmencionados processos:
Leopoldo Geyer S.A., Jóias e Reló- cia.
Lidice S.A. Indústria e Comercio de.
gios 4....)ede para ser anotada no titulo
Relájoeiros do Brasil a Casa dos Bons Plásticos (no \ pedido de alteração de
Satisfaça
Relógios n.° 62.260 a alteração de nome do têrmo 370.020)
exigência.
nome)
Anote-se, a alteração.
• .aLidice S.A. -Indústria e Comércio
Novaquimica Laboratórios S.A.
(pede 'para ser anotada nas marcas de Plásticos (no pedido de alteração
Helminthan n.° 83.720 - Cereja Pur- de nome do tèrmo 370.019) Satisgativa n.* 134.938 as alterações de faça exigência.
Chicopee Mandacturing Corp - No
nome) - Anotem-se as alterações.
Georgn Abel Andra Dupetit (trans- pedido de retificação na marca dum'
fer:fida . para o seu nome da insígnia o 200.201 -"Satisfaça exigência.
eN_
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Netnaza S.A. Comércio e .Indústria
(no pedido - de alteração de nome da
marca n.° 153.513) - Satisfaça exigência. Arbaine •Mallory S.A. Componentes
Eletrônicos (no pedido de averbação
na marca n.° 210.542) - Satisfaça
exigência-.
,Metalúrgica Polystamp Ltda. (no
peido de manutenção de prazo na Patente mod. ' Industrial n.° 89.624)
Sailsfaça exigência.
N.° 362.258 - -"Edercalle Técnico
Mescânica Ltda. Satisfaça exigência.
N.° 379.396 •-• M. Marques Tavares - Satisfaça exigência.
NP 383.798 - Irlandino Barbosa
de Oliveira - Satisfaça exigência: •
N.° 389.926 - Bicicletas e Acess,Srios Mack 3.A. - Satisfaça exigência.
.
N." 396.117 - Confecções Very
Good Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 390.900 - Eletrolar Ltda. •
Satisfaça exigência.
N.° 390.901 - Comércio de Produ,
tos Farmaceiiticos e Representações Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 390.903 - Representações Tupi
Litniada - Satisfaça exigência.
Almeida Amaral LiN.° 390.916
Satlifaçá exigência.
mitada
R. FeltrinisCia.
N.° 390.922
Satisfaça exigência e prosLimitada
siga-se com 'exclusão de vidraças classe 16.

•
N.° 390.923 •-• Transpesa
Transpor-•
Satisfaça
exig.
tes Pesados Ltda.
N.° 390.942 - Les Parfiuns Robert
PiguCt - Satisfaça exigência.
N.° 390.945 - Indústria Textil Kalui Ltda.
Satisfaça exigência.
N.° 391.105 - 391.106 - Cornérdo Representações Importadora de
Máquinas Agrícolas Crimal Ltda. Satisfaça exigência,
N.° 391,112 - Germaine Lücie Burchard - Satisfaça exigência.
N.° 391.134 - Cia. Siderúrgica
Paulista .Cosipa - Satisfaça exigência.
N.° 391.137 - Qa Harkson Indústria e Comércio Kibon - Satisfaça
exigência.
N.° 391.138 - Germaine Lucie Burchard
Satisfaça exigência.
N.° 391..141
Selecta S.A. Confecções
Satisfaça exigência.
N.° 391.150 - Laboratoire Sapos
*- Satisfaça exigência.
N.° 391.171 - Osvaldo Chrispim
- Satisfaça exigência. '
•
N.° 391.174 - Eugenio Schwenck
- Satisfaça exigência.
N.° 391.175 - Perfumes Cinelandia
Limitada - Satisfaça exigência.
Na. '391.179 -391.180 - 391.151
- Freclolim Sauer
Satisfaça exigência.
•
Na. 391.182 -391.183 :-s-• Fredolim
Situes - Satisfaça as exigéencias.
N.° 391.187 - Alberto Albino Cecarena - Satisfaça exigência.
- N.0 389.918 - Edieôra Corrente
Sociedade Anônima - Satisfaça exi
gência.
N.° 390.776 - Casa Roney Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 390.792 - Frank Schlosinger
.
- Satisfaça exigência.
N.° 390.851 - Fundo de Cultura
Econômica - Satisfaça exigência.
N.° 390.857 - Alumínio Marmicoc
Indústria e Comércio S.A . - Satisfaça exigência.
N.° 390.880
Magnesita S.A. Satisfaça exigência.'
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The Nestle Co. Inc. - Oposiçãc
Ns. 390.888 - 390.889 - 390.891
Ditwisos
•
termo 507.116 - Marca Delects
• 390.892 - Magnesita S.A. - SaN." 390.902 .- Publicidade Argon - Classe 41.
tisfaça exigUicia.
Irmãos Coutinho Cereais S.A. N.° 390.895 - Comércio e Repre- Limitada - Prossiga-se na classe 8.
N.° 390.912 - Fiação e Tecelagem Oposição ao termo 501.064 - Marca •••••"'
sentações Aureparma Ltda. Satis.
_
Campo Belo S.A. Prossiga-se con- Pctigri - Classe 41.
faça exigência.
siderando
os
fios
e
linhas
não
incluidos
Carlos
Zacharias
Cs
Irmão
-;
Opo'N.° 390.896 - Argos Bar Ltda. sst;ão ao termo 509.787 - .Marca Dei.
em outras classes.
Satisfaça exigência.
N.° 390.935 - Cia.' Nacional de Car - Classe 36.
N.° 390.897 -:-.. Comercial c ImporPapel
- Prossiga-se com exclusão dos Minnesota Mining And Manufactutadora Dehnhardt Ltda.. - Satisfaça
ring Company - Oposição ao ter=
artigos
grifados.
exigência.
'Classe 11.
N.° 390.944 - Optica Alemã Ltda. 506.817 - Marca MM
Fraternitas RosicruN.° 390.971
Indústrias Coimbra de Ferragens
dana Antique - Satisfaça exigênCia. - Prossiga-se também nas classes -11 S.A. - Oposição ao termo 511.239
N.° 390.972 - Mecânica Martini e 28.
N.° 390.949 - Indústria 'fextil Ka- -. Marca Cimbra - Classe 11.
Limitada - Satisfaça exigência.
lui
Ltda. Prossiga-se considerando ' Companhia Aístarctica Paulista InN.° 390.973 - Mecânica Martini
brocados como brocados e excluam-se dustria Brasileira de Bebidas e ConeLimitada - Satisfaça exigência.
xos OpoSição ao termo 507.542 N.° 390.976 -• Otica Jerico Ltda.. fitas e franjas.
N.° 390.957 - DecoMçes Walter Titulo Lanclonete Uli Ula - Classes
•
Satisfaça as duas exigências:
41 - 42 - 43 - 44.
N.° 390:980 - S. , C. Johnson E, Limitada - Prossiga-se considerando
Companhia Antarctica Paulista Inos
móveis
não
incluídos
em
outras
Soa Inc --- Satisfaça exigência.
dústria Brasileira de Bebidas e Coneclasses.
N.° 390.981 The Purdue Frade-,
N.° • 391.110 -. Vicratex Indústria xos - Oposição ao termo 507.543' rick Co International Inc . •-• Satisfaça
Restaurante Esquimó - Clase Comércio S.A. - Prossiga-se com Titulo
eXigéncia.
ses 41
42 - 43 - 44.
exclusão
de
porta
blocos
classe
17.
N.° 390.987 Gakki Seizo
Irene Marçolla Jacques - Oposição
N.°
391.113
Vicratex
•
Indústria
Kabushiki Kaisha - Satisfaça exigênao termo 507.880 - Marca Araxá Prossiga-se com Classe 48.
e Comércio S.A.
cia.
N.° 390.989 - Indústria Brasileira exclusão de porta blocos classe 17.
Companhia Fiação e Tecidos Porto
Vicratex Indústria Alegrense = Oposição ao termo N.° 391.140 •
src Peixe S.A. Pescai - Satisfaça
e Comércio ' S.A. -- Prossiga-se com 507.478 - Marca Fiatece - Classe
exigência.
37. - Termo 507.477 - Marca Fia.
, N.° 390.993 -- Laboratórios Farma- exclusão de porta blocos classe 17.
N.° 391.143 Hermani de Syllos tece.
cêuticos Vicente Amato Nsáfarma SoConestcuare Arquitetura Construções
ciedade Anônima Satisfaça exigên- Lima - Prossiga-se com exclusão de
artigos grifados..
e Comércio Ltda.
Oposição ao Urcia.
Cold
•
Master
EngeN.° 391.190
mo 513.011 - Marca Construmac
N.° 391.003 -- SãO Paulo Alparganharia Ltda. . Prossiga-se com ex- Classe • 11 - Termo 513.012 - Martas S.A, - Satisfaça exigência.
de clusão de construção projetos e insta- ca Construrnag - Classe 14. Termo
N.°, 391.026 - Carlomagno
513.013 - Marca Construmag -Paola Ltda. - Satisfaça exigência. lações classe 33.N.° 390.893 - Macon Materiais de Classe 15 - Termo 513.014- Marca
N.°' 391.186 - Tocai Ltda. Publicidade Propaganda c Serviços do Ad- Construção Ltda. Prossiga-se na Construniag - -Classe 50.
classe 16, onde se incluem os artigos.
Industil S.A. Indústria Textil Satisfaça exigência.
ministração
N.°. 390.995 .- Angelina Fernandes Oposição . ao termo 507.717 - Marca
NP 391.201 DEMM - Distribuidora e Manufatureira Mecânica . Li- Lazdri Prossiga-se com exclusão de. Indunil - Classe 36.
Autornobile Manufacturers Associaclichê.
mitada -• Satisfaça exigência.
NP 390.996 - Masi
Cia. Ltda. tion Inc - Oposição ao termo 509.878
Daniel Martins . •-•
N.° 391.203
- Prossiga-se com exclusão dos arti- - Marca Radial Diesel - Classe 6 Satisfaça as exigências.
- Termo 510.018 - Auto Peças
Daniel Martins - gos grifados.
N.o 391.204
*Dellacar (expressão) - Classes 21 50
'N.°
390.998
Ucebel
Produtos
Satisfaça as exigências.
Salchirei Comércio e Indústria de
N.° 391.205 - Produtos Químico; Químicos S.A. - Prossiga-se com ex- Produtos Alimentícios Ltda. - Opo.Saronio Brasileira S.A. - Satisfaça clusão dos artigos grifados.
N.° 391.020 - Norbrasa Metalúr- sição ao termo 513.248 - Marca -•
exigência.
Salchirei - Classe 41 - Termo ni*
N.° 391.207 - Luiz Novaes - Sa- gica S.A. - Prossiga-se -com exclu- 513.255 - Marca SaIchiking - Classão
de
moldes.
tisfaça exigência e prossiga-se também
N.° 391.021 - Nobrasa Metalúr- se 41 - Termo 511.426 - Marca
nas classes, máquina de costura e 13
.
gica
S.A. Prossiga-se com exclu- Salchi - Classe 41,
consertos e rádio e teste de válvulas.
Companhia Universal de Fósforos
são
de'
moldes.
N.° 391.316 - Malharia Aneúas
N.° 391.202 DEMM -• Distri- - Oposição ao termo 469.897 - Mar-,
Satisfaça melgência.
Limitada
Universal - Classe 50.
buidora
e Manufatureira Mecânica Li- caIndústria
N.° 391.322 - Legião da Boa Vone Comércio Corneta S.A.
mitada
-•
Prossiga-se
sem
referência
- Oposição' ao terno 496.812 - MarSatisfaça exigência,
tade
aos
artigos
marcados
na
classe
4
que
N.° 391.352 - Oxiplastex Ind. de
ca Berg Steel - Classe 11. Termo
496.814 - Marca Berg Steel CiasTecidos Plásticos e Resinados Ltda. - são integrantes da classe 6.
se 11.
Satisfaça exigência.
N.° 392.977 -- Juan Carlos Jordan
Condoroil Tintas S.A. - Oposiçãc
NOTICIÁRIO
ao termo 512.081' - Marca GuarapI.
e Carlos Alberto Lusardi Satisfaça
ranga - Clasie 16.
exigência.
uposições.
'
Agencia Kasa de
Perfumaria Lopes Indústria e Co:
N.° 392.981
Fairbanks Morsa
Satisfaça exigên.Jspostção inércio S.A. - Oposição ao tenni
Publicidade Ltda
ao termo 509.492 - Marca Brasdie- 507.870 - Titulo Farmácia Regina cia.
Classe 3 48.
N.° 392.982 - Agência Kasa de sel - Classe 6.
Costa Narciso Cs Cia. Ltda. -- Opo.
Publicidade Ltda. - Satisfaça as et- Kimberly Clark Corporation - Oposição ao termo 507.308 - Massa sição ao termo - 511.628 - Marc: •
gências.
Rico - Classe 48.•
N.° 392.990 - Tinturaria Textil Kleenex -- Classe 16..
Chrysler Corporation - Oposição
Indústria
e
Comércio
Marti
Pacheco
Satisfaça
exigência.
Biselli S.A. Oposição ao termo 510.622 ao termo 510.980 -- Insignia Imperial
N." 392.991 - Tinturaria Textil Ltda..
- Classe 6 11 21.
.Biselli S.A. - Satisfaça exigência. - Marca Camponeza - Classe 41.
D'Olne Companhia de Tecidos (Au.
NS 392.992 - 392.993 - Tintura- - Indústrias Reunidas Citricas Ltda. rosas - Oposição ao termo 508:311
Oposição ao termo 507.427 - MarS.A.
Satisfaça
as
ria Testi' Biselli
- Maic Brilhofil --- Classe 23.
ca Saborosa - Classe 41.
exigências.
D'Olne Companhia de Tecidos *AuAlfred Fahrni - Oposição ao tênno
N.° 392.994 - Tinturaria Testi] 487.374 - Marca Novaplan - Classe rosa» - Oposição ao termo 508.317 Biselli S.A. - Satisfaça exigência e 16.
Marca Brilhofil - Classe 22.
prossiga-se considerando os fios e liSociedade Algodoeira do Nordestt
Dinbra S.A. Metais e Plásticos nhas não incluídos em outras classes: Oposição ao termo 511.233 - Marca Brasileiro S.A. -. Oposição ao termo
• N.° 392.995 •- Sebastião Rocha Cubra - Classe 5.
511.628 - Marca Rico - Classe 4ti
Nassar - Satisfaça as exigências.
- Termo 511.893 -- Marca EmbleDinbra S.A. Metais e Plásticos
NP 392.996 - 'Sebastião Rocha ()Posição ao termo 511.241 - Marca mática - Classe 41 - Tenno 511.994
Satisfaça as exigências.
- Marca Rico - Classe 46.
Nassar
Cimbra - Classe 13.
Companhia Americana Industrial de
• N.° 389.850 -• Laboratório Farma- Dinbra S.A.- Metais e Plásticos
cêutico Matais Ltda . Satisfaça exi- - Oposição ao têm° 511.247 -- Mar-. °subtis - Oposição ao termo 510.131
- Marca Kaio - Classe 28.
a Cimbra -- Classe 21.
gência.
,
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Saturnia • S.A. Acumuladores Eleticos - Oposição ao tênno 509.606
22!'; Marca 'Helio - Classe 50.
i 'Casa Vogue Ltda. Oposição ao
Orrno 509.913 - Marca Vogue Classe 46.

9LIndústria de Malhas e Confecções
Malhau'ri Ltda. - Oposição ao terno
543.766 Marca Mallory - Classe
número 36.
'Comercial c- Administração Bueno
- Oposição ao termo 512.064
-.2 Marca Ueno - Classe 16.
A
' rcas S.A. Administração Indústria
e-Comércio - Oposição ao termo
509.987 - Marca C.A .S.A . Classe 50.
Cia. Indústria! e Comercial Brasniotor - Oposição ao termo 510.097 1\1arca Confortcnip - Classe 8.
,,Abrasivos Bom Bril S.A. - Oposição ao termo '510.227 - Marca BriX
Classe 1.
- Cia. Instrutrial e Comercial Brasmo..toç - Oposição ao termo 510.096 1\1f,arca Confortemp - Classe 5.
-Material Ferroviário S.K. Mafersa
-"Oposição ao termo 510.037 - Marca' Maferli - Classe •11.
Sociedade Técnica de Materiais Sotema S.A. - Oposição ao termo 509.891 - Marca Toyota do Brasil
Classe á.
Sociedade Técnica de Materiais Sotema S.A. - Oposição ao termo 509.892 - Marca Toyota do Brasil
Classe 11 - Termo 509.893 Marca Toyota do Brasil - Classe 21
Paulo Strausz - Oposição ao tlrClasse
Mo 510.252 - Titulo ITA
16 - 40.
Ler Ltia. - Oposição ao ternui 509.957 - Titulo Escritório Lex Passe 33. •
Saturnia S.A. Acumuladores Elétricos - Oposição ao tênue/ 509,807
- Titulo Auto Capas Ficho - Classes 21 - 26 - 39.
Farbwerke Hoechst AktleagesellsBruchaft Vorm.. Meister Lucius
aing - oposição ao termo 509.382
marca Laroxyl - classe 3.
Daimler Benz Aktiengeseilschaft oposição ao termo 509.966 - arrca
Tres Estrelas - classe 50.
Dalmler Benz Aktieogasellschaft oposição ao termo 509.836 . marca
Gold Star - chisne 21„
Wella Aktiengeaellschaft - oposição
ao termo $09.828 - rnarea Fortex classe 48.
Dairnier ,Benz Aktiengeseliscludt • oposição ao termo -509.686 - marca
- Star - classe 8."
Kaspar Winkler s Co . Inhaber Dr.
F. Schenker Winkier - oposição ao
termo 509.715 - nome comercial termo .509.711 - marca Sicra classe 1.
' Fischer S. A. Comercio Indústria
les e Agricultura - oposição ao termo
509.391 - marca Fischer - classe
5.. - Termo 509.392 - marca Fischer - classe 8 - Termo 505:393
- marca Fischer classe 11 - Termo 509.39.4 - marca Fischer - classe 16..
• Kaspar Wiakler .Es Co Inhaber Dr.
F. Schenker Winkler - oposição ao
termo 509.714 - título.
A. E. G. Companhia Sul-Americana de Eletricidade .- oposição ao termo 509.196 - - marca A E - classe
e.
Produtos Quirnicos Ciba S. A. oposição ao termo 509.548 - mar,
ca Cidra' - classe 1.
EditOra Última Hora S. A. oposição ao termo 510.277 - marca
..- Hora H.
1 Companhia Antárctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas • Cone-
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xos - oposição ao termo 509.809 - mann La Rache lz Cie. S. A. - pontos publicados em 2812-61e às reimarca Emblemática - classe 42. .
Landbouwwerktuigen En Machinefa- vindicações num total de 6 pontos
briek H. Vissers N. V. - oposição mais a prioridade.. _
O termo 91.795 - priv. de invenao termo 510.210 - marca Vicon. ção
para "processo de preparação de
Jorge jabur Maluf Filhos - opo- 2 metil
2 fenil, 1,3 propariodiol dicar•-•
sição ao termo 504.845 - marca - bamato" de Carter Productos Inc.
Gold Tez
classe 36.
- pontos publicados em 28-12-61, às
Malharia Orquideatex Ltda. - opo- reivindicaçõ es numtotal de 3 pontos
sição ao termo 515:183 - marca Or- mais a prioridade.
•
O termo 92.127 - priv. invenção
quídea - classe 22.
Remington Rand do Brasil S. A. para "fecho para isqueiro"' de Au- oposição ao termo 322.654 mar- gusto Coenders - pontos publicados
ca Escola Remington Rand -= clas- em 28-12-61, às reivindicações num
letal de 3 pontos mais a prioridade.
se 33.
O termo 92.869 - priv. invenção
• Sociedade Anônima Moinho Sentis- para "processo para preparação de.
te Indústrias Gerais -- oposição ao extratos de mate e produtos corretermo 505.086 - marca Miami latos" de Orlando Ceroni _e. pontos
Beache - classe 36:
publicados em 28-12-61, às reivindicaSociedade Anônima Sentiste Indús- ções num total .de ' 9 pontos mais a
trias Gerais - oposição ao termo n.° prioridade.
O termo 92.909 - priv. de inven506.559 - marca Produtos Estrella
d'Ouro termo 510.862 - marca ção Para "válvula de passagem aperde Dousve Janse Cupedo Café Estrela - classe 41. - Termo feiçoada"
pontos publicados .em 28-12-01, às rei511.970 - marca Sentiste - 'classe vindicações num total de 6 pontos
41.
.
mais a prioridade, e retifico o iniCompanhia de Produtos Químicos cio do 1° ponto: uma válvula de pas'Fábrica Belém" - oposição ao ter- sagem compreendendo unia haste de
mo 511.170 - marca Rada - classe parafuso, unia peça de válvula cennectada com a mencionada haste, e
46. •
Companhia , de Produtos Químicos: .uma porca, axialmente guiada e adapFábrica Belem oposição , ao termo tada para ser atravada, dita porca
sueetivel de ser destravada, etc..
512.617 - marca Redimo - Classe sendo
O termo 94.537 priv. invenção para
a -Processo para purificação de-metais
Lever Brothers Port Sunliglit Limi- e consolidação dos mesmos" de Sherte(' - oposição ao termo 509.429 - ritt Gordon Mines Linnted, pontos
marca Citylux - classe 33.
publicadas, em 28 de dezembro de
Empresa Brasileira de Relógios Ho- 1961 as reivindicações num total de
ra S. A. - oposição ao termo n.° 5 pontos.
O termo 95.801 priv. invenção para
509.501 - marca Relógio Estilístico
c"Buzina pnewnática" de Artur° Pizzi-- classe 50.
pontos p blicados em 28 de dezembro.
u
Retificaff.ics
de 1961' as reivindicações num total
de 4 pontos e retifico o inicio' do 19'
O termo 81,607 - Priv. cie Inven- ponto: Buzina pneumática, caracterção para "Cadeira reclisuivel ajustá- eada por compreender um conjunto de

vel ou objetos de mobiliário simila- órgãos integrados por um compressor
res" de Anton Lorenz - pontos pu- recebendo corrente 'da bateria ou
blicados em 28-12-61, às reivindica- acumulador, etc.
ções num total de '7 perntos mais a O termo 96.006 priv. invenção para
prioridade. .
"Polimeros cristalinos de butadieno
O termo 85.251 - Priv. de Invenconfiguração 1,4 eis e processo
ção para "Aperfeiçoamentos em bo- cern
prepará-lo" de Montecatini Sones" de confecções Texbel S. A. - para
Generale Per ',Industrio Minepontos publicados em 28-12-61, às rei- cietà
raria e Chimica pontos publicados em
eindicações num total de 2 pontos. 28
de dezembro de 1961. O termo 84.955 priv. de InvenÓ termo 97.842 priv. invenção para
ção para "Aperfeiçoamentos em ga- "Produção
de artigos moldados a parveta de estojo mostruário para linhas tir de composições
em polie fechos" de Linhas Ooreente S. A. meros cristalinos" baseadas
de Monte,cantird
- pontos publicados em 28-12-61.
Per L'Industria MiO têrmo 89.905 Priv. de iuven- SocietàeGenerale
Chin-Lica e Karl Ziegler ponção para 'processo para preparar sais neraria
em 28 de dezembro de
de tiamina moderadamente solúveis tos. publicadors
as reivindicações num total de
na água" de Goliel Tanabe 84 Co. 51961
pontos mais a prioridade.
Ltd. - pontos publicados em 28-12
O termo 99.060 modelo de utilidade
de 1961. •
O termo 89.993 - Priv. de inven- para "Novo modelo de torneira,. de
ção para "Processo para produção de Eletro Metalúrgica Nelmár Ltda. policomponentes del Debe-dro Corti Cos- t:61publicados em 28 de dezembro de
teroid" de Lovens Kemiske Fabrik
O têrmo 100.018 priv. invenção para
ved A. Kong,.sted - pontos publica- "Aperfeiçoamen
o
t s
o em u relativos a
dos em 28 - 12 - 61, kg reivindicações
num total de 3 pontos mais a prio- válvulas para queimadores de combustíveis gasosos comprimidos" de
-ridade.,
OR tèrmo 90.050 - Priv. invenção Ron.son Products Limited pontos pupara 'Processo para preparar deri- blicados em 28 de _dezembro de 1961
v ados solúveis de Adeenocromo" de as reivindicações num total-de 10 ponGohei Tanalse es-Co. Ltd. - pontos tos mais a prioridade. .
publicados em 28-12-61, às reivindi- N9 100.841 priv. invenção para "Estrutura resiliente destinada a emprecações num total de 5 pentes.
O termo 91.125- Modelo de utili- go com moldura para móvel estofado"
dade para "Ta.mpa plástica para re- de Máximiliam Beller p ontos publicacipientes de • uso caseiro" de Ernest dos em 28 de dezembro de _1961 as
Schwienbacher - pontos publicados reivindicações num total de 12 pontos
em 28-12-61, ita reivindicações num mais a prioridade.
O termo 106.719 modelo' de utilidade
total de 3 pontos.
O termo 91.630 - priv. invenção para "Um mosquiteiro portatil e despaia 'Processo de purificação de unia montável". de Luiza Pereira 'Ribeiro
mistura de esteres de'3, 5, 5 Trimetil pontos publicados em 28 de dezembro
L Ciclo/Ie.:cancã e de ácido inandelloo" de 3961.
ele N.V. Koninklijke Pharmaceutische
O termo 101.077 pri v- . . invenção para
Fabrieken Voorheen Brocades Sthee- "Nova fivela para cintos" de Carlos
rean 8: Pharmacia - pontos publi- Lázz.aro pontos publicados em 28 de
cados em 28-12-61; às reivindicações dezembro de 1961.estabelecido em São
num total de 3 pontos Mais a prio- Paulo.
ridade.
• O termo 100.426 priv. invenção para
O termo 91.684 - priv. invenção "Aperfeiçoamentos em máquinas para
para "Processo para a preparação de beneficiar arroz" de Indústrias e Coesteres de vitamina A" de F. 110ff- mércio Parronchi S. A. pontos publit
_e
•
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cedas em 28 de dezembeo de 1961 as
reivindicaeões num total de 6 pon.tos.
.
O termo 102.488 priv. invenção para
"Aperfeiçoamentos introduzidos nas
instalações para a respiração de mergulhadores" de Otto Felts de La
Roca pontos publicados em 28 de dezembro de 1961 as reivindicações nuns
total de 2 pontos e retifico o final . do
19 ponto: ... a) o atasse redutor 8".
um mano redutos' de depressão, quem
dizer que funciona sob. a ação da-depressão causada pela aspiração do
mergulhador; b) a evacuação do ar' aspirado se faz na água na aproximidade imediata da membrana do mano
redutor e de qualquer modo a uma
distância do centro de empurrão deságua que mede a depressão necessáta membrana a altura da coluna de
redutor; c) o mergulhador teve o
ria para o funcionamento do mano
sedutor; c) o mergulhador, leva o
mano redutor assim como pelo menos dois recipientes que encerram a
pressão do ar respirável um ou mais
recipientes que. servem de reserva mediante o manejo de chaves quando o
mergulhador sente que sua provisão
de ar está a ponto de esgotar-se no
recipiente ou recipientes principais.
O termo 102.517 priv. invenção para
"Processo de mecanismo para. fazer
irradiações em produtos alimentícias"
de Curtias Wright Corp pontos publicados em.28 de dezembro de. 1961 as
reivindicações num_ total de 8 pontos.
O termo 103.107 modelo de utilidade para "Novo tipo de p,parelho a
gás funcionamento de motores a quatro tempos" de André Lodi nit:711-ti
pontos publicados em 28 de cle&G.'
de 1981, retifico o final do 19
... que serve para salda progressiva
do gás aspirado do motor.
O termo 103.292 priv. invençãcepara .
"Novo forno contínuo para cosimento
de blocos de cerâmica" de Serafim
Facella pontos publicados em 28 de
- dezembro de 1961, as reivindicações
num total de 5 pontos.O termo 103.938 priv. invenção para
"Aperfeiçoamentos em mecanismos
para enrolar fios em bobinas e shnilares" de Whitin Machine "Works pon-tos publicados em 28 de dezembro de
1961 as reivindicações num total de
13 pontos mais a prioridade.
O termo 103.971 priv. invenção para
"Cortador de calos" de Abrham,
Wroclevski pontos publicados em 28 de
••
dezembro de -1961.
O teimo 104.025 priv. invenção para
"Tela para projeções cinematográficas" de Nicolino• Barbalaco Prime
pontos publicados em 28 de dezembro
de 1961.
O termo 104.351 priv. invenção para
"Processo de preparação de nova base
indolica substituida" de Les Laboratoires leraneals de Chimlotherapie
pontos publicados em 28 de dezembro
de 1961 as reivindicações num total.
de 8 pontos mais a prioridade.
O termo -104.145 priv. invenção para

"Processo e aparelho para acabamento automático de uma superfície . com
dimensões extremamente exatas" 112
Caterpillar Tractor Co. pontos publicados em 28 de dezembro de 1961 de-.
positado em 27 de apesto de 1958.
N. 105.077 - Privilégio de invcr
ção para ,"Aperfeiçoamentos em ou ri,
lativos a .produção de material em folhas", de Heikki Olavi X. Hjellt, pot)
tos publicados em 2o de dezendr.de 1961, as reivindicações num total
19 pontos mais a prioridade.
N. 105.185 Modelo de utilidade
para "Nevo refrigerador portátil para
chopps". de .Edmund Henrichs, pon•
tos publicados -cm 28 de dezembro
de 1961, retifico o final do 1. • ponto
Imracha ou outro material flexível
pela outra extremidade a urna torar.1.-:.
disposta na parte interna da tampa e:
refrigerador. .
.
-
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N. 195.112 - Privilegio de inven- toa publicados era 28-12-61, as rei- dezembro de 1961, retifico o final' d a O termo n.° 102.2V privilégio de
ção para -Aperfeiçoamento em limpador vindicações num total de 2 pontes. 19 ponto: ....semelhante também rt a invenção para "Processo para tingir
O Térnio n° 106.765 - Privilégio parte dianteira do referido tampo.
de vácuo de estágio simples", de Gepiodutos orgânicos com corantes
de invenção para "Aperfeiçoamentos
O Térmo n° 107.443 - Privilégi o mentares." de Cilea Societé Anonyin
neral Electric Co; pontos publicado
em
ou
relativos
a
impeclancias
elétride
inyenção
para
"aperfeiçoanlent
os
em 28 de dezembro de 1961, estabecas espeelálmente resistências varia- em tinta para escrever e imprimir' pontos publicados tais 2 de janeiro de
lecido nos E.U. da América.
1962, a fórmula do 2.0 ponto saiu trurt -21
•
de* N. V. Ehi1ips Gloeilam- de -rasmo Oliveira. Pontes publi
N. 105.269 - Modelo de utilidade penfabrieken
- Pontos publicados em cadcs em 28-12-61, estabelecido em cada ficando 'o processo a disposição?
para "Camisa com dupla face utilizá- 28-12-61; as reivindicações num total São Paulo e retifico também eí flaa 1 dos interessados.
ri
vel", de Elia Sahelli Irmãos, pontos de 18 pontos mais a prioridade.
do 19 ponto: ....insetifugos e lnse
O termo n.° 102.526, privilégio de
publicados em 28 de dezembro de
O Termo n° 106.740 - Privilégio ticidas, aos ingredientes comumente invenção para "Processo para trata e
1961, as reivindicações num total de 2 de invençãot para "mancas de agi:, empregados na fabricação e no pre
massas dágua• tais como canais, ;los
lhas ou de rolos sem -bordos", de In- paro de tais tintas.
pontos.
lagos c semelhantes" de N. V. ele
N. 105.498 - Privilégio de inven- dústriewerk Schaeffler °HG-, pontos
Retificações
Bataafsche Petroletun Maatschappij çáo para "Processo e aparelho para re- publicados em- 28-12-61 as reivindimover as penas das máquinas depena- cações num total de 7 pontos e esO termo n.° 91.175 - priv, inven Pcntos publicados em 2 de janeiro
ia
deitas em abatedouros avicolas, de tabelecido na Alemanha.
ção para "Processo para a fabricaçã de 1962. .
O Termo n9 106.741 Privilégio de azo corantes" de Farbwerke Hoechso O termo n.° 103.842, privilégio de
• Gordon Johnson Equipement Co; pontos publicados em 28 de dezembro de invenção para "mancar vedado em Aktiengesellschaft Vorm Meiste: Lu Invenção para "Processo de produzir
de 1961, as reivindicações num total de particular mancai de agulhas", de cius 8s Bruning pontos publicados em derivados d& difenil ensina até agorà
Industriewerk Schaeffler oHG -desconhecidos substituídos na posição
8 pontos.
29-12-61.
N. 105.631 - Privilégio de inven- Pontes publicados em 28-12-61, as
O termo n.° 91.297 priv. iimanTea at de um resto fendico" de Sandoz Sciei
reivindicações
num
total
de
6
pontos
ção para "Aperfeiçoamento em produto e estabelecido na Alemanha.
para "Processo para a fabricação ri ciedade Anónima - Pontos publicados1
em fio revestido método e aparelhamenO Termo no 106.790 - Privilégio novos azo corantes metalíferos" de Cibo- em 2 de janeiro de 1962.
to para fabricação do mesmo'', de- Ge- de invenção para "aperfeiçoamentos Sociéte Anonyrne pontos publicados em
O tétano n.° 105.543, privilégio d,„'.°
neral Electric Co; as reivindicações nutn em corpos compostos e método de 29-12-61 as formulas sairarn truneadr. iinvençãopara . "Aperfeiçoamentos 44.
total de 16 pontos mais a prioridade e produção dos meámos", de General e as reivindicações num total de 7 ou reartivos a um processo para predu`estabelecido nos E.U. da América, Electric Co„ - Pontos publicados em pontos mais a prioridade.
zir um meio para influenciar o cresci.:
pontos publicados em 28 de dezembro 28-12-61, estabelecido nos E? U. da
mento de . plantas" de N. V. Philips'.
O
termo
n.°
91.460
priv.
invenção
América.
• de 1961.
para "Pracesso para a fabricação de Goeilampenfabricken - Pontos publiTermo
no
O
106.792
Privilégio
N. .105.798 - Privilégio de invennovos azo corantes croneiferos" de Ciba cados em 2 de janeiro de 1962,
ção para "Processo para o endureci- de- invenção para "aperfeiçoamento Societé Anonyme pontos publicado
. em retificado a fórmula que pertence ace'
em
sistema
de
refrigeração,
incluindo
mento de compostos de epoxido", de
29-12-61,
retifico
as
fórmulas
que
vai. 1. 0 ponto. '
circuito
de
degelo
de
gás
quente',
de
Ciba Societe Anonyine, pontos publica- General Electric Co._ - Panos pu- tom truncadas.
O termo n.° 90.105, privilégio de
dos em 28 de dezembro de 1961, as blicados em 28-12-61, estabelecidJ
Otermo 0. 0 100.022 peia.. invenção invenção para "Um processo para a
• reivindicações num total de 10 pontos pos E. 1.T. da América.
para "Processo para a obtenção de preparação de ruivo derivado- de acemais a prioridade.
Termo n9 106.78'1 - Privilégio agentes p raguicidasf, de C. H. Boelr- tanitida" de Boots Pura Drug. Co LiN. 105.807 - Modela de utilidade deOinvenção
para -aperfeiçoamentos
para "Nóvo modèlo d grampo para em. contrôles eletrônicos"- de The ringer Soba pontos publicados, ens 29 mited - Pontos publicados em 3 de
janeiro de 1962, retifico as fórmulas
aparelhos grainpeadores". de Burgio Rheostatic Co. Limited. Pontos pu- deOdezembro de 1961.
termo n.° 101.197 pr
" iv. invenção que sairam truncadás.
.Comércio de Máquinas Ltda., pontos blicados em 28-12-61, as reivindicaO termo ‘n.° 90.938, privilégio de
publicado: cru 28 de dezembro de ções num total de 14 pont'.'s e prio- para "Processo para a produção Cá estruturas coloridas a partir de viscosa"' invenção para "Liga metálica para sol1961, as reivindicações num total de ridade. O Termo no 106.791 - Privilégio de Ciba Société Anonyme ponto; pu- dadura" de N. -V'. Philips Glocilans3 pogtos.
N. 105.884 - Modelo de utilidade de invenção para "aperfeiçoamento- blicados em, 29-12-61 as fórmulas sai- penFabrieken - Pontos publicados em
3 de janeiro de 1962, fica retificado o
para "Um novo, filmo para secar atéia em sistema de contrôle de calar para rani truncadas.
O ternao n.o 101.938 priv. invençã'a 1.0 ponto que- saiu com os pontos naúmida", de Matérias Primas Feris Li- uni utensílio de cozinha". de General Electric Ca Pcntos poblicados para "Praceou' para • preparar novos Sgos. - 1. 0 - Liga metálica para
mitada", pontõs publicados ein 28 de em
28-12-61, estabelecido nos E. U. compostos tendo efeito relaxador eób-au
dezembro de 1961.
soldadura. -para o proporcionamento de
da América.
os músculos" de Carter Products tr,c. uma junta soldada, estanque ao vacuo,
N. 106.009 - Privilégio de invenO Termo no 106.839 ção para "Produção de peroxido de hi- de invenção para "aperfeiçoamento pontos publicadas em 29-12-61 depo- por entre duas superfícies de cerâmica*
ou entre um destas e urna . de metal,
drogênio pelo processo da antraquino- eai máquina electrodinâmica", de sitado em 24 de abril de 1958.
O termo n.° 103.748 prim. invenção. caracterizada pelo fato de compreender
na", de Pood Machincry And Chemical General Electric Co. Pontos publicaCo; pontos publicados em 2& de de- doi em 28-12-62, estabelecido nos V. para "Proces-so para e fabricação de, uma liga contendo. de 56 a 60% em
ácidos tioparabenicos", de Ciba Société. peso, dc cobre. e de 44 a 40% eia
zembro cie 1961, as reivinalic.ições num U. da, América.
O Termo. n° 106.793 - Privilégio Anonyme pontos publicados cru 23 da' peso de titanio. - As reivindicações
total de 7 pontos mais a 'prioridade.
N. 106.220 - Privilégio de inven- de invenção para. "aperfeiçoamento dezembro de 1961.
num total de 2' pontos mais a prioriO termo n.° 103.993 'Priv. invenção dade.
ção para "Aperfeiçoamento em motor de em matriz para células electrolumi_
corrente alternativa para duas tensões'', nescentes' , de Sylvio Isaías Alves. para "Compostos cré sulfbnabida" de
O termo n.° 91.666, privilégio de
de General Electric Co; pontos publica- Pontos publicados em 28-12-61, es- Merck- & C.° Inc. pontos publicadiss invenção para. 'Recuperação de acetabelecido
nos
E.
U.
da
América.
dos em 28 de dezembro de 1961,- es29. 12-61 as fórmulas miram trune tona, 'pura" de Nereides Powder Co O Termo M 106.975 - Privilégio iradas-.
tabelecido nos E.U. da América..
Nisto* publicados em 3 de janei:o
de
invenção
para
"processo
para
faN. 106.328 - Modélo de utilidade
O termo n.° ros.16t priv. invere- de 1962'.
para "NUvo tipo de estampo para abrir bricar componentes graxo3 digeri- ção para "Agentes fungicidas e sua pretennee n.° 97.872, privilegio de
veis com alto ponto cie derretimento
furos em chapas metálicas", de Virgilio para
de Aldolf Rosenberg. paração" de E. Merck' Aktiengcsel1s- invenção para "Dispositivo para fixaCardoso Pina, pontos 'publicados em Peitosforagem",
chaft pontos publicados em 29-121-6I- ção- de saltos de calçado" de Eduardo.
publicados. em 28-12-01.
• 28 de dezembro de 1961, as reivindiO Teirmo n° 197.032 - Privilégio as reivindicações num total 'c 8 pcn- Espinosa de Los M.e:acros y Dato cações nuns total de 6 pontos.
de invenção para -Dispositivo para a tos mais o prioridade.
Pontos publicados em3 de janeiro de
N. 106.276 - Privilégio de inven- refrigeração, por subtração- de calor
1962', retifico a final dó 1.° ponto: ...
RetilicaçJes
ção para "Esquema de oseilador para de\ um eletrodio fortemente carregado
no corpo e um parafuso que penetra
freqüência elevadas com transistor", de de calor de um tubo de catodio inO terno n.° 95.245, privilégio de pela' outra fac edo corpo metálico atraTèlefunken G. M. B. H.. pontos pu- candescente", de Simons Halske
blicados em 28 de dezembro , de 1961, Aktiengesellschaft. Pontcs publicados invenção para "Processo. de preparar vessa este c entra e penetra no mateas reivindicaçõea num totat de 3 pon- em 28-12_61. as reivindicações num 3 animo piridazinas 6 substituídas" dc rial do corpo do salto,, caracterizado
total de 6 pontos e estabelecido na American Cyanamid Company, pontos per° fato de compreender uns rebaixo
tos mais aprioridade.
publicados cor 2 de janeiro de 1962, na- face inferior da corpo metálico: e
N. 106.280 - Privilégio, de invena Alemanha.
O Termo n" 107.111 - Modelo de as fórmulas saíram truncadas ficando uma capa de couro que se aplica à
ção para "Melhoramentos em sistemas
telefónicos", de Standard Electrica So- utilidade- parar ".uni dispositivo gi- o processo a disposição dos interes- face inferior do corpo metálico por
ciedade Anõnima", pontos publicados rarário, portador. de vasilhamas para sados.
meio de uma saliencia que tent a mesma
geladeiras", de Alfred Weiner PonO térmo re° 98.268, privilégio de
em 28 de dezembro de 1961.. na reivine, tos
publicados em 28-12-61, as reivin- invenção- para "Processo de produzir forma que o rebaixo. previsto na face
dicações num total da 13 pontos mais dicaçõeS num total de 4 pont:s e esinferior- &a corpo metálico. Deposia prioridade e estabelecido no, Estado, tabelecido na Estado da Guanabara. novos derivados, triazinicos e seu em- tudo eia 7 de *março de 1957. •
da Guanabara.
O' termo. tr.° 96.277, privilégio de
O Termo no 107.221 - Privilégio prego para influenciar o crescimento de
a.N. 106.692 - Modelo de utilidade de invenção para "balança para con- plantas" de J. R. Geigy A. G., pon- invenção para "Nevo. dispositivo para
para "Um ntvo modelo de suporte ou tagem dos pegos movidos sól;re uma tos publicados em 2 de janeiro de 1962 esterilizar mamadeiras" de Peter Gotbase para plantas, flóres. velas e obje- correia transportadora', da Toledo estabelecido na Suíça.
tschalk e Otto Stermami. - Pontos
Scale exp. Pontoe publicados em
tos similares",
O termo n.° 99.538, privilégio de publicado,: ans"3 de janeiro de 1962.
Reme
-•
26-12_61,
as
reivindicações
num
total
Ottcr Felts der La
Pontos
invenção para "Polimerizaçã'o de- comtermo n.° 101.404, privilégio de
publicados em, 28-1241
Pstnbeleel- de 9, pontoe e estabelecido nos E. U. postos eti;.enicámente imatura dos" de
invenção para ...Processo para a obtenda
América.
11
da em. São Paulo e
O Termo no 107.331 - Privilégio Imperial Chemical Industries . Liniited, ção de tartrato de calejo a partir de
de novembro de 19f93:.
O Termo no 108.697 - P, -.1J'.gio de de invenção para "aperfeiçoamentos pontos, publicados em 2 de janeiro de esiduos em vinificação", de Orandi t.,
invenção> para "Estante Etaital~1 ent fogões. a gás", de Cansam Arno 1962, as reivindicações num total de Massera Sociedad Anonima Industrial
- De Salvador Peltiso
- Fon- Enck. Pontos publicados era 28. de 13, pontos mais a prioridade.
Comerciei
Pontos publicados em
•
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3 de 'janeiro de 1962, depositado- en:,
1 de • abril de 1958.
O tèrmo 104.014„ privilégio de
, invenção. para 'Instalação em máquinas de tecer e fiar para evitar a ruptura do fio" de Hermann josef Pross
Pontos publicados em 3 de janeiro
de 1962, depositado em 29 de juiho
de 1958.
••• • •
O termo ri.° 106.135, privilégio de
invenção para "Aperfeiçoamentos no
Mecanismo -de comando de brise solei]
ou dispositivos semelhantes de joaqu!cn Pires Soares —...Pontos publicados em 3 de janeiro de 1962 as reivindicações mini total de 2 pontos.

er. 4 de janeiro de 1961, estabelecido
ern São Paulo. •
O térnio n." 103.588, privilégio de
invenção para "Uni • dispositivo para
cortar tecidos aclopável a mávlinas de
coser e bordar" de Gonçalo Regis Nogueira Pontos' publicados em 4 de
janciro de 1962. ' depositado em 4 de
julho de 1958.
O termo n." '105.124, Privilégio de
invenção para . "Desdobramento da lisina" de E. 1. da Pont de Nemours
and Co Pontos publicados em . de
jaaeiro de 1962. •
O termo n." 105.541, privilégio de
invenção para "Dispositivo para fechamento de garrafas sob alto . vacuo" de
Raffaele Pirro — Pontos publicados
em 4 de janeiro de 1962.
termo n.° 106.053, modelo de utilidade para "Nõvo tipo de dobradiça
com duplo amortecedor" de Ronaldo
Barbosa — Pontos - publicados com 4 de
janeiro de 1962, as reivindicações num
total de 4 po94os.
-(O termo n.° . 120.761, privilégio de
invenção para "Aperfeiçoamentos em
ou rerativos a conversõres de voltagem
transistores" de N. V. Philips GloeilamPenfabrieken — Pontos publicados
em 4 de janeiro de 1962.

•

- Janeirõ de 1962

•

1 — "Um dispisitivo suporte -de nó truário para conjuntos de lenço, grade gravata", caracterizado por consti- vata-borboleta-.
tui,'-SC de unia peça de 'mate.rial flexível
e indefortnável, leve, preferivtimeine
plástico, can o fe:tio de V, ' can os lados quebrados para fora e 'lig:kali/ente
fletidos para dentro, como se fizcsc...on
parte de um diedro, em cujo vérÊce
truncado há um ge• nchu. •em duplo L.
Invertido, voltado para a face interna.
Segue-se o n."- 2.
, TERMO N." 126.864
Dep. em 20 de fevereiro de 1961
.
— Moclêlo industrial.
Requerente: Oswaldo. Colombo —
São Paulo:
Pontos caracteristicos: "Nova . configuração em perfurações de perfilados".

.
Retificações
O rermo ri:9 77.111, privilégio de
invenção para "Processo para aperfeiçoar e estabilizar composições para inalação nasal" de Abbott Laboratories —
1
Um Uivo e original nmelè4o
Pontos publicados em 4 de janeiro
invólucro-mostruário para cánjuntos de
de 1962.
lenço-gravata-borbota, caracterizado
O termo n.° 87.1'96. privilégio de
por constituir-se de unia chapa' quainvenção para "Nõvo segredo para
:lreingular, de ucrt lado , da qual parte
cofres e outros" de Mariano Foix Riurna projeção em forma de gancho de
dependurar 'e a certa distância de suas
bas — Pontos publicados ém 4 de janeiro de 1962..
bordas acha-se . adaptada firmemente
uma caixa de material plástico transpaO termo 92.153— privilégio de
rente, através do que se. vêem presos
invenção para "Nõvo. processo de fasare a dita placa um lenço . dobrado
bricação de copos de papel sem emene acima dèste uma gravata tipo. borda" de Tetsuo Ohashi — Pontos . ouPrivilégios de Invenção
bolet.a . •
Wicados em 4 de janeiro de 1962.
1 — "Nova 'configuração em perfuSegue-se o segundo ponto.
O tenno n." 92.556, privilegie; de
TERMO N. 126-.044
rações , de perfilados", caracteriza-se
•
• invenção para "Estrutura de aço de
pelo fato de as peffuraçõeS se dispoDe 23 de janeiro de 1961
—
forma circular sustentada- por um eixo
rem alternadamente nas abas do perfiTERMO N.° 126.887
Walter Gargi — São Paulo.
central provida boxés para a guar:
lado, em fileiras Contrapostas e alterda -de automóveis" de José Sampaio
Pbritos: Nova e original configura- nadas, e cada perfuração apresenta-se
1951
• De 21 de fevereiro
Freire -- Pontos publicados em- 4 de ção aplicaz.a a ventiladores de teto — -na forma de rasgo c-oin contõrnos em
janeiro 'de 1962, depositado em 19 de Modelo industrial.
arco de circulo, concordados com conThe Eletric Storage Battery Compatemos em ara de circulo, concordafevereiro de. 1957, as • reivindicações
Estados Unidos da América.
dos cem semicirculos e orientados álter- ny
num total de 2. pontos.
.
.
nadamente.
O térmo n." 99.075, privilégio de
Pontos: Nóvo • modelo de lanterna
Segue-se o segundo ponto.
invenção para ."Processo para hicirolise
elétrica portátil, modelo industrial.
interrompida de amido"
Cora Fre):
ducts Co
Pontos publicados em 4
' da janeiro de 1962.
TERMO 1\1:i 126.894
O termo n." 100.764, privilégio de
De
21 de fevereiro de 1961
invenção para 'Equipamento de ativa. A. — São
ção frigorifica para geladeiras"- de Dr.
Alumínio do Brasil
Paulo.
Prof . Frederico' Worschitz e Dr . Rei• nalci Leopoldo Vali Groede — Pontos
Pontcis — Nevo modélo de contrapublicado em 4 de janeiro de 1962,
pese para panela de pressão — São
as reivindicações num total de 5 ponPaulo.
tos e estabelecido na" Argentina e São
1 — "Nova e ;original configuração
Paulo.
•
..
aplicada a ventiladores de teto", com
pendente fixo, dotado, na extremidade
O termo 11-9 101.265, privil'égio
Invenção para "Aperfeiçoamentos em livre, de peça etn forma de campanuda
sistema' ciescongelaclor tipo de gás quen- invertida, caracterizada pelo fato de que
te" de General Electric Co — Pontos tal campânula é suporte de elipse tupublicados em 4 de janeiro de 1962, bular, disposta em ,plano vertical, sudepositado em 27 de março de 1953. porte, no sentido lorigitudinal, de duas
hastes paralelas, que, nas extremidades,
O termo n.° 101.86-1, privilégio
apresentam pôs, trapezoidais -ou em
invenção para- 'Aperfeiçoamentos em forma d.e paraletlogramos. sendo que,
dispositivos porta modelo.. aplicáveis na parte inferior da' elipse • tubular, se
aos teirnos copiadores hidráulicos" de articula motor, que aciona pás de venI • — 'Nôvo modelo de ltinterna eléJoão da Costa Miranda — Pontos em tilador usual.
trica portátil, adaptável a um acumula2'
4 de janeiro de 1962.
9
2.
Segue-se o ponto n.
dor ou pilha sêca de seção substancial• O termo n.° • 101.877. privilégio de'
mente quadrada, caracterizado pelo fato
invenção porá "Serra circular et eixo
Pontos Carac-teristicos
de compreender uma base de configuradc rotação virtural e corja profundidaTERMO N.' 126.243
— Nõvo Modêlo de contrapeso ção, substancialmente, - quadrado, de
de de corte superior ao raio" de RugDe 31 de janeiro de 1961
para panela de pressão, caracterizado cantos rebaixados c parte central le:
gero Santilli — Pontos publicados em
pelo fato de ser constituído 'por tua vantada e de configuração circular: e
Erwin Meyer — São Paulo.' •
4 . de janeiro • de' 1962. depositado em
um refletor do tipo parabólico, articulaPontos — Um dispositivo suporte de corpo r de revolução tendo `uma parte do por meio de duas pe& cooperantes
23 de ábril de 1958.
inferior
cilíndrica
terminada,
superiorclhe gravata, modelo industrial.
O termo n.° 102.021, privilégio
cai forma cie U, à parte superior plana
mente, por uma parte trcmcônica.
invenção para "Dispositivo limpador 'e
c circular do referido suporte.
Seguem-se os pontos 2 c 3:
co7ctor de resíduos acumuláveis na lâSegue-se o segundo ponto.
mina da navalha" de José . Francisco • c
Guilherme Francisco — Pontos publiTERMO N:" 126.872
TERMO N9 126.889
cados eni 4 de janeiro de 1962. depoDe
20 de fevereiro de 1961
sitado em 29 de abril de 1958.
de 21 de fevereiro de 1961
O termo n.° 102.844, privilégio
Cursi
Requerente: Bernardini
The Electric Storage- Batteu Cominvenção para "Processo para a iam:Estado de São Paulo. .
pany — . Estados Unidos da América
nação conjunta de duas 'ou mais fõlhas
,
Pontos caracteristicOs de patente de do Norte.
ou lâminas de materiais elastomeros
modelo industrial para "Um nevo e oriPontos — Nevo modelo de pilha
e termoplasticos naturais ou sintéticos"
ginal modelo. de invólucro — Mos- seca -- modelo Industrial.
Pontos publicados
de Georges .Ebel
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bem como de duas saliências arqueadas laterais, também contornantes de
orifícios internos, trecho éste que o
continua segundo lingueta retangular
recurvada e revirada sôbre o trecho
plano, tendo contôrno extremo arredondado e provida de rasgo central
longitudinal, extendido até mais da
metade do referido trecho plano; e
a alça sendo formada por estreita
faixa plana retangular, separada, por
curtos trechos inclinados e de secção
levemente estrangulada, *de dois alargamentos extremos e opostos, também com orifícios centrais; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
PONTOS CARACTERISTICOS
19 NôVr o modélo de pilha sêca, do
tipo retangular e de uni só elemento,
caracterizado pelo fato de apresentar
bordos superiores e inferiores chanfradoos ao longo de tôdas as suas
periferias e limitados, nas superfícies
de Vaio e de fundo da pilha, por canais periféricos de formato, substancialmente, losangular.
Seguem-se os pontos, 2, 3, e 4 reivindicações.
-TERMO N9 127.082
de 9 de novembro de 1960
Sérgio Luís de Souza CipulIo — S.
Paulo. .
Pontos: NU° congelamento da geladeira — modêlo industrial.

•

.ar New° tipo de sorveteira automá=
mática adaptável no congelador da
geladeira, caracterizado por. se formar de um recipiente feito de duas
partes, que se rosqueiam, a inferior
servindo para receber os ingridientes
dos sorvetes e, a superior, servindo de
tampa para suportar o motor elétrico que aciona os agitadores e permitir a fixação do diapositivo no congelador, através de parafusos.
Seguem-se o segundo e último ponto.

inda, constituída pela combinação de
TERMO N.° 127.234
café torrado e muido, com percentaDe
12 de novembro de 1960
gem devidamente regulada de açúcar
ou de qualquer outra matéria-prima
José Domingos . Braga — S. Paulo.
equivalente e neutra, não prejudicial
Pontos — Novo e original desenho
à. saúde pública, caracterizado pelo
fato cie o café em p6 ser solúvel com para 'capa protetora plastifivafa de disdosagem certa para cada paladar e cos ern geral — Desenho industrial.
mesmo para diético, pó êste, que prensado, toma a configuração de pastilhas ou em qualquer outra forma geométrica desejada.
Seguem-se o segundo e último ponto.
TERMO N.° 127.202

De 31 de jancirp de 1961
TERMO N9 127.18.
tonos Somogy — S.' Paulo.
De 3 de fevereiro de 1961
Pontos: Café' em pó soluvel com do1.0 ) Novo e original desenho para
brimaldo Grimaldi — São Paulo.
zagem certa e prensada na configura- capa protetora plastificada para disPontos: Uni nôvo tipo de aparelho ção do próprio grão de café — mocos em geral, caracterizado pelo fato
'para cortar telha e outros materiais délo industrial.
de compreender como motivo principal,
modèlo industrial.
ao longe, uma cadeia de montafthas num
plano elevado, seguindo depois um gru•
po de prédios quase todos de forma
retangular.
Seguem-se os pontos dois e três.

19 Ne1vo tipo de aparelho para cortar telha e outros materiais, canstituido por uma estrutura de metal ou
de qualquer outro material apropriado em côres e tamanhos variáveis,
caracterizado pelo fato do • aparelho
ter a configuração da letra V, justaposto numa base em plano.
1.0 ) Café em pó, soluvel com dozaSeguem-se o segundo e último ponto.
gem
certa e prensach na 'configuração
^
do próprio grão de café, constituido
de café torrado e moldo com percenta•TERMO N9 127.187
gem de açttcar ou qualquer outro prode 6 de fevereiro de 1961.- duto equivalente, regulado para os mais
Tecnart Importação e Comércio Li- variados paladares, servindo também
mitada — São Paulo.
para diético, caracter;zado pelo fato de
Pontos: Um nervo tipo de discador o pó, depois de prensado tomar a separa telefone — modêlo
melhança de um grão de café ou de
qualquer outro fruto, em cores e tamanho desejado.
Segue-se o segundo e o último ponto.
1° Nôvo tipo de discador para teleTERMO. N.° 127.214
fone, constituído por. uma peça mados
mais
variados
mateciça, feita
De 9 de novembro de 1960
riais em côres variáveis, transparentes ou não, caracterizado pelo fato
José de Souza Pinto — S. Paulo.,
do' referido discador ser moldado na
semelhança da pena de uma ave.
Pontos: Novo e original modêlo de
Seguem-se o segundo e último ponto. pratinhos de papelão modélo industrial.

• TERMO N9 127.197
de 31 de janeiro de 1961
••
Janos Samogyi — E — Nilo Bianhi — São Paulo. •
Pontos: Uma nova forma de café
TERMO N . 127.087
em Pó solúvel prensado na semelhança de pastilhas circulares ou em
Hideo
— São Paulo.
qualgus: outra .aatifiguração geoméModêlo industrial — "Novo colche- trica desejada — modal industrial.
te para roupas" depositado em 24-2
de 1961:

2

FIG.11
PONTOS CARACTERIST 'CIOS
1 9 Novo cohliete para roupas, formado cru duas peças separadas, quais
sejam gancho e alça, caracterizado, o
gancho, por compreendsr inicialmen- • 1 9 Nova forma de café ein pó soe um trecho plano e substancialmen- leivel e prensado na semelhança de
te triangular, provido de alargamento pastilhas circulares 'ou em qualquer.
circular. extremo, com orifício central outra configuração geométrica .deu•
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1.°) Novo e original modèlo de pratinho de papelão, ,caracterizado, por ter
a borda periférica provida de uma pluralidade de gomos, divididos por vin- radiais divergentes na direção externa da borda do prato, ou seja convergentes para o centro do dito prato,
configuração os gomos em relevo, que
sio de secção transversal curvilinha e
que vão se alargando gradativamente
ia direção da borda do prato.
Seguem-se os pontos 2 e 3.

TERMO N.o 127.314
De •2 de março de 1961
S.A: Industeias Reunidas . Matarazzo — S. Paulo — Filial no Estado da .Guanabara.
Pontos: Novo e original desenho ornamental para tecidos desenho industrial.

1.°) Novo e original desenho ornamental para tecidos», em côres contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando listras, repetidas e Intercaladas, em combinação- de côres, dispostas no sentido
vertical medindo de largura, aproximaa primeira — 4 nuns., a se.
gunda —40 mms., a terceira --- 17 ruma,
a quarta — 7 mias., a quinta —
mias., a sexta 7 nam.s, a oitava
48 mias., a nona — 10 mias., a décima'
— 2 mias., a décima primeira —
13 mias., a décima segunda — 28 mias,,
a décima terceira — 22 mias., a crédula quarta — 13 mias., a détima quinta — 7 mm.s, a décima sexta —27mms,
a décima sétima — 6mms., a décima
oitava — 23 nuns., a décima nona —
24 nims., a vigésima — 30 mias., e a
vigésieea primeira — .10 nuns., sendo:
as segunda, oitava, décima quarta e
vigésima listras estampadas em cOr •
mais clara, chapada, com. sobreposição
da cor média em estreitas listras. As
primeira, terceira, sétima,. décima priageira, décima terceira, décima sexta e
décima nona listras estampadas na ebr
média, chapada; as quinta, décima segunda, e décima oitava listras estame
padas na cor mais escura: as quarta
e décima quinta listras estampadas na
mesma --ceir clara contrastante das ou..
tras listras descritas; as sexta e décima
sétima listras, também Iguais em cbr
viva contrastante c, finalmente, a nona
e a vigésima primeira listras no branco
do fundo, todo o conjunto realizado em
5 cores sobre fundo branco.
Segue-se o segundo e último watsbl

e
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TERMO N. 127.311
Patente de Modelo Industrial
Depositado em: 2 de março de 1961.
Requerente: Arnaldo João Neves.
Titulo: <Nova e original configuração aplicada a pedras utilizadas em
toucador para cuidado da pele».
REIVINDICAÇÕES

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
rizontais, que terminam nos dois lados era pcutinhos. A cir mais clara
às vêzes aparece isolada em pequenas manchas, dando efeito da luz ao
descair°. Todo o conjunto estampado em 4 cOres sAbre fundo branco.
Segue-se o segundo e último ponto

TERMO N.° 127.127
De 9 de novembro de 1960
José de SOuza Pinto — S. Paulo.
Pontos: Novo e original desenho decorativa para pratinhos de papelão —
Moièlo industrial.

Janeiro de 1962

dos na mesma cin. das Miras, cha- tivos representando um galho
pados, e têm em ambos os lados mo- celtal, comprido e curvo e 4 gativos cot forma espiral, ou pequenos lhos um pouco menores, colocados

galhos, no mesmo ponto de onde
saem pequenas flAres formadas de
cinco pétalas e com fijetes bicudos
em volta. Todo o conjunto estampado em 3 córes sôbre fundo tinto prêto
e em estampa roida.
Segue-se o segundo ponto.

TÊRMO N.° 127.323

De 2 de março de 1961
S. A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo — São Paulo — Filial
no Estado da Guanabara — Pontos — Ndivo e original desenho
ornamental para 'tecidos — modelo industrial.

1.0) eNova e original contiguração
aplicada a pedras utilizadas em .toucador para cuidado da pele», Constituídas
'de pedra natural ou artificial, poros.
I) Novo e original desenho decoracaracterizada pelo fato de, apresentar
a forma de corpo de ratinho ou de tivo para pratinhos de papelão., 'caracunia meia pera, isto é com região an- terizado por dois campos distintos, seterior, sendo que na parte superior e parados por linhas circular, um ocupanposterior se apresenta nervura, longi- do a reg:áo central e outro a região
tudinal central que se acentua grada- periférica que constituem respectivamente o fundo e a borda curva do
tivamente para traz.
Segue-se o segundo e último ponto. r rato.
Srguein-se os pontos 2 , 3 e 4.

1.°) "Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos", em côres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando gatos de pequeno tamanho, alguns em pé,
outros deitados e ainda outros
deitados com uma trmbeta na
bca e, no espaço deixado entre
estes motivos, pequenas flôres jogadas irregularmente seibre o fun•
i'ÊT1510 N. 127.317
do. Os gatos são estampados em
TNIMO N. 127.313
De 2 do março de 1961
uma c& chapada com contôrno e
De 2 de março de 1961..
detalhes em filetes de côr mais
S. A. Indústrias Reunidas F. MaSociedade Anônima Indústrias P.e- escura, destacando-se no pescoço
tírazzo — S. Paulo — Filial do Esunidas F. Matarazzo — S. Pact:o — de cada um dos gatos pequeno
tado da Guanabara.
laço estampado em côr viva, cha111a1-- Estado da Guanabara.
P011tOS — NU° e original desiili
ornamental para tecidos — desenho
Pontos: Nós-o e original desenho para e contrastante. As flôres são
industrial.
ornamental para l&riauc - 11..cprily) estampadas numa oôr chapada,
contrastante dos filetes que as
Industriai
contornam e têm na base um pequen ogalho com duas fôlhas.
Todo o conjunto estampado em
quatro côres sôbre fundo branco.
Segue-se o segundo ponto.

de ambos os ados do gaho central, todos, porém dispostos no
sentido vertical, ascendente, e representam desenho em "estilo rococó". Do centro de cada galho
saem 1 ôlhas curvadas que terminam, às vezes, em espiral ou formam círculos irregulares; desenho
bastante cheio, onde os motivos
são ligados, e cobrem quasi inteiramente o fundo, deixando aparecer o mesmo apenas em pequenas manchinhas. Todos os motivos do desenho são formados por
símio dos pequenos riscos verticais
o estampado em 4 cóses; 2 claras
e 2 médias, o que dá ao mesmo a
impressão de luz e sombra e imita a estampa "sur-chaine". Não
raras vezes estas . côres se juntam
em sobreposição, formando novos
efeitos das ceires. Sôbre todo o
desenho existem riscos pequenos,
verticais, feitos por meio dos filetes finos, em côr mais escura .que
seguem a direção e os contôrnos
dos motivos e dão aos mesmos
maior realce. Todo o conjunto
realizado em 5 côres si:4)re fundo
branco e em estampa coberta.
Segue-se o segundo ponto.
_
TERMO N. o 127.322
De 2 de março de 1961

S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo — São Paulo — filial
no Estado da Guanabara — Pontos — Nôôvo - e original desenho
ornamental para tecidos — São
Paulo — filial -- Estado da Guanabara,

•

TERMO .N.° 127.321
De 2 de março de 1951.
S.A. Indústrias Reunidas ' F.
Matarazzo — São Paulo —.Filial

— Estado da Guanabara — Pontos
— Niàvo e original desenho ornamental para tecidos — desenho

Industrial.
1.°) "NiSvo e original desenno
or- namental para tecidos", em CUCS
namental para tecidos", em e6res contrastantes e variadas, caracteriza.
1.*) — INOVO

e

Uni:Alai UeSent10

contrastantes e variadas, caracerIza•
do por compreender motivos repre
sentando listras alternadas, disposta:
no sentido vertical, medindo de lar•
gura. mais ou menos: a primeira lis„
tra 95 tom., a segunda 65
terceira 75 irem., e a quarta 65 mm..
A 1.' e 1' listras silo formadas poli

do por compreender motivos representando galhos de rosas estilizadas,
iguais, jogadas irregularmente no
fundo e ligadas entre st por meio
dos galhos. Cada rosa é feita cem tiIdes grossos, estampados em uma
ar viva chapada e, dentro de cada
pétala, motivos curvados que leni=
reserva do fundo tendo, cada unos bram renda "guipure". Em volta de

delas, no centro, manchas, medindo cada rosa filetes com bicos de ambos'!
95 x 35 mms., em forma de ovel os lados, estampados na mesma cOr
irregular e colocadas lima s8bre
nutra com a disiftncia de 1 cm,. e- tampadas em duas ares diferentes,
chi padas e interedladas: uma eór Ni.
VII e nutra média. As 2.* e 4.* listras ção estampadas em 2 cAres
brepostas com efeitos de meio tom
e enrecentam rigrns irreculares. ho-

do centro das flóres. Cada rosa tem
na base um galho com três Olhas de
um lado e urna Ulha do outro. onde'

se observa um pequeno botão. tam1.0) "Nôvo e original desenho
bém bastante estilizado, estampado
na mesma maneira que as flAres. Os ornamental para tecidos", em côgalhos que unem as rosas são reali- res constrastantes e variadas, cazados por meio dos filetes estampa- racterizado Dor compreender mo-

tos — Nóvo é original desenho
ornamental para tecidos", em
córes constrastantes e variadas,
caracterizado por compreender
motivos representando lejues estilizados, dispostos em sobreposição, apresentando na parte superior reservaa do fundo com filetes pretos, finos e compridos em
volta, existindo riscos no sentido
vertical estampados em uma cõr
média que, saindo da parte superior, vão se seperando na parte
inferior para formar o leque. Por
cima da chapola grande do fundo, galhos em côr escura com peqUenas flores que lembram ir&
de maçã, flores estas estampadas
em cós clara, chapada e estampa
roída, com pequenos filetes pretos
no centro que forma o raiôlo das
flores. A parte inferior dos leques
é feita por meio da slistras irregulares recortadas, estampadas na
mesma côr chapada das flores,
todo o conjunto em cinco côres
sõbre fundo tinto e em estampa
roída.
Segue-se o clichê.
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Termo n. 9 .516.610, de 16-11-61
José Maria Pereira
São Paulo

CIDUSTRIA DE

.• PENORES

ARTEFAT OS DE
PUSTICOS BRASILMAR

JOMAPE
Ind. Brasileira

Ind. , Brasileira

Classe 40
Artigos na classe

Classe 4
Artigos na classe

Termo n. 9 516.611, de 15-11-61
José Maria Pereira
São Paulo

Termo ri.' 516.619, de 16-11-61
Indústria de Adesivos São Benedito
Ltda.
São Paulo

JOMAPFA...,
AMBIENTES .
ARTISTICOS P.Bj.
DECORAÇEÇES

Termo n. 9 516.631, de 16-11-61
Droga São Lucas Ltda.
São Paulo

SIO LuCA,S

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira
Classe 4
Artigos na classe
Classe 3
Termo n. 9 516.620, de 16-11-61
Artigos na classe
"Estética" Promoções, Publicidade e
Termo n. 9 516.632, de 16-11.61
Editora Ltda.
A Lusitana de Cereais e Miudezas Ltdz.,
São Paulo
São Paulo

Teimo n. 9 516.612, de 16-11-61.
"Naimar" Magazine Limitada
São Paulo

ESTETICA
ind. Brasileira

NADAM
Incl. Brasileira
Classe 36
Artigos na classe
Termo n. 9 516.613, de 16-11-61
"Ambrosiana" Companhia Gráfica e
.
Editorial
São Paulo

.

Classe 28
Artigos na classe

PESTRELL

Classes: 33 c 10
Titulo

ALIBROSIANA

Terra on. 9 516.629, de 16-11-61
Castellani Francesco
São Paulo

Termo n.° 516.618, de 16-11-61
Indústria. de AdesivOs São Bea.ttliti
Ltda.
São Paulo

,

Industrie. Brasileira

k LUSITAVA

C:asse 32
Artigos r.a classe
Ténno 11. 9 516.621, de 16./1-61
Confecções "Pixoxó" Ltda.
São Paulo

Classe 41
Artigos na classe
Termo n. 9 516.633, de 16-11-61
Creações Ru-Ri-Ta Ltda.
São Paulo

PIX0X0
, Ind. Brasileira

RU-RI-TA 1

Clasae 36
Artigos na classe
Termo 11. 9 516.622. de 16-11-61
Imag - Industrial e Mercantil de Máquinas Agrícolas Ltda.
ão Paulc-

IND.

BRASILEIRA

Amem:~n••

.

-

Classe 25
Artigos na classe

Termo n. 7 516.614, de 16-11-61
Comercial "Penco" Lt.ia.
São Paulo

YENCO
Ind. Brasileira.
Classe 50
Artigos na classe
Tatuo n." 516.615. de 15-11-61
Mercearia Bem Trato Ltda
São 'Paulo

BOM TRATO
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na classe
Te . mo n." 516.616. de 16-1 t-51
Bar e Lanches Grua Ltda.
São Paulo

ADERIT
Ind. 3rnalleire.
Classe f,'0
Artigos na classe

IMLIG
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na classe
Termo n.'' 515 623
Luiz C. "-

Classe 36
Artigos na classe

61

4
Artiaas na classe

I MBRAZAR

JE-REVIAN
Ind.. Brasileirs
•
•

IND. BRASILEIRA

•

-. termo ti. 9 516.624.

Ltd.t.

Restaurante "Loa:L:N..
Sãc, Paulo

Ind.. Jrz--rr:.:".

Classe 17
Artigos na classe
Termo n.° 516.635, ne 16-11-61
Confecções Arja Ltda.
São Paulo

cn

Classe 41
Artigos' na classe
Termo n. 516-.625. e 16.11-51
Garage Ana .Roa Étla.
Paulo

ARj4

Indústria Brasileira"

•7 Ui

ABA ROSk
Ind. Brasileira

Classe 50
Termo n. 516.617, de 16-11451
Artigos
na classe
I.adústria de Ades'vos São Beaed!to
Ltda.
Termo n." 516.627, de. 16-1.1-61
S5z) Paulo
Bar e Pet..:!-..-;,.-iras "Morgado" Ltd?.
Paulo
(Ince
1.10ri GADO

Indo Brasileira

Termo n. 9 516.634, de 16-11-61
Emuladora Brasileira Imbrazar S. A.
São Paulo
•

Ind. Brasileira
-po
ALtigos na classe

Classe 36
Artigos na classe

Termo ri.' 516.637, de 16-11-61
Cr .n ércio e Indústria de Auto Peça
LeS Ltda.
São Paula

Ind.. brasileira
Classe 21
Artigos na classe
Termo n. 9 516.640, de 16-11-61
R. Brochsz:eán
São Paulo

--

GRAVATEX 1
índ. Brasileira
Classe 36
Artigos na classe
Termo n. 9 516.641. de 16-11-61
Comercial Guadaltirie Ltda.
ão Paulo

GUADALUPE
IND. BRASILEIRA.
Classe 41
Artigos na classe
Termo n. 9 516.642, de 16.11-61
Itnocasa - Imobiliária, Comercial e
A gricola S. A.
São Paulo

IMOCASL

lnd. Brasileira
Classe 50
Artigos na classe
Termo n.° 516.643, de 16-11-61
Radimpress Publicidade Ltda..
São Paulo

RADIMPRESs
'Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na classe
Termo n. 9 516.644, de 16-11-61
Bernardino Marques
• Paraná
, VÃS& LIAR QuEs
Classe 41
Titulo
Termo n. 9 516.645, de 16-11-61
Adriano Dellatorre
0a. Ltda.
Paraná

-UURARIl

•SANTO ANTONIO'
Classe 41
Titulo

Termo n.° 516.646, de 16-11-61
Banco de Crédito de Ssia Paulo ,(14.
Termo n. 9 516.636, de 1e.-11-61
ciedade Cooperativa;,
Empambox - Indústria e Comércio
São Paulo
Ltda.
São Paulo

•

,EXPAMBOX
Industria Brasileira
Classe 11
Artigos na classí

BANCO DE %IN
jcat DITO DE
,, SA0 PAULO
!Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na eirsoe

DIÁro CF:C:.M...* (Ser:ri.° Ili)

152 Sexta-feira ..`?
Termo n.v 516.647, cle 16-11-61
Banco de Credito de São Paulo
São Paulo
.

Ténis() n.° 516.655 de 16-11-61
Ids.a S. A. Indústr:as
Guanabara

Jatit:ro de 1902

os. 516.665 a 516.668. de
.6.11-61
Lima S. A. Indústrias Plásticas
Guanabara

"r

mos

BABY ROSE

BifCOM
CREDITO Lis
S O PAULO

.1NO. 8.RASLEARA
CORTINA

Nome Com..reial
Ténno n.° 516.648. de 16-11-61
Nicola Fala'
Minas Gera

ihrtimo

g

Classe 8
Artigos na ciasss!

Termo. n.9 516.649, de 16-11-61
Luiz Carlos Menezes de Freitas
Guanabara

AAMENTr

Classe 36
Artigos n:t clas:e

.80n 1.40

'wimei5642

Tèrrno o.' 516.678 de 16-11-61
. Schntidt Rocha Ltda.
Siri ° 13:ni!o

451oret,

LA BARrA

Classe 34
Artigos na classe

$40 PAULO

Térnio n• 9 516.656. de 16-11-61
Idma S. A. Indústrias Plástica::
Guanabara

Classes: '41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Classes: 23, 34. 3 e 37
Artigos nas classes
Termos os. 516.669 a 516.672. de
16-11-61
Idma S. A. Indústrias Plásticas
Guanabara

Classes: 33 e 16
Titulo

Irmo n." 516.677, de 16-11-61
Indústria de Calçados Chato Ltda.
Sáo Paulo

Termo n•v 516.679, de 16-11-1%1
S'ictori.no Baldini
São Paulo

f '41 PARA JANELA

CORTINA çI'

"

1.40 01.20

Termo n." 516.650, de 16-11-61
João Barbosa 1)i,:teiro

Ràfiinaton
Indústria Brasileira.

Classe 3-1
Artigos na classe
Tértnos os. 516.657 a 516.660, de
16-11-61
Idosa S. A. Indústrias Plástic:..Guanabara

Classe 48
Artigos na classe

BALDN)

01n 13R.I.M.E1RA

Teimo n.° 516.651, de 16-11-61
Satmalar Indústria e Comércio LHA.
Guanabara

SAUNAIAR
Classe 8
Artigos na classe

OgfrégENE,

Classe 11
Artlw.:. lia LiatiSt

Termo n.° 516.673, de 16-11-61
Mecânica Vânia Ltda.
Guanabarzt

Têrmo ri.° 516.680, de 16-11-1961
Metalirn Metalúrgica Industrial 1., !. • • •
São Paulo

a

Industria Brasileira
Termos ns. 516.652 e 516.653, cie
16-11-61
Idtna S. A. Indústrias Piástieas
Guanabara

Classes: 23, 34. 37 e 37
Artigos nas classes

•

44.

D1~0

Indústria Brasileira
Classes: 23. 34; 37 e 37
Artigos nas classes

Classe 21
Artigos na classe

Térmos ns. 516.66.1 e 516.662, de
16-11-61
Icima S. A. Indústrias Pla;ilicas
Guanabara

Termo n.° 516.674. de 16-11-61
Gunther Wolff
Guanabara

Paro,, tinha, mas d...

PASSAGEM DIRETA
( g traight Trough )
Classe 21
Arti;;Js na •Casse.
Termo n.g 516.682, ...1? 16.11.1961
Cia. 1”-?-strial e Comercial Coaras:aio
Guanabara

• FOTO OTICA WOLFF
Nome Comercial

Classes: 23 e 28
Classe. 28
Artigos nas classes
Ténno n. 9 516.654 de 16-11-61
1dma S. A. Indústrias Plásticas

IlÁrnindimodle: int
Classes: 23 c 34
Classe . 34
Artigos nas classes
Termo n.° 516.663, de 16-11-61
Masa S. A. Indústrias Plásticas
Guanabara
Classe 37
Artigos na classe
Termo n." 516.664, de 16-11-61
Idma S. A. Indústrias Plásticas
Guanabara
Clas-e 37

Termo n.° 516.675, cie 16-11-61
Abiltex Confecções
Guanabara

,ABILTEX
Classe 36
Artigos na classe
Termo n.9 516.676. de 16-11-61
Jose f Vavra
São Paulo

VATOMS ELECTRONIC
BRAsnLoRA

Classe 8
Artigos na classe

Termo n.° 516.683. de 16-11-1961
Mercearia Cy
São Paulo

1:

Industria Bra811elra

CORTINA PARA BOY
1.400 1.40

Classe 34
Artigos na classe

Classe 23
Artigos na classe

PRECO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 2,00

Classe 41
.rtigos na classe

