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Rio, 11 de janeiro de 1962
Ata da 296, n reunião da C.C.A.P.,
instalada pela Portaria número
52, de 24 de pinho de 1954;
Aos três dias do mês de janeiro
de 1962, às quatorze horas, no
Gabinete do Diretor da Divisão de
Marcas, reuniu-se a Comissão de
Classificação de Artigos e Produtos , sob a presidência de Senhor
Geraldo Saboya, não comparecendo os membros . : Dr. E. de Moraes Vieira, Dr. Horacio de Cillveira Castro e Heloiza Maria- Bocayuva Senna. Aberta a sessão,
foi lida e aprovada a ata da'sessão anterior. A seguir, passou-se
ao estudo dos térinos:

N.° 341.098 -- Marca: GMP
Ming -- Classe: 21.
Requerente: Genaro Ming Perez.
Procurador: E. Mercurio.
Artigos: Carrinhos para chá e
para servir; carrinhos p ara
t ransporte.
Opinou a Comissão que: -Em
face do resolvido no Termo
348.046 (Ata n.° 2116, de 2 de dezembro àe 1959), "Carrinhos para
chá e para servir (claal", pertencem à Classe 20, pois nada mais
são do que "mesinhas providas de
rodas". Deve, pois. a requerente
optar pela classe 40 - para os
adiai); acima enumerados - ou
pela classe 21, onde permanecem.
os "Carrinhos' para transporte'.
Termo n.° 429.639 (Pr. Regis-'
tro n.° 92.901) .
Marca: "M L
- Classe: 6.:
Requerente : Mergent haler Lia-type Company.
Procurador: Moinsen, Leonardos
'ta Cia.
Artigos: L i notipos: Fechos de
barra de escape; parafusos: facas
de aparar: quadratins: acessórios
das hastes múltiplas cio teclado.
Opinou a Comissão que: "Prossiga-se, fichando-se na classe 11
c in face dos "Parafusos", e per se i
tratar de prorrogacão (Portaria
n. o 87-61i , .publicando-se c retiri• 1
cando-ae onde couber.
Dado ao ad ; -:";aclo da hora, oi
Senhor Pre i (''ea;e deu por encerrada a sessão, n)arcando a - pra-d
xim. " -a 0 nal 10 de janeiro O
1952, lavr:nclo, eu, Domingos An-d
•
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REVISTA DA PRQPRIEDADE
INDUSTRIAL..
Plastigrafia Ltda. - No pedido
de indeferimento do . pedido de
cancelamento ex officio da patente n. o 54.623 - privilégio de
invenção. - Nada há que deferir
ao cancelamento da patente. Diga-se quanto ao Poder Judiciário.
Resilam Indústria e Comércio
Ltda. - No pedido de cancelaExpediente do Diretor Gerai
mento ex officio da patente
Diversos
n.o 55.124 - privilégio de invenJosé de Souza Pinto - No pe- ção. - Nada há que deferir
dido de restauraçãd da patente quanto ao cancelamento da pa910 - modelo industrial. - Nada tente, urna vez que o prazo do
há que deferir, uma vez que a seis meses, dentro do qual era
Lei semente admite a restaura- possível processar o caneelamen,
ção da patente de nuxiêlo indus- to, já se encontra esgotado. Ao
trial quando se verificar à atraso interessado reatará, entretanto,
de um triênio apenas. No Caso, o promover perante o Poder Judiatraso é de Liais de um triênio. ciário, a anulação da referida paCia. de Tintas e Vernizes R. tente.
Franco Santen - No pedido de
Montesano - No pedido de restauração da patente 1.468 - mo- cancelamento ex officio da padelo industrial.
- Concedo a res- tente n.° 57.965 - privilégio de
.
tauraçao da patente de modelo invenção. Nada há que deferir
industrial n. o 1.468, de ac acercio quanto ao cancelamento da pacom o art. 206 do Código.
tente, urna vez que já se enconCia. Universal de Fósforos - tra esgotado o prazo previsto em
No pedido de prorrogação e res- Lei, dentro do qual era possível
tauração da patente 1.613 - mo- processar o cancelamento da padelo industrial. - Concedo a res- tente. A parte interessada cabe-,
tauração da patente de inocielo rá, entretanto, recorrer ao P6der,
industrial n.° 1.613, de acerdo Judiciário, para' promover, ali, a;
anulação d apatente.
com o art. 206 do Código.
Brunner & Co. Ltd. - No pe-d
Cia. Universal de Fósforos No pedido
restauração e 'pror- dido de cancelamento ex
rogação da patente n. o 1.614 - da patente n. o 58.242 -4 privilé-'
modelo industrial. - Concedo a gio de invenção. - Nada há que
restauração da patente de mo- deferir quanto ao cancelamento
delo industrial n. o 1.614, de acer- da, patente, urna vez' que já esta
esgotado o prazo de seis meses,
do com o art. 206 do Código.
Cia. Universal de Fósforos -- dentro do que seria possivel proNu pedido de restauração e pror- cessar o cancelamento da pateiarogação da patente n. o 1.615 - te. A parte interessada caberá,
medeio industrial. Concedo a entretanto. dirigir-se ao Poder
restauração da patente de mo- Judiciário, pleiteando, ali, a anudelo industrial n. o 1.615, nos ièr- lação da patente..
Bier Ullmann & Cia. Ltda. -:
mos do art. 209 do Código.
Cia. Universal de Fósforos -.- No pedido de cancelamento ex
No pedido' de re)tauracão e !raia. officio da patente n. o 58.440 rogação. da patente n. o 1 691 - privilégio de invenção. • - Nada
modelo industrial - Concede a há que deferir ao cancelamento
prorrsagaeão da patente de mo- da aaptente, uma vez que; já se
delo industrial n.° 1 691. de aear- enecrura esgotado o prazo de seis
meses, dentro do qual seria poscio com o art. 206 do Código
'Buraes Vibrarrafters, trio- No mel processar o referido cancepedido de apostila da patente lamento. Cabe, entretanto, à par-i
n. o 2.951 -- mociêlo industriai - te intereasacl a recorrer ao Poder
nle:leando, ali, a anuFAw-sea apoYilla Coma acima
L Lae - o da patente.
•
p :oposta .
gelo de Quadros Sá, Secretário da
Comissão, esta ata, que vai por
todos os presentes assinada.
Gera/do Saboya - Maria Helena Gitahy de Alencastro - Olivia Marques dos Santos.

a

Renato Zimbres de Carvalho --.
No pedido de cancelamento da
patente n. o 59.457 - privilégio de
Invenção. - Nada há que deferir
quanto aa cancelamento da patente, uma. vez que já se encontra esgotado o prazo do seis meses, dentro dk qual- era possivel
processar o refelado cancelamento. Ao ineressado restará. entietanto, pleitear a anulação perante o Poder Judiciário.
N. o 122.216 - Manuel Eduardo
da Silva saldas - Prossiga-se no
andamentso do pedido, ouvindo-se
o Dr. Peualva Santos.
N. o 122.244 - Henrique BeviIncqua Fraenkel - Prossiga-se no
andamento do pedido, ouvindo-se
o Dr. Morais Vieira.
N.o 122 268 - Alfredo Dolaf cila Filho - Prossiga-Se no andamento do pedido, ouvindo-se o
Dr.- Penalva Santos. Trata-se de
matéria não patenteável.
N.° 122.676 - Eclison Bittencourt Alves - Prossiga-se no andamento do p rocesso. Ao Dr. Penalva Santos.
N.° 122.678 -- Moa.cyr Roubam!
-- Prossiga-se no andamento do
Processo. Ao Dr. Penalva Santos.
O objeta: do pedido não parccp
ptitenteavel.
N. o 122.688 - Sigismundo Bialoskorki Junior Prossiga-se no
andamento do p rocesso, ouvindose o Dr. Morais Vieira.
N. o 122.CP4 - Istvan Szitas Prossiga-se no andamento do processo. ouvindo-se o Dr. Morais
Vieira.
N. o 122.776 - Jun Sato Prossiga-se no andamento do processo, ouvindo-se o Dr. Penalva
Cantos.
Notilicaçé,G

Urna vez decorridp o prazo de recurso prc"..* ;e1 pelo artigo 132 do Cóligo da Propriedade Irdustrial, e mais
dez. dias — para eventuais juntadas
de recursos, e do mesmo não se temia
valido nenhum interessado, ficam notificados Os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento, a 111111 de efetuarem o pavimento da taxa final concernente A expedição dcs resnectivos certificerlon dentro
do nra:. o de sessenta dias — na forma
do parágrafo único do artigo 134 det
Código da Propriedade Industrial.
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— As -Repartições jPciblicas
EXPEDIENT,E
deverão remeter o expediente
'destinado á publicação , nos
DEPARTAMENTO. DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até às
PIRETOR—GERÁL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA —
quéi. ndo deverão fazê-lo até às
CHErigt ao aarev,Iço oa evaucAçass
CHEFE DA saçÃo DE RiSOACIO
11,30 horas.
MAURO MONTEIRO
-- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL,
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO III
Verão ser formuladas por esOtislikad. fewirlicidado do capacitai:do do Dapartarnento
crito, à Seção de Redação, das
&Secional de Proptledad• Industrial do 'Ministério
D 6 . 17,30 horas, no máximo
da indiaitria • Comércio
até 72 horas após a saída dos
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
'órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
ASS1NÁTURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULATIES
Fuls7CioNÁRios
reito, rasuras e. emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:"
— Excetuadas as para o
600,00 Semestre . .
Cr
Cr$ 450,00
exterior, que serão sempre Semestre . .
Ano
Cr$
1.200,00
Ano
Cr$
900,00
anuais, as assinaturas pode.r.
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em . qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
— As- assi43.4turas vencidas
poderão ser suspensos sem parle superier do enderêço vão continuidade no recebimento
aviso prévio.
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanPara facilitar aos assinantes de registro, o més e o ano em tes providenciar a respectiva
a verificação do prozo de vali- que findará.
renovação com antecedência
dacle de 'suas asifnaturas, na
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes. •
— A fim de possibilitar a re.
:nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamo'S
usem os interessados prefe. n
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do,
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edt,
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que.
os solicitarem no ato da assinatura.
_ — O funcionário público federa!, para fazer jus' ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no alo da assinatura.
— O custo de cada exemplar,.
atrasado dos órgãos oficiais.
será, na-venda avulsa, acresci,
do de Cr$ 0,50, se do mesmO
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

RECONSIDERAÇÕES
DE DESPACHOS

o pedido da marca "Lastiglas" (térmo
.11° 324.430), requerido por The Bishepric Products Co. Inc., para , o efeito
de conceder o registro.

Foi mandado registrar a seguinte
marca
N.° 169.825 — Manes — Classe 43
— De Charutaria Pará Ltda. —
gistre-se sem direito ao uso exclusivo
de denominações "Guaraná Meuás" a
considerando-se como ' distintiva e forma representada no clichê.
N.0 376.713 — Felitex — Classe
36 — De Confecções Felitex Ltda.
Foi mandado indeferir o seguinte
titulo
N.° 342.746 — Supervisora Fiscal
— Classe 33 — De Eduardo Elias Hiluey — Em face doe pereceres dos
órgãos oficiais do Ministério da Fr'
zenda.
Prorrogação de marcas
• N.0 394.472 — Hemozol -- Classe
3 — De Paulo Proença — Prorroguese o registro, ficando sem efeito o dmr,
pacho de arquivamento do processo.
Uma vez que foi anotada ct alteração
de nome do titular da marca.

•Notificação
_
É convidada Indústria de Móveis C.:der S.A. •a comparecer a este Departammito a fim de efetuar o pagamento
da taxa final, a fim de que o assunto
de sua petição possa ser reexaminado
e considerado. Republicado, no termo:
274.803 — título — Indústria de 113Oveis Lider.
Relação das marcas alemãs liberadas pela A.O.E.D.E., do Banco do
Brasil S.A.:
' .. Protocolo — Registro — Mkrai
Titular

N.o 1.447 — N.° 56.715 — DWM
•-- Industrie Werke Karlsruhe A.G.
_

Indústrias York S.A. Produtos Cirúrgicos — recorrendo do despacho que
indeferi': o Cr-mo n.° 251.588 — frase de propaganda — Use o melhor
York Pias.
- Tendo eai visto o recurso interpQsto;
e considerando que a frase de propaganda registranda está constituída por
um cartinto de palavras caracterizadas pelo nome "York'', elemento essencial do nome comercial da requerente,
que lhe empresta o indispensável cunho
de originalidade exigida na lei; considerando, por outro lado que, a frase
em questão não tem um ,sentido exclusivista visando menosprezar os concorrtntes, nem tão pouco atenta contra
direitO alheios, denegrindo-os ou desprestigiando-os diante do público —
o que — isso sim — seria de condenar;
considerando a final que inúmeras frases, nne.r. 'idiesmo estilo, estão registradas, • e o tempo demonstrou que nenhuma delas oferece dúvidas nem suscita conflitos, na porfia das competições comerciais; resolvo, de adirdo com
o art. 200, do Código da Propriedade
e. eror:iderar o despacho publicacb no Diário Oficial (Seção III),
de 21 de março de 1961 que indeferiu
o frase de propaganda `.'llse o melhor
York-Plast" (tãrmo n. o 251.588). requerida pelas Indústrias York S.A.
Produtos Cirúrgicos, para O efeito de,
a final, conceder o registro, nos têrrnos
do art. 121, do Código.
Cluett, Peabody as C.°, Inc. —
do despacho que indeferiu o
correndo do
termo n.° 307.329 — marca Grad.
. Tendo em vista o recurso interposto; e coesit:erando que a denominaçã'o
regi,/handa constitui pura fantasia, nada
existindo que lhe impeça de servir
como sinal distintivo de mercadorias;
resolvo, de ac8rdo com o art. 200, do

Código da Propriedade Industrial, reconsiderar o despacho publicado no
Diário Oficial (Seção III), de 21 de
dezembro de 1959, que indeferiu o pe!
racho
que indeferiu o termo número
107.329), requerido por Cluett, Peabodj, Inc„ para o efeito de, a final,
conceder o registro.
Era 3 de janeiro de 1962. — Clovis
Costa Rodrigues, Diretor Geral.
Cia. Agrícola e Pastoril Nossa Senhora do Carmo — recorrendo do despacho que inleferiu o termo número
322.636 — marca: Nossa Senhora do
Carmo.
Tendo cm vista o recurso interposto;
e considerando que o registro da marca
apontada como impeditiva não foi prorrogado, deixado, assim, de subsistir;
resolvo, de acardo com o art. 200, do
Código da Propriedade Industrial, reconsiderar o despacho publicado no
Diário Oficial (Seção III), de 5 de novembro de 1960, que indeferiu o pedido da marca "Nossa Senhora do Carmo" (termo n.° 322.636), requerido
pela Companhia Agrícola e Pastoril
Senhora do Carmo, para o efeito de, a
final, conceder o registro.
Em 3 de janeiro de 1962- — Clovis
Costa Rodrigues, Diretor Gerai.
The Bishopric Products Co., Ind —
recorrendo- do despacho que indefiriu
o termo 324.430 — marca: Lastiglas.
Tendo em vista o recurso interposto:
e considerando que uma das marcas
havidas como impeditivos, • (a que,
sinal, mais se aproxima a da registrando) — não teve prorrogado o registro; considerando que a outra marca
apontada, no seu conjunto, oferece condições bastantes para,impedir o ensejo
de confusão; resolve, de acórdo com o
art. 200, 'do Código da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho publicado no Diário Oficial (Seção III),
de 10 de março de 1961. que indeferiu

Divisão de Privilégio
de Invenção
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 11 de janeiro de 1962
Notificação

Uma vez decorrido O prazo de recurso
previsto pelo artigo 132 do Código
da Propriedade Industrial, e mais
Dez Dias — pera eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se'
tendo valido nenhum interessado,
canil notificados os requerentes abai-1
xo mencioados a comparecer a êste
Departamento a fim de efeutarem
pagamento da taxa final concernen
tes a expedição deis respectivos certificados dentro do prazo de Sessen,
ta Dias na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código dal
Propriedade Industrial.
Foram Mandados deferir os seguintes
privilégios
N. 103.595 — Nova máquina paral
lavar roupa de: Buichi Tomiyama:
N. 103.648 — Aperfeiçoamentos ne.
'ativos a alternadores — de: J. Stom6 Company (Deptford) Lirnited.
N. 103.671 — Processo e recurso
para aquecimento "Insitu" de deposi
tos contendo. "combustível preferível mente' na sub-superficie -e- de: Svenska
Skifferolje Aktiebolaget.
104.002 — Aperfeiçoamentos ele
processo para 'produzir derivados dr
acido pantotênico — de: Nopco Che
mica' Company.
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N. 104.173 - Aparelho de Limpeza Oto da 5-cloro 6-metoxi. triptamina - N. 9 102.833 - AperfeiçoanasiVos cai
Transsferlvel para maquinas texteis - de Les Laborarbires Patinais de Chi- ou relativos ao transporte de frete
mlotlaerapie;
•
por avião - de Ian Edward Stewart
de: Nihon Spindle Seizo Kaisha.
N. 9
- Composições de poli- Park.
N. 104.182 - Máquina de corrente meros101.807
estabilizados de acrilonitrila N. 9 103.182 - Processo para isrecontinua segundo o princípio de motor de The Chemstrand Corporation.
para cabos de fios metálicos falcasmagnetico, com rotor de material perN. 9 101.826 - Aperfeiçoamentos na sados - de E. I. Dil Pont de Nemours
fabricação de barbatanas para colari- And Company.
manente magnetizavel.
N. 9 103.192 - Processo pare. a reN. 104.869 Processo para a nhos - de P. Morl-& Irmãos Ltda.
01:842 Aparelho para trans- Cuperação de hidrocerbonetos - de
transformação continua de meterias
sinteticos, termoplasticos, em escuma formar sinais ,digltals em deslocamen- Merck Co. Inc.
tos analógicos, com amplificação de
N. 9 103.252 - Uma tampa ou rolha
contendo agentes de intum,escimento c potência - de Merina S. A.
indefrauclável para garrafas e frascos
dispositivo próprio para executar este
N. 9 101.846 - Processo de fabrica- em geral - de Metalúrgica Heleny,
processo - de: Medulta Werner Ma- ção de grades para uso em vali/afias Ltda. Indústria e Comércio.
de descarga -eletrônica ou equivalen- ' N. 9 103.284 - Hidrolise de •-eriditzler.
tes - de N, Philips'Glocilampen- mento elevado para a fabricação de
N. 105.071 - Novo processo de fabrieken.
lurfurol AgrifuranaSociété Anosuperposição ou justaposição de legenN. 9 101.931.- Aperfeiçoamentos em nyme.,
das ou letreiros emia imagens foto - metcmismo de operação controlado a "N. 9 103.515 - Processo para o isoCinematograficas por meio de proje- pressão de fluido para 'um disjuntor - lamento elétrico de enrolamentos ção, de "filme letreiro", independente, de General Electric Company.
de Aktiengesellschaft Brosvn 2overi
N. 9 102.053 - Processo de fabrica- & Cie.
simultánea c sincronizada com a-proção
de
contas
de
rosários
colares
e
jeção mestre - de: Pedro teor, BeisN. 103.592 - Máquina para faartigos semelhantes - de Ditta Ni- bricação de tubos cônicas e outros,
tide Schnelder.
cole Brencondi Di L. Brancondi & a partir de tubos XXX cilindricos N. 105.786 --.- Aparelho transpor- C. s. n. sc.
de Ernzo Gano,
N. 102.055 - Projetil - de Ans(adora fluidizante - de:: Pullét ComN. 9 67.503 -2- alósel de repouso talt
Pur
Die
Entwicklung
Von
Erfinpany.
de 'Anton Lorénz.
dungen
Unnd
Gewerblichen
AnwenN. 105.799 Peca angular para
N. 9 72.621 - Uma pasta cora prendungen. - Energa.
dedor de prendedor de peças de mola,
al- erficie)- e MR-o cmf m nimm
N. 9 102.067 - Receptores de Tele- para
arquivar documentos - de Ernialtas rotações, eventualmente com ¡6e- visão - de Westinghouse Electric Co,
1im na haste. própria para fins odontoN. 9 102.079 - Desodorizador Inter- lio Baragiola.
N. 75.329 - Suspensão adaptámitente de óleos e gorduras - de Arlógicos de: Kaltenbnch r Voigt.
vel ao torcilastic - de Fortunato
mour
And
Company.
N. 107.924 - Processo e meios
N. 9 102.080 - Aperfeknamentos em Mendes.
para manter a concentração de substan- ou relativos a arranjos de circuitos
N. 77.298 - Processo de mistura
das volateis em mistures liquidas -: destinados a produzir uma voltage e combustão de líquidos - de Maschlnenfabrik
Augsburg - NtIllberg A. G.
losef Giidi, Fajvel Rajzman, Israel de contrôle - de N. V. Philips'OloN. 77.923 - Um processo de auto
eliampenfabrieken.
_Cohen.
N. 102.100 - Bomba para refri- rebitagem - de Rubem Bill FabreN. 108.840 - Aperfeiçortinenos em
geração e alimentação de máquinas gues.
rereiradores para fogões a gás - de: operatrizes - de Francisco FernanN. 78.928 - Unia coaxa de moviAlbertus Corrias Alexander Daae.
mentos para cadeiras de barbeiro e
des.
N. 110.119 - Aperfeiçoamentos em
N. 102.155 - Indicador do funcio- similares - de Gennaro Ferrante.
btentes existentes nas autoclaves para namento de motoras de explosão N. o 78.928 - Uma caixa de movimentos para cadeiras de barbeiro e
Pira Dr. Henrique Francisco Picker,
as prensas ou treftladoras N. 102.178 - Aperfeiçoamestal em similares - de Genriaro Ferrante.
M'aterial e Rodante
ou relativos o tubos de descarga de
81.199 - Aperfeiçoamentos em
N. 1,10.121 - Aperfeiçoamentos em vapor de mercúrio a . baixa pressão e N.
relativos a chaves de desligamento
processo de- aluminização do ferro e - de N. V. PhillpseGioenampenfa- automático de corrente elétrica - de
aço - de: Pontal Material Rodante brieken.
Indústria Plástica Polimold Ltrkt.
N. 102.194 - Sistema de contrôle
S. A.
N. 82.241 - Um amortecedor
para
receptores
de
televisão
de
TeN. 113.031 - Processo de fabricar
aperfeiçoaclo.para autos - de AntoGMBH.
'elefunven
nio Soterlo dos Santos.
recipientes de metal - de: Rimem MaN. 102.232 - Aperfeiçoamentos em
nufaturing Company.
N. 9 82.451 - Processo pra á prereator para lâmpada. fluorescente paração de enti-oxidante lenolico e
N. 113.746 - Aperfeiçoamentos em de General Electric° Company.
aparelho eletroterapico de baixa freN. 102.233 - Aperfeiçoamentos em para proteger borracha contra dete&
fio aquecedor - de General Electric rioração - de The Gotxlyer Tire
quência - de: 1:azuka Yamasita.
•
Rubber Company. s
Company.
N. 101.418 - Dispositivo aplicável
N. 33.8,09 - Processo e respectivo
N. 9 -102.238 - Aperfeiçoamentos em
,prensas e trefiladoras cle chumbo para
macacos elevadoras - de Viti Fran- aparelho para moldagem a injeção de
manter os cabos eletrlcos a serem reco- Cescq.
resinas de cloreto de polivinila nãe
bertos com chumbo nas medições amN.° 1e2.317 - Processo e aparelhe plastificadas - de Tlibe Turns Piasbientes existnees nas autoclaves nora as para formar cobre frizo sôbre os frl- tics Inc.
prensas ou trefiladoras - de: Pirelli zos, para cobertura pneumática.
N. 7 84.114 - Acoplamento para
N. 102.382 - Aperfeiçoamentos em canos - de Wilbur Claire Kinney.
Socicta per Azioni.
N. 84.181 - Ferramenta cortante
ou relativos a suportes -perfurados,
N. 101.424 - Aperfeiçoamentos em em
forma de placa e a peças coinpo-- manual aciorsada por motor .- de
ou relativos a equipamentos de cama- nentes fixas a estes suportes.
Scintilla s. A.
da de barreira semiconclutora. dotados
N. 9 . 102.409 - Novo Orno revólver
N. 9 84.408 - Dispositivos limitador
de envolucres a vacito estanques e seus - de Beeean Terral:1.0.0 8: Cin.'Li- de cursa de suporte de ferramenta,
irocessos de fabricação - de: N.V. Imitada.
poselbillando afastamento e retarno
N. 9 102.428 -- Suporte.; para 1.1m- , de precisão, das à posição prefixada
Philipslot(ilampenfnbriken,
padas de descerga elétrica - de PaN. 101.428 - Uma mola pneuma- tent Treultand Ge.selischaft Fur Elek- de trabalho - ele Máquinas Agi-1colas "Roini" S. A.
ica de: General .MOtors Corpora- trische Gluhlampen M. b. H.
.N. 9 84.893 - In.strumento de me'Jon.
N.9 102.431 - Membro de vedação, dida - de North . American Sotray
N. 101.441 - Chi-rim:1e de candiei- obturador ou gaxeta de Tile Tais- Inc.
ea e ada ptador para a mesma
ven Roller Bearing Company.
N. 9 84.944 - Invenção máquina diN. 9 102a447 - Bocais termo pro- visons universal com fita rotativa
.11adcifil ledu . tries. 1ncorporaed.
puisivas de funcionamento periódico
N. 101.146 - Seletor de Cordena- convindo ao arrastamento de um eixo para dividir cottro, feltros, madeiras,
- de: Siemens 1*, Halske Aktien- eni rotação, e sua aplicaoío particular fibras, borracha, pneus e outros pro!eaellechaft..
aos velames girantes - de. Societe dutos - de And:se Steigerseld.
N. 9 85.040 - Margers Chau:a-dee
N. 101.475 Orgáo condutor do Nationale D'Etude El de Construoinseridas no micrômetro ocular de uni
fluxo magnétlie -se de: Elekt-o Moto- tion de Moteurs D'aviatione
N. 102.469 - Um motor de com- microscópio - de Akashi Selsakusho
.e n A.C.
•
bustão Interno com injeção direta de Ltda.
N. 9 85.209 - Processo para aumenN. 101.485 - Instrumento de, me- ec>mbustivel, combustão ,stlencicaa e
lida de inibição trifásica - de: Cariz" ponto de Ignição localizado - de Jo- to de capacidade de humectação de
substásnelas sólidas finamente disper.Xrammerogyar.
eef Bottger.
sas não solúveis em água - de N. V.
N.9 101.f09 - Aperfeiçoamento em
N. 102.584 - Motor de cabeço In Philips'Gloeilampenfabrieken.
con s true.A.o de tome:formado • trilá- candescente e processo para o resN.9 85.655 - Processo para produsico - de General Electrico Compa- pectivo funcionamento - de Licencia
ção de estruturas superficiais porosas
ny.
Talairnanyokat Ertekesito Vallalat.
N.9 101.567 - Máquina para traN. 102.754 - Di-oarboscilicas e seu de alto poder absorvente - de Cari
balhar chapa - de Rammerle A. G. emprago como claiificantes_ obtidos Freudenberg Kommanditgeselischaft
Atif Aktien.
N. 9 101.670 - Processo de Obten- - de J, E. Geigy A. Q.

s.r.
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N.9 86.719 - Diapositivo estabilla
zador da temperatura, para aparelhes aquecidos eletricamente - de Pedro Supojkin Junior e Stani.slav °sois
nik.
N.9 88.271 - Dispositivo estabilizadir para autos - de Lettry Svuplik &
Cia.
N. 9 89.503 - Aperfeiçoamentos em
calçados femininos - de Gloria Lygia anum.
N. 9 89.514 - Aperfeiçoamentos, em
ou relativos a processos para produzir um produto de isornerização de vitamina D ou um de seus esteres de N. V. Philips'Oloellampenfabrieken.
N. 9 91.032 - Objetos com camada
elètrica:mente condutora e processo
para obtenção desces objetos - de
N. V. Philips'Gloellampenfabrieken.]
N. 9 92.967 - Ligas a base de nioblo
- de E. I. Du Pont de Nemoius And
Company.
N. 93.023 - Viga de cimento, armado, notadamente.dormente para estrada de ferro - dc Compagnie In.,
ternutionale eles Fletis
Armes Frann
•
kignoul.
N.9 93.151 - Processo para a polimerização da série das olefinas de Snia Viscosa Socletá Nazionale Industrie App/icazioni Viscosa S. p. A.
N.9 93.977 - Processo e dispositIvo
para iluminação à distancia com luz
fria - de Prof. Dr. Frederico de
Marco.
N. 9 04.236 - Processo e dispositivo
para a fabricação de mantas de fibras de vidros - de Société Anonyme dos Manufactures des GIaces
Produits Chimiques de Saint-Gobain,
Chauny & Cirey.
N. 9 94.238 - Aquecedor Tubular de Petro cheia Process COmpany Incorporated.
N. 94.284 Dobradoura para máquinas de costura - de The Singer
eseanaracturtng company.
N. 9 91.687.,- Artigos resinosos tendo propriedddes de superfície aperfeiçoadas e processo para sua prepareção - de Montecatini Societá Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica.
N.9 94, 72e - Aparelho para preparar café - de /Hired licito.
N .9 91.883 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a materiais de escrita e.
sua preparação - de Montecatinl, Socletá Generale Per L'Induetria Mineraria o Chimico.
N. 95.843 - Lanterna para luz
de gás incandescente ou aparelho de
iluminação e ou de aquecimento, respectivamente, com dispositivo para
reduzir ao mínimo o aquecimento do
depósito de combustível - de °meta
Kommanditgesellechaft
N.9 95.0a3 - Película de policiametUeno e processo de aperfeiçoar
suas propriedades físicas de E. I.
de Pont de Nemotees And Company.
N. 9 96.092 - Processo e entalizador
de polimerização de etileno - de PMUps Petrolemn Company.
N. 96.226 - Produtos Fibrosos n:13
tecidos colados e processo de prodne
xis os mesmos - de Rohin le Mias
Company.
N. 96.250 - Articulação sincronizada de braços, e cabeça, para boa
nectia - de Armando Valles Castáne
e José Llobregat Vila.
N.9 96.239 - Processo e instalação
para o tratamento continuo de iner.
codorias compridas, em particular,
de produtos texteis. em uma cagues
de vapor - de A. Monfortes.
N. 9 96.539 - Alimentador de arame desolda - de Untou Carbide Corporation.
N. 9 96.675 - Processo de beneficia- .
mento de minérios - de Internationa/
Minerais & Chemica/ Corporation.
N. 96.915 - Processe: Químico da
p olimerizaeSio de enxerto - de E. XS.,i
Da Pont de NerilOarS M4 CQUIPIPII411
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Restauração de marcas:
Foram mandados indeferir os do nome.comerelal Sitafer Coinn
Divisão de Marcas
seguintes
pedidos da marcas:.
cio e Indústria de Ferro Ltda.
N.° 320.397 - A Gazeta da TarEXPEDIENTE DO DfRETOR
mo 390.170 - Anote-se a deS
Classe
32.
N.o
de
Paulo
Falzeta
153.879
Del
Guerra
81..
SUBSTITUTO
tência e arquive-se o processo.
N.°
321.572
-Maravilha
Filho
Ltda.
Classe
.6.
Dia 11 de janeiro de 1902
CaskNascimento Máquinas de Cos- N.° 321.760 - 'rex Klin - In- Exigências :
Notificação:
dústrias Químicas Taubate
tura Ltda. - Classe 6.
N.o
191.929 - Fábrica de ChoN.° 329.397 - RM. - Rádio Me IQT. - Classe 46.
Uina vez decorrido o prazo. de
colates
a.
Classe
11.
N.° 326.259 - Brastex - Soc. exigência.Patrona S. A. - Satisfaça
recurso previsto pelo. art. 132 do ensaies,Ltj l
Terde
. Ferramentas e Vernizes Bras- N.° 331.236 - O Mundo ColeN.°
330.008
Terinaco
Código da Propriedade- Industrial,
eanais 10 dias para eventuais jun- ia-lace Engenharia e Comércio Ltda. tintas Ltda. - Classe 1.
N.0 335.658 - Parola - Ora- gial Ltda. - Satisfaça exigèneia.
tadasde'reeursos:e do mesmo não - Classe 10.
N 0 342.538 - Dilis - Ind. de dazzo Mosena - Classe 41.
Diversos:
se tendo valido nenhum . interessaN.° -337.058 - Unicom - Unido. ficam notificados os requeren- Produtos Alimentícios Dilis Ltda.
N.o 280.194 - Nagib Abbud &
com' Comércio Import. , 'e Export.
te"; abaixo mencionados cOmWCe- - Classe 43.
Irmãos - Aguarde-se.
N.° 356.571 - A. I. R. Arqui- Ltda. • - Classe 41. .
cerenl'a Õste Departamento a fim
de Reumato- N.° 340.363 - Cleanall Ano- 'N.° 319.269 - Delrio Alimentos
de efetuarem o pagamento da taxa vos Interamericanos
Israel Bouome - Classe ja Ind. e Reprekentaçõe% Ltda. - Industrializados S. A. - Torno
logia
, final concernente à expedição dos
sem efeito o despacho de arquivaClasse 46,
respsstivos certificados-dentro do n o 32
Martinbo
N.° 341.573 - São Francisco - mento de fls. 14v devendo o proN.o 357.885 - M.
prazo de 60 dias na forma do paComercial e Export. São Francisco cesso voltar a esta D. M. :para
rá grafo único do art. 134 do Códi- Ltda. - Classe 43.
exame.
1 Ltda. - Classe 41.
go da Propriedade Industrial..
Restauração de título de 'estaN.o 353.843 - S. A. Vinícola e
N.°
343.985
Petrobras
Nelbelecimento:
Agrícola. Sanroquensn SAVAS. Foram mandadas deferir os
son Moço - Classe 46.
seguintes, pedidos de marcas:
N.° 243.438 - Jardim Bom PasN.o 343.452 - Milano - Bar e Aguarde-se.
N.o 357.429 - S. A. White
tor
Imobiliária
Ipiranga
S.
A.
Restaurante
Milano Ltda. -4! ClasN. o 209.490 - *Rir West (W)
Martins - Prossiga-se na classe 31
Classe
33.
se
4/.
- São Paulo Alpargatas S. A.
por analogia com massas --para
N.Q 328.203 - Bar Lanches
N.o 344.078 - Creações Ja!nes
Classe 36. •
•
pensar.
Pugliese
Urupes
Widonsok
Durval
J.
S.
Nunes
Filho
ClasN.° 269.491 - Far West (M)
N.o 363.425 - •Willard Emerson
- São Paulo Alpargatas S. A. - Meggiolaro Lidai - Classes 41, 42. se 36.
Orcutt Filho - Aguarde-se.,
43
e
44.
N.o
344.471
Duas
Caras
Classe 36. •
N.° 369.198 - Máquinas AgríN.° .352.921 - Casa Bischof •-- Joaquim Gomes - -Classe 11.
• N.o 270.427 - IG. - Indústrias
colas Romi S. A. - Prossiga-se
1.
José
Andre
Bischof
Classes
344.480
Brasília
ImN.o
Gasparian S. A. - Classe 23. 11, 16, 29, 46 e 47:
portadora Brasília Ltda. - Classe com exclusão de boias onde ardiN.° 326.628 - Pearsontox
[Ihs-lamente são classificadas conN.
358.504
Instituto
N.
S.
n.o
41.
Classe
William Pearson Limited
da Saleta - Maria Curai - Classe
N.° 344.498 - Real - Real Auto tra o voto do Presidente que: admi•
no 2, .
te bolas, de metal, em conformidan 33.
Peças - Classe 21.
N.° 340.814 - Bergere Único - ,o
de com o decidido pela C.C.A.P.
N.°
358.505
Jardim
da
InN.o
345.592'
Super
Swis
Vinhos Único S. A. - Classe 42
em outros casos, admitindo bojas
Considerando-se cognac como fância Barribi - Mario Curei - Antônio Can2igo Sc Filhos Ltda. de madeira isto é, pela matéria
Classe 33.
- Classe 6.
conhaque.
prima de que são feitas as bolas
N.° 341.578 - Civa - Civa CoFoi mandado deferir o seguin- - N.o 346.1 5 - Marcotoss - (aprovado pela opinião da °CÃO ).
Lab.
Marcois
Ltda.
Classe
3.
mércio e Indústria de Válvulas Lite pedido de sinal de propaganda
N.° 349.569 - Santo Agostinho N.0 3'73.867 - Construção Me-'
mitada
Classe 8.
N.o 232.094 - Texas Imobiliácánica Ergop Ltda. - A ComisN.° 344.197 - Herodént-- Hert ria a Boa Estrela dos Seus Negó- - Bar, e Café Santo Agostinho Li- são opinou que prossiga-se com
mitada'
Classe
41-.
man Jbsias S. A. Indústria -e Co- cios - Texas Imobiliária ConstruN 0-349.589 - Dailan - Pres exclusão de velas por superficies
mércio - Classe 10 - Com ex- tora ' e Administradora Lida': que já fóra pedidas velas de igniclusão de bicas de gás estojos fIss Classo 33 . De acôrdo com o ar- cision Processes Textiles Limited ção de motores e pedais de ala- Classe 22.
tixas e gachetos.
tigo 121 do código.
O 349.593 - Daylan - Pre- vanca de embalagem;
N.° 345.474 - Soral - Kaspar
cision
Processes Texti/es Limited
Foram
mandados
deferir
os
Recurso:
Winkler & CO. Inhaber Dr. Schen•
seguintes pedidos de nome co- - Classe 22.
ker Winkler - Classe 16.
Palheta Indústria e Comércio de
N.°349.784 - Casa Grande - Cafés
mercial:
N.o 348.016 - Hidrocin - InsFinos S. A. - Recorrendo
tituto Médico Ind. de Aplicações
N.° 341.718 - Casa Bancária In- Antônio Basilio' de Lacerda Pinto do despacho que deferiu o Urino
Classe
42.
Scientificas• (IMDAS.) S. A. - dutsrlal de São Paulo S. A. Casa
n. o 366.433 - Marca - Palheta
N.° 349.977 - Ypii•anga
Do- de
Classe 3.
Bancária Industrial de São Paulo
Cid Fernandes.
No 349.717
Revista da In- S. A.-*De acôrdo com o art. 100 Mingos Arnelio - Classe 11.
. N.° 373.547 - Gelomestre -dústria. Plástica
Meyer • Schwar- n.o 2 do código.
tzman - Classe 32.
N.o 342.991 - Ar Volt S. A. Ind. de Refrigeração Gelomestre
Divisão Jurídica
N.o 349.944 Uta - Praz Lis- Ferramentas Elétricas e Pneumá- Ltda. - Classe 8.
renz S. A. Indústria Comércio e ticas - Ar Volt S. A. FerramenEXPEDIENTE DO DIRETOR
Foram mandados indeferir os
Agricultura - -Classe 1.
tas Elétricas e Pneumáticas - De
seguintes
títulos
de
estabeleciN.o 349.947 - Uru - Fritz Lo- acôrdo com o art. 109 n.° 2 do có- mentos:
Dia II de janeiro de 1962
renz S. A. Indústria Comércio e digo.
Transferência
e alteração de
N.o 335.921 - SM! Decorações
Agricultura - Classe 3.
Foram mandados deferir os
nome detitular de prhcessns:
N.o 350.280 - Nilo - Lanches
Stil
Decorações
Ltda.
Ciasseguintes pndidas de título de. ses 25 e33.
Nilo Ltda. - classe 41.
estabelecimento:
Notificadies:
•
,„
N.o 348.054 - Casa' Arcadia
N.0 352.583 - Bios - Instituto
Luso
Lanches
e
Sorveteria
ArSão convidados os re'aueren'tes
N.o 285.459 • - Casa Veneza Bios Laboratórios de Produtos
Químicos e Biológicos Ltda. - Casa Veneza de Rendas Ltda. , - cana Ltda. - Classes 41, 43, 44 abaixo .mencionados a comparecerem a nste Departamento a fim de
Classe 2.
Classe 37 - De acórdo com o ar- e 50.
N.°...349.493 - Chtfrrascaria efetuarem o ¡armamento da taxa de
N.0 360.068. Vitaflavol - tigo 117 n.o 1 do código.
N.° 340.535 - Casa de Saúde Argentina - Ghurrascariss, Argen- transferência e alteração-rio nome‘'
Instituto de Química e Biologia
dos mencionados processos.
Santa Maria - Casa de Saúde San- tina Ltda. - Classes 41, 42 e 43.
S. A. - Classe 3.
N.0 349.653 - Camisaria Globo Ferragens Rio Claro S. A.
N.° 372.165 -- Jornal Literário ta Maria Ltda. Classe 33 - De
- Irmãos Di Giorgio & Cia. Ltda. acôrdo com o ali. 117 n. o 1 do - Camisaria Globo Ltda. - Clas- Pede para ser anotada .na marca
Rio Claro n.o .106.05 .1 a' alleração
se 36.
código.
- Classe 32..
de nome - Anote-se a alteração.
N.o 349.491 - Bar e Lanches
N.° 372..434 - Sinal de Alerta
Processes:
Ramsey Corp - Pede para ser
- Nelson Gibello Gaito.- Classe Girasol -•Ba.r e Lanches Giras-ai
n.0 32.
Ltdc. Classes 41. 42 e 43 - De Indústria Farmacêutica Endo- anotada na marca 10 up número
N. 376.548 - Repita - Abreu acôrdo- com o art. 117 n. o 1 do chimioa S. A. - Declara a de- 109.162 e transferência e a :Ihscódigo.
& Cia. Ltda. - Casse 41.
sistência do Urna) 810.920 - Mar- ração de nome - Anotem-se a
N.0 349.673 Armazem do Rosa ca Prolongan - Anote-se a desis- transferência o a alteração.
N.° 370.702 - Sonimar - SidEewitt fobias International S. A.
ney Barbosa de Braga Mello - - Armazena do Rosa Comércio e tência e arquive-se o processo.
• Indústria Ltda. - Classe 41- - Borgward do Brasil S. A. - De- - Transferência para o seu nome •
Classe 32.
De acôrdo com o art. 117 n. o 1 do clara a desistência do têrnao nú- da marca Robins n. o 122.690
• Restaura çãc -de insignia :
cónãsn.
mero 390.090 - Marca Borg- Anote-se a transferência.
N.o 359.717
Paraillagas . N.° -325.484 - Bsasnel
svard - Anote-se a desistência e Cia. Johnson & .Iohnson do Brasil Produtos Cirúrgirà TransCerni). Bra s ileira de Transportes Consentia() & Cia. - Classe 47 - arquive-se o processo.
e Distribuição a Granel Brasnel - De acõrdo com o art. 117 n. o 1
Sitafer Comércio e Ind. de Fer- ferência para o seu • nome das mardo código.
Casse 33.
ro Ltda. - Declara a desistência cas Isencap n.° 124.443" - A. C.

• V4eira
• Neo 11. 0 125.451 - Multinylo número 132.599 .1Iononylo número 132.769 - SÉ cri Flex. número
1611.155 - A • titrauin n.° 166.456
- Crino Seda : 1 . 0 186.655 - Acirlvx n, 0 193.286 C. número
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•
dutos de Beleza Limitada - estatose tho 312.102 - Anote-se
• belecido n oBrasil - Averbe-se
1 ransferência.
Fernando Monteiro - Transfe- o contrato de exploração,
rência para o seu nome da marca
Menteiro n.° 215.601 - 'Anote-se
' ANGEL
a transferência.
PrlDriette,
CRASEBROOOD-PO1D.3
11 ubber m ai d hicorporated .201.295 - Drenalex. n.° 206.456
LIcenoiwda
Pede
para
ser
anotada
na
marca
CUAdW3RODOM-PODD'8 INTARDATIONAL LTD,
- Crinrose ih 0 211.774 - EndoSub-Licenelada
Rubbermaid n.° 362.791 a alteracalgut A. C. n.° 213.168 cumuseuouom-POND'S PRODUTOS DY SELADA LTDA.
1:gule n. 0 379.0a1 - Anotem-se ção de nome - Anote-se a alte•ação.
as iransferêneias.
Indústria de Roupas .i.'erpatex
Instituto .Aelle S. A. - TransPor despacho do Senhor Direferência pft Va o seu noine do Illulo 'S. A. - Pede .p'ara ser anotada tor da Divisão Jurídica, foi maninstituto Ache n.° 129.875 - Ano- na marca Superman Sport número dado averbar o contrato de ex381.478 a alteração de nome - ploração da marca - Seaforth te-se a transferência.
EndtMria Química Anote-se a alteração de nome.
It. T.
sob número 221.815 Colortee de Tintas S. A. - Pede registrada
S. A. - Trinsferência para o. seu
constante
do
clichê abaixo, de pro• noine da marca Elianol n» 132.958 para ser anotada ica marca-Creditintas n.° 381.778 a ' alteração de priedade de Chesebrough Pond's
- Anote-se a transferência.
Inc - licenciada para Cheseliuggyantaarugyar - Pede para nome -7- Anote-se a alteração.
brough Pond's Internacional Ltd.,
Indtlátria Metalúrgica Indob
ser anotada na marca Tam• il nú- Podo para ser anotada e em favor de Chesebrough Pond's
mero 134.655 a alteração de nome
- Anote-se a alteração de .nome. na marca Indo]) 401.708 a altera- Produtos de Beleza Limitada • Norbrasil 'Material de lisèritório ção de nome - Anote-se a altera- estabelecido no Brasil - Averbese o contrato de exploração.
• A. - Transferência para o siu. ção.
nome da marca Climax n.° 147.211
Éxigências:
- Anote-se a transferência.
Anderson
-Clayton
Cia. Ltda.
ror(' Werke Aktiengesellschaft
---- Transferência para o seu nome - Junto a marca nbo 189.281 da marca Taunus n.° 155.t370 - Satisfaça exigência.

Anote-se a transferência,
Engenharia Fundações Enarc Limitada - Pede para ser anotada
na insignia Enarc n. o 160.203 a
alteração de nome - Anote-se a
alteração.
Indústria Nacional de - Meias
S. A. - Transferência para o seu
nome da marca Kim n.o 160.982
- Anote-se a transferência.
• Edit6ra Refrigeração Ltda. Transferência para o seu nome da
marca Petróleo n.o 183.924 Anote-se a transferência.
Panificadora Nova 'Bragança Limitada - Transferência para o
, seu nome da marca Bragança número 168.638 - Anote-se a transferência.
Metalúrgica lberica S. A. Pede para ser anotada na marca
Therica n.o 208.932 - Na frase de
propaganda Valorise o Sou Quarto
do Banho Com Metais Iberica númera 209.981 as alterações de
nome - Anotem-se as alterações
•
de nome.
Indústria do Café Porto Mar Limitada - Transferência para o seu
nome da marca Porto Mar número
211.419 - MlOt e-n a transferência.
•
Tinturaria Lider Ltda. - Transferência para o seu nome do titulo
Tinturaria Lider n.° 235.550 Anote-se a transferência.
The Do La Rue Company Limited - Pede para ser anotada nas
marcas De La Rue n. o 236.278.Calypso n.o 187.423 --s• De La Itue
n.o 235.570 - Do La Rue número
235.571 - Do La Rue n.o 249.059
- De La Rue n.0°249.060 - De
-La Rue n. o 249.061 - De La Rue
n.° 240.570 - As alterações de
home - Anotem-se as alterações
a nome.
B. T. BabbIlt, Indústria Química S. A. - Transferência para
o seu nome da marca Aryg01 número 247.102 - Anote-se a transferência..
Wilhians de Mattos - Transferência para o seu nome da marca
Stern Nal a.° 251.704 - Anote-se
a transferência,
Brasilabor Ltda. Produtos Farmacêuticos -.. Wansferência para
o seu nome da marca Acetilfrue-

Laboratórios Anakol Ltda. No pedido de caducidade da patente privilégio de invenção 53.060
- Satisfaça exigência.
Vaponefrin Co. - No pedido do
alteração na marca n.° 131.472 Satisfaça exigência.
American Steel Foundries -- No
Pedido de averbação de contrato
na marca n.o 228.240 - Apresente
clichê.
The Berger Brothers Co. - Junto a marca 297.303 - Satisfaça
exigência.
NP 390.105 - Soeiete des Laboratoires deg Proxitases S. A. Satisfaça exigência.
Uso -autorizado de marcas
Artigo 147 parágrafo 1.0 e 2.°
do Código da Propriedade Industrial.
Por despacho do Senhor Diretor
da Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato -Cie exploração
da marca - "V" - registrada
sob número: 168.174 - constante
do clichê abaixo, de propriedade
de Chesebrough Pond'Ine - Licenciada para: Chesebrough
Pond's International Ltd.q estabelecido no Canadá e e mfavor
de: Chesebrough - Pond's Produtos de Belezao Limitada, estabelecido no Brasil - Averbe-se o
contrato de exploração.

propp/witatla
CDDLIDRODOW-POIDNI
no.
,L1eilíteleAs

exests porenrowe xnunrIci p m. IT81/4
tihiLleetocIAWA
catismovoi-papre
PRODUTOS DE angu LTDA.

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mçandado averbar o contrato de exploração da marca - Angel - registrada sob número 2.60.794 constante do clichê abaixo, de propriedade - de Cheserbrough Pond's
Inc - licenciada para - Cheserbrough Pond's International Ltd ,
estabelecido no Canadá e em favor de: Cheserbrough Pond's Pros

ProprletArla

cnummuon-powe
LIfichneledA -

CM1868RODOM-POWD . 8 INTERMATIOWAL LTD.
tub-Lleenolida
CRESEEROCOE-POND'S PEOUDGE DE

LTDA.
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de 1.1,9 Brasil - Averbe-se o contrato de exploração.

Propv/etaflA
OpmeamoumwroWs

7

DIDOWBRODOS-P2 2rItA
RATIORAL LTD.
Oub-Lle.nelAda
MWDODDRODOE-PODD'S PRODUTOS DD BA LTDA.

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão de Jurídica, foi
mandado averbar o contrato de
exploração da marca: Pips - registrada sob número 219.582 constante do cl.chê abaixo, de propriedade de: Chesebrough Pond's Inc.
- licenciada par aChesebrough
Pond's Internacional Ltd. - estabelecida no Canadá e em favor
de: Chesebrough Pond's Produtos
de Beleza Limitada - estabelecid ono Brasil - Averbe-se, o contrato de exploração.
Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de' exploração da marca - Angel Face registrada sob númerq 227.248 constante do clichê abixo, de propriedade de Chesebrough Pond's
Inc. - licenciada para: Chesebrough Pond's International Ltd.
- estabelecido no Canadá e em
favor de, - Chesebrough Pond's
Produtos de Beleza Limitada estabelecido no Brasil - Averbese o contrato de exploração.

Por despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca: Pond's - registrada sob número: 233.356: consANGEL FACE
tante do clichê abaixo, de propriePeMtetetrle
dade de Chesebrough Pond's_ Inc.,
Cti:i.à.:21AJD l':-Pui nL a itk;
LIUÓC14:18
e licenciada para - Chesebrough
VÁZEIIROu.311-1 - 31.'i irreAnTioNAL LTD.
elb - LI:enelm2,
Pond's International Ltd., estabe=A.
lecida no Canadá e em favor de
Chesebroug Pond's produtos de bePor despacho do Senhor Direleza Limitada - estabelecido no tor da Divisão Jurídica, fois manBrasil - Averbe-se o contrato de dado averbar, o contrato de exploexploração.
ração da marca -• Vibro - registrada sob número 118.838 - consPONDS
tante do 'clichê abaixo, de proprie.
dade de: Aktiebolaget Vibro VerIcEs_grIacSi:MgTa
LicenolAds
ken, licenciada para: InternatioODULDROUOM-POND'S IDTWADATIOCAL LTD.
nal Vibrators, Inc. - estabelecitiCWWWBRODON-POn LPRO g r nLTDA.
do na Suécia - e em favor de
Equipamentos Industirais Vibro
- estabelecido no Brasil
Por despacho do Senhor Dire- Limitada
Averbe-se
o contrato de extor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de explo- ploraçO.
VIBRG
ração da marca: Cheseline: reProprietlds:
gistradmob número 180.257 consAMTIEDOLAGNT USRO-VIDNEN
Lloculadê:
tante do clichê abaixo, de pro‘NTIMNATIONAL VIBRATOR3, TuC,
priedade de: Chesehrough Pond's
Sub-lIcenclada:
DWIPAMENTOS INDUSTRIAIS VIDRO LIMITADA
Inc. - licenciada para: CheseKugh Pond's International Ltd,
Por despaelio , do Senhor ' Direestabelecido no Canadá e era favor de - Chesebrough Pond's Pro- tor da Divisão Jurídica, foi mandutos de Beleza Limitada - es- dado averbar o contrato de explotabelecido no Brasil - Averbe-se ração da marca: Vibro Junior registrada sob número 178.255 o contrato de explora/úo.
constante da clichê abaixo, de propriedade de Aktiebolaget Vibro
CHESELIAE
Verken - licenciada para: International Vibrators, Inc. - estabe. CUHADROWS . DOilow na:. •
•
140cm:dedo
lecido na Suécia e. em favor de:
WWSABROUGH-POWJ'D /R T N AAATIONAL LTD.
Out. -Licencie da
Equipamentos Industriais Vibro
CHIS E SROUOM-POND'S
PRODOToW DD BELE:A LTDA.
Limitada - estabelecido no Brasil
- Averbe-se o contrato de expioPor despacho do Senhor Dire- re,ção
tor da Divisão Jdridica, foi manrIBROJIWZOI
dado averbar o contrato de exploPrOprietArle:
AMTIEDOLAONT
VIBRO-NraKEN
ração da marca: Lins - registra'Licenciada:
da sob número 219.582 constante
TNTERNATIONAL VIBRATORS, IMO.
Sub-lIcenelada:
do clichê abaixo, de propriedade
EQUINAMENTON INDUSTRIAIS VI£R0 LIDI2ADA
de: Chesebrough Pond's Inc. licenciada para Chesebrough
Por despacho do áenhor DirePond's International Ltd. - es- tor da Divisão Jurídica, foi mantabelecida no Canadá e em favor dado averbar o ç,ontrato de explode: Chesebrough Pond's Produtos ração da marco - Lashique rerte Beeza Limitada - estabeleci- gistrada -sob número 247.076
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constante do clichê abaixo, de ciclo n oBrasil - Averbe-se o con- ratoircs dcs Proxytases S. A. - França Saturnina S. A. Acumuladores Eléc em favor de Laboratórios Silva Arau- tricos - oposição ao termo
511.229
propriedade de - Lchn & Fink trato de exploração.

Caribean Corporation - estabejecido nos Estados Unidos da América do Norte e e mfavor de: Lelin
& Fink Produtos de Beleza Limitada - estabelecido n oBrasil Averbe-se o contrato de exploração.

LASHIQUS
Proprietaria •

SODYESUL
Proprietária
AMERICAN-MARLUIML
COMPANY

Licenciada
NABGEIJI S.A.
INDUSTRIAS QUIMICAS

L.F154.5: FINIC

'CAMBEM CoRPORATICti

Por 'despacho do Senhor Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o contrato de exploFRODVIOS DE ICC= LUA
ração da marca: Gastro Sodine:
registrada tob número 150-177
constante do clichê abaixo, de propriedade de: E. Bouchara esPor despacho do Senhor Dire- tabelecido na França e em favor
tor da Divisão Jurídica, fois man- de Laboratório Emer S.A. - esdado averbar o contrato de explo- tabelecido no Brasil - Averbe-se
ração da marca s Sodyesuf - re- o contrato de exploracl.ão.
gistrada sob' número: 169.628 de propriedade de American Marietta Contpany - e.stabelecido
nos Estados Unidos da América do
ttalle`SPitt
sorte e mfavor tle Naegeli S.A.
IVroprietário,
Indústrias Químicas: estabelecido
no Brasil - Averbe-se o contrato
BIJC13.1.Rit.
de exploração.

Licenciada
InN, Fia

França.
DRI:aris -

SODYEVAT
Proprietári&
AMERICAN-MARIEM
COMPANY
Licenciad&
. NAEGELI
INDUSTRIAS QUIMICAS

brieantes autoriza-%
t.a
s
- 1,a.borat6rio
dos
de .laneir0.
,t
_ RtO
Por desdacho do Sr. Diretor da Divisão Juridica, foi mandada averbar o
contrato de exploração da marca: Tomoela - registrada sob o número ....
146.464 - constantae do clichê abaixo, de propriedade de J. R. Geigy
S. A. - estabelecido na Suiça em
favor de Gelgy do -Brasil S. A. Pro-

dutos Químicos - estabelecido no BraPor despacho do Senhor Dire- sil - Averbe-se o contrato de explora-

TOMURIN

NAEGELI S.A.
EIDUSTRIAS QUIMICAS
Por despacho do Senhor' Diretor da Divisão 'Jurídica, foi mandado averbar . o contrato de exploração da marca: Sodyevat - registrada sob número 169.630 propriedade de: American Matht,:.ta Company - estabelecido nos
Estados Unidos da América -do
Norte e em favor de: Naegeli S.A.
Indústrias Químicas - esiabele-

iiiNGIOXYL

-

Benzo -Gvnoestifilj
•t/ETERINAlid

tis labaratoires Fiancals
de

ChimiOiherapte s. a. -r

Paris

trança.'

ralarkamea autorizados:
- Lakaratovios Silva Arauto - Rousfel
•-•
•
- Ri* is /veleira
"

.

grnnnn ,n//

NOTICIAM
Oposições
Edmundo Pereira ei Cia. Ltda. -

oposição ao termo - 515.292 - marca
Baby., Lancka .
Companhia "Brasileira de Chocolates
- oposição ao termo 160.397 marca
Fox.
Comercial e Istportadora Roger S.A.
- oposição ao termo - 509.058 -marca Rofer - classe 5.
Conicifial e Importadora Roger S.A.
- aposição ao termo 509..059 - marca
Rofer classe 16.
Laboratórios Andromaco S. A. ao
têrmo 512 .219 marca _ Esmeril
classe 3.
Saverio Barbarulo - oposição ao
termo - 510.484 - marca - Regina
- Classe 36.
. João Rucian Ruiz - oposição ao termyo - 509.967 - titulo - Panificadora e Confeitaria, Olimpica - classe
41.
Casa Vogue Limitada ---..-oposição ao
termo _ 489.178 titulo Vogue -classe 13 -2 24 - 33 - 36.
BALDO HIURS.
Abrasivos 13oin 13ril S. A. - oposi,
ção- ao térmo . - 510.140 - marca
Pr opr ie ta'r ia
Eril - classe 16.
•
3. & E. ATKDISON LBSITES
Martihi Ci Rossi S. A. Indústria e
Comércio - oposição ao tèrmo Licenciada
S. Á. INDUSTRIAL IRILIOS LEVEI, 505.972 - marca Old Mac - classe
42
Martini 6 Rossi S. A. Indústria e CoPQr despacho do Sr. Diretor da bi- mércio - Oposição ao têrmo - • • •
visão Jurídica, foi mandado averbar o 505.973 - marca - Old -Mac. 'zontrato de exploração da marca: En- c/asse 43.
gioxyl - registrada sob o número ....
TroI S. A. Indústria e Comércio
234.114 - constante do clichê abaixo, - oposição ao termo - 509.988 -de propriedade de - Societé des Labo- marca -- Prol - classe 40.

tor da Divisão Jurídica, foi man- ção.
dado averbar o contrato de exploração da marca: Sodyeco - registrada sob número: 169.629 estabelecido nos Estados Unidos
Proprietária: J. Ti. GSIGY S.A.
da América do Norte e e mfavor
. Suíça
de: Naegeli S.A. Indústrias QuI1Liceneleds: GEIGY DO BRA917.. S.A.
micas - estabelecido no Brasil PRODUTOS OUIIIICOS
Rio de Janeiro
Averbe-se o contarto de exploração..
Por despacho Sr. Diretor da Divisão Jurídica. foi mandado averbar...o
con,tra èo de exploração da marra: Sal
1Des Fleurs - registrada sob o número
210.853 constante 'do clichê abaixo, de
propriedade de: J. 5 E. Atkinson
ted ••-- estabelecido na Ingleterra, e em
Sociedade Anônima de Perfumarias J.
Proprietária
& E. Atkinson: estabelecido no BraAKE2ICAN-MARIETT4
sil - Averbe-se o contrato de exploCOMPANr
ração.
Licenciada

jo Rousscl S. A. - Estabelecido no - titulo Netunia Comercial Importa..
doca.
Brasil - Averbe,,se o contrato de ex- _
Modas
ploração.
da; A Exposição. Clipper S. A.
oposição
ão
termo •-• 510.352 `--titulo - Bar Café e Pastelaria Clipper
- Classe 41.
'Metalúrgica Elva S. A. oposição
ao termo - 510.571 - marca, Eiva' - classe 5.
Proprietária; s
,Indústria de Bebidas Milan!' Limitada
.Sociéte de Laboraloires,
-• oposição ao termo -510:564 marca Enio Milioni - classe 42.
cies Proxvtases-s-:.a..
Casa de Calçados Caterina Ltda.
*frança)
Paris'
- oposição ao termo - 510.789 marca - Reina
clase 36.
rabricantea utorizadói:
Distribuidora de Aguas Santa Izabel
Laboratorit
- Oposição ao termo 510.050 Silva Araujo-Rousael
titulo - Depósito de Bebidas Santa
Izabel.
Rio de Janeiro
Frifgorifico Wilson do Brasil S. A.
rIt
- oposição ao termo - 510.051 -Por despacho do Sr. Diretor da Di- marca
Kuitut's.
eisão JuridiCa, foi mandado averbar o
Adelino Pereira . - Oposição ao tercontrato de exploração da marca: Benzo mo - 509.984 marca -- ACCB Gynoestryl: registrado sob o número classe 41.
235.945 , - constante do clichê abaixo.
Societe Rhodiaceta - Oposição ao
de propriedade clz: Les, LabOratoires termo - 514.601 - marca - TermoFrançais de Chimiotherapic S. A., es. hair - classe 23.
tabclecido na frança e em favor de:
Societe Rhodiaceta - Oposição ao
Laboratórios Silva Araujo Roussel S.A. termo - 514.602 - marca - TermoEstabelecido
no
Brasil
Averbe-se
hair - classe 36.
o contrato de exploração.
Condoroill Tintas S. A. -• Oposição ao termo •-• 515.189 - marca
classe 1.

Dr. Mario Duniz dc Araujo Jor Oposição ao termo - 514.206 - marra
Remar.
A Colegial, Uuniformes e vertuários
Ltda. •-• Oposição ao tèrmo - 512.894
- marca - Colegial - classe 48.
A Colegial Uniformes e Vestuários
Ltda.
Oposição ao termo
512.015
_ marca
Colegial - classe 36.
Cimbra Cia. Industrial Minas Brasil
- Oposição ao termo - 511.266 marca - Ombra - classe 44 - termo - 511.256 - marca -- Cimbro. clásse 30 - termo 511.264 - marca
Cimbra - classe 39 - termo 511.232
- marca - Cimbra classe 4 - ter,.
mo - 511.268 -• marca - Cimbra classe 47 - termo - 511.263 - marca
Cirabra - classe 38.
• União Fabril Exportadora S. A.
'(UFE) - Oposição ao termo
510.400 -• Marca Cristal - classe 41.
Fábrica de Ciciaetas Monark S:A.
- Oposição ao termo - 509.605 marca
Figura de Coroa - classe 8.
Cubra - Cia. Industrial Migas Brasil - Oposição ao termo - 511.270
- marca - Cimbra _ classe 50 - termo 511.262 -- marca Cimbra - classe
37 - termo 511.267 - marca Cubra
- classe46
termo 511.233 - marca
Ombra

classe 5 - têrrno 511.265 -

marca Cimbra _ classe 40 - termo
classe 36
511.261 - marca Cimbra
--. termo , 511.269 - marca - Cimbra
- classe 49.

eimbra Companhia Indústria
Minas Brasil - oposição ao têrnao - 511.257
marca Cimbra
- classe 31.

Mirabel Produtos Alimentícios.
oposição ao termo clas509.342 - marca Mirella

S.A.

se 41.

Companhia Geral de Indústrias

- oposição ao têrmo - 511.276
- nome comercial- Geral Transportadores Ltda.
Tonbras Sociedade Anônima e
Comércio de Aparelhos Eletrônicos - oposição ao térrrp 513.719
- marca Toolbras - classe 11.
Tonbras S.A. - Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos -oposição ao térmo 513.718 - marca - Tolbras - classe 20.
'
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Cervejaria Guara S.A. - opoA. Fonseca- & Cia.:- oposição a. Orquestra "Casino de Seailla"
mama
sição ao têrm o - 506.573 - mar- ao térmo
514.312
marca - oposição ao téiino $74.835
Metalúrgica Pauãta S. é. oposica - Gurakafé - classe 42.
Cocai - classe.
Torrecillas - claaxe 9.
"M:B." I ndústria e Comércio
Nivada A. G. (Nivada S.A.) Sevillapio
- Orquestra Espanhola de Espetáculo
de Bijouterias Limitada - oposi- (Nivada Ltd.) - oposição ao têr- ção
ao termo 513.976 - marca - Rição ao têrmo 513.841 - marca pio - 479.455 - marca - Nova- ;acra - classe 11.
- M.B. - classe 7.
da - classe 8.
Emprêsa Brasileira Produtos da
Frigorifico Wilson . do Brasil Li- Pesca S. A. -a oposição tie termo
Cervejaria Guará S.A. - oposição ao têrmo - 478.098 - mar- mitada - oposição ao termo - se 41 - termo 510.273 - marca 510.052 - marca Kuitut's eas- 510.272-- marca Itapesca - elasca - Guará - classe 41.
Itapescal - classe 41 - termo 510.274
•
Cervejaria Guará S.A: - opo- se 41.
titulo - Itapesca - classes 33, 41.
Editôra Ultima Hora S.A. .- - Hilton
sição ao Urino 506.576 - marca
Hotéis International Inc.
oposição ao' termo - 514.938 - oporão ao termo 509.555 - marca
- Café Guará. - classe 41.
nome
comercial
Gráfica
Hora
lçlagnesita SS.A. - oposição ao
- 1111tanZ - classe 4.4.
• Laboratórios Lepetit S. A. opositermo - 485.267 -- marca - Du- Ltda. •
The Gillette Company . - opo- ção ao termo 512.483 - marca roloc - classe 16.
- classe 3.
Grupo Oleario Novaro & C. - sição ao têrmo - 511.078 -- mar- Neurovinina
Frigorífico Wilson do Brasil Sa, A.
oposição ao têrmo - 509.937 - ca - Automação - classe 11.
ao termo 510.052 - marca
'The Ryvita Company Limited opo- -aposição
marca - Sasso - classe 41.
Kuitut's - classe 41.
sição
ao
termo
510.296
--a
marca
Frigorífico Wilson doe Brasil Si A.
N. V. Siara, Radio - oposição Revista - classe 41.
ao têm° - 509.713 - marca -- Willys Motors Inc. oposição ao oposição ao térmo 510.051 - Marca
Kuitut's - classe 41.
Sicra - classe 3.
termo 511.069 - marca France Livre - Fábrica
Nacional de Motores S. A.
The Coca-Cola Company - opo- Autoinatico
ao termo 511.286 - marca
sição ao têrmo - 511.533 mar- Indústria Cerâmica Utinga Ltda. -oposição
Fenemè - classe 46.
ca - Cacau kola - classe 43. . oposição ao termo 455.376 - marca
Sinterlite - classe 11.
André Silvain - oposição au
Cia. Industrial Minas Bratêrmo - 511.652- marca - Tro- silCimbre,
Privilégios de InvençRo
oposição ao termo 511.347 - marpiclon
classe 22.
ca - Cimbra - classe 21.
André SilvaM - oposição ao Cimbro, Cia. Industrial Minas BraTERMO N 9 121.209
têrmo 511.653 - marca - Tro- sil oposição ao termo 511.260 - marDe
14 de julho de 1960
pic/on - classe 36 - térmo 511.654 ca - Cindira - classe 35 - termo •
Emílio Schlaepfer - S. Paulo.
- marca - Tropiclon - classe 23. 511.252 - marca - Cimbra - clasThe Singer Manufacturing Cia. se 26 - termo 511.251 - marca Gabriel Paula Gouveia de .Frenas
- oposição ao termo - 512.786 Cimbra -- classe 25 -- termo 511.253 - S. Paulo,
- marca - Chnbra - classe 27 - marca -- S classe 11.
Pontos: Processo e instalação de
termo 511.254 -- marca - Cimbra submersa de soluções
Marconi's Wirelles Telegraph classe 28 - têrmo 511.255 -' marca fermentação
alcoólicas, especialmente para fabriCompany United - oposição ao - Cimbra - classe 29.
cação de vinagres - Privilégio de
têrmo - 11.763 - Marca - Mar- São Paulo Alpargatas S. A. oposi- invenção.
ção
ao
termo
512.260
título
Coconl - classe 32.
19 Processo e instalação cla fermentação submersa de soluções alCia: Brasileira de ConstruçOeS légio Moseley - classe 33.
A.B.C.
Rádio
e
Televisão
S.
A.
coólicas, especialmente para a fabrie Empreendimentos B.C.E. ao teimo 513.797 - marca cação de vinagres, caracterizado, o
oposição ao têrmo - 511.623 - oposição
- ABC.
processo, por compreender a produmarca
C.B.E. - classe 16.
António Saggese oposição ab termo ção contínua de um intenso arejaMineração SulBrasileira S.A. 515.229 - título - Casas Esporte.
mento no próprio liquido a fermen- oposição ao têrmo 511.952 - Artefatos de Couros Andorinha Li- tar. por dispersão mecânica inintermitada /oposição ao têrmo 515.146 - rapta de ar no seu seio, acompamarca - Milbras - classe 5.
nhada de uma fermentação submersa
Indústrias Elétricas •e Musicais marca - Andorinha - classe 50.
Panambra S. AaIrlip. Export. Pari contínua, sob temperatura adequada
Fábrica Odeon S.A. - oposição Americana
Brasileira oposição ao ter- à transformação progressiva do tear
ao Urino - 509.377 - marca - mo 513.501
- titulo - Expambra álcool em ácido, e em condições /auDisc-Son - classe 8 - térmo - - classe 33.
tomáticas de alimentação de maté510.667 - titulo - Iznperio. dos San-Co Produtos Alimentícios Li- ria prima e descarga do produto ferDiscos - classes 8.33. - Urino mitada oposição ao termo 511.288 - mentado.
classe 41.
- (Total de pontos: quaíco reivin-1 5 11.971 - nome comercial - marca - Amidosita
Companhia Santista Distribuido- Sequeiros, Lopes 8,4 Cia. Ltda. opo- dicações).
ao termo 403.639 - marca ra de Conservas de Peixe e Pes- sição
Tele-Rádio - classe 8.
cado.
Editora Monterrey Ltda. oposição
'TERMO N9 125.512
Sociedade Anônima Milisan in- ao tèrmo 510.277 - marca - Hora
De - 7 de novembro de 19ep
dústria e Comércio - oposição ao H - classe 32.
Urino - 507.715 - marca Sanita
5, Paulo.
Wladyslaw Diamand
J. Pereira de Oliveire.& Cia. Ltda.
- classe 36.,
oposição ao têrmo 510.400 .- marca
Pontos: Objetos, e- método de obclasse 41.
Companhia Pauliceia de Adma- Cristal
ter objetos isolantes térmicas e
nistração Cipa - oposição ao têr- Sequeiros, Lopes as Cia. Ltda. opo- acústicos. estreito, reforçados, com
mo
512.916 - titulo - Cipa I sição ao têrmo 384.337- - marca - espaços de baixa pressão - Privilegio
/ Tele-Rádio - .classe 8.
de invenção.
a
- classe 33.
Sequeiros, Lopes 87. Cia. Ltda.. opa(Segue o segundo ponto)
Companhia Pauliceia de Acirra- •/ siçao
ao termo 413.150 - marca
nistração Cipa - oposição ao tei- Telerádio Brasileira - classe 8.
mo - 513.348 - titulo - Gires
Sociedade Radie "Emissora ContiTERMO N9 .1/26.984
- classe 33.
nental Ltda. oposição ao termo núDe
28
de dezembro de 1960
Companhia Industrial de Con- mero 504.939 - marca - 'Ude Brasileira
dos
Esportes
classe
32.
Wladyslaw
Diamond - S. Paulo.
servas Alimentícias - "Cica" -oposição ao têrmo - a110.780 - Cervejaria Guará S. A. oposição ao
Pontos: Aparelho giratória tom
titulo - Restaurante Urca - termo 496.064 - marca - Guará , - isolantes térmicas como paredes para
classe 42.
preservar dentro valor ou frio, serclasses 41, 42, 43.
Cervejaria Guará S. A. oposição ao vindo como caixa. móvel, veículos,
Manufatura Luna S.A. - In- termo
504.813 - marca - Guará.- geladeira, aquecedor Privilégio de
dústria de Roupa para Crianças classe 42.
invenção.
- oposição ,ao têrmo
510.%.;10
Sociedade Rádio Emissora Conti1 9 Aparelhos giratórios com,lsolan- marca - Luna DOuro - clas- nental Ltda, oposição ao termo nú- Les térinfr.as como paredes para premero 504.943 - marca - Rede Na- servar dentro calor ou frio, servindo
se 36.
como caixas, móveis, veículos, 'gelaManoel Ambrosia Filho S.A. -, cional dos Esportes - classe 32.
Sociedade Rádfo Emissora' Conti- deiras ou aquecedores, caracterizaIndústria e Comércio - oposiçae nental
Ltda. oposição ao termo nú- das por ser constituídos de uma
ao têrrno - 513.755 - insignia mero 504.947
- marca - Cadela Bra- fixa parte externa com relativamen- Vovó Luzitana
cla.sse6.8.
sileira das Esportes - classe 32.
te pequenas aberturas fecháveis coManoel Ambrosio Filho S.A. - Os Vermelhos de Cobrança Ltda. mo portas ou tampas, de giratória
Indústria e Comércio - oposição oposição ao termo 506.442 - titulo parte interna (talvez juta* cair. o
ao Urino - 513.756 - insignia - - Escritório Técnico de Cobrança tópo) subdividida em setores e (ou)
Homem Vermelho.
andares, de reservatórios do frio ou
Vovó Lusitana - classe 6.8.
Orquestra Espanhola de Espetáculo calor nas paredes divisórias, ou na
T. E. Bridges - oposição ao -oposição
ao termo 374.835 - marca superfície fixa (e) ou dentro do eixotêrmo - 510.923 - marca -- Bra- Orquestra 'Casino de Sevilla" Ltda. cilindro. (Segue um total de cindo
ford.
Sevillapio Tormenta - classe 9.
reivindicações)..

--á

TERMO N 9 128-211
De 10 de abril de 1961
Privilégio de invenção: ".Aperterçoamentoe em processo e aparelhamento de fermentação submersa'!.
Alexander Klein e Emílio Schlaens
ler, residentes na Cidade de São
Paulo.
PONTOS CARACTERISTICOS .
19 Aperfeiçoamentos em processo e
aparelhamento de, fermentação submersa, destinada à. conservação do
culturas microbianas em casos de
Interrupção do arejamento do gerador de fermentaçao submersa por
exemplo por causa da interrupção da
corrente elétrica, caracterizados por
compreenderem"Inicialmente um aparelho conservador de culturas, tendo
um volume de cêrca de um vigésimo
do gerador ao qual ele se acha ligado, e munido de um dispositivo de
enchimento e descarga instantâneo e
automático, por meio do tubo que
conduz o ar ao gerador, ou por meio
de outro mecanismo automático; e o
acionamento do ratar de arejamento
do dito aparelho sendo feito através
de uma pequena reserva de energia
previamente acumulada, sempre disponível como por exemplo a água de
um reservatório elevado. normalmente destinada para a alimentação do
sistema de resfriamento, passando
neste caso automaticamente, em obediência à ação de um registro magnético, a acionar uma turbina hidráulica,/ ou um grupo de acumuladores elétricos de preferência do
tipo Edison com motor elétrico fi.1
ar comprimido para ser dispersado
diretamente; e êste aparelho de conservação de culturas podendo ser isolado do gerador para poder funcionar
Independentemente do mesmo, caro •
emagje o seu rotor de arejamento é
acionado por meio de um motor elétrico Independente e lieado à réde
geral: e o mesmo aparêlho podendo
ainda ser anexado seja a um ou diversos geradoreS 'trevistos no conjunto oii ser adaptado a oualquer
gerador existente que trabalha com
fermentacão submersa. (Seguem-se
7 reivindicações) .
TERMO Ij 120.302
de 19 de maio de 1901
Requereiska: Mário Evaristo Stan.
guerlini - Estado do Rio Grande do
Sul.
Invenção: 'Chapa de catão para
fogões a gás em geral".
ivfoclèlo de utilidade.
REIVINDICAÇÕES
19 Chapa de cocção para fogbas
gás em geral, caracterizada por urna
ohapa quadrada de ferro fundido ots
outro material adequado, provida de
quatro pés tronco-cónicos e de uma
pluralidade de hastes do mesmo-material e que, partindo da periferia da
chapa, convergem para' uni circulo
central situado em pleno paralelo ao
da chapa e a meia altura entre esta
e as extremidades dos pés. Seguem-se
um total de 4 pontos.
•

'remo 10 129.492
Requerente: Mário Evaristo Etana
guerlini - Estado do Rio Grande do
Sul.
Invenção: "Novo modelo de borras
abas para freios de veículos Automotores" - modelo de utilidade.
REIVINDICAÇÕES I
19 Nôvo modêlo de borracha para
freios de veiculos auto-motores, caracterizado por um bloco único de
borracha, formada pela fusão de dois
blocos com forma geral tronco-cônica,
superpostos, guardando entre si
espaço vazio 'que define dois bord
paralelos na extremidade superior
peça. Seguem-se 2 pontos.

TERMO N9 130.266
de 24 de junho de 1961
' Requerente: Sylvio M. Mottola
Estado do Rio Grande do Sul.
Invenção: "Aperfeiçoamentos em
Interruptores de embutir".
' Privilégio ,de invenção.
REIVINDICAÇÕES
•
19 Aperfeiçoado
em interruptores de
embutir, caracterizados por um disco
isolante rotativo cuja periféria aflora
através da abertura do espelho de interruptor. e cujoi movimento, em qualquer sentido, abre ou fecha movimento, o circuito elétrico. Seguem-se um
total de seis pontas.
TERMO 1\1° 104.242
de 4 de adsto de 1958
Estado
João Jorge Maciel Viana
da Guanabara.
ModCo de' utilidade — para nôvo
modélo de placas identificadora luminosas.
19 "Nóvo moaélo de plans identificadoras luminosas", cafacterizadbs
Na' se constituírem de caixas metálicas, tendo a parede frontal de exposição com vasarnentos tomados por
colurtura de placas translúcidas mas
não transoarentes, servindo de painel
para a pintura de dizeres indicativos,
pela face interna, formando capacidades. Seguem-se: um total de 5
pontos.
TERMO N9 104.36e
de 9 de agilsto de 1958
Aritoteles Games dos Santos — Estado da Guanabara.
Modêlo de utilidade para -- Nóvo
modélo de apetrecho para , a limpeza.
• 19 "NU° raodêlo de apetrecho para
a limpeza". caracterizado por um cabo
extensível formado Dor duas peças
tubulares, unia penetrante e deslizante dentro da outra, tendo uma alça
de apêrto, provida de Darafu.so rosqueado, com a função de fixar a pósiçã.o relativa de ambas, como desejado. •
Seguem-Se- um total de 6 pontos.

de uma haste cuja ponta é encaixada
em nui orifício previsto próximo ao
centro 'do disco, em cujos sulcos vibra
a ponta de unia agulha fixada na
borda inferior de uma das metades
de uma peça de cartolina ou papelão,
dobrada transversalmente e que forma, com a sua outra metade, uma
caixa acústica. Seguem-se o ponto 2.
TERMO N.° 104.474
. , de 14 de agasto de 1958
Franz Legros, André Legros e Gabriel Eurnotte — Bélgica.
Privilégio de invenção para — nOvo
processe de fabricação de Placas indicadoras multiciires para ruas e outra*
aplicações e placa ou quadro obtido
pelo me...mqaprocesso.
Niivo. processo de fabricação de placas indicadoras ou ornamentais multicoloridas para" ruas e outras aplicações,
caracterizado em que as camadas sucessivas de matérias plásticas de caras
diferentei, coladas uma sabre a outra,
larainaias ou ajuntadas por todo meio
apropriado de maneira de formar uma
só a:ilha de grossura uniforme, são
tratadas por todo meio apropriado, ou
por uma combinação desses /meios, com
o alvo de reproduzir em relevo as inscrid;es com ou motivos decorativos depois disto, • im todos os meios apropriados ou por uma combinação desses àleios, tira-se unia ou mais camadas superiores para atingir e fazer aparecer sObre o fundo escolhido a inscrição viro o o mitivo decorativo na c8r
ou nas caros respectivas escolhidas.
Seguem os pontos 2 e 3.

I
"TÉRMO N. 104.476'
de 14 de agasto de 1968
Leo Brazipolon Queiroz de Tomaszewski — São Paulo.
•
Modelo de Utilidade — para — n8vo
modelo de poltrona.
1.0 — NOvo modêlo de poltrona, de
papelão ou similar, montada, pelo encaixe de peças de cinco tipos, caracterizada pelo fato de ser constituída
ditas peças por uma caixa retangular,
com o lado posterior em projeção vertical com colunas de 'canto, com abas
periféricas, sendo as laterais em forma
de trapézio com unia lingueta central
retangular„ sendo a aba do lado posterior em forma de U e a anterior de L,
ambas com recortes para encaixe.
Seguem os pontos 2, 3, 4 e 5.

TÊRMO N.° 104.558

de 16 de ag8sto de 1958
José Xande — São Paulo.
Privilégio de invenção para — aparelho auxiliar do datilógrafo em serviços de cópias.
1.0 — Aparelho auxiliar do datilógrafo em serviços de cópias, caracteriado por compreender substancialmente . um cilindro de borracha resistente.
montado 'abre um leito doiam° de
curvatura adequadar mas de largura inferior ao serni-perimetro do cilindre,
provido no chassis do aparelho, sendo
dito leito susceptível de apertar-se contra o cilindro por ação de molas distribuídas sob secções no leito e de afastar-se do mesmo por meio de alavancas dispostas em suas extremidade, e

de 20 de ag8sto de 1958.
Erico Alberto Gustavo Nille
Argentina.
Privilégio de invenção — para —
um pre aquecedor para pintura e ar
para utilizar por assOpro. •
1.0 — Um pre-aquecedor para' pintura e ar a utilizar por assapa?, con.
iistente de unia caixa intercalada no
trajeto do conduto re ar, entre a fon.
te de abastecimento de ar e a pistola
de assoprar, caracterizado pelo fato de
que a dita caixa compitam& ao meno3
um primeiro recinto, em que se aloja
um transformador redutor de tensão
da corrente elétrica; pelo menos um segundo recito, em 'comunicação com o
primeiro, dentro . 0 qual se aloja uma
resistência aquecedora conectada ao secundário do transformador, e ao menos um terceiro recinto, em forma de
labirinto, submetido è ação térmica da
resistência aquecedora, e cujos extra.
mos de entrada e salda, vão cone
dos os correspondentes terminais o
conduto principal de alimentação de
ar e do conduto intermediário de alimentação de ar, disposto, este l'iltitno,
entre a caixa e e pistola pulverizadora ,levando formado. este conduto intermediário uma amara interior longitudinal, em cujo interior se aloja um
par de ' condutores elétrico tique vão conectados por um lado, ao secundário
do transformador citado e pelo outro
e uma segunda resistência aqiretedora,
disposta num duplo fundo do irecepté4
culo alimentador da pitura ?a pistola.
Segue o ponto 2. .

1961
Vol. I — Atos do Poder Legislativo — Leis ,

•

de ja,neiro a março — Div. n.° 844. 170,00
• Vol. II — Atos do Poder Executivo — De-

cretos de janeiro a março — Div.
560,00
n.° 845
Vol. III —Atos do Poder Legislativo — Leis
de abril a junho — Div. n.° 847... 150,00
'vol. IV — Aios do Poder Executivo — Decretos de abril a junho
Div..
n.° 848
440;00
,.:Vol. V — Atos do Poder Legislativo — Leis
de julho a setembro — Div. n.° 851 200,00
Vol. VI — Atos do Poder Executivo — Decretos de julho e setembro — Div.
n.° 852
440,00
Vol. VII — Ateis do Poder Legislativo , — Leis
de outubro a aezembro — Div.
n.° 854 .
- 180,00
Vai. VIII —Atos do Poder Executivo — Decretos de outubro a dezembro -- Div.
n.° 855 .
520,00
,

•

estando dito cilindro provido, em auq..
duas extremidades, de meios para ault- •
rotação, livre ou comandada, em Ui* f
no de cavilhas montadas como elemeti
tos terminas de OgOS de engrenagetiff
que, numa das extremidades do cilipt. •
dro, possuam meios paar o avenca ro
tatório medido de dito cilindro e Para
a limitação e regulagern do dito alvar'.
ço e, na outra extremidade, possuenk
meios para afastar do cilindro o leitq
em que se abaja, havendo em t8das se
duas extremidades providos tanibém de
meios para permitir o impulsionameq.
to do cilindro independentemente do
tia engrenagens e através Unicamente .
de correspondentes maçanetas monta.
das nas extremidades das cavilhas de
rotação.
Seguem os pontos 2 e 3.

TwRMO N.° 104.488

COLEÇÃO DAS -LEIS

TERMO N° 107.246
De 11 de dezembro de 1958
Warren Russell Attwood — Estados tinidos, da América.
Privilégio de invenção para:
Material Estrutural.
1.0 Um elemento estrutural para
construções de estruturas metálicas, o qual compreende uma peça
de chapa metálica alongada, tendo uma ou mais pareceis planas.
caracterizado pelo fato de, pelo
monos, uma das paredes planas
ter uma bu mais filas de pastilhas removíveis ou fàcilmente removíveis, cortadas. e comprimidas.
de n6vo, para suas posições originais, sendo nelas conservadas.
fõrmando-se, pela remoção das
citadas pastilhas removíveis, orifícios para a fixação do acessórios de ligação.
Segue um total de 12 poittos.
• TERMO N9 104.336
de 8 de agósto de 1958
Sodi Oscar — São Paulo.
Privilégio de invenção — pai. n3v6
brinquedo,
19 Nóvo brinquedo, caracterizado por
ser constituído por uma base, aom
um pino no qual gira um disco gravado, girado manualmente Dor meio

Janeiro de 162

MÁRIO OFICIÁL (Seção III)

1 84 Terça-feira 16

A VENDA : Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda .
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6lso Postal

TÉRMO 14.° 104.559

de 20 de agasto de 1958
Rheem Manufacturing Company
Estados Unidos da América.
Privilégio de invenção para — ca.
beça de aspersão centrifuga..
1.0 — Cabeça de aspersão, centrifuga, caracterizada por um rotor tendo
um cubo 8co e uma base se estendendo radialmente para fora do mesmo.
uma cobertura montada na dita base
espaçada geralmente em sentido Paralelo da mesma, dispositivos definindo
uma passagem de liquido do dito cubo
Oco do especo entre a dita base e cobertura sendo de configdracão cônica
relativamente plana, e a dita superfície tendo vários entalhes se :extenden, do radialmente de profundidade variada em que o liquido pode se mover
mediante a rotação do rotor.
Segue um total de 10 -:•ontes.

Têrça-feira 16
TERMO N.° 104.605
De 22 de avisto de 1958
Bronislav Romariovsky — São Paulo.
Modelo de utilidade para — "Um
nevo entretenimento de salão".
la? "Um nevo entretenimento de salão", caracterizado pelo fato de se apresentar na forma de placa de madeira
ou similar recortada segundo o perfil
de uma caricatura qualquer, da qual
se destaca usa nariz alongado e pescoço de igual forma, sendo que .do nariz
parte cordel que sfustenta disco do mesmo material da caricatura.
Segue o ponto 2.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
vo dos agregados, das suas posições...de
prontidão para suas posições operativos; meios, incluindo passagens nos ditos•elementos, destinados a proverem
uma conexão de entrada e urna conexão de saída com o referido recipiente
quando os agregados estiverem em sua
aludida relação operativa, e meios para
introdução de água sob pressão pela
referida conexão de entrada, e para retirar a infusão pela conexão de saída,
quando os agregados estiverem na mencionada posição ou . relação operativa.
Segue um total de 20 pontos.
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bõjo e a base, um limitado movimento de separação que alonga a porção
intermediária a fim de formar a haste.
Segue um total de 12 pontos.

malveis que, com as suas superficieã'r
terminais, de ajustam sob vedação, gi(1
vizinhas paredes laterais do corpo ,e41.
volvente, caracterizado pelo fato e
que, paia vedar a fenda existente elie
tre uma face frontal do rotor e a vizra
nha parede lateral do corpo envoZvena
te, se achhin previstos na superfície
frontal, elementos de vedação, orientaÁ
dos essencialmente cai sentido radial
na direção dos cantos de dentes e maa
veia tanto em sentido axial como em
sentido radial, elementos 4sses que, com
a: suas partes radiahnente externas, se
ajustam as réguas coaxiais de vedação
e engrenam, com as suas extremidadeS
radialmente internas, com corpos de ligação, montados no rotor e aos quais
se ligam, a topo ou mediante sôbre
pasição das suas bordas, elementos de
vedação, que se estendem entre corpos
de ligação vizinhos e estão montados
ao rotor de maneira axialmente móvel.?
Segue um total de 18 pontos.

• TERMO N.° 105.221
De 17 de setembro de 1958
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken
— Holanda.
Privilégio re invenção para "Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelhos para barbear a sko, incl'uindo uma
extremidade . cortante desmontável ou
móvel". •
TERMO N.° 194.866
I.° — Um aparelho para barbear a
sêco provido- de uma extremidade corDe 30 de agesto de 1958
TERMO N.° 104.698
tante desmontável ou móvel, incluindo
S'án uma lâáfina cortante fixada à extremiAnua Cistelli Cappanari
De 26 de agente de 1958
Paulo:
dade cottante e uma peça cortante asVictor Elvestrem — Estados Unidos - Privilégio de invenção para — Nove sociada colocada por detrás da mesma,
. da América.
barraca.
sendo essa peça cortante mantida em
1.° Nova barraca, caracterizada pelo posição por uma outra peça que a cirPrivilégio de invenção para — Disfato da sua armação interna, ser cons- cunda, a fim de evitar seu deslocamenpositivà expositor.
1. 0 Um painel expositor composto tituída por duas hastes verticais apoia- to, caracterizado pelo fato de que so•
para formar uma multiplicidade de re- das no solo e providas em sua extre- mente urna peça é utilizada para fazer
TERMO N.° 105.396
presentações pictóricas compreendendo midade superior, de estreitamentos em a lâmina cortante e manter em posição
1958
De
22
de
setembro
de
dois
degraus
'sucessivos,
que
suportam
a peça cortante.
uma multiplicidade de áreas suplemenSeguem os pontos 2 — 3
Depositante: Vereinigte õsterreIchisw
tares de tamanho normal, separadas, as argolas extremas de ume travessa
4—
5
6 e 7.
che Eisen — Und Stahlwerke Aktien- posicionadas de forma idêntica a uma horizontal.
Seguem os pontos 2 — 3 — 4 -geseli'schaft, firma industrial e comerrepresentação com o mesmo relacionecia/ austríaca, estabelecida em Linz —
da, as áreas suplementares de cada re- 5 — 6 •
TERMO N.° 105.293
AustrIa.
presentação sendo espaçadas entre si
Donau
por areai-suplementarei intermediárias
Pontos característicos de: "Máquina
De 18 de setembro de 1958
TERMO N.° 104.0999
regularmente repetidas de outras reprepara flambar" (Privilégio de invenDepositante: Minerai PrOcessing Cor- ção).
De 4 de setembro de 1958
sentações, e uma regiço fronteiriça de
poration, firma industrial e comercial
uma característica transmissora de luz
1. 0 — Máquina para flambar, pro- •
Dalgy. Dias da Cesta — Est•-alo da norte-americana, estabelecida em West
constante diferente das representaçõee Guanabara.
vida com um jôgo de bocais do fiamPittston, Pennsylvania, Estados Unidos bamento movimentados relativamente b:
pictóricas em terno de cada área suAper dá América do Norte.
Privilégio de invenção para
plementar pana a isolar da área suplesuperfície da peça em bruto a ser tra,
Pontos característicos de: "Processo tada, caracterizada pelo fato- de que as
mentar vizinha mais próxima, cada feiçoamentos em armário-cama.
1. 0 Aperfeiçoamentos em armário- para separação ou limpeza de sólidos projeçaes dos eixos dos bocais sôbre
área suplementar de cada representação
pictórica separada sendo espaçada da cama, dp tipo de estrado, verticalmen- finamente divididos de diferentes pesos a superfície da peça em bruto, com as
área suplementar vizinha mais próxiena te, basculante, caracterizado pelo fato específicos" (Privilégio de invenção). suas aberturas situadas em um plano
1P — Processo, para separação de comum perpendicular à direção do mopor um ângulo de arco medido defum de que o estrado da cama, que se enponto de visada afastado inferior à da caixa por entre as quatro paredes do sólidos não magnéticos de diferentes vimento, e, ainda, pelo fato de que socapacidade de decomposição do Olho armário, apresenta um fundo fechado pesos específicos, caracterizado por com- mente o primeiro bocal se acha munido
dividido em painéis que se assemelham binar-se uma mistura de sólidos dia- de maneira essencialmente conhecida,
humano.
aos da frente de um eimário conven- mente divididos com uma composição com um ara/mes cle ignição.
.Segue um total de 37 pontos.
cional; e pelo fato de que a parte em que cantém partículas permeáveis magSegue um total de 7 pontos.
armário prOpriamente dita se acha di- neticamente; por separar-se a referida
vidida em escaninhos e gavetas e con- mistura e composição em, pelo menos,
TERMO N.° 104.820
' TERMO N.° 105.401
•
tém. eventualmente, um criado mudo, duas frações, contendo porções da reDe 29 de agOsto de 1958
uma lâmpada de cabeceira e um rádio ferida mistura de partículas de pesos
De 22 de setembni de 1958
Requerente: The Vendo Company, embutido.
específicos diferentes e permeáveis mag,,
Tallon Limited — Inglaterra.
Kansas Sity, Missouri, Estados Unidos
Seguem os pontos 2 — 3.
neticamente; por submeter-se indiviciu•Priveégio
de invenção para "Aperda América do Norte.
almente a quantidade total das referifeiçoNnentos; em ou -reladvos à instruPontos característicos de — "Aparedas
fraçpes
e
separações
magnéticas,
.
TERMO N.° 105.179
de escrita esferográficos". .
lho perfurador de latas e infusor de
para remover as referidas partículas mentos
1. 0 — lima ponta ou bico para um
café" — Privilegio de invenção..
De
16
de
•
setembro
de
1958
permeáveis
magneticamente,
recuperaninstrumento de escrita esferográfico. de
'
1. 0 Aparelho pare o prepare por inThe British Thomson Houston CG do-se, assim, das referidas frações por- espécie provida de unia sede de base
fusão de café ou ale bebidas líquidas
ções
seperadas
da
referida
mistura.
Inglaterra.
análogas mediante passagem de água Ltd
num alojamento para a esférula e unia:
Segue um total de 14 pontos.
-firola voltada para dentro para reter
sob pressão para dentro e para fora
Privilégio de invenção para "Apera esférula sóbre a sede da base, ambas
de um recipiente inicialmente imperfu- feiçoamentos relativa> a manufatura de
rado, que depois á jogado fora, atra- artigos 45cos de vidro ou outro material
dita sede de base ea virola iroltada
'TERMO N.° 105.230
vessando uma quantidade de material semelhante.
para dentro proporcionando superfícies
De 17 de setembro de 1958
do qual é formada a bebida, caracteride apoio para a esférula, a dita sede
1.0 — Um processo de fabricação de
zado pelo fato de compreender, aconde base, virola voltada para dentro e
Depositantes:
Nsu
Werke
Aktiengedicionado dentro do recipiente, um par um objeto ôco, provido de haste, a sellschaft e Felix Wankel, firma alerta, alojamento sendo inteiriços com o dito
de agregados relativamente deslocáveis, partir de um material viscoso endure- e al'emão.
bico, caracterizado pelo fato de uma
móveis em sentido de aproximação e civel, caracterizado pelo fato de comou mais passagens tubulares serem pro--1
Pontos' característicos de: "Sistema porcionadas abaixo da superfície de
afastarrento miau° entre uma relação preender as etapas de prover um artigo
de prontidão, sob a qual os agregados parcialmente formado compreendendo de' vedação para máquinas com êmbolo apoio da sede de base para a esférula,
permanecem dispostos para receberem um bõjo tendo uma base a é;e unida rotativo" (Privilégio de invenção) .
e a dita superfície de apoio de sede
1.° Sistema de- vedação' para má- de base sendo continua ou ininterrupto.
entre is um recipiente do gênero men- por meio de unia pescoço internmliacionado, e uma relação operativa sob rio, de seção transversal constrita e quinas Com êmbolo arotativo e rotor
Segue um totsI de 9 -pontos.
a qual os agregados,contactam o reci- de comprimento menor do que o de- com vários dentes gim, dispostos õbre
um
eixo,
gira
excentricamente
em
um
sejado
para
a
haste
do
objeto
acabado,
piente era lados opostos do mesmo;
TERMO N9 105.430 •
meios para efetuar o deslocamento re- dito artigo parcialmente formado sendo corpo envolvente, deslizando ao MesDe 24 de setembro de 1958
lativo dos agregados entre as ditas re- produzido por um processo no fim do mo tempo com os seus cantos de dentes
lações ou posições de frontidão e ope- qual o referido artigo está em um es- coaxiais continuamente ao longo da Requerente: Jean Pomagalski
rativa; no mínimo um elemento para tado no qual o laójo e a base t.stão superfície circunferencial interna do França.
perfuração do 'recipiente estando cada substancialmente endurecidos, porém o dito corpo envolvente, sendo assim for- Invenção- "Novo sistema de reboelemento perfurador montado sare o pescoço intermediário, em virtude, por madas câmaras de trabalho do volume que para esqui aquático ou skt-yor•
ring".
mesmo dos ditos agregados, e destina- exemplo, de ser de maior espessura, variável em número con.espondente ao
trabaReivindicações
ser
ainda
está
em
condições
de
dos
dentes,
e
estando
o
rotor
provido,
do a perfurar o recipiente semente pelo
lado adjacente equele mesmo agrega- lhado; tomar o artigo parcialmente for- nos seus cantos de dentes coaxiais,
19 Dispositivo para a prática de
do por ocasião do deslocamento relati- mado, neste estado; e impor, entre o can réguas de vedação radialmente enui aquático ou "sky-yorring" pdk
,In•n•
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meio çic rebooue com um cabo sem tubo que se situa entre roscas, por cipal apropriado para ser 'dotado
gan, acionado e guiado em cirtaito onde se, processa o atarraxamento da do um movimento alternativo em
chado acima da ágaia por mero du- ponteira portadora da pena, dotada um cilindro principal que é equias roldanas, ao qual estão fixadas internamente de ressalto, ranhuras pado com um conduto de descarhabituais amarras de reboque, ca- longitudinais e roscas, tendo alojado
racterizado pelo fato das roldanas se- um tubo de material flexível, chan- ga comandado por um êmbolo
m supondes por umas colunas por_ frado que fica em combinação com o auxiliar, o qual é . deslocado' de
aatermédio duma ligação articulada tubo portador de tinta e a ponteira maneira positiva em um sentido
dia flexível, sendo o equilíbrio de cada quando êstes são atarraxados. "Segue (curso de ida), por dispositivos
ialdana assegurada pelas trações exer- o ponto 2.
motores funcionando em sincroMas por um lado, pelo cabo sem
nismo com o êmbolo principal, o
fim e, por outro lado, pela ligação
que é chamado no outro sentido
TallMO N 9 105.691, •
articulada ou. flexível. — Sege um
(curso de retôrno) por um dispototal de --e 11 — pontos.
De 7 de outubro de 1958
sitivo de chamada de preferência
Joseph Stein — Estados Unidos da do tipo de mola, contrariando a
América.
Ta:RMO N 9 1,03.440 .
ação de um mecanismo 'de freiaPrivilégio de invenção para — Pu- gem, que é de preferência do tipo
De 24 de setembro de 1958
rificador
elétriao
de
ar.
et1 9 Um purificador elétrico de ar, do amortecedor a êmbolo, caracDepositante: Aktiebolaget Bygg —
"Och 'Transportekonomi, firma indus- caracterizado pelo fato de compreen- terizados pelo fato dos referidos
trial e comercial sueca, estabelecido der um estojo tendo uma abertura de -dispositivos 'motoro, serem constiingresso de ar que se comunica dire- tuídos sob forma hidráulica e
ep Estocolmo, Suécia:
ontos característicos de: Veiculo tamente com o referido estojo:. um possuírem para este -fim uma fonvador de forquilha (montacarga) ventilador, localizado dentro do men- te pulsante de liquido motor, tencionado estojo, conduzindo a urna
privilégio de invenção.
si
abertura de saída do ar existente no do este liquido de preferência à
Pontos, Coroe/ceai icos
12
citado estojo, dito ventilador tendo mesma natureza pelo liquido a
1 9 Veículo monta-cargas, caracteri- uma portinhola eido) de entrada de ser recalcado pela bomba.
atido pelo fato de compreender um ar em um. de seus lados, a largura
Segue um tótal do 24 pontos.
éltassis do veainlo, pela mentia uma interna do mencionado ventilador senfatquilha elevadora, pernas suporta- do substancialmente tão grande quan-

TERMO N.0 105.856
De 14 de outubro de 1958

Depositante: Edgard Claro Indústrias de Vidro Limitada — Estado da Guanabara.
Reivindicação de. : Niivo tipo de
fixação de bulbos em casquilhos
de lâmpadas elétricas tipo "Mignon" ou "Mignonette".
Modelo de Utilidade.
-Reivindicação
Nóvo tipo de fixação de ,butbos
em casquilhos de lâmpadas elétricas tipo "mignon" ou "mignonette", utilizando uni casquilho
provido, como usualmente, do um
elemento central roscado para o
atarrachamento ,da lâmpada, caracterizado pelo fato de ser o
bulbo provido de uma (extensão
tubular inferior dotada , de uma
rosca externa, ao passo que a
b5ca do casquilho é . intornamente
provida de une fio de rosca para
ó atarrachamento da citada extensão tubular, externamente roscada, do bulbo; tudo substancialmente como descrito- e exemplificado no desenho anexo.

to a da mencionada abertura de salda de ar e estendendo-se para a reTERMO N.° 105.839
taguarda, no interior do mencionado
estojo, a partir da mencionada aberDe 13 de outubro de 1958
tura de saída de ar; laminas de ventilador, montadas d3 modo a girar
Titulo: Privilégio de invenção'
TERMO N.o 105.675
dentro do citado ventilador em Orno
para:
Aperfeiçoamentos em máde um eixo paralelo à frente do ciDe 15 do outubro de 1958
tado estojo, cada uma das citadas lâ- quinas de serrar mármore, graniminas tendo uma porção substancial- to e análogos.
Requerente: Viha. Sociedad de
mente tão larga quanto a largura inRequerente: Lincoln Guinearãoe Ptesponsabilidad Limitada Arterna- do citado ventilador, a largura de cada uma das referidas porções Duque — Juiz de Fora e-- Minas gentina.
Titulo: Uni dispositivo de ensendo apenas suficientemente menor Gerais.
tretenimento para um • Ago de
do que a largura interna do referido
ventilador para permitir que haja um
destreza.
Pontos Característicos
Reg o dos lados da carcaça do citado
Modelo de Utilidade.
ventilador; um motor, localizado no
1.0 Aperfeiçoamentos em máinterior do mencionado estojo. desti- quinas de serrar mármore, gra1.0 Um dispositivo de entretenado a acionar as mencionada pás;
nkmento para uni jfego de destrenito
e
análogos,
caracterizados
ufn filtro cobrindo a citada portinhola
de admissão de ar: e uma fonte de por estar o quadro de serrar pra- za, integrado por uma boqueilha
ozono na mencionada abertura de in- so aos pistões de macacos hidráu- conformadora de uma câmara adde ar, disposta entre a men- licos defrontantes, dotados de missora de ar, formador do agen• gresso
cionada abertura de entrada de ar e escalas milimétricas e manobra- te impulsionador de um, mebro
=MO N 9 105.492
o citado filtro, dita portinhola de en- dos pelo fluxo de óleo e pressão esférico Para um &suelto cóncavo
De 26 de setembro de 1958
trada de ar no mencionado ventilador
de ar comprimido através de vál- receptor, caracterizado pelo fato
Edgard Clare .‘ 7nd g atrias dr. Vidro sendo menor do que a citada abertura
de que formando dito' assento rePonto característico ,cia invenção de de :ingresso de ar, ene conseqüência vulas automáticas e registros ma- ceptor na extremidade superior
do que o ar sugado na porção da men- nuais situados em uma tubulação
Limitada — Rio 'de Janeiro.
de um suporte que se prolonga
'Fixação de bulbos .de casquilhas de cionado estojo na qual está localizada eepecial.
na oriontação normal do extremo
lâmpadas elétricas tipo a mienon" ou a mencionada fonte de ozono, mediSegue o ponto 2.
superior da boquilha, o mesmo se
"mingnonette" — Patente de Modelo ante a ação das mencionadas pás do
ventilador, passa em taro° do refede Utilidade.
acha orientado na linha do perrida
fonte
de
ozone,
em
sua
mais
Fixação de bulbos ' em casquilhos de
curso ascendente do membro esbaixa
velocidade.
de.
antes
de
pasTERMO N.O 105.853 •
lâmpadas eléiateas &Opa ernigoon" ou
férico
de um plano superior em
sar
através
do
citado
filtro
a
ser
ex"mignonette", caracterizada pelo fato
relação
a um assento côncavo,
pelido
do
referido
estojo,
.a
fim
de
De 14 de outubro de 1958
. de ser o bulbo provido de uma exten- assegurar um tratamento ótimo pela
que forma a extremidado supesão tubular Interior de beirada ligeirior admissora, desembolsando
ramente revida para fora, extensão respectiva fonte de ozono. o mencioModêlo de Utilidade.
que penetra em um encaixe da boca nado motor estando situado em um dos
nesta, por sua vez, uma passagem
superior do casquilho, contornando a lados da cai:Caça do referido ventilaRequerente: Mauro Pistoles i — injetora do ar por via bucal, forlâmpada usual, sendo o elemento de dor, e as mencionadas 'lâmpadas de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. mada por um bico suplementar,
fixação entre o bulbo e o casquilho ozono, o referido futao e a abertura
Título: Motor a dois tempos a integrante da extremidade posteeon.stitUido por uni anel flexível em de entrada 'de ar . estando situados
rior do corpo formador da dita
forma de tampinha cuja parte supe- no outro lado da carcaça do ventila- bomba distribuidora.
câmara admissora; o assente) rerior apresenta uma abertura central dor, meio pelo qual a contaminação
ceptor do membro esférico oriene sendo que o diâmetro das paredes ar purificado pelas lâmpadas e pelo
Pontos Característicos
filtro,
em
conseqüência
do
funcionalaterais do anel é ligeiramente maior
tado a 450 em relação ao suporte.
evitada.
—
Seé
que o diâmetro esetain da beca do mento do motor,
Seguem os pontos 2 e 3.
1.0 Motor' a' dois tempos a bomcasquilho, ao passo que o diâmetro guem Os pontos 2 — 3 — 4.
b
distribuidora,
caracterizado
por
.r
da citada abertura corresponde ao diâum pistão distribuidor; urna câmetro da extensão tubular do bulbo,
TERMO N.° 106.125
mara do decomPressão e compresmas é menos que o diâmetro da bei• TÈRMO N.° 10.5.692
. rada revirada deste; tudo sulastanelsão,
solidária
à
câmara-de
exploDe 27 de outubro de 1953
De 7 do outubro de 1958
almente como descrito e exemplificado
são; um-furo de transpasse disFerber Corporation & Assignee
no desenho anexo,
Pierre Stienne Bessiere — posto no topo daquela câmara e
—
Estados Unidos da América.
França.
comunicante com esta câmara de
Privilégio de invenção para . —
Privilégio de invenção para: explosão; e um furo de aspira• MAIO N 9 105.615
Aperfeiçoamentos em bombas al- ção, disposto na parede da -câ- Aperfeiçoamentos em instrumenDe 25 de agasto de 1953
Titulo: Aperfeiçoamentos em cane- ternativas autoreguladoras ,espe- mara de decompressão e compres- tos de escrever.
tas 'tinteiro — Privilégio de . inven- cialmento para a injeção - de com-. são oposta à parede de separação
-1.° Um instrumento de escrever,
desta câmara da câmara de ex- •caracterizado pelo fato que ele
ção.
bustivel nos motores:
Requerente: fábrica de baaataa Del1.°- Aperfeiçoamentos em uma plosão, formando todos a distri- compreende um membro de enta Ltda. — São Paulo.
bomba
alternativa autoregulado- buIção dêste motor a dois tem- vólucro tubular, um --êmbolo axi1 9 Aperfeiçoamentos em canetas tin- ra, destinada•
especialmente para pos, que permite o funcionamena almente deslocavel no dito mem.teiro, que se constitui de um tubo
-brd do envoluero, uma ponta de
rígido e se caracterizo por possuir um a injeção de combustível nos mo- to só com gasolina.
anel saliente praticado no orando tores. possuindo um êmbolo prinSegue o ponto 2, _.
escrever segura de tal forma
dores em forma de trilho, substancialmente horizontais projetando-se da
extremidade dianteira do veículo, primeiros meios de rodas colocadas em
urna porção dianteira das ditas pernas suportadoras, segundos meios de
rodas, meios para- deslocar os ditos
segundos meios de rodas, ao longo
das ditas pernas suportadoras de uma
posição traseira contígua ao dita) chassi e no qual os- ditos primeiros meios
de rodas tocam o chão sabre o, qual o
veiculo é dirigido, para uma posição
dianteira na qual os ditos segundos
meios de rodas livram de carga a
posição dianteira das ditas pernas suportadoras com os ditos Primeiros
meios de rodas, tendo os ditos primeiros meios de roda s um tamanho
consideravelmente menos do que os
ditos segundos meios de rodas. Segue uni total de
15 pontos.
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numa extremidade de dto embolo
que éla se projeta do dito membro do enválucro numa primeira
posição axial cle dito êmbolo em
relação à dito membro de envôlucro, meios de mola no dito
membro do envólucro impelinda
dito êmbolo para dita segunda
posição axial, um membro de
atuacior na outra extremidade de
dito êmbolo manualmente acioná.vel para mover dito êmbolo
para o além de dita primeira
posição axial contra a ação de
ditos meios de mola, um dos
ditos membros tendo uma superfície cilíndrica fazendo frente ab
outro dos ditos membros, dito
um dos ditos membros sendo
provido de pelo menos uma primeira e pelo menos uma segunda
ranhura helicoidal disposta alternadamente na dita superficie
cilíndrica, cada uma das ditas
ranhuras virando unia extremidade fechada no sentido de dita
ponta de escrever, as extremidades fechadas de dita primeira e
segunda ranhura ficando respectivamente rentes e mais afastadas de dita ponta de escrever,
cada adjacentes duas das ditas
ranhuras tendo partes sobrepondo-se ao longo de uma geratriz
comum de dita superfície cilíndrica, e um elemento elástico
• posicionado numa parte do outro
dos ditos membros fazendo frente
para dita .superfície cilíndrica,
dito elemento tendo uma extremidade recebivel em cada uma
das ditas ranhuras e apontando
para a extremidade fechada das
mesmas, dito elemento e ditas
ranhuras tendo um feitio para
uni engate mútuo, sendo que
nisto dita extremidade é forçada
para fóra de uma ranhura engatada pela mesma, possibilitando
o seu motrimento ao longo dgeratriz comum para dentro de
uma ranhura adjacente quando
houver movimento axial relativo
do dito êmbolo contra a ação de
ditos meios de mola, dita extremidade sendo psitivamente guiada na dita ranhura adjacente
durante o movimento de retôrno
do dito embolo para dita primeira
posição, sendo que nisto dito
membro de envólucro através de
um ângulo correspondendo ao
espaçamento angular de ditas
ranhuras, as extremidades fechadas das ditas primeira e segunda ranhura formando batentes para dita extremidade, paralisando a última na dita primeira
e dita segunda posição axial respectivamente, em resposta à
pressão de ditos meios de mola.
Segue um total de 9 pontos.
_
=MO N.° 106.625
De 3 de novembro de 1953
Requerente: Carl Zeiss. Heidenhelm Brenz — Alemanha.
Pontos característicos de "Processo e instalação para o tratamento de material por meio de
raio emitido por porta-carga",
(Priallégio de invenção) .
1. 0 Processo para o tratamento
de materiais por meio de raio
emitido por porta-carga, cuja
secção transversal de trabalho é

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

menor do que a área dos diversos
lugares do rnateral aaserem tratados, caracterizado , pelo fato de
que este raio de porta-carga é
movimentado, de maneira predeterminada, por sôbre cada lugar
de tratamento do material de
tal modo que tôda a sua área
seja composta de urna Pluralidade
de elementos de superfície tratados, sendo s elementos de superficie tratados em sucessão
temporariamente imediata separados entre si por um trecho que
seja maior do que o diâmetro de
uni elemento de superfície desta
natureza. e sôbre o qual é desligado o rato ou pelo menos não
atuando senão de maneira Insignificante sôbre o material.
Segue arn total de 14 pontos.

contrar na proximidade da mencionada parede transversal, e meios deslocadores ou de canos, para contactar
a lingueta, durante seu movimento
avante através da parede transversal,
a fim de desloca_la. obrigando-a a
abandanor o seu contato de cooperação com o meio detentor.

TÉRMI N 9 100.798
De 19 de novembro de 1958
Requerente: Maquinaria Pcorolifera
S.A., Panamá, República lo Panamá..
Pontos Caracterláticos te Êmbolo de Bomba e Conexão e Biela''.
— (Privilégio de Invençãol
19 — Embolo de bomba re;rprocen_
te, caracterizado pelo fato cie compreender um núcleo metálLo tendo
um corpo cilíndrico incluindo urna
base de sustentação. uma por ção radial intermediária de exteasão radial
reduzida e um flan .,,tc radial central
TÉRMO N.0 106.742
desta, buchas de empanque gessas,
opostas, aglutinados ao nini,o, com a
De 17 de novembro de 1953
superfície externa substancialmente
Depositant e: Industriewerk ao nivel da periferia do flartre do núcleo, e com ressaltos alongados estenSchaeffier ol-/G, firma alemã.
dendo-se axialmente tendo a superfiPontos característicos de: cie interna aberta ao fluida, tendo o
"Mancai de agulhas com porta- * núcleo do êmbolo uma-,.-,..rfuração
agulhas".
,axial com unia porção coni •:1 lesei/e-ada conformemente para fix;Lle
(Privilégio de inVenção)
urna biela de émbolo em relação ve1. 0 Mancai de agulhas com dadora de fluido ao rnesm) sendo o
porta-agulhas, caracterizado por émbolo de liberação automática trauma bucha essencialmente conhe- balhando dentro de um ciii.Inro de
cida, fabricada sem aparas e pro- bomba ou de unia camisa oe cilindro.
de diâmetro grande o seja de
vida com um bordo endurecido, seja
relativamente peotáno.
conjugado cem bucha de rola- diâmetro
Um total de 11 pontos.

mento e um porta-agulhas de
empuxo essencialmente conhecido,
preferentemente fabricado com
material sntético, cujas elevações
podem correr axialmente, de um
lado, ao longo do bordo endurecido conjugado da bucha de rolamento, e, do outro lado, ao
longo do lado frontal da bolsa
do porta-agulhas.
Segue um total de 3 pontos.
TÉRMO N9 106.144
De 17 de novembro de :958
National Malleable
Requerente;
And Steel Castings Conipany.
Cleveland, Ohoio, Estados Unidos da
América do Norte.
Ponto Característico; "A7,erIeiçoamentos em ou Relativos r. Mecanisrno Posicionador do Ferrolho para engates de vagões Ferroviár ;...s" (Pri,
vilégio de Invenção).
Pontos Característicos

1 9 — Mecanismo posici o naar do
ferrôlho, destinado ao uso de um engate de vagão ter-do um pa: de mandíbulas transversalmente a paçadas
entre si, dotadas de superl i c:er: mutuamente oponentes e um ferrolho
guardando uma relação rielprocável
e adjacente com uma das munc3.ibulas,
cujas mandíbulas estão ligadas entre.
si em suas extremidades posteriores
por urna parede transversal, mecanismo êsse, caracterizado por incluir:
um meio resiliente para impedir o
ferrôlho a urna posição destinada ao
aferrolhamento mútuo do ein;ate com
um outro engate similar; ia meio
detentor, associado ao ferrôlho para
acompanha-10 em seu movrirer to reciprocamente; uma lingueta tendo
um âmbito operativo que se estende
através de uma abertura 'ia aludida
parede transversal; uma superfície
voltada para a retanguarda, destinada a cooperar com o meio cretentor,
e uma superfície voltada para a frente, destinada a cooperar can a superfície de um outro engate lue se en-

TÉRMO N 9 106.931
De 26 de novembro de 1f:58
The Bryant Electric Compiiny —
Estados Unidos da América.
Privilégio de Invenção pa;a — Porta Lâmpadas a prova de reirips. para
Lâmpadas Fluorescentes.
10 — Porta-lâmpadas à veva de
tempo para lâmpadas fluueescentes,
dotado de dispastivos de veclaçáe dcstinades a conjugação com a base de
uma lâmpada por meio de terminais,
caracterizado pelo fato do dito dispositivo de vedação possuir tina luva
tubular, flexível e elástico, dotada
uma porção externa preparada para
ser conjugada com a dita tampada e
que é montado em partes do cito porta_lâmpadas de tal forma que a dita
porção externa da referida luva é encaixada pela dita base de lâmpada
antes do encaixe dos ditos terminais
da base da lâmpada com :as referidos
contados de mencionados rtoi ta-lâmpadas. — Uni tctal de 7 pontos,
TEIMO N° 106.938
De 26 de novembro de 1958
Giuseppe Capullj e André Georges
Abel Dupetit — Estado Guanabara.
Privilégio de Invenção pari. — Um
Dispositivo Eletro Ridrau race para
Acionar principalmente Vid:os de Janela de Autos.
1 9 — Um dispostivo eltre-1 , ciráulico para acionar principalmente vidros
de janela de autos, caracterizado por
uma peça tubular, fechada em uma
de suas extremidades, onde é prevista
tuna abertura central, na -uru penetra o emulo de um pistão que tem o
seu curso limitado no interior de uma
câmara formada pela peça tubular
citada : sendo que, esta peça tubular
recebe em seu extremo opoSto é, guisa
de tampa, um eletro-imanai enroscado por uma de suas extremidades,
sendo éste formado por uni carretel
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.1
envolvido pelas espiras de um cair
indutor, apresentando centraume e
uni vazamento que é tomado por 'bm

prolongamento tubular de um blúeo
disposto logo abaixo, bloco êt,te, cçúe
apresenta internamente unia paso.gem por onde será alimen t. aio o csooi-•
junto. — Seguem os pontos —

TÉRNIO N 9106.940
De 26 de novembro de 1951i
Requerente; Tullio Mando es si, Florença, Itália.
Pontos Característicos de . Dispositivo Permitindo o Treinamento do
Mo de Cabeça dos Jogader:s de Futebol" (Privilégio de invenção). 1 9 — Dispositivo destinado a pernil_
tir o treinamento do gogo <ie cabeça
para jogadores de futebol, earacteri2ado pela fato de .ser baseado nas leis
físicas da reflexão, às quais está sujeita a bola quando, por ocasião, do
seu impacto cortra a testa do jogador, é pela metma rebatidi, palro
fato de ser-lhe incorporado um si s
-temadrflxãoóic,-segt.m
pon t os 2 — 3 — 4.

Tèrmo: — 106.970
De 27 de novembro de 1953N. V. Nederlands Amerikaanse
Fitingfabriek ___ Holanda.
Privilégio de Invenção para -Transmissão de Engrenagem com
pelo menos uma roda de engrenagem dotada de dente em espira.
1.0 — Urra transmissão de engrenagem com -pelo menos uma
roda de engrenagem tendo um
dente em espiral com raio de c-arvatura variando de uma maneira
continua, tendo o plano primitivo desta engrenagem a forma de
uni corpo de revolução cuja geratriz corresponde com a linha
primitiva de um jogo de dentes
cooperantes de forma que mais
de um, dente dêste último jogo
traUlham ao mesmo tempo e de
maneira, que o eixo da roda o
dente em espiral jjaz no plano
perpendicular de simetria do jogo
de dentes cooperantes, caracterizada pelo fato da referida geratriz sem um arco correspondente
com o circulo primitivo de uma
roda cooperante e pelo fa•to
linha de simetria da seção normal de cada dente de simetria da
seção normal de cada dente do
jogo de dentes em espiral passar
substancialmente através cio centro da roda cooperante.
Termo — 106.983
De 28 de novembro de 1958
Ento Lourenço Garcia — Rio
Grande do Sul.
Privilégio de Invenção para —
Aperfeiçoamentos em amortecedores de fluxo continuo telescôpiea3 para automóveis.
1.0 — Aperfeiçoamentos em
amortecedores de fluxo continuo
telescópicos para automóveis, caracterizado pelo fato de compreenderem como terminais do cilina
are Interno, ao amortecedor uma
válvula reabastecedora e unia valvula principal, o conjunto cilindro
interno, válvula reabastecedora, e
válvula principal delimitando o
volume por duas câmaras, deno-
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tue.teit-J. -relativamente .pesaeo, . 1. 0 — Aperfeiçoamentos em I 'dieionamento do ar: e dlsposto,
-minadas "A" e "B", dita eãneara
• "A" situada do lado do pistão que li-sado ao dito travessão é suspen- aparelhos. ou -instalações de ar 'dentro de urna caixa' ou envolu
'compreende a haste, dito. volume so de um elemento fixo da arma- 1 condicionado e ventilação para •cro ent,re urna admissão de ar
:constituído pelas duas câmaras, o ção, por duas molas de tração. navios, compreendendo os elemen- I uma descarga de ar; bem com,
pistão ,e o volume de haste dene
tos necessários para o condiciona- i um conjuto de duetos ou.'tubula
':tro da câmara "A". — Um total
mento do ar, disposto entre uma e,, ens entre unia câmara de pres
- .Termo n.0 107.100
•de 7 pontos.
admissão e urna descarga, os quais são, situada adjacttnte à descai'
inclue mum ventilador ou ventoi- ga de ar e válvulas ajustáveis de
De 4 de dezembro de 1953
nha, um filtro de ar, urna serpen- alimentação ou introdução do ar
•
Termo n.o 107.009
Depositante: Patra Patent — tina refrigeradora e ou uma ser- rira descarregam nos vários recin
Treuhand-Anstalt, firma comer- pentina ralefatora e, além dêstes, tos individuais da embarcação
De 29 de novembro de 1958
cial, organizada de acôrdo com as possivelmente, um urnidificador, caracterizados pelo fato de qu(
' Depositante: Aluminium
In- leis do Principado de Liechtens- caracterizados pelo fato de que os o filtro e os elementos mencionaditos elementos são reunidos no dos situam-se entre o lado de
dustrie ---; Aktien — Gesellschaft. tein.
Interior
de uma caixa separada pressão ou descarga da ventoinha
Pontos Caractelisticos de: . "ProPontos Característicos de: "Proconstituindoea parte superior do
cesso para vedar a-parte inferior pulsão Hidrostática" (Privilégio aparêlho, a qual é suportada por e a câmara de pressão, cuja uni.
ma comunica, via um conduto de
dos furos deixados pelos pinos era• de Invenção) .-teuma parte inferior ou base,. cone rettfamo, com o lado •de sucção da
hnodios autoaglutinantes com pi1.0 — Propulsão hidrostática figuráda como um pedestal sepa- ventoinha, e cujo conduto é pra nos adutores de corrente verti-ah por mcio de bomba de pressão N- rado com a qual a parte superior
fornos de electrólise de alue drostástica e motora: a 1"quido, é ligida porém-aciestace-viemente vido de uma váivula reguladora,
própria para ser ajustada por 'um
Mínio" (Privilégio de InvençdW
com corpos de bomba previstos solidarizada, o qual contém um pressostato em obdiência à presatuam
corno
disentre
ambos,
qus
;.•' 1.0 — Processo para vedar a
(espaço destinado • recebe ra má- são que prevalece na câmara de
ioarte inferior dos furos deixados positivos de bloqueio do diferen- quina frigorífica e um gabinete pressão, a fim de que tal pressão
cia/ a líquido diferentes unias das de instrumentos contend oos ar- seja mantida substancialmente
pelos pinos em anódios
itinantes com pinos 'adutores da I outuas. e sau limitados de forma ranemes elétricos, o equipamento constante,
-corrente verticais • -ern fornos de correspondentemente dlierente, i para contrôle automático e memSeguem os pontos 2 — 3,
electrólise de alumínio, caeacteri- caracterizad a por as quantidades bros
za.do pelo fato de q ue, alpets a res de líquido que os dispositivos de
Seguem os pontos 2 — 3,
moção dos pinos e antes da colo- bloqueio' do diferencial 'deixam
---- —
passar,
independentemente
•das
TERMO N.° 107.171,
cação de pinos novos ou .impos,
'parte inferior dos furos exfstentes modificações das mesmas requeriTERMO N. o 107.157
das NI\ diversidade das limitaDe 9 de dezembro de1958.
é vedada com bujões espeasa.dos
De . 5 de dezembro' de 1958
carvão artificlais., cuja forma e ções dos corpos de bomba, secam
••
Depositante. Edua.rd
oR. Duacha adptada à do furo para o reguláveis de maneira-variável.
Requerente: Sune Ossian Rybuison, que também se assina E.
pino e que apresentam uma adigard, em Go,tenburg, Suécia.
ção menor de agltitinantes doe I
Pontos característicos de: "Apor- R. Dubuisson e cuja nome por
TÉRMO N. o 107-156---..,
que a própria masa dos anódios.
feicoamento:i em instalações de ar extenso é Eduardo Rolando DuDe 5 de ciczembeo de 1959
condicionado e ventilação para buisson. — Espanha. — Reivindicações de: Aparôlho para a reDepositante Sune Ossian Ry- navios", (Privilégio de invenção) produção fotográfica de composiTêrmo . n.o '107.071
gard, dotbenburg, Suécia. — Pon1.0 — Aperfeiçoamentos em ins- çõea tipográficas" (privilégio de
De 3 de dezembro -de 19b3 • tos caractersticos de: Aperfeiçoa-, talações
de ar condicionado e yen- invenção).
mentos em 'in .itp laçz-:es de ar con- tilateão para navios, compreendeu- 1
Depositante: Carlos Alfagem.
1. 0 — Aparelho para 'a reproc:detonado para navios (privilégio cio uma ventuinha, um filtro .de
Pontos Caractersticos,
dução Lotográfica dea.egomposi
de.
invensão).
ar
e
elementos
destinados
ao
convo tipo de Trocador Automatic°
ções tipográficas, caraerffizandode anúncios de publicidade t.:esea
se êste aparelho • por compreender
veículos" (Privilégio de InvençãO
uni teclado com uma pluralidade
de tecias cada urna coresponden- 1. 0 — Nôvo tipo de trocado:: ano;
te a um predeterminado sinal; um
tomático de anúncios de piiblicie
tambor giratório para o registro
dacle para- veículos, caracteriza&
mecânico de informação aduzida
pelo fato de compreender, em
ao teclado, inclusindo o dito tamcombinação, um corpo prisinatiao •
montado sôbre um eixo mis forma
bor uma pluralidade de discos e
capaz de girar em orna cabia protendo cada disco Um apluralidavida de uma janela, o qual esta'
de de batentes radialmente desloprovido, a um lado, de um numecáveis, cooperantes com as ditas
ro de batentes dispostos remétri•
rsVOLUME :V 11
teclas: uni tambor cilíndrico mon=ente sare um circulo ao redor
tado para dotação em tôrno do
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
do seu eixo; uma primeira roda.
seu eixo, possuindo o 'dito tambor
dentada montada em forma capaz
cilíndrico sôbre a sua- superfície
Leis de outubro a dezembro
de girar sôbre um eixo fixo e rme
curvada uma pluralidade de tiras
apresenta um braco projetante à
ou lâminas transparentes paraleDivulgaçáo n.. 854
guisa de cama, capaz de apliaar-sa
lar; espaçadas, Incluindo , cada làem uma posição de otação
mina uma série de sinais de tamaPreço
:'Cr$
180,00
dita primeira roda dentada a um
/lho e estilo predeterminado à disdos ditos batentes para o deslopositivos fotográficos incluindo
camento rotativo do mesmo junto
urna câmara fotográfica montada
com •o dito corpo prismático; uma
frente ao dito tambor cilíndrico,
segunda roda dentada. .de diâmeVOLUME VIII
dispositivos de lente e obturador
tro menor que a primeira, em enentre a câmara • fotográfica e o
ATOS - DO PODER EXECUTIVO
grenagem com, esta fixada-'unto
dito
tambor, cilíndrico para introconf uma terceira roda dentada a
De `eretos de out u
' bro ' a dezembro
duzir
na câmara sinais sobre a
dentes inclinados -sôbre . um eixo
dita :lâmina à dispositivos para
'montado em forma capaz de girar
Divulgação ri.'" 855
produzir movimento relativo doe
em uma armação adequada na
dispositivos fotográficos paralelaqual está montado. tam1~. o
Preço : Cr$ 520,00
mente ao eixo do dito tambor cieixo do •' dito . corpo prismatico,
líndrico irra colocar a lente e o
duas cremalheiras de dentes inobturador frente a qualquer uma
A VENDA:
ciinados, dispostas urna a cada
das lâminas do colindro; e dislado do eixo da dita terceira roda
positivos eletro-mecânicos para
dentada a dentes inclinado; e eu:
arranjar a informação registrada
Seção de Vendas : Av. Rodriques Alves, 1
engrenagem com os dentes dos
sôbre o tambor giratório e para
respectivos lados, cremalheiras
transmitir a informação arranjaque estão articuladas, caca uma
Agência 1: Ministério
Fazenda.
da ao cilindro para reprodução fopor uma das suas extremidades, a
tográfica.
um travessão, e reunidas pelas
Pmnde-s a ir '• os pelo Serviço de Reembõlso Postal
suas extremidades livres, medianSeguem os pontos 2 —. 3 — 4 —
te uma mola de tração; e um nese:
5 — 6 — 7 — 8 -o 9. .
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MARCAS DEPOSITADAS I
X•tit.65.1"4.6kIte, de &officio coro o art. 130 do Código de, PrOprledetle Industrial. Da data da publicação começará a
eo d?.?:1 par,a, o oe rim c rito da uzi¡d j. Duretnte êsse lirazo parier:o aprezentar suas opo2ições ao Drt:.r.mento
dM'r= o rfrO
'que se jttlgaretn prejudicaci!...., com a COOCeSSãO do registro z cquer5tio
1,:dc.,1"cizi1 dás PrOgrioddde Industr:ni
Termo n. 9 516.934, de 20-11-1961
Confecções Bel Busto Ltda
São Paulo

Termo n.° 516.942, de 20-11-1961
A.R. Celli El Dias Ltda.
Guanabara

BEL BUSTO

Classe 36
Artigos na classe

/.Ti

Ind.)

Termo n.° 516.954. de 20-11-61
Fernando Carvit' l ,o G,:nes
São Paulo

Bianco, Bianchi•
Cia. Ltda.
São Paulo
n

[ONERA
Ina. Brasileira

Ima, Brasileira
Termo n.° 516.935. de 20-11-1961
Loe Koen San
Selo Paulo

Termo n.° 516.948. de 20-11-1961

)---k;v/-4freíg
_

Classe 46
Artigos na classe

Classe 33
Aitigos na classe

Termo n.° 516.943, de 20-11-1961
Bar e Lanches Duas Faculdades
Limitada

Tertno n." 516.955, de 2)11-61
Indústria de Fios Novvl. —ao Ltda.
São 1'

Guanabara

Classe 41
Artig./N !Ia CLISSe

Têrmo n. 9 516.936, de 20-11-1961
Assis Engenharia Indústria e Comércio
Limitada
Suanabara
„

;Ind. Brasileira

;

NOVELSPUMA

pAcinid).;u4b

Ind.

Termo n.° 516.944, de 20-11-1961
Gabriel Bosco Salzano
São Paulo

,..dasse 36
Artigos na classe
Térino n." 516.957, de 20-11-61
Amorico EStOVC3
5: ão Paia

Termo n. 9 516,950. de 20-11-1961
Alcântara
Ltda.
São Paulo
.1 2.

Ind. Era:,rs,rd,
Classe 8
Ar tigos na classe

DAS
PAI/EIRA!

Termo n. 9 516.940, de 20 - 11 - 19§1
Breda Comércio e Indústria de Ferros
Limitada
Guanabara

INDÚSMIn BRASILEIRA

Classes: 17 e 33
Artigos na classe

SIO J'.)irá

Classe 32
Artwos iii classe

VARDY

PúSTO

Termo n .° 516.938, de 20-11-1961
Panificadora Sã ojosé das Palmeiras
Limitada
Guanabara

Ind. '2,rasileira

l•riao a. 516.956, de :0-11-61
Mod is "Vardy" Ltda.
São Pn r.o

_.
Termo n." 516.949, dt' 20-11-1961
Maria-:o Pricto
São Paulo

C21.1GTÁ7s, E

Classe 6
tigos na cia.e

Termo n.° 516.939, de 20-11-1961
R. Studium
Guanabara
141

Classes: 5 e 33
Artigos na das,,

CONSUTOS

qUILBERNE
Ind. Brasilefra

Classe 50

Classe 22
Artigos va classe

Artigos na classe

Termo n.° 516.937, de 20-11-1961
Guilherme Matiello
São Paulo

Artigos a.: classe

O. BRASILEIRA

"91

Classe 41

Classe 16
Artigos na classe

Ai

Classe 41
Articos na classe

Termo n . ° 516.945, de 20-11-1961
H. Cyrino
Cia.
São Paulo

"A SANTISTA"
'CONSERVADORA DE

ELEVADOREE

Classes: 8, 11, 33 e 50

Termo
Bianco,

4."09
:1í),
2
1 4 42
/PO 49/

—
Termo n." 516.911, de 20-11-1961
Materiais de Gmstrução Guarulhense
Limitaoda
• OlJAT-?T'...,•.:.,:tr;

Ind. .1...

Classe 50
Artigos na classe

r/775,

t‘

Termo n.° 516.951, de 20-11-1961
Avícola "Santa Fé" Ltda.
São Paulo

YP
•

bARTA

::-,:+r-~WW.312:11~1~~1•11111~

Ind. Brasileira
Classe 19
Artigos na classe

Classe 33
•

Titulo de Esta1)•!rdmento

Termo n.' 516.952. de 20-11-61
Agencia "Iracema" d Vendas do
gens Ltch.
São Pauld

Termo n." 516.958 ;:e 20-11-61
J. Alves E, Alves
São Paidí•

516.c47. de 20-11-1961
Cia. Ltda.

São Paulo

("asses: 8, 11 e 21

IRACEMA

•

Etr
''"
-fá4'

de Estabe;........-nente.

uno n." 516.959, ie 20-11-61
Lanches Flora Ltda.

INDBRAPILSIP.X

São

PLORA

Ina. Brasileira
Classe 8

1 P 13-INSTITUTO
PSICOMETR I CO BRASILEIRO
,5 PAULO

rtiaoi
migrá

qaàg!
C22CEZECIMWRO

Classe ' 50
Artigos na classe

Classe 41
.
Art:gos na classe

Termo a.' 516.953,
20-11-61
Metlsolda Greco-Brasileira Ltda.
São Pal.')

Termo n.° 516.960. de 20-11-61
Estamparia de Metais Merola Ltd..
São Palio

GR2CC..

.INDÚSTRIABRASKEIRA
Liasse 5
Artigos na classe

Classe 5
' s na classe
Artig o

1

11EROLA
Ind. Brasileiràl
Classe 11
Artigos na cla.,"

•
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—Termo n.° 516.961, de 20-11-61
Dianek/A Guardiano e H • ald2 d'a Silva
Tino
-1
•
São Paulo

Tênno n.° 516.968, de 20-11-61
Metalplástica e Dentária
Ltda.
São Paulo
oll/Drio.tt.

-Anda-

Termo n.° 516.979, de 10 - 11 -61
Editora Céu Ltla.
São Paulo

Termo n. 516.970. de 20-11-51
Artigos. Dmésticos - Cxdiolar" Ltda.
São Paulo

z

Classe 36
Artigos na clapse

CREDIOLAR•
'Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos na classe

Classe 33
Artigos na classe

Termo n.° 516.980. de 20-11-61
Marcilio Alves
São Paulo

Termo n•° 516.990, de 20-11-1961
_Hélio Bastos
Guanabara

CATECISM O

— Termo n.° 516.962, de 20-11-61
Móveis e Instalações S. A.
-1

Trino n.° 516.981, de 20-11-61
'Confecções Grazie ! a Ltda.
São Paulo
.GRÁZiELL

São Pau:o

Ind.. -Brasileira

GRAVATEX

Classe
Artigos na classe

,111DII3TRIA BRASIVEIRA
'Termo n.° 516.963, de 20.11-61
-jelin Móveis e Instalações S. A.
•
São P11;i0

Termo n. 9 516.964, de 20-11-61
jelin Móveis e Instala0 ,:s S. A.
14.4" Pano

SAIAPLEX
INDUSTRU BRASILEIRA
Classe 40 •
Artigos na classe
Têrmo n.° 516.965, de 2041-61
Jelin Móveis e Instalações S. A.
São Paulo

0ALçAPLEX
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos na classe
Tênno n.° 516.966, de 20-11-61
José de Barros Freire Junior
São Paulo

Classe 4!
Artigos 1 classe

Classes. 12. 13, 14 e 15
Artigos nas clas-sec

Termo n.° 516. 972, de "O-11-61
Indústria de Óleos Vec,Icais T•tra Ltda.
São Paulo

Termo n.° 516.984,
20-11-61
Plásticos Mapola Lrn:tada
São Paulo
7

C.lasse I
Artigos na classe

Classe 28
Artigos na classe

Termo n.' 516.973.
20-11-61
Marcilio Alv>s
São Paulo
C raCIT;

Termo n.° 516.985, de 2041-61
Comércio de Materiais Para Construções
Albion Ltda.

INTERNACIONAL
DE MANDA

Ciaste 31
Artigos na classe

ALBlula
1nd. ,Brszileira

Termo n.° 516.992, de 20-11-1961
Ffnprêsa Editóra A Tarde S.A.
Basia

(A

-, (

o
4I1

Classe 32
Artigos na classe
Termo n.° 516.993, de 20-11-1961
Emprésa EditUra A Tarde S.A.
Bahia

.(< Em p resa Editora.,

Clas-e 50
na classe

Artigos

FROTA

Tarde S
•

"if)

Nome Comercial

Tèrino n.° 516 . 994, de 20-11-161
Altec IntitistrIzt Qmnnien Ltda.
Guanabara

Classe_ 50
Artigos na classe

,Óalte

Termo
516.987, de 30-11-61
OW crido GonTilves
São Paulo

esiduje

TIMONEIRO'
Ind. Brasileira

MEPALPLASTICA
cE DENTARIA
..:lasses: 10. ir

Classe 4S
Artigos. na classe

Artigos nas dasses
Classe 41
Termo n.' 516.978. de 20 - 1 - 61
Marcilio AI 'Ws i?
São Paulo
ALMANAQUE

Classe 36
.7\rtio2C/S. na ClilgS.'

1

Classe 36
Artigos na classe

Ind. Brasileira

Têm°, n.° 516.967, de 20-11-61
"Andll'="— Metalplástica e Dentária
Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

São -Paulo

516.977. de.20.11-61
'Termo
Termo n.° 516.986, de 20-11-61
1 tip7i Ltda. Comércio de Produtos de Beleza Frota
Indústria de (Yros Veget
—
Ltda.
São Paulo

GIM&
Classe 16
Artigos na classe

"•

l',1APOLik
Ind. Brasileira

ind. Bracilei.ra

CONFECÇOES

Termo n.° 516.969. de 20.h-61
Indústria de Roupas 11. F. Ltda.
São Pa.i

Termo n.° 516.991, de 2041-1961
F. Tranjan Cu Cia.
Guanabara

INDUSTRIA
CLVERCIO DE
BIJOUTERIAS
"ANATO r3

TERNOPLEX

n••••••••*n1,1

Classe 32
Artigos na classe

Tênno n." 5i6.982, de 30.11-61
Sergio Amato .
São Paulo

Classe 40

•
INDUSTRIA BRASILEIRA.
Classe 40
Artigos na classe

fiXandte euetiiiiag

Classe 33
Artigos na classe

Je1in

•

DY

UMBANDA

Classe 8
Artigos na classe
Termo n." 516.971, de 20-11-61
Indústria de Óleos Veget 1.5 Tupã Ltda.
São Paalo

Termo n.' 516.989, de 20-11-1961
Mário Alexandre Refinettl
Guanabara

O PROGRESSO
rNO BRASIL E
410 MUNDO,

SETArPUSTICk
, p DENTARIA
LTDA

L..-jar un a
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UMBANDA.

DE

Classe 31
Artigos na classe

Termo ti.' 516.988, de 20-11-61
Stmala SoUedode Meca:uzadora de La-;oata Avaré L'J t
São Paulo

sirALA
Ind. Brasileira
Classe 2
Artigos na' classe

Classe 1
Arfigos na classe
••••n•n••n•

Termo 11.° 516.995. de 20-11-1961
Altec Indústria Química Ltda.,
Guanabara

al

te

c

•

.....

Nome Comercial

LTOA.)

•

•
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Termo a.' 516.996, de 20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Gáanabara

Termo a.° 517.009, de 20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

Nome Comercial
Termo n.° 516.997, de 20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

reEfidp rint G rrá
Casses: 5, 11. 28, 33, 38 e 50
Titulo
Termos as. 516.998 ã 517.003,
20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

de

Termo n .° 517.010, de 20-11-1961
"Condufles“ Eletro Metalúrgica, Ltda.
São Paulo

"CONDUFLEri
Eleito

' r éu- 1.

ei
. wr 't).e v

,*,
61,1
(
44.01

g
Classe 32
Artigos na classe
Termo n.9 ,517.005, de 20-11-1961
Tecnokint Gráfica S.A.
Guanabara

Classe 32
Artigos na classe

da Esperança!)
Classe 32
Artigos na classe
Termo n.9 517.020, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara

Classe 8
Artigos na classe
Termo n.9 517.012, de 20-11-1961
Tecnometal
Indústria de Artefatos
de Metais Ltda.
São Paulo

«Comandos
da Carididé:),),
Classe 32
Artigos na classe

•

Temi on. 9 517.021, de 20-11-61
Legião da Boa Vanuide
Guanabara

TECNOMETA_L
Industrio Bra
. sileira

Termo n.° 517.006, de 20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara'

eigutc, dx ama
'

Termo n.9 517.013, de 20-11-1961
Tecnometal — Indüstria de Artefatos
de Metais Ltda.
Sã'o. Paulo
Classè' 11
Artigos na classe

•

Têrmo n. 9 517.014, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
. Guanabara

o Mmor»
Classe 32
Artigos na classe

• rnio
e
n.9 517.022, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara

«Comandos

uampafin.é

ida Verda&».

Classe 32"Artigos na classe

Classe 32
Artigos na classe

Termo n.9 517.015, de 20-11-61
Lesião do Boa V,miacle
.
Guanabara
-•

'.árrno n.9 517.023, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabart

Campanha
d..á:Bôá'à6tièTa-à

Classe 32
Artigos na classe

Classe 32
Artigos na classe

Termo ti.° 517.007, de 20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

Termo n.9 517.016, de 20-11..61
Legião da Boa Vontade,
Guanabara

• cie Ouut
1
cí 67~

4, Campanha

.Vd-riMorálNi).
Classe 32
Artigos na classe
ermo n.9 517.024, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara
(44

Qo mandos

Bõa Dive;las»
Classe 32
Artigos na classe

Classe 32
Artigos na classe

Termo n.9 517.008. de 20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

Termo n.9 517.017, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
-Guanabara

,
91(0€4
_

(54
• 4,4

Classe 32
-Artigos na classe

Camparihz:
BOa Vontade Mttndjal
Classe 32
Artigos na classe

Classe 32
Artigos na classe —
Termo n.° 517.028, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara

(;Cráadas
Religioes 1rmanadãs»
Classe 32 Artigos na classe
Termo n.9 517.029, de 20-11-61
Legião da Boa V>ntade
Guanabara

Cruzadas

.
Oraçã o e Vigilancia

rd'á'BOIrdíciiN

•

Classe 32
Artigos na classe

g_Comandos

Nome Comercial

Bôa Visinha-nça"T>
Classe 32
Artigos na classe

eruzadaç
(Salvemos Vidas

• mr

Termo n." 517.011, de 20-11-1961
"Conduflex Eletro Metalúrgica Ltda.
. São Paulo

•L •

Têrmo n.° 517.027, de 20-11.61
Le g ião da Boa V;ntade.
À
Guanabara

Termo n.9 517.019, de 20-11-61
T•egião da Boa 'vontade s
Guanabara

Nome Comercial

industrie.

Kuno n.9 517.004, de 20-11-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

Classe 32
Artigos na classe

Comandos.

MITALIAGSCA,
LTDA.

!CONDUFLEr
Classe 5
Classe 11
Classe 28
Classe ,?2
Classe 28
Classe 50
Artigos na classe

Cfuzadas„;,,, ,
de Educação e Fraternidoi;

« Comandos'
- 'da Fe,)2.4

Classe 32
Artigos na classe
•.

,
- Termo n.9 517.026, de 20-1141
Legtão da Boa Vontade
Guanabara

Têrmo ri.° 517.018, de 20-11-61
lzgião da Boa Vantade
Guanabara

_Eagaw

je`CirOprint Grãíicrii,SYrAt,,

Janeiro de 1962 191.

Termo n.9 517. 030, de 20.11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara

.-Cruzadas
'Redenção do brast1
•

Classe 32
-.4rtigos na classe
Termo n.9 517.031, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara

'cruzadas

do Amor Universall
wazg".

'Pela Paz Mundiarri
Classe 32
Artigos na classe
Termo n.9 517.032, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara

„
rà Agencia
!,Bria

t

Vontade Murrdialll

Classe 32
•
'Artigos na Classe
Termo n.9 517.033, de 20-11-61 •
Legião da Boa Vontade
Guanabare

Classe 32
Artigos na classe

LeOão d oa Vonladel

Termo n.° 517.025, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
Guanabara

Classes: 1 —2 — 4 — 5 — 6 .— 7
8 —9 — 10 — 11 — 12 —
14 — 15 16 — 17 — 18 — 19 ••••
,,
20 — 21 — 22 —
— 24 — 25 — 26
— 27 — 28
— 30 — 31 — rrt
33 — 34 — 35 — 36
37 — 38 •=.
39 — 40 — 41 — 92 — 43 — 44 -4
45 46 — 47 — 48 — 49 e 50
Artigos nas classes

•

-(«Cruzadas
(do Novo Mandar:
Classe 32

•
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Termo n.9 517.034, de 20-11-61
Legião da Boa Vontade
,,. Guanabara

Têrtno n.° 517.040. de 20-11-61 • - Tértn .o n . ° 517.046, de 20-11-1961
bit= S. A. Comércio, Importaçã% Planonda S.A. IndústrÁ e Comércio
Exportação e Representação
São Paulo

gOTEL PARIS
Sao Paulo -Csnital

ri

Janeiro de :1962

1 Classes: 25, 32, 33, 41, 42 e 43
Artigos nas classes
Termo ri.' 517.041, de 20-11-61 •
Planonda S. A. Indústria e Comérco
São Paulo

São Paulo

PLANONDA
Induetr

/ WOOLTEX
Industria Brasileira

Classe 49
Artigos na classe

-

Termos as. 517.047.i 517.051, de
20:11-1961
Merege Licciardi 5 Cia.
São Paulo
•

«

Loja do Japão »

13— 14--- 15
Classes: 5 -- 8
23 — 25 — 38 e 49
Artigos nas classes
Termo n." 517.036, .de 20-11-61
Calçada S. A. Gráfica Editora 2
Estamparia
–
São Paulo

(4c

Passtivit »

Classe 7
Classe 47
Classe 3.1
Classe 11
. Classe 1'
Artigos na classe

Termo ri." 517.061, de 20-11-1961
Distribuidora Calçadista Ltda.
São Paulo

Termo n.' 517052, de 20-11.1961
Farmácia Dragocereja Ltda.
São Paulo

Classes: 35 e 36
Artigos na classe

•

Termo ri." 517.035, de 20-11-61
Henriques Calçada
São Paulo

thnoAnA Dos SALDOS

Classe 49
krtigos na classe

A
Industria Brasileira

Termo n.9 517.042,, de 20-11-61
"Oniege" Indústrias MetalúrgiCa's Ltda.
/
São Paulo

ClasS'e. 48
Artigos na classe

"OMEGWINDDSTRIAS
METALURGICAS LTDA.
Termo ri.' 517.043, de 20-11-61 .
Companhia Gasparian Industrial do
Norte
Ceará

dAKIJR .

Termo n.° 517.053. de 20-11-1961
"C.R.L." Casa do Rolammto
Limitada,São Paulo

Classe 33
Artigos na classe

C, u • L

Termo n.9 517.063, de 20-11-1961
Comércio Galvanoplástka
Kingal Ltda.
São Pauto

Indústria e

Termo á." 517.054, de 20-11-1961
Distribuidora Industrial de Rolamentos
"Induroller Ltda.
SA0

Classe 8
Artigos na classe

INDUROLLER
4ndustria

, Termo n." 517.037, de 20-11-61
Ovama de Almeida Rios
Guanabara

01332STakr
0:eme de Almeida Rios
- Rio de iraneiro
Induntris

Rr,uncira

Classe 41
Artigos na classe
Termo n.9 517.044, de 20-11-1961
Es.tanislau dos Santos Franco
São Paulo

Classe 3

B.
Industria
Brasileira
•

'Artigos na classe
Termo n.' 517.038, de 20-11-61
Cuido Lorenzato
São Paulo

Indústri Brasileira
Classe 42
Termo n.9 517.039, de 420-11-61
Silva, Nasciment'o E+ Cia.
São Paulo
-

• Classe 41
Artigos na classe.
Termo n.° 517.045. de 20-11-1961
Miguel Fleks
•• São PO!: -40

Termo n." 517,058, de 20-11-1961
A.G. Monteiro 5 iCa. Ltda.
, SãO Paulo

L E ".

• Classe 22

GA

--

Class cl
Artigos na classe

IND1STRIA PAULISTA
DE WÁBALAGEM "IPEW

Síio Paulo-Capital -

a

Industrie, Brasile" , IndustrLa Bí'asileira
Classe 36
A.,-tigos na dam".

N

Industrie .Brasileira

Classe 26
Artigos na classe
Termo' ri." 517.065, de -20-11:1961
Comercial e Importadora de Máquinas
Aaricolas 'Norte" Ltda.
São Pau'v
o

RT
Clase

i-dELESMAR

Termo n." 517.066. de 20-11-19,51
Distribuidora Calçadista Ltda.
São i'm::(•.n
'

Artigos na classe

HO
.
Brasi1eixs,k

, Classe 4i
Artigos na classe

4
i

Classe 36,
. Artigos na classe
Classe 22
Classe 24
Artigos na classe

ste

tndUsI rla

Termos na. 517.055 à 517.057. de
20-11-1961
Companhia Industrial Wooltex de
Malras e COO tecções„
São Paulo
.WOCi I,TEX
si1e
ndustria.

A I

Termo ri." 517.064, de 20-11-1961
João Perca Espósito
São P:nika

Classe 11
Artigos na classe

PRORROGACÀO

Termo ti. 9 517.062, de 20-11-1961
lac tituto de Oftalmologia de São Paulo
Limitada
São

"PRONTO SOCORO
OPTALMOWGICO
São Paulo-Capttal

6:;sse 11

Industria Brasileira

Classe 24
Artigos na classe

Termo il ." 517.060, de 20-11-1961
Wrona 5 Gasko
São Paulo
Classe 22
Artigos na classe

N AM B I
Classes: 1 — 2 — 4 — 5 — 6
13 —
12
8 —9 — 10— 11
14 -- 15 — 16 — 17 — 18 — 19
21 — 22 — 23 — 24 —25 — 26
27 — 28 — 29 — 30 — 31 —3233 — 34 — 35 — 36 — 37 39 —
39 — 40 — 41 — 42 — 43 44
! 45 — 46 — 47 — 48 -- 49 e 50
Artigos nas classes

Termo n.° 517.059, de 20-11-1961
Wrona 5 Gasko
.
Sâo Pado

BARRP
-

PRECO DO

NOTEM) DE HOJE: CIO 2.00

Class: 35
Artig'n,

_ AR

