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CAPITAL FEDERAL

ANO XX' - N.° 13

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
De 15 de Janeiro de 1962
Diversos
Termo: 99.915 - P. Hoffmann: La:
Rocha a Cie. S. A. (F. Hoffmann La
Rocie a C°. Aktieng.sellachaft. - Arquice-se o processo.
DivisãO de Privilégio de

invenção
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Da 15 ,de Janeiro de 1962
azolaracaçÃo
, Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 132 do CO'digo da Propriedade Industrial, e mais
'Dez Dias - para eventuais juntadas
'tle recursos, e do mesmo não se tendo
yalido nenhum interessado, ficam nOtiticadoa. os requerentes abaixo meneionadoa a comparecer a este Departamento a fins de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dias -- na
forma do parágrafo único do artigo
iI34- do Código da Propriedade Indas.
trial.
fodélo de Utilidade Deferido
/ N.° 81.515 - Novo modelo de tampa provida de válvula para garrafas Macmatt S. A. - Deferido.
Desenho Industrial Deferido
N.' 120.157 - Novo e original desenho ornamental para tecidos - S. A.
Indústrias Reunidas, P. Matarazzo. Deferido.
'Foram mandados deferir os seguintes
'Évoccssos ci.; privilégio de invenção em
face do laudo Nanico (Republicados)
N.° 62.514 - Processo e aparelho
para a fiação por Eusão de produtos
altamente polizuerizalos Snia Viscosa Societe Naz i onale Industria Appdit:azioni Viscosa S.p.A.
N.° 74.655 - Dispositivo de sequtança para veículos em geral - Henrik
íoaef Sola.
N.° 89.239 - Aperfeiçoamentoa
proccaso de beneficiainanto c acondicionamento do leite - Oscar Marcolino
Nfendoza Otamendi e Rafael Pantaao.

QU1NTA-FEIRA. 18 DE JANEIRO DE 1962

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 103.197 - Aperfeiçoamentos em
ou com relação a válvulas de raios catodicos empregando deflexão eletrostatica -- N. V. ,Philips Gloelampenfabrieken.
N.° 103.316 - Procasso para fazer
pigmento e seu produto - Metais a-

.ititergrating

lu.

N. 94.886 - 'Composiçãa e processo de obtenção de laminadas Ilaitect
States Rubber C°.
N.° -95.956 - Dispositivo para aplicar removedores de esmalte as unhas
dos dedos das, mãos e dos pés bem
como para remover o kasinalte - Dr.
Wurmbock G.m.b.H.
N. 96.979 - Processo para fabricar tubo de alta pressão e tubo feito
de aciardo tom o mesmo.-- 13undy 17
Tubing C.
N.° 98.596 - Prensa estiradora e
esticadora para chapa metalica - Otto
Oeckl.
N.° 103.329 - Socadetra para via
férrea - Material Industrial S. A. c
Constructions Mecaniquea S. A. / Ren.
N." 103.649 - Dispositivo para a
regulagem riutómática da carga da bateria mit circuitos elétricos de motocicletas alimentados por alternadores Inuocenti Societa Oeneraie .Per L'Industria Metalurgica c Mcceanica.

• ,

N y 107.767 - Novo tipo de abridor c fcchador de garrafa e latas 'de
conservas em geral Nikolai Porshnikof E.
Foram indeferidos os seguintes pedidos
de privilégio cie invenção (Republicado)
N.° 97.926 - Toldo DRetractil SiniOn Goldfarb
N." 100.273 - Uru novo modelo
de vaso para plantas c respectivo prato
com receptaculo para agua . José Bittencourt.
Foram indeferidos os seguintes pedidos
de modélo de utilidade (Republicado)
N."- 100.546 - Novo e original modelo de ventilador para colchões Industria, ê Comércio Djalina c Raimundo cia Fonte Ltda.
100.513 -- Novo tipo de bisnaga para pasta dental e outros. -- Manuel Francisco Rode..
•
•
N.° 100.667 - Um novo rimai°
de banquinho para sentar especialmente
para compartimentos de banhos - Otto
Falis cle La Roca.

Foram indeferidos os seguintes pe.didos
de desenho ou moda° industrial (Republicado)
•
N." 92.618 - Novo configuração
em chupeta - Artefatos de Latex Neopan Ltda.
Exigéncias
Foram mandados deferir os seguintes
N.' 70.044 - Angelo Gussoni e
pedidos de mociélo de utilidade em face Samuel Dubiner - Satisfaça exigèndo laudo técnico (Republicados)
cio. .
N.° 82.300 - Dra. Edite Lauda e
N. 75.616 - Novo modelo de su- Priedl Schreyer - Satisfaça exigência.
porte para aulas e outros --- Rociolplio
N.° 87.938 - Ancirea Ippolito
_
Ciavari.
Satisfaça exigência.
N.° 81.525 - Novo modelo de . N.° 100.377 - The National Cash
cunha ou calço para rolamentos de mo- Regi.ster Cã. a- Satisfaça exigência.
tores elétricos - Adelino Pinchai.
N. o 101.408 - Wilii Spielmann
N.° 92.427 - Fivela para forrar - Roberth Ehrlich Humberto Paga
e José Carlos Lacorte Caniato.
Antonio Rillo.
- Satisfaça exigência.
Foram mandados deferir os seguintes
N.° 102.208 - Signiund Stokpedidos de desenho ou modèlo
land. - Satisfaça exigência.
trioli em face do laudo técnico (RepuN.° 104.425 - Albert Schule.
blicado)
- Satisfaça exigência.
N. o 106.434 - Manufatura de
N.° 89.103 - Arvore presepio
Gravatas
e lenços Duplex S.A. Geralit S. A. " Industria e ,Comércio. Satisfaça exigência.
.Combinação original
N.° 91.664
N. 0 108.924 - Formost Dairies
de vitrines ou clisplay
Georga
Inc. - Satisfaça exigência.
N.° 99.391 - Novo modelo de proN. o 107.167 - Albery Myron
teção lateral c biqueira para calçados Spound. - Satisfaça exigência.
- Fabrica Germade S. A.
N." 125.538 - Constantin MiN. 101.628 - Novo tipo de pren- chel Paschalis. - Satisfaça ext.
dedor de roupa - Mação . Kurosawa, i gênC14.'

N. o 126.037 - Luiz Cordeiro da
Castro Afilhado. - Satisfaça exigência.
N. o 126.746 - 126.743 26.7“
Martiniano Rinaldi. Satisfaça. exigências.
N. o 127.808 - Orr & Sembower
Inc. - Satisfaça exigência.
N. o 127.288 - General Anilina
& Film Corp. -- Satialaça exigência.
N. o 128.467 - Manzaburo
Satisfaça exigência.
N. o 128:483 - ABG Werke Ge.
sellschaft Mit Besehrankter Haftung. - Satisfaça exigência.
N. o 128.706 - Franz Skaliks,
Satisfaça exigência.
N.° 128.728 - Chadbourn Gotilam. Inc. - Satisfaça exigência.
N. o .123.729 International
Business Machines Corp. - Satisfaça exigência.
N . o 12 53.737 - Imperial Cheini.
cal Industries Limite& faça exigência.
N. o 128.741 - John Mac Manus. - Satisfaça exigência.
N.° 128.743
Maschinenfabrik Rieter A. O.•
T
exigência.
N." 128.750 - Montecatiti Soeiata Cienerale Per L'Indústria Minerarfa e Clihnica.. - Satisfaça
exigência.
. N. o 128.760 - Fram Corp. Satisfaça exigência.
N. o 128.761- Refac do Brasil
Representações Comerciais Ltda.
- Satisfaça exigência.
•
N. o 128.762 - Refac do Brasil
Representações Comerciais Ltda.
-- Satisfaça exigência.
N. o 128.'769 - Martin Cre:ipt
Bovea. .___ satisfaça exigência.
N. o 128.770 - Fabrik Vau Clwa
mische Producten Vondelingeplaat N.V. - Satisfaça exigência.
N. o 128.771 Yawata Irou &
Steel Co. Ltda. - Satisfaça ext.
gência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
SUBSTITUTO
Dia 1,1 de janeiro de 1962
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 132
do Código da Pro p riedade Industrial, e inala dez dias, para eventuais juntadas de recursos, e do
mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados oa req uerentes Abaixo men-
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•
- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à' , publicaçãe nos
diétriame.i.le. até às
15 horas, exceto ao4- sábados,
quaitdo deverão fazê-lo até
11,30. horas.
- As reclamações , pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser fornátladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
cré 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais. ••
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvosdas, por quera de direito, rasuras e entendas. _
- Excetuadas as para o
exterior, que serão • sempre
anuais, as. assinafuras poderse-ão tomar, em qualquer é,poea, por seis meses ou um ano.
•
As assinaturas vencidas
.poderão ser suspensos sem
»aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, nci
cionados a c( mparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa fina/ concernentes a exp,edição dos respectivos
certificados dentro do Prazo de
sessenta dias, na forma do parágrafo único' do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
(Republicado por ter saído com
incorreções no boletim do dia 5 de
janeiro 'de 1902).
Foram deferidas os seguintes
pedidos de marcas:
N.° 345.548 - Doutor - Cervejaria Mogiana Ltda. - classe 3.
Superbovigold
N.° 349.726
Tortuga Cia. Zootecnica
k6
Agrária - clatue 41.
Sossegon
N.° 350.364
Winthrip Produts Inc. - classe
3.
N. o 3r.6.891 - Neutrapen
Schenley LabOratOries Inç., classe
"
3.
N. o 356.897 - V-Cil-k - Eli
Lilly And Go., classe 3.
N.° 358.309 - Armei -- Estamparia Armet Indústria e Comércio
Ltda., classe 6.
N.° 360.552 - Cerita - Cerita
Indústria e Comércio Ltda, Classe
46. (Com exclusão de vernizes).
N. o 361.663 - Sumaré - Indústria de Calçados Sumaré Ltda.,
classe 36:
N. o 364.139 - Emblemática ;William Grant & Sons Limited,
classe 42.
Mini 35 - AfiouN. o 375,686
so Esteve.s, classe 3.
N.° 376.053 - Solupac - Cia.
Química Rhodia Brasileira, classe
n.o 23.
N.° 378.173 - Mares° ' Maro-;
so & Irmão Ltda., classe 4 , (repu-

blicado).

=

-

:

JaWeiro

de 1962'

- As Re parikões •Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 'de
DE.FP,RTPMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano , e às
0,F4E-fon-GreRAL.
iniciadas, em qualquer épnái,
'ALISERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim ele possibilitar a reCi-lt:r • CA C.CÇZ O DE 6DAÇÃO
CO ser:viço CE 1,LJDUCAçaaa.
messa de valores acompanha'MAURO MONTEIRO
tv.URIL.0 FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos qudzito
DIÃRIO OFICIAL
ti sua aplicação, solicitam os
scçZo
usem os interessados 'prefeIteçta
bilcidadm do abtp•da•,Ito do DapartameAtO
rencialmente cheque ou vale.
kactonat de; Propraadad• Industriad
poMal, emitidos a favor do'
da Indeiitta • Cornárclo
Tesoureiro do Departamento
In p,tete e2e oNtines do Dtiratterr Cid: d
Necinet
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos àsedicães dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes, que
t.iEPARTetaits E 1 3 A itTicuLANE13
FuNcioxÁmns
os solicitarem no ato da assinatura.
Capital e intetior:
Capital e Interior:
- O funcionário público fe600,00 .S'eniestre -. . Cr$ • .150,001
Setnesls-: .
Cr$deral,
para fazer ias ao desCr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$
900.00 conto indicado;
deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da'assiAno
Cr$ 1.300,00 Ano . • . . . . Cr$ 1.000,00 notara.
- O. custo de cada exemplar
parte snpericir do enderêço pão continuidade no recebimento atrasado dos, órgãos oficiaisimpresses o número do talão dós jornais, devetá os axsinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ,alto em teá providenciar a respectiva do dt Cr$ 0,50, se do mesmo
.
N.: novação com antecedência ano, e . de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
• A fim de evitar salução de mínima, de trinta (30) dias-. decorrido.

EXPEDIENTE

de SALIMKtórIO

N. 375.595 - Ven'sona
N. 357.270 - Ocrel -, OrganizaN.° 244.412 - Credi Lima Lima Lima &' clasve 36 (com ção Comercial de lacionalização e En- Laboratoria Français de. Ch:mioth .::rapie S.A.
classe' 3.
•
exchrbo de sapatos e congêne- genharia °orei Ltda. - classe 6.
N. 358.079 - Billi Bel Stavros N. 375.681 - O !Ha Alle2rtÁso
res).
classe 2.
. N.° 249.901 - Milano - 'Con- Athanase Billis & Cia. - classe 36. Pereira
Joao
N. 375.934 - Dr,sonfenOI
fecções Milano Ltda., classe ,36.
N. 360.526 - AudiotecniCa - Josei
N.° 306.435 - Atlântica - Cia Atroz - classe 8 (com exclusão de Baptista - classe 2.
N. 378,471 - PolienzM - Labora.Comercial Importadora Atlânticia máquinas para cortar c moer 1:gumes
, classe 3.
lírios Ardramaco S
e carne).
$.A.,' classe 46.
- Futnigeno
Mohanad • N.b 378,0
N.° 334.258 - Kem Lustral - N. 360.588 - Saktira
litiplurna
'l'he Sherwin William Po., classe Dargliam e Yousef El Orra - das-,
37.
• ciedade Atilannta Lxisloztv4);
16.
Ilajkl, N. 361.208 - C.F.A. - Com- fessor Dr.
N.° 334.306'- Moça Modêlo Emp.. J ornalística Brasileint S.A., panhia Fruticola Argentina Sociedade Classe 2.'.
Responsabiliclad . Limitada - classe
N.° :P8..011 - Fli n iinstoun
classe 32:
lluPlueita
N. o 334.809 - O Craque da n, 44..
.
Limpeza Alia X 12 - União -Fa- N. 361.370 - Sobrasil - 'Sociedade S, A. Explo g is,-os I-;
bril Exportadora S.A. - U.F.E., Brasileira de Fornecimentos c vapores Horst \'arlas.2,
..,
Sobrasil Ltda. - classe 41 (com exN.b 378.067 classe 46:
Uniled • Sbuo .Noc,Iliniery da Bra--1
N.° 540.678 - Dona S.A. Pro- clusão de café e açúcar).
Emblemática - Can- - Classe 21'- Covirin0 . 11, ,.
N. 361.941
dutos de Alimentação, classe 41.
cla!fse .11. • •
bm.
N. o 340.670.-. Dona - Daria nadou Co.
•
ÇO 378.008
N.
362.534
Mohlux
Dinalube
S.A. Produtos de Alimentaria°.
.Machittrry do 11r;;.eit
Distribuidora Nacional de Lubrifican•
classe 42.
classe -17.
tes Luta.
- Classe 7.
N. o '240.959 - Mininbra - MiN.b 37.609 - Uuuilu,I - em.
nimbra Mineração Industrial Bra- • N. 362.660 - Sio Carlos Diesel - United Sboo Afarhinevy •4Io Brasil
Carlos Diesel S.A. Coenerciase;
dleira, Ltda.,. classe 4 (com ex- São
classe 21 - Classe 20.
Portação de Automóveis
clusão de pó de sapato).
(sem exclusividade da expressão Diesel
N.° 378.088 - 'Raivara N. o 342.866 - Ypiranga - Fri- c com exclusão de câmbio e terminais na Ilaiquara de A.çucar e Alei-Jia
gorifico Ypiranga S.A. e Comér- acústicos). S. A. - Ciasse 12.
cio. classe 50.
N.o 378.095 - Itaiquara UsiN.
364.790
Igarassti
Cia..Agro
N.o 343.328 - Diversey - DiIgarassu - clasE, 16.
na ltaiquara do Acurar 'e Alcofa
versey Química Ltda.,, classe 46. Industrial
Macieplast - Cia. S. A. - Classe 19.
N.• 365.835
N. o 343,438 - Prclude
Le- Química Industrial de Laminados N.o 378.008 - Itaiquara - Usivinzon Tajte/baum & eia:, classe classe 28.
•
na naieftiara de Açucar .•Almal
23
(substituindo-se- rarny por N. 367.091 - Flamboyant
Jean S. A.
Classe 22. rami) .
Waendrendries - classe 32.
N.°
378.703
- Ifaiquara
N. 351.034
DisPepial
CAP.
N. 374.469 - Duinograri
•
Olin na ltaiquara de Acurar a.$.troiut
Bochringer & Sochire G.M.B.
classe 3. S. A. - ClaSse 27
Mathieson Chemical Corp.
Coal
classe 3.
N. 375.103'- Nacof
Cia. Na-,
de esteiras e' eapaclivs.
Mumi- cional de Comércio de Safe :.-- das.
N. 353.930 - Atlântico
N.o 378.705 - Itaiquara :estnio Atlântico S.A. Indú,tria e Ccou:r4.
ua Itaiquara. de Açucar- . 1 , Álcool
cio - classe 5.
•
N. 375.298- Grunspancotta •
Classe. 29. .
N. 354.110
Trba -. Indústrias Industrial e Comercial Graunspancosta S. A..fLuictui . ; . 378.708
Texteis Barbero S.A. - 'clássei 4. Ltda.
classe 36.
N. 354.312 - Vita - Elitora Vila N. 375.530 - Johnson & Johnson - na lictiquara de Açnca,'
S. A. - Classe-30.
classe 38.
•
S.A.
Johnson & Johnson .-- classe 48.
•

1,!:Áinta-teira
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N.. 358.82 - Farei - Fcrci LuUsiN. 3ã6 .113 - Indústria Comérj. N.° 378.707 - Ital4iiára
N. 378.958 - Livorno Elias Ire!.
14a liviquara de Açuear e Aicooi minosos Ltda. - Classe 8 - Con- cio Lixatacos Ltda. - (De acôrdo cer - classe 33 - (de acórdo com o
cedo
a
restauração.
com o art..105 n° 3, do Código).
A. - Classe 21 art. 117 número 4 do código).
N. 357.612 - Pinx --7 . Emprêsa de
N. 360.75'2 - Minas Tratores e
N. 379.050 - Abolição - Cons.
tálo-se mangueiras o qu o regue- Pinturas Pirix Ltda. - Classe 25 - Equipamentos
S.A.
Minas
Trato2..onte chama de mantegueiras.
(rubro
Zarzur i Kogan Ltda. Concedo a restauração.
res e Equipamentos S.A. - (De teórN.° 378.708 -2'Qr.iquara
N. 358.371 - Enlevo - Rubem do colo o uri. 109, n° 2, do Cót'Ágo). 33 - (,de acórdo com o art. 117 itti. rnero 1 do código).
"1-lua l i a:girara de As:uear e Ateou! P. T. Carroll - Clesse 48 - ConN. 341:326 - Laiicinioc Carnby
N. 379.052 - Demoisclie - Conscedo a restauração.
'4. A. - Classe 32.
Lida.
Laticínios
Camby
Lida.
(de
N. 363.313 - Discos 1)3 - Intrutora Zarur e Kogan Ltda. - circse
N.o 28.71O - Itaiquara
acôrdo com o art. 109 n.° 3 do Có- 33 - (de aeôrdo com o art. 117 n. 4
llaiquara de Armar e Aleool dústrias Reunidas Max Walfson S.A. digo).
do código).
A. - Classe 35 - Com exelu- - Classe 8 - Concedo a restauração.
N. 353.363 - Industrialização de
N. 379.054 - Maria José -- (CoasVaram deferidos
s ju'sar
n Secagguintes pedidos Amendoim Inani Ltda.- -industrialid
'vão de porta blocos.
trutrra Zarur Kogan Ltda. - clasy N.° 378.730 - Alberto Lessa
zação de Amendoim•Inain Ltda. -- (de se 33 - (de acôrdo com a artigo 117
f..sa Miranda & Companhia
(Republicados)
acôrdo com o art. 109 numero 3 do n..0 4 do código).
[Limitada - Classe 3.
N. 358.250 - Tangeria:: Confiança codigo).
N. 379.056
Mont. Serrat Gerbasol - 11011- - Doces Confiança S.A. Ind. e Co
` IX T- 378.784
Garage Brasil Ltda. Construtora Zarur Cm Kogan Ltda.
N. 358.347
,iiao rettechemie GMBH - Classe 1 mércio - Classe 41.
• - Garage Brasil . Ltda. - (de acôrdo classe 33 - (de acórdo Cosi o artigo
N.° 378.789 - Aversin - BobN. 371.551 - Suprema - Mala- coi) O art. 109n. 0 3 do código).
117 número 4 do código)
. ' fins .1 .'ettchernie GMBH .Classe.1 mut' Cazouire Ltda - Classe 28
N. 362-042 - Maquinas Gloria S.A.
N. 379.057 - São Vito - Consmoca_ ( co m exclusão de armações e estojos Industria e Comércio - Máquinas -GlóN.o 378.831 - Hojan
trutora Zartir Ei Kogan Ltda. - classe
para
óculos).
pica Itojan Limitada - Classe 6N. 372.755 - Color D'Or - lia- ria S.A. Industria e Comércio (de 33 - (de acôrdo com oart. 117 n.° 4
N.° 378.849 - Prezotto - Pre. phrel
acordo com o art. 109 número 2 do 'do código).
Casselltt - Classe 48.
Mo l lo 1 10P r èsa. -Informativa e OriN. 379.058 -Vera - Construtora
N. 375.971
Orovitamina - La- código).
. ;entadora de Imóveis Limitada - boratório Laboran Ltda. , - Classe 3.
N. 379.005 - S.A. Sasa Domin- Zarur Kogan Ltda. - classe 33 :lasso 32.
N. 372.024 - Caravela - Baruch gos Joaquim du Silva Materiais para Ide acôrdo com out. 117 n.° 4 do
La- Bozenbaum - Classe 30 - (manta é Construção S.A. Casa Domingos Joa- código):
N.° 378.860 .0.rorniórios Ostarn S. A. -.Classe artigo de fiaeão e tecelsgem, como são quim da Silva Materiais para ConstruN. 379.060 - 14 P.i.S • Constntquase todos os artigos aqui reivindi- ção (de actirdo- com o art. 109 tara Zomr 6 Kogan Ltda. - classe 33
,,.
N.° 37S.871
Biogran -Wens- cados. Concedo o registro, mas apenas n9 2 do código).
(d?. nctirdo coo: o art. 117
4 do
kp S.
Importadora e Exporta- para galochas, C into s., ligas e susPe ll -sório).
Foram mandados deferir os seguintes códige).
. 'Ora - Classe 2. •
N. 374.057 - Edox - lielojes Era pedidos de titulo estabelecimento.
.! N. o 378.899 - Hypnotique - Soeiedad Limitada C. Refle Flury
N. 357.594 - Pidsdocimo Magazin
',Divisão Jurídica
¡Max. Factor & CO. - Classo 48.
C° - Clesse - (com exclusão de - Prostiochno S.A. Importação-e CoN.° 3'78 .903 D.1 - INi cordas, balanços, cabelos, coroas, pou- mércio - classes 6, 8, 11, 15, 17, 21,
EXPEDIENTE DO DIRETOR
32, 36, 40 e 49 (de acôrdo com o
Jaolo llnos Sociedad AnCy niina In- teiros -e engrenagens).
art..117
a."
Ido
código).
Austr.:tal Comercial Inmobiliaria y
110711C
etniterejal
Restauraedo de
'Dia 15 de janeiro de 1962
financeira - Classe 11.
N. 3-13.32-1 - Vila Andrade Alto
N.
323.846
Correntes
Induatriais
Transferência
e alteração de nome de
N.o 378.918 - Sie - Sie Sobra- Lane Ltda. - Correntes Industriais Moruuibi - Comp. Paulista de Urbatitular de . processos.
Ind. e Com. de Bólsas Limita- Lane Lida.
Concedo a restauração. nização - classe 33 (de acórdo
- Classe 2 .1 -.COM exclusão
com o art. 117 n.o 1 do código).
Notificações:
Restauração de título de estabeleci-.
estregiies.
N. 352,870 - Confecções floward
são
convidados os requerentes abai.
MOMO
• N.° 378.947 . - Ellepo
Irmãos
•
- Manoel Simões Tecidos S.A. - xo mencionadós a comparecerem a ,Cstc
N.
313
.741
Chuleei
Landim)
& Parisi Limitada classe 33, 36 - (de acôrdo com o ar- Departamento a fim decfetuarem b paConce- tigo 117 n." 1 do código).
,Passe4iJ - Com exclusão ...de Cimieri - Classe 33 - 1
gamento da taxa de tran.sferência e alrestauração.
do
a
'porta retratos.
N. 353.071 - Modeimoort - Co- teração. de nome dos mencionados proN.o 378.955 - Tom Cay
Niodermotor cessos:
Moa- Foi mandado registrar o seguinte . 111P.ril;1) C Importadora
pedido de frase de propaganda
Ltda. - classes 6, 7, ,8, 11, 21 e 31
- Classe 42.
1.wr
Industrias Gessy Lever S.A. (pede
• N.° 378.959 - Santos News - N. 359.756 - Topa tudo todo tem- - (de acordo com o art. 117 número
parti ser anotada nas marcas:
Abrahão Darcha e Alexandre Cor- po - Moisés Trajam) da Silva -- 1 do código).
Classes: 41, 42, 13 - (De reôrdo com
tia - C l asse 32.
Jacy 9 140.499.
N. 358.763 - Brazil
.
- Corretores
Cód/go).
378.068 - Plunrabilizarte - o art. 121
Salas n0 140 . 885 .
de Seguros - Brazil Corretores e
lild " ri " d° Moagem de Carbonatos Foram ~talentos deferir os seguintes. Seguros Ltda. S-S ;- classe 33 (dc
Solis n° 140.886.
'a Silieutos Carsit Limitada Salas mi° 141.519.
_pedidos de sinal de propaganda
acôrdo com °artigo 117 n.o 1 cio cóse 16.
Gcssy n9 141.520.
Ja- digo).
N. 333.870 - Credi Tagoar3
N., 378.970 - Sosségo - Colchão
Gessy n° 141.848.
N. 375.254 -. Industrias de Solas
de Mulas Susségo Limitada - classe guaré S: Cia. Ltda. - Classes . 8' •Gessy n° 142.840:.11' 40.
13 - (Art. 121 do Código).
Camas c Moveis Estofados Nlilano
Flutuante a° 196.999.
N. 311.633 - Garoni - Essências Nicola .de Roma - classe 10 - (de
N. 370.001
Sitrue
Sitrue Inc.
Solis n9 147 . 159 .
- classe 38. (com exclusão de guar- Gneroni Ltda. - Classes 1 - 4 -•41 acôrdo com o utt:go 117 14,' 1 cio códanapos c toalhas de papel e papel - 42 - 45 - (De acórdo com o digo). •
Gessy n9 148.853.
• toucador).
art. 121 do Código)•
Keystone n° 149.276.
N. 378.167 -- Louças Ferragens
N. 37:1.016 - 0h11 - Cia. Paulista Fora)", mandados deferir os seuninles Novaes Castro -- Loucas Ferragens
Eridano a' 149.277.
-de Material Elétrico - classe 15.
Eridano n9 1-19.278.
pedidos de insígnia
Novaes Castro Ltda. classes 2, 8,
N. 370.010 - Bola de Ouro - Soc.
Olivina 119 151.269.
Iládio Emissora Paranaense Limitada
N. 310.081 - Doria
Doria S.A. 11 , 14, 15, 16, 29 e 31 - (de acôrdo
Olivina 11 9 152.049.
Produtos de Alimentação.- Classes: -com o ari!oo 117 número 1 do có32.
Dular n" 153.365.
(De aéórd ° com ° ° d190.)•
N 370.011 - Grande Concurso de 42 - 43
Dervis ir 154.478.
Código)•
N. 378.644 - Ao Regulador
i! At% E!pj eliVas
Soc. Rádio uri.
Erycina
n9 154.479.
N.
341.021
Bandeirante
1)1Humberto Briceno Wilchex
Etni,ora Paranaense Limitada .__:
classes
Jupiter n" 154.480.
verões Bandeirante Lt(la. - Classe 33 8, 13 e 33 •---• (de actirclo com o artigo
32.
Salus 11 9 154.481.
- (De rcórdo com o art. 111 do C)- 117 n." 1 do código).
• N. 379.069 - São Francisco
Solia n" 157.572.
Uciedade Administradora A gr ico l s e digo)
N. 378.726 Itaquara - Usina
Comercial S.A. Sangrisa - classe 7. p„,.„,„ m andados deferir os seguintes Itaiquara de Açucar e Alcool S.A. - Tally n9 159.635.
vexa" de exrreude de premgende
Sta. Margarida n9 162.067.
• :17!1 .1 1 75 -- São Francisco
classe 33 - (de acôrdo com J artigo
eledo.8, .1dintlistrativa Agrícola e CoVogue n 9 167.438.
N. 356.010 - Prossiga preferindo 117 n.o 1 do cdoligo).
mercia( S.A. Sagrisa - classe 2.
Sereia n° 168.085.
Prosdoeimo S.A. IntPrUslIOCIMU
N. 375.741' - Banda Italiana do
Gessy Creme Dental n° 168.064.
..,
• liest,iiração . de marras
poriação e Comércio - Classes: 6 -.- Rio de Janeiro - Luigi Vrancavilla Olivina n° 169.101.
8 --- 11 -15-17-21-32• N. p o.351. - Topázio - Manda 30 - 40 - 49 - .(De aeórdo com de classes 32 e 33 - (dc acôrdo com
Olivina n9 171.1842.•
o art. 117 número 1 do código).
Cia. Limitada - classe 41 c, art. 121. do Código).
Minerva n° 172.584.
Lopes
-N. 378.931 - Deglor Modas - Coocedo
restauração.
Sunrisa n° 172.64.
N. 363.213 - Unia familia a ser- itiveina - Itivána viço do povo - Casas da Banha Co- D.R. Ferreira - classes 13, 35, 36 e Neve n9 176.530..
Veículos e NItiquinas - mércio e Indústria Ltda. - Classes: 37 - (de acôrdo com o art. 117 n.° 1
Gessy n9 176.555.
elassf,
-. Concedo 'a restauração. 4 -- 31 -- 15 -- 28 -- 41 -- 42 ---- do código).- •
•
. Gessy n9 176.556.
Rivemr - Itivema 43 - 40 - 37 - 33 - (De acórdo
Gessy n° 176.557.
-N. 378.948 - Cidade Parque São
S.A . ltiLeiro Veículos e Máquinas '- com o art. 121, do Código).
•
Luiz - Luiz Franco Maria Libera Bel- -Gessy 11 9 176.558.
classe
- Concedo a restaurzção.
Gessy n9 176.559.
mandados deferir os seguintes lotti Franco - classe 33 - acôr• N. 1ã.263
. Erva Mate Chimango Foram
do com o art. 117 número 4 do cópedidos de nome comercial
Gessy n9 177.756.
Fant,- Pcnií;liocr
.classe dl Gessy a' 177.757.
N. 307.312 - Brasiloja S.A. Co- digo).
Concrit+¡c.a:atração.
N. 378.951- Lugano Locarno
Iiet1 a' 182.698.
Diprin - Marin mércio e Indústria de Soja e Cereais
Brasilsoja S.A. Comércio e Indús- Aizik Helcer - .classe 33 - (de acôr. Neve n° 185.189.
Distri:widura de. Produtos Industriais
Gessy n' 186.872.
Ltda.
Classe 26 - Concedo res- tria de Soja e Cereais - (De acórdo do com 6 artigo 117 número 4 do código).
2, do Código).
taurr:kro,,.
com n art. 109.
Salas n" 187.244.
•

r.

•
• 212. Quita-feira 18
Gessy n9 188:168.
Milaroin a° 191.071.
Neve n° 196.128.
Neve n° 197.540.
•Dular n' 198.595.
Tahy n° 199.088.
Tahy n° 199.088.
G L 3 n° 199.119.
Pioneiro n9 201.468.
Neve n° 203.695.
,astarias na 204.588..
:aura, a9 205,345.
ai rias n° 206.043.
tergente Beti n° 209.532.
n° 209.598.
jaca', n° 210.796.
jacy, n" 210.909.
Erix a° 211.100.
Emblernatica n° 211.594.
Iacy na 215.551.
Saltos /19 217.128.
Salas n° 217.620.
Sabão Minerva em pó n° 219.776.
Gessy n° 223.976.
Minervina n° 227.732.
Gessy n° 227.916.
Sab(o Aguia n° 230.614. •
Sabão Minerva a° 230.615a
Sabão Coelho n° 230.616.
Sabão Oriental ata 230.617.
Sabão Brilhante n° 230.618.
Embiematica n° 230.111.
Edificio Gessy n° 230.792 .(titulo).
Pioneiro a" 230.975.
Pinheiro n° 237.726.
Tahy a° 243.575.
Gessy at° 249.661..
Gessy s° 249.975.:
Gessy a" 250.096.
Gessy n° 251.529.
Solis a" 253.184.
Tahti termo 263.570 as alterações
. de nome) * - Anotem-se as alterações
.
a
de nome.
Pignatari Administração Indústria e
Comércio S.A. (pode para ser anotada nas mascas: P n° 136.381.
P n" 136.383. P ri° 136.384.
P n° 136.385.
P n' 136.!Z6.
P. n" 136.387.
P na 136.388.
•
na 136.389.
P ri° 136.390.
136.391..
P
P na 136.392.
P n" 136.393.•
P n° 136.394.
P a° 136.395.
Pignatari na 136.396.
Pignatari a° 136.397.
Pignatari n.° .136.398.
Pignatari a" 136.399.
Pignatari n° 136.400.
Na" 136.401 - Pignatari.
N 9 136.444 - Pignatari.
N 9 136.445 - Pignatarin
N" 136.446 - Pignatarf.
N 9 136.447 - Pignatari.
rsi , 136.448 - Pignatari.
N' 136.449.
ai) 136.450.
136.451.
-.Z" 136.452.
,V 136.453.
ta , 136.454.
si" 136.455,
si" 136.456.
No 136.57.
▪9 136.458.
N O 136.459;
N' 136.460.
N" 136,461.
,N° 136.545.
IV" 136.544 - ""Ignatart
,Na 136,628.
J36-fin,
.14%..J36..630. ...
IN°A36.631,a
13C432.1.
..i
,
.49 .,136.03.s
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, -Na° 391520 - 1-Laval:to P a ia:na:113
1. atga-aa caiar ia:c:ando Como .excluída. 'a
136.634.1 - Satisfaço
Cavarão c,,:incro da negário. •
N° 136.635 - Pignatarl.
N.° . 391.521 --. Einl y i . N., 1... -...1- -4
; N.'. 391 .('S - Pintacci Spadari ik
Na 136.636 - Pignatari.
exigência.
i
- Satisfaça exigência. , •Satisfaça
Na 136.637 - Pignatari.,
NP- 391.1..98 - 1:-.a. Teiáll Cfldini lNP 391.522 ---• C,...r--tif.a 'Industriai
N9 136.638 - Piem/tad.
.::: ...,...vseriteçOer, I.td .f. .-- 5 ciafaçits
Ltda. - ,S.' f.rreça exigência.
N° 136.639 - Pignarari.
- I e ir.
n
-. N." ag l.til, -, Auto Llacánica Uni- c..-:::-...,-.:-:-...
N° 136.640 - Pignatari:
er
-.
Nf- ;;.:1...!:2-1 - j ...'. :-. . alaiffr
'v ErSel 1..te_a. ---Satisfsça e:,:gência.
N 9, 136.641 - Rot:atar/.
NP a91-.209 - Rádio, Planefá I.,tda. / Srtiriaro exigêncla.
N 9 136,642 - Pignatarl.
I N.° a91.528 -.-- Herz..1.10 Ifaffrnaaa
- Satiafaça exigência.
N 9 136.643.
N.° 39? .216 - •.Fernando. do Esni- Bastes - Satisfera exigênc:
N9 136.644.
rito Sinto kob2o - Satisfeea exign- I N.' 391.i., 27 • - 1-ienna él ' Iiimni -,N4 136.645.
Cia.; Satiefaç:r exisênria. N O 136.646.
20 - Embalagens de lvfa- 1 N.° 391.529 --; Ita:r.-n• '-`auio CortaN.° 391.2
N 9 136.647.
.
deira ColCant.ia Ltd-- -- Sot:raça exi. 1 pm:l. ' - S.s..+.::,1 e: ic,:-: eii .
N° 136.648.
: N.° 391.531 -- ft:-.3nor• .. e.:ula CaraN° 138.474.
ge-.eis. .
i
N° 139.118.
N.° '391.221 - Ind. de Brinquedos t pes - Satisiaça exigência.
Patriarca Ltda. -- Satidaça exigência.1 N. 0 :)91.a.› . --- 1epeasi.-.itaçi.+2S 50N 9 139.119.
N9 140.804.
N.° 391..-‘ 22 - i:-...i. 14..11fas Vitária. rasai! Ltda. - Sazisfaca exigência.
N 9 140.805.
Pr. u liata . Ltri...:. - Satisfes • c:ciaen eia . I . N.° 3r. . :" :4 - P.-.. .1 Lnoliiiiad ,a 1.4.
;
Na 140.806 - Pigaatari.
N.° 391.223 - Ind. e Comércio de .; onitsda; - Sittisfaçft- eàigênaia.
N° 140.807 --Pignataxi.
Arvores de Nati.' e Dz-zoraçõJs Era Li- i 11.° 3,21.549 - Franzinas Ia rasil S.
' L. Assistáns:.2 S..ndag-.rn ladfistria e CoN 9 140.808.
noitada - Satisfaça -is exiaancias, .
N 9 1 40 . 809 .
N.° 391.225 -.Pedro Bcalbardi • ! sr.érrio • - Satlaaaça 'exigência e prosN 9 145.765.
earias Schober ,- Ss...tisfaça e;igência. ' tia-..e Cc.:, 3x-ra os artigos e. iierimi-,
N° 145.766 - Pignaiari .
. N.° 391.2-28 - Ia:ai Ind. da Daca- : embr.
N° 1 45 . 767 .
rações Artísticas Ltda. - Satisfaça 1 N.° 391.550 - Prãsninas Brasil S.A.
t.....aztência Sendagera Iriri.lria e CoMúsica e Fantasia a° 187.064 as al- exigaaicia.
terações de nonte - Anotem-se as alte- - N.°' 391.237 - Socervirn Soc, da ntiírcio - SafiLfça as exige.uria.
N.' .391.aal a- Ula....aztata C..z.nabara
rações. Quanto ao nome comercial Serviços no Interior Ltda. --Satisfaça
..
.•
Ltda. - Satisl'aça exigência,
Pignatari S.A. Adminiatração Indús- exigência.
•
N.° 391.29 - Alahana Produtos I N.° 391.570 - 391.571 - 391.572
tria e Comercio - n° 137.069 - Satisfaça exigência.
Mineais e Vegetais Ltda. - Satisfaça - 391.573 - Fábrica l iaLma Ma9fleti - Sailrácça exigcncias.
exigência.
Exigências
N.° 391.574 -- Gráfica LUME Lace
N.° 391.253 - laaadio Planeta Ltda.
Ltda. - Satisfaça exigênaia e prossiga',American Can International Inc. - - Satisfaça exigêr.eis.
no pedido. de transferência da patente
N.° 391.266 - The Chio Brass Co. se com exclusáo de envelopes (classes
38 e 50).
privilégio de invenção termo 77.895 - Satisfaça exigência.
N." 391.575 - Ergani Ind. e Comera
- Satisfaça exigência.
' Na. 391.351 - -391.386 --Engem
Laboratórios Parke Davis Limitada Engenheiros Especializados S. A. - aio de Paladin os Químicos e , Cosmeticos
Ltda. - Satisfaça exlgancia.
- no pedido de averbação de contrato Satisfaça exigência.
N.6 391.579 - • Graviner hlanufaclia marca na 53.827 - Satisfaça exiN.0 391.396 - Construo.° S. A.- Magência.
teriais e Corntrisçáo -,--- Satisfaça exi- turing Co. United - Satisfaça. exigênaia.
Mototar Distribuidora de Veículos gência.
N. 391.580 - Beclonan Insiruatentos
Acessórios e Peças S.A. - replicanN.° 391.397 - Z. F. Fábrica de
te do têrmo 390.840 marca Seta! So- Engrenagens S. A. - Satisfaça exigên- Inc. - Satisfaça exigência.'
N.0 391.596 - Segurança Industrial
ciedade de Engenharia e Terraplana- cia e prossiga-re com exclusio de alNacional de Segta-os - Satisfaça
gem Limitada - Satisfaça exigência. fanges dane 18. N" 390.840 - Seta! Sociedade de
NP 391.398 - Tecnofone Ind. e exigencia..
Carseb
N.° 391.604 -Engenharia e Terraplanagem Alberto Coinêrcio Ltda. - Satisfaça exigência.
Limitada. - Satisfaça exigência.
NP 391.399 -- Ind. e Comércio Be- Ltda. - Satisfaça exigéricia.
It° 391.621 - Nagibe Salan - Sa• Rádio Universal S.A. - opoente do la Ltda. -- Satisfaça exigência. tênto 391.945 - Satisfaça exigência.
NP 391.401 --, Auto Rex Ltda. --- tisfaça exigência.
N.o 391.622 - Serafim Andrade
IV* 391.945 - Promovendas Univer- Satisfaça exigência.
m:ia.
sal S.A. Exportação c Importação N.° 391.409 - Oure Mak Ltda. - ▪ Cia. Ltda. - Satisfaça exige
24.° 391.623 -- 391.624 -- Tosa
Apresente procuração.
Satisfaça eingência. ..•
.
- Satisfaça 'exigência.
- N 9* 391.027 - Ruy Sergio Lopes da
N.° 391.‘118 - Ind. e Comércio de veira
Carvalho - Apresente procuração e Roupa BW-Cap Ltda. - Satisfaça exi- N. 4, 391.634 - 391.635 -- Lojas Maracana Ltda. - Satisfaça as exigências.
prossiga-se com os nayos exemplares ggncia.
N.° 391.637 - lelme Ind, Eletro Mena dasse 32.
N.° 391.419 - Hi Fi Bar Ltda. talúrgica Ltda. - Satisfaça exigência.
N' 391.039
Uni Química do Bra- Satisfaça exigência._
N.° 391.651 - Grafica jundiaiense
sil S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 391.420 - E. A. V. de EngeN° 391.044 -o Confeitaria Pevgizes nharia Ltda. - Satisfaça exigência. S. A. --- Satisfaça exigência.
N." 391.652 - Almeida Fernandes
Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 391.421 - E. A. V. de Engeês Cia, Ltda. - Satisfaça exigência.
No, 391.446 .- 391.047 - 391.048 nharia
- Saud:na exigência.
N.° 391.653 - Almeida Fernandes
- 391.049
Stardrill S.A. Sondas
N.° 391.427 - Rádio Metro Flecha
e Forjagem
Satisfaça as exigências. Importadora Ltda. - Satisfaça exigên- to Cia. Ltda. ,Satisfaça as suas exie
No. 391.053 - 391.054
gências.
391.055 cia.
N.° 391.654 - Almeida É•ernandçs
Edonand Andrei - Satisfaça as
Ns. .391.429 -- 391.430
Hugo
Es Ca. Ltda. -- Satisfaça' as suas exiexigências.
Grandis - Satisfaça exigência.
N9 391 3 ,71
Lamo“ron Comércio
N.° 391.436 - Maximiliano panela gências.
e Indatatria Reunidas Limitada - Sa- - Satisfaça exigência.
N.° 391.655" - I nchietria de BebidaS
•
tisfaça exigência.
N.° .391437 - Divulgadara Pau- Indiana Ltda. - Satisfaça calgancia.
NP 391.075 - Abrasivos Norton lista do Livro Ltda. -.à. Satisfaça exiN. 391.670 - Indústrias Metálica
Meyer S. A. Ind. e Cénnércio - Sr- gência.
Silvestre Ltda. - Satisfaça eargência.
N.0 391.675 -- Atayde Martins aa,
tisfeca exigéaacia.
N.° - 391.447' - Fábrica de Discos
.N.0 a91.077 - B. Hermes - Sa- Rmwriblit Sstia.daça exigência. Satisfaça exigência. '
tisfaça exiagncia.
N.° 391.678 - Tecnosoio Engenharia
N.° fi91.441 - Maria Áurea Corte
e Tecnoiogia de Solos c Materiais S. a.
Na. 391.054 - 391.067 - 391.089 David - Satisfaça exigência.
- Antonio de Sousa Ferreira - SatlaN.° 391.469 - Produtos Químicos - Satisfaça exigência. ,
Ne. 391.684 - 391.635 - 391.686
faça exiaaacia.
Sintais Ltda. - Satisfaça exigência.
ba• 391,501 _- Transportadora Ve- - 391.687 -391.696 - Inclusa S.
N.° 391.058 - Confecções • Modas
loz de Walter AlVirro Selmingel Sa- Indústria Metalúrgica a-, Satisfaça' át
Libar Lt-i.a. - Satisfaça., exigência. exiagneíaa.
N.° 391.090 - Emp. de ônibus tisfsça exigência.
N.°. 391.693
Britne:n-. Brasileira Tina14P 391.502 - Mario Idiasearenhas
Santa Fé Ltda.
Satisfaça exigêneia.
portadora e Exportadora S. A. - Saa:
N.° 391.091 - Ind.- 13rasileira de da Rocha .- Satisfaça exigência.
N.° 391.533
Cinema Imbracine Ltda.- - Satisfaça
jorá Reis
Satis- tisfaça exigência.
R* 391:05 - Pan
faça exigência.
exigência.
N.° 391.556
Ibérica 1/1.6aleii e - Satisfaça exigência.
-N.° 391.094 - Stand Soe. Técnica
Pan
. '391:697
Arsistencia e ,Miláguints.Tkanésticas Decorações Ltda.,- Satiaêaça~-, Na
"
- 'Satisfaça exigência das seções.
Ltda. - Apresente procuração 'aproa- eia.
N9

•
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N9 391.55'1 - 391.551 Cia.
N9 391.993 -- Solorrico S. A. InN. .391.709 - Caetano Glannone
N.° 509.890 - Comércio de Tecidústria e Comércio. - Satisfaça exi- United Shoe Machinery do Brazil.
Filhos Ltda. - Satisfaça exigência.
dos Correra S.A. - Satisfaça exiges/Prossiga-se
com
exclusão
dos
artigos
gência.
N. 391.711 - Asia Werke A. G.
da.
No 391.994 - Turolla & Brambilha, grifados.
Cheinisclie Fabrik Satisfaça as cai- Ltda.
N.° 509.890 -Comércio de Taci.
No 391.558 - 391.561 -Metalúr- Satisfaça exigência.
gancias.
N9 391.990 -- 391.957 -- 391.998 -- gica Albion S. A. - Prossiga-se com dos Correra S.A. - Satisfaça exigêna
N.', 391.715 - The Procter C Gani- 391.995 --• Listas Telefônicas do Sul exclusão dos artigos grifados.
cia.
hl Co. - Satisfaça eciaancia.
N9 391.989 Porcelana Real S. A.
N,a 510.062 - Indústria Quimica
Ltda. - Satisfaça as exigências.
N." 391.723 - Soares de Mattos
N9 392.985 - Ind. e Comércio de - Prossiga-se 'com exclusão dos ar- Engiti Ltda. - Satisfaça „exigência.
S. A. Engenharia Comércio • e Indús- Precintos AlimentIclos Norvik Ltda. tigos grifados.
N.° 510.247 - Sapojnic & Bernar- Satisfaça exigência.
N.° 391.627 - 391.631 - 391.636 do Ltda. - Satisfaça exigência.
tria --.• Satisfaça exigência.
N." 391.726 - Indústrias Reunidas
Lojas
Maracanã
Ltda.
Prossiga-se
N.o 510 . 613 - José D'Agostino Diversos
•
Santa Maria Ltda. •-a. Satisfaça exicom exclusão dos artigos grifados.
aas
Satisfaça exigência.
-•
391.058
J.
A.
Pimentel.
N9
gancha
N.° 391.649 - Construtora Enief
N.° 510.625 - Inglasil Veterinária
Foi mandado prosseguir com os noLtda. - Prossiga-se com exclusão dos e Agrícola Ltda. - Satisfaça exigênN." 391.731 - Raiza Guimarães vos exempiarea.
artigos grifados.
Cia, Ltda. 'a- Satisfaça exigência.
cia.
N 9 391.1159 - J. A. Pimentas.
Ns. 391.760 - 391.761
391.762
N.° 391.73'4
Esso Standard Oul Prossiga-se também nas classes ti
N.° 510.927 - Borsa S.A. Produ- Metalúrgica Heleny Ltda. Indús- tos Químicos Farmacêuticos e CosCo. - Satisfaça exigência,
8 - 11 o 39.
N 9 391.060 - J. A. PIMentC7.
N. 3a1,743 - Tecelagem 'bisatria e Comércio Prossiga-se os pe- méticos - Satisfaça exigência.
, puera S. A. - Satisfaça exigancia. Prossiga-se também nas ca.sses
didos na classe 31.
N.° 511.178 o- Modas Marconi Lie 39.
N." 391.755 - Edson Babiense - 8 - 11
N.° 391.906 - Olivetti Industrial mitada - Satisfaça exigência.
391.061 - J. A. Plinelltet
N9
Satisfaça exigência.
Prossiga-se também nas classes ti -+,• S.A. Ind. e -Comércio de Maauinas
N.° 511.484 - Incomar Indústria
Na • 391.763 - Metalúrgica Heleny 8- 11 e 39.
para escritório - Prossiga-se conside- e Comércio Marte Ltda. - Satisfaça
Ltda. Indústria e Comércio - Satisrando substituida a expressão mimai- exigência.
N9 - 391.063 - J.' A. Pimentas.
faça cxigencia.
Prossiga-se considerando o gênero de grafo por máquina duplicadora e exN.° 511.-186 -- Adib Assar a- Sanegócio
constante
cio
clichê.
cluam-se .os demais artigos grifados.
N.° 391.900 - Antônio Lortisso ' tisfaça
exigência.
Norten
.
391.072
Abrasivos
N9 :
NP 391.910 - 391.911 -.391.9,12 ' N.° 511.681
Satisfaça exigência,
Sociedade VemitoMeyer- S. A. Ind... e Comércia.
N." 391.901 - Antônio Lorusso - Proasiga-se com exclusãô de cm t3 - 291.914 -a- 391.915
Harry nicas Ltda. - Satisfaça exigência,
Satisfaça exigência.
das as formas e para todos os fins. Boehm a-- Prossiga-se na classe 5.
N.° 511.787 - Arruda Filhos &
N. 391.902 - Antônio Lorusso H
N.° 396.795 - Engesa Engenhei- Cia .Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 391.680 Tevegel Aparelhos
Domésticos S. A. - Prossiga-se com ros. ' especializados S.A.
Satisfaça exigência.
N.0 511.846 - Lab. Dueto S.A.
Prossiga-se
N.0 391.904 -a. Mayor Advertasing exclusão de máquinas para cortar e com exclusão de alfanges.
Indústria
Farmacêutica a- Satisfaça
•
moer.
Ltda. - Satisfaça exigência. .
exigência.
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
391.083
José
Pinto
da
Costa.
N9
N. 391.905 - Sore! Comércio e ReN.° 512.074 -o Labs. FarmacêutiDE PRORROGAÇÕES
presentações Ltda. - Satisfaça as suas. - Prossiga-SC COM o pedido tanlUern
cos ' Exactas S.A. --s- Satisfaça exigênnas classes 6 e 11.
axigancias.
cia.
Dio 15 de janeiro de 1962
N9 391.203 - Abrasivos Norton
Na' 391.907 - Cofran Bar e Res- Meyer S. A. Ind. e Comércio. -•
N." 512.410 - Brundiela & Almeida
'
Ltda. - Satisfaça exigência.
Exiaancias
taurante Ltda. - Satisfaça as duas exi- Prossiga-se sem mansão a- frase para
N. s 513.036 - Sociedade Comercial
todos os fina e de tôda espécie conaancias.
N.' 391.a08 - Antônio Cario Guida siderando ~ente as lixas enquadra- N. 0 507.327 - Niasi S.A. Artigos Silo Paulo Mato Grosso Ltda. - Sa_
pasa Cabeleireiros e Perfumarias - tisfaça exigência.
•- Satisfaça exigência e prossiga-se na das na- classe 46.
N 9 391.212 - 391.215 - Bsistaaa Satisfaça exigencia.
N.° 513.625 - Laboratório Ioclobis(lasse 33.
N.° 507.501 - João Ettdoxio Sal- man S. A. a- Satisfaça exigência.
•
Na 391.916 - Otecil Organizaç5a Wilson S. A. Ind. e . Comércio.
como marca mista
N.° 513.626
J3S --•• Satisfaça exigência.
Laboratório IodobisTécnica de Contabilidade e Informações Prossiga-se
391.375 - 391.377 - 391.380 N9
N.9 507.550 a- Casa da Borracha man S. A. - Satisfaça exigência,
Ltda. - Satisfaça exigência.
391.384 - '391.385 - Engesa EngeN. 514.260 - Alfredo Salemi - Sa.
Na' .191.917 - João Batista Barroso nheiros Especializados S. A. - Press• S.A. - Satisfaca exigência.
N.° 507.830 - Indústria Fermacêua tisfaça exigência.
-- Satisfaça exigência.
siga-se cem exclusão ds.,. -fitas isolanN.° 515.316 _ Norcoc Tecia Limi1:ca Orthos Ltda. - Satisfaça exigênN. 391.919 - Ind. e Comércio de tes. classe 28. • .
tada
Satisfaça exigência.
N9391.400 - Lamplex Com. c Ind. cia.
Roupas Feitas Sabinyl Ltda. - &aisN.° 515.317 - Zault S. A. IndúsLtda. - Prossiga-se substituindo
DL° 507.995 - Ultraquimica S.A.
alça exigência,
11 para 40.
Indústria e Comércio - Satisfaça exi- trias Aeromecanicas - Satisfaça exlN." 391920 -- Mareei Blumenfeld - classe
gência.
N9 391.405 - Confecções Negrantex gência. •
Sstislaaa exigência.
Prossiga-se substitnindo-sr.
Ltcla.
N.° 515.708 - José Mazzo - SaN.°
503.071
Café
Caiçara
Ltda.
•
N.^ 191.925 - Matia Augusta Bar- cobretudo por guarda pó.
tisfaça exigência.
Satisfaça
exigência.
-N9 391.406 - Oficina Frannzbrate
roso - Satisfaça exigência e prorro
N.° 515.757 - Walter Fernandes
N.° 508.130 - Benedito de Paula Cia.
aa-se também na classe 11 (artefatos Ltda. - Prossiga-se comexclusão
Ltda. - Satisfaça exigência.
de
oficina
mecânica
classe
33
cainRodrigues - Sati.façã exigência.
de znatarial comum). •
Ns 516.266 -s. Indústria e Comer6 e acessórios.
N.° 508.305 - Bar "e Restauranté cio Umbertu Pesai: o
Sa- bió classe
N.° 391.929 - Istvan Burger
Ltda. - SatisfaN9 391.423 - Flamingo S. A. Catisfaça as duas exigências.
rnércio e Indústria. - Prossiga-se Meu Cantinho Ltda. -Satisfaça exi- ça exigência.
N." 191.930 - .Ind. de Malhas Ho- com exclusão de máquinas batedeiras gência.
N.° 517.156 - Laboratório Walter
N.0 508.306 - Bar e Restaurante Ltda. - Satisfaça exigência.
Satisfaça as exigências. e empilhadores combinados classe O.
liaay Ltda.
Meu Cantinho Ltda. - Satisfaça caiN.° 391.934 - Ind. de Estamparia e
N9 391.443 - Thorkild 01Sen.
N. 9 51a.285 - Cia. Construtora Na.
Metalúrgica Bollettalongo Ltda. - Sa- Prossiga-se com. exclusão . de mata
cional S. A. - Satisfaça exigência.
borrão classe 17.
Bar e sRestatnante
g,N.'
cij.508.307
tisfaça exigi:tida.
N.° 518.960 Naradi Narodni PodN9 391.445 - La Rose Blanche Mo- Meu Cantirilio ILtda. - 'Satisfaça nik - Satisfaça exigência.
N.o 391.935 - Garage Vitória Ltda.
- Prossiga-se com
das
exigência,
N.° 518.961
Naradi Narodni Poci- Satisfaça exigência.
cle confecçõas.
N. 508.429 - Acessórios S. João nik - Satisfaça exigência.
N." 391.936 - Organização Técnica
Prospero Rebecchl.
N9 391.448
N.° 522.390 - Tapeçarias Sousa
de Bilhares °taba .Lida,. - 'Satisfaça - Prossiga-se com er:clusão do cha.- S.A. Importação e • Comercio - SaBatista S. A. - Satisfaça exigancia.
af.faail exi gência. exigéncia.
y es automáticas e velais classe 3.
Precimax S.A. N9 391.937 - Comércio e Repre- N9 391.496 - 391.497 - 391.493 -! N.° 503.593
Prorrogação 'de marcas
sentações Tamoier Ltda. - Satisfa- Industrial de alatcriaLs Elétricos Ltda. s„ t i,faca exigência.
ça exigência das seções.
- Prcsaiga-se com exclusão cle. amas- N.° 508.638 - Antonio Josa ' Bar- . N.° 344.857.-. Araça Barros G
• - Satisfaca exia'ancia.
Ta9 391.938 - Organização Técnica satisires máquina para passar roupa, ges
Cia. Ltda. - classe 44 - Prorrogues
de Bilhares Otebe Ltda. - Satisfa- picar carne , e moinhos de café.
N.° 508.756 - Cio. Hidro Eletri- se o registro.
e pimenta, classe 6.
ça exigência.
N. 344.855 - Acara - Barros 45$
/19 391.939 - Faria & Iteche. N9 291.509 - Walgratz 'Reprasen- ca do São Francisco - Satisfaca caiCia. Ltda. _ classe 44 a- ProrrogueSatisfaça exigência.
tações S. A. - Prossiga-ao com ea- aslacia.
N9 391.940 - imobiliária Oniega alusão de filtros classe 8.
N.° 508.777 - Tip on S.A. Comar- se o registro.
Satisfaça exigência..
S. A.
N9 391.517 - Representações Téc- (as 'e Indústria - Satisfaça exigência.
N.° 411.303 - Emalaria-Idas Bris:9 391.941 - Materiais para Cens- nicas Ltda. -- Pro~a-se com o pa- :'. 0 . 508.977 --- Fedders Cotas -- tish Overseas .Airways Corp - classe
truçôcs Vila das Belezas Ltda. - dido também nas classes G - 8 e r9. s.,ti'sf,„ exigência.17 - Prorrogue-se 'o registro.
Satisfaça exigência.
N9 291.523 - Indústria Condi Ltda.
N.° 509.677 - .Zavadv 3-sua SacaN.° 444.605 - Studart S. A.
2n 9 391.950 - Magazin A. Duarte - Prossiga-se COM eXchiSri0 de atti- ziy Narondni-Ddni Poclnik - aStisfa- divirja
e Comércio
Leite de Kolny
Ltd. - Satisfaça txigência.
gos grifados:
- classe 48
Prorrogue-se o regisN 9 39.1.957 - 391.976 - Turlduni
Ns 391.526 - Antônio Manughian a s exi gancia. •
Corsertos e lavagem de Tapetes Per- & Cia. - Prossiga-se também nas , N.° 509.708 ••••• Lab. Formatter S. tro.
•
•
aa se Orientais Ltda. - Satisfaça classes 22'e 24.
A. - Satisfaça exigência.
N.° 446.721 - Prosam - Cia. Pro.
Ia+ aal. 33 - Confecções Conga N.° 509.810 - Restaurante For- pac Comércio e Indústria - classe '14
0.x4.ênc1as.
N o 391.983 - Irea Indúsrla de Rou- ,A. - Prossiga-Se considerando ri.iga Ltda. - Satisfaço exigancia.
Prorrogat-se o registro.
pas e Afins S: A. - Satisfaça • ext- paras como palas. ,
•
N.° 462.20 7 _ Pavor e Adamastor
• N.° 509.844 - Ind. e Com. de
gência.
laa 391.540 Lar Oriental Ltda. - Bebidas Nova América Ltda. Satis- - Viuva Ventura
A. Mala C, Cia.
N9 391.984 - 391.985 - Ifermlez Proasiga-a2 cora exclusão dos artigos
- classe 1 - Prorrogue-se o registro.
faca exigancia.
•
ltficari & Filho Ltda. - Satisfaça, grifados.
N.° 474.611 - Parvulin Laborasucie 4neins.
N9 391.545 - Cia. CerVejaria Ca- , N.° 509.863 - Cia.. Agrícola .e PasIsr. 391.988 - Modas'A Exposição r cá. - Prossigaaxe coma exc'usão toril Fazenda Rio' Paado - Satisfaça tório Dueto S. A. Indústria Partnacèle.
- Prorrog ue-se o re911PPer S. A. -- Satisfaça exigência.. de bilhetes classe 50,
tiCa ar alasse
,aacia,
••

•
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gistro retiflUndo-se, a dota para 10
N' 507.513 - Rosa Pesqueira - .N9 510.267 - Di Agua - Dia- • N. 516.701 - Colinas - Fábdca
de dezembro de 1950.,
Fábrica 'Rosa Sociedade Anónima /n- mond Alkali Co - Casse 1 Pror,Tecidos e Artefatos de Borracha
N.' 475.764 - Gazanove Les dustría de Doces e Conserves Toá Di- rogue-se o registro • , soro • o direito de
Caça.pava
- classe 9 - Prorrogue-se
Successeurs dé F. Gazanove - classe dier - Coeso 41 - Prorrogue-se o s•ariaie em cores. . • . •
o- registro.
42 - Prorrogneese o registro..
registro eetiCeenado-ie a data para 18
I\15 510.297 - Trianguto . - 'Moinho
N. 516.748- Alconforidne
LaSperry Rand de janeiro de 1952.
N.: 485.042 - Nh
Fluminense Sociedade An6Stirna - boratcrio: Einer S.A. - classe
Corp - classe 6 Prorrogue-se o reN9 507.514 - Rosa Pesqueira - Casse 41 - Prorogue-se o registro reProrrogue-se o registro retificando-se
gistro menos para misturndores e má- Fábricá ,Rosa. Sociedade Anónima Inquinas diesel 'e a gazolina inclusive em dústria de Doce§ e Conservas José Die tificando-se a data para 22 tRe setem- a data para 25-11-51. •
bro de 1951.
outras ciasses.
N. 517.162 -' Socomapin- Soc.
dier
Classe
41
Prorrogue-se
O
N° 510.298 - Montanha - Moinho Comercial de Materiais para Pirsura
N. 488.268 - '_Caretti - Carlo-s.
Caretti - classe 30 - Prorrogue-se-re- registro retificando-se a' data para -18 Éluornense Sociedade Anônima
Socomapin Ltda. - classe 1 - Pporde'
janeiro
de
1952.
Classe 41 .- Prorrogue-se O.rog:s-tro rogue-se o registro.
gistro.
507.515 - Rosa Pesqueira - retificando-se. a data para '25 -de noN.° 499.411 -e Perfumaria Ramos
N. 518..089
Emblernotica Ltda. - Perfumaria Ramos Ltda. - Fábrica Rosa Sociedade Anônima In- vembro de 1951 cola averbação da coa- mica Valesey S.A. - classe 48 classe 46 - Prorrogue-se o registro. dústria cie Doces e Conservas José Di- -trato 'do -exploração a favor da Socie- Prorrogue-se o registro.
N.° 499.412 - Quintal - Perfuma.- dier - -Classe 41 - Prorrogue-se o dade Anônima Moinho Sandsta ,IndúsN. 518.420 - Portland - Artefarias Ramas Ltda. - classe 18 - Pror- registo) retificando-se a data para 18 ntias Gerais.
tos de Massas Plásticas Superplast Lirogue-se o reeistro.
-de Aneiro de 1952.
N° 510.595 - Motobecane ---•. Ati- mitada
classe 8. - Prcroogue-se
o
- Perfuma.N. 499.41:.
N° 507.516 Rosa - Fábrica RoCasse'. 21 registro.
rias Ramos Ltda. - classe -48 --- sa Sociedade Anônima indústria de liers" de Là Motobecane
- Prorrogue-se o registro. .
-N. 518.454 - Iadaial - Tecidos
•.
Prorrogue-se o wgil:tr.a. ,.
Doces e Conservas José _ Didier •LN., -510.617
Inga - Companhia e Artefatos Fischer S.A. - classe 36
N.° 499.414 - Tonipyls ---Perfu- Classe 41
Prorrogue-se-- o registro
maria Ramos Ltda; - classe 48 -.Pror- retificandoese a data pura 18 de 'janeiro Industrial e Mercantil Fouad . Islattar - Prorrogue-se o registro.
- Classe 23 - Prorrogue-se o regis- N. 518.487 - Quitandinha -.Moirogue-se o registro.
tro.
N.° 499.415 - Flores de Oloia - de- 1952.
ses LLobera Gutes - classe 22
1\1° 507.807 - R.R -- Roberto
classe 46
Perfumaria Ramos Ltda.
N° 510.914 Kotex - Kirnberly
Robertt
-Classe 36 ,Prorrogue'-se Clark Corp - 'Clasee 10 - Prorro- Prorrogue-se o registrO.
- Prorrogue-se o relistro.
N. 518.698 - Esso
Hunible Oil
N. -° 500.318. - Eclicol - Imperial o registro-.
Gue-se o regist ro.
6
Refining
Co. - classe 47 ProrChernical Industries Ltda. - classe 41
N' - Terere. - H. ManNa- 510.092 - São Miguel - Se- rogue-se o registro com aVerbação de
- Prorrogne-se o registro.
Jetta - -Classe 43 -. Prorogue-se o
N.° 500.664 - Hostapon - Par- registro retificando-se a data para 3 hastião Cabral 6 Companhia Limitada -contrato de exploração a favor de Ess.o
- Classe 3 - Prorrogue-se o regis- Brasileira deePatrôleo S.A.
bwerke 'Hoechst Aktiengesellschafr Vog. de setembro de 1951.
tro.
N. 519.304 - TebaCyl
mais Meister Lucius 6 Bruning - classe
Labora-.
N.' 507.982 - Para flosv - P . V .
1\1' 511.146 - Spestnopien Ludioif todo Wander.do Brasil S.A. - elas1 Prorrogue-se o registro retificando- do Brasil Sociedade Anónima Indústria
se a data para 26 de 'dezembro de e Coniecio Classe 8 - Prorrogue- & Companhia Limitada - Classe 3 se 3
Prorrogue-se o registro. •
- Prorrogue-se o registro.
•
1961. (Republicado).
N. 519.351 - Kuntz - Zenon
se o registro,: .
N.
511.147
Sarrazina
-Ludolf
Sortidos Dunert \i N. '502.781
1\7° 507,987 e- Granito - Ivo Ga-. fi Cia. Ltda. - Prorrogue-se o regis- Levy Kuntz - classe 6 - Prorrogueclasse
Cia. Paulista de Alimentação
se o registro.;
liazzi
Classe 23 - Prorrogue-se o tro.
41 Prorrogue-se o registro sem diInsignia
reito ao uso exclusivo da exp:essão registro retificando-se a data para 5 de
N. 511.348 - Merino - Bhcring
novembro de 1951.
_sortidos (republicados) .
41
ProrrogueCia.
S.A.
classe
N.
508.757
- Chefs - Cia. Hidra
NI 507.988 •-• Granito - Ivo GaN." '503:225 - floram Guerreiro
se
o
registro
,sem
direito
ao
uso
excluEietrica
do
São
Francisco - classe 33
- Classe 36 - Prorrogue-se o
a Cavalo - Beasitai Soc. Anónima para
a Indústria e Comércio -- classe 23 registro retificando-Se a data 'para 5 sivo da- expressão chocolate refeição. e- Prorrogue-se o registro.
N. 511.457 - Matacura
AntôN. 511.804 Italcable - Italcable
- Prorrogue-se o registro retificando; de 'novembro de 1951.
nio José Borges - classe 46 - Pror- Servizi Cablografici Radiotelegrafici e
se a data para 13 de julho de 1951.
N° 508.016 . - Asmopan -- Instituto rogue-se o registro.
.
Radio' Elettrid Societa per Azidni .
N.° 503,580 - Três Leões Cia. de Quintioterapi: o Brasil .Limitada
N. 511.608 --- Neptuno - Neptue classe 33 - Prorrogue-se o registro. -Comércio Indústria e ,Representações ,- Classe 3 - Prorogue-se o -legista.
na Soc. Marítima e Comercial Ltda.
Bekstar - classe 21 -- Prorrogue-se o
.N 9 508.035 - Steatosinum - W.
, Nome Comercial
classe 21
os tratores. (Republicado).
Prorrogue-se o regis••
Duplo _e. N. V. A. Simões 'Dias Companhia Limita- tro.
N. 5(15.526
N.
'508.423
-- Texill Industrial
Philips Glocilampefabrieken - classe 8 da •• Classe 3 - Prorrogue-se o tePied
Bebi S.A. - Textil IndusN.
511.647
Camilo
Comércio
oistro.
•
Prorrogueese o registro.
Belli S.A.
ProrrãgueN° 508.036 - Lienterina - W.A. e Indústria Oliveira Ltda. - classe trial Pieri
N.° 507.022 - Altana- - Electro
se o registro.
Aço Altona S. A. - classe Prorro- Simões Dias ei Companhia Limitada - 41 - Prorrogue-se o registro.N. 512.027 - Santa Clara - ConsClasse 3 - Prorrogue-se o registro.
gue-se o. registro.
Titulo de Estabelecimento ..,
N°- 508.403 - Comodoro - Com- trutora Santa Clara Ltda. - classe
N..° 507.037 - Quinicaina e-- LaboraN. 446.906 - Artes Gráficas Ametodos Silva Araujo Rousse] S. A. -e panhia de Hotels Comodoro - Classe 16 - Prorrogue-se o registro.
N. 512.076 - D.M.C. ,Dollfus ricana - Artes Gráficas Americana
41 - Prororgue-se o registro.
classe 3 - Prorrogue-se o registro.
João Sor- • N° 508.435 Nitrocar - Acessó- Mieg 6 Cie - classe 22 - Prorro- S.A.. - classe 33 -- Prorrogue-se o
N. 507.219 - Rapid
registro. dello 6 Filho Ltda. - classe 46
rios São João Sociedade Anônima Im- gue-se o registro..
.Prorrogue-se o registro.
portação. e Comércio - Classe 1 - N. 512,077 - D.A1 . C - Dollfus
Exigências
N. 507.293 .-- - Toxicai - Solvay Prorrogue-se o registro.
IVIieg Cie. - classe . 24 - ProrroN. 509.707 - Laboratório Wersan
S Cia. -: classe 2 --- Prorrogue-se o ' N° 509.473 - Ultraiodil Espoa- gue-se o registro retificando-se a data
Ltda. - Satisfaça exgiência..
registro. .
São Cientifica Sociedade Anônima Bra- para 11-10-51.
N.° •507.295 --e Novemite --Solvay Chino de Marcas e Patentes - Classe
N. 510.237 - José Kessler -- Safi Cia. - classe 2 Prorrogue-se re- 3 -- Prorro-eue-Se o registro retifican- N. 513.330 - Diarea Sociedade tisfaça exigência.
Gego
Ltda.
classe
18
Prorrogistro.
N. 511.349'- Bhering Cia. S.A.
N ." 507.548 - SoroCal Indústria do-se a data para 2/ de outubro de gue-se o registro retificando-se a data - Satisfaça exigência.
1951.
Química Sorocal S. A. - classe 1 1 - 12 -31.
N. 512.408 - F. Alem 6 Filho
14. 509.583 Iodo Citol - Insti- Para
Prorrogue-se o registro.
N. 513.724
A/retal Arte de Vic- Ltda. s- Satisfaça exigencia.
tuto
Quimico
-Campinas
Sociedade
N. 507.508 Rosa Foi). Rosa
torio Saccoletto -- classes 5 - 8 N. 512.038 - Nelson O. Menezes
S. A. Ind. de Doces c -Conservas José Anónima -e-- Classe 3 - Prorrogue-se i0
11
12
13
14
25 fi Cia. - Satisfaça exigência.
a data para
'registro retificando-se
Didier e- classe 41 -• Prorrogues
40 -- 49 - Prorrogutese o registro •
registro retificando data de 23 de no- 28 de deserriOro de 1951.
Diversos com averbação de contrato de exploGerhard
N°
509.699
Hurrican
vembro de 1951.
ração a efavor de Metal Arte indústrias
N.
512.923
- Indústrias Albatroz
Prorrogue-se o
N' 507.509 - Rosa Peseetteira - Kessler - Classe '8
Reunidas S.A.
Ltda. - Indústrias Albatroz Ltda. •
Fah Rosa Sociedade Anônima Indústria. registro. .
N. 515.321 - Helios
Helios S. ciasses 2 - . 4 - 15 - 46 -- 48 de Doces -e Conservas José ,Didier N° 509.709 -- Radioformia - Laclasse 17 - clichê publicado em 4-12-61. foi manretificando-se - a -data para 23 de no- boratório Wersan Limitada - Classe A. Ind. e Comércio
Prorrogue-se o registro.
dado prosseguir como registro novo
vembro de 1951.
3 -- Prorrogue-se O registro.
N. 515.890 - Monopol - Aliança contando o prazo de oposição desta
N° 507.510 - Rosa Pesqueira N° 509.885 - Eleonora
Elecinorn
Fábrica Rosa Sociedade Anônima In- Moreira \Menge 6 Irmão Limitada - Comercial de Anilinas S.A. - classe data em diante, devendo o requerente
apresentar novos exemplares sem refedústria de Doces e Conservas José Di- Classe '36 Prorrogue-se ó registro. 1 - Prorrogue-se .0 registro.
N. 515.891 - Tetrapol - Aliança rência n prorrogação.
dicr - Classe 41 - Prorrogue-se o
N° 510.244 - Vanadiol o Fortifican- classe
registro retificando-se a 'chia para 18 te que Fortifica - Laboratório Quirni- Comercial de Anitinas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
de janeiro de 1952.
co Farmacêutico Voros Limitada - 1 - Prorrogue-se o registro.
N. 515.946 - Regalo
.Atrantis
W 507,512 - Rosa Didier Pesquei- Classe 3 - Prorrogue-se o registro
Dia 15 de janeiro de 1962
ra - Fábrica Rosa Sociedade Anônima retificando-se a data pzra 24 de outu- Brasil Ltd. - classe 41 - ProrroNotificagio
gue-se o registro. - • se-gose
Indústria de Doces e Conservas José bro de 1951. .
Didier -Classe 41 - Prorrogue-se o
N. 516.366 - Estrela - Produtos
N° 510.266 - Cromolight,
WilUma vez decorrido o prazo de reregistro 'retificando a- dota vara 15 de kerSon Alves Ferreira - Classe 10
trela de Alimentação S.A. - alasse curso previsto pelo artigo 132 do Cójaneiro de 1952.
- Prorrogue-se o registra,.
Prorrogue-se o regfstro.
•
digo -da Propriedade Indubti iel,
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mais dez dias - para eventuais junN.° 376.636 - Renascimento
- do registro .215.355 e do art. 95, n o 5 Fabriken. - Preste esclarecimentos '
•
a recorrente, em face do nome da fira
N.o 376.638 - Renascimento -- do código.
tadas de recursos, e do mesmo não se
No 370.608 - O Garoto Assobiador ma.
tendo valido nenhum interessado, fi- to.
classe
32
de
Rádio
>lecionai
EmNo 379.821 - -Fábrica de Espelhos
N.° 376.678 Caiçara - classe
cam notificados os requerentes abaixo
Incorporada ao Patrimônio Na- São Pedro Ltda. - Apresente novos
mencionados a comparecer a este De- 46 - de Fernando Santos as Cia. - presa
cional.
Em
face
dos
registros
nuexemplares de acordo com o parecer
partamento a fim de efetuarem o pa- com 'exclusão de fósforos.
meros 216.036 - 212.595.
da S.P.
N.° 376.737a- Sideral H - classe
gamento da taxa final concernentes a
No 372.517 - Casino - classe 41 - No 388.830 - A S(Ssvelexluif Leis,
expedição dos respectivos certificados 17 - de Helios S. A. Indústria e de M. Politi Soc. Com . Ltda. - Ern Análises, Marcas e Editora Ltda. - .
dentro do preá de sessenta dias - Comércio - sem direito ao uso ex- face do registro 156.143.
Apresente novos exemplares ., excluinna forma do parágrafo único do artigo clusivo da letra H.
No 375.697 - Padre Nosso - classe do a classe 22, e declarando o género •
N.o
378.185
Horico
classe
10
23
de
Tecidos
A.
Ribeiro
S.
A.
134 do Código da Propriedade Indusde negócio.
Em face do reg. 251.630.
- de Hopf Ringleb
Cq.
trial.
Diversos
No 375.712 - Golden Eagle - clasRestauracio de título
se 23 - de Lanifício Leslie S. A. - No 325.789 - S. A. Moinhos Rio
Foram mandadas registrar as
seguintes marcas
Gro.ndenses. Aguarde-se o termo
N.° 362.621.- Gráfica Chaves - Riu face do registro 195.375.
No 375.812 - Indicador - classe 10 420.195. - Prorrogação alo reg. núclasse
33.50 - de Gráfica .Chaves
N.° 225.332 - Laine - classe 30
de
Irmac
Importação,
Comércio
e
- Indústria Ltda. - de acera° com o mero 121.187.
- de Emllio Reinhold - com excita 'Ltda. - concedo a restauração.
No 361.025 - Strong Eletro Metasão de meias.
art. 95, no 5 do código.
Foram mandadas registrar as
lúrgica Ltda. - Aguarde-se o termo
N.° 249.011 --- Água São Francis-No
375.897 - Mantiqueira - classe ;a° 141.993.
seguintes frases
4 - de Serraria Mantiqueira Ltda. co -- classe 43 - de Indústria e Co.
No 368.285 - Pintuaci, Spadari &
N.°
297.705
"Palhinha"
o
refriEm
face
do reg. 148.849.
• nercio de Águas S. A. (Incosa).
Cia. - Aguarde-se o trino ...42.178.
gerante
do
Brasil
classe
43
de
No
376.145
Florian
classe
N.° 260.817
48 - No 376.394 - Francisco Paes Ba.
Magnadur - classe 5 -- de S. A, Philips do Brasil - José Luiz Pinto e Adriano Luiz Pinto de Salvador de Leone. - Em face do Lista. - Aguarde-se o termo 425.575.
de
acárdo
com
o
art.
121
do
Córeg.
246.203.
No 379.650 - Moases Dorfinan na classe 5.
No 376.207 - Incopal - classe 41 Torno sem efeito o despacho de ardigo.
N.° 306.006 - Neve - classe 11
•
de
Comercial
Importadora
e
Exquivamento de fls. 9v. para que se
N.° 376.808 - Campeão da Avede Móveis de Aço Fiel S. A. nida e ... Não se discut6 - classe portadora Atamar Ltda. - Em face encaminhe o processo à S.P. para
- com exclusão de alfanges e ferro 33 - de Lauro de Araujo Silva - do reg. 212.145.
exame dos novos exemplares.
•
comum a carvão.
No 376.421 - Tropicana - classe 48 No 446.898 - Companhia Unir o de
de acOrdo com o art. 121 do Código.
de
Laboratório
Franco
Americano
N.° 314.892 - Malte Mate Seguros Gerais. - Arquive-se o proN.° 376.809 - Campeão da Ave- S. A. - Em face do reg. 251.689.
classe 43 - d. Floriano Moreira
cesso.
nida Casa feliO que não cessa .de venN°
376.451
Dor-Sed
classe
a
No 451.978 - Compa nhia de Caneconsiderando-se como distintiva a for- der sortes a bessa - classe 33 - de
-de
Petroquímica
do
Brasil
Limitas Compactor. - Arquive-se o aroma de representacão da marca.
Lauro de Araujo Silva - de acórdo tada. - Em face do reg, 157.060.
cesso.
N.o 349.562 - C 1Z- classe 10 com o art. 121 do Código.
Foram indeferidos os seguintes títulos 14° 458.359 "Pelmex" Pc'iculas
- de Carlos Hoppner -" com 4n:duNo 336.294 - Café Bar Azul clas- Mexicanas cio Brasil S. A. - Arquiraria de conta-gotas e estojos de bolso
Foram mandadas registrar as
ses 41 - 42 - 43 de Café e Bar ve-se o processo.
para instrumentos cirúrgicos.
seguintes insígnias
Azul Ltda. - Em face do registro nú- No 475.487 - Companhia de l!NS - classe 46 N.° 355.455
mero 164.598.
pensão Económica Italo Americano.
N.°
358.322
'Meuá
classe
6
de Sintésia Indústria Química S. A.
N° 375.766 - 3 Américas - classe - Torno seta efeito o despacho de arde
Máquinas
Meuá
Ltda.
de
- sem direito ao use exclusivo da le33 - de "3 Américas" S. A. Comér- quivamento de fis. 6v. e encaminheacOrdo com o art. 114 do Código.
cio Imóveis e Administração. - Em se o processo à Seção de Prorroeatra "S".
N.° 376.503 - K.I./.I. - classe face do reg. 205.908.
N.° 357.122 - Dubo - classe 28
33
de
I.I.I. Incorporadora de In- No 376.749 - Hospital Brasília - de "Nebratex" Indústria e Comercio, Importação e Exportação Ltda. vestimentos Industriais Limitada - de classe 33 - de Domingos Lerário.
nn face do reg. 241.344.
N.° 358.874 - Vitafos - classe 2 acórdo com o art. 114 do Código.
NOTICIÁRIO
- de J. Trilho Otero 8: Cia.
Desistência de processos
Oposições:
Foi mandado registrar o
N .° 363. 02 5 - Coroa de Angola
seguinte nome comercia/
Fábrica de Cofres e Arquivos Bera
Américo Sarubbi - Declara a desis,- classe 2 - de Antonio Rocha.
N.o 360.5$8 - Norton Publicidade tência do termo 342.653 - marca GCE nardini S.A. - O posição ao rénn°
N.° 363.974 - Pioneiro-- classe
temia 342'.651 - marca G C E . n9 83.771 - Privilégio de invenço.
2 1 - de Fazenda Pioneiros S. .A. La- S. A. - de Norton Publicidade S. -- Anote-se
Chas. Pfizer 84 Co Inc. -Oposia desistência, e arquive se
A. - de acerdo com o art. 109 n.°
vradores e Administradores. .
o
.processo.
ção ao tèrmo 78.044 - Privilegio de
N.° 364.634 - Atibaiense - classe 2 do Código.
Companhia Swift do Brasil - De- Invenção.
41 _ . de David Paolinetti és Filho -Foram mandados deferir os
clara a desistência do termo 387,756 S.A. Fábricas Orion - (5
p 082çáo ao
corailderando-se como distintiva a forseguintes títulos
- marca Lexo - termo 387.756 - termo 72.931
Modêlo de Utilidade.
ma de representação da marca.
marca Lexo. - Anotem-se as desisGrassi S.A. Indústria e Comércio
N.° 372.278 - Padaria e, Confeita- tências e arquivem-se os processos.
N.° 366.593 - Imperial - classe
- Oposição ao termo 94.197 - Mo..
32 - de Imperial Filma Internacio- ria Belga -2- classe 41 - de PanificaAdam Opel Aktiengesellschaft • -- alo de Utilidade.
nal S. A. - com exclusão da filmes dora Belga Ltda: - de acOrdo com teciam a desistência do térmo núIndústria e Ccznércio Pisson S.A.
o 'art. 117 n.° 1 do Código.
mero 387.813 marca Olumat. • - - Oposição ao termo 94.107 -. Modecinematográficos.
N.°
376.504
I.I.I.
Anote-se
Incorporadoa
desistência
e
arquive-se
o
lo de Utilidade.
N.° 367.754 - Sweet BAG Ernesto Rothchild S. A. Indústria
doere 41 - de Antonio Aguiar de ra de Investimentos Industriais - processo.
S.
A.
de
Tecidos
Vetex
Declara
classe
33
de
I.I.I.
Incorporadora
e Comércio o- Oposição ao teimo nú.
Soura.
a
desistência,
do
termo
387.928
N o 368.737 - Renil - classe 36 de Investimentos Industriais Limitada marca Fronha Jaguá. - Anotem-se mero 95.547 - Modelo de Utilidade.
Acacio Ferreira - Oposição ao ter..
- de Renil S. A. Indústria Textil - de acOrdo com o art. 117 a.° 1 do as desistências e arquivem-se os proCódigo.
mo 96.527 - Privilégio de Invenção.
ona exclusão de calçados.
cessos.
Pereira Sobral, Indústria de MaN° 372.178 - Confiança - classe
Foram indeferidas as seguintes
Ferodo Limited - Declara a desis- deiras S.A. - Oposição ao termo mi42 -- de Nelson Valim o Moacir Camarcas
tência do têrmo 388.145 - marca Fea 98.281
Modelo de Utilidade.
lim.
- Anote-se a desistência e arIndústrias York S.A. Produtos CiIsLo 354.524 --- Canteiro - classe rolok.
N.° 372.179 - Milano - classe
quive-se o processo.
rúrgicos - Oposição ao termo 101,255
Companhia Química Rhodia Brasi35 -- de Bernardini Curei - com 46 --: de João Sobrinho - em face do
Privilégio de Invenção.
registro 184.302.
leira - Declara a desistência do ter- - Grassi S.A. Indústria e comércio
exclusão de almOladas.
N.° 355.251 - Feiro Thiner - mo 388.513 - marca - Pirinal. N.° 372.725 - Pandesin - classe
- Oposição ao termo 103.221 2 - de Orquima Indústrias Qui:nicas classe 47 - de Maneei Oliveira As- Anote-se. a desistência e arquive-se o dalo de Utilidade.
processo.
.
pção
em
face
do
art.
95
n.0
5
Reuridas S. A.
Edgard de Barros Slare - Oposta
Aktienbolaget Atra, Apotekarnes ção
N.° 374.839 - C..arnpesarel - c/aa- e 16 do Código.
ao termo 103.342 - Modelo InKemiska
Fabriker
Declara
a
desisN.°
358.158
Patrícia
classe
se 41 - de Juvenal Pinto Ribeiro.
tência do termo 388.960 - marca - dustrial.
36
de
Indústria
e
Comercio
de
MaIndústria Elétrica Brown Boveri
N.e 375.810 - Apartomobil. - lhas
e Meias Omegatex Ltda. - em Astra,caine. -.Anote-se a desistência S.A. - Oposição ao têrmo 103.922.
classe 40 - de Darwin Barcellos face 'do
e arquive-se o processo.
registro
142.216.
- Privilégio de Invenção.
Theoclosio - com a exclusão das ex363.551- Wrobel -:- classe 40
Exigência
Goyana S.A. Indústrias Brasileiras
presUes de qualquer tipo e para qual- - N.°
de Mordka Wrobel - cai face dos
Lingner Werke G.M.13.11. no re- de Matérias Pliásticas Oposição'
quer fim e uso.
curso interposto ao termo 236.872 - ao termo 103.662 - Modelo InN.° 376.397 - Zippo - classe 47 registros 165.981, 194.896 e
213.610.
marca Odalliar. - Diga a recorrente dustrial.
de Herry Kaisermann.
Eternit do Brasil Cimento Amianto
N.° 363.990 -- Granada. - classe se foi pedida a prorrogação do regisN.o 376.398 - Marcos - classe 36
- Oposição ao termo 107.696
- de Hovsep Baboghlian - em tro 49.179.
41 - de Marcos Gorreeen Ltda.
face do registro 228.239.
Magia no recurso interpos- - Modelo de Utilidade. ,
•'r N.° 376.467 - Cibele - classe 36 N. 368.643 - Fábrica de Refrige- toErminio
TI-se Carborundum Company ao termo 357.852 - marca Coronet
de Antonio Corria Marques Jr.
rantes Guarani - classe 43 - de Ge- - de Olamit Indústria az Comércio Oposição ao termo 114.531 - Priv!.
N.° 376.490 - Gipsy - classe 11 rnilflo - Em face do reg. S. A. - Deferido. Preste esclareci- légio de Invenção.
a
- de Indárn.rios Nelson de Aparelhos no 146.207.
Companhia Brasileiza, de Produtos
mentos a recorrente.
Dr-nta ro%
N° 357.204 Giqflavin classe 3 •Laboratórios Farmacêuticos Vicen- em Cimento Armado "Casa Sano''
n 76 525 -= Croneflex - classe - de Instituto Cientifico São Jorge te Amato Ulularmo S. A. - recor- S.A. - Oposição ao termo 116.163 I. Du Pont de Nemours S. A. - Faia face do reg. 2:34.925.
rendo do despacho que deferiu o ter- Modelo Industrial.
1 com exclusão da No 370.199 - Sertãozinho - ela.sse mo 358.484 - marca Gynamin .= do Plásticos Heyea Ltda. - Oposição
Arrl Vorrponv
A " - de Clóvis Magon. - Em face Ternmler Werke Vereinigte Chemische ao termo 118.265• - Modelo Industrial_
rão.
ezr: :5o
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de .Inclaiatrias Reunidos Viclrobrás L1. mit-acta e
•
Fale:ices °erma.: S.A. Oposição
ao téiano 120.571 — Modélo Industrial de Saad & C ia. Ltda . •
Tecnogeral S.A. Comércio e Inlústria —Oposição ao teimo 121.249
— Modelo Industrial de — Antidio
AlnieiOe Júnior.
•'Recursos:
Joee Maria, Bassols Brunet — Recorre/1:e • do despacho que indeferiu
otèerno C1.181 Modèlo de Utilidade.
IikoOlOol Sugar , Ple,nter's Asseclation -,- Recorrendo do despacho que
Indeferiu o registro do Urino 82.928
— Privilégio de Invenção.
• Bitini te- Cia. Ltda — Recorrendo
do despacho que indeferiu o registro
do termo 91.725 — Privilégio de In-.
yenção.
Indeatrias Brasileiras de Materiais
Plásticas S.A. — Recorrendo do despacho que deferiu o registro do tare
-m°243.a—MrcaGoynideI.
dústrias Reunidas Alexadre Derinonx ,Ltda.
.
.a Fábrica Naciona: de Motoras S.A.
— Recorrendo do despacho que, deferiu o registro do tèrmo 149.690 —
F. N dc Dstabelecimento Mecânico
F. N. Ltda.
Cia. Brasileira de Roupas -- Recorrendo do despacho que deferiu o re_
gistro do têm° 36O.916 = Titulo Casas Indu.scal cle Ce.iipanhia Industrial
de Calçados "Induscal".
Cia. Brasileira de Roupas Recorrendo despacho que deferiu o registro do iêrtno 360.915 — Título Cacas
lnduscal de Companhia Ia:luz:U.(2 de
Calçados "Induscai".
-Vilarrubis Y Sagae S.A. — Recorrendo tio respacho que deferiu o registro do têrmo 364.758 — marca Nemrod Brasileira de Nemrod Brasileira
Indústria e Comércio Ltda.
Myrta S.A. Indaistila e Comércio
— Recorrendo do despacho que •deferiu o registro do rmo 364.961 —
marca Eucatex de Eucatex S.A. Inthistria e Comércio.
Cia. Brasileira de Roupas — Recorrendo do despacho que deferiu registro do i•rino 369.587 — sinal do
propaganda Dêcal de Mário •Barci,
São Paulo Alpare,atas S.A..— Recorrendo do despacho que deferiu o
despacho o registro do têxino 373.525
Marca 1001 de Fábrica de Calçados
1001 Ltda,
Agua Sanitatria Super Globo Ltda.
— Recorrendo do despacho que indeferiu o registro do têrmo 345.973 —
Marca Super Sol — cie Alvejantes Super Sol Ltda.
Federação dos Vinicultores tio Dão
— Recorrendo do despacho que indeo
feriu o registro do tertno 341.747 . —
Marca Dão.
Produaos Alimentacies "Delicio.so"
Ltda. — Reeorrendo de despacho que
Indeferiu o registro do tértno 351.110
— Marca Pão Delicioso.
Cifas Comercial e Importadora Limitada — Recorrendo do despacho
que indeferiu o registro -do termo número 362.960 — Marca Cifag:
Colégio Guanabara Ltda. --- Recorrendo do despacho que deferiu o registro do tármo 363.041 — Título Instituto Guanabara de Zenaide Barbosa
Moreira.
Irmãos Escada S.A. Comércio e
Indústria (I.E.C.I.) Recorrende
do despacho que indeferiu o registro
tio têrmo 364.642 — Marca Caçula.
Comercial, Importadora e Exportadora Imporletron Ltda. — Recorrendo do despacho que indeferiu o re,.
sistro do têrmo 373.'389 — !Uma Intporletron.

Mesa Salomão — Recorrendo do
despacho que indeferiu o registro do
têm° 377.943 — Marca — A mina
do Salomão.

DIA.R10 OFICIAI (Seção II!)Privilégios de Invenção

ligação de acionamento pdr pistão, com
dita rama nutria extremidade , da mesma, um segundo conjunto de • cilindro
levado .,pelo dito quadro, e tendo unia
ligação de acionamento -por pistão com
dita: outra extremidade de dita rama,
sistema hidráulico. °incluindo ditas
conjuntos de cilindro Para normalmen;
te suprir liquidos--para os ditos conjuntos 'de cilindro em grátis' proVidénciando substancialmente velocidades de pis-tão iguais; meios controláveis pelo
operador para • alterar seletivamente o
grau de • alimentação relativa de liquido para causer, seletivamente a inclinação de dita • rama mit' ,cada sentido:
' Meios para determinar c> limitd de , tal
inclinação cai cada um . dos ditos sentidos; e meios para em seguida restabelecer os graus de. flato iniciais, do
liquido para 'ditos conjuntos de cilindros.
Seguem os pontos de 2 a 6. .

TÊRO10 9 -107.127
De 5 de dezembro de 1958
Alcides F. Nicaretta — S. Paulo.
Modêlo de utilidade — para: NoOas
disposições construtivas 'em filtros de
ar para motores - a explosão.
19"Novas disposições constrUtivas
em filtros de ar papa motores á explosão", filtros Osses constituídos de
caixa suporte de fibras ou outros elementos filtrantes, a .qual é parcialmente. introduzida em recipientes sitperiormente aberto e com fundo em
bandeja para • reçepção de óleo, caracterizadas pelo 'fato de que tal fundo se apresenta 'centralmente repuxado para o •alto, conformando patamar seguido de região tubular, contra. a qual, internamente é anexada
peça igualmente tubular e que abaixo da região de solda se apresenta
com ligeiro aumento de .difurietro,
com . o topo inferior dotado de rasgos
verticais devidamente espaçados, enquanto que superiormente recebe, seTÈRNIO N9 107.058
gundo um diâmetro, ,placa • transver:Depositado
-em 4 de dezembro a .
sal que centralmente é dotada de
de 1958
haste superiormente rosqueada e que
atravessa o elemento filtrante PrõRequeredte: Ineo Schincariol — São
priamente dito.
Paulo.
(Segue o ponto 119 2).
Modelo de7 Utilidade.
• N

tini

1°) <.Pés adaptáveis nos Carrinhos
para geladeiras, máquinas de lavar
roupas, poltronas c outros móveis e
aparelhos cai geral, caracterizam-se
pelo fato de cada lua dos mesmos ser
— Estados" Unidos da América.
fixados por parafuso ou outro meio,
Privilégio de invenção 'para: tilam na superfície inferior e , adjacente aos
máquini de cortar'.
cantos do carrinho convencional ou de
Ursa máquina caracterizada pelo móvel ou outra peça, e cada um désles
lato que ela compreende • uni quadro; pés (1) teia secção quadrada ou ouuma rama reciprocadame.nte sustentada tra: a região inferior de cada pé é
pelo dito quadro; meios para reciproca- totalmente aberta (2)- e os bordos in(lamente acionar dita rama, 'ditos meios feriores da abertura são revestidos por
incluindo itin conjunto de cilindro sus- uni anel de borracha (3) que se apoia
tentado pelo dito quadro e tendo uma sóbeea superfície: no tèrço superior

TÊI21\40 N/ 107.053
De 4 de dezembro de 1958
'Pacific Industrial . Manufacturing Co.

COLEÇÃO DAS LEIS
1961

Janeiro cie 1962:'
decada, tua - dos pés e internamente,
tem. ' pas gante :transversalmente, um : eixo'
movível' . (4), sendo que. urna 'cias suis
extremidades se projeta para fora, ter,
minando era forma dum pequeno . cabo
virado • (5) ' de ação manual, -para to- mando da deslocação . do ' eixo: . .na região mediana . dêste eixo. (4) tem incorporado um .excêntrico (6) , em • forma
dum coração; cuja região de , menor
largura é biselacla', (7): subjacentenente a éste ekcêntrici), e ainda no' interior da carcaça do pê, se dispõe uma
dobradiça laminar resistente (8), que
assume idealmente a pdstção horizontal.,
sendo que unia das suas extremidades
centrada noutro eixo (9), Paralelo
ao 'primeiro, também passando trans-;
versalmente na carcaça do pé, e cujos
pontas são fixadas na parede interna
do mesmo:- na parede inferior desta
dobradiça tem montado um rodízio
convencional (10) pelo fato de a deslocação do excêntrico (6) comandar o
abaixamento da dobraclica laminar e,
conseqüentemente, do rodízio. com conseqüente elevação do carrinho..
Segue o ponto n° 2.

TÉRMO No 107.141 .
'De 12 de novembro . de 1958
Luiz Prieto Alvarez — São 'Paulo.
Modêlo de utilidade para: Estwo
multicopiador. •
1 9 "Estõjo multicopiador", constituído de corpo e tampa articulada
constituídos de material plástico ou
outro materiál qualquer conveniente,
tampa essa dotada su periormente de
ampla janela à qual corresponde,
mais acima, fenda, caracterizado
pelo fato de que no interior do
estdjo , se encontrarem dispostas dia
versas falhas de papel que se des.,
locam cai direção à mencionada fenda através de alavanca lateral, enquanto que, por entre tais ¡Olhas
são dispostas rôlhas de papel carbono, enroladas em único rolo disposto lateralmente a uma armação
rígida constituída superiormente de
placa dispasta sob as folhas de papel, sendo que, finalmente, o carbono
é mantido - e se- desenrola no sentido
perpendicular às fõlhas cai branco
para anotações. (Segue o ponto 2).
TORMO No 107.160
12 de dezembro de 1938
Wilson Marcondes Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. — São
Paulo.
Privilégio de invenção para: Polia
Motora com redutor planetário pare
correia transportadora.
lo Polia motora com reclutair planetário, para correia transportadora,
caracterizada por um tambor contendo .era seu interior um redutor de
velocidade. composto , por um eix0
motor principal, eôbre á qual são montados unia polia motora e una
pinhão, estando ate- eixo montado
em uma peça suporte na qual -é fixado, no interior do tambor, um suporte de satélites. (Seguem--se os
pontos 2 e 3',
De.

:VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
• Leis de outubro a dezembro
Divulgação ii. 0 854

Preço : Cr$ 180,00 .

•

*

;VOLUME .V111
ATOS DO PODER EXECUTIVODecretos de outubro a dezembro
Divulgação n.• 855

Preço : Cr$ 520,00 •
A VENDA
Seção 'de Vendas: Av. Rocirigues Alves, 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atelide :te a pedidos pelo Serviço de Reeinbólso Postai

Ta:11..M0 N , 107.108
• De 9 de dezembro de 105ii
Daniel Zwillinger — São Paulo. Privilégio de invenção para: Dispositivo para a manipulação de energia segundo funções matemáticas. .
19 Dispositivo para manipulação de
energia segundo funções matemáticas, coraPreendcneo uni diopceitivo
básico de três conrconentes, .tilojcdos
no interior de um envoluero, Ce tal
modo • que tenham liberdede. de aiover-se para
para frente no pare trás,. em
linha reta ou curva. no 21 O : do
dito eusólucro, e intoil.enclo, em seu

,
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¥oviriiénto, uma distincja 'ttermliledO; anta% as Ruís linhas e' peré das referldat componentes,
nir delas, dita componente central,
ortando uni eixo munido de urna
!eii,
a glrante em térno do mesmo, e
ue possue um ou dois perímetros de
características determinadas; e em
dois pontos Os ditos perímetros, aiivados em lados opostos em relação
ao eixo de giração, estando acoplados, a uma linha de percurso dos perímetros em cada um doe outros dois
componentes, acoplamentos estes
mantidos sempre durante os deslocamentos dos componentes, por meio
de características adequadas nos perímetros da peça girante e da linha
de percurso doe . dois componentes,
caracterizados pelo fato de que os
componentes do dispositivo base assim acoplados entre si através do
componente central e seu eixo portador da peça girante deslocam-se
entre si era percursos cujas distâncias proporcionais representam uma
relação Idêntica à definida pela equação matemática al-b = c; e os movimentos dos componentes de qualquer número de dispositivos básicos
, são associados em tais combinações
até representar qualquer equação
matemática da mesma maneira que
qualquer combinação matemática pode ser derivada de a-f-b=c; è também são associados com movimento
de outros objetos para regulagem do
deslocamento déstes de acôrdo com
qualquer função matemática; e sen.
, do a associação dos componentes dos
(apositivos básicos por qualquer
I meio, reja mecânico, elétrico, hidráulico ou outro. (Segue o ponto 2).

ti ;

. - TÊRMO N.° 107.169
de 9 de dezembro de 1958
"Aperfeiçoamento em rodas
d'água".
Patente de invenção.
.
Requerente: Manoel Soares de Almeida Sobrinho — São Paulo.
1.0 Aperfeiçoamentos em rodas
d'água, que utiliza o movimento natural da tranalação da água dos rios, riachus, corregoa, para converta-1a em
energia mecânica, caracterizados pelo
fate de serem' dispostas verticalmente
, as pás de roda e assim mentidas cons.
tartemente nessa posimeo por meios
mecânicos próprios.
Seguem os pentes 2 e 3.

• •

• ; .•
I
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rodas-anciahO numa posição de serviço
é disposta obliquamente para aireita é
Para trás em relação à direção de movimento, e na outra`posiçâo obliquamente para esquerda e para trás ennatural ou sintética, ou ontro material quanto o dispositivo é suportado por
adequado, formando o conjunto unta uma roda de locomoção determinativa
estria ou fita.
da direção, com o cerenteristico ript
Seguem Os pontos 2, 3, 4.•
para a locomoção do dispositivo a força de tração, em ambas as posições de

caracterizados por um conjunto de cabos de aço, de pequeno diâmetro dispostos paralelamente, no sentido longitudinal do cabo, embutidos ou dispostos dentro da massa de borracha

TÊRMO N.o 107.380
de 18 de dezembro de 1958
Westinghouse Eletric Corporation -Estados Unidos da América.
Privilegio de invenção pare —s. Conjunto de ventilador centrifugo e permutador térmico.
1. 0 Conjunto de ventilador centrifugo e permutador térmico, caracterizado po rcompreender um rotor do
ventilador e urna série de placas paralelas e separadas, dispostas em hien°
do dito rotor a dotadas de aberturas
circulares alinhadas através das quais
se projeta do rotor do ventilador em
referencia, sendo tais placas providas
de passagens para o fluido de intercâmbio térmico, estendendo-se em terno do dito çotor do ventilador e sendo-ligadas em extremos opostos a coletores.
Seguem os pontos 2, 3, 4, 5, 6, 7.
TÉRMO 1N9 107.874
Depisitado on 12 de janeiro de 1959
— Modelo de Utilidade.
Requerente: joão Ciolocov — São
Paulo. Ponta característicos: «Original disposição em elemento de alarme aplicável nos visores de taxi>.
1°) «Original disposição em elemento de alarme aplicevel nos visores de
taxi>, caracteriza-se pelo fato de se
ajustar, ou então ter incorporado na
parte superior da caixa convencienal
(1) montada na capota do veículo,
urna cúpula (2) de qualquer material.
translúcido, e de ciir vermelha; a caixa convencional (1), montada na capota, que na frente tem os dizeres
«Taxi», e, na parte trazeira, o mimem do • veiculo, perfurados ou transparentes, apresenta-se com a sua superfie
cie externa mais escura em contraste
com a tonalidade da cúpula; uma das
lâmpadas (3) internas, da caixa (I),
que tem a Mr vermelha, e que se situa
valtada para cima, em direção à
cú pula. tem a sua- luminosidade aumentada com o uso de uma superfície pa.arnpaela é dotada
rabólica (4); esta
de um interruptor intermediário (5),
que lhe dá características de intermitencM. (pisca-pisca): o circuito da 'empada vermelha é estabelecido por um
botão manual ou pelo pedal, existentes
no painel superior c inerior do veiculo.
Segue o ponto e.

serviço, engata na armaçeo que suçorta
as rodas-ancinho no mesmo lugar a.s.
aura eixo vertical girável situado na
extremidade dianteira da fila de rodasancinho c substancialmentenu ma linha'
cora os centros axiais das rodas-ancinho,
Um total de 38 pene:te.

TÉRMO N.° 107.176
--de 9 de dezembro de 1958
Nichard L. Olson — Estadus Unidos da América.
Privilegio de Invenção — Prevenção de escapamentos em conjuntoe
geeermeiefos do cavidades.
Um conjrmto guarnecido de cavidaees compreendendo elementos qus
epresantam uma face de junção. caracterizado pelo fato de ser proporeio, nada urne gaxeta ou vedação contra
esmoa:te:item ou vrsarnentos que encerra urna tira de utaçiao disposta
de urn lado a outro da junta e pro.
TEIMO N .' 109.1 .13
vida de uma ealiencie ou protuberen.
IX! 26 de fevereiro . de 1960
ela It terei que earve para deter o dealocetmento longitudinal do fluído de
Requerente: C. Van Lely N. v..
presseo ao longo da tera de veciamise
estebeleciea em Islausland. Holanda.
Total de 17 pontes.
Pontes cartceristicos: «Dispositivo
Para locomover, em -direção lateral,
vegetais deitados sso eolos' . — PriviléTaeR410 • N." 107.73 -•
gio de Invenção.
la 18 da dezembro de 1958
l' e-- eDisposie.vo 'piem inOvee tua
Dr. Luiz ,Dtuseont Velares: .— Sem direção lateral material espalhado no
solo: provido de uma armação suporPauto,
Privilegio ,de Invenção para: Aper. tada de rodas de locomoção, na qual
feiçoamentos era cabos. de traço, su- está monteda uma lila 5Ie rodas...ancinho
peclaIzeato para elevaeoree.'
t enquante c. ci:ip.osit.N.o pode ser utiliI.° Aperfeiçoamentos' e3rt 'cebo.; de. redo em mesernmenos duas posições ..de
que a fila de
. tração, .especiehr.ente pira elevadores, 1 serviço diferentes, em

-

_
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- TÊRMO Ne e 11.09a
De 12 de junho de 1959
deperfeiçormentos em terminais para
eixos de veículos e outras máquinas>
— Privilégio de Invenção.
Nebratex — Indústria e Comércio
Importação e Exportação Limitada —
São Paulo.
1°) Aperfeiçoamentos em terminais
para eleos de veículos e outras máquinas, -constituídos por uma peça cilíndrica que tem lateralmente tona projeção rosqueada pela cival é tal peça
fixada a uma das pastes interligadas,
caracterizado por ter a abertura circular central de tal peça Mandriem que
serve de alojamento a uma esfera, a
sua parede totalmente revestida por
unta camisa de material plástico de
bea ductibilidade como por exemplo
poliamide (conhecido como enylone)
ou outro material equivalente; sendo
que, a esfera acerte citada é. feita em
duas metades divididas pela linha
eguatorial, sendo que, uma destas metades, a que deverá sofrer o encosto
de uma tampa em forma de calota é
eitá de material plástico. e nylon“ ou
s:milar, sendo at, duas metades da dita
esfera, raantidem por tua encaixe em
forma de «macho» e efemeae.
Um total de 6 pontos.

das umas. com as • oútras e tone as
luva da mencionada primeira -pluralidade * de luvas ao estar a metade
supexior disposta articuladamente sebre a metade inferior, apresentando
a parede -dianteira 'da mencionadametade inferior um recesso alongado,

na sua face superior e na sua porcão eu.perion avançando de encontro
tmeesta superior da parede dianteira
la mencionada metade inferior, apresentando •uma parede terminal da
mencionada metade inferior urna
abertura em comunicação com o.
mencionado recesso, um membro bloOueador alongado, dieposto horizonte:In-sente, recebido (10,0mM-cimente am
recesso e na aberturn e ficando o
mesmo em paralelo á aresta superior
da parede dianteira da mencionada
metade inferior, ineluindo o meti-'
Morado membro bloimeador
rts e segundas bastos alongadas, um
dedo suportado eines hastes e as- •
cencionalmente deslocado em relação
a cada uma das mesmas, alinhando
os Mencionados dedos as m enciona
-dasluvnmecioadmet.nferior e transpordo as -luvas de am- has as metades ao ser o membro
bloqueados. manualmente enfiado na
mencionada metade Inf erior após ter
sido a meerde superior articuladamente disposta sôbre a metade inferior, e meios, suportados pela mencionada uma parede terminal da
mencionada metade inferior, em remtacto com o membro bloqueadur e
impedindo • movimento (les' [sou
dêste ao estarem os dedos dispostos,
nas mencionadas luvas.
Seguem usais 2 pontos.

Tielle10 N°
De 19 de novembro de 1953
Requerente: John Williams. — Estados Unidos da America.
Privilegio de Ineenmeti: Artigo para
exibiçiio em balcões comerciais.
I° Artigo para exibição em •beicões
comerciais, caracterizado por compreender um corpo substancialmente retangular incluindo metades justapostas.superior e (inferior cada uma das
quais tendo em prr de paredes • terminais, uma parede dianteira e uma
Parede traseira unidas às mencionadas paredes termineis, meios de dobradiças conectando ss paredes 'traseiras das 'mencionadas metades Ltna
Li nutra e permitindo que o metade
superior seja articu l adamente" disposta sôbre a inctrde inferior. iacluindó a parede dianteira da' mencionada metade inferior unta aresta
superior. uma primeira , pluralidade
de luvas suportrdas pela aresta superide da parede dianteira da meu.
cionada parede inferior— estando essas liuhas em aliuhatnento umas cone
as outras, incluindo a parede dianteira da mencionada metade superior lima cresta inferior sobreposta à
aresta da parede dianteira da menMcnada metade inferior ao estas' a
metade -superior disposta sehre a metade inferior, uma segunda 1)litre/te
dada: de luvas nnportadas ,- pela .,mencionada a
- testa infatior da Mencionada metade superior, _ netanda
mencione das luvas d'a mencionada
segunda pluralidade de luvas alinho-

Te-ftel0 le° 87.265
' De 18 de junho de IMA
Requerente :\ Warren Mima Aia tn s
o George Conrad Wilder — testados
Unidos da 'America .
Titulo; Um mostrador — Privitegio de Invenção.
1° Para ser usado em esmbinação
com uma peça de unal moldado, um
apetrecho mostrador, caracterizado
.eor compreender uma peça encaisolvel ressaliente adaptada a encaixeis-et
co canal moldado, c uma peça para
superior a mercadoria a ser exibida,
conjugada a essa peça encaixevelm
Seguem mais 10 pontos..
•
TeeLCSIO N" 83.007
De 19 de Julho de 1958
Titulo: Porta Caneta de Mesa —
Privilégio de Invenção.
• Requerente: liarl , Karald eteeer —
São Paulo.
PONTOS MARACTERISTICoS
1° Porta-caneta de mesa, caracterizado por ser constituido por uma
placa de bane, provida, próximo à
MUI borda' posterior, de uma ermação na qual articula-se Uma travessa
horizontal provida de paraeusu emitente para a frente o do. prolongamento em "T" invertido, cuja extremidade livre é ligada et aba da borda
posterior da piara, por meio de Uma
mota.
Seguem mais 3 pontos.
—
TERMO N e 38.19e
De 3e de julho de 19ee
flequerente: Nair de altrruda Silva
— Estado da Guanabara. • •
Modelo ' do eitilidade .para: Um
novo modelo de caixa desmenelyele
Imre acondicionar roupas.
PONTOS, eMettACTERISTICOS
l e Um nevia modelo de mien *
sarmevel • paia acondicionar I (lupas, , •
caracterizado por ser a. calsa proPria- •
mente dita constituida por ema tira
rei:emules- dividida lungitudinale
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mente por um vinco, mal duas bandas iguais, sendo uma delas vincada
transversalmente rara formar quatro
campos retangulares, dois grandes e
doia grandes e• dois pequenos •e mais
tuna pequetra aba, ao passo que a
mitra banda é cortada no prolongamente dos vircos transversais da
primeira. Em cada um dos earnsros
maiores está Previsto um par de eutallies.em "U" cujo lado maior está
disposto diagonalmente em reilção no
' vinco longitudinal.
e
Segue mais- 1. ponto.
TINIMO N°
De 30 . * de Julho de 19aa
Requerente: William II. Bainhe-ha
— Estado da Guanabara.
Privilégio de Invenção , para: Cate
rinbo paru Lebô andar dispondo. de
um limitador de movimento.
1° Um carrinho para bebê andar,
caracterizado por compreender urna
arniação dianteira e urna armação
trazeira montadas em posição, a dita
armação dianteira, tendo unia poma°
superior em U,- montada para st
frente. porções de pernas, resilientes
montadas lateralmente para fora e.
para frente, cada • uma terminando
mona extensão terminal 'substancialmente vertical, e porções intermediórias retas,. alongadas, verticalmente
dispoatas entre as ditas pernas . e .as
,porções superiores; e a dita armação
• trazeira compreendendo' uma porção'
superior em U invertido, disposta
para cima, definindo um descanso
para as costas, porções resitientes
dispostas horizontalmente e para a
frente, definindo descansos para os
braços. porções de pernas resilientes
dispostas lateralmente: para fora e
para traz e porções intermediárias
retas e alongadas, dispostas' verticalmente; um tecido suporto do
ocupante tendo porções . como lavas,
montado sôbre a última porção em
II mencionada e os ditos descemos
Para os braços; rodisios montados
nas extremidades • livres das catem- sões . terminais das ditas porções de
pernas; prendedores para _manter
juntas e paralelas as ditas porções
intermediárias verticalmente dispostas; e uma encora em forma de. anel,
circundando uma das extensões .terArritmia de uma das ditas - poreims- de
pernas.
Seguem mais 4 Pontos.
TâIlMO N° 88.727
De 23 de Agosto "cie 1956
"Um modelo de 'argola para cortinas e fins análogos".
Patente de Modelo de Utilidade —
Hernán Sigelmann — São Paulo.
PONTOS CARACTERIST1COS
1 . Uni modal ° deargota pára cortinas e fins análogos, partida, Caracterizada pelo feto de catarem as duas
extremidades um 'tanto afastadas
unia da outra, tendo cada uma um
alargamento e projetando-se •da face
do alargamento de um pino oom cabeça, ao passo que o outro alargamento tens um raego radial .com
fundo alargado, para o alojamento
iht cabeça do pino mediante a torção
da argola depois de colocada na
barra..
Seaue mais 1 ponto.
TfIUfO N° . 88.5..

Dejasellado em 21-8-1056.
-Reeuerente: •Thantaz Asseitáno —
Sem:caba est. de São Faustos •
Peelos Característicos de "Novas
i1iposk5es em porta-sacos de papel".
.1°) "Novas disposições em portasacos- de papel", caracterizadas por
ser constituído Dor um encósto lamt.
r-

siar situado verticalmeute, o qual
forma a parede do fundo do portasacos; pelo fato deste: encôsto, corno
contôrno de unt trapézio retângulo,
ser dotado numa das superfície,: de
uma pluralidade de canaletas bortzontris e espacejadas e n tre a i : h
base boriZontal deste porta-sacos é
constituída por uma peça laminar
retangular, de madeira ou . outro -material e numa das 'extremidades menores desta base se assenta e se fixa,
perpendicularmente, a base , maior do
.enctesto laminar; em - cada uma das
eanaletas borizoetais elo encôsto vertical se insere e se fixa uma lâmina
ele madeira ou outro material, .de
forma retangular, cujos-comprimentos longitudinal e transversal de cada
¡lâmina vão diminuindo ft medida
que: se .a.proxima . da extremidade superior do ' porta-sacos, formando um
conjunto de prateleira escalonada na
parte frontal e num dos Laterais do
poria-sacos; a última lâmina horizontal que encima- as _restantes, é
montada na base menor superior do
aneôsto laminar; pelo fato destas .lãminas horizontais, juntamente com
as similares . formadoras de Lave c
do topo serem espacejadas entre si e
formem amplos vãos horizontais enrima seção para cada tamanho de satre as mesmas, e cada vão constitui
cos de papel; esta prateleira é provida -de reforços' laterais formados
por travessas com fendas espacejadas ao longo , de atas paredes, 'e ditas travessas se fixam nas arestas
das suas paredes, e ditas travessas
se fixam nas arestas das lâminas
horizontais, no lado adjacente ao
lado não paralelo vertical do eneósto
trapezoidal.
Seguem useis 2 'pontos.
••n•••
•
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na parede .--exierna, tiiuna válvula
para infiar 7to do flutuador . ; esta- vê.l.
vida. é .formad,a por um bico projetado para ema, e. é vedado por uma
tampa nela- iuserida por pressão das
paredes; o's terminal inferior do bico
é fixado a uma membrana plástica
flexível, montado -num pequeno --e
consistente anel, solidário à superlide do manguito, por soldagem eletrônica ou entro meib; pelo fato
desta membrana; urna vez inflado o
flatuadois, permitir qte a válvula •se
recolha para dentro -(1a superfície , do
flutuador.
Segue mais 1 pontoe
TÊM) N 9 89.5
• De 27 de-Setembro de 1956
EstaRequerente: Benet Ripin
dos Unidos da America.
Privilégio de Invenção -para: Dispositivo Para fechamento.
.1°) Para fecrar uns recipiente que
é caracterizado por possuir um pescoço e ser feebado, delimitado por
um par de paredes laterais retas -e
apostas, pelo menos, sendo as paredes que delimitam o referido pescoço
flexíveis, um-a tampa que se dapta
a fechar o referido pescoço com uni
dispositivo de encaixe que compreende unia cortei, com uma aba periférica a ela presa, formando tina
câmara com paredes laterais e terminais aptas a receber o referido
pescoço, sendo, as - paredes laterais de
dita câmara li g eiramente tecurvadas
para fora; . as paredes terminais tendo
substancialmente a mesma conformação que as paredes terminais do referido pescoço, a referida tampa
-sendo mais curta ao longo do eixo
Interno através das suas paredes terminais do que o eixo externo do pescoço- do reeipiente, ao longo da
mesma linha em que as paredes terminais que delimitam o pescoço são
impelidas para dentro quando a dita
tampa é colocada em posição sare o
referido pescoço e tais paredes Ias
-ferais do referido pescoço são .impelidas para, fora. ,
a
Saguern mais 13 pontes.

TARMO N° 88.939.
De 31 de agosto de 1950
Requerente: Russa' J. Williams --Estudes Unidos . da America.
Privilégio de Invenção para: Aperfeiçoamentos em ou relativos a sacos.
P Um saco de papel de camadas
múltiplas, formado por uma peça de
papel com camadas múltiplas, tendo
uma peça da material de refôrço em
no mínimo uma extremidade do saco,
-•
l'Alt MO N° 89.623
feita . aderir- entre as camadas, e
.• De 28 de setembro de 1050
meios tfeehaudo a dita extremidade
ao saco.
- Requerente:- Manufatura de BrinSeguem usais 20 posam,.
quedos Estrela S.A. --São Pistilo.
•
Privilégio de Invenção para: Aperfeiçoamentos cm jogador mecânico
TP,11510 N' 88.95G
de FooteBall de Mesa.
De 3 de Setembro de 195o
- 1 0 Aperfeiçoamentos eia jogador
Requerente: Caetano Lapicelarella mecânico de: "foot-ball". • de mesa,
camecterizados por um eixo horizon-- São Paulo.
. Privilégio de -Invenção para: Pol- tal com uma extremidade fixada á
parte -inferior trazeira das pernas do
trona-Cama.
Jogador e com noutra extremidade
PONTOS CARACTERISTICOS
alojada eus um orificio praticado na
1° Roltrona-carna. caracterizada por par-ode do fundo de uma caixa resena base em cuja borda anterior tangular, - de comando dito eixo,
artieua-se - uin assento estofato, cm sendo dobrado no interior da caixa
cuja parte postariar articula-se, por em forro-a de eixo-manivela.
Segurem usais 2 pontos.
sua vez, o encosto que apresenta s-asiênciai inferiores que servem como
pé-a quando .o conjunto é aberto.
Seguem mais 2 pontos.
'MAMO N° 80.792
De 8 de Outubro de 1950
"Conjunto de Csma Retraetil e
Tfell.110 N° 80.2:I
Armário".
em: 11-9-1956.
Patente de Modelo de Utilidade.
- Requerente: Menufaturas Back
Itzhak Jageid— São Paulo.
Ltda. — São Paulo.
PONTOS CARACTERfSTICOS
- Pontos Característicos de: "Original disposição em flutuador",P - Conjunto de cama retraetil e
armário, caractetizado pçclo fato de
-Reivindicações
•
.se projetar, de um lado de 'um ar. 1 9 ) "Original disposição em flu- mário-lasixo e- em continuação ao
tuador"; caracteriza-se . por- ser cons- cortina de correr e .contendo um -astituido por um amplo anel cora con- irado_ de cama girável em tileis° de
figuração dum manguito, beo, de re- dois pinos inferiores, estando arlativa largura,o qual dá formação a ticulada à longarina anterior do as;
um vão livre Interior para passagem trado uma longarina móvel provida
e
do punho ou tornozelo da pessoa; de pés.. •
.
melo fato deste man g uito ser dotado
Segue o ponto 2

•

TO-111‘10 N° '89:821De 7
Outebro de 1931
lite gut reate : Sperry Ealld , ICOrpOra.
ti011 . —
Areteelea:.
• Privilégio de Invenção: AperfeiçoaMentos em ou relacionados a tai, :parelhos de barbear a seco com pentes
rolante's.
1 0 Uns aparelho de barbdar ela espécie caracterizada por ser dotada de
um pente de • rolamento disposto em
associação com o. elemento de sórte
para SC adiantar ao mesmo quandip
o aparelho ou navalha é deslocada
em qualquer direção para barbear.
Seguem usais 18 pontos
TARMO N° 89.890
Depositado em: 12-10L-19-56:
Requerente: Indústria de Móveis
sita ço andes Ltda. — São Paulo.
Pontes ;característicos de: Nova
disposição introduzida em portas de
urinários ou qualquer outro naóvel de
aço".
•
eivindicaeõe
- 1 0 ) "Nova disposição introduzida.
011 portas de -armários • ou qualmsee
outro móvel de aço", caracterizada
essencialmente - pelo fato do espaço
Interno vago da porta ser forrada
por unia chapa em formato milham,
Lente cujos laterais com °acessão dos
vértioes são dobrados ent esquadro e
ajustados dentro dos laterais . da
porta pelo fato ainda dos vértices
internos ela porta counpreender cantoneiras sobro as quais são fixados
os vértices da chapa e finalmente
pelo rato da extremidade loneitudizsal desta, correspondente a da fechamento da porta, ser provida de dois
eórtes para encaixe do trinco, sendo
esta mesma eVremidade na altura
dos côrtes apoia-da stibre guias in- •
ternas do encosto em idêntico perfil.
Segtse mais 1 ponto.
T1-711M0 N° 89.936
: De 15 ele Outubro de 1950
'"Ferragem de Articulação pare. (videiras e outras peças dobrávels".Patente de Medeio d .e Utilidade.
Ciro Buonaiuto e Biagio lleonaiuto
Sito Paulo.'
PONTOS CARACTETtISTICOS
1° Ferragem de articulação para
cadeiras eoutras peças dobráveis
couro por exemplo mesas e camas da
campanha, destinada a ser aplicada
aos lados da peça dobrável, caracterizada pelo fato ale consistir, em cada
lado, nuns braço anterior superior,
cuja extremidade anterior se articula
à parte superior do pé anterior da.
peça, enquanto sua extremidade posterior searticula a uns pequeno braço
posterior, a cuja extremidade por
sua vez se articula um braço obliqto
projetado aeara a frente e para baixa;
tendo 411/1 extremidade anterior articulada ao referido pé anterior da
peça; braço obliquo este, ao qual,
aproximadamente no terço posterior
de sua extensão, articula-se em seguindo braço obliquo, projetado para
baixo e para traz e tendo sua extremidade articulada ao pé trazeiro da'
Peça dobrável.
Segue mais 1 ponto.
TARMO N° 90.453
De 8 de Novembro de 1956
Requerente: 'Sebastião • Nialsen —
São Paulo.
Titulo: Novo quadro-mostruário—
-Privilégio de Invenção;
Privilégio
•
1° Um expositor de joias, caracterizado por posseir uma- base cilhadeica (1) siSbre a qual perpendicularmente está *solidária unia coluna
lindeira (2), sendo. esta -coluna do-

;r
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tada de um .orificio tentral (3),
sendo uesto aparafusado um parafuso (3), o qual está conjugado ot
uma roda (4) dotada em toda sua
'circunferência. do 'cavidades semicirculares (5) dispostas equidistantemente; em que,e stas cavidades são
providas de parafusos dotados de argolas (G) onde são pendtsradas
joias em exposição.
•
Segue mais 1 ponto.

Tinimo N'. 90.172
D.e. 3, de Novembro de 1950
Requerente: Arnaldo Azevedo Villares — São Paulo.
'Privilégio de Invenção para: Assentrdor para navalhas e similares.
1°) "Assentador para navalhas..e
Similares% cunstituido de base de
forma e material qualquer conveniente, caracterizado pelo fato de que,
no interior da referida base, se encontra eletrooimil alimentado por cor
-rentald,ois.equ
atua contra barra articulada à base
e dotada de superfície superior apropriada para o assentamento de gume
de in,strumeutos cortantes, barra essa
provida, na etremidadc livre, de contato que, por pressionamento da
berra fecha chsouito com um outro
fixado à citada base do conjunto,.
sendo que, normalmente, tais e °Matos sãoonantidos a distância atravõs
de mola que atua entre a Irarça e a
base.
Segue mais 1 ponto.
TPÁMO N' 90.56/
De 13 de Novembro de 1956 .
Edgard Ciam Industrias do Vidro
Ltda., Capital Federal.
Pontos caracteristleos da luvenção
de "Modelo de Bulbo paru tubos Urubulhantes destinados a iluminação
de árvores de natal". •
(Patente de Modelo de utilidade).
1') Modelo de• bulbo para tubos
Lorbulantes destinados à iluminação
de Árvores de Natal", earactorindo
pelo fato de ser composto de duas
metades de material isolante e nalterável pelo • calor presas uma à outra por uma cinta removivet de material plástico elástico, como o polia' Lutemo e ainda pelo fato de que a
metade inferior de bulbo constitui
nina peça unica com a casquilho ou
soquae que reerhe e lâmpada •por
aturrachament0 ou encaixe; tudo
substancialmente corno descrito c
exemplificado no desenho anexo:
S egue mais 1 prostro
OR MO N" Ø.7 fll
tae '1 1 do Novembro de 1956
Requerente: Pládices Ilevros Ltda.
-- São Pauto.'
Título: .Novo modèlo de tampa
re ia fras•• cm geral — .Mortélo de
Utilidade.
Reivindicações

Novo mOdOio de tampa para frascos CmÉ,. era', de abertura outionatlea
rmando mr inclina o ferr ,ea pare verter o seu rhnteúdn, caracterizada
por corpo eitindrico de diâmetro ligeiramente • wperior ao oo bucal
fraeco a que se destina o ser sobreposto,,reveStinda-a, seildu.Osse corpo
abe riu Alta infcriot, dotado
no trecho superkr tia sua face . irtterna de Bailio:teias 'interrompidas
dispostas seghndo uni chouto de. accsio 1 autsve rsa 1 do corpo .cilindrico
menCloado, e dotado aia ii, o rito,
de hoOdas chanfrados Morosamente,
e de disco indvd, ele 1;i1r,t1Ó$ corresponde»kosenta chandrados; o qual
prôso,' Phe meio ele (Mis perlar:nos
reforços paralelos a pino ott eixo de
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giração prèso ,por sna vez a saliência lateral 410 bordo de topo elo
corpo eilindrito.
Substancialmente como descrito e
representado nos desenhos anexos.

e análogos", caracterizado por constar
de uma unidade luminosa con,stituida
duma pluralidade de micro-lâmpadas
oscilantes, seja no sentido angular
como nos outros planos no espaço,
cujo soquete de cada uma é mantido
suspenso por tia mola de relativa ex•
TARMO N° 90.708
tensão, que assume, quando cm repouDe 21 de Novembro de 1956.
so, _posição perpendicular ao plano em
irmãos Sahagoff •S: Cia. Ltda. — que montada, e esta mola constitui uma
São Paulo — Capital.
dos pólos da corrente.
Pontas Ceracteriisticos de: "Novo e
Seguem inais 8 pontos,
original modèlo de estójo"
Modelo de Utilidade.
1°) "Novo e original modélo
TERMO N° 90.233
,est6jo" formado por um recipiente
de configuração tronco cônica e que
Depositado
em 30 de outubro re
se caracteriza por possuir o bordo
superior do recipiente ampliado por 1956.
uns disco provido de três cortes lon.
Requerente: Mecânica Industrial Mangitudinais e espaçados, provocados dril Limitada
São Paulo.
na pc.riferla e seguidos de uma linha
Pontos Característicos de allovas
longitudinal periférica de .vinco reentra:de, cortas e vincos 'esses, pre- disposições eco conjunto sofá-camas..
1°) «Novas disposições em conjuir
:vistos para o .emeaixe e fixação da
tampa do estojo que se caracteriza to sofá-camas', caracterizadas por o
pela definida forma de cúpula e aba, mesmo ser constituído por um, sota
;sendo esta olitima provida interna- composto duma ampla armação retanmente de membros salientes.
gular, na qual se assentam o colcha%
Segue mais 1 ponto.
e sobre este os travesseiros comuns,
armação esta dotada num dos lados
de dois pés de sustentação; • o outro
uru° N' 90.991
lateral oposto é assentado sobre um
De G de Dezembro de 1950
conjunto fixo, composto duma repartiRequerente: Vicente Moreno .Jime- ção central provida de gavetas. ladea. nez — São Paulo.
da por duas repartições menores com
Titulo : Novo processo de fabrica- abertura ampla livre: sõbre a superfição de tapetes capachos e congeue- cie superior desta repart Ição central
res.
tem • um compartimento movível, monPONTOS CARACTER1STIGOS
tado sôbre dita superfície por meio
1° Novo processo de fabricação de de dobradiças. sendo que esta compartapetes eapahos e congèneres, e o timento tem uma pequena porta frontal
produto obtido, caracterizado, por uni com alça para puxar; pelo fato (1v:e
cordão contínuo traçado à partir de compartimento movivel deslocar-se num
fios de cânhamo, rami ou outra fl.' ângulo de noventa graus, de modo ao
bra qualquer, enrolado em voltas su- mesmo encostar-se na repartição menoe
ces•sivas e continuas 3ôbre si pró- externa, sendo que o espaço livre deiprio e sempre em uns mesmo plano, xado na superfície superior da reparformando arabesco e desenhos, sendo
as voltas unidas en tre po c io tição central se destina a receber os
superfície como cabeceira; pelo fato
de costura.
de a totalidade elo coajunto f:xo e
Segue mais 1 ponto.
der ser colocado noutro extremo oposto inferior da armação do sofá:
,
TERMO N° 91.072
Segue mais 1 ponto.
De 10 ele dezembro de 1956
- Requerente: Simab Sociedade Anôni14ERMO N° 94.698'
ma Comérçio e Indústria — Estado da
De
29 de maio de 1957
Granabara.
Alpohn
Corrêa
•-- Estado - da GuaModèlo de Utilidade para UM Apanabara
.
relho para Anúncios - Luminosos.
Pontos caracteristices da invenção de
PU 1TOS . CARAGTERISTICOS
«Aperfeiçoamentos na transmissão c na
fiss aparelho para anúncios suspensão de motores para enceradelluminosos, caracterizado por uma moi- rase.... •
dura dotada de um painel de vidro
Pr:vitégto de Imo:oco° - .
transparente, sôbre o qual inscrevenoso
1°) ^ Aperfeiçoamentos aa trarisMissão
a 'pastel os anúnc -. os enz cõres:sendo
na suspensão de motores para cn •
UM painel de vidro coberto por uma
placa revestida de lèltro prêto, deixan- ceradeiras, caracterizados pelo fato clP
do, porém um espaço catre o painel Montar o conjunto motor em posição
de vidro e a dita placa, a fios de per- Inclinada com relação à carcassa da
polir( da
ficando ama
mitir a • passagem dos feixes de luz de enceradeira,
sõbre • a
unia lârfipacia que dominarão a tela dos motor apoiada por çirav kc
onp:rficie suaerior do dia.-o transe/lisanúncios.
mr, ao passo • atte a outra polia do
Seouom os pontos 2 e 3.
motoz fica aj.:o:acta par, pressão de enCantro à superfície taferiar do c:tado
disco.
TERMO
91.294
Segue mais 1 ponto.
Deposàado em 21 de dezembro de
1956. •
TER1410 N°
Pedro Ferretti e RoRequerentes:
Ledo D' Orazio -- São Paulo.
De 5 de junho de 1957
Pontos Caractcristcíos de oConjunto
Reouerente: Luis Paes de Barros
luminoso para " compor letreiros, desenhos e soina;s. pora pear:eis e aná- São Paulo.
<
Poivilégio de invenção apera Nay.°
1N,gos".
rec;piecte e:solho:dor e dosador
Pavilegio de Invenção
Aquras.
'
1") Nt3V0 rccip:ente. AistriSnido.r
, 1:1 <Conjunto /ominoso para compor
Letreiros, desenhos e sLrmise para painéis dosador de açuca.r, caracterizado por

1

- ;21.9

'C'orpo cilíndrico_ formado por duas
pattes, recipiante inferior e tampa superior, adaptáveis por róscas, sendo a
tampa provida de trecho extremo superior, ,afunilada em cone regular ou
não. em cujo vértido é dotado de orifício, e internamente a tampa sendo
dotada de concha horizontal, fixa convenientemente. is sua parede interna,
pouco abaixo' do trecho cônico. e com
concavidade voltada para cima, e
ainda a mesma tampa sendo provida
de calha côncava vertical, fixa adequa(
lamente na parede interna da superficht
terminal, e com concavidade
lado do refee'ido °raleio.
Segue mais 1, ponto.
'mn

TERMO, N° 94.872
De
7 de junho 'de 1957
•
Requerente: Lejb Sudo
Entado sia
Guanabara .
Privilégio de Invenção para P.spre.
:nadar de frutas citricas.
1° — Espremedor de frutas citzicas,
cwacterizado por se:' constitutdo - por
duas • partes •operativas, elas quais a
primeira é construiria a modo de um
tripé com . base circular, tendo ao centro ligeira depresso • paru acollAcla de
uma concha removível, com ; c ia
pega c bico de escoamento, sustentando uma br.:id superior, de fundo (Musarnenta ferfurado. tendo ao centro
uma cruzeta de. laminas em forma de
meias-ogivas, unidas pelo centro, cujos
bordos livres são dobrados para a
mesma direção fumando estreitas abas
sObre taJa a sua multara, estando as
colunas de sustentação, que são Ocas e
abertas superiormente. • dispostas na
periferia da placa circular de base e
distanciadas entre si de 90'.
Seguem mais 2 pontos.
-N' 94.533
, TERMO
.
De 6 de , junho de 1957
•Aperfeiçoamentos cm canetas-tinteiro.
— Privilégio de Invenção.
D'avid Rathsprecher — São Paulo..
1." — Aprefeiçoainentos em canetas.
tinteiro, do tipo que compreende uns
depósito cilindrico de tinta na • qual hmdona um pistão de aspiração dc tinta
para o depósito. :acionada . por quaisquer meios apropriados, caracterizado
pelo fato do pistão ser solidário a uma
haste oca ou cânula anterior, que- se
projeta ajustadamente através de uma
perfuração longitudinal central passante
praticada no alimentador e suporte da
pena, e tem 21 extremidade fechada.
•
—J..
TERMO N. 95.042
De 18 de junho dc 1957
Requerente — Raul Mezzena c Exigi
Freddo — São -Paulo.
Titulo — Novo dispostivo distribui.
dor da a .a.lcar queijo ralado e outros.
P..iviiég:o de Invenção

1.° Novo diapositivo distribuidor de
açúrcar, queijo ralado e outros, caraca
+crizado pc: uns raaipiente de secção
transversal o'aalada, dotado de tampa
superior alojada ern dobradiça articula.
da em sua superfície livre, senda o te..
ferido recipiente , adjacente a um corpci
õeo secoão semi-circular, aberto lateralmente, o 'anal az comunica, por meio
:ir sun oorpo alongado, com um cilindro
reto, dotado , superlormente de tampa
,encava, com a' concavidade voltada pala' fora. com oaido Zentral e inferior..
iÀente provido de rasgo horizontal onde.
se ajclas sua, lainad*, circ.:dar com cabo.

220 Quinta-feira
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- ração da argola inteiriça; noutra ex- do Código da Propriedade Industrial,
TERMO N.° 95.036
TERMO N.° 103.243
a prioridade do pedido correspondenDepositado em . 19 de junho _de 1957. tredndade de ambas as partes simétri- te,
De
, 18 de junho de 1958
depositado
em
19
de
fevereiro
de
cas há duas projeções que se impõem
Requerente — Vidali ê Martins Li- em sentido contraposto, e servem de 1957. sob o n. 841.018, na Repartição
Requerente: Oswaldo da Rocha MoSão Paulo.
mitada
encesto e elemento coadjuvante, de fixa- de Patentes dos Estados Unidos da reira — Estado do Rio.
Peritos característicos de: NoVas dis- ção e montagem do disco convexo ,e América.
Modelo de utilidade para: Uma caposições em ou relativas a barracas de bulbo de borracha; a fixação e montadeira de balanço desmontável com ae
praia ou 'campo.
gem destas partes simétricas se realit,
TÊM° N.9 103.057
sento rotativo.
1.0 Novas disposições- em ou relativas za por meio de pinos Incorporados a
1. 0 — Urna cadeira de balanço des.. a bárracas de- praia ou campo, caracte- uma das faces de justaposição, os quais
De 11 de junho de 1939
montável, cern assento rotativo, carne.
' zadas essencialmente pelo fato -da co- À fixama cm cavidades correspondentes
Requerente: Aclolf Kaiser — São terizado por consistir num assento rce
• tuna central que sustem a barraca cons. cia outra peça similar.
Paulo. .
•
tativo, provido centralmente na sua
tituida de tubos Concêntricos projetáveis.
Modelo de utilidade para: Bolsa- parte inferior, de um fulcro, o qual gira
ser independente da armação, que de
alça para sacolas em geral.
.
o formato à barraca; feio fato ainda deeta'
• TÉRMO N. e 96.247
num mance' der rolamentos de :geras,
ermaçáo . Compreender genericamente
Molsa-alça
para
sacolas
.em
19)
disposto centralmente na base da ca.
De 7. de agosto de 1957
• quatro hastes cilíndricas, retilineas ou
geral constituída de cadeirinha de deira.
,
Requerente Palmer do Brasil couro usual aplicada para a guarda
urvas, sendo duas delas tubulares e • as
Seguerá
mais
2
pontos.
outras duas com ambas as extremidades Indústria e Comércio Ltda. — São de níqueis e papel-moeda, caracterizada pelo fato de apresentar em seu
dobradas eia ângulo reto, para o encaie Paulo. Titula — Aperfeiçoamentos em se- fundo tarugo cilíndrico de madeira ou
xe nas duas .primeiras; pelo fato 'linde eweores
TÊRMO N.° 103.348 1Privipara uso doméstico —
outro material qualquer conveniente,
da parte superior . central - da barraca légio de invenção.
o
qual
se
presta
de
suporte
para
dois
De 24 de junho de 1953
propriamente dita, ser provida ou ter
19 Aperfeiçoamentos ene secadores
que atravessam o fundo da
incorporada na superfície interna, qua- para uso doméstico, caracterizado por ganchos
carteirinha„ Sendo que aos mesmos
Requerente:
Nathaniel da Silva
tro presilhas alongadas e independentes, um tambor, de paredes delgadas, podem ser adaptadas as alças das Mendonça — Estado
da Geanabare.
igualmente retilineas ou Movas, distri- aberto superiormente, e dotado in- usuais sacolas de barbante ou similaModelo de utilidade para: NOvo mobuídas em formato quadrangular ou ou- ternamente, nas proximidades de seu res.
delo de utensílio doniestico.
tro qualquer, de tal modo que seus ,ex- fundo, de uma placa horizontal, tôda
Segue mais uni ponto.
Reivindicações: — Reivindicam-se.
treinos não se tocam, isto é.- os vírtices perfurada, que o divide em duas câcomo característicos do modelo de uti• ficam livres e finalmente pelo fato das maras: uma superior, de secagem, e
lidade descrito, os seguintes pontos:
• quatro hastes introduzidas e- embutidas outp.i infer.Aor, de condensação; e
• T1eleM0 N.° 103.103
previstas na câmara de seca1. "Nevo modelo de . utensílio danas presilhas terem suas pontas livres. Sendo
4
De
13
de
maio
de
1058
gem,
placas
laterais,
fixas
às
paredes
para haver o ajuste e o engate das 411 t 3. internas do tambor, para suporte de
místico", caracterizado por dois coemas entre 'si.
pos de madeira, tendo uma face reta
arais para roupas; e sendo dotada • Patente de modelo de utilidade.
Títtalo — Aperfeiçoamento introdu- e lisa, opondo-se por tal face, e sendo
de câmara de condensação, de calha
inclinada, com orifício lateral de fim- zido em eanetes-tinteiro.
presos um ao outro por meio de braçaTËRMO N.° 95.895
do, comunicante com gaveta inferior.
deiras, parafusos e pregos, sendo' que
Requerente
—
Albert
Abras
WexSeguem 'mais dois pontos.
um dos corpos possue unia projeção
De 19 de julho de 1957ler — Silo Paulo.
com unia fenda, que é sede de uma lâ----jacob . Varsky, Argentina.
Pontos ectructe.ristipos de
mina de borracha, de gume reto', e o
TÊM° N. 9 190.391
Pontos característicos de invenção de
outro corpo é a base de uma vassoura
Aperfeiçoamento
introduzido
19)
—
— Molde de Desenho.
'De 12 de fevereiro de 1959 (5)
em canetas-tinteiro, que se constitui ou escovilo, ficando a lâmina de borraPrivilégio de Invençáo
•
P. Hoffmann -e• La Roche 8: Cie. de uma canaléta com altura bastante, cha em posição oposta e divergente da
caracterizada por possuir na sua par- posição das cerda % da vassoura ou esA. (P. .1.1offmann — La Rocha
1.° Moldes de desenboe caracterizado S.
te interna média, um ressalto, em covão, quando montado e fixado o conCo. Aktiengewlischaft) — Suíça
por comprpender uma lâmina flexível
Titulo: Processo para a preparação cuja extremidade está situada uma junto, que tem ainda um-cabo de ernque, na face do reverso, tem, impresso de derivados de benzilamina.
cruzeta que no seu centro tem fixa
punhamento, cilíndrico e longo.
em tinta copiadora, uma desenho Com a
u'a mola em espiral.
Privilégio de Invenção.
Segue mais 1 ponto.
Seguem mais dois pontos.
t e) Republicados os pontos por
imagem invertida, de modo que os traços desta imagem são' capazes, de se- terem saído coxa incorreções e incom4
rem copiados em positivo contra =etztra Pletos no "Diário Oficial", Seção In,
de 6 de outubro de 1961.
TERMO N.° 103.477
TÈRmo N.° 103.140
superfície.
• Reivindicações
4
"
.
De
'30 de junho de 1958
De 13 de jimbo de 1956
1 Processo para ti preparação de
=MO N.9 96.n033
Requerente: Minnelota Minine And
Requerente: Cia. Harkson Indástria
deÚvados de batc--1
,' amina a fórmula
Manufacturing Compeny — Estados
e Comércio Kibon — São Paulo.
De 29 de julho de 1937 •
geral
Unidos da América.
R eq,uerente — Plásticos Paristyle
• Título: Nevo dispositivo para proPrivilegio de invenção para: Fitas a
Ltda.
São Paulo.
paganda — Privilegio de invenção.
' Titulo: Lamina plástica ornamen,
forros adesivos com revestimento de
.tada com motivos de alto e baixo rePONTOS CARACTERÍSTICOS
fraca adesividade.
g
levo -e- Modelo de utilidade.
PONTOS CARACTERÍSTICOS
19) "Lâmina 'plástica ornamentada
1. 0 Nave dispositivo para propagancom motivos de alto e baixo releVo",
da, caracterizado por um painel colo0 — Uma f011ia ou fita adesiva
1.
caracterizado pelo fato de que Obre
selere o qual são projetados raios normalmente pegajosa, tendo em ladu
a lâmina, de plástico são dispeNstos na qual fl representa une radical dl- rido,
diferentes motivos ornamentais, in- (alcoilo inferior) — amino-(alcaxi in- luminosos refletidos por uni espelho. pegajoso, caracterizado por ter do oufantis ou não, em altos e baixos re- ferior) encontrando-se na posição 2 no qual estes raios incidem através dos tro lado, uns revestimento encolante de
setores coloridos de um disco girat5- fraca adesividade formado de um polêem- provocados diretamente sôbre ou 4,
tel plástico, os quais, ainda. poderão e dos seus sais, caracterizado pelo rio transparente, a partir da uma lana; límero fluor-carbonado oleófobe
receber colorido apropriado.fato de que uma bcazilarnina da fór- pada elétrica de posição regulével.
que não tem urna temperatura de pega
Sente mais um ponto. mula geral
Segue mais 1 ponto.
abaixo de 60°C e que tem uma estrutura molecular que inclui grupos funR
cionais orgânicos não fluorados.
TERMO N.° 95.275
TCRMO N.° 103.188
Seguem mais 3 pontos.
De 27 de junho de 1957
De 17 de junho de 1958
Requerente — Moldagem de plásti.
TERMO N.° 104.187
coa Santa Cecilia Ltda. — São Paulo. na qual 2 tem a mesma significação Requerente: Adolf Dassler, Herzoge— República Federal
Pontos característiCos de: Aperfeiçoa- que acima, é pasta em reação com naurach-Bayern,
De
31 de julho da 1958
•
une halogeneto de 3, 4, 5 — trirnetaxi- Alemã,
mentos da fabricação de chupetas.
benzoilo e. de que o halogenidrato obChae.
Pfizer
& Co. Inc.
le,Aperfeiçoamentos na fabricação de tido é eventualmente transformado Pontos característicos de: "Calçada
(Estados
Unidos
da América).
desportivo,
especialmente
para corrida,
chupetas, caracterizam-se por a peça na base livre ou em outro sal.
Título: Processo de preparação cie
em que monta o bulbo de borracha bem 2) Processo d.e preparação Segundo futebol ou hóquei setere o gelo". (Priderivados fenoxazinicos.
eomo o disco convexo e a argola, dita a reivindicação 1, caracterizado . pelo vilégio de invenção).
1. 0 Uni processo de preparação de
peça é fabricada preferivelmente de ma- fato de que se utiliza unia 4-(dialcolderivados fenozazinicos, caracterizado
CARACTERÍSTICOS
PONTOS CARACTERÍSTICOS
terial colável, em duas'pertes simétricas lamina-alcoxi) benzilamina como
por colocar fenorazina .em contato, nu-e que se justapõem; cada uma destas substância de partida.
1. 0 •••-• Uni calado desportiva em ma temperatura de cerca de 50°C a
:duas partes tem numa dá faces inter- '3) Processo dei preparação segundo
nas desua paredes, uma reentrada em a- reivindicação 1, caracterizado pele particular um sapato para corride ou cerca de 200°C. por 1 a cérea de _24
'arco, as quais quando as duas peças fato de que se utiliza uma 4 ( (2-dime- uma chuteira de futebol,.
horas, com um lialogeneto di-(alcoilbenzilamena como pelo fato de que a sola dá calçado con- in ferior)-runino-propilico, no qual cada
'são justapostas; formam um furo no tilarnina-eoxi)
•
:qual passante a'argola inteiriça, e esta substancia de partida. - '
siste em policondonsado 'de • ácido he- radical alcoilleo tem de I . a 3 átomos
aelvklica-se,-de acdrdo com a Oon- xametiieno-diamino-adipito.
opereção de montagem de ambas as .pede carbono, ou cotia um halogeneto
mais 5 ponto,
`al siViricas se realizada após a colo.. Yonçto Internaolonel e nce têrmOS
Estea-pirrolidlno-propilico, gatna-pipe•

o-

Quinta-feira 18
ridincapropilico, gama-piperazino-pro•
pilico ou gama-morfolino-prqpilico, ao
qual o átomo de halogeno é cloro, bro
mo ou iodo, e, se se quiser, converter
o derivado num seu sal de adição de
ácido.
Seguem mais 4 pontos.
TERMO N.° 104.20Í
De 1 de agestcade 1958
Requerente: E. I. Du Pont de Nemours And Company — Estados Unidos aia América,
Privilégio de invenção para; Estruturas Orgânicas Poliméricas.
1. 0 — Em estrutura moldada, Poli
-mérica,ogân tezdpor
acumulada nela a adjacente a pelo menos uma sua superfície, até uma penetração do não mais que 20% da seção
reta da dita estrutura o partir da dita
superfície, pelo menos 0,4g de um composto absorvente de luz ultravioleta.
por ma . de superfície da dita estrutura,
o dito composto sendo compatível com
a dita estrutura c tendo um ponto de
fusão abaixo do da dita esti-usa-•
Seguem mais 14 pontos.
TERMO N.° 104.601
De 21 de agesto. de 1958
Depositante: Farbenfebrieken 1:layer
Aktiengesellschaft — Alemanha.
Pontos característicos de: "Processo
de produzir derivados fluorados da 1,
.3,5-tria2ina" (Privilegio de invenção).
1. 0 ) Processo de produzir derivados
1h:orados da 1,3,5-triazina, caracterizado pelo fato que compostos alltáticos,
aromáticos ou lieterociolicos, contendo
grupos hidroxilo, morcapto ou arriaicoa primários ou secundários, ou sais
metálicos dos mesmos, são postos em
reação com 2,4,6-trifluor0-1,3,5,-triaza
na. Segue mais 1 ponto.

TERMO N.° 104.241
De 4 de agi;sto de 1958 •
Zanotolli —
Requerente: Toselli
• São Paulo.
Titulo: Máquina manual para a fabricação de macarrão — Modelo de
utilidade.
1. 0 ) "Máquina manual para a fabrifato de se apresentar com-estrutura ricação de macarrão", caracterizada pelo
«ida, por exemplo em forma de "U"
invertido, com os ramos inferiores solidários a uma base, estando a parte
superior da citada estrutura atravessada por baste rosqueada, a qual. superiormente, se apresente com manivela
ou 'volante. enquanto que, inferiormente, é dotada de disco, que se desloca
do do qual se encontra matriz interem cilindro, em correspondência ao funcambiável, disposta era suporte apro•

priado.

Segue mais 1 ponto.
TERMO N.° 104.308
De 7 de sento de 1958
Requerente: Hiroshi Nakano -- São
Paulo.
Privilégio de invenção para: Dispositivo protetor para mãos de ciclistas.
. PONTOS CARACTER1STICOS
- 1.9 Dispositiva, protetor fiara moa
de ciclistas, carac t' erizado par ser toaKaardo por una cartucho afunilado, feito

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ili)
I em material impermeável, forrado ou
não internamente, cartucho este tendo
ambas as suas extremidades abertas,
sendo a de menor diâmetro franzida e
rilho, ou outro, e a de maior diâmetro
guarnecida com anel elástico, em artendo conteriam livre ou guarnecido
c‘ni arminho ou similar; e podendo
ainda o citado carturho ser do,---1^ de
uma abeetura lateral.
Seguem mais 2 pontos.
—

'mimo N.° 104.953

De 3 de setembro de 1958
Requerente: William M. Scholl
Estados Unidos da America.
, Titulo: Modelo de Almofada Corretora para os pés.
Modelo de Utilidade.
1 9 ) Modal° de almofada corretora
para os pés, caracterizada por uma pluralidade de camadas de material acolchoante, conformados de modo _a praVer uma abertura 'intermediária, uma
película termoplástica fina de cada lado
dessas camadas, peliculas essas unidas
entre si por selagem a quente do lado
de dentro da referida abertura e em
,•
tôrno da periferia da almofada.
Seguem mais 11 pontos.
I

TERMO N. 0 104.607
Depositado em: 22 de agasto de
1958.
Requerente: Alfonso Victária Unzue
— São Paulo.
Pontos característicos de: Original
disposição em cafeteira — Privilegio
de invenção.
REIVINDICAÇÕES
1. 0 ) "Original disposição em cafeteira", caracterizado por o seu corpo.
que 50 assenta seibre três ou mais pés,
apresentar a forma troncenica ou outro
(1), com uma pluralidade de aberturas (2) na sua parede lateral, paia
ventilação, sendo que êste -corpo tem
uma ampla abertura superior (3); nas
adjacências da parede da cafeteira, tem
praticada uma ampla abertura (4), de
relativo tamanho, a qual .quase coincide com o fundo interno da peça, e sfl.:
bre ésto fundo interno se disp5e um
receptáculo de álcool ou outro combustível (5), ou seja, uma espiriteira,
cujo cabo (6), se projeta para fora da
ampla abertura (4); sabre a abertura
superior (3) da cafeteira, se usem*
um receptáculo metálico tubular dágua, de relativo comprimento (7), o
qual é aquecido pela espiriteira; dentro
deste receptáculo (7) se dispõe um
funil contenedor de pó de café, cuja
parte tubular inferior (8.°) é imersa
na água do receptáculo; este funil é
dotado de um fundo interno (31),
perfurado, para passagem da água
aquecida; ainda selara a abertura superior da cafeteira eencima do funil
e receptáculo, se disPõe a tampa tett
(9), sob pressão, em cuja parede externa tem incorporado por nein, um
tábulo (10) ou bico de saída do café
já em infusão; a parede horizontal inferior da tampa que cobre a• ampla
abertura do funil (8), é dotada de
uma pluralidade de orifícios (11) para
passagem e elevação da infusão, sendo
que o bordo de assentamento desta
tampa sabre os similares do receptáculo, tom uma guarnição de boi racha
ou de outro material (12); í pressionamento da tampa contra a ,abertura
do receptáculo da cafeteira, ,6 realiza-

'do por uma alça circular 18) cujas
extrernidades alo articuladas em duos
saliências laterais (14) existentes na
cafeteira; no centro superior desta alça
metálica, se rosca um botão de ação
manual (15); cujo pino inferior (16)
é atuante contra a superfície superior
da tampa (9)
Segue mais 1 ponto.
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citada válvula-borboleta• disposta em
um canal de salda, do mencionado sagira 'a astágio y mie está em comunica
ção direta com a saída do mencionadc
primeiro estágio, compreendendo êsst.
primeiro estágio c o- referido sistena
de- marcha lenta o dispositivo de desligação, estando o dispositivo de des •
ligação do mencionado priamiro estági.
funcionalmente conectado à válvula
borboleta dasse primeiro estágio, .as
passo que ó dispositivo de desligaça.
TERMO N.° 104.023
do referido sistema de marcha lenir'
De 22 de Agõsto de 1958 .
está funcionalmente sob a influencia ci.
s Requerente: Libbey-Owens Pord vacu° produzido pelo motor ais estar
Class Company — Estados Unidos :Ia fechada a .válvula-borboleta do referia,
primeiro estágio.
América.
Seguem mais 13 pontos.
• Privilégio de Invenção para: Processo e Aparelho para Limpar Chapas de
Vidro.
TERMO N.° 105.48e,
•1. «Processa e Aparelho para Lim•
par Chapas -de Vidro», compreendendo
De 26 de setembro de 1953
um processo de encurvar um par de
chapas de vidro su,erpostas no qual - Requerente: Flávio Coeli —
as chapas são passadas através de um Paulo.
Titulo; Aperfeiçoamentos em Suporte
forno e encurvadas enquanto no dito
forno, caracterizado porque enquanto para Globot de Iluminação --. Privide Invenção.
.;
as chapas estão no forno é diligido légio
1.0 ) Aperfeiçoamentos em suporta
calor contra uma superfície de urna
das ditas chapas até a dita chapai ar- para globos de iluminação, caracteriza
pelo fato do usual corpo anelar'
quear para fora afastando-se dita dia- dos
do
conjunto,
ser provida internamentra
pa e deixando um espaço entre as mesmas, um gás sendo então 'dirigido atra- de duas ou mais laminas flexíveis, dopara dentro e recurvadas para
v.. do espaço entre as chapas para bradas
baixo, terminando em ponta revirada.
remover as partículas estranhas.
com- a formação de vãos dclimitadm
Seguem mais 11 pontos.
, . pelo pescoço do corpo e pelas extremidades das referidas lâminas, correspon$
dentesdas,
à
superior livre An alobo
TERMO N." 105.513
de vidro.
De 29 de setembro de 1958
Segue mais 1 ponto.
Aperfeiçoamentos em, conjunto • de
engrenagens para marcha reduzida —
TERMO N.° 105.6o£ •
Privilégio de Invenção.
De
20 de agósto de 1958
Irmãos Escoboza Ltda.' — Presidente
Prudente — Estado de São Paulo.
Requerente: Dr. Waldemar Rebr110
de Albuquerque Cavalcanti Sag
PONTOS CARACTERÍSTICOS
Paulo.
11 Aperfeiçoamentos em conjunto
Titulo: Dispositivo Auxilia& para a
de engrenagens para marcha reduzida, troca de rodas em veículos cai .gera'
caracterizado por um eixo de secção — Modelo de Utilidade,
circular, apresentando em uma de suas
- REIVINDICAÇÕES •
extremidades, um alargamento de diâmetro, a'.ormando .uma cabeça e tendo
Ia') Dispositivo auxiliar para a troca
a sua outra extremidade provida de .de rodas em veículos em geral», caracrosca; estando diretamente montados no terizado • por compreender calço de
dito eixo, dois rolamentos cônicos; es-, madeira, ou de outro material qualquer
tendo um &les de encosto contra a sa- conveniente, dotado, em um dos lados,
liência oferecida pela cabeça do eixo, de rampa- ou plano inclinado, encimado
e outro mantido a uma distãncia ade- por região côncava, esta em sua parte
quada por um distanciador formado por 1;....3 baixa atravessada ou não por ca
uma luva que envolve o dito c'sxo.
naleta para passagem da haste de coSegue 2 pontos.
mando de - macacos desse tipo, sendo
que tal calço se associam tirantes flexiveia e resistentes, convenientemente liTERMO N.o 105.584
gados ao corpo de macaco mecáP;Po.
Seguem mata 2 pontos. •
De 1 de outubro de' 1958
Requerente: Pablo August = Argentina.
TERMO N.° 105.609
Privilégio de Invenção, para: CarDe
22 de agõsto de -1958
burador de Estagios Multiplos e Dispositivo.
Requerente: Mecânica Industrial EsDesligador de combustilvel.
tampotec Ltda. — São Paulo.
. Modelo de Utilidade para: .nevas eis
PONTOS CARACTERÍSTICOS
cozstrutivas em parachoques
1 9 ) Carburador de estágios múlti- posições
para veículos.
plos para motores - de combustão inter1.) 'Novas dispoições construtivas'
na, compreendendo um sistema princi- em parachoques para veículos», caracpal de combustível primeiro estagio terizadas pelo fato de consistirem na
do carburador, um sistema auxiliar de aplicação de reforços internos
ao pacombustível ou segundo estágio do car- rachoque, por exemplo de secções
em
burador, um sistema de marcha lenta "U", entre peça soldada junto a uma
e uma anidra de flutuação conectada das extremidades do parachoque proaos reefridos três sistemas, caracterizado
e uma haste rosquencia
pelo fato de que o mencionado segundo priamente-dito
igualmente soldada na outra extrezni
estágio do carburador, adicionalmente <Jade, pela face interna, sendo que e
sua válvula-borboleta, está provido primeira peça apresenta enca i
xada parr
de um meio s alvular para controlar a o refórço,- o qual
ê mantido em posl
admissão de ar do referido segundo es- ção por plata fixada na
citada bala
tágio, sendo essa válvula controladora rosqueado por porca apropriada.
çio ar ajustável independentemente do •
-Seque rnals 1 ponto,.

Guirita-feièg • tf
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•
- TERMO . N." 105.628
De ,1 de outubro. de 1958
• Requerente: Cato Tadasse e Mithuro
Kawano — São Paulo.
• Privilégio de Invenção . : Novo dispositivo para desligar rodas de tração de
veículos.
.
Novo dispositivo para desligar
rodas de tração de veículos, caracterizado por um cabeçote :cilíndrico, provido de flaage extrema pela qual se
aplica ao cubo da roda, e dotado de
-vazamento interno longitudinal em dois
trechos, ura ranhurado longitudinalmente e outro liso, éste último provido de
;min canaleta reentrante circundante; e
o mesmo cabeçote sendo provido ainda
de canaleta externa circundante,onde
se chcaixa e deslisa um pequenO 'pino,
cravado lateralmente na superfície , de
urna capa, envoltória da extremidade liTRMO N." 105.626 •
vre do cabeçote, capa esta dotada-de
protuberáncia extrema: no interior da
pe 2 de outubro de 1958
qual se encaixa e se fixa um pequeno
•i...
Requerente: Cato Tadasse e Mitstiro eixo rosqueado, mantido voltado para o
:,:a .svotPa
São Paulo.
interior do referido cabeçote.
Seguem mais 2 pontos.
Pristtégio de Invenção para: Novo
dispolitivcr ,aplicável às rodas dianteiras de tração de s'elculos.
•
TERMO N.° 105.173
.1.) ),INovo dispositivo aplicável ás
_ rodas' dianteiras de- tração de. veículos,
De 16 de setembro de 1958
caraciefilistido por um cabeçote cilíndriRequerente: Tamiko Matsumoto —
co. .prdvidO de alojamento interno ra- São
Pauta.
nhuradb,• ,e' dotado externamente" de ca- . Titulo: Novo e original processo para
naletnáciratIndante, bem como de flan- obter-se desenhos sôbre tecidos, cougc eatteraa, pzovida esta çle furos con- ros e congéneres.cordantes 'cone os c:€ uma peça intermePrivilégio de Invenção.
diária/ ost.quals são atravessados por
PONTOS CARACTERISTICOS
pinos: de fixaçào ao cubo da roda: e
a dita :peatt intermediária formando in1. 0 ) Novo e oziginal processo para
ternamente, um assento cônido para uma obter-se desenhos sôbre tecidos. couros
buchaeei qual é atravessada por peque- e congèneres» caracterizado por proceno corpá cilíndrico, mantido prêso por der-se por meio de decalque ou', diretaum anel de fixação cravado em uma mente sabre o 'tecido ou couro, o decanaleta de sua superfície lateral: 'e senho desejado mediani.e, aplicação de
éste ctxrpo cilindríco tendo vazamento parafina liquifeita pura ou misturada
interhaeranhurado, pelo qual se aplica com cêra virgem, levando-se á uma
sobre a.eiáonta ranhurada do eixo da câmara frigorifica pára obtenção de enroda, ellainda sendo provido, o mesmo durecimento, pro.;se.lUi, , f'-- r.e ha operacorpo,ridetremidatie livre com dentss ção imediata que é o de romper cuide quaàque? formato.
dadosamcnte, mediante rachaduras, o
Seg uent . 3atais 2 "pontos.
que ....foi coberto anteriormente; "s6bre
as bases em que foi passada a parafina
passa-se o pincel e ani/inas de fingi'.
MO N. o 105.63‘.
mento, aLsorvendo-se posteriormente,
depois de completa secagem da tinta,
• -1b2 de -Outubro de 1958
a parafina existente, por meio de ferro
irra. t);
Gen eral EleCtric Company — Esta- quente.
dos Unidos da América.
Seguem mais 2 pontos.
Pontos característicos- de: ((Aperfeiçoamento eia montagem de larapada inTERMO N 9 . 105.045
-ckadorn elË.; joia- e mona . — Privilégio
de InVengão.
De
-5 de setembro de 1958
.
,
: O que a requerente reivindica como
Requerente: Kikuji Olcamoto — São
novo é: Paulo.
I' — Lfin aperfeiçoamento em nina
Nõvas disposições Construmontag,:.a142ara joia indicadora e uma tivas em "Pega-Mosca' — Modelo de
lampacla indicadora de neta carcteri- utilidade.
1 9) :Novas disposições construltizado poe compreender: uma parede de
suporte •:.it.Shtada ou plana • tendo uma vas em "Pega - Moscas", caracterizaabertura ya formada; tendo a -dita das pelo fato de consistirem em estolota' iddiorn uma parede achatada jo de material. adequado e na forma
de cilindra on mitra qualquer convedifusora * 4 Ida e urna pluralidade de niente,
provido de fenda longitudinal,
pernas el .*.icas e espaçadas ex tenden- estojo êsse 'portador em seu interior,
do-se `gékikmente perpendieularmente devidamente enrolada, fita ou cordel,
para fOral̀e um dos lados dela; adap- disposto em carretel apropriado etada a dit.A . joia de modo a ser N.aPor- que tem sua extremidade passante
tada 6ela 'ita parede de suporte com , pela citada abertura e portador na
a ditai liallac difusora da luz disposta extremidade livre de gancho ou una
cora elg e .gs ditas pernas estendendo-se podendo o estojo ser dotado em uma
através , da ,dita ,abertura na- dita parada das extremidades de tampa. .
Segue mais 1 ponto.
de suporte.' para o nutro lado dela, e
—
unia parte do suporte no dito outrç lado
da dita . paeede de suporte tendo meios
TER1V/0 N° Ità7.450
para suporar a dita 1:Impada indicadora
Dia
22
de. 'dosei-abre de 1958
as
prender
apertadamente
e meios parti
Requerente: Prancisco' Prisca' sditar; pernas a 'fim de por êsse meio
S.. Pa.ule
segurar a `-'aiiita jota e a •dita" parte de AdolforGuirnil Saba.ris
privilégio- de Inveneto para: Nèvs
supartOia'"dita parede de'. suporte.
aparelho para propaganda móvel.
Srguem Mais 7 Pontoa,
TERMO N. o 10'5.612
'to
De 1 23 de agasto de 1958
Retine:Ana: Pedro Lombardi e Carlo,: , Stbober — Paraná.
PriVilégio de invenção para: Aparfeiçoanntos em ou relativos 'a bombas iflUtuantes para a elevação de
água:ia'
1 9 )i fk;Aperfeiçoamento era ou relativos ati''.beimbas flutuantes para elevação de água», caracterizados pelo fato
de • cekstistirem na aplicação de duas
sériesailewcanais em motor, com feitio
de titeedle3
' beodos os canais se abrindo
na ,parlIcein e na espessura; da peça,
enquantoilque, centralmento, cada série
se abre-para uma das faces da mesma,
em rebaixos centrais ai existentes.
Seguem mais 2 pontos.
"

nn•n••nn•n...

19) lefetvo aparelho para propaganda. móvel, caracterizado por uma caixa, preferentemente prismática retangular, pravida, tanto em sua face
anterior corno na posterior, de duas
janelas retangulares, alongadas horizontalmente, das quais as superiores são revestidas por placas de vidro
opaco ou material equivalente, dotadas de gravaçees eai letras ou caracteres transparentes ou translúcidos, e
senda as janelas inferiores revestidas
tembém por placas de vidro transparente, eu translúcido, ou material
equivalente, sem gravação; e sendo
previstas ainda, no interior da caixa, duas outras placas transparentes,
dispostas paralelas e imediatamente
atrás das placas que revestem as janelas inferiores.
Seguem mais 4 pontos.
e

saliência trapezoidal ou de outro formato qualquer, que se prestem a fixação dos terminais das resistências,
permitindo a melhor distribuição destas em volta da parte interna ou
embutida do bico soldador; pelo fato
ainda dos terminais das resistências,
a partir do ponto em que saem das
saliências trapezoidais, sere j, envoltes por tubos plásticos que os isolam
dentro do cabo do soldador, até o
ponto em que -recebem os poios da
corrente elétrica e, finalmente pelo,
fato, do corpo metálico do soldador,
ter a semelhança das placas de mica,
saliência' trapezoldal, para maior
concordância e funcionalidade do
conjtuito.
Segue mais 1 ponto.

N . 92.4155 4
• TERMO
•
De
14
de
fevereiro
de 1957
TERMO N., 89.495
Pontos
característicos
para "AperDe 25 de setembro de 1956
feiçoamentos em máscaras de merUnion Carbide Corporation-Es- gulho".
• Aurea de Talado Piza e Ignazio
tados Unidos da América.
Título; Compostos organo-metáli- Terrana — São Paulo.
preparação.
cos e seu modo
V') "Aperfeiçoamentos em Máscaras de - mergulho", realizados em
Privilégio de In ençf,o
máscaras de borracha, destinadas a
1 0 ) Um processo para produzir proteger o .rosto de mergulhadores,
uma substância química cationtica caracterizados por diferirem entre sl
orgânica, contendo elemento de o fermato da moldura com sulcos, e
transição, caracterizado por fazer da placa de vidro que nela se insere,
reagir, em fase liquida, em condições sendo uma redonda e a outra oval
anhidrica,s, um • composto orgânico ou elitica, ou vice-versa.
hidrocarboneto aromático, escolhido
Seguem 4 pontos.
no grupo que consiste de uni hide,s•
carboneto aromático, tendo uni anel
benzonico isolado e •benzenos ariITERMO N.°, 92.456
substituides, uni halogeneto de ele'de 14 de fevereiro de 1959
mento de transição e um halogeneto
de alumínio.
Pontos característicos para "urn n4j9
Segue o total de pontos
vo modelo de mostruário" — Modulo
pontes.
de . Utilidade.
e -• Coelho 81 M. Ferreira' Ltda. —
TERMO N9109.153
Est. da Guanabara,
• 1. 0 Um nevo modelo de mostruáDe lã de março de 1959
rio, caracterizado por uni pedestal ou
Requerimento: ralhou Nogueira base, no qnal são fixadas duas colunas
Motta —.Estada, da Guanabara.
cilíndrica!, dispostas numa das bordas
Medeio de utilidade: "Um prote- do pedestal ou base. no qual são fixatcr para ralos".
das duas colunas, cilíndricas, dispostas

Pontos caracterist:cos

.

1°). "Um protetor para 'ralos", caracterizado por se constituir cie um
depósito afunilado, dotado na face
inferir, que é abaulada concavamente, de uma abertura circular, na qual
Se ajusta uma esfera tica diâmetro
maior" do que a abertura. O referido
depósito é adaptado a uma placa
metálica, que servirá de suporte do
depósito.
O conjunto assim . descrito .é colocado sob a grelha metálica cias ralos, ficando embutida nas mesmas;
Seguem mais 2 pontos,.

numa das bordes do pedestal, as quais

recebem uma pluralidade de suportesgiratórios, constituídos por cilindros
dotados de furos, cilindros esses soli;
dedos 'à cantoneiras transversais.
Seguem-se 4 pontos.

- TÊRMO N.° 92.018
de 11 de março de 2957
Pontos característicos para "Um navo entretenimorto de salão". — Mod.
de ntil.
São Paulo.
Alfredo Consolo
1.0 um navo entretenimento de
TERMO N° 122.345
salão, constituído de- roda disposta
horizontalmente
e passível de tOlaÇãO
Dep. em 31 de agõsto de 1960
ao redor de um eira) central, caractePrivilégio de Invenção
rizado pelo fato de que zea parte azTitulo: Ndvas dispesfções constru- terna tal roda apresenta diversas cativas em resistências para soldadores' vidades, a cada uma das quais cqrreselétricos.
ponde setor numerado e uma placa
Requerente: Alvaro Coelho da Sil- vertical passível de retirada.
va. — São Paulo.
(Seguem-se 3 pontos).

• Característicos
1 0 ) N8vas dispesições construtivas
em . resistênclas para soldadores elétricos' ,•caracterizadas essencialmente
pelo fato dO conjunto resistência ser
constituído de dois elementos dietin-'tos e independentes, entre os quais
situa-se a parte embutida- do bico
soldador, Corapre.enderida cada elemento, placas retangulares de mica
que envolvem, protegem e isolam as
duas resistênc!as elétricas ligadas -eni
série e em- paralelo, sendo cetie as
;extremidades de matar compriniente
destas placas, são providas de uma

TSRMO N.° '92.965
de 12 cie Março de -1957
.
'Pontos características para "tapetes
C,tt grades especialmente para uso em
casas de banho" -- Privilégio de' invenção.
Barcelay-Stuart (Electronics) Limitai r — • Luton, Bedfordshire, Inglaterra.
• 1.0 Um tapeta ou grade cararterlcada por ter composto ou construido
a partir de pequenos elementos pia-
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nos facilmente reunivels que se podem juntar em qualquer número e disposição para formar uns tapete co gra
-deotamnhfrsejdo.
(Seguem-se 14 pontos),

TERar0 N.° 92.998 '41'
de 14 de março de 1957
Pontos característicos para "Apeis.
fe'çoamentes em rolhas para frascos".
Jorge Eduardo Corro. Carlos Alberto Roque Corzo — Giovanni Butoni
e Meyer Roiernann — São Paulo,
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1.° Aperfeiçoamentos em rtillias para frascos, caracterizados por um corpo elástico, 6co, levemente cônico, fechado inferiormente e aPresentando,
o alto, tun alargamento parcialmente
tibeito e provido do um alojamento
circular, no qual é encaixado um bloco circular, dotado de orifício central
passante, atravessado por uma haste
provida de alargamento superior e encaixada, pela sua extremidade inferior,
em uma peça cilíndrica alongada, disposta no interior do corpo elástice
mencionado.
(Seguem-se 2 pontos).
TÊRMO N.° 93.04:3
de 18 de março de 1957
Pontos característicos de "Aperreiçoarnentos em canetas esferográficas".
1.° Aperfeiçoamentos em canetas
esferográficas, caracterizados pele fato
de que urna das extremidades do corpó cilíndrico da caneta é tronco-côni.
to e aberta, nela se alojando uma
capsula . de formato correspondente;
aendo que, ainda, firmemente presa
dentro do • citado corpo cilíndrico se
dispõe urna peça vasada, .dotada de

ponta tronco-cônica e assento plano
em uma das extremidades, cuja alma
apresenta dois trechos; um de diâmetro reduzido, na parte correspondente
À ponta tronco-cônica, onde se aloja a
baste acima citada; e outro de diâmetro relativamente grande, provido de
rasgo longitudinal, destinado a receber
uma pequena peça cilíndrica, dotada
de ponta tronco-cônica e alojamento
cilíndrico.
(Seguem-se 3 pontos).
TÊRMO N.° 93.05u
de 18 de março de 1958
InIntos característicos para 'Novos
aperfeiçoamentos ent canetas esferográficas" — Priv. de invenção.
Artur Eberbardt S. A. Indóstrial
Reunidas — São Paulo,
PONTOS CARACTERÍSTICOS
1.0 Novos aperfeiçoamentos em canetas esferográficas, caracterizados pelo fato de que o topo fechado do instrumento provido de um alojanaerk
to cilíndrico praticado num bloco fixado às paredes do corpo cilíndrico da
Caneta; sendo que, dentro de dito corpo cilíndrico, e com movimentos limitados pelo citado bloco e por uma espera convenientemente situada, se aloja urna rdanga, cuja alma tem diâmetro igual ao diâmetro do alojamento
cilíndrico acima mencionado; sendo,
ainda, que, na outra extremidade da
caneta é praticado um orifício para
A saída da ponta esferográfica, e disposta a usual presilha.
(Se' mr-se 12 pontos),
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TÉRMO N.° 93.051
tuidas as guias fixas dos barbantes, por outras móveis, giralórias,
Do 13 de março de 1957
de . movimento livre, tendo por
Pontos característicos para mancais, perfurações praticadas
aperfeiçoamentos em canetas es- na armação suporte do conjunto
feroara ficas.
móvel automático de facas, guias
Privilégio de Invenção.
e calhas condutores de aparas, caa
• Artur Eberhardt S.A. Indús- vacos, para quando- se queira protrias Reunidas — São Paulo.
duzir festões com 'alma da 32g r-

Pontos Característicos

1. 0 Aperfeiçoamentos em canetas esferográficas, caracterizados
por uma peça vasada fixada no
interior do corpo da caneta, que
apresenta doas trechos: um primeiro trecho, .de dimensões relativamente reduzidas, que apresenta
uma abertura aproximadamente
em "8", cora, diâmetros consideravelmente diferentes, aõ passo
que o segundo .trecho tem, alma
cilíndrica, de dimensões bem
maiores; sendo que,- na- zona de
encontro doa dois trechos citados
se formam dois rebordos: um,
voltado para o interior da alma
cilindrica, constituído por dois
planos inclinados, e o Dutra. externo, plano
Seguem 3 pontos.
TERMO N. o 93.058
De 19 de março de 1957
• Depositado em:
s 'ía
Modêlo de Utilidade.
Requerente: José Sabolewskl —
São Paulo.
*- Pontos Caracterisitcisa de: Novas disposições eu ou relaciina das
a poltronas ou Fofas transformáveis em cama.
1. 0) Novas disposições em ou relacionadas a paltronas ou sofás
transformáveis em cama, que se
constituem pelo . assento da poltrona,' centrado ao encosto rectinaval, dispondo-se por sob o cotado assento, o elemento suplementar da poltrona, ou seja, a almo' fada que dá formação aos.pés da
cama e caracterizadas, essencialmente, por esta almofada projetáa
vai ser provida em cada lateral
inferior -de uma série ou jôgo de
guias alongadas e. paralelas, corrediças longitudinalmente no sentido anterior da poltrona; pelo fato
ainda das guias externas serem
Incorporadas na própria armação
e as guias internas conectadas á
almofada por intermédio de dois
braços oblíquas e paralelos, um.
dos quais projetado inferiormente
em maior comprimento para apoio
no chão, sendo .que as pontas
destas duas guias internas encaixam-se em rebaixo básicos da almofada e finalmente pelo fato; da
almofada projetável, em seu movimento angular traseiro, disporse tangente e no mesmo plano do
assento. Segue o segundo ponto.
TERMO N. 0 93.196
De 6 de fevereiro de 1957
Pontos característicos para —
"Aperfeiçoamentos em máquinas
para fabricar festões" — Privilégio de Invenção.
ICinju Murase — Santo André
— São Paulo.
1. 0 Aperfeiçiamentos em maquinas para fabricar festões, caracterizadas as máquinas assim
anerfeicoadea por terem substl--

parte externa circulos de saa
doa marcos dos participaniç
cada circulo contendo em corrt
ponclência um caminho dentam a
do igualmente por entre os div4:sos locais, comunicantes com ês
e concentricos • ao espaço canta
pelo fato do passatempo ah. .
compreender cartões ou car,
contendo impre.ssos. os 10(N
bante
tões ou cartas cola as figuras •
Seguem 4 pontos.
como acima mivindloadore; ca armas; cartões ou cartas com
TERMO N. o 93.586
names das pessoas implicadas *,
"caso" e marcos para deterr •
De 11 de abril de 1957
nar a posição dos concorrentes
Depositado em: Patente modê- participantes no passatempo.
lo de utilidade.
Seguem 2 pontos.
Requerente: André Maurer —
São Paulo.
Pontos caracterísicós de "Dispo-.
TERMO N.° 93.U;
altivos para fixação dos cabos nas.
De
25 de abril de 1957
vassouras, escovões, rodos e simiDepositado em: •
lares".
1. 0) Dispositivo para fixação
Requerente: •Salvador Cuis
dos cabos nas vassouras, escoõe.s, Caetano. — São Paulo.
rodos e Mi-riflares, caracterizado Pontos Característicos de: "O.'
por ser constituído por unia capa ginal disposição no revestimeia.
metálica erii forma de um seg- e apresentação de quadros, paa
nela, tabelas -e similares".
mento tubular, no qual .se
duz o terminal do cabo convencio1.°) Original disposição no r,nal a parede da capa metálica vestimento e apresentação de qi:
tem orifícios nos quais é passante dros, painéis ,tabelas e similar: •
um pino ou prego que através dos caracteriza-se pelo fato de o - ditos orifícios tran.sfixa: o cabo, vestimento ser de celofane ou m,
transversalmente, fixando êste na talai flexível transparente sim aludida capa metálica; o interior lar, o qual se dispõe aôbre a tot. desta capa apresenta urna dimi- lidada da superfície do quad“
nuição do diárhetra delimitadora tabela ou painél, e o celofane pai' •
da introdução do* cabo; após esta apresentar-se livre ou colado :a
diminuição diametral, esta capa bre esta superfície anterior;
aloja uma bucha metálica com cantos do painél também são
furo roscado internamente; o ter.• vestidos pelo celofane e as extrc
minai desta capa oposto á aber- lindadas .dêste, após esta regia.
tura de introdução do cabo é deli- de dobra são fortemente colata
mitado . por urna parede com um sêare a superfície traseira do qtu
furo axial e neste terminai da dro, tabela, painel ou sintlis capa se introduz um. parafuso no pelo fato de sôbre esta zona c
furo da capa e se rosca na bucha colagem se ajustar, também pt •
interna; na outra ponta do paifsre..0- colagem, uma cartolina resistena.
qualquer; o gancho de suspens;
fuso tem incorporado um ci
cora garras , ou saliências pontia- da peça é fixado na região postt gudas na sua superfície externa; rior superior desta por meio c"
determinada extensão do corpo ajuste por meio do ajuste de tu
do parafuso fora do orifício em papelão quadrado fixado a mesa:
que roscado é delimitado pelo dis- por pinos ou outro meio; nos bo
co com garras' e dita extensão se dos anteriores e sôbre o celofar
apresenta parcialmente lisa e é pode ser aplicado um friso 'meiaenvolvida por uma bucha de bor- lica tle reforço de fixação.
Seguem 2 pontos.
racha ou similar; o disco com garras e esta bucha de borracha são
os elementoa que se introduzem
TERMO N.° 91.158 tiofu ro do escovão ou similar, e
estultima (bucha de borracha) é
De 5 de maio de 1957
O elemento de expansão atuante
bepositado em:
contra as paredes internas do dito
Requerente: Michela Piorettl —
furo do escovão ou similar.
São Paulo.
Seguem 2 pontos. .
Pontos característicos de: Novo
modèlo de mesa-bar.
1. 0) Novo modélo de mesa-bar
TERMO N. o 93.812
cara.c+ealzatio essencialmente peio
De 25 de abril de 1957
seu corpo ser constituído de duas
meias partes (1 e 2), de secção seDepositado em:
e perfil genérico tronRequerente: Companhia Litho- mi-circular
cônico invertido, ou cilindrico.
graphica Ypiranga — São Paulo. co
concentricas entre si, sendo a
Pontos . característicos de: Novo primeira externa e fixa e a sepassatempo de "Suspensa", para gunda Interna giratória; pelo faie
salão.
ainda da capa interna giratória.
1. 0) Novo passatempo de "Sus- ter incorporada, nas extremidade:
pense", para salão, constituído superior e inferior, sob o forro
por um plano dobrável ou não e fixo e sôbre o piso fixo respecticaracterizado por ter impreszo ou vamente, o forro falso giratória
desenhado numa das superfícies (6) a € piso giratório (7) e em
uma pluralidade de locais onde se sua altura média uma prateleira
desenrola uma determinada ração e, finalmente pelo fato de todos or
e distribuídos genèricamente em elementos que compoem a capa
retângulo, guardando no centro mÓvel girarem em torno de uni
um espaço vago; pelo fato ainda eixo vertical (9) centrado no piso.
de entre êstes locais dis por-se na fixo e nr forre fixo. O 01.181..AC1813
•
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da esfera do mencionado recorte espelho transparente, 'paralelamente
já mo compartimento inferior do ao- qual é disposto, na face interna
parede posterior do conjunto, um
sino o que ocorre em função do da
espelho
comum, sendo o fundo da
mencionado .prato, sendo que êste caixa, constituído
unia placa de
último compartimento, em sua re- vidro opaco atravéspor
do qual passa a
gião , mais baixa se apresenta com luz de lâmpadas inferior que se acensee
TERMO N. o 94.190
orifício que permite a passagem, ,dein e se apagam de forma intermipara o exterior, da aludida es- tente.
De 9 de maio, de 1957
Seguem 2 pontos.
fera.
Pontos característicos para: —
Seguem e3 pontos.
"Barra erastentadora desarmável,
TERNIO . N9 95.663
modêlo de utilidade.
De
15 . de julho de 1957
Farid Racha — Estado da GuaTÉRMO N.° 94.639
nabara,a.
Requerente:
Basile S. Agathos —
De 28 de maio de 1957
1. 0 Barra sustenta dora desare
Soá Paulo.
Christian° de Lima Chaves —
Pontos característicos de: "Original
rnáve/, caracterizado por ser com-disposição era entretenimento".
postaa por uma barra horizontal; Distrito Federa/.
19 Original disposição em entretetendo., em cada extremidade uma Pontos caractera.ticas de. patencaracteriza-se por ser coaschapa, co mtrée orifícios dispostos te de Moàêlo de Utilidade pare: nimento,
tituida por tuna peça base, ou seja,
triangularmente, e por seis bat- "Uma barra fixa desmontável um
trono em miniatura com o assen-•
ras,verticals, cada uma delas ten- transportável e fixável em, qual- to descrevendo um "S" bastante aberdo erree uma das extremidades quer lugar".
to, cuja parte" anterior do pedestal é
1. 0) Uma barra fixa deSmontá- abaulada; embutido no espaldar do
uma lponta de menor diâmetro.
vele transportável e fixava , em trono e situado mais para o lado útil
Seguem 4 pontos
, qualquer lugar, caracterizada por do mesmo, tem disposto verticalmente
imã permanente fixo; neste trono
uma haste que mantem nas suas um
se ajusta contemporaneamente, uma
. 1 TERMO N. o 94.341
rextremidades castanhas providas miniatura
de uma farra), em posição
de 2 orifícios com rosca interna, sentada, poaém.
sem pontos de apoio
De e17 de Maio de 1957
previstees para a internação de no trono, a não ser o simples encosto;
Depooltado em:
secções de haeees formadoras de na região. interna da costa do faraó
Requerente: Claus H. Regitz — pés, cujas secções se completam há uma cavidade , alongada vertical,
em altura conveniente e desejada, cuja extremidade inferior desta se siSão Paulo.
tua na mesma altura que a extremiPoi~ característicos de: "Novo mediante a internação de- um dade inferior do anã permanente fixo
quadro eile programação e distile grupo, que atravessa orifícios pre- no trono; dentro da cavidade vertical
aistos nas mesmas possuindo o do faraó se aloja, de modo livre, um
buiçã6 'ere serviço":
terminal de cada haste, ponteira Imã o qual pode deslocar-se longitu1. 0 5 Novo quadro de programa. de
borracha ou equivalente.
dinalmente dentro da mesma, sendo
ção e . distribuição de serviço, caque ao tdpo interno desta cavidade . há
Seguem 2 pontos.
racterizado essencialmente pot
um arame de ferro que retém opciocompreender um indicador, consnalmente o imã móvel; pelo fato de
tituído de uma chapa metálica, ou
quand3 ambos os ímãs estão em idênTarem° N'? 94.712
tica posição, as polaridades são iguais,
outro qualquer, genericamenti reD4
30
de
maio
de
1957
dando-se a repulsáo do faraó do trotangular com furos nos vértices e,
invertendo-se numa rotação de
sôbre ueequal tem colado unia base Pontos característicos para: 4.Ura no;
modelo de expositor de preços" cerca de cena) e oitenta graus a mide p4elão provida lontitudinal- novo
niatura do fartai, dá-se a deslacaçao do
afocaelo de utilidade.
mente, nas extremidades superior —Juan
Casanovas Via e Jaime Vila imã móvel dentro da respectiva cavie inferior, de porta-fichae, e no Roca — Estado da Guanabara.
dade, e qual, devido a gravidade se
encosta no arame de ferro e essa mucentro de guias para dois- Maeca.Pontos
Característicos
dança de posição permite, quando endores meareis; pelo fato ainda do
porta-ficha receber a legenda in- 1 9 Um novo modélo de expositor da cestando-te o faraó sentado no troque se estabeleça a atração ficando
dicad ra. dos fatores "tempo" eu preços, caracterizado por um- painel no
retangular, dotado o forcai retido e sentado no trono; a
"quari idade" e os marcadores substancialmente
de uma janela acima da linha me- desconexão e liberação do imã do
iniive eAisporetn-se a indicar tan- diana
horizontal, rasada longitudinal- arame de ferro se realiza mediante
to o Reprogramado" como o este, alente;
unia pequena aba em cada pequena batida no faraó.
do pia. no que limita- à forro fixo,
tem. solidário o balcão giratório
ou mesa prõpriamente dita.
Seguem 2 pontos.

cutado".

.

Seguem 2 pontos.
extremidade longitudinal do painel,
em ângulo reto e para atrás do mesmo, interligadas por uma barra cenTERMO N.o 96.590
letal e, finalmente tuna nervura longitudinal, Situada um pouco acima
TeR1110 N. o 94.442
De
23 de ag5sto de 1957
da borda inferior do painel, na parte
De 20 de maio de 1957
nosterior deste entre as referidas
.
Pontos
característicos para:
Aperfeiçoamento
em Alvos —
Pontod caracterlsitceis pára. abas.
Seguem 2 pontos.

Seguem '5 pontos.

"Dispositevos para sorteios" —
Mod. si:1e ttilida de .
Ronleef Vitali — São Paulo.
1. 0eeepespositivo para sorteios,
ceracterizado pelo fato dr cempreendee corpo Cie° em forma de
.sino ous outra qualquer figura,
sustentado superiormente a une
suporte loa.rqueado inferiormente
solidárieria uma base igualmente
ôca.. seio que tal fixação do sino
se faz kSeeiforma a permitir a uiellração da lacre contra violação do
inferior do recipiente, onde se encontram diversas esferas de diferentes coloridos ou valores e que
repousam sõbre um disco de superfície côncava e dotado de sede
co central, tendo ainda aberttraa
na qual se encontra encaixado se
tor de disco, "o qual. em sua periferia aprensenta recorte que permite o alojamento no máximo de

uma das esferas,. sendo , que per
cabo ou szorrente apropriada, que
atraveesaosuperiormente , a parede
cio sino, *tal setor poderá' . girar,
contraria/ido ação de V . a mola, de
tal forma
a • determinar,. ..a queda
..ca
.

TÉRAIO N 9 94.949
De 13 de junho da 1957
Pontos característicos de: "Aperfeiçoamentos na montagem de caixas de
papelão" — privilégio de invenção.
Indústrias de Papéis Independência Ltda. — São Paulo.
Pontos Característicos

19 Aperfeiçoamento na montagem
de caixas de papelão, caracterizado
pelo fato de duas faces adjacentes
quaisquer da caixa serem conectadas
entre si por ilhos.es dispostos convenientemente.
Seguem 2 pontos.
TÉR240 N P 95.542
De 1 de agósto cic 1957
Pontos característicos "Novo
dispositivo luminoso para peopaganaa" — . Privilégio de inveração.
Mock tomnitzer — São Paulo.
1. luminoso para propaganda, caracterizado.por .unia caixa
euja face anterior é coastituida por
iritairo ou .em certo trecho por um

Jahtit'd Ce 1962,
.aquele é assentado e fixo; peio ia- ti
ainda da face traseira do corpo cillWe
drico Oco ser provido de uma pilai,
lidade de passagem ou furos para aee
piração de ar e a face dianteira ob
anterior tendo incorporada concentricamente formando urna peça in'teiriça um conduto cilíndrico de me"nor diâmetro.
Seguem 2 pontos.

TERMO N9 96.519
DeD 20 de agosto de 1957
Pontoe característicos de: atem novo modelo de mostruário rotativo vertical para balcões —#1vIedélo de utilidade.
Companhia Dyrce Industrial, Estamparia e Cartonagem — E tado da
Guanabara.
19 uni novo modelo de mostruário
rotativo vertical para balcões caracterizado pelo fatio de ser constituído
por uma armação formada por traves
retangulares verticais nas quais se
acham convenientemente fixados dois
discos, um em cima outea em baixo,
citando no centro do disco inferior
fixada uma coluna-eixo provida de
um espigão na extxremidade superior,
a qual coluna-eixo se projeta do disco
Inferior para cima ate alcançar as

proximidades do disco superior, sendo
a referida armação coberta por material consistente e transparente, de
modo a formar uma caixa com unia
abertura retangular delimitada por,
duas traves retangulares que se estendem em Mala a altura da caixa.
Seguem 3 pontos.

TERMO N.o 99.121
De 11 de dezembro de 1957
Pontos característicos • para:
.
Cartão postal quebra-cabeça,
Modelo de Utilidade.
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. — São Paulo.
Reivincitcaçó'es

Em resumo, reivindicam-Se como pontos característicos da invenção, os seguintes:
1.0 Cartão posta/ quebra-cabeça, caracterizado pelo fato de
ser provido de vários recortes de
formatos diversos o irregulares,
os quais dividem dito cartão em
tantos pedaços quantas são 'produzidos pelos ditos recortes, pedaços esses que são destinados a
serem encaixados uns nos outros,
de modo a formar o cartão postal, em cujo verso é impressa
uma vista de cidadee, uma figura
ou um desenho, em uma 'só cor
ou em várias cores.
Segue o ponto 2.

Privilégio de invenção.
SufIlaurico Ernest Elliott
folk — Inglaterra.
1.0 Um alvo caracterizado por
compreender um corpo formado
por um material plástico e tendo
duas faces dirigidas em sentidos
opostos, uma de cujas faces 'preTERMO N.o 99.495
videncia unia superfície de . alvo,
De
3
de dozembro de ,1957
e a outra de cujas fuce:, engata
num membro de apol rígido,
Pontos _característicos para: •
Seguem 13 pontos.
Enfeites para árvore de Natal em

miniaturas.
Modêlo de \Utilidade.
•
TÊRMO N9 96.106
José Simões Berreiros Filho -De 31 de julho de 1957.
São Paulo.
Requerente: António 011er Samitier
1.0 Enfeites para árvores de Na- •
— São Paulo. .
Pontos característicos de: "Novo tal em miniaturase constituídas
aparelho para moldar - armaçãas de de pluralidade do ramos ligados

óculos".
19 Novo aparelho para moldar armações de óculos, caracterizado essencialmente por compreender: - a uns
'corpo cilindrico e tico, disposto ou
projetado 'em plano horlzantaa
base circular provida centralmente ,Çie
um segmento cilíndrico vertical,eciijo

a uma haste central fixada [teima - barriguinha, caractetrzados- •
pelo fite° de -que nas extemiciades
tale ramos se encontram disa
esas esferas de mas- • pestneadirnin
ci,aalquer asquais nines:orneaste :cerre eeeafee amei/Mente , litripó rosSui uru tebaiao curvei
anue laneeentar ale fibras„4'imitação de,
,

;
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velas, dstas c • as citadas esferas
devidamente coloridas com tintas luminescentes . ou fosforescentes em diferentes. tons, encimado
o conjunto por estrêla igualmente pintada. .
Seguem 2 _pontos.
T2i1.510 N. o 99.464
. De 27 de dezembro de 1957
Pontos característicos 'para:
Nóvo modélo de cama-barraca —
Modelo de. Utilidade.
José Ginienes Mia
Marília —
São . Paulo.
I.° Novo modólo de cama-barraca, constituído de armação - articulada e provida de conertura
de lona ou similar, disposta sobre
pés articulados, caracterizatiO pelo
fato de que o estrado se apresenta constituiclo de três partes,
a central, de comprimento praticamente igual à metade da extensão total do conjunto, sendo,
por suas extremidades, ligada,
por ferragens, que se apresentam
em forma de L, de tal modo a
apresentar o pino de articulação
à certa altura em relação ao nível do ostrado, e sendo que as
duas partes laterais, assim ligadas, quando levadas cir. rebatimento sobre a média, determinam á formação de espaço livre.
Seguem dois pontos.
TÉRMO N.° 94.577 •
De 27 de inalo do 1957
Requerente: Companhia linográfica 'piranga — São Paulo.
Pontos característicos de: Nóvo
entretenimento de, salão, consistindo em jogo de palavras.
Reivindicações

driculadas em cinco espaços, onde
sO anota, respectivamente, a própria palavra "secreta” de cinco
letras e as letras captadas das
palavras chaves do oponente e na
parte Inferior um alfabeto "auxiliar" e um pequeno quadro para
a anotação do resultado final.
Seguem 2 pontos.
TÉRMO N.° 96.925
de 9 de setembro de 1957
Pontos característicos de: "Dispositi%C) para exposição à venda 'de fechos
corrediços" — Modelo de utilidade.
3. a7. P. Coats Limited — Paisley —
Escócia.
1.° Diapositivo para exposição à venda de fechos corrediços, caracterizado
por uma pequena placa, recortada sob
qualquer configuração, dobrada ao
meio, e tendo em suas faces gravações
relativas à marca e medida do fecho
corrediço ou outra qualquer inscrição,
placa esta que e adaptada à extremidade inferior desse mesmo fecho, sendo
ai mantida por gancho, cola nu outro
processo adentiado.
•
Seguem _2 pontos.
TERMO N.° 97,095
de 16 de setembro de 1957
.
Pontos característicos de: 'Mostruário nervurado" Privilégio de invenção. Rigesa S. A. Celulose, Papal e Embalagens. — Valinhos — São Paulo.
1.0 ) "Mostruário nervurado", confedanado a partir de peças do papelão
ou similar, caracterizado pelo fato de
se apresentar com colunas tronco-piramidal, de base quadrada_ e secções
transversais decrescentes para o alto,
devido a nervuras ou ,pregas praticadas
nos vértices do referido corpo, o qual
superiormente, se apresenta COM abeituras, a que se encaixam orelhas, pertencentes a um aegundo corpo, em
forma aproximada de tremonha, e este,
internamente, ainda por encaixes e orelhas apropriados, ;acabe placa ou tabuleiro, sendo que, entre unia das laterais, deste e a face interna do corpo
em forma de tremonha, se pode adaptar
painel, voltado para o alto, enquanto
que a coluna principal se apresenta
provida, internamento à sua base, de
cruzeta formada por duas placas reciprocamente encainadas.
• Seguem 2 pontos.

n o Novo entretenimento do salão, consistindo eln rógo de palavras, caracterizado essencialmente pelo fato de ter impresso
nos laterais de uni papel folheto
Ou similar de, número variável e
convencionalmente reunidos. em
bloco. vinte ou mais regiões retangulares sobrepostas, paraleJa e
equidistantemente; distr 'buídas
em duas colunas e quadriculadas
em cinco espaços distintos, sendo
que nas regiões da primeira coluna são anotadas as palavras chaves, de cinco letras ditadas pelo
TftRMO N.° 97.776
oponente ou adversário, e nas da
segunda coluna, as próprias pade lá de. outubro de 1957
lavras chaves do participante;
Pontos caractorísticos de: A TJin inspelo fato ainda de paralelamente, trurneeto
de escrita do tipo esferográa estas colunas e na • mesma li— Priv. do invencão.
nha horizontal das regiões dis- fico"
Mate Islanufectsiteng Compsa
oor-se no lado interno ou exter-, nyPapar
— Culver City — Est. da Califór-.10 outros tantos quadrículosi
nia -a- EUA.
-luantas são as regiões e onde se
1.° Um instrumento de escrita do
mota os pontos ganhos de acôr-1 t;po esferográfico. que é especialmmis
com o namoro de letras das te apropriado para escrever com tinta
)alavras "chaves" contidas ou! r.ôbre superfícies calatelradas e/ou
loincidentes com as letras: da pa- oleaginosas e compreendendo um. soa,
avra "secreta"; pelo fato ainda quase receptor de ardendo e uma osfele compreender uma coluna cen- lula metálica rotativameete • seglirá no
xal ou lateral ou seja a tabela dito sequete, caracterizado polo fato
le valores, dispondo-se cada va- da dita aderida tnetálica ter um -acaor na mesma linha horizontal bamento superficial esponjoso •incluinias reolóes e quadriculos; pelo do áreas polidas apresentando uma
ato ainda de na Parte superior superfície de configuração esférica e
o folheto ter impresso as inseri- uma multiplicidade de cavidadeS
ões correspondentes a cada se- minutas receptoras de tinta que estão
or e ainda no mesmo plano das dispostas abaixo da dita superfície es°tunas laterais, duas regiões qua- férica, a impedida do dito soquete
•

„

sendo revestida carn olt material metálico qne não é reativo com a tinta
o tem substancialmente o mesmo les
tencial da esfera e proporciona unta
superfície de apoio resistente ao desgaste para a esférula de acabamente
esponjoso.
Seguem 3 pontos

Inajá/ia° com a extremidade superior
recortada em forma circular, alojado
no interior de- um tubo rígido e caracterizado por possuir na parte superior
do tubo um aro metálico rosqueado que
limita o deslisamento do piatha.
Seguem pontos.

TERMO N.° 97.85Ft
de 19-10-1957
Pontos característicos para: "Dispotitivo devedor de uma faixa, notadamente para instrumento de escrever e •
aplicações análogas" — Priv. de invenção.
Maurice Laurent Josef Wa/laert —
Paris — França.
1.0 Diapositivo do fornecimento da
segmentos de Velhas, notadamente para
instrumentos de escrever, caracterizado
pelo fato que ele comporta uma bainha (5) tendo uma fenda longitudinal (12), esta bainha (5) sendo montada numa parte de revolução de instrumentos de escrever (1) para delimitar com esta parte uma câmara anular (6) na qual fica enrolada uma tira (11), da qual uma extremidade fica
ligada com a dita parte de rotação, para que fazendo girar o instrumento cio
escrever (1) em relação a bainha (5).
dita tira (11) seja proaressiseunente
extraída.
Seguem 6 pomos.

TERMO N.° 101.625
de 19 de março de 1958
Pontos característicos para "Cabida
extensível" — Mod, de utilidade.
Nadir Roga — São Paulo.
- 1.° "Cabide "extensível", cordeadonado a partir de fios metálicos secohartos preferivelmente por cobertura
plástica de colorido qualquer conveniente, caracterizado pelo fato de' que
o mesmo se apta:senta constituído de
duas peças principais em forma aproximada de "U", com ramos alongados
e com as aberturas voltadas entre si,
sendo que a certa distância dos extremos, cada par do ramos á retinido por
pequena braçadeira metálica, enquapto
que as extremidades prèpria.mente ditas se encontram dobradas em forma
de gancho que abraça os ramos da peça oposta, sendo que ainda da região
da braçadeira partem fios metálicos de
menor extensão e que nas extremidades livres se articula a eixo passante
por peça a que se articula gancho suporte do cabide.
Seguem 2 pontos.

TERMO N.° 101.421
TORMO N9 103,410
de 2 de abril de 1958
De 26 de junho de • 1958
P. RoffrruMn-La Rache & Cie. SeRequerente: "Eldográfica" S. A.
chistria o Comércio • — São Paulo.
• cióté Anonyme (P. Hoffmann-La RaPontos característicos de: "Nova dis- che d; Co. Aktiengesellschaft) —Sufposição em caixa vara drops , e análo- Çil.Titulo: Processo para a preparação
gos".
de hidrazidas substituirias de amino1.°) "Nova disposição em caixa pa- ácidos — Privilégio de invenção.
ra drops e análogos". em que a mesReivindicações
ma é composta de uma caixa própriamente dita e respectiva tampa, sendo
1 9, Processo para a preparação de
que a caixa prepriamente dita se-- ca- novas hidrazidas substituidas de Mi-.
racteriza por ser constituída a partir no-ácidos e de seu.s s.:ais, caracterizado
duma única falha (dg. 1) dotada de pelo fato de que o produto cia fórmula
vincos e recortes para dobra; o corpo geral
da caixa compõe-se dum fundo central tv—colli—cclon—co.os
(1), do qual se projetam três trazeinas (2, 3, 4), dobráveis, sendo que a cWo ia tddr.rf. •4beiat3IAMO 44 Ormâla Recl.
parte dianteira é _formada também por
112,-fid-R,
três abas (5, 6, 7), cuja aba central
apresenta um recavado inclinado (8), na qual RI representa um radical
tendo Mais abaixo deste uma parede aracoilo ou o radical de um kildrointermediária (9) de dobragem; á fi- carboneto aliciclico, contendo até 7
xagem das quatro abas dobráveis (3-6 átomos de carbono, ou ainda um rao 4-6) que compõem . o corpo própria- dical alifático saturado linear ou ramente dito da caixa é realizada por mificado contendo até átomos de
um par simétrico de três abas (9, 10, carbono, R2 representa um átomo de
hidrogênio ou u mradicial alcollo, R3
11) que fazem parte da própria falha, representa
um átomo cio hidrogênio ou
e este par simetria° e contraposto de um radical alcotlo ou aedo e R4 retrês abas é incorporado -ao fundo cen- presenta um grupo hidroxilo ou amitral (1), dà ansbon os seus lados de no, R2 e R3 podendo ser ligadas juna
maior extensão; duas destas abas tos para formarem uni heterociclo, ex(0.10) apresentam-se, respectivamente, representa os números 1, 2 ou 3, assim
cora corte (12) O cavidade senil-cir- como seus sais, são obtidos seja por
cular (13), sendo que a última destas meio de condensação de uni ácido da
abas simétricas (11) se dobra e se -fórmula geral
encosta a.ebre.a superfície do fundo interno (1).
R -CO-Ci1-(CH 2 ) x -co-111'.-1111 -R
Seguem 3 pontos.
11
•
TERMO N.o 101.617
Depositada em 18 de março de 1955
Título: "Aperfeiçoamentos em canetas tinteiro" — Priv. de invenção.
Requerente: Fábrica de Caretas
Delta Ltda. — São Paulo,
Pontos Caincteristicos
• 1.0 "Aperfeiçoamentos em canetas
tinteiro", constituída por um pistão

.

1R5

R1, R2, RD e x tendo a mesma Significação que acima,
na presença, de uni carbodiimído e,
se necessário fôr, por melo de desacilaçáo do produto de condensação formado, o produto obtido podendo, em
seguida, ser transformado em um
seja segundo métodos conhecidos.
Seguem-se os pontos de mlmerop
2 a 14..
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=MO N9 104,457

De 13 de agósto de 1958
The Standard 011 Company — Estados tinidos da Aanérioa.
Título: Composição aditiva e com- bustível de motores — Privi4glo de
invenção.
Pontos Característicos
19 Uma mistura de compostos contendo boro, para uso como uni aditivo
para combustível de motor, caracterizada por ter. 5% a 15%, empeso, de
borato de 2 — metil pentatlo —
dlo/ — 2,4 tendo a fórmula

vida de 'um anteparo pr.:.,tetior, da secção do eixo comunicado, Mente- uni túbulo do maior exlevemente Inclinado, ?te encêsto pela sua engrenagem à engrena- tensão (6), o qual é fixado .ou' para as citadas placas.
Seguem 2 pontos.
•

TÈRMO N. o 105.507

gem maior intermediária, de ou- moldado, na parede suPerior externa do receptáculo, e sua extretro pinhão cônico.
midade oposta se prolonga rara
. Segue-se o segundo ponta. •
fora, formando a extrenridade do
sopro, sondo que este túbulo pode
%IMMO N.0 105.661
ser cilíndrico ou levemente cônico.
Depositado em 6-10-1959.
Segue-se o segundo ponto.
Modelo de utilidade.
Requerente: Seiicht Takase —
TERMO N.° 105.698
São Paulo.
Pontos caractersticos do: OrigiPatente de modelo de utilidade.
nal dispositivo asperscir de água
Depositada em 27 .de agôsto da
em 'roupas e tecidos a serem pas- 1953.
sados a ferro.
Titulo: Nôvo calendário ou in1. 0 Original dispositivo aspersor dicador.
Requerente: Albert Wexler.
de água emn roupas e tecidos a
serem passados a ferro, caractePontos Característicos ;
riza-se. por ser constitudo por um
1.0 N6170 Calendário ' ou indica...
receptáculo . era forma circular
(1), quadrado ou com outra con- dor, que se caracteriza por ter o
figuração, cuja superfcie (2) formato trapezoidal, com rasgas
apresenta-se fechada, e na qual longitudinais' e horizontais, -tfma
tem uma abertura para abasteci- do no seu interior discos serrilhamento d'água, dotada de tampa dos.que se unem a cilindros 'ecni
(3), roscada ou não, sendo que movimentos de rotação, em , cuja
na parede superior desta tampa superfície podem ser inscritos
há uni furo diminuto (4), o ele- números, dizeres etc.
Seguo o total de 2 pontos.
mento que promove a aspersão

,De 27 de setembro de 1953Requerente: Edmundo Migliano.
— Estado ,de São Paulo.
Pontos característicos de: Uni
nôvo tipo' de cortador de frios e
ralado aplicável a liquidificadores
de uso doméstico.
Patente de modelo de utilidade.
1.0 Um ra3vo tipo de cortador
de frios e ralador aplicável a 11quiclificadores de uso doméstico,
caracterizado pelo fato de ser
constituído de: uma manga ou
base cilíndrica ou em forma de
cotovelo, cuja bôca superior é dotada de disco cort a nte ou ralador
montado eai pequena seção de .tim
rizada, por ter 5% a 15%, em pêso de eixo central comunicado infecie di-borato de bis — (2 — medi — riormente por meio de duas endiol — 2,4) tendo a fór- grenagens intermediárias, montapentano
das num eixo • dispostO excentricamula
.
mente, sob a face circular da base
ou manga; uni pequeno eixo que
ennRtittildn Dor um
se. adapta • ao eixo motor do liquidificador provido de uma en- tubete (3) alojado no Interior do
TÉRMO NP 105.870
grenagem na sua extremidade• su- receptáculo, e a extremidade inDe 15 de outubro de 1958 .
perior, que se engrena com a in- ferior do tubete não chega a se
termediária maior e, no caso da encostar no fundo Interno do.rePontos característicos para: Almanga ou base ser em forma de ceptáculo; a extremidade _supe- mofada corretora para os pés
cotovelo, para que o disco cortan- rior deste tubete (5), - é passante
Modelo de utilidade.
te ou ralador tome a posição ver- na parede superior, do receptácuMilton R. Levit — New Brunstical, dito eixo é dotado, nesse lo, aí se projetando em diminuta, wick — Nova Jersey — EUA.
local, de uni pinhão cônico e do- extensão; nesta abertura supe3•
Pontos caract&isticos
tado o prolongamento da segun- rior do tubete, incide ortogona/formando uru aditivo homogêneo li.
1.
0
Almofada
corretora para os
quido.
pés, caracterizada por um par de
Segue-se o ponto n9 2.
membros gémeos de material
acolchoante, que constituem o
TEItMO N9 105.175"
corpo da almofada, ligados entre
si por uma ponte inteiriça, uma
De 16 de setembro de 1958
almofada secundária disposta, conerican Cyanamid Company
mo parte integtante,_ nessa _ponie
staclos Unidos da América.
num ponto intermediário entre os
Titulo: "5 — alcali. — 2 — p — halo
1
Atos do Poder Legislativo -- Le53
— benzeno — sulfonamido — 1,3,4 —
referidos membros gêmeos, qs
tiadiazois" — Privilégio de invenção.
dc janeiro a março — Div. nf 844. 170,00
quais são superpostos e unidos
1 9 Um processo de preparação de
um ao outro, formando com a
Vol. II — Atos do Poder Executivo — Deá — alcoil — 2 p — halo — benzeono
referida ponte unia , alça de
— sulfanamido —1,3,4-- tia — dtazóis
cretos de janeiro a março — Div.
prender num artelho, caracteritenda a fla'rmuin, geral
zado mais pelo fato da referida
560,00
.n.° 845
almofada secundária ficar cir.Vol. III ---, Atos do Poder Legislativo — Leis
cunferencialmente espaçada dos
ditos membros superpostos.
de abril a junho , -- Div. n.° 847.. 150,00
Seguem 15 pontos.

COLEÇAO DAS LEIS
1961

Vol. /V

Cai acterizado pela reação de um 2 —,
animo — 5 — alcoil — 1,3,4 —

diazot com um hologeneto p — halo

— benzem) — sulfarillico.
SPguern-se
pantos de

7

números

TÉRMO N.° 105.446
De 25 de setembro de 1958
Privilégio de invenção para:
Separador de documentos.

Thorkild Olsen — São Paulo.
Pontos Característicos
1.0 Separador manual de do-

cumentos, caracterizado por *uma
base provida de uma pluralidade
de eixos transversais e paralelos,
em cada um dos quais articulase a borda inferior de uma placa
de material rígido ou semi-rigido,
recortados em sua borda superior, onde são providas de dize-

res iniciais e números de classificação, sendo a - base citada pre-

Atos do Poder -Executivo — Decretos de abril a junho — Div.
D.° 848
Vol. V — Atos do Poder Legislativo — Leis
de julho a setembro —
n.° 85f
Vol.•VI — Atos do Poder Executivo. — Decretos de julho . a setembro — Div.
n.° 852

Vol. VII — Atos do Poder Legislativo -- Leis
de outubro a 'dezembro — Div.
D.° 854 .
Voi. VIII — Atos do Poder . Executivo ' - Decre-

440,001
200,00

pontos característicos para "Dispositivo para capsular e extrair capsulas
de frascos" — privilégio de invenção.
West do Brasil S. A. 7ndústr1a

Comércio — São Paulo.

e

Pontos Característicos

440,00
180,00

tos de outubro a dezembro — Div.

n.° 855 .

TÉRMO N9 106.610
De 12 de novembro de 1958

520,00

A VENDA:
Seção de Vendas: A. Rodrigues Alves, 1,
Agéncia I: Ministério de Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReentiStIso Postpl

1Q Dispositivo paro, caPs.ular e ex-

trair capsulas de frascos, caracterizado por um corpo cilíndrico tubular,

com tampa superior provida do orifício central, de onde parte um pescoço tubular interno, dotado de aba
anelar extrema, voltada para dentro;
e na extremidade inferior do mesmo
corpo cilíndrico sendo disposta uma
arruela fixa, provida de abertura central com paredes inclinadas ,atravessada por uma pinça formada em duas
ou mais partes, providas de abas salientes externamente, pelas quais se
apoiara sôbre a arruela citada, e ainda dotadas de abas extremas Inferior" voltadas para dentro; e a dita
pinça sendo mantida normalmente

aberta, por molas laminares, fixas In
interior do corpo cilindrict5 citact).
Seguem 3 pontos.

•
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MARCAS DEPOSITADAS
loublijeagão deita do aoãado ooni o .art. 0 do'C-61igo da . Propriedade Intiustslal. Da data, da publicação começará s
sarraels ,pealo-de 'g) dias pára o daferirne;ato,do dido.: pUradte *se prazo poderáb apraeentar Ártlaa oposições ao Departampnto
blacional da Propriedade Industr.:ai .aqueles .que ejillgarem prejudicados vim wconcceaãO do registro requerido
Termo n.° '517.076, le 20-11;1961
Assistência Técnica de Equipamento
Rocloviãrios S.A. ASTER

Minas Gerais

Termo n-° 517.195, de 21-11-1961
Garim Paulista Automóveis Pamosos
Limitada
'São Paulo

lARIM

P1J.TLISTA.

Classe 21
Artigos na classe

IND. BRASILEIRA

Termo n.9 517.199, de 21-11-1961
Malusa S.A. Administração, Participação e Comércio
São Paulo

Classe 11
Artigos na classe

industrio kBrosileiiA„

Brasileira
Termo n.° 517.200, de 21-11-1961
Administração e ParticiPação S.A.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

C
Xrasileirai

Termo n.9 517.201, de 21-11-1961
Maseme S.A. Administração, .
Participação c Comércio'
São Paulo

Classe 46
Ceras para assoalhas

Classe 28
Artigos na classe

Termo .6.° 517.215, de 21-11-1961
oolidor
Indústria de Beneficiamento de
Termo a.9 517.208, de 21-11-1961
Madeira S.A.
Auto Oicina e Garagem Miper Ltda.
São Pado
São Paulo
- SOLIFIx
I n dustria Brasileira

MASIME

Classe 36
.Artigos na classe

.Lind. Brasileira

Tèrrno n:* 517.194, de 21-11-1961
Matadouro de Equidios Lorenzo
Limitada
São Paulo

IORENZO:

Classe 50
Artigos na classe

IND. BR &SILEIRA

Evan — Serviços e 'Administração S.A.
São Paulo

Classe 50
Artigos na classe

Termo n, 517.195, de 21-11-1961
-rodutec — Produtos .do Petróleo e

Termo n.° 517.203, de 21-11-1961
'Revi! S.A. Administração e
Participação, S.A.
São 'Paulo

Tremo n•9 517.209, de 21-11-1961
Daniel Martins
São Paulo
, .4DAVITIF

.-....-,•••n••••n•••n••

São Paulo

`,• SIBITIL
•Ind. Braeileir,

iRODUrrg Ind.
Classe , 47
.Artigos na classe

•

Têrmo n.° 517.196, de 21-11-196-1
oroponhia de óleos Vegetais Santa
Izabel
São Paulo
SANTA. IZABB7--::.

Classe 50
Artigos na classe

Termo as' 517.244, de 2141-1961
Temasa S.A. — Administraçáo
Paeír.lpsção e Comércio
São 'Paulo
s TEMAS.#
Ind.- bree,..1.1eirs

Clussc..41
Artigos na classe

Classe 50
••nn••nn••n•

Térmo n.• 517.197. de 21-11-1961
Tacob jcsé Haftka

São Paulo

MALHPRIA D'ALV-A\.

Termo s..' 517.216, de 21-11-1961
Paulo Queiroz Marques
São Paulo

Classe 21
Artigos na classe

E1TAN Ind. Brasileira'

Técnica Ltda.

Classe lb
Artigos na classi

Termo n.° 517.202, de 21-11-1961

Classe 41
Artigos na classe

Clame 36
Aiiigos na chassi

Termo n.9 517,211, de 21-11-1961
Naspin S.A. — Indústria Química
Brasileira
Paraná

C.B.F.

Classe 50
Artigos na classe

tNOUSTr.tA BRASILEIRA

—

Classe 50
Artigos na classe, -

Z

8BAIIILORA

IND. BRASILEIRA
Classe 2f
Artigos na classe

Termo" n.9 517.207, de 21-111961
E. Paulino Prete
São Paulo

:111W:

'ferino n. 9 517.182, de 20-11-61
Leoa Grossman
São Paulo
\*
•

NOVO HORIZONU.

ELI-GAR

tnd. Brasileira

Classe á
• Artigos na classe

Termo a.° 517.211, de 21-11-1961
Comercial **Novo 1-1wizonte Ltda.
São Pat'r,
•

Termo o,* 517.206, de 21-11-1961
Metaliirgica Eli-Car Ltda.
.
São Paulo

Administrngão
São Paulo

SÃO LIGUL
Ind. Brai1e53'a1
Classe' 50
Artigos na clasm

t4.

G

o

Gek

!til. Brasile:Irá
Classe 48
Artigos na classe _

•

-

V,...9` o

..•n•n•n••••n•n311.

Termo n.° 517.210, c1 e2141-1961
• Pasto Nossa Senhora Aparecida do
Brasil Ltda.
São Paulo

NOSSA SENHORA
• APARECIDA DO BRASIL
NP. BRASILEIRA
Classe 47
Artigos na classe
Termo n.9 517.212, de 21 - 111961
Tecidos Rostan Ltda.
São Paulo

Artigos na classe

Termo n. 9 517.205. de 21-11-1961
Cia. São Miguel de Empreendimentos e

'S.

ROSTAN
BRASILEIRA
Classe 23
Artigos na classe

Ciasses: 3 e 48
Artigos na classe
Termo n.9 517.217, de 21-11-1961
Mecânica Industrial Pinheiros S.A.
São Paulo

--PINHEIROS.;
Industrie. Brasileira.,
"Néttria2tàiw;o._.y'
•
Classe 11
Ártigos na classe
Termo n.° '517.226; de 11-11-1961
Indústria Geral Automobilistica
Ingeauto Ltda.
São Paulo
fNDITSTRI A GERAI
AUTOMOBI LI ST,C
INGEAUTO LTDA.
,Artigos na rias.,

7228 Ouinta-feira 18
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ns. 517.218 à 517.222, de,

21-11-1961
Indústrias Gasparian S.A.
São Paulo

•

B E L.— C R 0 N
Industrio Brasilelra

Têrmo :I.' 517.240, de 21-11-1961
Irmãos Biagini
São. Paulo

Termo n" 517.230, de 21-11-61
Conpanhia Brasileira de Óleos
Guanabara

MARImA

«XANGO»

PRORROGAÇÃO
•-•

Tern ls tis. 517.21.1 •. 517.23-1, de
21-11-1961
Indústria Geral Automob Ilistica
ngeauto Ltda.
São Paulo

I

.

Térnio n.' 517.223. de 21-11-1961
&bien :1 Fototeste Ltda.
São Paulo

Classe 41
Artigos na classe
Termo n." 517.241, de 21-11-1961
José Lourenço. Sócio da Firma, Padaria
Confeitaria e Bar Tupi Ltda.
Rio de Janeiro
Classe 41

.NGEAUTO
Industria Basileira

FOTOTESE
.

'

00"

Jealat,
Artigos na classe

Classe" 7
Classe 11
Classe 6
Classe 31
n?Artigos .na ch.sse

Classe 32
Artigos na classe

(12eute 'to

O ADMINISTRADOR
DE PESSOAL

Indústria Brasileira
Classe 32
Artigos na classe

Classe 8
Artigos na classe
•Termos as. 517.243 a 517.245, de
21-11-61
1.hilca‘vajima-1-1arina Jokogyo
Kaish
Jespão

,g‘t SlidA .4,„

Ter-Mo n.' 517.236, de 21-11-1961
Etimer, Escritório Técnico de Imperrieabilizaçào Ltda.
Brasília

.1/4=

0

22:
. 1 lã 1 3:11
%•
(14

C.7
„,s,.
44#

----,._,..--

Classes: 6, 8 e 21
Artigos na classe

Indústria Brasileira
Classe .16
Artigos na classe -

.

Termo 11 ° 517.237. de 21-11-1961
Irmãos Biagini
São Paulo

Termos os. 517.246 e 517.247, de
21-11-61
Carl Harth Maschinen-lind Zahnradfahrik
Alemanha

DESWICHATUDO

"Cinquentão"

Classe 2
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

9

Termo s.° 517.229, de 21-11-1961
Carlos Vfiheiro Carvalho júnior
Sq:, Paulo

Termo r1• 517.238, de 21-111961
Biagini
São Paulo

Classes: 6 e 11
Artigos na classe

«CLÃ»
nrino n.° 517.239. de 21-11-1962.
Irmãos 13'agini
São Paulo

Precioso »
,

Ciasse
Atiçio turlac'e

Termo n.° 517.253, de 21-11-61
Indústrias Reunidas Bahia Ltda.
Bahia

Termo n.° 517.248. de 21-11-61
Günther Wagner
Alemarirna

INTERPLASTIC

Classe 41
Artigos na classe .

Classe 10
:1. tigos na classe

Tênno n." 517.252, de 21-11-61
Indústrias Reunidas Bahia Ltda.
Bahia

frP 1 fl gici\

,

-

Classe 19
A tigos na classe

Classe 2
Artigo' na classe

Nt.-

Termo n." 517.228, de 21-11-1961 1
Brazilian Ornamental Fishes Importação
Exortação Ltcla
São Paulo

,.

Termo n.° 517.251, de 21-11-61
Indústrias Reunidas Bahia Ltda.
Bahia

eet ctrg gameta.

LOV AINA

Classe 48
Artigos na class*

Classe 46
Artigos na classe

r
J

Artigos na classe

Termo n.' 517.225, de 21-11-1961
Algorta Sociedade Anónima
Uruguai

INDOSIBIA BRASILEIRA

Termo n.° 517.242, de 21-11-1961
1. R. de Alawida 5 Cia. Ltda.
Rio "de Janeiro

Te::rno a, 517.235, de 21-11-1961
Indústria e Comércio de Móveis Verde
Mar Ltda.
Rio de Janeiro

Tr:no ri ° 517.224, de 21-11-1961
Cícero dos Santo&
São Paulo

Janeiro de 1962

Termo .a.° 517.227, de 21-11-1961
Marintrr — Importadora e Exportadora
Limitada
São Paulo

Classe 11
-,sc
Artigos na

Classe 22
Classe 23
Classe 36
Classe 24
Classe 37
Artigos na classe

•

Classe 17
Artigos na classe
•

Termo n•° 517.249, de 20-11-61
Günthcr Wagner
Alminha

INTENS1COLOR
Classe 17
Artigos na classe

Classe 2
Artigos na classe

:
TA.-Mo i. 517.C54, de 21,11-61
Reunias Balda Ltda.
Balla

•

'1

,

V)

,-

. ‘•'

•

•

.
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1.

Termo n.° 517.274, de 21-11-61;
517.267, de 21-11-61
Tertuo
V. Franco S. A. — Materiais Sociedade de Representação e ,C.onlércio
Atlântico Ltda. .-- Sorcal
Para Construção
Guanabara
São Paulo

MA00..,
-

rt A

Nt

C

°

~CRIAIS ',a...A CoNSinuÇA0

Sociedade de Representação
e Comércio Atlântico Ltda.- SORCAL

Nome Comercial

I
• 'Nn••.-

Nome Comercial.
Térreo n.° 517,268, de 21-11-61
Teimo n.° 517.275. de 21-11-61
Associação dos Produtores da .União Escala
Engenharia e Arquitetura Ltda.
Evangélica Sul Americana
Guanabara
Rio de Janeiro

Escala Engetiharia"

-011EN-Cd-'

e

s

Classe 2
Art:gos na classe
na. 517.255 a 517.262 de
21-11-61
Ci.,. Santa de Papel
Sáo Paulo

CASA EDITORA
EVANGELICA

ArquitettilTuda:'

Termos os. 517.276 a 517.278, de
•
21-11-61
Escala Engzaharia e Arquitetura Ltda.
Guanabara

sc'ésia
--

Classes: 32 e 38
Artigos na classe
çf41,1.1

4.to«jjk

AN ri STA-tU BATÃO
Classes: 1, 6, 2. 4, 16, 32
Artigos na classe
n.° 517,263. de 20-11-61
Companhia Santista de Papel
São Paulo

TZrno

Prp
_

44/15$

egtilt)
In ritls.fria Brasileira
Classe 32
Artigos na classe
n." 517.264, de 21-11-61
Termo n.°
Ipesa S. .5. Indústria de Papel
São Paulo.

Térmo n.° 517.269, de 21-11-61
Lu i s Julian Rodriguez Velez
Guanabara
•

Instituto Brasileiro
de Hipnometria
Titulo

Classe 33
Estabelecimento

de

C.A VA LLAR I
Nome Comercial

Brasileira.

• ( -lasses: 16, 50 e 25
Artigos nas classes

Termo n.° 517.266, de 21-11-61
Opus — Obras úblicas e Saneamento
Ltda.'
Gnatiabara

; izouNANÇA

Teano n.° 517.270, de 21-11-61
Drogaria da Lapa Ltda.
Guanabara
(0~14

da ^cCava

Classes: 3 c 48
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 517.271, de 21-11-61
Agência Atlântica Automóveis Ltda.
Guanab.ara

Agência Atlântica
Automóveis

SISTEMA, HOLLERITI1
Classes: 8 e 17
Artigos nas classes
Termo n.° 517.285. de 21-11-6.
ames H.- Lamont t'e Company Li.
Escócia

L A. [I Ot T
Clase 11
Artigos na classeTermo n.° 517.286. de 211N:
United States Rubber Ccm.pari.,
Estados Unidos da América

EU-REWit
Classe 3/
Artigos na classe
Tano n.° 517.287, de 21-11,6i
Touritij Cluz do Brasil " (Socie•
Brasileira de 'Turismo).
Guanabara

—71"
. .. • -

Classes: 33 e 50
&nal de Propaganda
Termo n.' 517.280, de 21-11-61
Banco Tibagi Ltda.
Paraná

Classe 33 •
Artigos na cias'',
Ti:ma° a.° 517.288, de 21-11-61
Fiske Brotbers Refining Co.
Estados Unidos da América

•

.s.Nce

"4 &bate:OCO* \ •

Classes: 33 e 5Ct
Insãgnia comercial"
Termo m.' 517.281, de 21-11-61
.(Prorrogação)
Sua 011 Company
Estados Unidos d.,: América

Termo n.° 517.272, de_21-11-61
.Max Vajnberg
Guanabara

Clas,se 47
Artigos na classe
Termo n.° 517.29, de 21-1141 •
Laboratórios Flubber, S. A.
1"...4 spanliz
•

HUBBER -

Indústria Brasileira'
Classe 40
Artigos -na classe
• Termo n.° 517.273, de 21-1/-61
Manoel Alves Rodrigues Sobrinho
Guanabara
• C -O .S
•D A S

1O
• Classe 16 •
Artigos na classe

c

Termo n.° 517.279, de 21-11-61
Banco Tibagi Ltda.
Paraná

Termo n." 517.265, de. 21-11-61
Fáb,ica de Doces Itanema Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 41
Artigos na classe

Ternio.s as. 517.283 e 517,284,
21-11,-61
• Serviços Hollcrith, S. A.
Guanabara 4: tt

boA reZmouu.

Classe 33
• Titulo de Estabelecimento
"

Indústria

t
JaneWo.. de 1962'

T

Classe 47
Artigos na classe
Termo n.° 517.262, de- 21-11-61
Suo Oul Company.Estados Unidos da América

O R.

p .s

"rR A.13A LH O.

'Classe 32
Artigos na classe

Classe 3
Artigos na classe
Termo n.• 517.290, de ff-11-61
Leber-Agro Mercantil * Ltda.
São Paulo
•

Leber—

Indústria Brasileira"
--- Classe 47
Artigos na classe

'asse 41
Artigos na classe

DIARIO OFICIAL: (Seção III).

/t230 Quinta-feira 18
Termo n. 517.291, de 21-11-61
Rioluvas — aMteriais de Peção Ltda..
Guanabara

ibiuvat

Termo n.• 517.298, de 21-11-1961

Fernando Emílio Carlos Henrique
Scludze
São rani.)

Termo n.° 517.336. de 21-11-1961
Produtos Farmacêuticos Immuna S.A.
Indústria e Comércio
Guanabara

IMMUNA
Indústria- Brasileira

A BOLA?

Classe 36
Artigos na classe
F. Vieira & Cia. Ltda.
Rio de Janeiro •

Termo n.c 517.307. •de 21-11-1961
Indústria e Comércio Marques Ltda,
São Paulo

'ONDE ESTA'

rindabtria Brasileira
rèrnio n. 9 517.292, de 21-11-61

Janeiro de 1962

Classe 3
Artigos na classe

Clase. 32
Artigos na classe

nnn•nnnn•n•-

1 Termo n .9 517.337, de 21-11-1961
aflerno Derivados S,A. Produtos
Farmaieutiros
Rio de Janeiro

Termo n. 9 517.299, de 21-11-'i
Sylvio Piori
• São Pr.ailo

UBIQUIN.

Classe 41
Art,os na classe
Termo n-c 517.308. de 21-11-1961
Indústria e Artefatos de Papéis
"IAP" S.A.
São Pri.,In

IND. BRAS.
Classe 8
Artigos lin classe
Classe 41
Artigos na classe

_
Termo n. 9 . 517.293, de 21-11-61
Destilaria Medellin S. A.
Guanabara

Indústria Brasileira.
Classe 3 •
Artigos na classe
.. --Termo n. 9 517.338. de 21-11-1961
Ary Pimentel Gomes
Rio de Janeiro

••••nn•*.

Te.rmo n. 9 517.300, de 21-11-1961
Induestria de IvIóvels "Dou Bosco"
Limitada
São Paulo

ÁKHALIFFÉ».

0)14.~,(22~.40/4
0-1,4X:da.
Nome Comercial
Termo n. 9 517.339, de 21-11-1961
J. Freitas Pedras Pr.:CIOS 33
Guanabara

Classe 38
Artigos na classe
Termo n.° 517.310, de 21-11-1961
Companhia de Tecidos Schahin
São Paulo

Indústria
Classe 42
Artigos na classe

" COPIPANRIA .D£ ZSCIDO

Termo n. 9 517.294, de 21-11-61
Destilaria Medellin S. A.
Guanabara

ALIKAFFÉ\
Indústria
Classe 42
Artigos na
Termo n. 9 517.295, de 21-11-61
Irnecciinfiex Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo

Termo n. • 517.311. de 2141-1961
Indústrias Textis Tamer S.A.
São Paulo

Classe 23
Artigos na classe
Teimo n.° 517.312, de 21-11-1961
Indústrias Textis Tamre S.A.
São Paulo

Classe 8
Classe 15
Classe 29
Artigos na classe
Tesmo n.c 517.306, de 21-11-1961
"FTA" Fundição Técnica de
Alundnia S.A.
Srio Paulo

Artigos na classe

Comercial

T A E R "
induz trio. Bras i le ira.

CASA BRASIL

''Industria Brasileira

Tiumo n. 9 517.296. de 21-11-961
Fazendas a Confecções Bertolucct S.A.
São Paute

Nome

Termos ns. 517.301 à 517.303,
de 2141-1961
N. Carreira E, Cia. Ltda.
São Paulo

COM.OVOLK
Classe 40
Artigos na classe

SCHMIN "

Classe
Artigos na classe

Termo n.° 517.340, de 21r11-1961
Agrobrasil Empreendimentos Rosais
Sociedade Anónima
Rio de bueiro

CO_ F r'r O LYA
. Indústria Brasileira
Classe 43
Artigos na classe
Termo n. 9 517.341, de 21-11-1961
Ótica Inglesa Dentária-Cirúrgica Ltda.
Rio de Janeiro

" INDUSTRIAS TEXT.TS DAMER S/A,

Ótica InglesaDentária -Cii:Lirgica Ltda.

Nome Comerciai
Termo n. 9 517.335, de 21-11-1961
Humo Derivados S.A. Produtos
Farmacêuticos
Rio de Janeiro

Nome Comerciai
•••••

Termo n." 517.342, de 21-11-1961
Gráfica Goldschraidt S.A.
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO
Classe 36
Artigos na classe
Termo n.• 517.297, de 21-11-1961
• Pazendas e Confecções Bertolucci S A.
São Paulo

Me4swi14i .134S/lE/R41
Classe 6
Artigos na classe
re.../.11.n•••n•

Tbrmo n. • 517.309, de 21-11-1961

Inea

Indústria de Roupas
Afins S.A.
São Paulo

e

Z'Cèt5Sã kusodiklt
Classe 36
Artigos MI classe

Classe 23
Artigos na classe

leidilstria Brasileira"
Classe 3
•
Artigos na classe

38
Cl:
Artigo. !Ir:

e

t:

•

',•,.

,•

. DIÁRIO OFICIAV . (SéçU III)

Quinta:;feir"-a"

t,••• •.•

.••••

:

• •

••••

.

'

Janeiro de 1YoZ z:st
.. rtnAt

Term °. n," 517:343, de 21;11-1961
Sonda S.A. Sociedade de dltos
- Nacionais e Derivados
Alimenticios
São Paulo

n

Titnno n.' 517.351, de"21:11-196I
Jaragua Country Club
Minas Gerais .

Jara'suá Country Clube

DE,F.IkPÇÏ3n`• .

rara e i rif.!

Classe 41
Artigos na classe •
Termo n . ° 517.341, de 21-11-1961'
Sonda S.A. Sociedad ede Oleos
Nacionais e Derivados
Alimentícios
São Paulo
.17.ESIREE
Brazu,i/eird

Classe 41
Artigos na classe
Termo n." 517.345. de 21-11-1961
Renato Proença
São Paulo

Termo n.° 517.359, de 2r-11-61
Americo Meireles La Porta e Ernesto
Meireles La Porta
Guanabara
,
tloVt1WO PRO REFORMAS DE bAbt.

•
•
•
iaragua

,INDUSTRIA BRASILEIRA,

:1nd .Brasileira

Classe 33
Artigos na classe •

Classe 46
Artigos na classe

Termo n.° 517.353, de 21-114951
Jaraguá Country Club
Minas Gerais

Tèrmo n.'' 517.361, de 21-11-61
Fábrica de Molas São Cristovão Ltda.
São Paulo
•

INDUSTRIA CRAS I LE IRA
•

Indastria 3r4aileir1
Classe 41
Artigos na classe

INDUSTRIA BRASILERA
Classe 7
Artigos na classe
Termo n." , 517.345, de 21-a 1•1961
Sociedade , Pau al sta ec A.a.afato3
Metalúrgicos S.A.
São Paulo

94gWetitaftic
11-1,15É-t4.-:a

.V.rrkzileira

Magazine

: lasses: 8. 21, 24 25. 33, , . 35, 36 e 37
Aros na classe

MERCORIu
Classe 3
Artigos na classe

Mb"

nrrno iiY 517.364. de 21-11-61
Ediçãas s •l APIVI" Leia
Minas Gerais

Classe 33
Artigos na classc
Temos ns. 517.355 à 517.356, de
21-11-1961
Comercial Administradora Mineira
Limitada
Minas Gerais

N
5:-

‘t,,
. Termo n.°. 517.369, de 21-11-61 =5,,a'•‘a
São Paulo Alpargatas S. A.
.
São Paulo.

Indústria Brasileira
Classe 32
Artigos na' classe

Classe 33
.Clarae 33
Artigos .na classe

Termo n.° 517.365, de 21-13-61
Indústria de Laticínios dos FaaendeirQS
de dabléia S. A.
Minas Gerais

4~0

Termos os. 517.370 c 517.371. de
21-11-61
Triquatros Instalações e Confecçães
Metalúrgicas Ltda.
Gnanabara

TRIOU,NTROS,
DUSTRIA-BRASILEIFa

Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos na classe
11n•••••n•••n•nn•

Termo ta' 517.356, de 21-11-61
Cavalcante õ Cia.
São Paulo

Royhéig.pd

Retrel

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira •

1

'

Classe .36
Artiçíos na classe

Termo n.' 517.372, .4 21-11-61
Spnny
Indústria Eletrônica Ltda.
São Paulo

SP

Indústria Brasileira
Classe- 8
Artigos na classe •

4CW

Classe 37 a
Artigos na classe. a
—
Termo a.° 517.358, de 21-11-1951
Racuaseradora de Tá.atores
Retrai
Equipamentos Luta.
Rio Grande da St:1'

Cla'sse 21
Arti g os na classe

Classe 8
Artigos na classe

Classes: 8 e 5
Artigos nas classes

.CLID dici" Corció

Quem São OS CIMPau0S't

Di:44.-, 5

Termo n.° 517.363. de 21-11-61
Cia. Melhoramentos de São Paulo Indústrias de Papel.

Classe 33
Artigos na classe
-- • Termo n.° 517.35-1. de 21-11-1%1
jdraguá Country Qui,'
Minas Gerais
a
. a
S•
"Jarag/U/

Termo n." 517.3:9, d.- 21./1-1961
Itarnar, Silva 'Bcrges
São Paulo

lridtls/:,4 8±. Br.lanile,Ira.

:

Classe 21
Artigos na classe

INDUSTRIA RRASILEI RA
Classe 42
Artigos na classe

Cla.rae '8 .
Artigos na classe

Classe. 37
Artigos na classe
.
_
Termo n' 517.550. dz. 21-11-1961
/rgasizacão Brasilei r a de Iojas Ltda.
Rio Grande .do Sal

.

Classe 33
Titulo

OURO • NEGRO'

21-11-1961
Urino a." 517.357.
Itamar _Silva Borges
São Paulo

finesse

Adsea—cria- Maritima e- Fluvial .
SIO DA PRATA

Termo a.° 517.362, de 21-11-61
Sociedade Agrícola Conceição Ltda.
•
Rio Grande do Sul

Termo n.° 517.345, de 21-11-1961
Joaquim Pinto Júnior
GuallabZira

c&-vbasta

•

Classe 36
Teimo n.° 517.360, de 21-11-61
Artigos na classe
Hennanny Indústria e Comércio H1G
S. A.
Termo n.° 517.368, de 21-11-61
Guanabara
Agência Marítima e Fluvial Rio da
Prata Ltda. Paraná
KISSA-51°

Têrmo ri.° 517.352, de 21-11-1961
, Jaraguá Country ellib
Minas Gerais

ITAP,EVA

Classe 32
Artigos na classe
--Termo n.° 517'.347, de 2141-1961'
Alta Paulasta S À. Cc' mareio de
Automóveis e Máquinas
.11grkals
^S::0 Paulo

Kiymoners Sp.ort. atta.
vé••••4

Classe 33
Artigos na classe

Classe 33
Artigos na classe

SÃO CR ISTOVX0

REVISTA
D O G'
B A I R O S

Tèrmo n.° 517.367, ''clé 721-11-61
Cavalcante t3 Cia.
São Paulo
•

Termo n.° 517.373, de 21-11-61
Labire Caldas Bizarro
Guanabara

o eagodea
Classe 32
Artigos na classe
Terno a," 517..374, de 21-11-61
Lahire Caldas 11:zarro
Guanabara
Zeta

eattnCLU

Claàse 32
.Art'ttos na classe
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Termo n." 517.375, de 21-11-61
Lahire Caldas Bizarro
Guanabara

042eta, da Çucilizagaita

Termo n.° 517.384. de 21-11-1961
Thomaz Garcia
Rio Grande d'o Sal .

Termos as. 517.376 e 517.377, de
21-11-6i
ielion Engenharia Comércio Lndüstria
Ltaa .
Guanabara

Termo n.' 517.390, de 21-11-1951
Têrcno n." 517.396, de 21-11-61
Laboratórios joma Lt(-11a.
• Laboratii S. À. Indústria Farmacêutica
São Paulo
São Paulo

•

d-",e1Megibaa

Classe 32
Artigos na classe

I ndústria

_

_

Janeiro de 1962

ech-ted

Srrisiteire

Indústria Brasileira

Classe 3
Artigos na el3sse

Classe 3
Artigos na cif-3C

n." 517.385. de 21-11-1961 S. A. Inchislria Facataceut:.-a
São Paul,a

Classe 3
Artigos na classe

'Termo n." 517.391, de 21-11.1961
Novaq i rn ica Laboratório2 S . A .
Sio Paulo

"feinios Os. 517.397 a 517.404. de'
21-11-61
LaboratU S. A. Indústria Falinceutica
Paulo

taddiZána 0~Ctfoie
IMUSTRIA BRASIL.EiRA
Cli.-,sse 3
Artigos na classe

w. ri, mã

ENDÚSTRIA BRASILE:61J.
Classes: 17 e 28
Artigos nas classes

• Inklústria

Traio
517.386. de 21/41-11.1961
'boratório Farmaintion
Suo Paulo

.

ClaSm:

Termo n.° 517.392, de 21-11-1961
-'-'-oratório Farmaguion ftd? .
São Paulo'

)RORROGACÃO

—
Termo n.9 517.378, de 21-11-61
Stemo Equipamentos Eletrônicos L,cla.
Guanabara

STE E0
Indústria Brasileira,
Classe 8
_Artigos na classe
Termo n.° 517.380, de 21-11-61
- "Cantiga da Rua."
Guanabara

Classe 3
Artigos na classe•,

Avahn

LA RINT\L

Trirnelarsan

3.
Artigos na classe

Cl.sse 3
Artigos na classe

Termo n.° 517.393, de 21-11-61
Laboratório Honorterápica S. A.
o Paulo

Termo n.' 517.106, da 21-11-61*
Promind Engenharia Química. Indústria
o Comércio Ltda.
São Paulo .

P drn n
Indústria Brasileira

Termo s.° 517.388, de 21-11-1961
N,Kagulinica Laboratórios S.A.
São Paulo

Classes: 4, 6, 16, 25, 33 e 50
Titulo de Estabelecimento

Classe 3
Artigos na classe

Classe 3
Artigos na classe
Termo n•° 517.383, de 21 - 11 - 1961
'.aboratório Yatropan S, A.
São Paulo

Neo-Rinobió

Etatnil
indústria Bras
- fieira

nI,'S_SSUMpçãO
Indústriã

Termo n.° 517.389, de 21-11-1961
Laboratórios Jorna Ltda.
São Paulo

prenocleit
mdústria Brasileira
Classe 3
Artigos na zbIss*:

I

Classe 3
Artigos na classe
Têrmo rt, 517.395, de 21-11-61
Laboratil S. A. Indústria Farmaceutica
São Paulo
•.'ALED,O1PA:7.71,¡•

--

Classe 3
Artigos na classe

Indústria brasiielra
Classe 3
Artigos na classe
,é•

Tênno n.° 517 . 407, de 21-11-61
Piorou()
Assumpção Lida
São Paulo

Termo n.9 517.394, de 21-11-61
Laboratil S. A. Indústria FarmacCutiza
São Paulo

Classe 3
Artigos na classa

Indústria Brataileirs

g emo n.° 517.405, de 21-11-61
Société Des Usines Chimiques Rhône•
Poulene
-Prática

. .:?asse

—
Termo n.9 517.387, (.1 ,: 21-11-1961
1\1<waquitnica Laboratórios S.A.
Suo Paulo
Artigos na clãSse

Cl.ssc 3
Artigos na Classe

Termo n.9 517.382, de 21-11 - 1961
Novaquimica Laboratórios S.A.
São Paulo

i

PROhrstPGAçA0

indústria Rrasileira

Classe 32
Artigos na classe

Classes: 1. 2, 3, 10, 41, 42, 43 e .18
Artigos nas Classcs

Artigos na classe .

PRECO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 2,00

Classe 36
Artigos na classe

n••n•

47...••n•nn•
Termo n.9 517.408, de 21 - 11 - 61
Refrescos do Brasil S. A.
São Paulo

Refrescos
do Brasil S /A.
Título

