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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO
. DIRETOR GERAL
Dia 22 de janeiro de 1962
Desistência de processos
Odenwald Chemie GMBH declara a desistência do Urino n.°
96.884 - privilégio de invenção
- para Sacos ou artigos de uso
similares de fôlhas de polietileno
- arquive-se o processo, em face
'd a desistência expressa da firma
requerente.
D'Almeida e Souza - declara
a desistência do têrmo 105.780 'Aperieiçoamentos em ou relativos
a blocos de concreto para pavimentação - anote-se a desistência
e arquive-se o processo.
Exigência
N." 94 051 - Edit Dell'Ing.
Renato Plana & C. S.A.S. --cumpra a exigência.
Diversos .
•Diogo Ferreira-Junior - no sentido de • restauração da patente
número 2.040 modêlo de utilidade -- preliminarmente concedo
a restauração da patente de modélo de utilidade - nos têrmos
'do artigo 206 do Código, uma .vez
que so 'tratam apenas de duas
anuidades em atrazo.
Aristides Warto -no recurso interposto ao deferimento do têrmo
n.o 76.727 - privilégio de invenção - Estabilizador aperfeiçoado
para projetil de - Société Nouvelle Des Etablissements Brandt
- considerado que o despacho que
deferiu o presente pedido, foi publicado a 26 de novembro de 1955;
tOnsiderando que a petição de fls.
41 subscrita por Aristides Warto
- foi apresentada a 11 de fevereiro de 1056: considerando que, em
vista dis po. aquela petição não
pode ser considerada como recur•
so, uma vez que ultrapassou de
muito o prazo de 60 dias, estabelecido em lei; resolvo desprezar
a referida petição, e determinar
seja dado prosseguimento final a
referida petição, e determinar seja dado prosseguimento final ao
pedido, notificando-se a requerente para efetuar o pagamento da
taxa final • da expedição da patente.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Notificação: É convidado Aristides Warto a comparecer a êste
Departamento a fim de efetuar o
pagamento da taxa final do têrmo n.° 76.727 - privilégio de invenção.
Importadora 0-Mi Limitada no
pedido de desarquivamento do têrmo n.° 115.585 - modêlo de utilidade - concedo o desarquivamento do processo, nos têrmos da
lei, determinando que se prossiga
no andamento do mesmo, uma
vez que não tem cabimento a exigência.
Divisão. de Privilégio
de Invenção
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 22 de janeiro de 1962NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 132 do
Código da Propriedade Industrial,
e mais DEZ DIAS - para eventuais juntadas de recursos, e do
mesmo não se, tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim 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 134
do Código da Propriedade Industrial.
F0r4m deferidos os segiuntes
pedidos de privilégio de
invenção em face do
laudo técnico
N.° 62.954 - Processo para o
aproveitamento de gás sulfidrico
sulfeto de carbono oxissulfeto de
carbono e compostos sulfurados
congêneres em gases de escapamento húmidos - Chemiebau dr.
A. Zieren G. •m.b.H.
Garage TransporN. o 65.891
tável - José Horak.
N. o 67.937 - Colas paia colar.
elementos porosos de construção
- Farbenfabriekcn
Dayera
•

N.° 72.538 - Gazeificador para
lanternas a pressão - Henryk
Stanislaw Bergzely.
N.° 74.877 - Aparelho para medir o desvio de sondagem - Sooleie Des Prospection Eletrique
Procedes Schlumberger.
N.° 76.394 - N'ovo modêlo Sie
esticador para ponta de colarinho
- Luís Flávio Fernandes de Faro
e Antônio Cláudio.
N.° 76.695 - Utensílios de limpeza especialmente para limpar
pisos vidraças e similares.
N.° 76.997 Nôtro modêlo de
eixo para pedais de bicicletas e
veículos similares - Inge Ljumggren.
N. o 77.596 - Um disco tensor
para filtros - Hans Otto Albert.
N.° 79.780 - Aperfeiçoamentos
em barbatanas flexíveis - Slecas
Limitada.
N. o 81.610 - Explosivo empaco-.
tado e processo de detonação The Mauznee Colieries Co.
N. o 82.344 -Nova máquina de
lavar roupa - Refor Manufatura de Máquinas para Indústria
Limitada.
•
N. o 83.170 - Nova objetiva
complementar para máquinas cinematográficas - Superatrações
Diversões e Propaganda Limitada.
N.° 83.413 - Processo de fabricação de chapas isolantes de aglutinante artificial compostas de fibras de vidro de fibras minerais
ou de fibras de escoria Actien
Gesellschaft Der Gerresheimer
Glashuttenwrke \Tann Ferd Hen.
N.° 83.544 - Processo e películas- p olimericas termoplasticas E. I. Du Point de Nemours And
Co.
N.° 84.178 --- Aperfeiçoamentos
em pasta arquivo - Lucia Pezzotta Semperboni.
N. o 84.379 Dispositivo para
lavar roupa - Angel Guillen Pico
Juan Peres Estruch e José Maria
Laborde Rodrigues.
- N.° 84.416 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a mecanismos de
enchimento de canetas tinteiro -Indústria e Comércio de Canetas
Pilot Pen do Brasil Limitada.
N.° 84.930 - Novo macald
dráulico - 0Sva1elo Nur!,

N.o 85.234 - Elemento protetor
e rasgador para fitas auto adesivas - Tion Tinten Und Kiebstoffwerk Gesellschaft M.B.H.
N.° 85.302 - Aperfeiçoamentos
em colarinhos de camisas - Indústria Dante Ramenzoni S.A.
N.° 85.421 - Máquina e processo para a formação de fibras de
vidro - L. O. P. Glass Fibers
Company.
N. o 85.504 - Molde para encurvamento de vidro - Pittsburgh
Plate Glass Co.
N.° 85.609 - Um dispositivo
dispensador e cortador de fita e
método de fabricá-lo - Charles
Castelli. N.° 85.844 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos ao aquecimento
de corpos de vidro - Pittsburgh
Plate Glass Co.
N. o 85.848 - Processo para produzir cloranfenicol - C. F. Boehringer & Soehne G.M.B.H.
N. o 85.870 - Unidade de envidraçamento de chapas de vidro
multiplas - Libbey Owens Ford
Glass Co.
N.° 86.027 - Aperfeiçoamentos
em queimador para fogão a- gás
- Faet Fábrica de Aparelhos Eletro Térmicos S.A.
N. o 86.237 - Ceifadora de contorno de unidades multiplas Fred Payne Martin.
"N.° 86.729 - Discos colorido de
rotação conjugada - Plásticos
Ideal Limitada.
N. o 86.829 - Lapiseira em par•
ticular lapiseira esferográfica em
que a mina passa por pressão axial
do dedo para a posição de trabalho e por outra pressão axial do
dedo para a posição de ' repouso
sob ap rovitanento de fôrças elásticas r estabelecedoras e comando
por meio de curvas - Gunter
Schulke.
N.° 87.230 - Aperfeiçoamentos
relativos a máquinas de lavar roupa - Hoona United.
N.° 87.210_ - Processo para
fabricação de 1,4 dieno 3 cetonasa
da série dos esteroides Farbwerke Hoechsta Aktiengesellschaft.
N. o 87.276 - 1-rocesso de fabricação de ncafos agentes alvejantes
óticos - Compagnie Française
Dçs, INDfieres Colorantes.'
N . ° 88.478 - Aperfeiçoamentos
na motorização de tornos -- Máquinas Agrícolas Remi S.A.
-
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- As Repartições' • Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á públicaçãc nos
jornais, diariamente, , até .,ás
15 horas, exceto aos . sábados,
quaiido deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ouomissões, deverão sei formuladas . por escrito, á Seçãn de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos, oficiais,
- Os originais deverão ser
dactiloprafados e autenticados,
por 'quem de di- ressalvadas,
reito, rasuras e entendas.
- Excetuadas as para ;o
exterior, que serão _sempre
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, ém qualquer época, por seis 'meses ou um ano.
- .4s assinaturas • vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
. Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali.
dade de suas assinaturas, na

- As Repartições Públicadm
cingir-se-ão ás assinaturas.
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
PIRATOR-GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reCHCFC DA saçÃo os aanaçÃo
CHEFE DO ssnvicb ca. puoucan.3as
messa
de' valores acompanhar
-MURILO FERREIRA ALVES • • MAURO MONTEIRO
dos de esclarecimentos quanto
•
DIÁRIO OFICIAL
á sua aplicação, solicitamos
sinao ,b,
usem os interessados prefeSopeio de publicidade de expediente rio Departamento
rencialmente cheque ou vale
Naelonat da Propriedade Industriai da Minietério
postal, emitidos a favor do
da Indiântrla • Camarata
Tesoureiro do Departamento
Itr&li atati (Me oficina* de Departamento de Imprensa Nacienal
de Imprensa Nacional.,
- Os suplementos ás edições
dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
FóscroMos
os solicitarem no ata da' assiREPARTIÇÕES E PARTICULAREB
natura.
Capital e Interior:
Capital é interior:
Cr$
450,00 --0 funtionAt público feSemestre . . Cr$ '600,00 Semestre
para fazer jus ao des.
900.09 deral,
Cr$
Cr$ -1.200,00 4no..
Ano
ecoai°.indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior: 7/
esta condição no alo da assiCr$ 1.000,00 nalara.
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
- O custo de cada exemplar
parte superior do enderèço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avutsà, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de 'evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decarrido.

,EXPEDIENTE •

111•••••n•

N. o 93.284 - Peliculas_ dá -poN. o 88.995 - Recipiente para
transportar material a granel .st- limeros elevados lineares de probre veículos - Gebruder Buhler. pileno e processo para sua produN. o 89.757 - Processo para a ção - Montecatini Societá Geneelaboração de poliolefinas - Hér- raly Per L'Industria Mineraria e
cules Powder Co.
N. o 89.881 - Pla,stificante e es= N.° 93.709 Aperfeiçoamentos
tabilizador para resina poliviniii- em processo para a produção de
ca Food Machinery And Chemi- um tecido testa de linho -Broadhrst Lee .Co. Limited.
cal Corp.
N. o 93.954 - Conjunto de válN. o 90.705 - Processo de preparação de cetoesteroides não sa- vula e bola para regulagem do
turados - Les Laboratoires Fran- nível máximo de filtros talha Georg Ptak.
çais de Chimioteraple.
N. o 94.167 - Prensa calandra
N. o 91.243 - Dispositivo para
Vidro com rolos divididos em
apertar as volutas de fitas metá- para
- Pittsburgh Plate Glass
licas e travá-las quando estica- seç5es
daes.- Usabra Indústria e Comér- Co.N. o 94.466 - Processo para a
cio S.A.
fabricação de correias sem emenN. o 91.321 - Processo para a da de couro e produto resultante
produção de películas de celulose
Aristeu de Lima Ribeiro.
regenerada aperfeiçoadas - E. I.
N. o 94.604 - Processo para a
Dupoint de Nemours-And Co.
conexão mútua de duas de reN. o 91.834 - Aperfeiçoamentos tordo de pelo menos uma estrutunos tubos para enchimentos de ra em feitio de chapa de material
sacos mediante válvulas - Marius chapeável - Ducati S.A.
Berghgrafht.
N. o 94.692 - Aperfeiçoamentos
N.° 92. .342 - Conjunto de freio em • aparelhos de controle para
para elevadores - Oco. W. King .queimadores de combustível - RoLimited.
bertahaw Fulton Controls Co.
N. o 94.784 - Processo para preN. o 92,444 - Máquina com
êmbolo rotativo - Fried Krupp paração de poliprolenos - Union
Motoren Und Kraftwag Genfabri- Çhlmique Belge S.A.
N.o 95.413 - Processo e apareken G.M.B.H.
para tratar películas tubulaN. o 92.445 Aparelhos almo- lho
res te rmo- plásticas - Canadian
fadados para Os pés - Williara
Industries Limited.M. Scholl.
N. o 95.639 - Solda de projeção
N.° 92.655 - Aperfeiçoamentos
relativos a processos de eletrodia- a arco elétrico - Union - Carbide
lise .--- The Permutit Co. Limited. Corp.
N. o 93.218 - Apa relho para po- N. o 95.818 - Máquina, abanalir vidro plano - Phisbur gh Plate dora de café e cereiais - maroyama Noda & Yokomichl.
.
Glass Co.
Filtro de ar a ba- , N.° 96.782 - Processo para
N. o 93.254
nho de óleo -4- rilterWerk Mann pre p ararão de derivados bãsicos
da unida SaliciIica que tkcilraends' HUMInel

te forman sais hidrossolfweis
Knoll A. G: Chemische Faiaria
ken.
N.° 97.182 - Processo de produzir condutores para . eletrodos e
os eletrodos obtidos - Nicolas de
Makay.
. N. o 97.264 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos á instrumentos de
sôpro - do tipo de lingueta vibratil
ationados 'por foles.
N. o 97.340 -Processo de produzir camadas superficiais resistentes ao desgaste - Deutsche
Gold UndSilber Scheideanatalt
Vormals Ro-essler .
N. o 97.725 - Maquina desflbradora automática e transladárei - Helmuth Scholz.
N.° 97.803 - Processo pára estampar testeis - Ciba Société
Anonyme.
N.° 98.655 - Compartimento de
separador plano -: Gerbruder
Buhler.
N.° 98.682 - Processo para ligar duas partes de metal vedadas
à vácuo e fabricação dum objeto
com emprègo Ode processo N. V. Phe/eps Gloeil ampenfabrieken.
" N. 98.738 - Instalação para a re-

alumia/o em tiras - Lendo Products
Incorporated.
N. 99.677 - Aparelho de Medir The Sheffield Corp.
N. 99.769 - 51aquina para 'Carimbar Selos em artigos pastais - PR•
••
ney Danes Inc.
osiiivos • CompaN. 99.979 - Disp
redores Addressograph Multigraph
Corp.
N. 100.447 - ProcesSo para a rebele:não de lacas do resina artificia/
Pigmentada Dispersive/ em ' meio
aquoso - Ciba Socicte Anonyme.
N. Er0.45.2 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a rniol oinr e fu rrein a e
l a Unilever N.V.
-dei
N. 109.405 - Processo de impedir.
a infecção posterior do lado esterilizado de um material em folha unilateralmente esterilizado para fins de
embalagem" - Alpura
N. 100.496 - Processo de produzir - embalagens esterilizadas cem emprego de material de , embalagem
consistindo pelo menos parcialmente
substancias. orgânicas'
de
A.G.
N. 100.530 . - Processo ..de preparação de novas glutaconimidas .•
Chimie et atornistique.
N. 100.590 - Mancais axiais ou.
de enlata° para gerador de roda vertical ' C.artadian Westinghouse Company Limited.
N. 100.603 - Mecanismo de. pressão - William .Schan ti.; Co.
N. 102.641 - Processo para
parar uma dispersão esteve' de UM
composto basico contendo anagnesio
Continental 011 Co.
. N. 102.664 - 'Instalação de produção de corrente continua laclaira g e des -velhices: sur.. reil.
a produção de polimeros. lineares de
alto peso molecular de alta olefinas
e processo paru a, polimerização de
a
' lia °leiloas com esses catalisadores ? ' - Montecatial Socleta Gerlerrl
Per. L'Industria Mineraria e Chinica
e Karl Ziettier.
. N. 1(12.735 --t Gerador E -!1.:..;,0

moção pen eumática de aparas
de fio
em imi q uiors de fiação Praz
Struber.
N. 99.262 - Aperfei
co njunto mecânico p çoamentos em
ara abrir niallms
tubtdares"
Luiz Romano Collottl.
N. 99.379 - .Aperfeiçournento em
compensador ajustável,. dea traze
Geo cred Eletric Co.
N. 99.544 - Maneais urra fusos
em filatórios e torcedeiras
Skf
Gerfahriken Gesellschaft MIL
Rewhennkter Haftung.
,
' •
99.646
Processo de preduz'
Glnéels BiA ` TereiliCitÀ
.t.n.
tieley A.G.
Angelo
• É•• •
N. • 99. ss .e= processes 'e AparokhP • N•,. OR-7A1 :
liara pintar: e formai. .MatFrial
ou relativos a process o s de fa:•riL.i:

.1
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.
çféo de atineis sle
:i;csinent e isolaitN. 1410.2:;;; ---. ,SperfáSssialszosto el iiN. 101.-U7 -de produ- fibras testeis -- Castildrneas Higis
ries slotrclos c.,quellia COIldutur e a porificação" de carburei, de tongstc- I sie ril:soiliamidss . P.s.,:izso
antraquinoninas u!,: Drsl.t Loarsitity Lunded.
‘. paneis fabricados puá' Lal.s presso.s libo - General Electi wo Co. ; produtos . s: ¡In obtulos e as aplica N. 102.188 - Aperfeiçoamentos em
;- N. V. Philips GloeilanipenfahrieN. 100.237 - Processo- de "obten- I çóes cies ,I1;: . mos' - Sn mio/ 5-9.
buchas para coletores de motores e
•
ken.
1:50 dr hl e tetracli~tHeno -- SoN.. ló1.49ã - Endwlagens . de Sn- (miras finalidades - Alcardo Veschl.
N. 102.770 - Aparelho lidia
cicie D•clectro (linde D'eleetro nue- i tiras - - \V" ard F. Zoller e , j,,ii ii
N. 102.189 - Processo para 'a preeletrolise de sais de metais alcalinos tallurgie et tles
. .
._ .acieries eleetriques 1.. Neuttayer.
prraçrio de móveis ftalazinas - Ciba
Asabi Goro&
u RS bastai liaisha. D'ugloc.
N. 101.531 - - Agentes Tensio AG- Societe Anonyme.
;- N. 102.785 - Dispositivo Semi
N. 100.240 - Processo de produzir vos do tiso Ester - General Aunou:
N, '.02.200 - Processo aperfeiçoaCondutores --- Rádio Corp. of Ame- agentes igurlizadores e removedores. X: Filio Corp.
mento para a polinterizaçã% do alta
Álea.
- Sandoz S.A.
•
is
Iii
.550
Itegolação
eletrinica
(definas
montecatini societa generale
. N. 102.787 - Inibidores de corN. 100.518 - Um' novo sistema de ce temperatura para vulcanizar per L'Industria Mineraria e Chimica
rosão e processo para preparar dis- carroseria• ou coletor adaptava ao pneurnatiros
persão estável de aluminio basico 'em chassis de qualquer veiculo motori- Rubber Co . .- 'lhe G, -.dl-eu r Tire S. e Em el Ziegler.
N.. 102.203 - Tampa ConstitUda
uivo lubrificante - Continental zado para carga trrnsporte e descarga N, 101,617 - Me:: . àisia o de avanço
por capsula roscada - Vaessen
OU• de forma mecanizada de materiais a pc:ra maquinas de costura
The"
Selioemaker Holding N.V. .
N. 102.792 - Mecanismo Operador gran el - Aldouio Q ueiroz d o Alua - - inger manufacturai ,' Co.
N. 102.212 Processo de prepapura interruptores de circuito --- rol.
b
.N
.
101.618
Aperfeiçoamentos
em
ração de uni acido polibidronaftaleAl'estioghouse. Electric Corp
N.
100.338
Aperfeiçoamentos
em
ou
relativos
a
ligas
de
bronze
fosteN. 102.1429 - Processo para pio- cilin dro deposito preferencie Intente roso e produtos COM à mesma fahri- ide° substituido , e de seus esteres Les Laboratoires frrnçais de ellimioduzir compostos carbonilicos para tingir fibras artificiais lã de cados - The Unitd Wire. Wire therapie.
Standard 011 Co.
caseira, sujeitas a forte encolhimento Works Liiiuitei!.
N. 102.231 :-.SAperfeiçoamento et&
N. 103.022 - Reator Neuirtudco -- nos tratamento em baldios - Ober- . N. 101.666 --• Processo pars a
General Dynamics Corp.
maier do Brasil 5.A. Equipamentos obtenção de 6 cloro triplamina - Les material . . organ ico • terniosensivel N. 103.03/1 - Polimerização Cata- Indostriais.
Electric Co.
, J.:iliba-aloires Français de Ghludotha- General
falco dc Olefinas - Union Carbide
N. 102.236 - Instalação electro
N. 100..146 - Processo ir ('a a te- ra id e• -seorp.
tire seletiva demudança
bricaçãii de atra cupro ftalocianina
N. 101.868 - Processo aperfei- pnetunatica
N. 108.062 - Indicador do ultra- estarei a Solvestes -- Cilia Societe çoado
de velocidade -- Fabrica. Italiana
da
sintese
da
reserpina
reSpeCr
passe de um vrlor predeterminado da A TIOnyllie .
tivamente de alcaloides de serie da Magneti Marelli S.p.A.
Intensidade da corrente num circuito • N. 100.702 - Purificação de fun- reserpipa -- I,es Laboratoires Fran.N. 102.211 - Processo para a
elétrico - Teco Seciete Anonyme.
produção de tiretanas - liondry pro(lições por inss fiação de cal, pulve- Cais Chindotherapie.
Corp.
N 108.068 - Peça Transmissora rulento e oxigenio - Institut de ReN. 101.673 -- Processo de piepara. cess
ik torça de impacto - Ingersoll cherebes de la Siderurgle.
N. 102.28E- Novo bico de baii)ba
40 de redivados de ioimbauo - Les
iSand Co.
N. 100.730 -- Processo e aparelho Laboratoires Fra nçris de Chimiothe- para encher cantaras de ar - Trclo
N. 103.073 - Aperfeiçoamentos os parr
Honma
fundição a vamo - United rapie.
.
dispositivos para gerar por- indução Males Steel Corp.
N. 102.20C -7- Mecanismo . de ali- N.
101.706
Processo
para
a
pronma descarga elétrica num gás á
N. 100.749 - Sistema de
de 3 sufanilamdo 6 metoxi.piri- nhamento do material de registro baixa pressão - Commissarita mil oniatico , - Ford Motor Co.controle dução
dazina Aklieselskabet Grindstedvaer- The Yational Cash Registe'. Co.
ttett ergi e • A'om lqite
N. 102.302 - ProCesso pan'a poN. 100.752 - Processo .para a tas Iceis
.
Processo para a mo- bricação de azo Corantes Snétaliferos
N. 103.120
N. 101.709 - Apareiho • eletrico de limericação . de alfa (definas para
dificação de pcdinicros de olefinas
- Ciba Societe Anonyme.
obter polimeros lineares deflito peso
bolso - Waldetuar Witte.
The lubrizol Corp.
• N. 100.771 - Slancrl Intermedia- N. 101.745 - Circuitos mono es- molecular ritamento cristalinos N. 103.132 - Processo de produ- rio para eixo propulsor - Cleveland o: reis -- \Vestem Electrió Co. lueor- Monteeatini Societa Generale per
zir novos derivados azilidinlcos
L'Indostria -Mineraria é Chimica •
Steel products Corp.
porated.
Sandoz S.A.
N. 100.828 - Processo, para rei sN. 101.757 - Maquina centrifuga Karl Ziegler.
' N. 103.391. - Envoltorn Metalico cupesar compostos volantes de fluoro totalmente automatica - Esteban.
N. 102.321 - •Melhoramento das
G.y Bell Corp:
. . condições de funcionamento dos mee para purificar metais' ou carboretos Charles •Masson.
N. 103.653 - Bolor para condido- em fusão - Paul August Franz BruN. 101,775 - Processo 'para era- teres .d , ignição por compressão Jumento tina corrente de -ar es- mert .
quinização
'de hidroearbonetos - Institut 1: rançais .du. Petrole' (les Cat.*
pecialmente para o fim de sua deN.
100.842
-'
Motor
de
Turbina
a
Farbwerke
Docchse
Aktiengesellschaft burants et Lithrificatits;
aumidificação por meio de unia ou- gas - Arco Manufacturing Corp.
\Torii'
Meinter
Lodos
S; Bruning. •
N: 102.338 - Chin Cctonas Carkra corrente de ar - Cari Georg
N. 100.852 - Embreagem de atrito
N. 101.776 -' Processo para fazer bocic:lietts - Bolmm & Rixas Co.
Nu mi lis.
doida , para veículos inotorizados enchimentos Coroas • e proteses para
N .. 102.339 - Ciano Colonas Dl
101.267 - Processo para a pro- principalmente para tratores agrico- fins ~tortos - Cilia Socicte Anyme. Substitsidas
S.. Mias CO.
dução de ptvios de fibras testeis e Ias - Zavody Presneho Strojirenestri
N. 101.806 - Moto ItedUtor para •N. 102.358 - Linha de Retardarespectivo
---s
Toyo
aparelhamento
Narodini pndonç.
- limpador de parahrisa ellrico - Fa- mento MultiPla - The Nrtional Cash
liaisha e Howa
Boseki
N. 100.867 - Processo para, 6. Mica Itrliana Magneti Marcai S.p.A. Itegister Company.
Eogyo abushiki aisha.
obtenção de novas anilinas e de seus N. 101.866 - Aperfeiçoamentos em
N. 102.361 - Processo e Aparelho
N. 10-1.491 - Uma junta rapida sris ,- Cilag Societe Anonyme.ou relativos a juntas para tubos --, para a execução de reações catalíti.
para tubulações rijr s - Heinrich
N. 100.883 - Caixas de P.a P elão Edgard Pereira Braga.
cos esolermietis na fase de vapor WilIlnlnï Arnold Schrocder.
para ovos processo e aparelho para
N. 101.811 - Processo de produ- Chetnical Construction Corp.
N; .101.492 - -Junção rapida para fabrica-las - Walter J: Schwertfe- ção de derivados copulayeiss de ftaloX. 102.397 - Einbreagem com
nbulaçiões - Heinrich Willhelm Ar- ger. '
_
',lantim .-- Farbenfabriken _Bayer unia mola _de , disco especialmente
uohl Sella-tette..
.
N. 100.805 - Aperfeiesamento em Ali( iengesellschaft .
.vara veiculas a motor automoveis Corpos de grafita conjunto de caixa de exaustão para
N. 101.548
N. 101.-4119 - Processoula zciõpeesrfei- Lamellen Und Kupplungsbau 'August •
com ligarde de - carboneto e processo grupo de força de turbina a gas - çoado para ,preparar gan
Aaussermann.
- The Carborun- General Electric Co.
de fabrica-los
' Cilia Societe •Anonyitie.
N. 102.401 - Maquina para 'opa..
dum Co.
N. 100.897 - Processo de fabrica- N. 101.960 - Dispositivo de re- cai' ( onetores em forma de fita N. 104.04 - In stalaçãO Eletric a. ção de fios de poliamida transparen- gistro eletromagnetico •- V,Vikiimny
Atm). Incorp.
de controle - Wagner Electric Corp. Les e claros como o vidro - Farben- a 7.1:oscitai. Letecky Ustav.
N. 102.420 - .4p:relho para bomN. 105.322 - Fixação para trilhos fabriken Bryer Aktiengesells Craft.
N. 101.961 - Processo de ;trepade estradas de ferro - Lockspihe UN. 100.912 • - Aperfeiçoamentos cão de 1, 3, 5, trirzinas fluoradaS - beamento de Narcizo
nited.
relativos a . mangueiras - Hoover Farbenfahrike 1 -layer Aktiengesells- José da Silva. r
N. 102.435 - Circuito Magnetice
N. 108.393 - Volvida Gráfica Ince- United.
.
chaft.
1 rosto t ica - A .11. Dick Co.
N. 100.930 - Composições coroN. 102.617 - Haste Suporte de para velóg,los eletrico de pulo
N. 109.091 - Fabricação de me- preendendo polooximetileno - E .I. papel e processo de fabricação testi- Jlasniiton Watch Co.
•
(tains religiosas em esmaltes vitri- do Pont de Nemours And Co.N. 102.470 - Processo para tratar
lose limited.
.
ficaveis Adriano de Oliveira Duarte. , N. 100.953 -- Aperfeiçoamentos 'em N . 102 . 025 ___ processo de impres. as snperficies de. um artigo - PiaN. 111.820 - Original apresenta- arranjos de medição para instalações são eletrostatica - The . National terral of America Inc.
rão de fio de espuma de nailou em telefonicas antomtiers -. Automatic Casto Itegister Co.
N. 102.516 - Processo para fabrinovelos S.A. meios Lopes.
N. 102.051 - Aperfeiçoamentos na car malcais compostos de aço •
teleP"ne & electric "T" PanY "" 1 "
N. 122.542 - Um floco arco de tett .fabrier
,
ção de aço - The Steel Com- bronzs ao chumbo - Binictal S.A.
Indust.'in e Comercio. •
serra' com cabo articulado e de utiN. 101.069 - Processo e forno de pany.- of \Vales United.
N. 102,639 - Aperfeiçoamento em
lização independente - Industrias e coçã de brinquedos. crus - Fernando
N. 102.064 - Aperfeiçoame n to em
Comércio Itonsld Top Ltda.
Mario • Mora, Esswein it Hunter So- motor de indução de velocidade mul- processo de tratamento de aço General Electric Co. •
N. 123.933 - Aperfeiçoamentos em ciedad Industrial Comercial Finan- tipla general electric Co. •
••
ou relativos a pias botadas de vai- dera e Immobiliária e Minerales Y.
N. 102.065 --Aperfeiçoamento em 'N. 102.547 - Processo cle prepavala de descarga com uma unica peça Metales S.A.T.G.
.
estator encapsulado e metodo de con- ração do uma lactona bromado - Les
removivel -aço inoxidavel fabril guaN. 101.415 - .Aperfeiçoamentos em feciona-lu - General Electric Co.
Laborsteires Francais de Chimiotheruiu-os S.A.
N. 102.082 - Aperfeiçoamentos em rapie.
condensadores pera equipamentos de
N. 100.025 - Mola Pneumatica - refrigeração especialmente para gela- ou relativos a celuirs eTetroliiicas N. 102.593 - Processo e aparelho
Thè Firestone Tire &-Itubber Co.
&iras comerciais, e domesticas - Imocrial Chemical Tndustries Limi- para montar series de registradores .
N. 100.064 - Banhos Alcalinos Sigfrido E. Hayd e Palito Revim'.
.
ted.
magnetieos - The Na Gomil Cash Reaperfeiçoados para tratamento de meN. 102.090 - Aparelho de tração gistcr Co..
N. 101.423 - Nivelador para . sr_stais - Imperial Chemin' Industries pensões com dispositivo de s egurai' e elev a ção por cabo metalieo - SeN. 102.08 - Aperfeiçoamento em
Limited.
- Esfrie/ Italiana Magneti Ma- deLe ;D'exploitatiOn 'eles brevets et material dieletrico e metodo de pro. .
N. 100.075 - Aperfeiçoamentos em relli S.p.A.
apoarells tirfor dite tirfor S.A.
rincão do mesmo - General Elemala jantas de pressão - Aimbire
N. 102.162 - Mecanismo de zutt-' chie Co.
N. 101.445 - Seletor de CoordeOberlaender.
N, 102.630 - Processo para a .
nadas -- • Siernens & Halske Aktienre- dança de velocidade prra furadeiras
N. 100.222 - Um novo ;sistema sellschaft,
•
. e outras maquinas - Irmãos Dal obtenção de N-sulfunil N' Acil Areias
auxiliar de lubrificação para moto- tarbwerke Hoechst AkhengesellsN. 101.456 . -- Processa pa.ra ' -a Colido Ltda. •
res a explosãoo - Antonio Queirz do obtenção de 'Soluções injetavels , de
N. 102,172 - Aperfeiçoamento eto chaft VOr/11 SI:eis/te Liichfs A Bre• gele!, 'rcat Br.' Ludwir, Holzinger.' . e referentes a • aris-rellios de estirar ning. •
Amoral.
•
•

•

1
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N.° 102.724 - Nevo e uriainál
N.° 92.550 -"-- A - ,NOvo modelo
N.° 99.155 - Grampo de Cabeioz
Foram deferidos os seguintes pedidos de modelo de utilidade em face
de aparelho . de iluminação .fluorescente senho para tubos de material plásricei'
Sanchez Ei 13ettoni Ltda.
do laudo técnico.
Bote- para canetas - Do ' _Optimat indústria
N.° .100.390 - Agregado da Fero - De Alvaro Carlos de
N. 59 - Paliteiro Higienico '- lamenta Ajustável - Beaver Tool And lho.
,
de Canetas Ltda.
finsley & Filhos Ltda.
N.°
102.725-Nevo
e
original
de93.214
Um
aparelho
suporte
N
°
100.569
Folhetas
de
pele
N."
N. 60.031 - Um modelo de apa. para bobinas do papel - D Indústria senha .para tuboa de material olaia:ma
,.
relho destinado no _preparo de infu- Engineering Corp.
para canetas = De Optimat Indirstiia
sões de crfé e outras - Catiano Co- dotadas de cota adesiva - Erasmo Mo- rotativa de Papéis Ltda.
. N.° 93.595 -a Nevo monis.) de an de Canetas Ltda. ' a •
- langelo. •
reira Hinael.
N. 6jL907 --- Novo modelo de lixa
N. 0 102.870 -- Nevo tipo: -de simN.° 100.924 - Nevo tipo de ter- terra interna portátil para aaidio -._
sadaptaveis as escovas de enceradei- minal anti corrosivo pena bteria da Bas:lio Alonso Fernendes.
iana para TV --, De Nicedan Ferraz ras - Distribuidora de artigos eleautomóvel - Mario Signonorini.
.N.° 93.889 7- Porta-vasos asseda- da Silva.
tricas domesticos cita-luz S.A.
N.°101.365
Um
nevo
modelo
N.° 102.907 - Um ninai inodiiio
N.
68.655
Um
coletor
aos
bordo
e sugurte para cinzeiros e outros •
dos de pratos e similares - Comer- a embrulhos e nitros fins - Moacyr De Francisco de Paula Novaes Sodré. de gaiola rotativa para pássaros - De
cial Antonio Perca S.A.de suporte cortador de papel destinado
N.° 94.775 - Nevo Modelo de tam- José Baptista de Cunha.
N. 75.787 - Aperfeiçoamento em de Souza Cabral.
N.° 103.205 - Cartão para mensaestendedor de roupas por possuir dis- funil para abrir lata de óleo - Lidai pa para frasco de perfume -e similares gens de Natal - De Dennetre Loucas
- De Sociedada Guerlain
positivos - tomando o dobrava] -N.° 102.138 - Um nevo tipo de
N.° 96.230 - Nevo e original 'mo:. Loucos. .
Henri Deprez.
N.° 103.289 - Um protetor. remoalo de configuração e disposição inN. 82.210 Conjunta protetor Zivolo.
N.° 102.144 , - Nevo tipo de jun- terna 'de - maletas de viagem, [rasguei- vível para teto de automóvel -• Da
para bico de mamadeira - N'idros
Corning Brasil S.A.
ta' universal - Paul Landau.
os similares -a- De Irmãos Gunther Buchheister."
ras e artig
N. 82.381 - Quebra Sol para
N. o 103.450 - Nevo modelo de
N.° 102.145 -- Nevo tipo de con- Khopfholz Ltda.
atividades desportivas - Mario As- junto de adiscos para fazer bulas e calN.° 96.775-- Um nevo modelo de bocal Ornamental para lâmpada* elésumpção Madeira •Amorim e Lineoln
peba - Paul Landau.
tampa para garrafas e similarea - Da tricas - De Galeria-Silvestre. Comera
• Nicolay.
N.° 102.146 - Nevo tipo de ven- Alberto
cio e IndKatria de • Material --Elétrico
Zaccaria fs Cia. Ltda.'
N. 82.780 - Nova Estrnta para
tilador de babo - Pedro Flans Sinora,
leitura - Amin Capaz. ..
N.° 97.132 - Nervo rastro paaa so- Limitada.
N.° 102.301 - Dispositivo para lado de borracha para calçados - De . N.° , 103.451 - Nevo modelo -de
N. 83.388 - Original modelo de
porta retros Norberto José Co- limpeza automática dos discos e con- Sernicchi Ei Ficarelli.
bocal cknarnental para lâmpadas elémado.
servação das awahírs doa toca discos N.° 97.248 Nevo e original mo- tricas - De Galeria Silvestre Comér- N. 84.155 - Um nove modelo de Alceu Carlos Lour.
do de poltrona - De Nico/as Duri- cio e Indústria de IVIaterial
porta reles c distribuidor do cola
N.° 102.330 - Dispositivo para a tru.
Limitada.
para á mesmos - Falia Sarvasi.
abertura
de
frascos
de
esmaltes
para
N. 0 104.177 -_ Extrator de Sucos N. 84.511 -.1./m albuna para discos
R.°
97.389
Nevo
tipo
de
litro
- unhas e sinailaras - Walter Gallo.,
de Frutas - De José Fonseca Feriam,
- José Marq ues de Souza.
pliteiro,
cigarreiro
ou
abridor
de
garN.° 102.394
N, - 84,730 - Novo modelo de HalUm comedouro audes.
tere -o Alberto Giorgio Leonardi e tomático pra aves --. Fábrica de for- rafas - Do Waiderner Bruno Mayer.
N. 0 105.619 - Nevo tipo de agua
N.°-98.357 Uru nevo desenho de
Renato Pace.
ragens Ltda.
•
•
lha para costura - De Anatnla ,Bs;rastro
para
soLn
de
borracha
para
colN. 84.743 - Original modélo
N.° 112.955 - 1VIermita termo elérebds.
caixa -Paliteiro em forma de piraruide trica
Maggi Luciano. - gados - De Indústria do Tênis e ArN.° 105.809 - Uma garupeiru com _
joel Guimarães Cunha.
tefatos de Borracha "mis" Ltda.'
N.°
117.541
Nevo
modelo
de
Indica Autornatico N. 85.117
caixa de ferramentas
Do José . LuN.
o
98.588
Nevo
modelo
de
chusaltos para calçados fernininoa 1aKarl Harald Meyer.
cano Campos de Castro.
veiro
elétrico
De
Nelsan
,le
Mano• N. 85.538 - Um novo tipo de dis- dústrie de saltos Schmidt S.A.
N a° 106.058 - Nevo Modelá de
asa.
-'positivo de • iluminação eletrica para
çao.
(sandália) - Pi de FiaDia 22 'de janeiro de 1962 '
maquina de escreVer e similares 98.597 - Nervo modelo de,. co- caldo
Otto Feita de La Roca. •
marid) dá segredo para cofres De
NOTIFICAÇÃO
N. 85.683 - Aparelho para facili.N.°' 106.070 - Nova e original
Jate Paio/etti.
tar a colocação de etiquetas e rotulo&
Uma vez decorrido o prazo de reconfiguração ornamental aplicada ti
N.°
98,738
.
Máquina
para
auten- Anton Chillany.
curso' previsto pelo artigo 132 do Cóquadros para parede e sipsilares De
Um novo . tipo de digo da Prfpriedade Industrial, e mais ticar, datar e numorar chantres - De Arlindo Donizeti dos Santos .Barrete.
N. 85.752
Lopes de Oliveira. Dez dis - para -eventuaaja. juntadas do Enaol_Máquinas Ltda..
l
Razae
cabide
N.° 106.158 Nevo mutilo de isN.° 99.515 - Terminal hi-serrilhaN. 86.573 - Um povo modelo do
alpargata - Jairo Alves -de Lima (re- recursos, e do mesmo !To se tendo va- do para fita adesiva em rolo - De queiro, a gás - De Cempagnic: Menulido nenhum interessdo,' ficam notifi- Chalrai , Brecownich.
mino de Brevets Poiymecaniauea.
pablicado).
N. 90.125 - Dispositivo para con- cados os requerentes abaixo mencionaN.° 106.734 - Nervo modelo de arN.° 99.707 - Nevo modelo
de
'
servar o man de estopa aberto e em dos a comparecer e este Departamento jarra térmica - De Fábrica Real Li- mário gabinete para máquina de cosJolo Vana é Egberto Vana.
pé
a fim de efetuaram o pagamento da citaria.
tura . - De -'l'he Singer Marrufzetarng
N. 91.301 - Novas disposiç5es taxa final concernentes a expedição dos
construtivas em digneis para relogioa respectivos certificados dentro do prazo N.° 99.836 - Nevo e original mo- Company.
N.° 107.004 - Nevo mod‘to de
- Inrebra Industria de Reloglos do de Sessenta dias
na forma do pari- delo de suporte para rolos de plásticos plionri, retratos - De Walter ;Lery liaiBrasil Ltda.,.
e
similare
s
De
Plástico'
Plavinil
.
.
N. 90.332 - -Abridor Odontologia° grafo único do artigo 134 do Código Anônima.
¡pra boca,- Octacilio Tavares Andra da Propriedade 7.ndustria1.
'
N.°
100.669
Um
nevo
modelo
N.
°
107.015
N8v°
1"d41°
cl°
(republ irado) .
N. 91.740 - Uni novo tipo de ba- Foram deferidos os seguintes modaos de cesto de material plástico Para you- utensílio manual para escrever 'com
' . industriais ou desenhos
inscrição de propaganda em particular
Pa - De Otto Felts de Lci 120Ca '
lança de bolso para garimpeiro
N . o 100,680 _ mamo, me t:anca utensílio manual para escrever cana
Daria Mordi!.
N.° 82.988 - Um nevo modele do
Novo modelo de máquina para lavar roupa - Do José Para sinos - De Metalúrgica Françj- lapiseiras ou canetas tinteiros -- Uss
N. 94,130
exaustor - Produto Contac S.A.
Companhia de Canetas Compactii
cai Ltda.
N. 95.734 - Uma nova disposição Mria- Caslos _Fernandez Fernandez.
N.° 107.279 - Nevo Modelo de
N.° 100.928 - Novo e inédita or- garrafa
N.° 85.717 - Desenho ornamtntal
construtiva de almotolia eU rzeiteira
a_ Do Martini Ei Rossi S. A.
para serviço de mesa.- Virgílio Cor- para caixa de acondicionamento de namentação de talheres e similares
deiro Neves.
meias e outros artigos - Da Indústria componentes de faqueiros - De Indús- Indústria e Comercio de Bebidas.
N.° 107,505 ---.. Nevo modelode
N.- 90.376 - Perfilado para a co- de Meias Espumares: S• A.
tria Santos Azevedo Ltda. '
bertura de juntas' - Forme tal forN.° 101.320- Nevo modelo de re- caixa para exposição - De Levar
N.° 88.587 - Forma ou configuraneaedora de metais Ltda.
cipiente --- De Abbott .
I Brothers Port Sunlight Lirnited,
N. 96,500 - Novo tiiro de alm..- ção de recipiente para goma arábica -- N.° 101.506 - NevoLaboratories.
modela
de
I
N.° 108.040 - Modelo ornamental
reg'ulador de' pressa° para vá- De Rogério Gut:rne. CoMarcia o Indústria
S.A.
móvel
para
receptor
de
televisão
De
de
aabos para talheres e peças de fit •
DI
Francesco.
Vedemn
s fins
queiros em geral - De Metalurgias(
N.° 90.039 - Original a nevo aro.: Alexandre Lieders.
• 96.809 Novas disposições
clivas em pinças prensas tubos alo de solado para aalçadtas De
Nallaa101.592 -- Conjunto torneira Abram° Eberle S.A.
N.° 108.245 - Nervo modelo , cie
' a uel Roque Filho.
filtro aquecedor para égua - Da MeComércio e Inclásttia a`Cial" Ltda.
'7.070 - . Novo tipo de carnventilador - De Mario CocChi.
N.-° 90.040 - IsleVo aolado para talúrgica Pirncesa Ltda.
r orincipahnente para bielicleNevo modelo d•
N. o 102.271
N.° 108.312
- De Comercio e Indústria
Um novo desenho
. - Oscar John . e Crrlos Manuel calçado
Cial Ltda.
para a face externa das solas de bom - afiador de faca elétrico - De Burgers
' lg ues Beja.
90.727 - Nevo modelo de mó- racha para cal44us - De I ndústrias Vibrocrafters Inc. ;
• . "' 97.380 - Nevo tipo de apare- DeN.°
Três Leses Companhia de •Comer- da -'tênis e Artefatos , de Borracha N.° 108.536 - Nevo modelo de
-) dea orientação mecânica de ante"Iris" Ltda. ,
: ' : Caneta esferográfica -- De Scripto Inc.
a
Raraon vel para televisão, rádio e fonógrafo • ,externas de televieão
cio, Iirdústria e Representações.
N,°
102.572
Urn
perfilado
para . N.° 108.765 ---• , NOvo modela de
'-'-ni nes Plana.
N.°
91.
.195
Mire
modelo
.
de
or.
ra sco -.- 'De Crosfields (CWG) Ltda. "
barraS
destinadas
a
molduras'
6.
pciriali,f
Dispositiva
acolchoo
si . 0. ,97.832
com suporte para os Pés -.e Wts. :lamento para papeis emgeral - De eloutras aberturas de fogões, ge.ladéi ' N.° 108.820 - Novo tipo de bolsa '
fia • Iotersul *di,e,',InveStirnentos.
de lavar' tampai .'é6- :de senhora'fransp riftáVel em sacola -.-égliai ntel . ';
reP agt
M. Safio%
Ori
a4raséats
,
1,siesesho
-aa
zale"
-F.'unditão. Mal Sba'.' !DEI' lAilPosellO 'de rrraeesscit • seIdsá ,ar:
92
.
?67,
N.°.49,115.,-e- NOVO modelo indue
r.
a
imentil
aplicável
tann
super
gcies
de
,.
.
120.657
, - Original deái:friW ',4tria5eisat Piioan. •1s, ...a,
,N.
6
• si cisa recipiente, para bebidas a1c6aulverizadores e polvilhadeiraS - De em sapato. - De Zoppi 8 Barsoumian 1 N.° 109.102 -o Nova configuração
P Eras Distribuidora de Bebidas ImpeProdutos Qual:aia°, Guarany S.A.
Irmão..
'aulicada a. flutuadores para bombas hiial -do 'Brasil. ;.
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N.° 109.126 - NOvo• sistema da
dráulicas - De Roberto Pereira Pes- ' N.° S6.914 - Nôvo modelo de sabonete - De 1. e, E. Atkinson Limi- propulsão para bicicletas de 3 ou 4
soa.
rodas - De Tomofusa Teshima N. 109.140 - NOvo modelo de tad.
N.° 115.179 -- Nova configuração Concedo a restauração.
tampa para tubos de dentifrícios e outros - De Companhia Gessy Indus- externa aplicada a moinhos para café
Modelo ou desenho industrial
é outros - De Antônio aselli.
trial.
clesarquivado
NOvo tipo de brinN. 0 115.335
' N.° 169.166 - Um nevo sistema
aplicado em máquina do visar e prote- quedo - De Carlos Peres Vicente.
N.° 105.247 - NOvo tipo de perN.° 115.462 s- NU° madelo de neira protetora de chuva -- De AtanaL,Y er cáeqae - De Francisco Zeferino
medalha comemorativa - Da H. Stern sio Pirnenides - Concedo o desarqniInPolita Cambras.
vamento.
. N.° 109.765 - Um painel em ma- Comercio e nchistria S.A.
N.°, 1.17.247. - Nova configuração
N.° 105.621 - NOvo tipo de car;:
terial plástico com relevos represenaplicada a chuveiros - De Metalúr- ninho para feira e outros - De José
tativos de esculturas antigas gica Atlântico Ltda.
Travesset Pijoan - Concedo o dosarFrancisco Motta.
N. o 117.388 - NOvo tipo de • abri- quivarnento.
Um painel em maN.°-109.766
dor de garrafa - De Adalberto Veiga
terial Má g ico com relevos representaDIA 23 DE JANEIRO DE 1962
tivos mie bambus - -. De Francisco Simões.
N.° 117.480 - Pião-Dado - Do
Mona.
Notificação
Recomin Representações Com. e _InN.° 109.767 - Um painel era ma- dústria de Pisos Ltda.
, Uma vez decorrido o prazo de reterial plástico com relevos em grade
N.° 118.252 - Ne:ao e original de- curso previsto pelo artigo 132 do CóDe Francisco Moita.
senho ornamental para tecidos N.° 110.153- Nova apresentação S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- digo da Propriedade Industrial, e mais
dez dias para 'eventuais juntadas
de poltrana reclinável - De Moisés razzo.
.
de recursos, e do mesmo não se tendo
Dorlmart.
N.° 118.283 - Nôvo e original de- valido nenhum interessado, ficam noI,°
11.463
Frasco
para
perftisenho
ornamental
para
tecidos
Da
IN
tificados os requerentes abaixo men:nes em geral - De Valozy Peifurnes S.A. IndKstrias Reunidas F. Mata- cionados a comparecer a este Departado Brasil S.A.
razzo.
mento a fim de efetuarem o pagaN.° 118.285 - NU° e original de- mento da taxa final' concernente a enN." 111.829 - Teatro Ambulante
- iDe Palinha S.A. fnchistria e Co- senho ornamental para tecidos -- Du pedição dos respectivos certificados
Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
dentro do prazo de sessenta dias mércio de , Bebidas em Geral.
N.° 115.286 - Nóvo e original de na forma do .parágrafo único do arti• N." 112.250 - Um n8vo modelo
sonho ornamental para tecidos go 134 do Código da Propriedade Inkla esceva para lavagem de vasilhames
dustrial.
Indústrias Reunidas. F. Matarazzo.
De Zdsiolaw Woloszyn.
N, 0 118.287 - Nôvo e original 'de- Foram detetidos os seguintes PriviléN.° 112.777 - Nearn tipo de varal
De Paulo Dudeck. senho ornamental para tecidos - De
gios de Invenção
c' le abrir e fechar
Indústrias Reunidas, F. Matarazzo.
N.° 112.847 - Nevo modelo de ,•N.° 118.288 - Ntevo e original deN.° 70.977 - Aperfeiçoamentos em
quadro de propaganda - De Sigfrid enho ornamental para tecidos
De
s conexões elétricas de caixa _de pinos
Tampa i Kunstringer.
de tomada - de Tage Arnold DavidsIndústrias
Reunidas
F.
Matarazzo.
N.° 113.148 - Nôvo modelo de
--N.° 118.289 - Nôvo e original de. son.
Sorno - De Mano
N.° 80.358 - Processo e aparelho
senho
ornamental
para
tecidos
De
N." 113.207 - Chupeta de utili- Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
fixadores de conectores - de A. M. P.
dada - 1 Ulysses de Andrade Lima
.
N.° 118.290 - Nôvo e original de- Incorporated.
N.°
82.519
Novas
disposições
inFilho.
senho ornamental para tecidos - Da
troduzidas em espalhador de cera para
N . ° 113.447 a:- Tamborete - De Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
assoalho - de Lares Cavazzini.
Co'Istmo Paulista S.A. Indústria e
N.°_118.291 - Nôvo e original deN4° 84.570 - Processo de prepatriérciu.
senho Ornamental para tecidos - De rar novosahormônios esteroides de
N. 113.473 - Nôvo modelo de Indústrias Reunidas F. Matarazzo. •
The Upjohn Company.
guia suporte' para" prateleiras e similaN.° 118.292 - NU° e original de:.
N.° 86.508 - Composições fung1res em refrigeradores -- De Plásticos Jenho ornamental para tecidos - De
'cidas de Ethyl Corporation e Essa
•
Revoa Ltda.Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
Research /16 Engineering,, Company,
N.° 113.502 - Quebra Lux - De
N.° 118.496 - nevo e original moN.° 86.530 - Aperfeiçoamentos na
Edmundo Migliano.
delo de Móvel barzinho para residênN.° 113.865 - Nevo desenho deco- cias - De Alejo Domingues Fernan- produção de mutantes do gênero peniannum - de Glaxo Laboratories Lirativo para toalhas - De Augusto José des..
• mite.
•
do . 59.695
N
Estavas.
NOvo
e'
original
(laN.° 118.524 .
•
- Dispositivo , Amorná' N.° 113.868 - Original dadoi•ação sanha ornamental para tecidos - Do tico de inserção frontal para máquinas
pare t oalhas e outros - De Augusto S.A. Indústrias Reunidas F. , Mata- de contabilidade de Eggert Hogo
razzo.
Nope Estevea.
Hermann Johannsen.
N.° 114.033 - jôgo de argolas voN.° 120.160 - Nôvo e original deN.0. 90.571 - Aperfeiçoamentos em
Jantes, para- divertimento ou suporte senho ornamental para tecidos relatios a processo de desidratação
'de jovens de ambos 'os sexos - De Indústrias Reunidas F. Matarazzo - de licores de conversão de amido Republicado.
Carlos Henrique Pia de Andrade.
de Com Products Company.
N.° 114.112 - Um nervo modelo
N.° 120.682 - Nova configuração
N.°• 91.359 -- Processo de preparade chuveiro elétrico - De João Parei- de bandeja - De Johanm Glockshu- ção de novos derivados da fenotiazina
- de Societédas Usines Chimiques
ber - Republicado..
ta.
N.°. 121.554 - NOvo modelo de Rhone Poulenc:
N.° 114.168 - Um Ovo modelo
N.° 101.196 - Processo .e apare'de fogão a gás - . De Mecânica Silo empalhamento de garrafa - De Agrinto para a fabricação de filtros para
Óeraldo Indústria e Comércio Ltda. cio Rodrigues de Arruda. '
N.° 106.812 - Capa reduzida pro- cigarros e semelhantes --- de KimN.° 114.477 - Brinquedo sinsufla'
berly Clark Corporation.
do a ar na forma de cachorrinho - De tetora de chuva - De Caio Victoriano
Renaud Republicado por ter saído. N.° 101 ..376 - Bujão de enchimenIndústria Univercom Ltda.
to para cilindro mestre - de.Bendix
Brinquedo insufla- como indeferido.
N.° 114.478
Aviation Corporation.
'do a ar na forma de pintainho - Da
N.° 102.578 - Aperfeiçoamentos
Restauração de modelo ou desenho
•
Indústria Univercom Ltda.
em méveis comerciais em geral - de
industrial
N.° 114.749 - Um nôvo modelo
Luiz Martins de Andrade.
97.820 - Cestinha de metal ou
Z. calça - De Casas José Araujo S.A.
N.° 104.086 - Aperfeiçoamentos
N.° 114.750 - Original desenho de outro material adequado para trazia- e em relativos a buretas automáticas
para colchas, toalhas e tapetes - De portar garrafas - De Refrescos do - de Siachi Kijima.
Indústria Têxtil São. João Climaco Li- ylrasil S.A. - Concedo a restauração
N.° 106.597 - Aperfeiçoamentos
N.° 108.532 --a Neivo tipo de terzni- em obturadores ou aválvulas de veda.;
itada.
' N.° 114.887 - Origina configura- nal para cabos de baterias - De Hil- ção para caixas de descarga sanitária
o • em carteira escolar - De Giulio, do Romeo Quinsan - Concedo a nos- - de Manha Sákova.
N.° 119.441 - Aperfeiçoamentos
•
I tauração .
gel Fabro.
N.° 114.946 - NOvo modelo de .N.° 108.537 - Nóvo tipo .gie pali. em ou relativos a congeladores de te;
!rabo de. guard a chuva - D* Marie i tairo - De non& Toloaku - Concedo frigeradores em geral - de Coldex Indústria • Comércio S. A.
ia restauração.
r
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'Foram deferidos os segt-rintes Modelei
de Utilidade
N.° 101.869 - Nova disposição ena
cima transformável em mala - de
Emilio Martinez Blasco.•
N.° 81.907 - Novo modelo de ptesilha para porta retrato - de Manufaturas de Artefatos de Borracha "Trevo" Ltda.
Foram deferidos os seguintes Descalcei
ou Modelos ledustriais •
N.° 80.565 - Novo modelo -de lâmpada de parede - de Imeg S. A. Indústria Metalúrgica Elétrica.
N.° 101.542 - Original Configura..
ção em chapas de fôrma tostadeirta para wafles e similares --. de Indústria
_e Comércio de Ferros Real Ltda.
N.° 117.165 - Novo e original de[senho aplicável em papel pedra do
Angelo João José Bonotti.
N.° 117.828 - Novo e original desenho ornamental para tecidos - da
S. A. Indústrias Reunidas F. MataraZZO.

N.° 117.829 - Novo e original dasenho ornamental para tecidos - da
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo,
N.°. 118.678 - Novo e original desenho ornamental para tecidos - da
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.° 118.679 Novo e original desenho Ornamental para Tecidos - da
S. A. Indústrias Reunidas F. Mata-.
zazzo.
N.° 118.680 L- Novo e original desenho Orpamental para tecidos S. A. Indústrias Reunidas -F. Matarazzo.
N.° 119.164 - Novo tipo de ladrilho - de José Maria Ferreira.
N.° 119.303 - Novo e original desenho ornamental para tecidos - de
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.'
N.° 119.304 - Novo e original desenho ornamental para tecidos - de
S. A. Indústrias Reuaidas F. Matarazzo.
N.° 119.305 - Novo • e original desenho ornamental para tecidos - de
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.° 119.306 Novo e original desenho ornamental para tecidos - de
S. A. Indústrias Reunidas F. Man:LT(3ZZ°.
N.° 119.307 - Novo e original desenho ornamental Para tecidos ---" dó
S. A.• Indústrias Reunidas F. Matarazia.

N.° 119.308 - Novo e original des
senho ornamental para tecidos - de
S. A. Indústrias Rçunidas F. Matarazzo.
N.° 119.30v - Novo e original desenho ornamental para- tecidos de
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.° 119.310 - Noto e original desenho ornamental , para tecidos - do
S. A. Indústrias' Reunidas F. Matarazzo.
N.° 119.311 - Novo e original dasenho ornamental para tecidos - de
S. A. Indústrias Reunidas F. Mata. '
razzo.
N.° 119.312 - Novo e original desenho ornamental para tecidos - do
S. A. Indústrias Reunidas F. Mata.
razzo.
N.° 119.313 - Novo e original desenho ornamental para tecidos -- de
S.- A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
N.° 120.150 - Novo e original desenhei' ornamental para tecido* - de
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N.o 92.647 - Um novo' prd;I:
Novo e original de- fabricação - • Andras Virginlo
senho ornamental para • tecidos - de Passadora e Juan Jaime Dhers' cesso destinado a purificação da
álcool : etílico - Jane BauchaUda
N.° 120.196 --Novo e origina/ de- S. A. Indústrias Reunidí. F. Mata- - (Republicado).
• N.° 74.689 Aperfeiçoamentos Lopes da Cruz.
senho . ornamental para tecidos - da razzo.
N. 95.887 - Processo de prea
N.° 118.528 - Novo e diginal de- em fios ou cordões não torcidas
S. A. Indústrias Retinidas F. Mata.
senho Ornamental para tecidos •- de e processo e aparelho para pra- paração de" pastas' celulosicas
razzo.
• N.b 117.83/ a- Novo o original de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- auzi-los Fiberbond Laborato- Societe • Français Du Xylon,
rias Inc. - (Republicado).
N.° 96.393 - Vigas leves, de
senao •oritamenial para . tecidos - de razzo.
N.° 118.529 - - Novo e original deN.a 81.248 --.- Um novo reves- aço - Willy Raiser.
S. al":. ininstrias••.Reuaidas . F. • MataN.o 96.678 - Aperfeiçoamentos
senha ornamental para tecidos -&Tient° para o material isolaute
reza:a
Naan e original de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- doa tuvos de vapor - Enzo Caem ponto giratório para ;.tornos
• N» 117.832
„
senil° araarnantal ,para tecidor, a- de razzo.
vani- (Reputalcado).
Lourival Della Bella.
N.o 82,446 - Aeronave FaetrõNP 97.260 - Dispositivo para
S. 4.- Uai:nariz:a 'Reunidas Fa MataNovo 'e original deN." 113.530
razao.
senho ornamental para tecido% - de tilda - Otto Pfaistetter • -- (aac- abertura e fechamento autom.117.G33 - Novo ta. original do- S.' A. Indústrias Reunidas F. Alma- ar.i.alcado) .
ticos de janelas - Antal Kaffkaa
santo urnamei;tal para tecidos - dc.
NP 92.646 - Um novo ocesso
N.° 979.844 -2- AperfeiçoamenS. A. ind:tztrita Raunidia F. Matas
N.° 118;532 -a Novo e original 'de- para a Conservação de flores - tos em ferramentas de percussão
rano:
. senho ornamental para tecidos --de Jane Bouchaud Lopes da Cruz - tendo um embolo martelo acio*
N," 117.834 - Nava e original doa S A. indústrias Reunidas F. Mata- .gepublicaeo).
nado por gases de,combustão
/de ruzzo.
senho ornamental para teci-doe.
N.o 100.211 - Medicamento Atlas Copco AktieboTag.
S. A. klústrizi Reunidas F. Mataa
113.586 - Novo,e oriainal de- para cura cio cancer - laracierica
NP 97.995 - Aperfeiçoamentos
raaza.
senho orn,mental para tecidos - de •Lawitschka - (Republicado); em -persiana de enrolar' DI
N.° 117.5'35
Novo e original d- a, À. Indústrias Reunidas F. Mata.
NP 76.998 - Mesa móvel piaria Paola Hnos Sociedad Anónima
senha orummental Pata laaidaa
elpalMente para uso das pessoal Industrial Comercial ihmobillaria
dç rezo.
S. A. Indústrias .Reuaidas F. MáfaN.° 118.587 - Novo e original de- que • estão sentadas 'numa pol- y Financiara. .
;••
IMZEO,
zeuha ornamental para tecidos , de' trona - Ilenry Christaphe HoN.° 98.419 - Aperfeiçoamentos
;
•N.° 117.835 - Novo e original de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- nore -Kali.
em cabides - Niasi S. A. Arti.
_ N.o 84.158 --- Novo processo gos para Cabeleireiros e perfila
senho qraamental para tecidos - da razzo.
S. A. indústrias Retmidas F. MataNP 118.588 - Novo e original de- electro metalúrgico para o tratamento de minerlos estanha • - inai
razzo.
senho ornamental para tecidos
ar.joa.99. .98.2
AperfeleOamentorS
N.° 117.837 - Novo e original do. s. A. Indústrias Reunidas F: Mata- Theophilo de ouza.
eia fraldas • para crianças -a
senho ornamental para temdoa - de rasto.
N.° 87.348 --. Ponta de meia e jayme Fay.
'"
S. 'A. Indústrias Reunidas F. -35411V.sae
N.° 118.589 - Novo e originai 'cle- processo de faze-la Alamance
NP 100.345 - Aperfeiçoameraa
razzo.
industries
Inc.
senho ornamental para tecidos - de
Vos no processo de fabricaçãa de
N.° 117.977 - Novo e original de- S. A. Indústrias latunidas F. MateNP 89.444•Relsiaeraclor mi- conico para pedal de bicicleta -a:
senho ornamental para tecidos' - de 55220.
niatura - Mauro Santos Pierrot. Jesus Ocio Elorriaga' -e • Manoel
S. A. Indústrias Reunidas F:. MataN.o 89.893 - Aperieleamearcs Mayor Jimenesa
N.° 138.590- Novo 'e 'original-de,
rasto.
ilotkay.
een1.0 ornamental para tecidos - de em porta ligas - Yv
N.° 100.280 - AnerfeaçoamehN.°
-89.9801
Utili4açãa
de
su.A. Indústrias- Reunidas Fas-Mata:
• N.° 117.930 - Novo e original detos em latas para gasolina e
bstancias radioativas eraissrias outros liquidoa - Antonio da
senho ornamental para tecidos - da 1-82ZU.
113.591 - Novo e original de- de raios alfa- beta e gama em Scuza Morains. • •
S. A. Indústrias Reunidas F. Mataranho ornamental 122T.LI tecidoa - de roupas luvas travess.t i :os coich'est . .
aaZZO.
,
N.° 100,384 -a- Junção• para lia
N.° 117.981 - Novo e original de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- etc. - A Cia. Espirito Santo . de
gação
estática de peças pre-molaJ
Mineração Cesmi.
senho ornamental para tecidos - de razzo. '
N.o 90.550 - Aperfeiçaamentaa data. 'a da =ereto armado era
S. A. Indústrias Reunidas' F.'
N.° 118.592 - Novo e original deCiaarge Pua. .
senho ornamental paia tecidos - de em chuveiros elétricos -- Meta- portico ou ara
tronow..
N.° 117.982 - Novo e original cia- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- lúrg ica Paulista S. A a
‘.1 sanho ornamental para tecidos de 11{320.
NP 91:21J2 - Um orraÁsaa Paca
N.° 100.339 - Placa base de
a
S. A. Indústrias Reunidas . F. Mata-.
Novo e original da- o retalhamento medido de tea- chapa de aço - Frits Ebenera
N.° 118.593
N.° 100.522 -a- Aperfe*.çoameria
senho ornamenta/ para tecidos -, de das - jOgata Tairao.
N.° 91.327 - Nova válvula au- tas em parriladas -a: resaectivos
' N.° 117.983- Novo ' e origina/ dá- S. A. indústrias Reunidas F. M414,tamativgJoão Orth.
.:uport-e3 para, susterita:ção
senho ornamental para tecidos - de rasto»
N.o 91.531 --- • Proceaso para cortinas em geral -- .IncrragenS
S. A. , indústrias Reunidas F. MataN.0 118.594' '..-- laiaivo e original deDib "Moreira, Lt4.,
senho ornamental para tecidos - de carregar pilhas L secas
r£1220.
NP 100.560 - •Paocesso -de des.;
N.° 117.984 - Novo e original de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- à a uhar
NP 91.652 - Chapa pára au- parafinisação de • dOeo diesel qui,:
senho ornamental , para tecidos - de rasto.
de outros óleos
Vaxit S.
118.595 - Novo e original de' tomóveis e veículos" em geral
S. A. Indústrias. Reunidas F. Mata;
•
;
Indústria - Quimica.
•
ij
cenho ornamental para tecidos - de Aiaerto 'Pleralisi.
razzo.
N.° 117.985 - Novo e original de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- • N." 91.670 - Novo processo, N.° 100.576 - Novo modêio dEC
para fabricação de um novo tipo embalagem de papelão ouacartoai
senho ornamental para tecidos - de rasto. .
tubo - Produtos Químicos lina em forma :de caixa park,
N.° 118.596 - Novo e original deS. A. Indústrias Reunidas F. Mataacondicionamento . de - produtoi
senho ornamental para tecidos - de GuaranY S. A.
rasto.
N.o 91.742 - Radiofonia por- especialmente finamente subdi4k1
N.° 117.986 - Novo a original de- S. A. Indústrias Reunidas F. Matatatil invisivel - Dano Morelli. vididos e seu metodo de ,fabrica
senho ornamental para tecidos de raZZO.
NP '92.034 - Dispositivo para ção-- Gaston
Novo e Original deN.° 118.597
S. A. Indústrias Reunidas` F. Matasenho ornamental para tecidos - de transportar garrafas. principal-, N.o 100.724 -•-• Aperfeiçoam.an
razzo.
N.° 117.982 - Novo e original,de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- mente as de leite - Spartaco tos em blocos -vazados prefabria,
Ricco.
cados - Arternio Plana Tondol
senho ornamental para tecidos -. de reza°.
NP 92.048 - . um soldador
NP 118.598 - Novo e original deNP 100.747 - Aperfeiçoamen
S. A. Indústrias Reunidas F. Matasanha ornamental para tecidos - de Para ¡plásticas - Jose! Johan, tos em visor para portas H-- Jose
-rasto. F. Mata- Obertufer.
'•
'Ferreira da Gama.
NP 117.988 - Novo e original de. S. A. indústrias Reunidas
.
N.° 92.300 - Novo dispositivo
N.o 100.'761 - .Aperfeir.oamen:••
senho ornamental para tecidos - de ramo.
NP 118.599 :- Novo e original de- para moagem - Kiazuka yama- tos em filtros para piteiras -a.
S. A. Indústrias Reunidas F. Matasenho ornamental para tecidos - de sita.
Sr. Antonio •Baravale.
•
laza°.
Novas disposia•
Novo e página' de- S. A. Indústrias Reunidas F. Mita,' N.° 117.989
92.360 - "Antiblotiao e N.° 100.863
senho ornamental para tecidos - de rasto
processo • para. produzir o .mesmo ções em ou relacionadas a ja.4.za_
N.° 118.600 - Novo e original de- - Merck & Co. Inc.
nelas projetáveis Roa
S. A. Indústrias
'Reunidas F. Mata..
senho ornamental para tecidos de
r8ZZO.
N.° 92.484 - Processo quimo sihi Petrarca Bocchino.
N.° 117.996 a-, Nciao • original da'- S. A. Indústrias Reunidas F. Mata- mecânico a temperatura inferior N.o 101.353 - Novo dispositiv
a 100° C e sem pressão para' a para - apanhar objetos em pratea
cenho ornamental para tecidos -de rasto.
• S. A. Indústrias Reunidas F. Ma'ta•- N.° - 118.677 - Novo e original de- obtenção de polpa Integral a leiras - G-lovani Lo- Bondo.
senho ornamental para tecidos - de partir de madeiras duras • e ,semi N.o 101.754 - Novo bloco para
raZZO.
N.° 118.284 •-- Novo e orignal de- S. A. Indústrias 'Reunidas F. Mata- duras - Millo • Raffin e Cecilio paVimentação - Indústria 1\l'a-n
rasto.
cionaa de Cimento S. A.- INACik!
Raffin. .
•
senho ornamental kaara tecidos NP 101.824- - 'No'a vaivulaq
NP 92.487 - Aparelho Exaustor
S. A. Indústrias Reunidas F. Mata•am indeferidos ent face dó
nio4dolpelo vento - Valeriain para recipientes c' entenda fluido
rasto.
- laudo técnico
para isqueiros --aa Antonio De-„, •
Ischudar. ;
N.° 118.525 - Novo e original daNP
- • Desliga dor -Au- quech & Irmão.,
senho ornamental para tecidos - da •N.° 59.612 - NOvo carburante
S. A. Indústrias Reunidas F. Mata.. pari motores de explosão e usos, tomático para bomba elétrica '- N.° 101.847 - Aperfeiçoament Los em ou reativos a um pr2L
sirallares e . próce-sáo para sua João Batista rima
*
- razz4.
S. A. Indústrias Reunidas F, *Mame, •NP 118.527

raZZO,

•

•

•

•

•

•1,
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Cesso para produzir difenil sulfohas sulfoxidos ou sulfuretos
poli hatogenados tendo efeito
acaricida.
N.° 101.953 - Processo de limpeza da superfície interna de
paredes de vidro envolvendo um
espaço ao vacuo que contém
eletrodos que podem estar dotados de alta diferença de potencial - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N.o 102.015 - Aperfeiçoamentos introduzidos em ou relativos
a mecanismo para acionamento
de lingueta de fechadura KibOr S. A. Indústria e Comércio de Fechaduras.
N.° 102.196 - Fechadura de
embutir com cilindros de fechadura em ambos os . lados - The
Yale & Towne Mfg Co. -;
N. o 102.49 - Aperfeiçoamentos no sistema de articulação e
fixação em móVels conversíveis
Fritz Engel.
N.° 102.230 - Original lamina
e aparêlho para barbear - Mario
Senvenuti.
N.o 102.377 - Novo processo
de fabricação de tijolos - Carlos
Dias Brosch.
N.° 102.504 - Suporte para o
acondicionamento de peças de
vestuário - IIndústrias ,Dante
Ramenzoni S. A.
NP 102.591 - Aperfeiçoamentos introduzidos em poltronas
geminadas reclináveis -- José
Saler.
N.° 103.133 - Processo de produzir novos derivados hidrazinicos - SandOz S. A.
N.° 104.384 - Original processo de fabricação de brinquedos
tais como bonecos animais em
miniatura e similares - G-eorges
Charles Greiner e Damião Diaz.
N.o 113.613 - Embalagem para
fluidos de isqueirins Cessetari

Arial do .
Foram indeferidos os anua,te.s. pedidos de inoclêlo de utilidade em face do laudo técnico.
'N. o 72.449 - Nova modêla de
pulseira para relógios - Bruno AL
zapiedi.
N.° 83.387 - Novo modélo de
suporte para coador de _café Metalúrgica Gaza,rra Ltda.
N.° 83.790 - Um aparelho
portatil de calcular - B. Herzog
Comércio e Indústria S.A.
N.° 88.331 - Novo modêlo de
mesa - André Klein.
.N.° 88.904 - Novo modêlo de
chaveiro sem prendedor - Adornos Comércio e Indústria Ltda.
N. o 89.026 - Novo tipo de piteira - Joaquim Manha Machado Filho.
N. o-89.557 - Uni suporte para
pente duas escovas de dentes e tubo dentifrício - Augusto Pagges
Andre3.
• N.° 90.185 - Novo modélo de
aquário quadro para parede com
paredes de vidro ornamentadas
•com pinturas --*M. J. da Silva
Pinto.
Novo modêlo de
N.° 90.259
José Ferrazzo & Filho.
vassoura
N. o 90.365 - Uma cola sintética. - Charles Jacques Jenne.
N.° 90.622 - Calça porta flauda - Sarah Iskin da Silveira
Costa.
N. o 91.289 - Novo modêlo de
p.
rgh? • - .222.22221.
L.
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N.o 91.527 --,Braçadeira de diaN° 101.755 - Original disposição
metro variável - Automátlos no assentamento dos selins de bicicleWalk Contro/ Ltda.
tas e veículos similares -. Constancio
N.° 92.047 - Eixo para máqui- Vieira da Silva.
na de madeira - Cesari
N° 101.867 - Neiva disposição em
N. o 92.057 - Novo tipo de cinto arca- para guarda de roupas e outros
- José Garcia Almela.
vestuários de çrianças e adultos N. o 98.199 - Novo tipo de sa- Paulo Ramos Calvos°.
pato com articulação - Leonardo
No 101.868 - Original disposição
Mateus Manecolo.
em comandas para roupas de crianças
N .° 98.285 - Novas, disposições e adultos - Paulo Ramos Calvos°.
construtivas e escadas portateis
N9 101.900 - bleivo tipo de estojo
- Alcides Ribeiro.
para objetos de uso pessoal - Sergio
N . ° 98.519 - Combinado - Bolgheroni.
José Cubelas.
N° 101.944 - Um nõvo modelo dc
N. o 98.934 - Uni isqueiro ou carro reboque - Joaquim Casar:irl.
ascendedor em forma de caneta
N9 101.946 - Plinio .Pimentel Leitinteiro contendo uma lâmina te - Um rôo° modelo de assadeira.
para limpar unhas cortar. papeis
N" 102.072 - Nõvo modelo de
etc. - Antônio Dias.
calço elástico de comprimidos - Co:
N. o 98.950 - Novo tipo de cons- mércio e propaganda especializada Sotrução de maquette - Romeno ciedade Anônima.
Araes.
N° 102.098- Nôvo modelo de seN.° 99.330 Um novo tipo de cador para roupas - 'Dante dA Silva
pano entretela de alta flexibill-, Santos.
dade - Eugen Alexander itzsche.
No 102.119 - Para um trinco de
N.° 99.970 - Nova disposição geladeira com abridor de garrafas
construtiva em paineis aplicáveis adaptável - Isauro Pinto.
a portas divisões de compartimenNo 102.285 - Mesa' carrinho para
tos e correlatos - Liceu de Artes servir chá e fins, semelhantes - Kerae Ofícios de São Paulo.
mos cer?mica artezanato Limitada.
N. o 100.129 - Presilha elásticas
fyl° 102.529- - Nôvo tipo de rodo
- Plus Niggli.
para puxar água - Flavio Teixeira.
N. o 100.333 - Novo modêlo de
N9 105.882 - Fim modelo de carta
tijolo - Sudario Alonso.
envelope porta fotografias - Luiz Pa
N. o 100.572 - Novo tipo de es- Silva Gomes.
cova para dentes e outros - MaForam
indeferidos
os seguintes pedidos
nuel Francisco Raele.
N. o 100.575 - Novo tipo de ca- de desenho ou moaélo industrial eia
face do "laudo técnico
deado com segredo - Eduardo•
N°
84.068
- Uni nôvó grampo
Ludwig.
N.° 100.668 - Uni novo tipo de metálico - Ramon Carominas Plana.
N° 91.934 -- Nova e original combatoque para bocas de garrafas,e
frascos - Otto Felts de La Roca. posição gráfica para envelopes de paN.° 100.707 - Um novo modêlo gamento - Hilario Silva.
de recipiente feito de material N.° 92.658 -a- Nova configuração
plástico dotado de alças - Otto ornamental para cabos de facas colheres garfos e similares bens como para
Felts de La Roca.
N. o 100.809 - Fechadura de- se- bordas de pratos e outras peças- de
gurança para bicicletas e simila- baixela - Meridional Sociedade Anóres Alberto Carlos Gama Ca- nima Comércio e Indústria.
W 92.878 _- Nôvo modelo de esmargo e Paulo Coimbra.
N. o 100.872 - Um novo rnodêlo crivaninha ou secretaria - Dagoberto
de persiana cortina para portas e 'Lewek.•
N° 94.220 - Um nõvo modelo de
janelas ---*Silvério Rodeiro Amado
- bola para -futebol - Germano António
• Qodrat Ullah Soltani.
N.° 100.929 - Novo modêlo de Lourenço.
N9 94.391 - Nôvo modelo de cabo
porta retratos - Antônio Negata.
N. o 101.074 - Fecho duplo de para talheres --'Brinquedos Beija Flor
molas - Metalúrgfca Metamex Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
S.A.
N I, 95.668 - Conjunto distribuidor
N.° 101.282'- Um novo modelo
de caixa arquivo - Edgar Liger de pasinhas para sorvetes - Luzalite
Comércio e Indústria Limitada.
Belair.
No 96.599. - Uma travessa flexível
N. o 101.316 - Novo tipo de
amortecedor de choque para por- extensível e retratil para penteados -Alcino Coelho:
tas - Ariovaldo Gama Corrêa.
N° 96.652 - Original modelo de
N.° 101.483 - Forma para a
confecção de blocos destinados a caixa para teclado de piano - Mario
construção civil - Manole Carlos Miele.
N° 96.668 - Original coafiguraçao
da Silva.
N.° 101.528 - Espeto para em puxador para' armários gavetas t
churrasco e respectivo suporte - outros fins - N. Silva l, Filhos Limitada.
Guaraciaba Moreira Garcia.
1\1° 97.180 - Nôvo modelo de soN.° 101.529 - Novas disposições
construtivas em churrasqueiras lado de borracha para calçado - São
elétricas para aves e outros ali- Paulo Arpargatas Sociedade Anónima.
1\7 9 97.514 - Nova configuração
mentos Guaraciaba Moreira
ornamental aplicada a capas de caí.
Garcia.
.N° 101.571 - Um negro modelo tetras porta notas e similares - Plásde Armário para quartos de banho Renato Alexandre Mario Ceriani.
N° 101.596 - Um porta calota ptua
roda de automóveis - W. N. Evangelista 8 Lopes.
N9 101.627 - laleivo tipo de salto
para sapato de • senhoras - Annunzia•
ta Sciuto ator/.
N9 101.733 - Nemo modelo de carttões postais fonograrna - Giambattis-

ticos Paristyle Limitada.
N9 98.554
Nôvo modelo de bola- Atina Paulista Sociedade Anônima
Indústria e Comércio.
N° 99.431 - Origina/ e nôvo naeo
deo de jarra térmica - Fábricas Real
Limitada.
N9 99.714 -- Nova configuração
ornamental aplicada a cabos de talheres em geral - Marques .costa

0 Andrea Serrf c.)31aglo
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N° 100.322 - Nóvo modelo de no.
gaeloa -, Mareio Iris da Silveira;
N° 100.437 - Boneco Pescador
submarino - Manuel Senillosa Crosa
No 100.986 - Fruta artificial Atina Paulista Sociedade Anónima
Indústria e Comércio.
:° '01.339 - Biciclo matorizado'
- Paul Baumgartl.
N° 101.662 - Nova forma ou configuração de solados para sandalias e analogos - Moldex Indústria e Comércio Limitada.
N9 101.781 - Original mofino de
enfeite cru forma de patinho - Candido Sevaria°.
lal° 102.245 - Torneira Misturador
para líquidos. - Metalúrgica Oriente •
Limitada. •
N° 102.412
Um nóvo nuMelo
de alheta para os pés para natação Otto Felá de La Roca.
NI .102.503 - Original modelo de
tampa para frascos - Laboratórios
Dr. N. G. Payot do Brasil Saciadade An:riiina.
No 102.521 - Uma nova forma ou
Maconfiguração de pente escova
nufatura de
Brinquedos Estrela Soa
dedada Anônima.
N° 103.895 - NôVo modelo de
pincel
Roberto Mussalem.
No 105.359 - Nõvo e original modelo do móvel na forma de consolo
destinado a máquina de costura portáteis - Importação Comércio e Indús- •
iria Francolitl Limitada.
N9 105.360 -Neivo e original móvel de máquinas de costura - Importação n.'Iornéreo e Indústria Francoliti
Limitada.
N° *105.372 - Nôvo modelo de
poltrona concava -- Forma Soziedade
Anônima Móveis e Objetos de Arte.
N.° 105.598 - New° tipo d ródo
para "emoção de água - Ruy receeiia dos„ Santos. •
No 106.942 - New° tipo de bicicletas - Philip Couri.
N° 106.387 - Nue) marido de
caixa Columbia do Brasil Sociedade Anônima Indústria e Comércio.
N9 106.561 - Nevo tipo de brinquedo - Silvio Rodrigues Leite.
N.° 108.786 ---„. Neivo tipo de aparelho aquecedor de água - Tsutomu
.Mizuno.

N° 109.943 - • 1\tevo'InOM10 de .

cabC, de talheres, - Anatole Kagan.
N° 110.981- - Nova . confignração
ou forma de cabo de talheres Hercules Soceidade Anónima Fábrica
de Talheres.
N° 111.242 - Nôvo modelo de
disco' Indilstrias Reunidas Max
Wolfson Sociedade Anônima.
N° 111.373 - Um nóvo modelo de
Maillot Indústrias Praia Sport Sociedade Anônima.
• No 111.668 - Indústria-Carraço
S. A. Original, modelo dc carroceria
dela/ de carrocerla de aço para
veículos.
N° 112.606 - Nova configura çáo
em bolas para futebol e similares Mario Rocha..
N.° 112.966 - .Original configura00 externa em tubos flexíveis em geral - Mecánica Scherer Indústria e
Comércio Limitada.
N9 113.024 - Nõvo e original modelo de chuveiro - Carlos Lubini.
N°_ 114.464
Brinquedo insuflado
a ar na forma de miniatura de elefante - Indústria Univercom Limitada.
N° 114.465 - Brinquedo insuplado
N.° 116.647 - Original configuração em caixa acústica dos autos falantes dos' conjuntos de altafidelidade
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para os de EOM estereofônico -1
Goldan Indústria de Móveis Adiscoa Ltdp.
N°4 117.249 - Nova e original
configurcção em bancos para jardins e
sirnitgre ,: - • Morcillo
Buso Ltda.
Garantia de prioridade
N . e 123.170 -- Bdnecas falantes Cristas Georgio Tzdakee - Areuivese de . neerda com o art. 9.° do. redigo. N.° 128.201 - Operculo para vedação - Volard da Cunha Borba • -Arquive. * de acôrdo com o artigo 9.0
do céeligo
"N.° 128.625 - Niivo tipo de máquina cortadeira provida de tesoura 4a
serra para cortar. cana e outros - Benedito Jose Tavares Leite - Arquivese de acôrde com o art. 9• 0 do código.
. N.° 128.642 - Um nevo' tipo de
enceradeira para as mais variadas finalidades - Sylvio E. Naswaty Arquive-se de acerdo cem a art. O.
de córliga.
N.° 124.911 -• Dispositivo luminoso apliceivel em peças de vestuário Sebastieo Ferreira de Moraes - Arquive-se de acôrdo com 'o artigo 9.°
•
do código.

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ili)
.• N. 115.618-.-The Croe.s Co Satisfaça exigência.
N. 53.802
F. Henriques Calçada
- Satisfaça exigência.
• N. 91.511 - Stefzino Nicolau La-.
gauciakis
Satisfaça exigência..
N. 91.785 - Schewciz- Gasapparatefabrik Solothurn - Satisfaça exigên-.
cia.
. .
N. 96.218 - Hae/zel S.A. Fábrica
de Artefatos de Borracha Mercar Satisfaça exigência.
N. 104.628
Ciba Societe Anonyice
Satisfaça ,exigência
N. 106.313 - Oswalcio Reinbrecht
- Satisfaça exigência.
N. 106.876 - Pittsburgh Plate Glass
Co - Satisfaça _exigência.
•
N. 110.152 - Cristiano 11. Stcyer
Ci Irmãos Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 110.687
Ideal Standard S,A.
Industria e Comércio - Satisfaça exi•
gência,.
N. 123.935 - Aço Inoxidavel Fabr.11 Guarullios S.A. - Satisfaça exigência.
N. 70.575,
Walter Wtilirmann,-Satisfaça exigência. •
N. 70.622 - Motoren Werke ninheiro A.G. Vorm, Benz Abt. Stat.
Motofenbau - Satisfaça . exigência.
N. 70.644
Juan Cociffi e Eduarclõ- Cociffi
Satisfaça exigência.. N. 83:724-- Jose Britinan - Satisfaça exigência.N. 86.728 - Alfredo Feldberg • e.
Satisfça exigência.
N. 87.666
Osiride Fornazari Satisfaça exigência. .
N. 89.153 -.7 Djabink de Oliveira-Satisfaça exigência.
N. 90.723 - Socipla Sociedade Industrial de Plásticos Ltda. - Satisfaça exigência. N. 91.87,1. - W.A. Scheaffer Pen
Co - . Satisfaça exigência. .
N. 93.022 - Harald Oskar Lundqvist
Satisfaça exigência. .
N. 93.383 - Claudionor Coalhe de
Andrade - Satisfaça exigência.
N. 93.916 - Eugenio Pellegrini"•.
Satisfaça exigência.
" N. 94.007 - Epel S.A. Industrial
e Comércio -de Aparelhos Elétricos Satisfaça exigência.
N. 94.425 - Gerhard Dirks - Satisfaça exigência.
N. 96.593 ,.--- Merck
Co.. Inc. -Satisfaça exigência.
N. 799.842 --Euock Ribeiro -Rubel-.
Satisfaça exigência..
ro
N. 100.946 - Oliu Mathieson Chemical Corp - Satisfaça a exigência.
N. 102.151 - Florisbello Ribeiro Satisfaça .cxigênca.
N..102.475 - Luiz Marcondes Ro.
.
cha - Satisfaça exigência.
N. 102.677
Ludwig Clemens -

DeÉistância de processo
Yvonne Vaz de Souza (declara a desistência do termo 97.428 privilegio
de invenção para • "Buchas • anti trepidantes- para "a . fixação de máquinas de
lavai; roupa e similares) Anote-se
e desistência e arquive-se o processo.
Societe Des Usines Chimiques
ne Poulenc (declara a desistência do
termo 98.580 priv. invenção para
"Processe de polimerização de polui'anos sólidos) - Anote-se a desisteneia e arquive-se o processo.
Saciete Das Usines Chimiquee:-Rho-e
ne Poulenc (declara a desistência _do
termo 98.800 privilegio de invenção
para 'Processo de preparação de novos
ateres- amidos") Anote-se .a desistência e arquive-se o processe,
Byrk Gulden Lomberg Chemische
brie G.M.B4R4 (declara a desistência . do termo 100.899 priv. invenção
para "Processo de produzir soluções
aquosas estáveis de qualquer viscosidade de tirotricina e outros antibiótiAnote-se
cos de caráter peptidico"
a desistência 'e erquive-se o processo:.
Ciba Societe Ananvene (declara "a
desistência do termo 101.066 privilegio
de invenção .para "Processo para a fabricaçãa de novas acilpipefidinas)
Anote-se a desistência u arquive-se b
•.
processo.
•
Udic Societe Anonyrne .(declara a
•
desistência da termo 107.970 privile- Satisfaça exigi:ns:ia. ,
gio de invenção para "Processo para e
Joe° Canal' Correa
N. • 103.635
. fabricação de produtos de transforma- Filho - Satisfaça exigência.
ção de lignina) - Anote-se a desistenN. 103.911 - Achilles Leão de Jeria e arquive-se o . processo,sus - Satisfaça exigência.
Lazar Dunútrov N. 105.381
Exigôncias
Satisfaça exigência.
N. 106.331 - Naotnio Saldanha
Indústrias Machina Zaccaria
Rodrigue,r, - Satisfaça exigência.
' no eedido de restauração da patseee
N. 107.764
Pliuio de Freitas mod. utilidade 1.639) - Preste es- Satisfaça exigência.
clarecimentos.
. • -'
' N. 107.829- Albert Hahn - SaFesto Maschinenfa- tisfça exigência.
N.° 76.887
.
• brik Gottlied Stoll - Satisfaça exiN. 107.920 - Dyckerhoff
Widgência.
mann Konunanclitgesellschaft
SatisN. o 77.570 - St. Lawrence Corp faça exigência..
*
Limam' - Satisfaça exigência.
N. 137.922 - Edward C. Hallock
N.° 94.417 - Th e Gabriel Co Satisfaça exigência.
• Satisfaça exigência.
• • N. .108.058
Walter do Couto
. N.° 97.885 - José Fellipe -7 Sa- Pieil - Satisfaça exigência.
tisfaça exigência. .
N. 108.059 - Preload Soc. Balai. N. 107.638 - Simão ,Coeleveke - leira de Protensão Ltda.
Satisfagei
ee.e'"'
exigtincie,
Sat isfaça exiaencia.
•

-

E. 108.094 - Termo Industriar Aktiebolag - Satisfaça exigência.
N. 116.526 - Hirtz Co - Satisfaça* exigência.
, N. .120.878 - Mercedes Garcia de
Delia Bella Arnolfo E'niir Bolgnesi e
Frani< Fabricio Guillermo Savelli Satisfaça exigência.
N. 121.123 - Enrique Marchetti
Reale - Satisfaça exigência.
N. 128.577 - Asriel Stritzel
Satisfaça exigência.
N. 128.883 - 128.884 - 128.885
128.88 -- Shellmar 'Embalagem
Moderna S.A. - Satisfaça exigência.
N. 19.044 - Anatole Kagán Satisfaça exigência:
N. 129.064 - Raul Frias Ayerza
- Satisfaça exigência.
N. 129.067 - Raul Frias Ayerza‘
- Satisfaça exigência.
.
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• ,Alexandre Elsaêsser (no .pedido de j.
prorrogação da patente mod. industriai 7.
1.768) - Concedo a prorrogação.
Dr. Waldemar Clemente (no pedide.
de prorrogação da patente mod. industrial 1.860) - Concedo a erorrogação.
Gennaro Ferrante (no pedido de
peorrogação, da patente mod. Industrial
1.875) - Concedo a prorrogação.
Serricchio Ficarelli (no pedido de
prororgação da patente mod. industrial 1.899) - Concedo- a prorrogação.
Guilherme de Pra (no pedido de
prorrogação da patente mod. industrial
1.922) - Concedo a prorrogação.
Ernesto Rothscliild S.A. Industria
c Comércio (no pedido de prorroga.ção da patente mod. industrial 2.382)
- Concedo a prorrogac'ão.
Arquivamento de Processos

Diversos

Ricardo' Fraccaroli (no Pedido de
restauração da patente priv.• invenção
16..53) - Nada há que deferir:
Salvador Siddivo (no pedido de padido de pagamento de anuidade na patente mod. utilidade 1.480) Nada há
que deferir.
.
Set Serviços e Egaipameni.os Técnicos Ltda. (no pedido de transfereircia
da patente mod. Industrial 1.859) Nada hã que deferir..
Cia. Dyrce Industrial Perfumaria
Estamparia_ e . Cartonagem (no pedido
de restauraçoã na *patente mod. utiliCiNiceclo a restauradade 3.253)
ção.
Eugenio Enrique Torrens (no pedido
de restauração da patente mod. • utilidade *número 3.500) - Concedo a
restauração.
Geysa- Sanches ' Figueiredo (no . pee
dido de restauração da. patente. privs
invenção e51. 0 -32973) - Concedo '
restauração. •
•
Flakice Corp (no pedido de restauração da patente priv: invenção nómero 39.034e • - Concedo a restauração.
Giovanni -Alladio (no pedido de restauração da patente priv. invenção nú-.
mero 48.522) - Concedo a restauração.
labias Thiessen (no pedido de res1auração da patente priv. invenção número 53.402) - Concedo a restauração.' .
Formigari -. Gianotto Cia (no pedido de restauração ela patente priv.
invenção n.êt 55.532) - Concedo a
restauração.
Coniad Paulo Moreno (no pedido
de prorrogação da patente mod.'idade' n.°. 2.923) - Concedo a pror-.
rogação.. •
Pan Produtos Alimenticios Nacionais S.A. (no pedido de .prorrogaçãO
de patente- mod. utilidade 3.984) . Concedo a prorrogação.
Ernesto Rothschild S.A. Industria e
Coraereio (no pedido de 'prorrogação
da patente mod. industrial 1.149) Concedo a prorrogação.
The Singer Manufacturing Co (no
pedido de prorregação da patente modelo hidustral • 1.230) - Concedo a
prorrogação.
Manufatura de Brinquedos Estrela
S.A. (no pedido de prorrogação da
patente mod. industrial 1.275) Concedo a prorrogação).
Indai Tyre And Rubbcr Co Limited
(no pedido de prorzoiação da patente
desenho industrial 1.671) - Concedo
a prorrogação.
Fábrica Nacional, de ArtefatOs
Meteis S.A. (no pedido , de prorrogação da patente mod. industrial 1.754')
- Concedo prorrogação-

Ficam os processs abaixo relacionados arquivados:
57.832
N.
Esineraldo Alves Fontes e Ary Boriche dos Santos:
N. 59.566 - Francisco de Mattos
Pinto.
N. 73.387 - Construções Mecânicas Butandá Ltda.
N. 80.604 - Egon Otto Daniel
Schoner.
N. 83.384 - Eduardo Kahowec.
N. 84.753 - August Enciers Aktiengesellscha ft .
,
FilN
ho.. 85.430 - Dr. Octavio Bicudo
N. 85 . 908 - Luiz Baldini Viseujott e Amadeu Ernesto Valongo.
N. 89;508 - Vitaly Youshkoo.
N. 90.4Z5 - Roland Stasse.
N. 90.500 - Joh. A. Benckiser
GMBH..
N. 92.672 - Oscar Wurmnock e
Egon Wurrnbo k.
N. 93.497 - Rbein 'Cheinie A.G.
N. 95.083 - Octavio Pagliusi.
N. 98.407 - Ktimata Isshild.
N. 100.244: - Rohm Es Haas Compztny.
N. 100.256 - Joaquim Ferreira NaVC3

N. ' 100.262 - F. Hoffmann La
Roche i Cl.
e S.A.
N. 100.416 - Arnalcid de Oliveira.
N. 100.898 - Farbenfabriken
yer Aktiengese llscha ft.
N. 101.484 - Rogerio S. da Costa
El Irmão Ltda.
, N. 101.653 - Hermogenio Rodrigues Peixoto.
N. 101.752 77- Fkiedrich Graepel.
N. 102.085 --, Diamond Gardner
.J
Corporation. •.
• N. 103.979 Industrias Pereira
Lopes S.A.. e Claus . Warsehauer.
*IaN. 104.850 - AldO Lauda e Josér\si.
N. 105.357 - Importação 'Comercio e Indústria elerancolietee Ltda.
N. 105.358 - Importação,. Center:,
cio c Industria Francolite Ltda.
N. 105.370 •- Nicolino GuimarL'e•
Moreira.
N. 105.457 - Dalton Supplies Li.
mited.
N. 105.728 - Jaime Rotapel.
N. 105.937
Mattrilio de Mene•
zes.
N. 106.315
Raul. Bindo.
N. 106.354 - Mecânica Industrial
Estampotcc Ltda.
N. 106.456 - José Gonçalves da
Costa.
N. 109.632 - Arc - Administradora e Representadora Ciclone Limitada. •
N. 112.265 Bartolome Ubach
Toas Juan Ubach Tous e Antoni4
Corronado Paredes.

iii.

r
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N. 114.175 - Antonio_ José • SiinZ.o
Julio Augusto KirN. 116.152
chner.
N. 116.520 - José Joaquim Pinto
da
N, 117.066 - Antonio. Medeiros.
.N. 117.138 - Antonio 'Alves de
Almeida.
N. 117.238 - Walter Bauer e
Hellmuth Edgar Kunza.
N. 117.907 - Pascoal Papa Copalacci
N. 118.717 - Maria Jaune Stefa'nino e Scipião da Silva Carvalho.
N. 118.865- Althayr Rios do Nascimento.
Miracle Adhesives
N. 120.689
Corporation..
N. 120.069 - Domingos Alterio.
N. 121.1711 - Cecinio de Castro
-N. 121.755 - Cano Erba S, p. A.
N. 121.840 - Fernando Martins
•
de Araujo.
Henny Felscher,.
N. 121.916
N. 122.013 - Eulogio Buarque de
Macedo.
N. 122.036 - 'Antonio Carneiro de
Albuquerque.
N. 122.098 - Virgilio Resende.
-N. 122.143 - Virgilio Resende.
N. 122.143 - João de Almeida
Junior Cs irmão Ltda .
N. 122.439 - Volard da Cunha
Borba.
122.462 -£ Cid • S erg ipeasc
N.
Penne.
N. 122.508 - jesse de Oliveira Sá.
N. 123.071 - Lazaro Geraldo Toledo Pacheco.
, N. 123.755 - 'vara Silveira.
N. 123.936 - Industrio de Moveis
Vitoria Ltda.
N. 124.006 - Vittorio Tamanini.
N. 124.057 - Ennis Alfredo Meier.
N. 124.271 - Vladimiro Zatz. •
N. 124.526 ,- Heram Botelho de
Magalhães. Raymundo Mendes
N. 124.686
Machado.
N. 14.715 - fila Stojanoff.
N. 124.720 - byme Gonçalves.
N. 124.792 - Pendes Moraria.'
N. 125.751 - Gizella Kovacs. N. 15.752 - Aarão Ribeiro da Silva - Arquivem-se os processos.
Publicaçãci a' que se refere o artigo
23; § 2.° do Código da Prcpriedade
Industrial .
Relação dos pedidos de privilégio de
invenção, modelo de utilidade, desenhes e modelo industrial, apresentados
de 2 a 15 de maio de 1959:
(Final da quinzepal publicada no
Boletim do dia 15 de janeiro de 1962)
N.° 110.396 - Friedrich Brendel Priv. invenção "Assento para veículos
a motor".
N.° 119.397 - Clevite Corp. •Priv. invenção "Composição--de cerâmica ferro elétrica".
N.° 110.398 - Sterling Drug Inc.
- Priv. invenção "Tratamento de esgato".
N.° 110.399 - J. es P. Coats Limited - Priv. invenção "Transportadores laterais".
N.° 110.400 - Magnesium Elektron Limited - Priv. invenção "Ligas à base de magnésio".
N.° 110.401 - N.V. Philips'Gloeilartmenfebrieken -e- Priv. invenção
"Aperfeiçoamentos em ou relacionados
•ct colunas de fracionamento- de gás".
N.° 110.402 --• Stora Kopparbergs
Bergslags Aktievolag - Priv. ipeer.çieo. "Nemo -rotativo •com permutador
tubular -de calor -e processe dp,i per-e
,e e ,
.
mutação do calor".,.' ,
N.° 110.403 - Weyerhaeuser Tim- Priv. • invenção "Processo
„
•

151"iF/0.0sFie!Al:
e aparelho para a produção de feltros
por seção".
N.° 110.404 - Kurt Steinialeser
invenção "Corpo magnético- pare
ernbreagene Íe transmireão eletromagnéticas... Fone um corpn de bobina de
excit_a_cao ou jego de bobinas de excitação a ser engastado com auxilio de
uma massa do enchimento numa ranhura anelar".
N.° 110.405 - Telefunken GMBH
- Priv. invencão "Aparelho emissor
receptor".
N.° 110.405 - Telefunken GMBH
- Priv. invenção "Processo riara manipulação de aparelhos para gravação
e produção de som com porta-fonogrames em forma de fita em particular
aparelhos de som -magnéticos".
N.° 110.407 - Telefunken GMBH
-- Priv. - invenção "Aparelho de som
magnético para diterentets velocidades
do porta som".
N.° 110.408 - Telefunken GMBH
- Priv. inveação "Processo e dispositivo para gravação magnética de som".
N.° 110.409 -e- Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Priv.
venção - "Processo , do produzir meteríeis sintéticos entrelaçados de alto
molecular".
N.° 110.410 - Theodor Voss Mod. utilidade "Um nevo modelo de
mesa". .
N.° 110.411 - Vittorio Terracini
- Priv. invenção "Escenei rotatie, de
aCionsunento hidráulico".
N.° 110.412 - Rigesa S.A: Celulose, Papel e Embalagens - Mod.
utilidade "Nevo modelo de mostruário
para propaganda".
N.° 110.413 - Aluminium Walzwerke Singen GMBH - Priv. invenção "Processo para a obtenção de citepas de alumínio delgadas envernizadas dotadas de elevada resistência mecânica".
N.° 110.414 - Laraconti Indústria
e Comércio Ltda. - Priv. invenção
"Aperfeiçoamentos em motores de bombas para lubrificação com líquidos viscosas". •
N.° 110.415 -- Metaliu-gica rAlia
S.A. - Mod. industrial "Nevo modelo de fogão".
N.° 110,416 --- Thompson Ramo
Wooldridge Inc. - Priv. invenção
"Retem e trava para mola de' vál•
vula".
N.° 110.417 - Sebastião Motta Ribeiro Vasconcellos - Priv. invenção
"Aperfeiçoamentos em composições fertilizantes ou meios de cultura sólidos".
N.° 110.418 - Imperiac 1Chernica1
Industries Limited - Priv. inverefin
- "Polimerização de etileno".

• N.° 110.424 - Metalárgica Siluen
Ltda. - Priv..invenção "Aperfeiçoamentos euo ou relativos a_ porta-elotmdos".
•
N.° 110.425 Metalbgica Siluen
Ltda. - Med. 'utilidade "Trava /imitadora da abertura de portas".
14." 110.426 - Cama Bruno S.A.
- Mod. utilidade "Original disposição em cadeira maca". ,
N.° 110.427 - Cs:ma-Bruno S.A:
-- Mod. utilidade "Conjunto de trilhos paro maca destinado a ambuláncie conjugado ou não 'com banco".
-N.° 110.428-Cama Bruno S.A.
- Priv. invenção' "Originais d iênesi
•
-çõesm.abulânci"
N.° 110.429 - Ernesto Paiva Mci lques - Priv. invenção "Rampa auto
mática para anromóveie'.
N.°--110.430 - B. Ef1111
•invenção "Recipieete para recebimer.to, conservação, d.ru.r..eztrnent, e entrega de líquidos biológicos". Isr.° 110.431 Irmãos Del Vecchio
Ltda. ---' Mod. industrial "Neve 'e
original niodélo de violão elétrico".
• N.° 110.432 - Irmãos Dei Vecchio
Ltda. Priv. •invenção "Aperfeiçoamentos em ou relativos a violões elétricos".
N.° 110.433 - Beimiro Martins
Arada - Priv. invenção "Dispositivo
contador e totalizador elétrico para taxímetros".
N.° 110.434 Richard Whitney
F3eall Jr. e Lindeza Harold Chandler Priv. invenção 'Tampa ou bico para
distribuição de líquidos dotado de respiradouro não gotejante".
N.° '114.435 . - B A L Limite-i ;Priv. invenção "Aperfeiçoamentos em
êmbolos de bombas para lama e em
gaxetas para o êmbolo",
,• N.° 110.436 - Montecatini Sacietá Generale per lIndustria Mineraria
e Chimica - Priv. invenção "Aperfeiçoamentos na produção de acetileno mediante combustão parcial de ha;
drocarbonetos".
N.° 110.437 - Shel/ Researeh Limited - Priv., invenção "Óleos lubrificantes".
• N.° 110.438 - Universal Oil Products C.°, - Priv. invenção "Processo para produzir a/quilatas de benzeno".
- N.° 110.439 - Dunlop Rubber C.°
Limited - Priv. invenção "Aperfeiçoamentos em ou relativos a composições de materiais contendo".
N.° 110.440 - Eastmann Kodak C.°
- Priv. invenção 'Polipropileno
'
téreo simétrico"."
N.° 110.441 --- Pariá Davis as C.°
- Prive invenção 'Compostos da glutarimida e processo de sua 'obtenção".
Publicação a que se refere_c• artigo • N.° 110.442 - Westinghouse Elec23, e 2.° do Código da Propiiedade tric Corp. - Priv. invenção "EstruIndustrial
turas de painel larninados aplicáveis a
refrigeradores".
Relação dos pedidos de privilégio da
N.° 110.443 - Gesellschaft Fut
invenção, modelo de utilidade, dese- Technischen Fortschritt MBH - Priv.
nhos e modelo industrial, apresentados invenção -- "Corpos de borracha de
no período de 16 a e30 de maio de diversas camades".
1959:
N.° 110.444 - Christolaw KrastN.° 110.419 - Chemische Febrik chew Priv. invenção "Nevo proBudenheim Aktiengesellschaft e 1•Carl cesso acessórios e dispositivos para adi- Priv. invenção "Processo para ção de er puro na fumaça integral sora fabricação de produtos de claras de vida em cachimbos, Charutos e cigarovos estáveis sob a ação do calor".
ros pelos. fumantes".
N.O 110.420 - Leandro TOrres dna -N.° 110.445 - Masuyoshi Kusumo
Santos - - Priv. invenção "Fecedura to --e Mod. utilidade "Um noNto mode segredo com alarme elétrico".
delo de grampo para cabelos".
. N.° 110.421 - Cerâmica Pompéia
N.° 110.446 - Cornélio Ferreira
Ltda. - Piiv. ' invenção "Nevo fogão Palhares
Priv. invenção "Tampa
com grelha".
,
pare porta papel higrenico",..•
•
N.°, 110.422 - John .Siee ,;-•• Priv.
N.° . 110 . dl-47
4 Cliriqljo _Ferreira
invenção_:"Apezfeiçoameretos eir¡ s• eha- Palhares
..:seeso. is,n90 "Tk-.Mp-,iass de luz pare automAyeig e nutras".
pe,ra.. •s'i'ihonlega"e $
"
.
ler.d 110. 411"
N.° 110.423
ere 1st iv.
Chaffi
invenção ''Novos a perfeiçoamento* am Mod. industrial "Nóvo e órigtaa1 ino1 delo de recipiente portador de subsmedidor de combustível".
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tâncias voláteis para purificação da
ambientes".
N.' 110.449 - Norberto ,Schtnajtik
- Priv. invenção "Elemento metáli- •
co para revectimentn".
N.° 110.450 - The Oil Shale Corp.
- Priv. invenção "Processo e apare1h0 para produção de óleo".
N.°, 110.451 - Clark Zquipment
C.° - Priv. invenção "Centreia . elétrico para carrinho elevador".
N.° 110.452 - Ibera Noyaku Kabushiki Keisha Priv. invenção
"Fungicides na base de compostos or.'
gano. anémicos contendo enxofro".
N.° 110.453 - Siemens as Halske
Aktiengesellschift Priv. invenção
"Sistema do transmissão d.e noticiários em freqüências portadora'''.
N.° 110.454 - Siemens Lis Halske
Aktiengesellacbtift Priv. . invenção
"Disposição do grade para válvulas eletrônicas".
N.° 110.455 Siernena Halske
Aktiengesellschaft 7-- Priv. invenção
"Processo para produção de metetia/
isolante metalizado em • particuler papel destinado a emprego em conden&aderes elétricos ou similares".
N.° 110.456 - Siemens Ca Halske
Aktiengesellschaft - Priv. invenção
"Resistência. elétrica em forma de camada com reduzida dependência •da
freqüência".
N.° 110.457 - Siemens FG Noise
Aictiengesellschaft '- Priv. invenção
"Condensador elétrico".
N.° 110.458 - Siemens Halske
Aktiengesellschaft - Priv. invenção
"Elemento de circuito elétrico embutido em estojo em particular coadensador eletrolítico".
• N.° 110.459 - Siemens-te Halske
Aktiengesellscheft - Priv.. invenção
"Processo para fabricação de um cone
densador elétrico de bobina com camadas inteterusdiárias diebStricor de matéria plástica estirada".
N.° 110.460 - Clemans August
Voigt - Priv. invenção "Amortecedor
de material flexível elestieamente por
exemplo borracha unido indissolasele
mente a uma ripa rígida para a proteção dos ocupantes de veículos • principalmente de 'veículos a motos para
todo terreno".
N.° 110.461. - .Clemens Au,gust
Voigt -Priv. invenção "Procçsso pare
unir entre si camadas de caucho".
N.° - 110.462 - Clemens August
Voigt Priv. invenção "Peça estrue
tuul de borracha e metei com entalhes de alívio na borracha".
N.° 110.463 - Industriewerke
Schaeffier OHG - Priv. invenção
"Porta agulhas de pente para egtehas
de mancai".
110.464 - G. D. Searie
C.° -- Priv. invenção 'Processo pala,
a preparação de derivados 11 oxigee
nados de 9 Alfa halogeno 17 /leiloei
'neno, 3,20 Dionas e seus deri4v a dPorse'g
N.° 110.465 - Beaenitchweigische
M aschinenbaunstalt - Priv. invenção
!Instalação para explorar, descorar ou
lavar materiais vegetais ou animais em
p articular beterraba retalhada".
N.° 110.466 - P lásticos rvIara S.A./
Indústria e Comércio -- Mod. utie'
lidado "Urna nova teeapa Pa ra frui.
cos".
-No 110.467
Dr. Djahna Soares
Marinho - Priv, Invenção shlóvo ca.+
tnutador Periodicos
•.•
N 9 110.968 - Telefeeken G.M.:"
.,3 ,.griv. invenção, <Linha .Coa-*
ria!'
'Alta Frequeneksee es- • ;
N° 110,462
- Glyco :Metall Werke.
,
121e.en :6 Loob q 1543. H
+Priv:,
invenção (Processo e aparelho para o'
revestimento -ininterrupto de fitas de
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aço com ligas metálicas especialmente em instalação de telecomunicação espeN. 110.518 - José Ferreira de telos cem, no
I #11 nr n E:
de bronze de chumbo em fusão»
cialmente instalações telefônicas»
Oliveira Filho - Privilégio de . inven- gastável numa ra ..ilinta d.) rotor' .
N" 110:470
Telefunken G. Ni
N° 110.496 - Siemens
Halske ção •- Junctor Ferreira .
N. 110.537 - Hananag Hartea:rPriv. invenção «Antena ver- Aktiengesellschaft - Priv.' invenção
N. 110.519. - General Electric Co kleinerungs Uni Ezementnnechiaeub..a
tical especialmente para sistemas de «Massa: Prensada deetinada a proces- - Privilégio de invenção - "Alterna- G.M.B.H. --• Privilég:o de inveação
sondagem segundo o principio de ad- samento ceramico cie metalúrgica em dor''.
'Proceaso para clesintegraçào ee ale.
coock.
po»
N. 110.520 - General Electric Co lérias primes solidárias ou tnistnnalas
N" 110.471 - HeberleinZ., Co A
N° 110.497 - Sicinen E Hals1ce -- Privilégio de invenção "Aper- com cascalho- ou pedregulho conto carG - Priv. invenção «Processo de en- Aktiengesellschaft - Priv. invenção feiçoamento em corpos compostos aper- vão mineral e matérias similares'.
crespamento continuo de fios texteis> eMaterial ferromagnetico para freqen- feiçoados e método de fabricação dos
N. 110.538 - Hazetnag HartzerN° 110.472 - Prospero Rebecchi das muito elevadas.>
mesmos".
Ideinerungs Um! Ezententmaschinenban
- Mod. utilidade (Dispositivo de 'coN° . 110.498 - Sientens O Halske
N. 110.521
Antônio Zaccaria
G.M.B.H. Privilégio de invenção
mando em janelas guilhotina»
Aktiergesellschaft - Priv. invenção Amálio Zaecaria -- Pedro Zaccaria - kleinerungs Und Ezementnnvchinenban
N° 110.473 - Romulo de Almeida aDieletrico para condensadores elétri- Carlos Zaccaria e José Zaccaria
G..M.B.H. Privilégio de invenção
Mercuri - Mod. utilidade ,tApareho COR
Privilégio de invenção - "Nova com- --- "Moinho centrifugo de percussão
para barbear»
N° 110.499 - Heinzjosef Junkmann posição destinada a fabricação de abra- cota rotor de alta rotação".
N2 110.474 - Societe des Usines - Priv. invenção «Processo para
sivos para máquinas de beneficiar ceN. 110.539 - Sá-111211S é Halske
Chizniques RhOne Poulenc - Priv. limpeza de mangueiras de filtros»
reais".
Aktiengesellschaft - Privilégio de ininvenção «Processo de preparação de
N° 110.500 - _Cesalpino Anel de
venção - "Seletor •de coordenadas",
N. 110.522 - Vitor João Steola
nôvos derivados da iminodibenzila»
Azeredo - Priv. invenção «Sistema Modêlo de utilidade - "Nóvo modèlo
N. 110.590 -- Siernens O Halske
N° 110.475 - Adahyl José Martins Hidrelétrico com aproveitamento de
de chave elétrica movida a catraca para Aktiengesellschaft - Privilégio de in- Priv,: invenção «Interruptor magico> água»
ligação e desligamento múltiplo e alter- venção "Esquema de circuitatuento
N° 110.476 - Adahyl José MarN° 110.501 - Takeda Pharmaceutipara instalações telefônicas com seletotins -- Priv. invenção «Fiador econô- cal Industries Ltda. -. Priv. invenção nado de circuitos".
res automáticos".
N.
110.523
Alumínio
Fulgor
Somico»
«Um processo para o preparado de
N. 110.541 - Siemens O Haleke
ciedade Anônima Privilégio de inN" 110.477 - Aristoteles .FIoripes compostos de esteroide>
Aktiengesellschaft - Privilégio de inde Lima - Priv. invenção «PulverizaN° 110;502 - Dr. Hans Be.er - venção - "Aperfeiçoamentos introdu- venção -Seletor rotativo para iasdor para insecticidas>
Priv. invenção «Dispositivo para fi- zido em cabos de cafeteiras, bules; cha- lações telefônicas com dispositivo de
N 110.478 - Gottfreied Rodei- - xação solúvel de corpos do género de leiras e similares".
N. 110.524 -- Dr . Kurt Müller acionamento magnético mantendo na poPriv. invenção «Processo c máquina carris guias.>
K. G. - Privilégio de invenção - sição levantada durante a marcha do
para a produção de corpos õcos de um
N° 110.503 -- United States Rub- "Processo e dispositvo para faricação seletor os braços comutadores de linha".
tubo de material plástico produzido
ber Co - Priv. invenção «Nôvo fio de corpos moldados firosos em partiN. 110:542 - Siemens O Halske
por extrusão
cular com elevada espessura de-,pa- Aktiengesellschaft - Privilégio de inN' 110.479 - Veta Eletropatente e processo para fazer o mesmo»
venção - "Esquema cie circuitos para
rede".
Ltda. - Priv. invenção «Ntivos aperN 9 110.504 - - Siemens Schuckertfeiçoamentos em comutadores>
werke Aktiengesellschaft - Priv. in- • N. 110.525 - Minituax- Aktienga- linhas que operam ao - duas direções de
1\19 110.480 - National Lead Co - venção «Rele comutador elétrico com sellschaft - Privilégio de invenção
tráfego".
Priv. invenção «Composição composta magneto lamelar e para grande núme- -Dispositivo para geração de espuma
Siemens O Halske
N. 110.543
Carbo no polímero>
ro de comutações em particular dis- de .aeração cm particular para instala- Aktiengesellschaft - Privilégio de inN" 110.481 - National Lead Co juntor elétrico»
ções de extinção de incêndio mediante venção "Esquema de circuito para
- Priv. invenção «Bloco Fundido ent
N') 110.505 - Zuse K G - Priv.. espuma destinadas a recipientes reser- a transmissão de pulsações de Contamolde:
invenção «Mecanismo programador vatórios de comustivel".
gem via os meios indivniti'ais de um
N" 110.482 - The Goody-ear Tire para comando de instalações técnicas»
N. 110.526 - ililetallgesellschaft cabo de telecomunicação".
Rubber Co - Priv. invenção «Com.
N° 110.506 - Grete Lemke - Priv. Aktiengesellschaft - Privilégio de inN. 110.544 - Siemens O Halske
posição para sapatos>
invenção «Processo para a obtenção venção "Refrigerador para aglome- Aktiengesellschaft -- Privilégio de inNo 110.483 - National Iead Co de uma alimentação para lactentes rado quente".
venção - 'Esquema de ligação des.
- Priv. .invenção (Composição .Com- crianças e enfermos'.
N. 110.527 -- Metallgesellschaft tinado a instalações telegráficas para
posta Metal Polímero»
N° 114. 507 - Tclefunken G.M.
cunutar dois manipuladores um dos
N o 110.484 - Dias Garcia Impor- B.H. - Priv. invenção (Proêesso e Aktiengesellschaft - Privilégio de in- quais serve para o regime nortnal sendo
venção
"Processo
para
refrigeração
tadora S.A. - Mod. industrial «1\16- dispositivo para gravação de ondas
o oiro usado como reserva".
de material aglomerado".
.vo Moda) de tampo de extintor de in- sonoras em discos:.
N. 110.545 - Siemens O Halske
Metallgesellschaft
N. 110.528
cenclio»
N. 110.508 - Telefunken G.M. Aktiengesellschaft - Privilégio de in- Aktiengesellschaft - Privilégio de in1\1" 110.485 - Dias Garcia Impor"Processo para combustão venção - 'Esquema de ligação para
tadora S.A: - Desenho industriai B.H. Privilégio de invenção - venção.
«Neivo desenho para mostrador de um- "C.2rador de conente tpio dente de ou para ccnibustão e concrecionamento. instalações telegráficas que funcionem
serra".
N. 110.529 - Metallgesellschaft com seletores".
nômetna»
N. 110.509 - Telcfunken G.M. Aktiengcsellschaft - Privilégio de inSientens O Halske
N. 110.546
N° 110.486 - Dias Garcia ImporAktiengesellschaft Privilégio de in"Refrigerador de gás".
tadora S.A. - Mod. utilidade «Nõvo B.H. - Privilégio 'de invenção - venção
venção -, "Esquema de ligação para
N. 110.530 - Amo Andréas
anoclélo de 'cabeçote para extintor de "Instalação para - radio sondagem ou
rádio pilotagem no espaço".
'Privilégio de invenção - "Processo instalações telegráficas com possibiliincendio do- tipo portátil»
N. 110.510 - Tele funken . G . M. e instalação para moagem e seca- dades de estabelecer a ligação em duas
N° 110.487 - Westiughouse Elecgem de materiais em grandes quantida- direções diferentes".
tric Corp - Priv. invenção «Aparelho B.H. - Privilégio dc invenção
N.° 110.547 - Slemens & Hals"Processo para fabricação de um des em particular para reduzi-los a forpara refrigeração de água»
ke Aktiengesellschaft - Priviléelectródio não servindo como catódio mas coloidais".
N 9 110.488 - The Singer ManuN. 110.531 - Amo Andréas - Pri- gio de invenção: Esquema de lifacturing Co - Priv. invenção «Má- incandescente para vaso elétrico de desvilégio de invenção "Secador rá- gação para instalações telegráfiquinas de costura de ponto de trava> carga.
cas para ligar urna linha .que
N. 110.511 -- Telefunken G. M. pido".
N" 110.439 Ildeu Ramos de Lie
ma -- Priv, invenção aForne para des.- B . H. - Privilégio de invenção N. 110.532 - Siemens Ssucker - chama diretamente com uma li"Substancia pulverulenta de captação twerke Aktiengesellschaft - Privilégio nha de ligação que parte na detilaçilo de frutos Oleigenos>
N" 110.490 - Joh. A. Benciciser que não evapora para vasos elétricos de invenção - "Tenaz de manipulo sejada direção de tráfego.
GI\LIBH - Priv. invenção «Processo de descarga".
para peças de imersão em banho de
N.° 110.548 - Siemens & HaiaN. 110.512 --- Dalgy Dias da Costa fusão providas de laminas de con- ke Aktiengesellschaft - Privilépara fabricação de linguiças e salsi- Privilégio de invenção - Nova tacto".
cha,o>
gio de invenção: Esquema de 11N" 110.491 - Siemens i. Halske mesa extensível escatnoteável".
N. 110.533 --. Siemens Schuckert- gago para comandar os seletoN. 110.513 - Marius Laiger e Jo- twerke Aktiengesellschaft - Privilégio res em instalações telegráficas por
Aktiengesellschaft - Priv. invenção
<Disposição de ligação para, o reajus- seph Gal Modèlo de utilidade - le invenção "Disposição para mon- meio de sinais telegráficos constitamento da frequencia em instalações "Nôvo moclêlo c'.e unidade para fre- tagem rígida de elementos comutado- tuídos por combinações de impulreceptoras para transmissores telegra- qüência modulada com bobinas e cir- res em particular de elementos bimetá- sos.
cuitos impressos' .
licos em caixas isolantes".
ticos com frequencia transformada>
N.o 110.549 - Siemens HalsIk7. 110.514 - logo W. Schutz
No 110.492 - Siemens Halske
N. 110.534 - Siemens Schuckert- ke Aktiengesellschaft - PriviléAktiengesellschaft - Priv. invenção Mocklo de utilidade - "Batoque para twerke Aktiengesellschaft - Privilégio
gio de invenção: Esquema de li«Processo para criação de zonas isen- tampas de frascos era geral".
de invenção "Bornés de conexão gação para instalações telegráfitas de metal em elementos portadores
N. 110.515 - Adolpho Herschel - para 'bobinas ou outros elementos elé- cas que funcionam com seletores.
metalizados de material isolante»
Privilégio de invenção "Aperfeiçoa- tricos
ern caixas ou est&
N.° 110.550 - Siemens & HalsN° 110.493 - Ormonoterapia Ri-. alentos intooduzidos cm registrador para jos".
chté S.P.A. - Priv. invenção tEs- caetas e documentos em geral".
N. 110.535 - Siemens Schucker- ke Aktiengesellschaft - Privileterois>
N. 110.516 - aias Pfzer i Co Inc twerke Aktiengesellschaft - Privilégio gio de invenção: Processo para
No 110.494 - Ormonotarapla Ri- - Privilégio de invenção - :Deriva- de invenção - "Comutador blindado fabricar misturas de titanato com
chte'r S.P.A. - Priv. invenção cEs- dos de tiaxanteno".
altos valores de constante dieléde fusíveis".
teroisa
American Cyanamid
N. 110.517
N. 110.536 - Hazemag Hartzer- jrica baixos coeficientes de tem-•
N° 110.495 - Sietnens Halske Co ee. Plivilégio de Invenção "Pro- kleinerungs Und .Ezementmaschinenbau neratura das mesmas e prática-Aktiengesellschaft - Priv. invenção celso de separar polímero de urna so- G.M.B.H. - Privilégio de invenção mente sem máximo de' constante
«Campa de Contacto para seletores IttçZ
Rotor para de2ii.itegrador de nrs: dielotricaz.,

• -

•
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N.° 110.551 - Slemens & Halske Aktiengosellschaft - Privilégio de. invenção: Mecanismo de
lamelas para acumular séries de
Impulsos elétricos.
N.° 10.552 - Sieineris - Hal.ke Aktiengesellschaft Privilégio de invenção: reircuitamonto
para . instalaçúcs de teletipo 'destinadas a , , -;artsrals.,stlo automática
de notícias felegráficas.
N.o 110.553 - Sleinens & Halske Akilengesellschaft -. Privilégio - da -invenção: Cireultamênto
para estações intermediárias no
estabelecimento de ligações para
transmiss5,o de noticie.
NP 110.554 - $iemens & Halske Aktiengesellschaft ..• Privilégiu cie invenção: Proeesso para a
fabricação de corpos de titanato
sintcrizados..
N.° 110.555 - Sieraens &
ke AktIengesellschalt -. Privilégio de Invenção: Esquema de circuitamento para o comando de
retificadores de teletipo para a
transmissão de critério de seleção.
NP 110.556 -- Patentverwertung Adolf, tierlach - Privilégio
de inVonção: Manente do fecho
para fechos eclair.
N.° 110.557 - tioc. Inc. Diamte
ta Ltda. - Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em fusi
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forma de calha para fins Estruturais ou similares.
N.° 110.570 -- Dr. Kurt`Müller
K. G. - Privilégio de invenção:
Processo e dispositivo para fabricação de corpos ocos fibrosos.
N.° 110.571 -- Karl Theodor
Jasper - Privilégio de invenção:
Ferro perfilado em forma de calha para escoras, colunas e outros fins è objetos fabricados com
os mesmos.
•N.° 110.572 - Roger Louis
Grandercange - Privilégio de invenção: Máquina de impressão e
de 8omposição continuas de blocos efemérides.
N.° 110.573 - Patent Theuliand
Gesellschaft Fur Eloktrische Gluhlampen M.B.H. - Privilégio de
invenção: Lâmpada de descarga
elétrica para baixas tensões dê 15
•a 40 volts.
NP 110.574 Patent Tretthand
Gesellschaft Fur Elektrische Glu-_
hlampen M.B.H. - Privilégio de
invenção: Processo para a produção de uma fina camada de revestimento de material pulverulento de fina granulação" sõbre os
vasos de vidro de lâmpadas elétricas e dispositivos semelhantes e
bom assim lâmpadas produzidas
por êsse processo.
N.o 110.575 - Badische Anilin

& .Soda Fabrik Aktiengesellschaft
veis de rolha.
- Privilégio de invenção f AperN 1) 110.558 - Pedro SchWartz feiçoamentos na produção de ma-- Privilégio de invenção: Estojo teriais porosos a partir _ de poliprotetor para lançã-perfunies e meros de adição termoplásticos de

outros frascos:
NP 110.559 jasmim Piano da
Silva e Quintino Henriques dos
Santos Modelo de utilidade:
Um modêlo de mosqueteiro.
N.° 110.560 - Societé Des Usines Chimiques Rhone Poulenc Privilégio de invenção: • Processo

alto pêso molecular.
N.0 110.576 - Badischo Anilin
& Soda Fabrik Aktiengesellschaft
- Privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos na produção de artigos porosos configurados, retendo sua forma e dimensões a

e NP 110.561 - Genival Cavaicanti da Silva - Privilégio de haveçã.o: NU° sistema de vácuo e
gravidade para motores a explosão.
N.° 110.582 - 3esellschaft Fur
_Technischen Fortschritt M.B.H.
- Privilégio de invenção: Dispositivo de mancai ou apoio em
viaturas automóveis.
NP 110.563 -. Gesalschaft Fur
Technischen Fortschritt M.B.H.
- Privilégio de invenção: Mancai
elástico aele molejo em particular
para viaturas automóveis.
N.° 110.564 - Gesellschaft Fur
Technischen Fortschritt M.B.H.
- Privilégio de invenção: Secador centrifugo especialmente para
roupa lavada. N.o 110.565 - Clemons August
Voigt - Privilégio de 'invenção:
Embreagem elástica para transmissão de torque.
N.° 110.1166 - Clemens August
Volgt - Privilégio de invenção:
Elemento de construção e borracha e metal.
.
N.0 110.567 - Clemons August
Voigt - Privilégio de invenção:
Mancai elástico de borracha e
metal.
N.° 110.568 - Clemens August
Voigt Privilégio de invenção:
Escora elástica. NP 110.569 - Bergbaustahl G.
M. B. H. & *Co. - Privilégio: de
Invenção : Ferros •periilados len

Gosellschaft Fur Elektrische Gluhlampen M.B.N. - Privilégio de
invenção: Processo e dispositivo
para a fundição do tubo de base
e do colo de vaso das lâmpadas
elétricas incandescentes ou de
(
descarga.
NP 110.578 - N. V.. Philips
gio do invenção: Apefeiçoamentos
Gloellampenfabrieken - Priviléem ou relativos a tubos de descarga elétrica providos de revea-

partir de materiais sintéticos terde preparação de novos derivados moplásticos.
da iminodibenzila.
N.o 110.577-- Patent Treuhand

.

timentos de paredes condutores,
contendo grafite.
N. 9 110.579 - Molins Machine Co
Limited - Privilégio de invenção "Alimentador su percar p ara lenhas
de fumo".
N. 9 110.550 - Heitor José. Pasquinein - Modelo industrial - Urna
configuração ou forma de faca.
N. 9 110.581'- Heitor José Pasquinelli - Modelo industrial -. Uma.
nova configuração ou forma de garfo aconchado.
N 9 110.582 - Annibal Sittoni - garantia de prioridade - Um processo
para obter café comprimido.
N. 9 110.583 - Anulbal Sitteni garantia de prioridade - Aperfeiçoamento no procesEo de beneficiamento de ceco bagaçu.
N. 9 110.584 - J. R. Geigy S. A.
- Privilégio de invenção - Processo
de produzir corantes reativos.
N. 9 111.5E5 - J. R. Gelgy S. .A."
- Priviiégio de invenção - Peacsasa"
de produzir corantes reativos.
N. 110.586 - General EleCteic 3
Co - privilégio -de inveneeo --e Aperfeiçoamento na fabricaçao C .;^ ;iat,2ria! meetnético.
-

1. 9 110.587 - Antonio 'Carreira de invenção --- Interruptor de
- Privilégio de invenção - Nova-cor- tenção pobre em óleo.
tina de tiras plásticas trabalhadas
N.9 110.609 - Minimax Aktiengelle
ou não.
schen - Privilégio de invenção N. 110.533 - Eduardo Riskalla ¡- Generacior de espuma de aeroção do
Privilégio de invenção -a Aperfeiçoa- tipo de bomba de jato cio ar. •
mento era cofres.
N. 9 110.610 - Minimax Aktiengelle
N. 119.58a - .Fteinus Pabrizzi - schatt - Privilégio de invenção •
Modelo de utilidade - Novo modelo Bomba r) jato para geração de espie.
de molinete para pescaria.
ma de neração para e,xtineao de InN. 9 110.590 - -Aktiebolaget Vac- cêndio.
cumextractor - Privilégio de invenN. 110.611 - Aleys Vanwerech Pe- .
ção - Instrumento para facilitar o ter Vanwerch e Ludwig VanWersch
exame do e injeções no utero huma- - Privilégio de invenção - Viga de
no e trompas de Falópio.
referço para escoramento da rocha
N. 9 110.591 - Joaquim Gomes Pe:- das galerias de mineração.
reira - Privilégio de invenção N. 9 110.612 - Precion Mecanique
Válvula automática detentora de in- Lebinal - Privilégio de invenção -a
cêndios e para .ouiras finalidades.
eparelhos elétricos Cf!...;ialonento
N. 9 t10.52 Narram - Pri- aquelas que equipam as instalações
vilégio de invenção Oeula anti domésticas tais como interruptores
(atacante para atice:embaistes avia- tomadas de corrente porta intimeis e
dores c motociclistas e semelhantes. semelhantes.
N. 110.583 - Karl Hurnaus - N.9 110.613 - Parbewerks Hoechst
Privilégio de invenção - Cabide do- AktiengeEellschaft - Privilégio de Inbrável .servindo também para conser- venção - Processo para a obtenção
var o vinco das calças.
-de produtos de cloração do metano.
N. 9 110.591 - Westinghouse ElecN. 9 110.614 - Farbwerke Hoerhst
tric Corp. - Privilégio de inveneão Aktiengesellschaft
.27orm Melster ,Lu- Aparelho de refrigeração.
cius
& Bruning - Privilégio de invenN. 9 110.593 - Ystsuhito Yarnaeva
ção
Processo'
de
produzir,
cloreto de
- Privilégio de invenção - Câmara vinho por dissociação térmica
de ácide combustão para motores dierel.
ebnicirico a partir do dicloro etaN. 110.596 - Moulton Develop- cicio
N 9 110.615 - Farbweke Hoechst
menta United - Privilégio 'de inven- Aktiengeeellsehaft
Vormals Mcister
ção -Suspensão para veículos.
Eruning - Privilégio de in- N. 110.597 - Minimak Aktienges- Lucius
venção -Processo de preparação de
ellchaft - Privilégio de invenção - matérias
Geretior de espuma de aeração para ficação". fibrosas e agentes c ie modifins de extinção de incêndio.
N 9 110.616 Farbwerkc Hoechst
. N.9 119.558 Sieáens 8; Halske Aktiengesenschaft
Meister
Aktiengszenschaft-- : Privilégio-de in- Lucius & Bruning -Vormals
de invenção - Gircuitamento para sina- venção 'Processo dePrivilégio
prepraração de
lização automática do espaço' ocupa- corantes elisazolgos andro
Insolúveis".
do de Ma as sendas de comunica- In19 110.617 - Parbwerke
Hoechst
ção escrutinadas por um grupo Coe- Aktiengesellschaft
Vonnals Meister
rente de seletores de - instalações de Urdiu & Bruning
de intelecomunicação especialmente as ins- venção "Processo para a obtenção
de
talações de transmissão de teletipos. produtos de condensação".
N. 9 110.599 - Siemens Halsve
N9 110.618 - Siemens Halske
AktieneeesclisChaft - Privilégio de Aktiengesellschaft - Privilégio de inInvenção para purificação por fusão venção "Circuil amento para tráfego
de bastões e outros corpos alongados direto em Instalações de teleilpa COM
de material_ semi condutor.
seletores automáticos".
N. 9 110.600 - Slemens' & Halske
N9 110.610 - Siemens Halske
Aktiengesellsehaft - Privilégio de in- Aictiengesellschaft - privilégio de. invenção - Dispositivo comutador para reiná° "Circuita-mento para instala.
sinalização remota de uma Interrup- ções de transmissão de teletipo"
ção causada Ror falta de papel cio
N9 110.620 - Siemens lialske
estado receptivo de uma estação par- Aktiengesellschaft - Privilégio de inticipante de teletipo. e_
venção "Circuitainento para- instalaN. 9 110.601 - Siemens • Schukert- ções' de transmissão de -teletipos ocan
werke Aktiensellschaft - Privilégio seleção mediante combinações de Imde invenção - Dispositivo de inter- pulem de teletipo".
ruptores rotativos de bloco de charae
N 9 110.621 - Slemens & lialske
de extinção para interruptores.
Aktiengesellschaft privilégio de InN. 110.602 - Sieraens Sclauckert- vença° 'Processo e circuitamento para
werve Aktiengesellschaft - Privilégio registro e contagem dos ensaios balde invenção -- „Interruptor de alta dados de sendas de transmissão ocupatensão.
das ou solicitadas em instalações de
,W c I - telecomunicação especialmente instalaN. 110.603 Dic.kerroff
mann Peceurnambegesenschaft - Pri- ções de teletipo cora seletores automávilégio de invenção - Processo para ticos".
a construção de pontes com grade
N 9 110.622 - Minimex Aktiengesele
vão em concreto armado com arma- lschaft - Privilégio de inveneão "Produras em aço.
cesso e dispositivo para regulagem da
N. 9 110.604 -;Siernens Sc.hukeert- quantidade de liquido a ser aduzida
werke Aktiengesellschaft - privilégio a água .por unia bomba de jato para
de invenção - Disposição pua a C Da- fins de extinção de incêndio"..
seguIção de uma queima uniforme ' N9 110.623 - Minimax Attiengesea.
de cometeres de fusão ligados em pa- Ischaft Privilégio de invenção "Disralelo notadamente para fusível de positivo para fins de extinção de inbaixa tensão e alto rendimento.
cénclin destinado a introdução em ' en-Ne t' 110.605 - Siemens Schukaert- canamentos de água sob pressão de
werker Aktiengesellschaft - Privi- agentes escuraantes agentes umectan-légio de invenção - Disposição para tes e sim i lares".
facilitar a fixação de núcleo é da boN° 110.624 Stamicarbon N. V.bina de magnéticos comutadores es- - Privilégio de invenção "Proces.so
pecialmente em disjutores.
as preparação de polimeros de etiN. 110.606 - Siemens SElnikert- leno de peso molecular elevado".
werke Akteengesellschaft - PriviUN9 110,025 - Dyckerhoff
wid•
etio de invenção - Caldeira com tu- mann Kornmanditgesellscha il. - Pribus _refrigeradores externos para apa- vilégio -de invenção "Molde para a
relhos elétricos em particular trans- produção de corpos de concheio e
formadores.
processo para o desmolde 'imediato de
N. 110.607 - :Siemens Seluikeert- corpos de concreto produzidos no dito
inet
,
lee
,19.1sfiléglo te:elde?.. t• f
werve Aktiensea
de invenção --niantado,r,cle zeesege
110626 Ciba 'S. A. e- Priviléto hl- gio de invenção "Novos compostos
tos coin braço .C.130aCtiar de
_
•
lateral sob cargi de mola, ,
Qxoz41icos" 1 $ .
N.° 110.60,8
SiensSchueka.. I .1419
O.627 ;_ _alentem ! ef,
werk Aldiengeaselséhaft
Privilégio sakt 41geseVsbhaft,-T. :Privil‘wio;de In--

•

▪
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,vençáo "Esquema de circuitos para
N. 110.630 - .Telefunken G. M. Modelo industrial "Um nôvo desenho - No 110.696 - Bruno - Jakob Adolf
designação remota "de comunicação em B. II. - Privilegie de Invenção "An- para a face pisante de solas de borra- 1.11fier
,Privilégio de invençãe,
Instalações de telecomunicação em lona vertical . especialmente para sis- cha de caldos".
"Tampa inviolável para frascos",
nas
instalações
telefónica
particular
temas radrogoniométricos seguindo o
N. 110.673 - Industrias de Tenis
N° 110.697 - Chas Tfizer & Co.
e teletipo a grande distância em principio Adcock".
e Artefatos de _Borracha Iris Ltda.
Inc. - Privilégio dé invenção seletores atitomáticos".
N. ; 110.651 - Telefunken G. M. Modelo industrial "Um . nevo dese- "Compostos esteroides'".
N9 110.628 - Siemens & Halske B. 11. - Privilégio de invenção "Cir- nho para a face' pisante das solas
No 110.69,8 - Time National •Cash
Aktiengeselisehaft - Privilégio de in- cuito misturador para receptor de de borracha dos calçados".
Registes' Co. - Privilégio de invenvenção "Esquema cie circuito pata de- justaposição- de freqüência em parN. 110.674 - Fundição Brasil S.
'Fita adeaiva
aignação dos grupos a que pertencem ticular para recepção de ondas ultra- A. Modelo industrial "Um Ovo çãoNo--110.699
Cilas PfizeL• '&': Co.
púmeros de vários algarismos".
curtas".
modelo de manopla para registros". Inc.
Privilagio;a4a e invenralo
N9 110.629 - Minimax AktiengeselN. 110.632 - Berlim Steiner..-'
N. 110.675 -_Fundição Brasil S.A.
Ischaft - privilégio de invenção "Tu- Privilégio de invenção "Nova válvu- - Modelo de utilidade "Cm nevo "Compostas esteroicies'aaa- •
N9 110.700
United Statee Steel
bo gerador de espuma de aeração para la de descarga".
tipo de. churrasqueira".
Corp', - Privilégio de juveneão
fins de extinção de incêndio".
N. 110.653 -•-• Oulmice , Induslrial
N. 110.676 - Fundição Brasil 5. aaAlgaravizzs com revestimento de
N 9 110.630 = Minimax Aktiengeset- Barra do Pirai S. A. - Privilégio
Ischaft -- Privilégio de invenção "Re- de invenção "N-o Reator com agi- A. - Inlodeln industrial "Um nevo Ceifai/dm e Processo de fanicá-los".
Modelo de Churrasqueira".
gulador- para adicionamento de um tação mecânica".
Na 110.701 - Chas Pfizer & Co.
N. 110677 . - Fundição Braál 5. Inc. = Privilégio' de. invenção algente escumador sob pressão a um
N. 110.654 -L• Cia. United, Shoe
- privilégio de invenção "Aper- "Compostos esteezides".
cano dágua de pressão destinado, a Machinery do Brasil Privilégio de
alimentação de um ou vários' gerado- invenção "Aláquiea para pregar. sal- feiçoamentos introduzidos em regiaNo 110.702 - Bristol Myers Co. =
tros". 'es de espuma de geração de capaci- tos".
Privilégio de invenção -• -"Processo e
110.078 - Ideal Standard S. produtos químicos' .
dade dada".
N. 110.655 - CoLlfried Winzen - A.N.
Indústria `e Comércio - Modelo
N9 110.631 - Stamicarbon N. V. Privilégio cie invc, tção "AperfeiçoeN9 110.703 - Union Carbide Corp.
a- Privilégio 'de invenção "Processe mento em tornos meei-micos e ou- de utilidade "Nevo e 'original modêPrivilégio de invenção - "Procesle de torneira para pia lavatório e so e aparelho para fabricação de arde preparação de polímeros de etile- tros".
no de peso molecular elevado tendo
tigo", '
N. 410.636 - 1Ia :IS • Kortenhaus - similares".
Uma elevada densidade em massa".
N. 110.670
Ideal Standard
• No 110.704 - Rockwella Standard
Privilégio de invenção "AperfeiçoaN9 110.632 - Arthur Herbert Dre- mentos' em lançadeira".
A. Indústria e Comércio - Modelo Corp. - Privilégio de invenção nai _ p rivilégio de invenção "Pano
industrial "Nova Configuração ex- "Sistema de comutação, de . canais
N. 110.657-- Ezio 13ertoll
isemelhante a una tecido e método da vilégio de invenção "Mv° dispositi- terna de torneira para Lenheiras : c multiplos e alta velocidade para si•
'fabricação".
nais de baixa • amplitude".
.
vo para fixação de painéis vidros e similares".
r, N9 110.633 - Winton Linton Thomp- outros".
"'
N. 119.680 - Ideal Standard S.
N°. 110.705 -- General Mills Inc.
•
bort e Roy Grist - Privilégio de inA.
Indústria
e
Contereis
Modelo
Privilégio
de
inveneão
"Aparelha
N. 110.658. - lareira Indústria de industrial' "NovA eaufiguração orna- peneirador".
,Venção "Um distribuidor de esparaItelógiiís de Brasil Ltda. - Privi- mental
drapo adesivo".
em cruzeta para misíttradores • N9 110.706 - Time Goodyear Tire .a.
:gio de invenção "Aperfeiçorunentos
de
água".
N9 110.634 - Peter Schladerm.undt em ou
Rubber Co. - Privilégio de invenção
relativos :c- releg,ios cieiro
Ni: 110.681 -- Ideal Standzad S.1,Nrilliain H. Dennerlein e Langdon S. magnéticos
"Anti-oxidantes - para 'borracha
passiveis
de
funcionaSimons Jr. - Privilégio de invenção mento em qualquer posição".
A Indústria e Comércio não vulcanizado'.
"Elm curativo adesivo".,
Industrial "Nova torneira para lavaNo 110.707 - Lonza Usines ElecN. 110.659 - José. Amorim .1‘19 110.635 - United Sstates Rubber
tórios C análogos".
triques et Chimiques Societe Anonyde
Invenção
"N6vo
processo'
Co. - Privilégio de invenção "ProN. 110.652 - Ideal Standard S. me - Privilégio de invenção cesso para o tratamento da borracha de notação -musical obtendo-se parti- A. Indústria, e Comércio - Modelo cesso para produção. de fios".
turas
práticas
para
execução
de
.
so•
arulcanisada".
industrial "Ntivd modelo de torneira
N° 110.708 - General Electrio Co.
'1 N9 110.636 - InternationalSadiant los em instrumentos .de cordas".
.
banheiras e análogos".
--Priviléigo de invenção "AperN. 110..600
The' Goodyear Tire para
Corp. - Privilégio de invenção "AperN. 110.083 - Ideal Standard , S. fsaçoamento em resinas vinificas ha• reiçoa.mentos num ou referentes a um & Rubber Co. - Privilégio de inven- A. Indústria e Comércio - Modelo 'fogenadas plastificadas".
ção "Produtos de vidro".
gueimador infra Ve
rmelho".
industrial "Original modal° de torNo 110.709 - General Electric: Co.
N. 110.661 Commereial Solven- neira
IV 110.637 a-- José Fonseca Fernanpara, pias e outros lavabos".
- Privilégio de invenção = "Aper.,Corp
tes
Privilégio
de
invenção
des. - Modelo de utilidade "Recipla
N. 110.684 - Ideal Standard S. feiçoamento em lâmpada para insbrite destinado a refrigeração de be- "Suplemento de ração, para animais". A. Indústria e Comércio - Modelo' tantâneo".
N.
110.062
The
Goodyear
Tire
')bidas e similares".
N 9 110.710 - Barco Iriternational
industrial "Nova configuração -exter• 1 N9 110.638 - Zuse K. G. - Privi- & Ilubber Co. --Nk Privilégio de inven- na em cruzeta para registros- mistaa., Corp. - Privilégio de invenção ção
"Produto
laitiado".
légio de invenção "Máquina de cal"Aperfeiçoamentos em aparelhos de
N. 110.663 - Chicago ' Bridge & redores 'de água". •
indicação e contrôle' .
N.
110.685
Ideal
Standard
S.
Á N9 110.639 - Telefunke GMBH Irou Co. Privilégio .cle invenção A. Indlistria e Comércio a-- Modal&
N9 110.711 - Time Bleck" Clawson
Privilégio de invenção 'Processo -"Processo para a construção- de co"Nevo -Modélo de cruzeta' Co. a- Privilégio de invenção - "Mápara fabricação de camadas semi berturas flutuantes o aparelhos para industrial
para registros misturadores hidrata- quina para fabricação de papel".
,•
condutoras .com diferentes valores de sua- aplicação". • •
- • Ne 110.712
Hoover Limited
N. 110.684 - • Cesar Modera Va- licos".•
,)resistência cannica, num transistor de
N° 110.686'- Ideal Standard S. A. Privilégio de invenção - "Aperfei'lente - Privitéglo de. invenção-."Me'Superfície". )
çoamentos relativos a secadores cenN9 110.640
.Slemens Schuckert- cenismo .para manobrar válvulas de Mdústria e ~rejo - Modelo in- trífugos".
dustrial- "Neva configuração externa
,:t9er ke Aktiefige.sellschaft Prigilé- descarga esféricas frouxas para re- em torneira para pias e análogos'
N° 110.713 - The Brunssvick Bolgio de invenção "Fixação de'bornes e servatórios- de latrinas".
Collender Co. - Privilégio de inNo 110.687 - Ideal Standard S. A. ce
'Contatos e m paredes isolantes espeN. .110.665 - - • Aluminium Internavenção - "Mesa com tampo ajustialmente para chaves em botão".
tional Inc. - Privilégio de invenção Indústria e Comércio - Modelo inN9 110.641 - Siernens Schuckert- "Tesoura mecânica para barras me- dustrial "Neva configuração externa , táve9r1.
N 10.714 - Time Esterbroolz Co, em alavanca de acionamento de re- Privilégio
perke .alztiengeselischaft -a- Privilégio tálicas"de invenção " :•=a "AperfeiN. 110.666 Siemens Schuekert- gistros misturadores de agita".
'invenção "Chove de curso dotada
çoamentos
em canetas tinteiro emde haste especialmente chave de' fint werke ' Aktiongesellschaft - Privilégio" N9 110.688 - Ideal Standard S.' A. pregando cartuchos c com ti ri a
"Pu de limite de curso dotada em de invenção. ."Processo de produzir Indústria e Comércio - _Modelo de fluida'.
uma zona altamente dotada e do res- utilidade "Neva • disposição construPino".
NO 110.715 - -Electrónica Textil
N9 110.642 - Slemens Schuakert- pectivo contato • de uma disposição tiva de cruzeta de acionamento de S. A. Eltexsa - Privilégio de mventorneiras e-similares".
!Werke Akttengesellschaft. Prigilégio de semi ,condutores".
ção "Um sistema com os seus cor-,de invenção "Recesso de contato doN9-110.689 - Ideal Standard ta A.
N. 110.667 -- Farbsverke Hoechst
ltado de peca de contato angulada". Aktiengesellschat Vorm Meister Lo- Indústria e Comércio - Modelo de resp:ndentes dispositivos para tecer".
No 110.716 - American Chain k
'1 No 110.643 a-- Romeu Ferreiraa SI- dos &. Bruning.s- Privilégio'de inven- utilidade "Mva disposição construtiCable Co..Inc. - Privilégi3 de inOtões - Modelo industrial "Novo tipo ção. "Procssso 9ara a classificação de va de suporte para lavatérios".
"Processo e aparelho para
kle panela com borda saliente".
Na 110.690 - Material Industrial S. venção
cloreto de_ polivInila e copolimeros
olben
ertte".
ura de metais por imeraão a
• N9 110.644 - Laerte Fogal Mo- do -cloreto de vinila".•
A. e Constractions Mecaniques S. A. ccit
_dele de utilidade "Novo tipo de apaN.: 110.068 - Nicolino GeitInarães - Privilégio de invenção "Dispositivo
N9 110.717 - Time Dow Chemical
'relho para banho de luz".
Moveira - Privilégio de invençãe de levantamento de, Via férrea".
Co. Priviléigo de, invenção NI9 110.645 Brixi Anton - Mo- "Nôvo secador continuo para produN9
110.691
Edgardo
Bonetti
"Composição e processo
de trataPio de utilidade - "Novo tipo de co- tos.- triturados".
,
Privilégio de invenção aTerminal vo- mento de selo".
phedeira- motorizada dc trigo e
N. 110.669 - Oito Felts De La lante para ligação de fios' elétricos".
No 110,718 - E. I,. ciu Pont de
,prroz".
Roca - Modelo utilidade "Um nevo
N9 110.692 - General alotem Corp
Wagner de Saboya modelo de prendedor do utensílios e - Privilégio de invenção -a "Apare- Nemours and Co. Privilégio de
110.51(1
Invenção - "Aperfeiçoamentos em
Modelo utilidade
"Protetor Cl- outros para cozinhas e eongênerès". lho para fazer gelo".
,
ou relativos a geradores de cnda em
,linch i eo para Arvores".
N. 110.6
70 - Otto Felts de La
NP 110.693 ---Regie Nationale des linha'.
Sinelnikoff
N,. 110.047 Modelo- de utilidade "Um Usines Renault - Privilégio de inN° 110.719 - Sim:tens Schuckerkl:Privilégio de Invenção "Inalador
de
Boca
tipo de tampa de material plás. venção "Forquilhas de Caixas de ve- twerke Aktiengesellsehft - Privilégio _
pessoal".
PSO
(...7,,,11,„
e 1 tico para garráfas seringas de mate- locidades".
1), N.,110, c i s
de invenção - "Processo de produzir
rial plástico flexível".
NO 110.694 - Forma Pias S. A. - tuna zona altamente dotada em carIThedee Stsron Privilég io`de invenN. 110.071 --- Otto Feita 'de La Indústria e Comércio -- Medeio in- pos semi-condutores".
'tão "Proccsso de fabricação ds um.• Roca
- )1odelo de utilidade "Um dustrial. "Nevo Modelo de TransforNo 110.720 Siemens Schuckert••
runtibilieo%
tipo de frasco , para ! conter es- mador regulador de voltagem.
werke .Aktiengesel1schaft - Privilégio
"
Owens FOrd "V°
110.019 • I.ibbey
# N.
malte
para
unhas
_e
hastãO
ensinétiN9 110.695 - Klein Schnzlin Be- de invenção - "Processo para tratar
N,À,,u 4i9 de, inv,fi v,-,Õ:
, ei á ss çp.
cker Aktiengesellschaft - Privilégio a superfície de elmeentos send-cenu. edge. Para • os láhlo"- •
Uuldade te envidreçament6;de miInd-• de TelliS e
de invenção "Mancai iransvereal e dutores que possuem vários eletrodios
P•'•1 10.672
$iplas chapas ' de vidro e' 1n I'dcèssN'tefatos.
de Borracha Irli 1Ltda. - 'longitudinal".
e pelo menos para passagem P MJ",
a
produzr".
'i
•
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N9 110.721 - Norman Bruce W11- mentos em sistema de refrigeração de
N. 110.770 - S.A. Chapéu Man- letivos a circuitos estabilizadores
sen - Privilégio de invenção - "Em- capacidade variável".
gueira - Priv de invenção "Aperfei- corrente em dente de serra circulanNo 110.746 - Zenith Rádio Corp. çoamentos em chapéus e cabeceies do numa bobina e da voltagem pua.
breagem centrifuga''.
N9 110.722 - Solo'Cup Co. - Pri- - Privilégio de invenção "Sistema de , proteção para operários".
sativa resultante".
N. 110.771 - Mecânica /Indo• vilégio de invenção - "Aplicador de eletrônico de amplificação de sinais
N. 110.792 N. V. Philips Glore
processo".
triauto Ltda. - Priv. de invenção lempenfabrieken - Privilégio de Incola para peças de cepos de popel
N9
110.747
Bendix
Aviation
Corp.
"Aperfeiçoamentos em bombas de ga- venção "Aperfeiçoamentos em ou- reou dispositivos semelhantes '.
lativos a um processo de fabricaçat
ar e 110.723 - Dr. Walter Reiners - Privilégio de invenção "Sapata de solina".freio
regulável
para
veículos".
• N. 110.772 - Petro Chem Proces.s de material tubular para a susten- Privilégio de invenção - "ProN9
110.748
Svenska
SkifferrolCo.
Incorp.
Priv,
de invenção tação da' camada emissdra de um
cesso e dispostivo para limpai májeaktiebolagete Absvenska Maskinver- "Aquecedor de tubos verticais".
•catodo e catados equipados com si quinas espuladeiras".
j
ken
Privilégio
de
invenção
"ProN.
110.773
The
National
Cash porte dêste material".
N° 110.724 - Laercio Martins PIcesso para impedir ou limitar a aglo- Register Co. - Priv. de invenção
N. 110.793
Clupak Inc. - PII
. il has Privilégio de invenção - meração
cla cinza durante a combus- "Mecanismos de impressão".
°Original disposição cai porta cabide invenção "Processo e dispositivotão
de
combustíveis
ricos
em
cinza-s".
N.
110.774
Karel
Ctvrtnik
de para guarda roupas de embutir ou
para aplicação de substituição ds
149 110.749 - Herrnann' papst - Priv, de invenção "Sinaleiro pisca- blanquetas".
não e móveis congêneres".
.
Privilégio de invenção "Suspensão de pisca para bicicletas, motocicletas.
N. 110.794 - The Bleck Claween
N9 110.725 - Arthur Herbert
Tnola mista de ar e borracha para Triciclos e veículos congéneres".
Co. - Priv. de invenção 'Maqui- Privilégio de invenção - "Pa- veículos e assentos'.
N. 110.775 - Société de L'Institut naria de papel".
no não tecido durável e seu método
149 110.750 - 11Zreules Powcier Co. de Scrotherapie Hemopoietique N. 11.795 - Shoji Wada Priv
de fabricação". •
- Privilégio de invenção "Polimeri- Priv. de invenção 'Processo de "pre- de invenção "Processo e. aparélh(
No 110.720 Salomão Miaria - zação de compostos epoxi".
paração de novos derivados orgâni- para a formação de esmerilhamento
Privilégio de invenção - "Aparelho
No .110.751 - Montecatini Societa, cos de boro".
de pontas de agulhas hipodérmicos"
para preparar e servir chocolate di- Generale Per L'Industria Mineraria e
N. 110.776 - Hen . kel te Cie. GMBH
N. 110.7911 •- La Telemecanique
retamente no balcão ao público con- Chimica - Privilégio de invenção - Priv.. de invenção "Formuladores
electrique - Priv. de invenção aturador' .
"Catalisadores de polirnetização e pro- de complexos para loa metálicos".
N 110.777 - Cilag S.A. - Priv., "Aperfeiçoamentos em quadros de
C49 110.727 --: Geraldo Queiroga - cesso de polimerizar diolefinas com os
de invenção "Processo . de fabricação aparelhagem elétrica".
Privilégio de invenção - "Aperfei- mesmos".
N. 110.797 - Reginald Frani:*
çoamento em dispositivo de interru- • 149 110.752 - Hércules Powder Co. de minas contendo enxofre".
N. 110.778 - Farbwerke Hoechst Goodwin .- Priv. de invenção "Apaptor de duas fases conjugado a um - Privilégio de invenção "ComposiAktiengeselischaft Vorm Meister Lu- rélho para ajudar o nascimento de
ções cio polielefina estabilizadas".
autotransformador.
animais domésticos".
No 110.753 - British American To- cias az Bruning - Priv. de invenção
N9 110.728 - Neidyr Cury - MoN. 110.798 - Imperial Chemical
"Processo
de
preparação
de
suifonil
delo industrial "Nova configuração or- bacco Co. Limited - Privilégio de sucias".
Industries Limited - Priv. de innamental em recipientes para aguar- invenção "Aperfeiçoamentos em ou revenção
"Composições de matéria e
N. 110.779 - Vinício Soares de Filativos a recuperação de fumo dos
dente e similares".5
gueiredo - Priv. de invenção "Aper- Catalizadores úteis na polimerizaçao
cigarros
defeituosos".
N9 110.729 - José Luiz da Cunha
de • olefinas".
149 110.754 - Rádio Corp. of feiçoamentos em cintas, einturitas e
fiandeira - Modêlo de utilidade "Um
N. 110.799 - Smith Kline
similares".
America
Privilégio
de
invenção
novo modélo de flutuador para uso
N. 110.780 - Aristeu do Carmo Frendi Laboratories - Priv. de in"Circuitos
desviadores".
venção "Processo para preparar deaquático".
N9 110.755 - N. V. Philips Gloei- Russo - Mod. industrial "Original rivados de. beta arnino alquil tionnN9 110.730 - IndaStria Comércio
modelo de recipiente para líquidos e
de
lampenfabrieken
privilégio
feteno e beta amino alquil benzofuSObral Ltda. - Modele de utilidade
outros usos".
"Novo modelo de gargalo acessório relativos a materiais ferromagnéticos".
N. 110.781 - .Shizu Matsugaki - rano".
149
110.756
Birfield
Engineering
para recipientes térmicos".
N. 110.800 - Hércules Powder Co.
Modelo de utilidade "Novas 'disposiNo 110.731 - Indústria Comércio Limited - Privilégio . de invenção ções em balões de brinquedo e deco- - Priv. de invenção "Sabões de
"Aperfeiçoamento
em
ou
relativos
a
breu".
Sobral Ltda. - Modelo de utilidade
ração":
-Novo modelo de recipiente térmico Juntas de deslisantes para eixos de
N. 110.801
The Quaker Oats Co.
N. 110.782 - Alvaro Coelho da
transmissão
de
força".
Inquebrável".
Silva - Priv. de invenção "Novas - Priv. de invenção "Processo para
110.757
Thompson
Ramo
No
N9 110.732 - Indústria Comércio
disposições introduzidas em fogões preparar uma- farinha de milho préSobral Ltda. - Modêlo de utilidade Wooldridsse Inc. - Privilégio de in- a óleo, querozene ou equivalente". cozida e produtos dela".
"Novo mode° de tampa '(rolha) para venção "Processo para confecção de
N. 110.802 - Otto Feita de La
N. 110.783 - Compagnie Françaiválvulas ocas".
recipientes térmicos".
Des Matires Colorantes - Priv. Roca - Modelo de utilidade "um
110.758 - Ab Alvenius Indus- se Dez
No
nôvo
tipo de tampa conta cotas para
Matières Colorantes de alvoN9 110.733 - Francisco Cimenez trier - Privilégio de invenção "Junta
jamento ótico e . processos de sua frascos em • geral",
Molina - Modélo de utilidade "Aper- para ligação de duas partes".
•
feiçoamentos em ou relativos a máN. 110.803 - Otto Felts de La
Conipania preparação"-.
W. 110.759 - Jeifetz
N. 110.784 - COmpagnie Fran- Roca - Modélo de utilidade "Um
quina para fabricação de, missangas
Privilég io de invenção "Urna fer- çaise Des
Matières
Colorantes
---.
Prinovo
tipo de frasco de material piásplásticas".
ra:nen:ia, para cortar e desfolhar cann vilégio de invenção "Aplicação das gtlicsotráf2.
exível munido de tampa reN9 110.734 - Ant5nio Frugoli
.
de
açúcar".
•
N Amino 2 fenil imidas para colorir
privilégio -de • invenção "Máquina ros149 110.760 - The Chenistrand Corp. fibras sintéticas e Massas plásticas"
N.
110.804
- Otto Polis de IA
'queadeira automática para porcas em - Privilégio
de invenção "Aparelho • N. 110.795 --r N. V. Philins GloeiRoca Modèlo de utilidade "Um
geral".
de
torceduratextil".
lampenfabrieken - Priv. de inven- novo modèlo de .porta-valises",
N9 110.735 - Watliff . Co. Limited
149 110.761 - Helmut Piatscheck e William Eli Arnold - Privilégio de Privilégio de invenção "Molejo para ção "Aperfeiçoamentos em ou' relatiN. 110.805 - Otto Felts de ta
vos a 4Isnositivos destinados a re- Roca
eamento e mancais de eixo e semelhantes".
Invenção "Processo de Cap
- Modêlo de utilidade "Um •
produzir discos .de vitrola nos quais novo
manufatura de comutadores de mámodélo de recipiente de mate149 110.762 - Vereinigte Osterralquinas dínamo elétricas e o produto ehisehe Fisen Und Stahlwerke Akti- e prato giratório é montado para ro- rial plástico flexível destinado a limtação por meio de um eixo e uma peza de vidraças, ,principalmente Pttr-esultante".
engesellschft - Privilégio de invenção
149 110.736 - Sandoz S. A. - Pri- "Processo para prolongar a durabili- luva".
N. 110.786 - N. V. Philips Gloel- rabrisas e vidraças de automóveis".
vilégio de invenção "Corantes conten- dade do forro refratário de cadinhos
N. 110.806 Odilon Ramos Pilampenfabrieken
- Pra de invenção
do um núcleo pirimídico seu processo de redução de ferro gusa".
.
"Aperfeiçoamentos em ou relativos a nheiro - Priv. de invenção "Proa
e produção e suas aplicações".
cesso
de fabricação de câmaras de
'
110.763
Fred
Olsen
Aviation
Nç
centros telefónicos automáticos priVesuvius Crucible Co. Mainbenance
149 110.737
ar para bolas de futebol".
Norsk
Flyindustri
A.
S.
vados
com.
possibilidade
de
ingresso
Pávilégicr de invenção "Bujão para
N. 110.807 .- 'José Gil Neto concha ou receptáculo semelhante". e Internationalmacgre gor Organiza- e conferência".
N. 110.787 - N. V. Philips alcei- Priv. de invenção "Uni nôvo procegeo
tion - privilégio de invenção "DosN9 _110.738 - Olin Ma'"eson Che- sel de proteção contra chuva".
lam penfabrieken - Pri: de invenção de fabricação de tijolos, telhas, marnical Corp. - Privilégio de invenção
- Priv. de invenção "Aperfeiçoa- nilhas e cerâmicas vazada, obtido por
149
110.764
Alfred
Pitner
e
Soc.
,"Folha celulósica e filtro e processo An.:mime Des Roulements a Alguilhes mentos em ou relativos a recipientes maquinaria própria".
.de fabricação".
N. 110.808 - Almir Soares Rollin
- Privilégio de invenção "Processo e de absorção"..
- Priv. de invenção "Sistema In149 110.739 - Texaco Development dispositivo para o tratamento térmiN.
110.7138
-'14.
V.
Philips
GloelCorp - Privilégio de invenção "Tra- co seletivo de peças mecenices e as lampenfabrieken - Priv. de invenção termitente de contatos elétricos pelo
processo de/ vasos comunicantes".
temente de hidrocarbonetos".
peças assim resultantes".
:Aperfeiçoamentos sôbre on relativos
N. 110.809 - Ciba S.A. - Priv.
, N9 110.740 - Enes de Lima e Souza . N9 110.765 - Fabrenfabriken Dayer a um. processo para a manutenção de
Moda) de utilidade "Novo mo- Aktiengesellsehaft - Privilégio de on- Um núcleo• magnético para uso ermo de invenção "Processo para a. febra; clélo de válvula automática para cai- vença° 'Processo de produzir esteres uni elemento de memória e núcleo caçáo de novos pirazois e seus derixas e reservatórios dágua".
vados.
tiono fosfóricos".
magnéticos por êste processo".
N. 110.810 - Ciba S.A. - Priv,
149 110.741 - Imel Indústria MetaRudolf Neidecker 149 110.166
N. 110.789 - N. V. Philips Gloeilúrgica e Eletroquimica Ltda. - Mode invenção "Dispositivo lainpenfabrieken - privilégio de in- de invenção "Prccesso para a fabrof délo de utilidade "Originais • disposi- rPlivlégio
de pino e tomada com órgãos elás- venção "Aperfeiçoamentos em ou cação de novos compostos heteroci- ' ções em canivete".
relativos a processos de vedar tubos talcos".
ticos e contato".
N. 110.811 - Ciba S.A. - Priv. •
149 110.742 - António Ferreira N. 110.767 - Basilio Pertsew e de descarga de recipientes 'ias quais
1nIodê.lo de utilidade "Novo modèlo de Miciiael Pertsew - Privilé gio de In- prevaleça excesso de pressão não de invenção "Processo para a fabricação
de novas pirazolo pirimidinas".
cinto de senhoras".
venção "Processo de extração de zin- sendo o tubo de -exaustão dotado de
N. 110.812 - Ciba S.A. - Priv.
N9 110.743 - Produtos Químicos co de minérios constituídos de ou contração apreciável ou porção cade invenção .."Processo para a fabri
Guarany S. A. - Privilégio de in- contendo silicato de zinco ou outros pilar".
venção "Novo tipo de pulverizador silicatos solúveis por hidromeialurN. 110.790 - N. V. Philips Gloel- cação de novos compostos . hetere'r"
lampenfabrieken
Privilégio da - in- ezlcos".
gia".
manual".
N. 110.768 - Taroisio Rafael da venção 'aaperfeleoarnentos em oa
N. 110.813 - Caba S.A. - laje
o N9 110.744 - .Veb" Farbenfabriken
Wolfen - Privilégio de invenção "Pros. Silva - Priv: de invenção "Processo letivos a conectores para condutores de invenção "Processo para P, faio,
•elétricos constituidos por duas meta- cação de novos corantes da Cura
cesso para produzir ' resinas . de per- de ' revitalisação de cabelo".
nutação servindo como' meios de • ad-. N. 110.769 - Indeletron -Ind. Elee des e capazes de serem desligados". antraquinona".
.
trônica S.A. Priv, de invenção
N. 110.791 - ,N. V. Philips Gloel- • N. 110.814 - Cibo, 3,5 . .
sorçao". • '
•
. lampenfabrieko.o - Privilegio de in- de invenção " Proonso para a
149 110.745 .-- General Eleetrie CQ. "Original -aparelho eletrônico reçreaar
•
tivo
venção
"Aperfeiçoamentos
tas
ou
re
s
(
priÇaÇã
-•
Trivilégio
de
invenção
"Aperfeleot_ia
a
ç1
110rak
esteres".
- •'! n
•

326 Quinta-Nira 25

.

N. 110.815
Ciba S.A. — Priv.
de - invenção "Processo para a fabrisenão de novos imidazolidinas"./
s X", 110.816 — Ciba S.A. — Priv.
de .invenção "Processo para a fabricação de novos corantes de cuba de
ntraquinona".
.N. 110.817 — Walter Kittel
Rriv. de invenção "Dispositivo de
., discos contactores para coluna contactora".
N. 110.818 — Edmund Von Ullisperger — Priv. de invenção "Dispositivo para enfiar a linha em agulha estacionárias • especialmente em
agulhas de máquinas de costura".
;NT, 110.819 — Levy Regazzi Guimarães — Mod. de utilidade "Novo modèlo de autenticador portátil para
cheques".
N. 110.820 — Sebastião Moita Ribeiro Vasconcelos e José Adolpho
..Abranches Fabris — Privilégio de
invenção "Aperfeiçoamentos em dobraliiças".
N. 110.821 — Sebastião Moita Ribeiro Vasconcellos e José Adolpho
Abranches Fabris — Privilégio de
_ invenção "Aperfeiçoamentos em fechaduras".
N. 110.822 — Philco Corp. —
de invenção "Acoplamento de
acionamento".
N, 110223 — Union 011 Co. Of.
Califórnia — Priv. de invenção "Retorta e processo para distilação de
Nisto".
IA': 11.824 — Montecatini Societa
Generale Per L'Industria Mineraria
e Chimica de Tinta de Imprimir e
processo para cua preparação".
N. 110.825 — Scientific Design Co
Inc. — Priv. de invenção "Condensadores para a recuperação de materiais sublimados".
N. 110.826 — Nazaret Bursall —
Priv. de invenção "Nôvo tipo de calçado sem salto para senhoras".
X: 110.827 — Sandoz S.A. — Privilégio de invenção "Processo de produzir novas acil hidrazonas".
N'. 110.828 — Sandoz S.A. — Pr:vilégio de invenção "Processo de
preparar L Glutaminas".
N. 110.829 — Sandoz S.A. — Privilégio de invenção "Processo de
produzir novos derivados hidrazinicos".

Privilégios de Invenção
TeRMO N9 126.245
De 31 de janeiro de 1961
. Privilégio de invenção de "Processo
para produzir flutuadores ou bolas,
formados por corpos maciços, a serem
empregados principalmente nas válvulas de caixa d'água".
Jorgen Vllhehn Kyed — S. Paulo.
Pontos Característicos
19; Processo para produzir flutuadores ou bolas, formados por corpos maciços, a serem empregados principalmente nas mkIvulas de caixa d'água.

caiacterizada pela hidratação de uma
substância em pó do género polivinilioo como por exemplo o polistireno,
pela , eliminação do excesso d'água
provocando-se o aumento do volume
e resultando uma massa em estado
floculoso ,e pelo repouso rslativamente prolongado desta massa, então em
condições de ser submetida à moldagem ou prensagem. — Segue o ponto 2.

TERMO DE PATENTF, N.° 105.341
De 9 de setembro de 1958
Requerente: Carrier Corporation — Estados Unidos da América.
Privilégio de invenção: "Processo de lubrificação de conraae.s;ores".
N7210 Característico
1. 0 Um com pressor alternativo.
êtribelo

DIAR:0 OFICIAL (Seção III)
alternativo montado no referido
cilindro, uns carter, um mancai
superior, sim mancai inferior, uma
árvore de' manivelas vertical girando nos referidos mancais e ligado. operativamente ao dito êmbolo. um motor ligado à referida
árvore de manivelas, uma bomba de lubrificação, uma passaga,m
vertical na referida árvore de manivelas, em comunicação com a
referida bomba e o dito mancai,
caracterizado por um primeiro
sulco na dita árvore de manivelas,
envoltório, pelo menos parcialmente, pelo referido mancai superior. Esse primeiro sulco estando em comunicação com o referido carter, de modo que o lubrificante vai do referido sulco para
dentro do carter.
Um total de 17 pontos.
TERMO DE PATENTE N. 105.404
De 22 de setembro de 1958
Requerente: Metropolitan-Vickers Electrical Company Limited
---. Inglaterra.
Privilégio de Invenção: "Aperfeiçoamentos era ou relativos à
equipamentos de tração retificadores".
Pontos Característicos
1. 0 Um equipamento de tração
elétrica à corrente alternada da
espécie aqui precedentemente especificado, caracterizado por compreender dispositivos de relé para
previnir o condicionamento . dou
motores de tração para demarragem, exceto quando os retificadores se encontrarem numa condição operativa, os ditos dispositivos de relé sendo ligados para
responsta a corrente de excitação
desequilibrada entre qualquer um
dos retificadores e 'um outro ou
outro dos retificadores em combinação com di e poeitivos respondentes ao fluxo da corrente do
oxcitação em um ou mais dos aetifica dores.
Um -tbtal de . 13 pontos.
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velocidade da varredura do restro fato de cada eletrodo ser envolvi.;
varredor e, em consequência, con- do por uma tela de desintegração
trolar a quantidade de luz trsass- que é isolada dos mesmos.
missivel do original.
Um total de 3 pontos.
Um total de 20 pontos.
TERMO DE PATENTE N. 0 105.557
De 30 de setembro de 1958
Requerente: Hoover Limited —
Inglaterra.
Privilégio de Invenção: "Apesfeiçoamentos relativos à máquinas
de lavar".
Pontos Característicos
1. 0 Uma mácruina automática
combinada para lavrar e secar par
centrifugação, incluindo uma cesta para lavar e centrifugar combinada, montada para girar dentro de um recipiente fixo, uma
bomba de drenagem destinada a
bombear líquido para fora do recipiente, dispositivos de acionamento da cesta e da bomba, nas
regulador de tempo para contrelar a duração de um ciclo de lavagem e secagem completo, inclusive um período de secagem por
centrifugação, caracterizada por
um dispositivo destinado a parar
automaticamente o regulador de
tempo durante os períodos em que
o líquido estiver sendo esvasiado
do recipiente.
Um total de 15 pontos.

TERMO N.° 105.641
De 2 de outubro de 1958
Pontos caracterieticos de invenção de Aperfeiçoamento na coastrução de peneiras tubulares.
Nicolino Guiinarães Moreira —
São Paulo.
1. 0 Aperfeiçoamento na construção de peneiras tubulares, eu-,
ractetizado pelo fato de compasse de tiras de chapa com furos
alongados com o espaçamento com
que devem ficar os arames, sendo
que tais furos, ao serem as chapas dobradas, transformam-se em
Tr:RMO DE PATENTE N.° 105.433 fendas ou de são colocadas os arames da peneira, sendo 'estes manDe 24 de setembro de 1958
tidos em seu lugar por um outro
arame longitudinal, colocado no
Requerente: Hunter-Penrose
interior da dobra da referida chamited — Inglaterra.
pa de furos alongados.
Privilégio de invenção: "AperSegue o ponto 2.
feiçoamentos em ou relativos à
aparelhos para a reprodução fotográfica a côres".
TERMO N. 0 105.66a
Pontos Característicos
De O de outubro de 1958
1. 0 Aparelho para reprodução
N. V. Philipsr Gloellampenfafotográfica em côres, caracteriza- brieken — Holanda.
do pelo fato de compreender urna
Privilégio de Invenção para —
válvula de raio catódico, operável Aperfeiçoamentos em ou relativos
para dirigir um ponto de subs- a válvulas de descarga em vaçor
tancialmente branca sare um de mercúrio a baixa pressão.
original colorido; circuito de temPontos' Característicos
por base conectado ao órgão de
flactor de a'alvulas de raio cató1. 0 Unia válvula de descarga
dico varredora e operável para de vapor de mercúrio de baixa
formar um rastro varredor sôbre pressão tendo durante o funcioa face da mesma, a fim de efe- namento uma temperatura mínituar varredura sequencial cio ori- ma de parede externa , de 30°C.
ginal; e órgão de contrsile conec- a 45°C. e uma carga de parede de
tados aos circuitos de tempo base 50 intem2. e compreendendo pelo
e dispostos de modo a serem ati- menos uma saliência de parede
vados pelos componentes de côr entre os eltrodos, salência gssa
primária da luz transmitida a cuja dimensão radial . e*ceda de
partir do original como um resul- 20% o raio da válvula.; é comtado da varredura do mesmo. a preende esta eletrodos' tern-lei:tônifim ce
r
medulac?-7to da cos ativados, caracteritedo's Pelo

TERMO N.° 105.81C,
De 11 de outubro* de 1958.
Estamparia São José Limitada
— Estado da Guanabara.
Modélo de utilidade para — Um.
lavador de parabrisas.
Pontos característicos
1. 0 — Um lavador de para-brisas, caracterizado por consistir
num reservatório de liquido que
mediante um suporte é colocado
em lugar adequado do veiculo,
sendo este reservatório provido de
tampa pela qual passa um tubo
que comunica o interior do dito
reservatório a uma bomba aspirante e premente.
Segeum os pontos 2 — 3.
TERMO N.° 105.838
De 13 de outubro de 1058
N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken — Holanda.
Privilégio de invenção para —
Aperfeiçoamentos em ou relativos
a processos de ligação de partes
de vidro ôcas de paredes grossas
e os objetos ôcos de vidro tendo
peio menos uma ligação desta espécie.
Pontos característicos
0
1. — Um processo de reunir
partes ôcas de vidro de paredes
grossas por meio de aquecimento
externo por chama ou corrente
elétrica, no qual uma considerável diferença de temperatura ocorre entre a borda externa e a borda
interna da zona de ligação, caracterizado 'pelo fato de uma snbstancia, de preferência vitrea (esmalte), ser provida sôbre a borda
interna da zona de ligação, substância esta que tem viscosidade e
ou resistência elétrica inferiores
às das próprias partes ôcas de vidro, na temperatura em que o processo de ligação é efetuado.
Seguem os pontos 2 — 3 — 4,
TERMO N.° 105.863
De 15 de outubro de 1958
Donald Mayer King — Inglaterra.
Privilégio de invenção para —

Aperfeiçoamentos em ou relativos
a correntes transportadoras.
Reivindicações
1. 0 — Um elo de corrente caracterizado pelo fato que êle compreende unia peça de metal curvada num feitio substancialmente
em U, sendo tal peça bruta formada de tal maneira que os braços
do elo incorporarão reintrâncias
adaptadas para receber e para
localizar elementos de sustentação de um conjunto de roda de
guia e rolos, enquanto que a parte
de base do U . terá um perfil tal
qué aia lig-açãciiih 'mesmo de maneira eonheUda' de um elo adjacente pós. meio Ide turr pino de ligação, steülhno terá cal3acicla

r
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1.0 Um nôvo modelo de, faca de usta abertura de uni pequem,
de para um movimento de inch- fator dotada de elástico e- guarnecida ou -não com arminhe,: e nove gumes, caracterizado por se- varão cilíndrico,. ou já metade da
.- nação.
podendo ainda a mesma touca ser rem as nove lâminas dispostas lxtensão de seu comprimento i
Um total i 6 pontos.
dotada internamente de . um anel paralelamente e de maneira equi- mais grossa que a outra, e por
de armação; e de- mesma touca distante entre si e • todas fixadw ser a extremidade mais grossa, lipartindo posteriormente um pro- Por ,tuna de suas extremidades à mitada à parte mais fina proTERMO N.0 105.946
longamento tubular cai formato de um cabo de madeira . ou de qual- vida de uma travessa nela rosDe 20 de outbro de 1958
tromba,. feito- também . em tecido quer material plástico, cuja face queada pela sua parte média...
bilis Erik Strinning e String De- flexível, armado por uma série de as recebe, é desenvolvida transTotal de 5 pontos.
anéis regularmente distanciados e versalmente.
Suécia:
singn Ab
Segue o ponto 2.
Privilégio de invenção para — provido extremamente dê guar-•
TERMO N§ 106.522
Aperfeiçoamentos eia móveis de nição elástica para adaptação justa e estanque ao aparelho secador.
desarmar.
De 10 de novembro-do 1958
Patente de modêlo de utilicloM
Segue o ponto 2.
Pontos característicos
Brinquedos Bandeirante S.A. —
para: Nova e aperfeiçoada dispo—
sição construtiva de aparelho ma- São Paulo: .
1.° — Aperfeiçoamentos em móModêlo cio utilidade para: NoTERIN,10 NP 106.056
nual destinado a frisar' pestanas.
veis do tipo de desarmar, abranvas disposições construtivas em
José
do
Couto
—
Estado
de
São
gendo peças verticais planas, fiDe 23 de -outubro de 1958
carrinhos porta-aspiradores de pó.
Paulo,. Capital.
xávçis à parede, com elementos
1.0 Novas disposições construti.Ateliers
de Construction Lava- _1.° Nova e aperfeiçoada dispositransversais horizontais de sustenção construtiva de aparelho ma- vas cai carrinhos 'porta-aspirado •
tação. caracterizados pelo fato de leite — França.
•
res de pó, constituídos de arma.nue cada elemento do móvel —
Privilégio . de invenção
para: nual, destinado a frisar pestanas, ção
rígida tubular, ou de outro
caracterizada 'pelo fato de o eleprateleira, armário ou , elemento Nova embreagem automática.
mento tubular e seus implemen- perfilado qualquer: conveniente,
semelhante — apresente, de um e
Ponto Característico
. tos, como orelhas, ressaltos, gan- caracterizadas .pelo fato de comoutro lado, um par de semi-char• Nova embreagem automática cho e ramos, ser feito com duas preenderem a colocação de rodineiras ou ganchos de fixação; pelo
fato de que são diferentes os es- compreendendo montadas solida. metades opostas, por estamparia, zios móveis em qualquer direção,
paçamentos das semi-charneiras rias do eixo acionador e do eixo possibilitada a junção delas, em na parte • mediana e posterior da
previstas de um e outro dos referi- acionado, coaxiais, respectivamen- uma só, por rebites * ou solda a região vertical da citada armados lados; e pelo fato de , que um te, uma cobertura sensivelmente ponto, nos locais preestabeleci- ção, enquanto que inferiormente
pelo menos, dos referidos • pares cilíndrica e uma- polia girando dos, sendo a ligação das pontas na parte anterior desta se enconrodízio Igualmente móvel em
de semi-charneiras é do tipo ar- nessa cobertura, num ponto des- superiores do gancho, mediante tra
qualquer
direção e disposto em
peça
curva,
realizada
do
mesmo
sa polia, não confundido com o
ticulado.
solidária à armação meeixo, sendo articulados dois ex- modo, assim como o elemento - travessa
Segue o ponto 2.
cêntricos tendendo a serem atraí- móvel, interno ao gancho, na sua tálica.
Segue o ponto 2.
dos por uma mola, mas suscetí- união com a ponta superior - da
haste
de
comando.
veis, Sob a ação da força centríTERMO N. 0 105.975
Total de 3 'pontos.
fuga, de se • afastarein até virem
TER1N,10 NP 106.660
De 21 de outubro de 1958
em contacto- de atrito com a coDe
13
de novembro de-1958 •
bertura.
, Industrie Muller Irmãos LimiTERMO NP 106.430
Libbey
Owens Ford Glass Comtada — São Paulo.
De 5 de novembro de .1953
pany
—
Estados
Unidos cia AméPrivilégio de invenção para —
TERMO N.o 106.108
Requerente:. "Ortil?' Organiza- rica.
Nova ferramenta.
Depositado em -27 de outubro
Privilégio de invenção para:
ção Técnico-Industrial de -MáquiPontos característicos
de 1958 nas S.A. Estado da Guana- Unidade de envidraçamento de
chapas múltiplas e respectivo
Requerente: João Zinner — São bara.
1.0 — Nova ferramenta, caracde fabricação.
-Privilégio de invenção: Aperfei- cesso de
terizada por um cabeçote alarga- Paulo.
. Pontos Característicosdo, provido de vazamento cilín/vlodêlo de utilidade para: Ori- çoamentos em luvas elásticas para
drico longitudinal continuado por ginal dispositivo adaptável em te- a transmissão de movimento. '
- 1.0 Unidade de envidraçamento
um alojamento circular, aberto tefones.
Pontos Característicos
de
chapas múltiplas e respectivo
êste para a face inferior do cato Original dispositivo adaptá1.0 Aperfeiçoamentos em luvas processo de fabricação, compreenbeçote e comunicante com a su- vel em telefone,. caracteriza-se por
dendo duas chapas de vidro manperior por orifício circular; e no ser constituído por um suporte elásticas para a transmissão de tidas
em relação espaçada, conmovimento,
abrangendo
dois
eledito alojamento sendo ,disposta metálico ou de outro material
frontante
por um arranjo'separamentos
em
flange,
cada
qual
soum roda dentada, provida de sa- adequado (1), o qual se adapta
dor posicionado entre e prêso às
liências laterais opostas, encaixa- ao corpo posterior do telefone, ..lidarizado com um dos eixos a li- porções extremas- marginais das
das respectivamente no orifício através de garra ou de simples gar, caracterizados' pelo fato de ditas chapas para prover um escircular superior citado, e no ori- encaixe; a parte superior do su- que a ligação recíproca flexível paço de ar entre elas, caracterizafício de fundo de 'uma pequena Porte apresenta uma cavidade ou dos referidos flanges é assegurada da pelo fato de que um recipiente
capa cilíndrica, encaixada justa- calha horizontal (2), que se pro- por um certo número de elemen- ôco é posicionado no espaço de ar
mente de baixo para cima no refe- longa posteriormente por determi- tos achatados e flexíveis, de se- entre as chapas de vidro e é surido alojamento circular do ca- nada extensão, sendo que êste ção substancialmente retangular, portado pelo arranjo separador
beçote, e provida ainda de abertu- dispositivo, nessa região, assume dobrados em U, uniformemente em relação espaçada com aquêle
ra lateral, concordante com o va- uma inclinação; na parede. incli- espaçados ao longo das periferias para criar uma passagem entre o
zamento cilíndrico daquêle; e da nada posterior (3) do dispositivo, dos - referidos flanges e presos, pe- dito arranjo separador e dito resaliência lateral superior da roda aplica-se um bloco de folhas (4), las suas pontas, às faces con- cipiente, que. está em Comunicadentada partindo um prolonga- o qual permanece -aberto na folha frontantes ou opostas dos referi- ção aberta com o espaço de ar
Mento quadrado, sextavado, ou desejada; pelo fato dêste suporte dos !lenges.
entre as chapas de vidro, o dito
Segue o ponto 2.
outro, avançado para fora do ca- inclinado conter um encaixe posrecipiente tendo uma abertura
beçote.
terior que permite o ajuste de
ccmunicando com a dita passaUm total de 3 pontos.
um Iapis ou caneta convencional
gem e um dessecante no dito reTERMO NP 106.493(5) ; o bloco de fôlhas (4) pode
cipiente.
De 8 de novembro de 1958
ter índice alfabético para os noTotal de 13 pontos.
TERMO
N.
o
106.032
mes dos possuidores de telefone,
•
Requerente: Antonio dos Sanpodendo o bloco ser também usa- tos Jardim — São Paulo. De 23 de outubro de 1958
W.,,RMO N.0 106.726
do como índice e parte para anoLulgi Alimberti -- São Paulo. tações.
Pontos característiens de patenDe
17
de novembro de 1958
te de invenção para: Aperfeiçoa• Privilégio de invenção para —
Total de 2 pontos.
ForchMotor Company — Estados
mentos introduzidos em ferraAperfeiçoamentos ern dispositivos
menta para fabricar botões ou Unidos da América.
para secar cabelos.
Título: Estrutura de assento de
TÈRMO N.o 106.250
adornos de vidro, com pino- ou
Pontos característicos
parafuso
metálico
central.
mola.
De 1 de novembro de 1958
1.0 Aperfeiçoamentos introduzi1.° Um elemento de mola para
• 1.0 — Aperfeiçoamentos em disRequerente: Armando de Mo- dos em ferramenta para fabricar um assento, tendo uma armaçãopositivo para secar cabelos, caracterizados por touca, feita em teci-c raes Novaes Junior — São Paulo. botões ou adornos de vidro, com rígida, caracterizado por =uma
»ontos característicos de paten- pino ou parafuso 'metálico central, parte de mola anterior em fordo flexível, provida de, orifícios de,
ventilação 'distribuídos superior e. te de invenção para: Uni novo • caracterizados Por um mandril mato do V, uma parte substanaberto centralmente e munido sialmentr reta. destinada R Servir
lateralmente, e com abertura In- modêlo de faca de nove gumes.
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•
mola --atra uma junta disposta na una par 'de membros laterais subsTIIIIMO N° 107.095
abar:, a para lírpedos e assegura em tancialmente verticais, com memDe 4 de dezembro'de 1958;
conjuneo com esta última o. fecha- bros transversais ligados a si, demento do recipiente, sendo o referido
Dr. C3TUS José Ferraz de Mariola
casquilho, além disso, atravessado finindo um compartimento para
por um tubo cuja extremidade aber- receber um motor e um dispositi- — Sito Paulo.
ta situada no nível de segurança es- vos de montagem nos membros . Modelo de Utilidade para . Cama'
tabelecido como nível limite para o laterais, para ligar a armação à Beliche.
liquido dentro do recipiente; enquan- parte anterior de urna carroçaria
1°) 'Cansa Beliche", caracterizada
to qpe a referida ahapeleta é dotapelo fato de ser constibilda de • quada, Wem disso, na sua parte superior 1 de veículo.
Seguem-se
os
pontos
de
nútro peças tubulares verticais,"fixadas com um órgão de engate e, por ouinferiormente em bases ou sapataso
tro lado, o conjunto' de enchimento meros 2 a 13.
enquanto que, • superiormente, tais
amovível compreender; um corpo que
hastes são ligadas entre si. por oucontém um colar de suporte e um capacete e que se adapta de maneira TURMO Ne' 107.023, DE 1 DE NO- tras hastes rígidas, e em alturas diestanques na, valsada, de segurança;
versas, são colocadas duas -lonas ota
VEMBRO DE 1958
c TERMO N.0 106.828
uma chapeleta alojada no -corpo e
tecido imalqter conveniente,•com os
Siegfried Eikmels e Frederico Gor- cantos . presos aos suportes verticaie
aplicada
por
uma
mola
contra
uma
Depositado em 21. de novembro junta situada na parte -inferior de ges — São Paulo.
mencionados.
de 1958
Elemento de Junção para fixação
colar de suporte para impedir a pasSegue o ponto 2.
de utensilios como por. exemplo, vassagens
do
liquido;
uni
êmbolo
doo
que
Requerente: Marcus Anton .10soures.
aos
respectivos
cabos
—
dentro do referido capacete e
seef Pendei — Rio Negro — Es- desliza
de invenção.
na referida chapaleta e que contém,
TEI1310 N° 107.186
tado do Paraná.
.ia sua parte superior, um redutor de
Pontos característicos'
,
PreModêlo de utilidade para:
pressão do tipo conhecido; um tubo
De 9 de dezembro de 1058
1 9 Elementos de junção, para fixade passagem de gás prolongado por
sépio familiar.
ção
de
utensílios
como
por
exemplo
1.0 Presépio-familiar, caracteri- uma boquilha e alojado no interior vassouras aos respectivos cabos, caPontos caracteristicos da invenção
êmbolo e solidário deste
/
za-se por ser formado por unia do
Novo picador de mandioca, ba-i
tendo a referida bequllha um órgão racterizado por duas placas - de se- de
tatu,
etc. caixa (1) de qualquer material, de engate suscetível de cooperar com ção meia-cana dispostas paralelamencom'jJerfil trapezóido ou outro, a o órgão de engate da chapeleta da te com suas faces internas voltadas Nicolino Guimarães Moreira — São
quaLse dispõe na vertical, e ura válvula de segurança; unia saliência , uma contra a outra, formando assim Paulo.
em conjunto uma peça tubular dividos lados maiores da mesma tem alojada Sia referida boquilha e que iodida
1') Nove picadoí de mandioca, baao meio com certa folga longisalienta desta pelo impulso duma
- urna ampla abertura Inclinada; se
referida saliência des- tudinalmente, sendo estas placas ar- tata, etc., caracterizado. pelo feto de
a
mola,
sendo
na parte superior desta abertura tinada a repelir a válvula de gás da eiculadas entre si. pouco acima de constituir-se de discos rotativos montem fixa uma parede inclinada válvula de segurança para afastar a /sua zona média, sendo formada es- tados em eixos paralelos, ficando;
(2), em cuja parte inferior se' ar- paineira, de sua .sede e fechar simul- ta articulação por duas orelhas de êsses discos em frente uns do outro,
placa, projetadas para o centro e quase se tocando, ou tocando-se
ticula por borboleta, couro (3) ou taneamente, por meio de sua cauda, cada
a conduta do casquilho inferior da do conjunto, atravessadas central- mesmo, de modo que a mandioca _ost
outra disposição e fôlha superior. válvula
segurança; excêntricos mente por um pino transversal. — outro produto é transformado em lã(4) da tampa da caixa, e esta montadosdegiratoriamente
mistas.
no referido Um total de quatro pontos.
falha da tampa, quando aberta, êmbolo e desembocando dentro
• Um total de 4 pontos.
desse encosta e descansa sôbre a pa- te último para permitir fazer comuTERMO N° 107:027
• redef inclinada (2) da caixa; na nicar o interior do referido êmbolo
De 1 de' novembro de 1958 •
o reservatório de abastecmento
MIMO N» 107.31h
face Interna desta tampa supe- comgás
liquetaito a admitir através do
Frederick Spencer Grace — Estarior (4) tem incorporada palha ou do
De
15
de dezembro de 1958
dispositivo; um sistema de engate dos Unidos da América.
calpê O, que compõe o telhado Que
compreende um primeiro elemenPrivilégio de •Invenção' para DisManufatura de Brinquedos EstreN
frontal, quando com esta tampa to 'disposto numa haste solidária da positivo
•
,
de , Exposição. • •
S.A. — São Paulo. •
levantada e sôbre o telhado tem membrana do redutor de pressão e
• REIVINDICAÇÕES
segundo elemento disposto numa •
prêsa uma estréia candente (6);
Privilégio de InVenção para Nova
solidária dos excêntricos de
a tampa inferior maior (7) da alavanca
Um meio de suporte para letras aplicação do acetado em. fóllia,
acionamento do referido êmbolo, po- de1°
exposição, caracterisado pelo fato
Cobertura articula-see com a pa- dendo os referidos elementos serem
1°) Nova aplicação de acetato era
rede do fundo da caixa; por qual- engatados para manter, por meio dos que èle tem um feitio de um modo fólha, caracterizado pelo fato de dita
geral
retangular
aberto
•definido
por
quer meio de articulação (8); tan- excêntricas, o êmbolo na sua posição _quatro paredes; o alto das ditas pa- aplicação ser feita a tamboretes, raa
to esta tampa (7) como as pare- superior, que permite a operação de redes tendo uma ranhura continua mzetes, tambores, trinborins, pandei4
do recipiente, e separanros e semelhantes ou congéneres, ene
des internas da caixa • são forra- enchimento
os referidos elementos quando aberta no mesmo para receber um substituição da , pelo co-momento
das'rcom musgo ou outra vegeta- do-se
membro
em
feitio
de
copo
tendo
à pressão dos gases aumenta dentro
usada até agora, com reais vantação natural ou artificial (9); pelo do redutor de pressão, para deixar o uma figura de exposição posicionada gens;
fati.desta caixa, com as suas embolo voltar à sua posição inferior no fundo • do' mesmo; dita figura, de. • Segue o ponto 2. __..
sendo parcialmente (maca
tanipas abertas e respectivo fôrro, de fechamento. quando o recipiente exposição
pareie, Imente transparente para a
formar a mangedoura do pre- estiver cheio. Um total de 9 pontos. eluz;
dito suporte podendo ter mon.TIMIMO N" 107.398
sépio, no qual se dispõe as várias
tado em relação aos meios de fonte
figuras da Natividade; na parte ~MO N9 107.022, DE I DE NO- de luz; ditos meios de fonte do luz
De 18 de dezembro de 195fi
de cima da caixa pode ter ou nãc
ficando posicionados para passar luz
VEMBRO DE 1958 .
através de dita parte transparente de
Enock Ribeiro Pinheiro — Estado
lima alça (10) para transporte.
Reinhard Jakei — São Paulo.
dita figura de exposição para obstar
S, gue o ponto 2.
Privilégio de invenção para dispo- dita figura para um observador no da, Guanabara.
•
'sitivo para propaganda aérea.
Privilég i o de, Inve‘ção Para Aperoutro
lado
de
dito
suporte;
as
pa• redes de dito membro em feitio de feiçoamentos reirtlyos em ou u :maPontos característicos
O N9 108.921, DE 25 DE
copo podendo ser inseridas na dita relhos de ativar a circulação do ar.
NOVEMBRO DE 1958
1 9 Dispositivo para propaganda aé- ranhura com as paredes internas de
.1° Aperfeiçoamentos relativos em
ReqUerente: Antargaz Societé Ano- rea, caracterizado por uma arruaças) dita ranhura contatando a superfiete.
nyme de Distribuiton de Gaz Liquida suspensa no ar por meio de hélices Inferior de dita figura. de exposição. ou a aparelho de ativar earactlirizado
a prtente de invenção por ser cans a .
acionadas por motores e provida de , Um total de 14 pontos.
Frauaça.
de Petrole
tituida de envoluero externo com
uma tela inclinada, com propaganda .
•
Privilégio de invenção; Dispositivos escrita ou projetada, por meio de um
•n•n•n•••~
formato de um trone() de espiral -3com. bases paralelas 15 e 17 contorno
elaaamchirnento de recipientes para projetor adequadamente localizado,
Te1.,'Rà10 N° 107.043
gás ellq uef eito.
tendo a auperfieie lateral de contorno
sendo a, armação ligada ao solo por
De
2
de
dezembro
de
1958
a forma espiral 3 . en transição conmeio de cabos je aço de comprimenPontos característicos
tinua até a salda, dirigida por curva
to regi:lavei e sendo, finalmente, preErnesto Hauner — São Paulo.
Dispositivo de enchimento de re- vistos alto-falantes ligados ao ampliPrivilégio de Invenção para Dispo- 2 para o dato 1 que leva a descarga
ei ntes p'ara gás liquefeito, cons- ficador do projetor ou a outro am- sitio de armação para prateleiras. para a atmosfera. Na frente do apatituído por uma válvula, de seguran- plificador qualquer, disposto na arrelho 17 fica a abertura de admissão 6
PONTOS CAR.4CTER/STICOS
ça fixada definitivamente no recipi- mação Ou no solo. — Segue o ponto
que •ti emoldurada pela peça-9, na
ente, e por um conjunto de enchimen- .dois.
10 Dispositivo de armação para pra- qual é fixada por dobradiça 7 o suto amovível, adaptaVel à referida
—
teleiras,
aplicáveis em estantes for- porte do conjunto propulsor 13 e 10
válvula, caracterizado pelo fato de,
madas
por
montantes laterais verti- e no interior do envolucro, bem em
TERMO NP 106.727
por um lado, a válvula de segurança
cais,
interligadas
por travessas, ca- frente a ele fica a tela 16. Diametral
cOan'preender uma chapeleta para líracterizado
por
uma
placa plana, e verticalmente , oposto ao tinto da
novembro
de
1958
de
De
17
quidos oca, aplicada por uma moia
provida
de
orifícios
em
sua superfl- salda, fica, mar impurezas depositas
contra uma junta disposta no corpo
Ford Motor Company — Estados ele, pelos quais se fixa extremamente das 18 e 6 . descarregador de residuoa
da, referida válvula, sendo a referida
na fase inferior da prateleira, praca 5 e no longo de periferia da espiral
chapeleta: dotada na sua baça com Unidos da América.
estarevirada em um dOsklextrênios; em direção .à,ers' Ft são localizado um
Título:
Anelação
de
extremidaCasquilho
foenaando
taire4o,
aum
fermando dois pequenos roletes-latea ou n¡all,"stiap tztl" -ft. Ens baixo
tralvesaado por li. conduta susoe- de anterior de veiculo.
entre os quais encaixam-Se e da abertura ' tié d., Knedo-fali,:localia
tivel de ser obturada pela cauda du1.0 Uma armaçãe de, montagem raiz,
um roleteAntermediário, zado exterjaamepte o detor 19, tudo
ma vevuia- de gás, para' um sentido para a pai* anterior de uma articula-se,
como reivibilWaild e `sábstnneinlmente
de deslocamento desta última, ao pas- carroçaria de veiculo -a motor, extremo revirado de uma nova descrito e representsdo no desenho
so que, no outro sentido, a referida caracterizada pela combinação de placa, em formate de gancho. — Se. junto.
gue e• ponto 2.
vã/vala de gás 6 Impelida por uma

de assento e uma parte posterior,
sedo ditas partes anterior e posterior de molas ligadas à citada
armação e tendo dita parte anterior de mola uma parte integrante construída em espiral e destinada a ficar sob tensão quando
o pêso de uma pessoa é aplicado
à referida parte destinada a servir de assento.
Seguem-se os pentes de n4meros 2 a 16.

•
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MA'RCAS .DEPOSITADAS
Pitialicaçgo feita de aodrde oem o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pula:Mago começará
acarar o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Dormite ame prazo poderdb apresentar suas epos103es ao r,-.partamenta
Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem preludicados com a conceisão da re;istro requeido
Térmo n" 518.070, de 27-11-61
Cari Hins Wttrzer
Paraná'

SER

Terriio a° 518.078, de 27-11-61
A. M. Oliveira Guimarães

GIROS

ELAR

Classe 36
Título

Ciasses: 8 — 11 -- 21
Titulo .

.

Termo n° 518.079, de 27-11-61
Bancci Mundial S. A.
• Estado da Guanabara

Termo n° 518.072, de 27-11-61 •
Lavandaria Expressa Limitada
Paraná

BANCO MUNDIAL SI
;

LAVANDARIA •

'Nome Comercial

EXPRESSA LTDA.

Termo n° 518.00, de 27-11-61
Condomínio do Edifício Almare
.
Estado da Guanabara

Classe 33
Termo a° 518.073, de 27-11-61
Edith Deli tsch
Santa Catarina

Classe 33
Titulo
Termo n' 518..081, de 27-11-61
Laticinicá Ingahy Limitada
Estado da Guanabara

Termo n.9 518.098, de 28-11-1961
Indústria e Comércio 'Giroflex Brasil"
Limitada
São Paulc

Diploma 1k
' T.NDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos na classe
Termo n .° 518.099, de 28-11;1961
Indústria e Comércio "Giroflex Brasil"
Limitada
São 'Paulo

•..GIRONÓMiCt
Indústria
Brasileiro:
•
Classe 40
.Artigos na clas.,e

—

'ferinos ns. 518.100 à 518.102. de
28-11-1961
Getúlio Vargas Matem'
• São Paulo..
.

• Classe 40
Artigos na classe
Termo n° 518.075, de 27-11-61
I'vMveis Pereira Limitada
" Santa Catarina

M oveis Pereira Ltda.
[
Nome Comercila
Termo n" 518.076, de 27-11-61
ldalicio Palharcs
Santa Catarina

Classe 40
Artigos na classe
--- --Termo n' 518.077. de 27-11.-61
Universid de Investimentos S. A.
Estado da Guanabara

UNIVEIISAL DE
INVESTIMENT OS &A,
Nome Coonereila

•
•

Classe 41
Artigos na classe

Termo 1.° 518.082, de 27-.11-61
. Joaquim C. Guimarães
Minas Gerais

NYL- CRIMP
Classe 33
Admin.strações c representações'
Termo n.° 518.105, de 28111961
• Rotas Rodoviárias Ltda.
São Paulo

ROTAS
RPDOVIARIAS
LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 518.106, de 28-11-1961
Rotas Rodoviárias Ltda. .
São Pauto

Industria
Bracileira
Classe 50
Irnpressos•em geral, bilhetes, cartões de
visita, cartões conierciais, folhinhas, paisagens, papéis de corresponclenci., envelopes, duplicatas, faturds, recibos.
notas fscais
Termo n.° 518.107, de 28-11-1961
Atlas Comercial Equipamentos e
Materiais S.A.
.
Guanabara

QUINOtIIRTOL

r

Termo n.° 518.104, de 28-11-1961
Critnp — Administração e
Nyl
Representações Ltda.
São Paul,'

INDUSTRIA BRASILEIRA

Artigos na classe

,Te.rino a' 518.089. de '27-11-61
Llaical Limitada
Minas Gerais

Classe 26
Artefatos. de madeira, oss oou marfins
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de oriUNICAL UMA':
•
. gern animal, vegetal ou mineral,
artefatos de substâncias químicas
-.INDUSTPIA
Nome Comercial
•
-E1Fkk
1
—
Classe 36
Classe
16
•
Artigos na classe
Termo s' 518.090. de 27-11-.61
•
Adornos perra cOnstrução, Cal—cimentei,
Artefatos de Borracha Record Lim1tada
Termo n.° 518.101. de 2841-1961
estruturas
São Paulc
Crimp — Admin:straçãr,
Nyl
euadrias Ennetetatállicaasse.
Representações Ltda.
Termos as. 518.110 à 518.111, ck
São Paulo
ARTEFATOS DE BORRACHA
28-11-1961
Produtos Rochc Químicos' e
RECOWITIIA:7
Farmacêuticos S.A.
Rio de Jaselro
Nome Comercial
Termo n° 518.091, de 27-11-61
Armazem Central Sudoeste Limitada
Parnns

ARMAZeni Cl:
Nome Come.reial

un,N„
"--

NYL CRIME
ADMIN1STRAÇOES

E

REPRESENTAÇOES
LTDA.

•

PANTYL
Indústria Brasileirca
. Classe 3

Nome Comercial

Classe 48
Artigos na clas,s4
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Termo n .9 518.112, de 28-11-1961
Divulgadora Cientifica Ltda.
Guanabara
C12117L'ICA LIMITADA,

Nome Comercial
Termo n.'' 518.113, de 28-11-1961
Transportadora Ridan Ltda.
Guanabara

518.129, de 28-11-61
Termo
S. A. Indiaaria c Comércio Concórdia
São Paulo

Termo n.9 , 518.121, de 28-11-61
Irad Severina Costa
Guanabara

Salão._.E3affie
reãbe!eiretr-as
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

ei:S2 41
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

Termo n.° 518.130, de 28-11-61
Paviruas Pavanentadora Comercial Ltda.
São Paulo

Termo n.9 518.140, de 28-11-61
Natalino Abraão
São P-ai'a

r A'S/ 1RUAS,

Nome Comercial

Lirielústna-Brasileii-a

OASE- Oficinas Associadas
de Soldas Especiais Lfda.
Nome Comercial
Termo n. 9 518.115, de 28-11-61
Auto Transportes Tupinambás Ltda.
Guanabara

AUTO TRANSPORTES TUPRIAMRAS LIOU

Termo n. 9 518.116. de 28-11-61
Transportadora Belacap Ltda.
Guanabara

Transportadora
.13e1acap'

Lfdi

Nome Comercial •-•

Tetra° n.9 518.111, de 28-11-61
Transportadora Belacap Ltda.
Guanabara

(2,

irr)
k.oU

ir3rásileira.
Classe 50
Artigos na classe
Termo n. 9 518.118, de 28-11-61
Cia. de Turismo do Estado do Rio S.A.
Rio de Janeiro

Cia. de Turismo
do Estado do Rio S. A.
Nome Comercial

_
PAVIRUAS PAVIMENTADORA
COMERCIAL LTDA.

Classe 17
Artigos na classe
Termo n. 9 518.123i de 28-11-61
Metalúrgica Aghina Ltda.
Guanabara

a 7,0 .?'a
-.

fr.
,s-fi
ei
gir,

Indústria-

Nome Comercial

Urra° na 518.131, de 28-11-61
Paviruas Pavirnentadora Comercial Ltda.
São Paulo

15ff

• ,

Nome Comercial

aa.t..

Br. asileir- o-

Classe 6
Artigos na classe
Termo n.9 518.124, de 28-11-61
"Dirra/brás" Distribuidora Brasileira de
Calçados Ltda.
São Paulo
_

sfá -,DIRTY

uALÇOLI N
-

Classe 36
Artigos na classe

Classe 38
Artigos na classe

Terra o n.9 518.125, de 28-11-61
Osmar de Vasconcelos Mota
São Paulo

Termo n.° 518.134, de 28-11-61
Publicidadte Ltda.
Crussac
São Paulo

.> 0 O 0
Industrie. Brasileira,
C (

DEBRE í*
Classe 32
'Para distinguir: Livros impressos, edições grãficas em geral

Termo n. 9 518.127, de 28-11-61
Termo na 51.119, de 28-11-61
Cia. de Turismo do Estafo do Rio S.A. Hélios S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
Rio de Janeiro
a
, POLIGLOTA'
;t LA717.1
4..aa,
Classe 33
Insignia comercial
Termo na 518.120. de 28-11-61
Night-Club Novo México Ltda.
Guanabara
Classes: 41, 42 e 43

`NIGHT-CLUB,
(/!NOV_O'MEÃE0‘
Titulo de Estabelecimento

Termo n.9 518.133, de 28-11-61
r-acsac -- Publicidade Ltd.2.
São Paulo
,r1k,

ertno n.9 518.126, de 28-11-61
Editora Debret Ltda.
São Paulo

Industria Brasileira
Classe 17
Artigos na classe

Termo n.9 518.128, de 28-11-61
Supersom Discos Virgens e Raulpamentos de Som Ltda.
São Paulo

S:h

N I

A O,

•
Classe 38
Artigos na classe
Termo n.° 518.135, de 28-11-61
Crussac
Publicidade Ltda
São Paulo

,CRUSSAC
Classe 38
Artigos na classe
Termo n.9 518.136, de 28-11-61
Transportadora Pamplona Ltda.
São Paulo

Termo n.9 518.141, de 28-11-61
Krupp Metalúrgica "Campo Limpo"
S. A.
São Paiaa

KRUPP sim/Soliza
preciso e qualidade

'Industria Brasileira
Classe 36
Termo n.9 518.143, de 28-11-61
José de Mara Leite Nogueira
Guanabara

Class:e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 518.144, de 28-11-61
Calçados Geluan Ltda.
Guanabara

GRUO
INDUSTRIA BRASILEIRA.
Classe 36
Calçados para homens senhoras e
crianças
'Farra° n.9-518.145, de 28-11-61
Lazaro de Arruda Oliveira
Guanabara

PAMPLONA
'tão Paulo-Capital
Classe 33
Para distinguir: Transportes de carga
em geral
Ta'rmo r4,9 518.137 de 28-11-61
Leoja Sragowlcz
São Paulo

SUPERSOM

•B S D
,
Industria Brasileira

Classe 8
Artigos na classe

para distinguir: Suco de banana e de

Industria Brasileira -

Classe 41
Artigos na classe

Termo na 518.132. cie 28-11-61
D. F. Vasconcellos S. A. Óptica 'e Classes: 5 — 6 — 7 — 8 -- 11 •-• 16
21
18 — 20
Mecânica de Alta Precisão
Artigos nas classes
São Paulo
Termo n.9 518.142, de 28-11-61
,.11AZZOLINHA
ConfecOes e Comércio de Roupas
"Nailostil" Ltda.
Industria Brasileira
São Paulo
Classe 6
Carburadores
,NAILOSTIL

-!

Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana
aperitivos

LIBERDADE
Industrio. Brasileira'

Classe 16
Artigos na classe

Termo na 518.114, de 25-11-1961
Oficinas Associadas de Soldas
Case
Especiais Ltda.
-Guanabara

Termo n. 9 518.139, de 28-11-61
Natalino Abrahão
São Paulo

iTATALIN
,C0I'ATENDER
Industria Brasileira Industria Brasileiru

Termo n. 9 518.122, de 28-11-61
Augusto Gartner Natio
Guanabara
•

Transportado ra kidan
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Classe 36
Artigos na classe
Termo n.9 518.146, de 28-11-61
Serviços de Granitina "Sergra"
Guanabara

SERGRA

Classe 41
katas em oral parg fins, alimentares_

Classe 16
Artigos na

•

Classe 25
•
Flâmulas, decalcana.nia para tecidos,
gravuras, estampas, estátuas e estatuetas
Termo n.° 518.148. de 28-11-61
Nortecolor Industrial Ltda.
Peènanbuco

•

Classe 1
'
Es.naltes, tintas, vernizes, etc...

Classe 17
Artigos na classe

5 0 R O!
.

Classe 47
Óleos combustivesa e Mco pa ca aquecia
mento, etc...
Terno ia° 518.20S: de 28-11-61
Café e Bar Balo Moate.Ltda. •
. Guanabara .,.

CAFÉ E BLI: •

FARMÁCIA VITÓRIA

.•

Classes: 1, 2, 3: 41 ie 48
Artigos nas classes
Termo n.° 518.202, de 28-11-61
Recherche et Industrie Therapeutiques
Bélgica
.

ES TAFILOMICINA

1 'Termo ma 518.209, de 28-11-61 •
Café e Restaurante /ta Verde Ltda.
Cuanal:ara
.

CAFÉ E RESTAURANTE

Termos ns. 518.218 e 518.219, de
28-11-61
Alumínio Marmicoc Indústria e C:
mércio Ltda.
Guanabara

. ITA VERDE LIDA:

•• 1;11
.

Termo n." 518.203, de 28-11-61
' Legião da Boa Vontade
Guanabara
«

1 P

AR
4
%

Classe 3
,Produtos farmacêuticos

!/,'

• a. ra:NÉTRaa0Praan.Ciaa
•
•
Claase 5
Alumínio branco granulado, aInuila',
.!,
larratando, cm fálha
Classe 8
Panelas automáticas. de pressão
Classe 11
Artigo.s..na classe

Nane Comercial

../t)

ORO= ZAÇOES
NACIONIIIS
MERCEARIAS
NACIONAIS S.

••

1_

BELO MONTE LIDA.

Florianópolis

tfrif

. kM‘
'NU
\N.

Industr;.a. BÁ-ac;leíre.

Termo n.° 518:201. de 28-11-61
Drogaria e Farmácia Catarinense S. A.
Santa Catarina

nerãecoMp
fnaulp2a9•

Teranoa ns. 518.150 à 518.199, de
28-11-1961
* Mercearias Nacionais S.?
Guanabara

Têrmos ris. 518.21,5 a 518.217, de
•- 28-11-61,
Alumínia Marmicoc 1,-.......1strça e c-cnércio Ltda. .
Guanabara

Termo' n. 518.207, de 28-11-61
Sociedada Recuperadora de
Socrol
Óleos Ltda.
Termo n.° 518a200, de 28-11-61
Guanabara
Bohemia Works, National Corporation
•
Tchecoslováquia

Classe 17
pis de cUres, gis, canetas, lapiseiras e
tinta de escrever

Nane Comercial

"BITUPLASTICO"
Industria Brasileira

CERACOLOR COLORAMA
Termo n.° 518.149, de '28-11-61
Nortecolor Industrial Ltda.
Pernambuco
•
a--

•
Classe 8
Paat'eas aUtornaticas de pressão
Classe 11
Artigos na Classe

Têrmo n.° 518.206.-de 28-11-61
Socrol — Sociedade Recuperadora de
••• Óleos Ltda.
Guanabara. •

Classe 40
Classe 41
Classe 42
Classe 43
Classe 44
_Classe 45
Classe 46
Classe 47
Classe 48
Classe 49
Classe 50
Artigos na classe"

Termo n.° 518.141, de 2841-61 •
paulo Ucheal Cavalcante de Albuquerque
Pernambuco

C./asse 1
Classe 2
Classe 3
• Classe 4
• Classe -5
Classe 6
Classe 7
• Classe 8
Classe 9
Classe 10
Classe 11
Classe 12
Classe 13
Classe 14
Clasce 15
• Classe 16
Classe 17.
Classe 13
Classe 19
Ox...aaa. 20
• C l -ac 21
Cv,Fr 22
Cs ae 23
CLaase 24
Casae 25
CiaaSe 26...
Classe 27.
Cassa 23
Casse 29
• Classe 30
Caassa 31
Classe 32
Cla5-a- 33
Classe 34
:lassa 35
Classe 36
Classe 37
• C'asse' 33
Classe 39
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Termo ri.° 518.210, de 28-11-61
Pawal Publicidade Fonográfica Ltda.
Guanabaea .

ji

V

C

' ,'"

C(

.

‘40

• ClaaSes: '5, 8 e 11
insignia"--CoMer
cial
;. -Classes: 5, 8 e 11
Sinal de Propaganda

Canção do Amiir,Sém fim)?

Classe 32
e,
is,
revistas,
publicações impressas, • D 0 a
494
;orna
programas radiofônicos, teatrais e da .
irn O n
.
televisão
•
Classe 8
Discos gravados
Termo n' 518.204, de 28-11-61
Naganiassa janaguchi
Termo
ri.'
518.211. de 28-11-61
Rio Grande co sul
Naval Public:dakle Fonográfica Ltda.
Guanabara

:ferinos as, 518.220 e 518.221, de
28-11-61
Alumínio • Marmicoc Indústria e Cc.
a
mércio Ltda.
Guanabara

11#1

o,-

‘á`"1:4

.—

"1.4/i
Nes, Nnn /0>."1-1:
~

Classe 8
Discos gravados
I ••••••••••

518.212 a.518.21'1, te
• 28-1/-61
Alumínio Marvacoc Indústria e Co.
tnérc:o Ltda. .
•
Guanalaaa •
Termos as.

43:q.-mentes

Termo ri•" 518.205, de 28-11-61
Carlini
Filho
Paraná

Classes: 5, 8 e-:11
•rnsignia Comercial
Classes: 5, 8 e 11
Sinal de Propaganda
Termo n.° 518.222. de 28-11-6,1
Saulo Duchovni
São Paulo

•

•n•••••nnnn•

tOMICOC
CA

(b4"LNL

triZastrla Brazaeíra
Crassa 41
C4 torrado, moído e em grão

MDUSTRIA BRASILEtRA
Classe 5

,

•

Alumínio • branco , granalaao, alumínio Calasses: 6, 8. 11, 17, 24, 2 -/, 34 é *

•

laminado, .eln f1h

I

'
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Termo n.° 518.223, de 28-11-61
Cerealista Solemar Ltda.
São Paulo

Termo ri.° 518.238, de 28-11-1961
Cinffil —. Comércio e Indústria de
Madeiras Ltda.,
Rio de Jane ro

Termo n.° 518.244, de 28-11-1961
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comércio de Automóveis S.A. •

S•LEMAR
Indústria Brasileira
Classe 4!
Artigos na classe
......n01n••n••n••

Termo n.° 518.224, de 28-11-61
Antonio Fussi

5,~tn
Classe 4
Illadeiras m bruto ou parcial:lime
beneficiadas
Termo s.- 51l3.239. de 28-11-1961
Magnesita SÃ.
Minas Gerais
CR-

Indu.- str ria Brasileira
Indústria Brasileira
Classe 46
Velas
Termo n ° 518.225, de 28-11-61
Calçados Vega Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira

Class 16
Produtos refrata; .ic., (argamassas, bloCOs. le concreto; cimentos massas, peças especiais e tijolos) e isolantes
térmicos
Termo n.°.516.240. de 28-11-1961
•Cia. Iniobiijirij Realengo
Guanabara

Cia. (mobiliaria
Realènclo
Nom:

COcu e' rcial

.

Termo
518.241.. cie 28-11-1961
Indústria de Bebidas Madrid Ltda.
G1,-mabara

Classe 36
Calçados
Termo n.° 518.226, de 28-11-61
Calçados Vega Ltda.
Guanabara

SaOtarias Vega
Classes: 33 e 36
Calçados
Termos as. 518.227 e 518.228, de
2811-61
The Nestlé Company, Inc.
Estados Unios da América

Classe 41
Classe 3
Artigos na classe
----••n•••

Temos

Classe 44
Artigos na classe
Classes: 6, 7, 21, 3.3, 39 e 47
Artigos na classe

-

Termo n.° 518.245, de 28-11-1961
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S.A.

Termos na .518 .254 à 518.258. de
28-11-1961
Sociedade Mecâs+Ja para Indústria e
Lavoura S.A.
Guanabara

ML

Indústria Brasileir&
Classe 1
Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, lia çotografia e nas
análises químicas
Classe 2
Substância S e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitárias
'Classes: 6,.7, 21, 33, 39 e 17
Artigos na classe
r Classe 4
Substâncias de origem animal, vegetal
Termo s." 518.246, de 28-11-1961
ou mineral, em bruto ou parcialmente.
Standard Electrica S.A.
preparados
Guanabara
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias
Classe 7
Classe 8
Máquinas e instrumentos agrícolas e
Aparelhos e equipamentos telefónicos
•horticolas
de todos os tipos e 'peças w.ra os
Termo,.n.° 518.259, de 28-11-1961
mesmos
Companhia Testi' Ferreira Guimarães
Termo n.° 518.247, de 28-11-1961
Guanabara
Standard Electrica, S.A.
Guanabara

Classe 42
Roa (Indústria 4. Comércio)

Aparelhos e sistemas de telemetria

Termo n.° 518.242, de 28-11-1961
Volkswagea do Brasil, Indüstka e
Comércio de Automóveis S.A.

Termo n° 518.248, de 28-11-1961
S.tandard Electrica S.A.
Guanabara

vottstAr.2
*

.

Classes: 6. 7, 21, 33, '39 e 47
Artigos na classe
Termo a,* 518.243, de 28-11-1961
Volkswagen do Brasil, Indüstria e
Comé,:cio de Automóveis S.A.

C:lasse 8

RAMTAPE

Classe 23
Artigos na/classe

Classe 8
Adidos na classe

Termo n.° 518.260, de 28-11-1961
Planejamentos, Vendas" e Importações
Sociedade Anónima
Guanabara

Termo n.° 518.249, de 28-11-1961
Casa de Móveis Bilac Ltda.
Paraná

asa de litoium .24:0;e:
Classe 40
.Titulo

Termo n.° 518.237, de 28-11-1961
Confecções Chester S.A. •
Guanabara

Termo n.° 518.250, de 28-11-1961
José Jair Magalháes
Paraná

"G E 1. A I R

Plaliejãentos
Vendas e Importações S. A.
Nome Comercial
Termo n.° 518.261, de 28-11-1961
Planejamentos. Vendas e Importações
Guanabara

eaié iug Vatté
g

Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos na classe

Indústria Brasileira

ITEL

na. 518.229 a 518.232, de
28-11-61
Fleurte
Cie.
França

Classe 8 Classe 5
Classe 6
Classe 16
A, Jgos na classe

Termo n.° 518.253, de 28-11-1961s
Inducondor S.A. Indústria e Comérc..
•
Guanabara

Ciasses: 6, 7, 21;33, 39 e 47
Artigos na classe

Classe 41
Cifé

Classes: R e '33

•

3

)
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"FAMILIA AYMORÉ" Weralucla'
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Termo n.° 518.263, de 28-11-1961
Benedito Jardim' Neves
Rio de Janeiro

O BALUARTE'
Termo n,9 518.264, de 28-11-1961
Sociedade Distribuidora de Materiais
Limitada
Pernambuce

Termo n.° 518.271, de 22-11-61
Francisco Freitas Justo
Parnaíba

Termo n.°- 518.280, de 28-11-61
Ersa
Comércio e Indústria de Colchas
.
Ltda.
Guanabara

eartodA (410,c144-1

Termo n.° 518.274. de 28-11-61
Jacira Leite Ribeiro
Ceará

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Panificadora Astronauta Ltda.

Pernambuco

Tèrmo n.° '518.281. de 28-11-61
Joana D'Are Leite R:beiro
" Ceará
-•

Termo n.° 518.275, de 28-11-61
F. Dorgivaldo 6i Mendonça Ltda.
Ceará

Nome Comercial

Café Bom Suceiso

Tèrrao n.° 518 .267, de . 28-11-1961
Plamag S.A. Indüstria, Comércio
Participaçdes

Classe 41
Café torrado, moido e em grão

Termo n.° 518.276. de, 28-11-61
, F. Dorgivaldo Mendonça Ltda.
Ceará.-

tr,,,

,Comércio Pa-rticiriÀeões"

CaÉé Belmonte »

Pernambuco
Nome Comercial

Classe 41

Termo ti.' 518.268, de 28-11-61
João Lustosa de Carvalho
Pernambuco

J at IA•a"'
s•

1;17:9;5;i:44'

Indústria Brasileira
Classe 41
Café era. grão, torrado e moldo
Tera ir.° 518.269, de 28-11-61-Indústriti Eletrônica Transvislon Licot
-Ineltra • '
'•Páenantbuco

ustria
Transvisioà Ltda. INELTRA
^44

Termo n.° 518.282, de 28-11-61
-Alfredo Lopes Farinha_,-Minas Gerais

•

Classe 42
Classe 43
Artigos na classe

B(:s ailz

Classe 36
Camisas, meias, cuecas, blusõe,
mas, sucteres, calças e lenços
Termo n.° 518.284, de 28-11-61
Plásticos Nagassara S. A.
Pernambuco

.

Café tarado, Moldo e era grão
.1

Termo n.° 518.277, de 28-11-61
Raymunda Leite Ribeiro
Ceará

ire"Coite"
•
Classe 41
Café torrado, moldo e cm grão
. Teimo n.• 518.278. de 28-11-61
A. Martins Pereira Ei Cia.
. . . Ceará

telÉé AgiclinseW
Classe 41
Café torrado, moído e em a, -;•'..)

1

Termo n.° 518.294, de 28-11-1961
Clínica Médica Odontológica de
Jacarepagnk
Guanahar-a,_

CLINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA
JACAREPARIÁ
•
Classe 33
Para assinalar uma Clinica Médica
Odontológica em Jacarepaguá,
Estado cia Guanabara

indústria' brasileira

Termo n•° 5)8.295, de 28-11-1961
•Motoservice Peças 6 Cia. .
Guanabara

Classe 28
Plsticos
Termo n.° 518.287, .de 28-11-61
Móveis e Decorações Capibaribe Ltda.
Pernambuco

•
/ Classe 41
Café torado. moldo e .ern grão

Plamaq S/A. Indústria 4,

Termos as. 518.292 .. 518 .293, de
28-11-1961
Armando Peterlongo 6 Cia. Ltda.
• Rio Grande do Sul
•

Café' rauna,

Classe dl
Café torrado, moído e cai grão

Panificadora
/Astronaúía.. L.da:

VINICOLA
zcO,
ejdoet(Ta

Classes: 42 e 45
Artigos nas classes

011-+n

Café (c Jamacaru»

Termo 'n.° 518 .266. de 2841-1961

esT xn LEC1 CNC?, .
•

Classe 37
Colchas c acolchoados

Termo n.' 518.273, de 28-11-61
jacira Leite Ribeiro
Ceará

Classe 41
Café torrado, moído e em grão

Termo n.° 518.291, de 28.11-61
Armando Peterlongo El Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

aa.

Classe 41
Café -torrado, moído e em grão

Calé Abaiara

ARMANDO PETERLONGD
&, CIA. LTDA..

1,

Café Marconcii »

Classe 41
Café torrado, moído e cm grão

Termo n.° 518.265; de 28-11-1961
J. Bione
Pernambuco

Nome Comercia

Classe 35
Sapatos e bolsas

eCare 'JURO »

Classe 4
Insígnia Comercial •

ler,zr

Classe 41
Café torrado, Moído e em grão

Temo n.° 518.272, dc .28-11-61
• Francisco Freitas Justo
Parnaiba

Classe 32
Jornal

. Termo n.°, 516.290, de 28-11-61
Armando Peterlongo 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do, Sul
k.

Termo n,' "518.279. de 28-11-61
Apolon Comércio e Indústria de 93,patos
e Bolsa,. Ltda.
Gualetara

Termo n.° 518.270, de 28-11;61
Francisco Freitas Justo
Parnaiba

Termo n.°. 518.262, de 28-11-1961
13iscoitos Aymoré Linitada
Rio de janeiro'

Motoservfee
Classe 21
Peças para veículos

Indústria. Brásileira
_
-

Termo n.° 518.296, de 28-11-1961
Miremont S.A.
Suíça

Classe

40
Artigos na classe

Termo n.9 518 . 288. de 28-11-61 —
Indústria Eletrônica Transvision Ltda.
Iheltra
Pernambuco

'
ar/Amido-4i

Classe 8
Relógios e suas partes integrantes; lus.
ndústria . Brasileira_ trumentos de precisão; instrumentos par*
Classe 8
faiar e regular relógios, çarnições para
relógios
Termo n.9 518.289, de 28-11-61
Móveis e Dee/St-ações' Capibaribe Ltd,.
Tenno'n.° 518.302, de 28-11-1961 1
TernambacC.
Alencar- Burti, Nelson Senseoni e Márj*
J.
dos Saneos '"
•
S.ão Paulo
r •*!.

-

IndtIn1rid5Braiii6ira
Classe 40
.

:as na classe

•

;
;

091 inak

Classe 13
Artigos na classe
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Termo n.° 515 304, de 28-11-1961
Roland Waelchli 6 Cia. Ltda.
São Paula

Termo n.° 518.297, de 28-11-1961
(11.rrs ?reto joalheiros Criadores Ltda.
São Paulo

Ouro Preto
Joalheiros
Criadores-Ltda

Temo a.' 518.316. de 28-11-61

fim de curso, elciro-magnetos e dentai. •
materiais similares de sua fabricação os:
de distribuição exclusiva

Reunidas
Rio Grande do Sul

Termo n 9 518.327, de 29-11-1961
Edalcon — Comercial Limitada

pio at Sequência
.Znseew-

Indústria 'Brasileira

Artigos na classe

SDALtAm
Ind. Brasileira!

indústria Brasileira

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

Classe 8
Artigos ria Classe

Classe 41
Artigos na classe

Tenno n.° 513.306, de 28-11-61
-Super" Cia. Industrial de Tintas, Ver,
niZe$ e Resinas
São Paulo

Termo n.° 518.317, de 28-11-61
Eletrônica Telejonsson Ltda.
Rio Grande c',o Sul

••••nn•nnn•

Termo 11.° 518,298, de 28-11-1961
Peres Cardoso & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul `.

Vamo n.9 518.328, de 29-11-1961
Esther --- Calçados e Modas Ltda.
Guanabara

•

ESTER
Ind. Brasile:n/-a'

Telejonsson
C rnbilux
.
t Indústria

Classe 41
Biscoitos

•

Termo n.° 518.299, de 28-11-1961
Distribuidor de Artigos Elétricos
Domésticos
• São Paulo

Westrnaster
Indústria Bsileira
Classe 8.
Artigos na classe
Terço th° 518.300, de 28-11-1961
Mário ..Evaristo Stanguerlini
Rio Grande do Sul

Stanhgr,
--

t

--"Nnur

Brasileira

Classe 1
Artigos na classe

•••

Indústria Brasileira

Termo n.° 518.320, de 28-11-61 •
Indústrias York S. A. — Produtos
Termo o." 518.307, de 28-11-61
Distribuidora de Artigos Elétricos Do.
Cirúrgicos
mésticos Citylux S. A.
Artigos na classe
São Pa”10

YORK

Cityluxo

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira,

Classe 49
Artigos na classe

Classe 8
Artigos na classe
Termos as. 518.308 a 518.312, de •
28-11-61
serro Corporation
Estados Unidos -da América

iNDUSTRIA DRAVLEIRP

Termo 1.9 518.301, de 28-11-1961
Alencar Buril. Nelson Semeoni e Mário
dos Sancos
São Paulo

Termo n.9 518.324, de 29-11-1961
3.B. Indústria e Comércio S.A.
Acessórios para Indústria
São Paulo

Classe 13

Classe 1
Classe 4
Classe 8
Classe 15
Artigos na classe

Termo'n.° 518.313, de 28-11-61
Termo s.° 518.303, de 28-11-1961
Indústria do
Alencar Buril, Nelson Semeoni e Mário A. J. Renner S. A.
Vestuário
dos Saneos
Rio -Grande do Sul
$ão Paulo

LEAL RE
Indústria
Classe 13
Artigos na classe
Termo n.° 518.305, de 28-11-1961
Indústria de Saltos Schmidt S.A.
Rio Grande do Sul

NER

diasses: 33 e 36
Artigos nas classes

Terinoq tis. 518.314 e 518.315, de
28-11-61
Ricardo Pedro Hans
Argentina

Indústria de Sabá AUTOVOX
Schmidt S/A:
Nome Comercial

1Classe 42
Aguardente de cana, brandi. biter, conhaque, genebra, gim, licores, netar, puche, suco de frutas com álcool e
iiisgue

'MEDEM

• Classe 11
Artigos na classe

Alugas na classe

CoQUINRO BRANCO
NOVA AMSRICA
Ind. Brasileira'

Termo 11.° 518.321, de 28-11-61
Quimbrasil — Quimica Industrial Bra-.
sileira S. A.
São Paulo

Classe 2
Acaricidas, carrapticidas, fungicidas, inseticidas e sarnicidas

Indústria Brasileira

Termo n.° 518.329, de 29-11-1961
Indústria' e Comércio de Bebidas Novas
America Ltda.
Guanabara

Classe 8
Artigos na classe

em.

Indlistria Brasileira

Ge& - Leal

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças

Classe 5
Classe 9
Artigos is•a classe

Termo n.9 518330, de 29-11-1961
Malharia Sarantex Ltda.
Guanabaro

SARMITEX
Bragileiro
Classe 36
Artigos na classe
Termo n.9 518.331. de 2911-1961
Luigi Gambacorta
Guanabara

303eINDITSTRIA,
CUYERCIO S/1
ACESSORIOS PUA
*IPIXTSTRIA
. INDtSTRIA BRASILEIRA

Nome Comercial
Termo n.° 518.325, de 29-11-1961
Doceira Discirno Ltda.
São Pz,u-,

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças

D .UOMO
Industrla Bra3tleira
Classe 41
Artigos na classe
Termo n.° 518.326. de 29-11-1961
Magnetes Motor Control! Ltda.
São Rh ss

Termo n.° 518.332, de 29-11-1961
Tomar Representações Selecionadas
Limitada

Guanabara

JOUR
5,REPRESENTAÇOES
SELECIONAM
Classe 40

auníté
Casse.• 8".
Chaves elétrica, chaves magnéticas,

s para-ra!os.• botõss de

CfaRt

ndo, chaves

Móveis
Termo 'n.° 518.333. de 29-11-1961
Lloyd Propa;;aaria Ltda.
Cud:labara
CREQ7.-ril 013110
Classe 3-6
Confecções

DIÁRIO ()MIAU

ts1u. imta-feira .25
Tkrano n.° 518.334, de 29-11-1961
Lloyd Propaganda Ltda.
Guanabara

Termo n.° 518.343, de 29-11-1961
Indústria e Comércio Citeps Ltda.
São Paulo

VOU
-61111WIER PaLIÀ

C - ITEPS

Classe 21
Peças para veículos

•••• SABIt MODAS rfrAtataii,L.

para

BRASTTALIA TURISMO
para.

SANTOS e SNO

SANTOS-São PAULO
-

NOVE DE %TULLIO
Ind. Brasileira

Classes: 33,50; 11, 21, 8, 17, 15, 16,
5, 6 e 7
•
•
Artigos na classe
Termo n.o 518.344, de 29-11-1961
União Agro-Pecuária Mercantil e
Industrial Ltda.
Guanabara

Classe 42
Bebidas aleoólicas" e fermentadas
Termo n.° 518.336, de 29-11-1961
Remo Cardoso Pasqualini
São Paulo
=ao
1 Incl. Brasileira
Classd 41
Artigos na classe

Tásno n.• 518.337, de 29-11-1961
Organização "SOtulo XX" S.C.
São Paulo

VNTII t.
trAGRO-PECUARá
Classes:

33. 50, 16, 5, 6,-7, 11, 21 e 26
Artigos. na classe

Termo n.° 518 . 345, de 29-11-1Q62
Casa 12 de Outubro
São' Paulo
32 DE OMBRO

33B.G.PaZi43.0

Classà: o, 8, 11, 21, 33, 5U, '19 c 36
Artigos na classe

Nome Comercial

Termo n.°. 518.346. de 29-11-1961
Indústria e Comércio Clastifon Ltda,
Guanabara

mino s/c

Termo n.° 518.338, de 29-11-1961
Indústria e Comércio Sabú Ltda.
Guanabara
INOÚSTRIA1 COMER.SILLAl2,
Classes: 33, 50, 6, 7, .8, 11, 21, 15 e 17
Artigos na classe
Termo n.° 518.339, ee 29-11-1961
Indostraas Sansão Ltda.
Santa Cataria a

SANSãb
marca registrada
Classes: 50. II. 40, 41, 36, 37, 39, 47,
6 e 33
Artigos na classe
Termo n•' 518.340, de 29-11-1961
Indústria de Auto Peças Ciap Ltda.
São- F.'attic

AITTCY PUÇAS CIAI

CLASTIPON
' matca rtgletrada

ladsstrias Sansão Ltda.
Santa Catarina

3 A E %3 X- O
:nsignia Comerciai
para
gat(jAlakezizatio
Clasaes: 50, 11. 40, 41. 36, 37, 39, 47
6 'e 33
Artigos 112 classe
Termo n.9 518.348, de 29-11-1961
Confecções Dolio Ltda.
São Paulo

Termo n.° 518.311, de 29-11-1961
Produtos Metalúrgicos Prometal Ltda.
Guanabara

Classes: 36, 23, 22, 33 e 50
Artigos na classe

;lasses: 5.6. 7.8. 11, 21. 17, 16. 33 e 50
Artigos na classe
Termo n.° 518.342. de 29-11-1961
Mazir Alves Júnior

"Termo ri.° 518.349, de 29-11-61
Metalúrgica Rica S. A.
Gaanahara
METALITROICA RICA
arcaaa
Clasaas: 5, 6, 7, 11, 8, 33 e 50
.
Artigos nas classes

L)aule

manis TAPEÇARIA PRIMOR
nas res~2.242
Clas..:es: 33! 50; 40, 24 e - 8
Artigas na classe

Classes: 33, 35, 36, 37, 49. 40 c at)
Artigos nas classes

Classes: 33, 50 e 21
Artigos nas classes

Termo n.o 518.368. de 29-11-61
Humerto Silva
São Paulo
. r-

Terrnd n.° 518.356, de 29-11-61
Pavicity - Pavimentação e Obras
Ltda.
São Paulo

Termo n.° 518.358. de 2911-61
Eiva Assuncion Berchini de Hamuy
São Paulo

-ALVA
Crid. Braeileira:
Classe 36 ..
Artigos na. classe

' AO ENCANT0 DO LAR'

PAVICITY

..
Classes: 33, 50, 34, "I • e
• Artigos nas classes

MCI BRASILEIRii

Termo n.° 518.360, de 29-11-61
Debrindes
Propaganda Ltda.
São Paulo
_
Classe 50
Artigos na classe

Classe 16
Artigos na classe
Termo ri.° '518.357, de 29-11-61
Distribuidora "Ro-Car", da. aMteriais
Construções Ltda
São Perao

RO -CAR
%NO. BRASILÉPRÀ
Classe 16
Artigos na ClaSSC

Termo n.o 518.369, de 29-11-61
Indústria de Travesseiros Arontex Ltda
São Paulo
Classe 40
•
Travesseiros c colchões
Tenno n.9 518.370, de 29-11-61
Certaq - Equipamentos Rodantes
Terraplanagem Ltda.
São Paulo

Termo u.? 518.359, de 29-11-61
Associação Escola Científica Basilio
Culto Espiritista
São Daulo

nASILIO
Brasileira

Termo n .." 518.397, de 29-11-1961

CotfrCORS DOMO

:PROME.VAI

marca registrada

Classes: 41, 42. 43, 36, 39, 37, 32 29,
28, 21 e 10
Artigos na classe

Classes: 21, 33 50 11 e 5
Artigos na classe

Sío

de 1962 335-

aa.aa
TI-rno n.° 518.367, de 29-11'-61.'4
Sarit Modas Infantis Ltda.

Ténato a.° 518.350, de 29-11'-61
Brasitalia Turismo Ltda.
-calo- Paulo

marca registrada

'Termo n.° 518.335, de 29-11-1961
Bar e Mercearia "Nove cie Julho" Ltda •
São Pau:o

•

Janeiro

(Seção HF?

CERTA-4
marca registrada
Classes: 5, - 6, 7, 8, 11, 21, 17; 16; 33 e 5U
Arckios rias classes

Classe 33
•
Artigos 113 classe

Termo n.° 518.371, de 29-11-61
Tose Carlos de Souza
•
São Paulo

Termo n." 518.361, de .29-11-6I
Associação Escola Cientifica 'Basilio
Culto Espirifis-ta
São 'Paulo

".:ASA 1377:1„rn
Classes: 35, 35. 33 e 50
Artigos nas classes

Classe 33
Estudos de Ciência e.spiriaral

Termo n.o 518.372, de 29-11-61'
Iaaltiatria de Móveis e Decorações
•
Yucatam Ltda.
São Paulo
Classe 40
Artigos na classe

Termo n." 518.364, de 29-11-61
Arnaldo Meirelles Cardoso

•

r.c..a.ra da

Classes: 16, 40. 33, -50. 8, 5, 6, 7; 11;
21, 15, 25 e 26
Artigos nas classes

Termo n.o 518.374. de- 29-11-61
Indústria e Comércio de Transformado.

•

Termo ri." 518.365, de 29,11-61
Agroteq Agricultura Comercia! Ltda.

res. "Gon"
São Paulo

• Ind. Brasileira
Classe 8

• Termo- n.° 518 .375, de 29-11-61
Tr-g/'ea registrada
Adryzyl Resinas Sintéticas S. A,
São Paulo
Classes: 33, 50, 8, 11, 2/, 5; 7; 16c 17
Artigos nas classes
"JJ4DIZYL

Ind.,• Braei/oin

Termo n.° 518.366, de 29-11-61
Indústria Eletaé,aica Nacional Elnabra
Ltda.
Brasil ia .

• 'Ind.

Clisse 1

A rtigos na classe
Termo, n.° 518.376, de 29-11-61
Adrytyl Penas . Sintéticas S. A.
•
São Paulo

ON TyA
traelrelrie

11;10, 1; 20; 49;
Classe-s: 5, 6, 7,
35; 17;33; 0;12,8 e A
Arrimes nas classes

•

.

sn'az1I-X5
and. Braeibelra
'Classe 1 •t
-Artiaos na docs..

: 336 Quinta-feira 25
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Termo n.° 518.377, de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sintéticas S. A.
São Paulo

LINZYL IO
Ind. Brasileira

WAZYL XM
Ind. Rrasileirs
Classe 1
Artigos na classe
Térino n." 518.379, de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sintéticas S. A .
São Paulo

-VREZYL
Ind. Brasileira
• Classe 1
Artigos na classe
Termo n." 518.380, de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sintéticas S. A.
São Paulo

Classe 1
Artigos na classe
Termo n.' 516.381, de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sintéticas S . A.
São Paulo

PENZYL
Ind. Brasileira
Classe 1
Artigos na classc.
Tennao n.° 519.382. de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sintéticas S. A.
São Paulo

PENTAZYL IP
Ind. Brasileira
.

Termo a." 519.383, de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sintéticas S. A.
São Paulo

MISSIDRIL X0
Ind. Brasileiri
Classe 1
Artigos na classe
Têrtra) a." 518.384. de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sint:tiz_as is. A .
São Paula

t•DaYsy la com, lo3.3

Ind. Brasileira
Classe 1
Artigos na classe

—
Termo n." 518.385. de 29-11-1961
Inclastr:a Nacional de Uunhas Artificiais
"Naludi" Ltda.
Sãc. Paulo

ALDDI
' Inatísiria Brasileira
.

Classes: 3. 33 e 48
Produtos farmacêuticos e esfumaria
—
Termo n.° 518.387. de 29-11-1961
Recup' ruidosa de Metais 'Roanonia"
Limitada
São Paulo
Classe 5
Metais em bruto ou parcialimate trabalhados, usados nas indústrias
Trino n." 518.388. de 29-11-1961.
"Toalhetex" Indústria de Tecidos Lida
Clara-e 37

BOM BANZO
Ind. Brasileira
São Pauto
banho e rosto
Toalhas

Classe 3
Para distinguir produtos /medicinais C
farmacêuticos
_.
Termos os. 518.406 à 518.407, de
29-11-1961
Antosio Manoel do Nascimento
Alagoas

E

EMPREZA RODOVIARIA
DE ALAGOAS

Classe
Classe 4
Artigos na C'elS54.`
Artigos na class:
- —
Têrmo n." 516.413, de 29-11-1961
Macdonald Greenlees Limite!
Escócia

SANDY MACDONALD
SANDY MAC
Classe 42
Artigos lia classe

Classe 33
Classe 33
Artigos na classe

Termo n." 518.415. de 29-11-1961
Astonio Vasques
São Pfnilo

Termo n.° 516.408, de 29-114961
Imobiliária Oeste Ltda. S. A .
São Paulo

'4 MODA IlyFANTIL'
lama°

36
Confecções e modas infantis

OESTE

Termo n .° 518.416, de 29-11-1961
Indústria Mecânica RodriIMERP
gues Pereira S .A .
Rio de Janeiro

Ilrammee.

Classe 50
Impressos em geral

Classe 24
Classe 31
Class:' 22
Classe 23
Cl;.,--37
Cl--36
Clm,se 35
Classe 31
Artiges a classe

Termo n.5 518.409, de 2941-1961
Imobiliária "Cantià" Limitada
São Paulo

Termos as. 518.397 à 518.403, de
29-11-1961'
Companhia de Tecidos J. Moincito
São Paulo

M.M.
Ind. Branileira

CANAÃ

Classe 6
n,tagianas operatrizes e seus acessório*
518.417, de '5-9-11-1961
Palutiro Steola
São Paulo

Tèrmo

NDUSTRiA BRÀÇ,LEIRA

F

IND. BRASILEIRA

/2
z

Classe 50
Impressos em gerai

Classe 23
Classe 24
Classe 22
Classe 37
Classe :34
Classe 31
Classe 35
Areigos na classe

Têrmo n.° 518.410, de 29-11-1961
Indústria e
Adriano Mauricio S . A.
Comércio
Guanabara
"DESMORON ITE'
€){,PLOS/1/0
F
.5:

Termo a." 51'3.404, de 29-11-1961
Autn Escola "Acialum-,ão- Lia ;
S'aN

Chass,e 42
Aguardente de cana
- — Termo n." 518.419. li.' 29-11-1961
Comércio ai
Casas Tigre S . A .
Importação
R 'o Grande do sul

• CASAS TIGRE S. A. —
COMECIO E IlUORTAÇÃC

1

Artigos na lasse

tNadstrun eausitiP0
•Classe 33
Artigos na classe

rra:r - cr

Clirs;

IND. BRASILEIRA

.
COPATEC
¡Ind. Brasileira

AUTO ESGQLA
ACLIMAÇA0

MITE

MD. DRASILEIRA

-Termos as. 518.389 à 518.396. de
29-9-1961
Compawhia de Tecidos J. 'Monteiro
São

PEMOZYL xrm

Tèrrnos as. 518.411 à 518.412. de
29-11-1961
Kenite Corporation
Estados Unidos da Allléjied

DROGATEX

,

Termo n." 518.378, de 29-11-61
Adryzyl Resinas Sintéticas S . A.
São Paulo

Classe 1
Artigos na classe

Termo n.° 518.405, de 29-11-1961
- Farmácia "Drogatex. - Ltda .
São Paulo
-

F2MÁCIA DJSANE
p/S .13 aulo-Est .S.Pau l o

Classe 1
Artigos nu classe

,

Termo n.° 518.386. de 29-11-1961
Amdreazzi, Rizzardi
Cia. Ltda . '
São Paulo

Janeiro de 1962

Classe 11,
I Explosivo (tipos seco e

Urino n." 518.421. de 29-11-1961
Acl'ria na Cánizai Leal
ri'masallara

t

4
Classe 48
linhas artlficiais

Pitti.(„1) DO NÚMERO DE HOJE : Cr$ 2,00

'•
• Closs- 50
p' rt gris 11,1

,

