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pio de motor ma,gnéticoI, com rotor
de material permanentemente
magnetizável - requerente: Max Baermann - Republicado.
N.° 104.869 -. para a
Rio 25 de janeiro fl; 1962
transformação continua de materiais
lndástrias Elétricas e Musicais
Divisão de Mrivilegi0
sintéticos termoplásticos, em escutna,
EXPEDIENTE DO
Fábrica Odeon S.A. - apresende invenção .
contendo agentes 'dó intuniescimento, e
DIR,TOR. GERAI.
ta contenção à tréplica apresentadispositivo próprio para executar êste
da da marca Mas,terpiece, Termo
processo. - Requerente: Medultra
EXPEDIENTE DO DIRETOR
E.cigènt ia
Junte-se.
327.323
Werner Mützler. - Republicado.
Rio 25 de janeiro de 1962
N.° 101.424 - Aperfeiçoamentos em
ferinos:
Kibon S.A. (Indústrias Alimenou relativos a equipamentos de caNOTIFICAÇAO
ticias)
apreTenta
réplica
ao
reN.'' 30.552 - Hans Gunter
mada de barreira semicondutora, dotacurso interposto no processo da
Uma vez decorrido o prazo de
.ulvilgie de
Oun::cninch
I inarca Kimassa, Termo 333.690 - recurso previsto pelo artigo 132 dos de invólucros a vácuo estanques,
unção. -- Preste esclarecimernosi
e seus processos de fabricação. - Re.
do Código da Propriedade Indus- querente: N. V. Philip's Gloenlam.
em face das restrições constantes: Junte-se.
trial,
e
mais
DEZ
DIAS
para
cio parecer do examinador da Fa-, Laborraóro Lutécia S.A.
p enfabrieken. - Republicado.
cul:iede Nacional cie Odontologia.' apresenta . treplica à réplica 'ao eventuais juntadas de recursos, e
N.° 101.441' - Chaminé de cande.
do mesmo não se tendo valido ne- eito e adaptador para a mesma.
recur:o interposto no proceso
Dire;.so4
marcr. 1.3cirazina, Tênno 341,.477 nhum interessado, ficam notifica- Requerente: Al'addin Industries, (mor.
dos os requerentes abaixo mencio- porated
Republicado.
Junte-se.
1\."." C0.507 - Walter Fi.:;cher nados a comparecer a este DeparN.° 101.446 - Seltor de Coorde•
sociedade Técnica de Máquinas! tamento a fim de efetuarem o pa- meus
13rivil,':do de invenção. -- Arquive-• De Siemens & 1-1 .alske. Akti.
e Acessórios "STEMAC" Limitada gamento da taxa final concernen- engesellschaft. - Republicado.
se o Troce;so.
-- apresenta réplica ao recurso tes a expedição dos respectivos
N.° 102.055 - Projetil - Regue.
N." 34 (317 - L. Mário Fran- interposto no proceso do marca
certificados dentro do prazo de rente: Anstalt Munr Für Die - Entwi.
CLIC° - mcdelo de utilidede.
Stemac, Termo 348.967 - Jun- SESSENTA• DIAS - na forma do cklung vou Erfindungen Und &fuer.
Arouie-se o proceo.
te-se.
parágrafo único do artigo 134 do blichen Anwendungen Energa.
Notificação;
Código da Propriedade Industrial. publicado.
Recorsos Extraordinários
N.° 102.080 - A perfeiçoamentos em
convidadu Matra Werke G.
ou relativos a arranjos de circuitos
Foram
deferidos
os
seguintes
M.B.H., a comparecer a êste DeAutos Drive S.A. Importação e
pedidos de patentes de privilégio destinados a produzir uma voltagem de
partamento, a fim de efetuar o pa- Comércio - apresenta recurso ex'
invenedo,• em lace dal "-‘ controle. - Requerente: N. V.
gamento da taxa final no termo traorçdinários às decisões do Conlip's Glo eilampenfabrieken
laudos técnicos
Repu.
selho de Recursos proferidas nos
n." V5."94: marca: Matra.
blicado: •
Processos referentes aos Tér11133
N.°
1
Q.232 - Aperfeiçoamento eia
TêrmoS:
SEÇAO DE RECURSOS
421.188 -- 421.189 - 421.190 -,Jaroç para ;árupada fluorescente:,
N.°
92.439
-Distribuidor
para
Req
425679 -.448.862 e 448.864, nome
General Electric Campa.
Manufatura de Brinquedos Es- comercial Auto Drive S.A. Impor- prensas hidráulicas motorizados ny. -uerente:
Republicado,
trela S.A. -- apre ,xnte tréplica tação e Comércio; Drive; Título de de pistão auxiliar - ,requerente N. 102.382 Ap erfeiçoamento; (In
réplica ao recurso interposto Estabelecimento Auto Drive; Auto Hugo Fedon.
ou relativos a suportes perfurados, em
contra o deferimento do pedido de I Drive S.A. (AD) ; Título de EstaN.° 88.400 Ifin velocímetro forma de placa e a peças componentes
patente para - Telefone de brin- belecimento Auto Drive.
registrador para automóveis, ser- fixas a êstee suportes. - Requerente:
quedo". Termo 88-775 -- Junte- comente - Junte-se.
vindo para o contrôle de valores N. , V. Philip's Gloeilampenfabrieken
da ação do freio e dá aceleração - Republicado.
,do automóvel de Kienzle Apparete
Retificação
N.° 102.754 - Processo para a ob.
Ernest Kratz - apresenta ao
G.M.B.H. - Retificado.
tenção de derivados 3, 5 di mino pl.
de registro da marca AçoN. o 89.632 •- Aperfeiçoamentos razino 2, 6, di carboxilicos e seu em.
R.P.I. Seção III, de 10 de ja.:rine, Termo 216.254 - Junte-se.
nen.° de 1962. A marca "Cudlle em telas cinematrográficas de - p rêgo como clarificantes óticos.
Fabrica _de Artefatos de Metais Knit" - Termo 434.437 - Recur- Andrew Smith Harkness_ Limited. Requerente: J. R. Geigy A. G. Metalrica Limitada - em adita- so 11.727, sofre-se à resolução .. - Retificado.
Republicado.
mento ao recurso presta esclare- so 11.727, refere-se à resolução .. . N. o 93.570 - Processo para a
N.o 103.592 - Máquina para fa.
Jimentos referentes à marca Me- 11.589 e. não como,saiu publicado. produção de p olímeros cristalinos bricação de tubos cônicos e outros,
a
Junteilrica, Termo 259.723
de butad!eno de configuração iso- partir de tubos cilíndricos. - RequeO Modelo Industrial "Nõvo mo- tática - requerente: - Monteca- rente: - Enzo Gallo. - Republi.
Motorama S.A. Indústria e Co- delo de chaveiro" refere-se à Re- tini, Société Generale Per L'In- cedo.
dustria. Mineraria e Chimica N.° 77.298 - Processo de mistura
mércio - solicita desistência do solução 11.594, Termo 104.311
e c ombustão de c o
mbustíveis líquidos.
pedido de registro da marca Moto J recurso 11.805 e, não como saiu Retificado.
- Requerente: Ntaschinenfabrik Au.
-ram,Teo254.Juntcs
N. o 103.329 - Suadeira para
' publicado.
gsburg Nurnberg A. G
-Republi.‘
via férrea - requerente: - Mate- cada.
Companhia Industrial Ferro e
I
R
P.I,
Seção
III,
de
11
dó
janelMet
Industriel
S.A.
e
ConstrucAço Cifa - apresenta réplica ao
N.° 85.655 - Processo de produzi,
recurso interposto ao despacho que I ro de 1962. A marca "São Carlos" tion Mecaniques S.A. Renens - panos não tecidos, ailamente absorven.
Republicado.
deferiu o Pedido de nome comer- ferino 209.077, recurso 11.813,
consistindo era fibras de algodão,
N. o 104.182 - Máquina de cor- tes.
cial, referente ao termo n. o .... fere-se à Resolução 11.591, e, não
rarni, celulose regenerada e P olianfl
•
rente
contínua
se
g
dds
undo c princi,- d, misturas das
323.297
Junte-se.
n como saiu publicado.
MCSIlliiS.
Rega(' ren-
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- As Reparties Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publièação nos
Jornais, diáriamente, até • às
15 horas, exceto aos sábados,
qua7tdo 'deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
'dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
-. Excetuadas as para o
exterior, que serão -sempre
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de vias assinalaras, na
te: Cari Freudenberg KommanditgeselIschaft Auf Akticn - Republicado.
N. 97.063 - Aparelho para o deslocamento da correia em tambores cónicos de maça:moleiras. - Requerente: Howa Kogyo Kabushild Kaisha
- Republicado.
N. 07.903 -- Melhoramentos em
ou relacionados cem materiais filamentosos - -Requerente: Iklontecatini, Soejeta Generale per L'Industria MineRepublicado.
raria c Chimica.
N." 98.032 - Nova máquina para
banhos em metais. - Requerente:
Cromeação N. S. Aparecida Ltda. .
Republicado.
N.° 99.243 - Aperfeiçoamento na
desidratação azeotropica de liquidos oro/in¡cos, particularmente de akois. Requerente: Les Usines de Mellc. Republicado.
N.Q 99.743 - Processo para a fabricação de novas triazinas. - Requerente: Ciba Societe Anonyme - Ciba
Aktiengesellschn ft . - Republicado.
Mork/oS a desenhos industriais deferidos:
Ficam deferidos os seguintes pedidos
de patentes de modélos e desenhos industriais:
N.° 116.162 - Novo c original modelo de armário profissional - Requerente: Pari& Zucchi. - Republicado.
N.'' 116.312 - Novo modê.lo
contador- de garrafas - Requerente:
Comércio e Indústria Nvaa S.A.
Republicado.

Alodãlos de utilidade deferidos
Ficam deferidos os seguintes pedidos
de patentes de modelos de utilidade:
N." 84.995 - Nova disposição introduzida em papei' de gomado -- Requerente: Indústria de Papel para Embalagens Papex Ltda. -- Retificado.
N.° 92.288 - Neivo modelo de cobertura portátil para praias. campos.

•

janeírõ de 1962

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
rena ()ação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicai.
cingir-se-do às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e ei,X
iniciadas, em qualquer êpoca,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos.
usem os interessados preferencialmente cheque Ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro .do Departamento
de Imprensa À'acionat.
--- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes qué
os solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinalara.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será,ma venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

Ri pupiscinas c terraço:: - Retino :ente: Ma- dicei e Mario
rio Alberto Pomanti, Rodolfo Scapini blicado.
e Carlos Profili -- Republicado.
Exiyencias
Privilégios de ¡nye ;Não' indeferidos
Pedro Bruno.-- Cantele opoente do
Ficam indeferidos os seguintes pedi- termo n» 104.428 - ele indos de patentes ' de p.-ivilegio de in- venção - Apresente procuração O
opoente.
venção:
Eletro Indústria \V • IA S.A
A. opoN.° 97.078 - Aperfeiçoamentos na
montagem dc caixas - De Cia Hark- ente do termo n." 105.011 -- Priviléson Indústria e Comiraio Kiboa . - gic dc invenção -- Junte procirração
o opoente.
Republicado .
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
N.° 99.305 - Dispt»,itivo destinado
a tornar regulável e uniforme o enca- opoente do térmo • n» 104.799 - Priminhamento do produtos a moer nos vilégio • de invenção - Junte procuramoinhos de cilindro • para cereais - ção o opoente.
Requerente: Nouve Rcogi.me Officine • N." 70.191 - X. J. Bachert Meccaniclic Italiane S. P. A. - Re- Ctunpra a exigência.
N» 65.049 - T. Ocrtli Aktiengepublicado.
N.° 100.739 -- Aperfeiçoamentos arti sellschaft - Mantenho a exigênci.il .
N.° 70.204 - Ruhrtaler Gesenksgalochas - Requerente: Produtos de
Borracha e Latex Impes Lida. --- Re- elimiederei F. W. Wengeler K. G.
- Attnda o s , publicidade.
publicado.
N.° 80.068
Heitor Salles PerdiMode±os d0 _iitiligudr indeferidos
- Cumpra a exigência.
N." 80352 - José Cifre Pujai -Ficam indeferidos os seguintes pedidos de patentes de modèlos de utili- Atenda o s. publicidade.
N." 82.549 - Indústrias Brasileiras
dade:
N.° 107.942 - Poste luminoso para Eletrometalurgica S.A. - Atenda o
propaganda Requerente: Benedito s. publicidade.
N» 89.042 - Naohiro Tsutsumi
Moura dos Anios - Republicado.
N.° 112.858 - Novas disposições Atbnda o s. publicidade.
N.° 90.283 - Wandir Coimbra
anstrutivas em bombas manuais e motorizadas para poços comuns e arte- Garcia - Atenda o s. publicidade.
N.° 91.304 - Ermete Piermari sianos Requerente: Tetsuo Miyashima - Yassuo Takchara e Amaro le: Cumpra a exigência técnica.
N.° 95.603 - Chas. Prizer
Co.
naga. - Republicado.
NP 93.369 Tambor de aqueci- Inc - Cumpra a exigência.
N.° 97.521 - Testa Laboratorium
mento centro axial para máquinas de
polimerização e tecidos em geral - A-S - Atenda o s. publicidade.
N.° 98.385 - Ricardo Barredo de
Requerente: Ottavio Tace.one - Era-ia
Herling - Heinz Halmel -- Republi- Valenzuela -- Atenda o s. publicidade.
cado.
N." 98.416 - Ernst joscf Lamberei
Modê/o industrial indeferido
- Atenda o s. publicidade
Fica indeferido o seguiinc pedido de
N.° 98.5711,
Aimbirc °bei-lar/der
patente de modelo industrial:
- Atenda o s. publicidade.
Válvula hermética
N.° 101.761
N." 98.939 - Pierre Illmann
Requerente: Alio Alessandro Giu- Atenda . o s. pubhcidade.

N." 99.476 - N. V. de Bataafsclie
Petrokunit Maatschafpii -- Atenda o
s. publicidade.
N. 99.504 - Segismundo Bmialresco - Atenda o s. publicidade.
N." 99.777 - Oras. Pfizer E, Co.
Lie - Cumpra a exigência técnica.
N." 101.031 --- Schering A. G. Cumpra a exigencia •
N." 101.253 -- Aimbire Oberiaeacicr
- Atenda o s. publicidade.
N» 101.533 -- PL)u
Casa Company - Atenda o s. publf•
cidade.
AtenN." 101.624 - Ivar Albieri
da o s. publicidade.
noN.° 101.903 - Andre Xis
pra a exigência técnica.
N.° 102.750 -- Alberto 15.1ilano de
Lacerda -- Atenda o s. publicidade.
N." 105.292 - 1Winnesota Mining
and Manufacturing Company - Atenda o s. publicidade.
N.0 105.092 - Tarais Octavio dl
Costa - Atenda o s. publicidade.
N." 105.686 - Texaco Development Corporaticia - Atenda o s. publicidade.
N» 105.896 - Bendix Westinghonse Automotive Air Brake Company -Atenda o s. publicidade.
N.° 106.015 - Pechiney Compaonie
F.lectroireProcluits Chimiques
tallue-giques - Cumpra a exigencia.
N.° 106.019 - Fernando Moreira
da Silva - Atenda o s. publicidade .
N.° 106.119 - Societc Rhodiai eta
- Atenda o s. publicidade.
N.° 106.180 - Libbey Owens Ford
Chias Company -- Preste esclarecimentos.
N." 106.254 - Alfredo do Na.;eimento Santos Moraes e William WanAtendi
derley de SOlail
s. publicidade.
N» 106.262 - Martioez
Ei Cia. Lida. - Atenda o s. publicidade.
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N.° 106.408 - Vereinigte Osterzei,' Foram registradas as seguintes
chische Eise_n und Stahlwerke . Aktieriá marcas: -.
gesellschaft - Cumpra a ex1g4ncia
N. o 256.004 - Vulcan - classe
'técnica.
•
Cabot Corporation. Carlos Roberto As-, 1 de
N." 106.489
cenção - Atenda o .s. publicidade. 1! No 325.543 - Lombardia - ClasN.°. 106.513 "- Ford Motor Com., se 3 de - E. Merck Aktiengesellschaft.
pany - Atenda o. publicidade.
N.° 317.869 - Garibaldi Dr.
Marius
Fried-t
.
106.601
N.0
classe
42 de - Cervejaria Orien5.4
Boger - Atenda o
te Limitada.
publicidade.
N. o 325.542 - Roque Lombardi
N." 106.841 - Max Amsler.- Queijos - classe 41 de - RoAtenda o s. publicidade.
Lombardi & Filhos Limitada.
Nat Cordis - Aten- que
NP 107.204
N . ° 323.543 - Lombaria clasda o s. publicidade.
Ciba Societé Ano- . se 41 de - Roque Lombardi &
N.° 107.264
Filhos Limitada.
•
nyme - Atenda o s. publicidade.
N.°
325.544
Lombard
- clasRanco Incorporated
N." 107.4-16
se 41 de - Roque Lombardi &
- Atenda o s. publicidade.
N.° 107.495 - Iabri.stula Indústria -Filhos Limitada.
Brasileira de Tubos 'e Laminação de
N. o 325.545 - Lombardine Metais Ltda.- - .Atenda o s. publi- classe 41 de - Roque Lombardi
- & Filhos Limitada.
• .
cidade. ,
N.° 327.750 - Lemo - classe
N.° 107.497 - J. R. Geigy A. G.
36 de - LewinskraSs Companhia
- Atenda o s. publicidade.
Vitus ,Knefeli - Limitada.
N.° 107.653
Atenda o s. publicidade., N.S
N o 327.938 - Lornbarduccio N." 107.741 -.- Robert nPottfried classe 41 de - Roque Lombardi
Pressel - Atenda o s. pubjicidade. & Filhos Limitada.
Camilo %Card N." 107.756
N. o 329.137 -- Café São Carlos
Atenda o s. publicidade.
-e classe 41 de - A Teixeira &
, , •
Alberto Landisa - Teixeira Limitada. - •
N.° 119.65.9
•
Transatlantica
N. o 333..817
Atenda o s: publicidade. • ' ,
N." , 125.035 - José Ferreira Lima - Classe 4 de Importadora e
Exportadora Transatlântica Limi- Atenda o s. pulAciclaçlk
NP 123.531- - 1-laroldo jensen
lada.'- com exclissão de peles.
Ventomar
b 342.141
Cbmp. anbia ,Limitacia - junte proCuraclasse 8 cio - Eletrolisar Indústira.
ção.Elétrica Brasileira S.A. - com exN.° 123.516.~ Getulio Lino da
claàão de 'máquinas de lavar pra-- junte procuração.
N." 128.573 - G!ovanni Grassi - tos, máquinas de lavar roupas e
•
motores.
1 .1n1e procuração.
N." 125.705 - lan B•Jks - CUMN. o 342.249 - Fraldas York pr. ' a exigéncia.
classe 36 de - Infitsiras York
N. 123.793 - Pirelli Societa Per Produtos Cirúrgicos. .
N. o 343.384 - Figabechl A?_iont - Cumpra n exigência.
N. 128.818 - Schmleclag .Aktien- clase 3 de - Instituto_Quimioteg11schaft -, junte procuracZio.
rápico Brasil Limitada.-N° 128.824 - O Estado de Israel
N. o 343.461 - Emblemática Menáchem
Lesvin
e Dr.
classe 42 de. Engarrafadora e
•
• exiktZ'n.:.
Distribuidora de Bebidas PirassuN." 128,825 - Bowater,c ,Mexscy nunga Limitada.
Cemp any Limited e James C.
N.° 434.719 - Cordial Dessan
Cw.kie - junte procura0o.
- classe 42 de - Latinia S.A.
Zac.e.rias de Olivei- Indústria de Bebidas.
NP 128.863
ra Brasil - Cumpra a exiOncia-.
N. o 343.729 - ChOpint - classe
Matai Jueigen kiint
N.° 129.037
42 de - Maltaria e Cervejaria
Cumpra
a
exiOncia.
Hutecker 2Londrina S.A. - substituindo-se
Dii,er.ros
cognac por conhaque. •
N.° 344.273 - Haló -- 2 -classe 32
NP 128.555 - Benedito Jose Tavares. Leite - Devolva-se mediante re- de - trajo Editora Limitada.-N. 0 314.624 - Nancy - classe
clbo,
41 de Panificadora Náney Li^
mitada - .com exclusão de salame. mortadela, biscoitos e bolaDivísão de Marcas
chas.
Maguary - clasN.° 311.630
EXPEDIENTE DO DIRETOR
se 41 de - Indústrias AlimentíDia, 25 de janeiro de 1962
,
cias Maguary Limitada,
344.737 - classe G . de
N.
o
IsIOTIFICAÇA0
Indústria e Comércio Modas MaUma Vez .decorrido o prazo de tilda. Limitada.
recurso• previsto pelo artigo 132
N. o 344.793 - Tyrol - classe
do Código da Propriedade Indus- 22 de - S.A: Fabril Seavone.
trial, e mais DEZ DIAS .- para
N. o 344.797. - Tyrolês - classe
eveutuais juntadas de recursos, e 22 scie
S.A. Fabril Scavone.
do mesmo não se tendo: valido neN.° 344.874 --Revista do Senac
nhum interessado. ficam notifica- do Distrito Federal - classe 32
dos os requerentes abaixo mencio- de - Serviço Nacional de Aprennados a compareces g êste Depar- dizagem Comercial Administração
tamento a fim de efetuarem o pae Regional do Distrito Federal.
garnento da taxa concernentes a
N.° 346.733 - Santainès expedição dos respectivos certifi- classe 23 de - Lanifício Santa
cados dentro do prazo de SESSEN- Inês Limitada.
Ary - classe 39
TA DIAS - na forma do parágraN. 0 347.814
fo único do artigo 134 do Código cle -Fábrica de Bicicletas Moda Propriedade Industrial.
nark S.A.
r'

•
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N. o 318.607 - Metropolitana N.° 370.807 - Flexilon - cias.
classe 16 - de Companhia Me- se 10 - de Les Laboratoires Bruneau & Cie.
tropolitana de Construções.
N.o 370.843 - - Açúcar
'
Faixa
N.° 348.631 - RGE - classe 8
Branca -- classe 41 - de Usina
de - Discos RGE Limitada.
N.° 348.632 - R.G.E. Discos Santa Maria S.A.
N.° 370.966 - Incob - classe 8
- classe 8 de - Discos R.G.E.
Limitada.
- de incob Indústria Nacional
N. o 348.818 -• Caxambú - Cinematográfioa Organização
classe ks de Edgard A. Rezende. Brasileira Ltda.
NP 372.635 - Sidebras - clasN.° 348.987 - P - classe 8 Guilherme Kranert - sem direito se 7 - de Siderúrgica do Brasil
S.A. Sidebras.
ao uso exclusivo da Iara "P".
N.o ?.75.632
Progroriat N. o 349.181 - Café Cidade Sonho - Classe 4 de - Francisco classe 3 - de Pedro Breves & Cia.
N.00 376.456 - Tribuna - clasFeioso.
se
32 - de Editõra O Estado do
N.° 349.280 - Ceteb (CTB) classe 23 de - Companhia Têxtil Pararia S.A.
NP 376.824 - A Gazeta EsporBrasileira.
tiva
Ilustrada - classe 32 - de
clase
1
•N.° 349.743 Cidol Companhia Importa- Fundação Casper Libero.
de
N.° 377.286 - Deline - classe
dora de Óleos Lubrificantes.
- de Confecções Sparta ,S.A.
N. o 349.820 -.Palasette clas- 23N.°
399.058 - Doranil - classe
se 15 de - Artigos para Presen3 - de. Produtos Nobel Ltda.
te Palasette Limitada.
• N. o 349.853 - Bala Coco Cheio Foi ; •egistroda a seguinte insígnia
- classe 41 de -- Bela Vista S.
N.o° 335.319 Sofunge - clasProdutos Alimentícios considerando-se cçasí o distintivo a forma ses 5, 6, 11 e 21 - de Sociedade
Técnica de Fundições Gerais S.A.
representação • da marca.
Linit - classe Sofunge - De acendo com o arN. o 351.713
46 de - Corn Products Company. tigo 112 do Código.N. o 363.336 - Heliarc - classe
a seguinte frase
3 de - . Union Ca.rbide Corpora- Foi registrada
de
propaganda
tion.
. • NO 369.339 Holley - Classe -N.° 348.580
Prist, a Camisa
6 de-- Holley Carburetor Compa- Adequada Para Qualquer Tempony.
rada - classe 36 de M. A.
N. O 369.397 Mont Blenc - Prist - De acendo com o artigo
classe 46 de - Indústria de Sa- 121 do Código.
bões Mont Diante Limitada.
, N. o 369.501
Madex - classe Foram registrados os seguintes
nomes comerciais
4 de e-- Madex Madeiras Compensadas e Artefatos Limitada.
N.o 343.244 "-• Sociedade NorN. o 369.535 - ifie - classe
destina Importadora Ltda. - de
de
Comércio e Indústria 'de Ma- Sociedade Nordestina Importadoteriais Elétricos Ric Limitada.
ra Ltda. - De.acôrdo com o arN.° 369.550 - Monte Castelo tigo 109, n.03, do Código.
- classe 41 de - Abram° Grillo • N.° 343.720 - Manufatura de
- com exclusão das expressões a Roupas King Ltda. - de Manuindústria e o comércio de.
fatura de Roupas King Ltda. N.° 369.657 - Clorosol - classe De acôrdo com o art. 109; n.°
46 de - Orquima Indústria Quí- do Código.
micas Reunidas S.A.
N.° 343.771 - Smaniotto S.A.
N. o .369.663 Ascol , classe Indústria e Comercio - de Sina35 de - Indústria "ASCOL" Li- niotto S.A. Indústria e Comércio
mitada.
- de acárdo com o art. 199,
N.° 369.696 - Brascokitt - n.° 2, do Código.
N.° 344.101-- - Imsa S.A. Imclasse 28 de à-- Brascol Limitada.
N.° 369.724 - Ivresse ••• classe portação e Exportação - de
Imsa S.A. Importação e Expor48 de - Stanislaw Glowinski.
N.9 369.900 - Cacique - classe tação - De acôrdo com o artigo
21 de - Sociedade Comercial e 109, n.o 2, do Código.
Industrial L. Herzog Limitada.
N.° 344.976 - Indústria e CoN. o 369;993 - Neoclorin - clas- mércio Cromex Ltda. - de Inse 3 de - Nasenvori & Companhia dústria e Comércio Cromex LimiLimitada.
tada - de acôrdo com o art. 109,
_N.° 370.071 -7 Açúcar Cristal - n.o 3, do Código.
classe 41 de - Irmãos Franceschl
NP 346.952 - Indústrias Para-,
S.A. Agrícola Industrial e Comer- mount S.A.- de Indústrias Pacial - sem direito ao uso exclu- ramount S.A. - De acõrdo coirá
sivo da expressão "açúcar cristal". o art. 109, n.o 2, do Código.
N. o 370.737 - Café Pinheirinho
N.o 349.014 - Bim Bam S.A.
-- classe 41 de Café Gigante Comércio, Importação o ExportaLimitada.
ção - de Bitu Bani S.A. ComerN. o 370.740 - Café Flõl. sio EsLnportação e Exportação. tado - classe'41 de - Café Gi- De acôrdo com o art. 109, n.o 2,
gante Limitada. .
do Código.
N.° 370.748 Aupesa - classe Foram registrados os seguintes
21 - de Aupesa Auto Peças Intítulos
dustrial Ltda. - Com exclusão
de câmbio.
313.215 - Expresse, Clipper
N.° 370.7e Aupesa - classe - classe 33 - de Bechara /stalut
11 - de Aupesa Auto Peças In- -"De acôrdo com o art. 117.
dustrial Ltda.
n.° 1, do Código.
I N.° 370.759 - Panelik - classe
N.° 344.319 - Posto São Paulo
11 - de Addino Chiaparin.
de São. José do Rio Prêto
das.
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ses 33, 39 e 47 - de Calil & Azem gistros 168.320, 168.322 e 170.655.
N.° 348.504 - Confecções Fama
- De acôrdo conr o art. 117
classe 36 - de Nabucodonozor
n.° 1, do Código.
N.° 349.378 --- Farmácia Uni- Elias Pires de Azevedo. - Em
;versai -- classe 3- - de Alfredo face do registro 193.620. N.° 348.587 - Folybril - clasFigueiredo - *De Acôrdo com o
se. 46 - de Abrasivos Bom Bril
art. 117, n.° 1, cio Código:
- Em face do registro.
N.° 369.245 - Armazém N S.
das Mercês - classes 21, 43 e 43 226.779.
•N.° 348.7033 - Santo Antonio
- de Armazém Nossa 'Senhora
das Mercês Ltda.- - De acordo .- classe 36 - de Armarinho Éancom o art. 117, n.° 1, do Código ta Antonio Limitada: - Em'face
N.° 376.604 - Casa Silva de do registro 168 891.
N.° 348..748 - Sacy - classe 16
classes 8, 16 e 33
Construções
- de Casa Silva de Construções ---. de Sacy S.A. Comercial e ImS.A. --- De acôrdo com o artigo portação. - Em face do registro
221).931.
117, n.° 1, do Código.
N.° 348.752 - • São Paulo N.° 376.956 - Incorporadora
Deita - classe 33 - de Incorpo- classo 40 - de Indústria e -Coradora Delta Ltda. - De acârcic mércio Colchão de Molas S. Paulo
com o art. 117, n.° 1, do Código. Limitada - De acôrclo com o artigo 95, n.0 -5, do Código.
.'oram indeferidas as seguintes
N.° 348.826 '- B.M. - classe
marcas
43 - de Bebidas Merino S.A. .
N.o 329.303 - •Mity - classe 36 Em facedc registro'167.595.
N.o. 349.216 Bonequinho '- de Indústria de Calçados Mity
Ltda. - Em face .slo registro classe 46 - de Nelson Pereira da
Cunha. - Em face do registro
192.648.
N.° 341.674 - Dalva - classe 234453.
42 - de Sociedade Anônima Mar- N.o 369.544 Flocagain - clastuscello - Em face do registro se 23 - de Indústria de Flocagesn
'Ltda. - De acôrdo com o artigo
154.473.
- N.° 343.139 - Cardume - clas- 95, n.° 5, do Código.
se 41 - de Indústrias AlimentíN.o 369.858
Friorel - classe
cias Kraft Ltda. - Em face das:
de Hermani Rocha Costa e
'registros 141-680 - 176.228 - João Pereira Manos - Em face
do...registre 246 894.
176.231 e outros.
N-.19 370.039 - Aprenda BrinN.o 343.273. Kibor - lasse
11 - de Kibor S.A. Indústria e cando - classe 49 - de Coluna
Comércio de Fechaduras - Em Sociedade Edierk.). Ltda. .- Em
face do -registro 186.418.
faTce do registro 146.365.
N.° 343.498 - O Volante - N.° 370.858 - Freezaire - clasclasse 32 - de Iracema &Mano se 8. de Companhia Brasileira
Piras. - Em face do registro
de Comércio . e Representações
Combrac - De acôrdo com o ar201.932,
N.° 343.529 - Missioneiro - tigo 95, ns. 5 'e 16, do Código.
Santa Martha classe 41 - de Azeveao Bento
N.° 370.880
de Auto Posto Santa
S.A. Comércio e. Indústria - Em classe 2'i
Martha Ltda. - Em face do res
face do registro 191.616.
' Ostro 251.746.
r.
N.° 343.531 - Combate N.o- 376.904 - Arnodrive se 8 - de Metalúrgica Combate
Ltda. - Em face dos registros classe 6 - de Amo S.A. Indústria e Comórcia • Em face do
142.644 e 216.234.
N.° 343.585 - Americana - resolvido no têrmo 304.118, indeclasse 38 - de Embalagens Ame- firo de acôrdo com o art. 91 do
ricanas Ltda. - Em face do ar- Código.
tigo 95, n.o 5, do Código.
frase
N.° 342,541 - Tietê - classe 40 Foi indeferidet -'a 'seguinte
N.o 374.435 - Móveis Artísticos
- de Ihdústrias de. Roupas Re, gência S. A. - Em face do regis- - de Pontes S.A. Indústria .de
Móveis Artísticos - classe. 40 tro 199.606.
N.O 344.553 - Doce Bom - De acôrdo com o art. 125, n.° 1,
classe 41 - de Indústria e Co- do Código.
mércio Doce Bom Ltda. -•-•
Exigências lace do art. 95, ns. 5 e 16 do CóN.o
345.043
- Willian Rhodes
digo.
N.° 344.566 - Foral - classe 8 Limited - Cumpra a exigência.
N.° 344.558 - Emprêsa Cine- de Formatai Fornecedora -de
Metais Ltda. - Em face do re- matográfica Rex Ltda. - Cumpra a exigência.
gistro 207.931.
N.o 344.579 - Mundial - clasDiversos
se 41 - de Marcos Vellini Filho
N.o
376.549
- Abreu .& Cia. Li- Em face do registro 236.633. mitada - Aguarde-sê
o • têrmo
N.o 344.601 - Bom Trigo classe 41 - de Pastifício Bom 257.955.
Trigo Ltda. - Em face do ar- ExPecliente da Seção de Prortigo 95, ns. 5 e 16 do Código:
rogações
N.° 345.257 - Mersey - classe
1 - de Thomas Bolton & Sons aaDia 25 de janeiro de 1962
Em face do registro
Exigências
mited.
222.135.
N.o 499.634 - Indústrias Cama
a N.o / 346.791 - Tetra Pak - Patente
L. Liscio S.A. - Pague
çlasse
38
de
Máquina
Para
In•
%?. multa.
dústria Tetra -Pak Ltda. N.o 499.717 - Lever Brothers,
face dos registros 158253
roa Sunlight, Limitexl - Cumpra
392.419.
exigência.,
N.o 348.089 - Camões - classe o..N.0
507.796 - Banco. Alie:dieta
de
Bar,
Café
e
Restaurante
• 41 S.A. - Cumpra a exigência.
CaMÕCS Ltda. - Em face dos re•

'Janeiro de 1962

N.° 507.813 Lecien S.A. In-:
Retificando-se a data para 28
dústria Farmacêutica - Cumpra de novembro de 1950 e com avera exigência.
bação de contrato de exploração
N° 507.998 - Laboratório Ya- a favor de Produtos Químicos
tropan S.A. - - Cumpra a exi- Ciba S.A. por despacho do segência.
•
n hor,Diret
' da DS„ de 27 de seDiretor
N.o 509.541 - Longhirii do Bra- tembro de 1955. Républicado) .
sil S.A. Industi•ial e Comercial
N.° 501.465
Orgema
elas.Agrícola - Cumpra a exigência. se 4 - de Orgema Organização
N.° 509.624 - Michel Nograbi Geral de .Madeiras Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 502.917 - Mercex - classe
No 509 875 -- S. Ferreira & Ir- ã
de Laboatório Mercex Ltda.
Mão - Cumpra á exigência.
- Retificando-se a data para 17
•N.° 510.281 - Companhia In- dé março de -1952. .
dustriar .de Borrachas Ca,sini N.° 507.020 - Valet - classe
Cumpra a exigência.
28
de, The Gillette Cotripa.ny.
N.° 512.589 - Arthur Lundgren , W..0 507.206 - Glicalsol - clasTecidos S.A.. - Cumpra a exi- se 3
de Instituto Scientifico
gência.
São Jorge S.A.
N.° 512.615 - Dircéia 'Tavolieri
N.o 507,511 - Fábrica Rosa S.
- Cumpra a exigência.
• A. Indústria de Doces e ConserN.0 514.264 - Produtos Quími- vas 'o.sé Didier .L-• Retificando-se
cos M&1•eiroz S.A.
z
- Pague a a data para 15-6-52.
Multa.
N.° 507.525 - Dextrosol N.° 514:252 - Laticínios MOCOC2. classe 41 de Com Products
S.A. - Preste esclarecimentos.
Company.
:NP 514,849 - Cooperativa Viti- • 'N.0 507..529 --,Dubar - classe'
Vinícola Guarorense Ltda. - 42 - de Companhia Antarctica'
Cumpra a exigência.
Pauliáta Indústria Brasileira de .
• N.° 515.222 - Indústrias Quí- Bebidas_ e Conexos - Retifican.:
micas Mangual S.A. - Cumpra do-se a data aara 22-1-52. .
a exigência,
N.° 507.559
Distilaria Lisboa
N.° 515.987 - Laboratório Lu- classe 4.2 - de Palhinha
'
tecia S.A. -Cumpra
a exigência. S. A. Indústria e Comércio de
N.° 516.467 - Indústrias Reuni- Bebidas em Çeral.
das Irmão Spina S. A.
N.O 507.56 - Drinal - classe
Cumpra a exigência.
3
de Laboratório Licor de
N.° 516.517 - Francisco Má.- Cacau Xavier S. A.
Retifitheus - Cumpra a•exigancia.
cando-se a data para 17-3-52. N.° 517.498 - Berneralpen MilN.° 507.587 - Rodo - classe
chgesellseh g ft - Cumpra a exi- 48 - de Cia. Química Rhodia
gência.
Brasiieira - Sem direito ao uso
N.° 517.813
exclusivo do qualificativo inqueMoraes & Cia
Cumpra a exigência.
brável.
N.o 517.872 -. Varmácia e. LaN. 507.590 - Peneira Rhodine
boratório Homeoterápico S. A. - - classe 32 - de Cia. Química
Cumpra a exigência.
Rhodia Brasileira.
N.° 513.013
iThe Bendix CorN.° 507.800 - Suzette - classe
Poration - Curdpra a exigência. 48 - de Casa Granado, LaboraN.° 518.702 - Humble 011 & tórios, F9rmácias e Drogarias
Rerung Company - Cumpra a Ltda.
exigência.
N.° 507.802 - Spindoliie -.
No 519.750 - Galli Indústria classe 47 - de D. Aquino S. A.
e Comércio Ltda. - Cumpra a -Comércio e -Indústria de Óleos.
exigência.
N.° 508.612
Etisil
classe;
• N.o 519.751 - Galli Indústria e 3 - de Parke Davis & Company.'
Comércio Ltda. - Cumpra a exi- - N.o 508.656 - Rosicler elasgência.
sq 48 - de Perflimaria Mas-,
N.o 520.069 - Atlas Chemical cotte Ltda.
Industries Inc. - Cumpra a exiN.° 508.'751 - Embaixador gência. •
classe 42 -- de Sociedade de
.
N.° 520.354 Sociedade. Imo- Vinhos Catarinense Ltda.
N.° 508.752 - Embaixador biliária de Mediação e Representações "áimer" Ltda. - Cumpra classe 42 - de Sociedade de
Vinhos Catarinense Ltda.
a exigência.
N.° 508.976 - Purox -classe
N.° 520.565 - Indústria de
Conservas e Bebidas Tavolleri S. 1 - de Union Carbide Corporation - Retificando-se a data
A. -- Cumpra a exigência.
para 12-11-51. Diversos
N0 509.606 - A Incendiária
do barulho - classes
N.° 509.224 - Laticínios Luna -23Esquina
36
37de Gaglinno
S.A.
Aguarde-se o prazo.
N.o 510.099 - Ao Boticão Uni- &
No 509.630 - Thermogênio versal Ltda. - Aguarde-se o classe
3 --- ide Instituto Pinhal;
prazo.
• N.o 511.696 - Indústria Meta- ros, Produtos Terapêuticos 5, A.
lúrgica Gazola Ltda. Aguar- N.o. 510.102 - Flôr de Maio classe 38 - de Cartonagem Móide-se o prazo.
N.0 512.923 - Indústrias Alba- de Maio Ltda. - Retificando-se'
para 12-6-52.
troz Limitada - Torno sem efeito a data
/51,0
510.437
- Novo Mundo o despacho que notificou estar no
classe 32 - de Predial Novo
prazo ss tolerância. Prorrogue-se Mundo.
S. A.
o registro.
N,°. 510.503 - Pasta Seabrina
de Antonio PiFor.5m prorrogadas as seguintes - classe 3
nheiro Guimarães Vory.
flw rcas
N.P. 510.566 - Loja do Ceilão
N.o 497 152
Migasol - elas- - classe 13
Cota
•7 e 1 - de Ciba. Socicté Anonymé & Cia.
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N.° 516.604 - Tiarantone classe 3 - de Union Chim:que
pelge S. A.
; N.° 510.605 -- Union Chimique
Belga S. A. - clasae 3 para
Pavicalm.
. N.o 510.534 Duco - classe
- de E. I. Du Pont de Neoura and Company.
N.° 511,333 -- Café Priaceza
classe 41 - de Café Lourenço
Indústria, e Comércio Ltda.
N.o 511.514 - Açopratt
17 - de Remington Rant) Oo
se 17
Brasil S. A.
N." 511.'i88 . - Rollei - c:asse
8 - cie Franke & Heidecke
brip Photogr. Prazisionaapparate
N.° 511.724 - Radiante I» classe 1 - de Cooperativa VitiYinicOla Forqueta Ltda.
.N.0 , 511.795 -- Radiante classe 41 - de Cooperativa Vaiyinícola Forqueta Ltda.
N.° 511.796 -- Radiante .-classe 42 --- de 'Cooperativa Viti:Vinícola Forqueta Ltda.
N.° 511.802 - Cha.ttanooga classe 7 .- de International Har¡estar Company.
N.° 511.910 -- Sabatina classe 41 - de José InnocentI.
. 512.009 - Blecline - classe 41 - de Etablissemnts Jacquea
-mairencls41tfa
do-se a' data para 13-10-51.
N.° 512.014 - Extasol classe 3 - de Ludolf & Cia. Ltda.
- Retificando-se a •ciata para
16-2-52.
N.° 512.218 - J. & J. M:
Worrall - classe 23 - de J. &
J. M. Worrall Limite'd.
N.° 512.263 - R. & M: classe 6 - de Rans...ome & Martes
Bearine; Company Limited.
NP 512.270 - Babbitt's classe 46 - de B: T. Eabbitt
N." 512.351 - Ermida - classes 17 -• 88 - de Sociedade
Anônima Gordinho Braune
.düstrias de Papel ---- Considerando-se os livros não impressos.
N.o 512.375 - Lyrio - classes
8 11 lá - de Ferragens e Laminação Brasil S. A.
N.° 512.377 - Beijaarlór classe 41 - de Alves, Azevedo
S. A. Comércio e Indústria.
No 512.838 - Sinterau classes 1 - 4 de Acessórios
São João S. A. Importação e
Comércio.
N.° 512.846 - Ausonia classe 41 - de ''Polenghl" Indústria Brasileira de Produtos
Alimentícios Bertolli Galbani Sociedade Anónima.
N.° 513.037 - Sturtevant
classe 6 - de Westinghouse
Electric Corporation.
N.° 513.303 - Cigarros Club classe 44 de Companhia de
Cigarros Souza Cruz.
N.° 513.310 - Plexol - classes
1 - 47 - de Rohm. & 'Haas
'Company.
N.° 513.311 -s 'Acryloid -de nohin & Haaa'
classe 1
.•
Company.
Da'ko
classe
N.° 5131Se
3 - de Indústria e Çomércio
Dako do Br8.811 S. A. - Retificando-ae a data para 2-4-52.
N.° 513.548 - Hydro._ .7-• eia ...c
- de Texaco Inc.
claase,
Spica
N.° 513.549
- 4Y - de Texaco Inc.

N.° 513.550 - Corvus - classe
N.° 517.671 - Fábrica- Pro- I N.o 520.836 - óleos Cainbuhy
47 -de Texaco Ilma.
gresso - classe 35 - de Malas - classe 41 - cie óleos AlimenN.o 513.785 - Doan's - classe Progresso Indústria, e Comércio tícios Cambully S. A.
3 - de Companhia Industrial Limitada.
N.° 520.887 - Moratuin Farmacêutica.
N.o 517.734 - Gráfica Barbará classe 3 - de Carlos dos Santos
N.° 51'1.081 - Emblemática -- S. A. - de Gráfica Barbará, & Cia. Ltda.
elaia..é 15 .- de The Morgan Cru-- S. A. •
N." 521.005 - Lider - classe
cible Company Limited.
N.o 517.835 - Prepon - classe
de Tecidos Lidar S. A.
NP 514.302 - Ferrar te '- 10 - de Farbenfabriken Bayer
NP 521.333 - Emery - classe
classe 38 .- de Ferreira de Aktiengesellschaft.
41 - de Ernery Food Company.
Mattos &" Cia. Ltda. - RetifiN.° 517.836 - Prontosil NP' 521.803 - Rotary Club do
cando-se • d. data para 11-12-51. classe 3 - de Farberdabriken Rio de Janeiro - de Rotary
.N.° 514.544 . = Moratol . - classe Bayer Aktiengeselischaft.
Club • do Rio de Janeiro.
3 - de Carlos dos Santos & Cia.
N.° 517.839 - Cafiaspirina o
N.o 521.993 - Durolit - clasLtd
i,Tao.
remédio de confiança contra se 16 - de Theodor Wolfgang
514.654 - Dania - classe flóreo e resfriados - classe 3 - Hacker.
16 - de AktiengeSkabet Aalborg de Parbenfabriken Bayer AktlN.° 522.078 - Argentina portland Cement Fabrie
engesellschaft.
classe 41 - de Fábricas Fontana
N." 515..165 - •Doans - classe
N.° 518.085 - Prestona
S. A.
- de Companhia Industrial classe
- de Geert Photo
N.o 522.079 - Matte Real Farmacêutica.
Producten N. V.
classe 41 - de Moinhos Unidos
N.o 515.167 - Nembutal N.o 518.093 - Instantlria corta Brasil Mate S. A.
classe 3 - de Ablaott Laborato- 03 resfriados - classe 3 de Retificando a data para 14 - 4 - 52
ries Com averbação de con- Farbenfabriken Bayer
522.427 - Actisaly! - Aktientrato. de exploração a favor de: gesellschaft.
classe 3 - de Borsa S. A. ProAbbott Laboratórios, do Brasil
N.° 518.094 - Vaduril - clas- dutos Químicos, Farmacêuticos e
Ltda., por despacho de 6-6-60 se 3 - de Farbenfabriken Bayer Cor es ticos .
(Proc. 36.551-59).
Aktiengesellschaft,
N.o 522.457 - ArMocrat N.° 515.914 - Planet 3r. N.° 518.(195 - Hemanostop - classe 11 - de The Gillette
classe 7 de S. L. Allen & Co. classe -3 --a de Farbenfabriken Company - Com averbação de
Inc.
I3ayer Aktiengeseilschaft.
.
contrato de exploração a favor
N.° 516.166 - Cerealina N.° 518.108 - Luso Mar
de Gillette Safety Razor - Comela-ase 41 - de Refinações de classe 46 - de Companhia de pany of Brasil, por despacho da
Milho Brazil.
Produtos Químicos Fábrica Belém. 9-10-58.
N.° 516.167 • - Martini N» 518.235 - Grs - classe 8
N.° 522.471 - Galo .- classe
classe 42 - de Martini & Rossi - de General Railway Signai 24 - de Victor Guedes & ComS.p.A.
Company.
- panhia - Considerando-se PS
N.° 516.358 - Dubar - classe
N.° 518.414 - Sem rival
Mechas não incluídas em outras
43 - de Companhia Antarctica classe 45 - de Companhia de classes.
Paulista Indústria Brasileira de Produtos Químicos Fábrica BeForam prc,•rogados os . ,seguintes
Bebidas e Conexos - Retifican- lém.
nomes comercrais
do-se a data para 6-4-52.
N.o 518.452 - Lipotrofase N.°
512.029
- Construtora
N 515.468 - Unidos - casse classe 3 ,-- de Laboratório LuSanta Clara Ltda. - - de Cons17 -de Indástrias Reunidas tada S. A.
N.° 518.901 - Sapanaceo Ra- trutora Santa Clara Ltda.
Irmãos Sp:na S. A. Menos
N.o 516.516 - Companhia Ita-para pastas registradoras e clas-: dium - classe 46 - de Cia. de
Produtos Químicos Fábrica Be- quere Industrial e Aaricola --, de
sificados para papéis.
Companhia Itaquere: Industrial e.
N.° 516.513 - Orion •- classe
48
518.840 - Minister L-• Agrícola.
de S. A. Fábricas "Orion".
N.o 516.817' - •Ib-esa - classe classe 44 - de Companhia de Foram prorrogados os seguintes
17 - dc Ibesa Indústria Brasi- Cigarros Souza Cruz.
ti lutos
N.o 518.851 - Oficina do Abatleira de Embalagens S. A.
1N.°
511.446
- Casa Bragança
NP 517.286 - Eurekaa- classe Jours Violeta - classe 8 - de
- classes 41 - -42 - de Albino
31 - de UnUed- States Rubber Violeta
Company.
N» 519.262 - Fiação e Cor- Costa & Cia. Ltda. - a
N.° 517.288 -a l'aubriplate - doaria Ipiranga S. 'A. de Fiação .N." 512.028 - , Construtora
Santa Clara - classes 16 - 31
classe 47 - de Fiske Brothers e Cordoaria Ipiranga S. A.
Refining Co.
NP 519.297 - Bom dia - - de Construtora Santa Clara
N.o 517.314 - Linhol •- classe classe 37 - de Emprêsa Indus- Ltda.
N.o 516.361 - Casino An23 - de • Fiação e Tecelagem trial Garcia.
NP 520.030 - A Dcad Shct - tarctica - classes - 31 - 41 Sant'Amia. S._ A.
N. 517.315 - Linhol - classe classe 3 - de The Sydney 'Roas 42 - -43 - de Companhia Anbielas e Conexos - Retificando-se
23 .= de Fiação e - Tecelagem .Co.
N.° 520.031 --Lynda Ross - a data para 23-3-52.
Sant'Anna S. A.
N.o 516.521 - Empor .. o Syrio
N.o 517.363 - •Mercurio - classe 48 - de The Sydney Rem
- alasse 41 - de Wad.11). Cury
classe 38 - de Cia. Melhora- Co.
N.° 520.040 - Iopax - classe S. A. Inclia.atria e Comércio.
mentos de São Paulo Indústrias
N.o 516.525 - Produtos Luanda.
3 - de_Indústria Química e Farde Papel.
- classe 48 - de Paulo de Souza
NP 517.512 - Scrip - classe macêutica Schering S. A.
N.° 520.051 - Platino - classe Barros.' a 21 - de Indústrias C. Fabrini
N.° 516.539 - Camisaria Arado
46 - de Carlos Pereira IndúsS. A.. •
- alasses 23 - 36 - -37 - de
N.° 517.513 - Jacaré - classe trias Químicas S. A.
N." 520.220 - Sobramil - Eiias Abriallah Set. El Banate.
41 - de Ribeiro de Abreu CoN.o 517.323 - Fábrica de Teclasses 4 ---" 5 de Sociedade
mércio e Indústria S. A. •
N.° 517.519 --•;. Fisk - classe Brasileira de MineraçãO . Ltda. - cidos Mafalda - classes 22 39 - d.e United States Rubber Para uma atividade compreen- 24 - 34 - 36 -- 37 - de Textll
dida nas 'classes 4 -a 5 - refe- Industrial Pleri & Belli S. A.
Company.
N.° 518.630 - Casa SchwartzN.° 517.521 - Glc - classe 3 rente a mineração, siderúrgica e
mann - classes 9 - 40 - de
- de Great Lakes Carbon Cor- metalúrgica.
N.o 520.561 - Capaderrna - Indústria de Pianos Schwartza
poration.
N°-•517.522 - Philo° - classe classe 1 - de Ciba Societe Ano- mann S. A.
8 - de Philco Corporation - nyme Retificando-se a data . N.0 520.390 - Banco de Minas
Gerais - classe 33 - de O Banco
Com averbação do contrato de 'para •30-5-52.
N.° 520.562 - Lanaphen - de Minas Gerais S. A. - Retiexploração a favor de • Philco
a data para 24-5-52.
de Ciba
Rádio e Televisão S. A. por des- classe 1
_ - Societe Ano- ficando-se
N.0 521.11 r - Fábrica de Cel.nyme.
pacho de 8-1-58.
N.° 520.599 - Joalheria e Ra- vejaria e Ge o Columbia , - clasEnterocetimide
N.° r-7 .655
3 - de Laboratório': lo : arria das Nações - classes R ses - 4 • ,-' \ 2' - 48 -- de Cerdoi
vejaria, Columbia S. A.
de Leibus Tenenbaum
,.---; 13
.
,
Enfia Sa.
: n ... , .• . . .
•
!
1 :"
- c .1 •
,.

,

382 Terça-feira

.

• N.° 522.421 — Laque Universal
— classe 40 — de Saul rich —
Considerando-se os armários de
copa e cozinha laqueada:
r

•
Divisão Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 25 . de janeiro de 1962
. .

"Exigências •

Heinz Karnnitzer — Na transferência da patente de número
3.897 — modelo de utilidade —
Mantenho a exigência.
• Engenharia Industrial Ltda. -Na transferência da patente de
número 37.861 — Privilégio de
Invenção — Cumpra a exigência.
M. Dedini S. A. Metalúrgica
— Na averbação de contrato da
patente de número 43.032 —
privilégio de invenção — Cumpra
a exigência.
Baccan & Cia. — No pedido
de alteração de nome da- patente
de número 48.255 — Privilégio
de invenção Cumpra a exigência.
Exa-Handel A. •G. — Na transferência da patente de númer4
43.473 — Cumpra a exigência.
Manoel Saraiva de Morais
Na transferência do termo 91.320
privilégio • de . Invenção —
Cumpra a exigência:
Ibis Enterprises Limitecl — Na
transferência parcial rf. 9 100.080
— privilégio Ce invenção —
Cumpra a exigência.Ideal S. A. Tintas e Vernizes
— No pedido de alteração de
nome do termo 101.147: modelo
industrial — Cumpra a exigência.
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1.3lAfalt.) 01-i1AL (Seção
ticalmente, c, encerradas eui corpo salianciat opostas, Correspondentes em
cilíndrico; qn-N no tôpo externa, se posição. t reentrSiscias. do orificlo ,menapresenta com dispositivo de rega- cionado.
[agem da operação, sendo que a carSegue o ponto 2.
ga dos grãos se process:a superiormente por moega e a descarga do pá
através de bica localizada inferiorTÈRMO
97.003:
mente ao corpo porta(lor . das mós,'
5
De 12 de setembro de 155,7
Daniel Cbequer -1 São Paulo.
TERMO N , 91.865
• Privilégio de Invençã'o para Mv°
• ,. De 6. de junho de 1957 •
Secador.
Karl Harald Mayer — São Pauto.
— Nóvo secador, caracterizado
Islodalo de Utilidade para - Recepto- por um compartimento fechado, de
rio de Papel Funcionameato a Pres- quaisquer formato c tatranho, provido
são. •
lateralmente de aberturas laterais, gra1°) aReceptório de papel funcionan- deadas com telas, e protegidas par ando a pressão, constituído de caixa 'de teparos Inclinados, e dotado super-iorformato, qualquer apropriado c dotada mente de teto afunilado, com abertura
de tampa a ela articulada, caracteriza- central superior, também gradeada com
do pelo fato dc que a mencionada' tela.
caixa sé apresenta com paredes posteUm total de 4 pontos.
rior e a nterior inclinadas para o exterior, sendo que junto a urna delas se
vai:tical,
encontra implantada placa
- TÉ:R1V10 N" 97.1>
conformando espaço passível de ser
De 17 de setembro de 1957
atingido por projeções existentes na
Esta.1alead Johnson C. Company
tampa do conjunto,. projeções essas
atravessadas por roleta sôbre o qual dos I-Inida's da Arae:!ea
pode deslizar correia a qual apresenta
Pontbs -'c.aracterisrcos de «Processo
uma das extremidades fixada o eixo pára Preparar nôvos Aril Indenos e
disposto na extremidade de peça alon- Aril Indanos Substituirias com Pirrollgada que pele extremidade oposta se
- Privilégio de Invenção.
encontra articulada à mencionada tampa, enquanto que a extermidade oposPONTOS CARACTERÍSTICOS
ta da correia se encontra presa a uma
— Urn processo caracterizado por
segunda peça passível de deslocamento sóbre a primeira e solicitada por compreender a mação. de um . sal de
mola em direção rsta ponto de articula- _metal alcalina dé uru 3-aril-indeno com
ção da peça ácnigada citada, sendo um bali:geara, Je 3-pirrolidil-matila
que entre a tampa c o corpo da caixa. N-substituido, para produzi r 11111 1 -na região de articulaça- o de ambas se (1-substituido-3-pirrelidil-metil) • — 3
-- C rit-indeno.
apresenta espaço para a salda dc.
Total de pontos .4.
Seguem os pontos 2 e 3.
•

TfiRMO NI 97.205
TÊRMO N .' 95.966 .
De
20
de setembro de 1957
De 25 de julho de-1957
a• PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃOImperial
Cheinical
Industries Lianited
Privilégio de Invenção para Apeafei-Tr:IIINIO N. 93.961
çoamentos era receptares de Rádio — Inglaterra.
Do . 2t) de abril de 1957 .. inelbras Indústria Eletrônica Brasileira
Pontas característicos de «Processo
para. Preparar Composições FungiciProcesso para reduzir as -caraelc•A Limitada — São Paulo.
risticas das estruturas dos negros
das> — Privilégio de invenção».
PONTOS CARACTERÍSTICOS
.
fumo.
1" — Processo para preparar _novas
•Columbian (:arbon Company — Es1 0 — AperfeiçOamentoos em recep- composições para o tratamento de
tados Unidos da :América. •
1.°) Processo continuo para.reduzis4 tores de, rádio, . caracterizados por um doenças de fungos em homens e anias características da • estrutura dosi conjunto_ utilizado em veículos auto- mais por via oral, caracterizado por
negros de fumo com alta estrutura, matrizes, ligado a. bateria dos meamos compreender a incorporação de grise.
caracterizado 'pelo tratamento dèsse e providcs, de dispositivos que permi- fulvina como ingrediente fungicida atimaterial por meio da detrição, fazen- tem a sua fácil retirada, para utiIza-- vo a excipientes farmacendicos. ' cru si
do o mesino passar nuns estado subs- ção como receptor* portátil, com as
conhecidos -para a produção de formutancialmente sêecy . e com uma deissia, suas próprias pillias internas.
lações adequadas para administração
dada de carga não - menor de ....
Segue o .ponto 2.
oral ou parenteral.
.
0,24 glema, ena um fluxo continua
delgado e uniforma, cure as superTotal de pontos 14. •
fícies periféricas de rolos .. firmes e
TERMO N . 96.705
-•
.duros, spaçados de uma • distancia nato
superior á 0,76 mm e girando a uma
TÉRMO N 97.584
Dc
28
'de
agôsto
de
1957
•
elocidadc máxima 'linear inferior a'
De
8 de outubro de 1957
46 m/min., sendo que a velocidade
Produtos Radial Limitada — São
• -linear .de um rido excede is de outro Paulo.
Casas
Eduardo
. Sociedade Anônima
em .cêrca de 25%.
Privilégio de 'invenção para New° Calçados e Chapéus — São Paulo.
..„; Uns total de 5 pontos.
Soquete para Válvulas Termoionicas
Privilégio de Invenção para Nõ vo
em Geral.
Salto para Calçados.
laataiD , X. 94.251
• PONTOS CARACTERÍSTICOS
PONTOS CARACTERÍSTICOS
De 1-1 de ,maio de 1957
_
— Nôvo salto para calçados, ca.Companhia Lillà de. Nlá gibinas In- .1* — Nevo soqucte para válvulas
ternioionicas em geral, caracterizado racterizado por uma peça de pequena
dústria e Comércio — São Paulo.
. Modelo de, Utilidade para — NAvo por um corpo cilíndrico, feito de ma- espessura, provida de parte posterior
modelo de moialio industrial para terial leVemente flexível, provido dos semi-circular e parte anterior dotada de
café.
usuais terminais metálicos embutidos e uns corte reentrante • em angulo, for"Nóvo naodèlo de moinho in- orificios de encaixe dos pinos da vál- mado por um trecho reto e um trecho
dustrial para café", apresentando
base metálica disposta .sôbre pés com vula, sendo dito corpo provido de uma recurvado em arco de circulo, com a
conriguração aproximadamente Ira- reetranda anelar. Ilimitada por bordas obtenção de uma ponta do lado exterpczoidal, caracterizado pelo fato de d diárntro um pouco maior do que o no e uma ponta' • ,mais avançada, no
que, sôbre tal base, se encontra mo- d 'orifício, do echassisa no qual s alo- lado interno, correspondente ao arco do
tor elétrico diretamente acoplado a ja o soquete, sendo finalmente, a rua- pé e do sapato.
moinho, êstc com mós dispostas ver- Caiada diada. -interromead& cor duas
Segue o ponto 2.

TMO

N° 95.064
121: 29 de outubro de 1957 " 'Na
E.. L Da Pont de .Namours Mc]
Co
E. II.. da America.
• Pontos característicos de d'rocessQ
para Preparar. Copolimeros de 01474
iIoxido de Enaofrea
Privilégio
Invenção.
4
PONTOS CARACTERISTICOS

— Um processo aperfeiçoadc1
para preparar copolimeros de dióxidoi
dc enxofre-olefina, caracterizado pelca
fato de se polimcrizar uma ou rnaia
definas com dióxido de enxofre drl:
presença de uma solução aquosa corai
•tendo ions bissulfito, a um pI-I na Csa
.
cala de 3,5 a 9,5.
Total de pontos 8.
TERMO N" 98.074
De 29 de outubro de 1957
Miles -Laboratories Inc
Estado
Unidos da, América.
-Poistoaaracteristicos de «Processos
— Privilégio de Invenção.:
— Uns processo para a prepara,
çâo de p-arnino-fenol pelo rearranjoa
ateira-químico do nitro-benzeno cm
presença de eletrons c acido sulfúrico.caracterizado por compreender • como
ap erfeiçoamento a condução de reação
eIctro-química na presença , de tons
estranhosos.
Total de pontos 3.
L.

IRRNIO N , 98.340
Depositado em 8 de novembro de
1957
Requerente: Ernesto Kluthe — São
Paulo.
Pontos c a racterísticos de aNôvo
Esterilizados. . Rotativo.
10)
(Igirivo estcrilizador, rotativo>,
caracterizado essencialmente por ,ser
constituído de um eixo cilíndrico rotativo com furo axial vasante instalado
preferencialmente na horizontal, sóbre
mancais fixados na base do esterizedor, entre os quais situam-se 95 meloa
ora e o referido eixo; pelo fato ainda
da extremidade livre do eixo rotativo
ter --fixa, por rosca, pressão ou encala..
.xc, a ponteira ou bico limpador propriamente dito o qual compreende uma
peça tubular -c-ilindrica fechada em sua
extermidade e provida de quatro on
pressão, sendo no espaço compreendido- por estes mesmos Juros incorporada
uma .escova cie forma preferencialmente comica: pelo fato ainda de na Parte
externa do eixo iotativc, adjacente ao
mancal correspondente ter nela fixo,
um disco igualmente otativo, que serve
de . anteparo a agua: pelo fato ainda
do eixo rotativo poder fazer parte intewantc . da fone -mora, ou mesmo
COltSilib' O -próprio eixo &S.a.
Toal de penas E.
TÊRMO 1nP 93 433
De 13 da noveinbro de 1957
Mariulaura
Rãdioz Braill Laxatada — São Pauto.
Privilégio de Invenção para
cador para Telefones . .
PONTOS CARACTER/STICOS
Amplificador para telefoncs.
caracterizado por uma caixa alongada.
tôda fechada, provida de face anterior
recurvada, onde se • evidenciam duas
depressões, sendo uma superior, de
casais furos periféricos de forma (saudada por onde tem escape a água cem

DIARIO OFICIAL (Seção III)

Terça-feira 30
'de se salienta uma bobina do crcuito
o .amplificador propriamente dito, inno à dita caixa, bobina esta revesiicIa por tecido de proteção e ajustada
por anel circundante, com alça de aiaobra, c • outra depressão inferior, em
annato de concha acústica; e sendo a
linesma caixa dotada, em uma de suas
Ifacesalaterais, . de placa lateral inclinae cru sua face posterior, de orificios
Oa ventilação em distribuiç3o 'adequacia, e ainda de rebaixo superior.
Um total -de 4 pontos.

•
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rem em uma ou ambas as faces; ao
lado de tais sinais, pode conter impresso ou tecido por qualquer meio,
incitcaçõçs (4) do nome e endereço de
fabricante; uni dos bordos da liamula ou bandeira, pode apresentar uma
extensão um pouco maior, cora vinco
na dobra, sendo que esta parte é gomada para fixação; a flâmula pode
ainda a,presentar uma variante, apraz
trutiva, com um dos selle -bordos do7-'s
brados, compondo um alojamento para receber um fio metálico (7), em
cujas pontas é prêso um barbante.
— As reivindicações num total de 2
pontos.

aplicadas, por encaixe, as paredes (3 base a uma pataca plana, que por sua*
e 4) que compõem as construções; vez serve de uma serie
de esferas rnécada uma das paredes ou outro se
compõem de uma lamina de papelão veia, as quais são ai mantidas por meio
ou outro material delgado, cuja ex- de outra placa que serve de tampa da
tremidade inferior tem grossura apro- caixa e possue a sua face uma série
priada para encaixar-se e fixar-se de orifícios emoldurados por 'onde pasnos sulcos da base; :estas paredes sam o massario da esfera a tocar a
(lâminas delgadas) são pintadas ou pele.
decoradas na superficio externa e ou
Segue o ponto 2.
interna, com os motivos desejados,
como representação de parede com
- janela, com portas, muros, telhados
TÉRMO N.° 105.051
e outros, podendo ainda tais paredes
terem janelas ou portas ,em baLxo- Depositado em 8 de setembro de 1958
relèvo ou recortadas; quando da comRequerente: Giordano Bruno Bisposição de peças em que seja necessário empregar-se telhados ou mudos marck — São Paulo.
,TERMO N 9 102.800, DE 31 DE MAIO
TERMO N5 103.0O3, DE 7 DE JULHO internos, tais peças (5) são também
DE 195C
Pontos característicos: "Um novo
DE 1958
encaixadas nos sulcos situados mais dispositivo prendedor de papéis o doGenovesi & Cia. S. A., Comércio
para o interior da base. — Segue o cumentos — Modelo de utilidade.
•Renê Entekhol — São Paulo.
e Indústeia, São Paulo.
Modelo de utilidade para nOvo me- ponto 2.
1. 0 "Um novo dispositivo prendedor
"Aperfeiçoamentos em veículos de
brinquedo" — Privilégio de invenção. deio de folhinha. a
de papeis documentos" caracterizado
— Novo modelo de folhinha, caDE 22 DE AGOS- por ser constituído de uma tira de paPontos característicos
-racterizado pelo fato de ser consti- TERMO /NI? 104.613.
TO DE 195B-pel consistente ou papelão, na qual
tuída
por
fõlhas
duplas,
picotadas,
19 - -Aperfeiçoamentos em veículos
Eberhardt S. A., Indústrias tem disposta uma fenda longitudinal
de brinquedo, caracterizados por uma sendo na superior incendas as datas
para o encaixe e fixagem por meio do
armação de chapa ou outro material dispostas em ordem vertical, crescen- Reunidas — São Paulo.
Privilégio de Invenção para aper- dubragem de qualquer papel ou doadequado qualquer, dobrada ortogo- • u — Nôvo modelo de folhinha, canalmente em forma de cabine, que é racterizado pelo fato de ser consti- feiçoamentos em suportes para cane- cumento, e ainda por a referida tira
fixada a parte baixa da corra,çaria, tuída por tolhas duplas, picotadas, tas, lapiseiras e outros.
Po unir dois furos dispostos no sentido
au desta se prolonga, fechando-a as- sendo na superior inceridasdatas
longitudinal para a fixagem da tira
pontos característicos
tina lateral, posterior e superiormen- dispostas em ordem vertinaL creste, formando assim uma capota, que cente ascendente, em periodos sema19 — Aperfeiçoamento em suportes suporte dos tipos convencionais- do rerecebe na parte anterior :um prolon- nais, quinzenais ou mensais e a an- para canetas, lapiseiras e outros, oa- gistrador ou pasta registradora, tamgamento, articulado através de do, terior contendo sentenças, 'citações ou - racterizados por unia peça tubular bém a referida tira pode possuir mais
,
bradiças, constituindo-se em Uma ca- propaganda de molde tal que, ao 'ser alojada em uma base qualquer, peça de uma fenda.
a data, ler-se-a abaáo .a esta,' fechada inferiormente e proviSegue o ponto 2:
pota móvel, cuja extremidade ante- destacada
Inserção
feita.
—
segue
&ponto
el.
da
de
borda
superior.
revirada
para
rior se apoia sôbre a armação de padentro, contra o qual é mantida em
rahrLsas.
posição por meio de uma Mora, infeSegue o ponto 2.
TERMO 105.519
•
TERMO N 9 104.089, DE 1 DE JULHO rior, unia esfera provida de orifício
De 1958
diametral cônico. — Segue o• ponto
(de 29 de setembro de 1958)
* TERMO N 9 103.306, DE 23 DE JUNapoleão Armila Costa - a- São Pau- dois.
Bentivoglio Marini — São Paulo.
•
NHO DE 1958
2o.
Modêlo de Mandada para novas miModelo de utilidade para: Um novo
ReqUa(ente: Arnalda Ramos da SifpoziOes construtivas em alças para TERMO N9 104.647, DE '25 DE AGOS- tipo de suporte extensível para portes
va -a São Paulo.
TO DE 1958
pastas
e
similares.
"Novas disposições em aparelho sehorizontais de móveis.
1 5 — Novas disposições construíaEnglish Rose Limited — Inglatercador para cabelos e outros usos".
1.°) Um novo tipo de suporte exvas em alças para pastas e ahnilares, ra.
para portas horizontais de m6Pontos característicos
caracterizadas pelo fato de comprePrivilégio de 'invenção para aper- tensível
seis, caracterizado por ser constituído
enderem
a
cobertura,
com
couro
ou
feiçoamentos
em,
ou
referentes
a
fios
Is — Novas dispo:ições em aparede duas hastes que se encaixam, longide alças metálicas eicas ou e fibras termpla.sticos.
lho secador para cabelos ' e . outros similar,
ficando a costura lonaltu1° — Um processo da tratamento tudinalmente, uma na outra, tornandousoa, caracteriza-se pelo fato de na maciças,
prefe r ivelmente voltada para o por calor de fios de fibra termoplás- se corrediças entre si e por ..ser uma
parede Interna do tubo-ti), pelo qual dinal
tica o material o tecidos feitos com provida de uns dique de catraca, clisal o ar- frio 'ou aquecido, tem mon- alto — Segue o ponto 2.
tala Voa-ou incorporando os mesmos,
tada uma tela (2), preferentemente
caracterizado pelo fato que ele con- que esse dotado de dois dentes curtos
metálica de proteção, a qual as situa
DE 18 DE AGOS- siste em . submeter os mesmos a. um e outros dois mais longos, dispostos na
nas adjacências da .abertura da beca Te:PeVIO Nv 104.523,
TO
DE
1958
aquecimento dielétrico de alta fre- face interna, articulado e um pino, e a
• do referido tubo; na extremidade
indústria de Canetas Banda Limi- quancia‘ — Um total de 18 pontos.. outra haste provida de ume pequena
dast& tem envolvente e montado por
cantoneira fixa, adaptada também na
encaixe, uni terminal (3), troneanieo, tada, — São Pau/o.
sua face interna.
Privilégio de invenção Para aperfeio, qual fixa a tela (2) à parede do
TERMO 104.825
Segue o ponto 2.
referido tubo (2). — Total de dois çoamentos em ou relativos a dispositivo de enchimento para canetas. tinpunes
(de
29
de
apesto
de
1958)
teiro. •
•
— Aperfeiçoamentos em ou re•
Bolsas Brasília Ltda. — Estado da
•
TERMO 105.787
TERMO N o 103.419, DE 27 DE JU- lativos a dispositivo de enchimento Guanabara.
para canetas tinteiro, consistindo de
(de 10 de outubro de 1958)
NHO DE 1958
depósito cilindrico de borracha ou SiPrivilégio de invenção para: AparRequerente: Frederico Ramos Cal- milar, ecompreendido entre o corpo feiçornentos
Oscar Koenig — Suíça.em fechos para bolsas de
vaso — São Paulo.
suporte de pena. e recipiente rígido, senhoras, conjugado com espelho.
Privilégio
de 'invenção para: Brin"Original disposição na apresenta- atravessado o conjunto por tubete
La Aperfeiçoamentos em fechos pa- quedo.
ção de brinde, para acompanhar de- longitudinal e central. caracterizados
terminados produtos Industriais, tais pelo fato de que o depósito referido ra bolsas de senhoras, conjugado com
1. 0 Brinquedo, compreendendo um
:orno balas, caramelos, bem como pa- se apresenta a intervalos regulares, espelho, caracterizado peto fato de ser
suscetível de ser arrastado em
ra serem acondicionados em envelo- com pluralidade de estrangulamentos na parte inferior da moldura do fecho corpo
movimento giratório com o auxílio pato
pes para comércio e propaganda".
em suas paredes, conformando reen- da bolsa, no centro, incluída uma argo- menos, de urna ligação flexível, caractrâncias circulares paralelas. — Se- la giratória, conjugada a um arco de terizado pelo fato de que flue
Pontos característicos
carpo 1
gue o ponto 2.
elipse ou trave, envolvendo o espelho, tem a forma dl um engenho interplai*
Original disposição na apre;
cujas pontas estão a ele presas, no netário.
entação de brindes, para acompa-.
nhar determinados produtos Induz- TERMO N° 104.608, DE 22 DE AGOS- centro, de maneira a lhe permitir um
Seguem os pontos 2, 3, 4.
:riais, tais como ixtlas, caramelos, bem
TO DE 1958'
movimento giratório.
ca)mo para serem acondicionados em
Segue os pontos 2 e 3.
Requerente: Companhia Lithograenvelopes para comércio e propagan" TÉRMO 105.949
•
da. caracteriza-se por os brindes as- phica Ypiranga — são Paulo.
"Novas disposições em brinquedos,
sumirem o formata reduzido (renal•
(de
20 de outubro de 1958)
TERMO N.°: 104.991
tura) de flâmulas (1), bandeiras (2) tendo por motivo construção de casas,
ou similares, em seda, algodão, raio% igrejas e dutros".
Etablissernent
Chemia
Lieckene(de 4 de setembro de 1958
tafetá. em papel, matéria plástica
tein.
POntos característicos
eu outzos tecidos similares, contendo
Friedrich Johann Spaeth — Distrito 'Modelo de utilidade para: Novo mo— Novas dispasições em brinque- Federal.
de modo Impresso, .tecido ou por qual.
delo de **tojo cinzairo.
dos,
tendo
por
motivo
construção
de
sinais
quer outra -forma, quaisquer
Uns aparelho terapêutico para mas1.° Novo modelo de estojo-cinzeiro,'
distintivos ou representativos de mar- caaas, igrejas e outros, caracterizam6
da forma substancialmente cilíndrica,
cas, stinbolos de clubes (3), escolas, ee por uma lamina de madeira ou de sagens. •
I.° Um novo aparelho terapêutico com tampa removível do tipo de enindestrists. Comércio, profissões Ube- outro material, a nua/ se constitui
rais, OR representativos de. homena- na base de assentamento (1) das vá- para massagens, caracterizado por con- caixe ou de r8sca, caracterizado peto
gem. formaturas, festividades, ceri- rias peças que compõem a constru- sistir em um conjunto formado por ,fato da a parte central, suavarnente,
mónias (casamentos, aniverse,rias, ba- çao; esta base plana, é dotada na uma caixa - de formato oval, tendo as corivexa da referida tampa é limitada
tizados), bem corno de corporações sua superfície superior' de uma plu- faces superior e inferior ligeiramente por um eontOrno circular estampado
militares, navais e aéreas, partidos e ralidade de sulcos paralelos ou não,
outros. em uma ou mais cores, poden- e entreCruzartos (2) ou não, de rela- curvas, tendo ainda em seu interior que delimita uma linha de menor ratava profundidade, sobre os quais ,são uma série de batentes que servem de sistencia do material; e pelo fato da
do tala representações distintivas
s ' s3
"•
• ; . 3 1.

rer

.fr•
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que, na corôa externa delimitada, na
tampa, por fora da fererida parte central, se acham instalados as habituais
descansos radiais, preferivelmente, em
número de três para cigarros.
Um total de 2 pontos.

_
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possível que um dos sistemas seja a pliTÉRMO 107.401
do uma destas, de parede interna ci- cado contra o outro, enquanto esse ou(de
18
de dezembro de 1958)
líndrica, fechada em um de seus ex- tro á acionado, e vice-versa.
Um total de 5 pontos.
tremos por uma parede onde é preAlimak Verken Ab,— Suécia. •
vista uma abertura rosqueada, sendo
Privilégio de invenção para: Insta.
as paredes internas desta luva provialação elevadora e processo para fane
TÉRMO N.° 107.189
das de rosca esquerda.
excavações subterrâneas por meio da
Um total de 3 pontos.
mesma.
• (de 9 de dezembro de 1958)
-TÉRMO 106.07g
Pontos Ci.:r..ctc.risticos
GÈneral Electria Company — Norte(de 24 de -outubro de 1958)
TÉRM0'107.017
americana.
' 1.0 Elevador acionado por um mecaPatente de modèIo de utilidade
Pontos característicos de: "Aperfei- nismo que cooptra dom uma crema(de 1 de dezembro de 1958)
"Um suporte escamoteava', adaptável
çoamento em mancais auto-lubrifica- lheira, caracterizado porque um trilho
Seishichi Okuhara
São Paulo.
tôda e qualquer superfície multiperdos e método de fabrica-los" — •Pri- guia equipado 'com a dita cremai/imita
furada".
Privilégio de invenção para: Apar- vilegin de invenção.
e suportando a plataforma alçavel do
Giovanni Mamoli — Estado da Gua- Se:çoamentos em fechos corrediços:
O que a requerente teivindica como elevador compreende, de preferência
nabara.
1.° Aperfeiçoamentos e fechos cor- novo é:
seções curtas, cada uma tendo um com1. 0 Um mancai de um material subs- primento correspondente a um múltirediços,' caracterizados por compreenPontos Característcios
derem duas fitas contínuas, em forma- tancialmente poroso incluindo uma plo do peco da dita cremaiheira‘
1.°) "Um suporte -escamoterivel, to de espirais, feitas preierentemente fonte de lubrificante e tendo urna aberUm total de 18 pontos.
adaptável à tôda e qualquer superfície em nylon ou material similar, cada tura disposta axialmente para receber
multiperfurada", caracterizadoa`por se— urna provida, em tôdas as espiras cons- uma peça rotativa, suportada dentro do
articular a qualquer superfície multi- tituintes, e do lado oposto ao que vai mancai, caracterizado por as superfíTÉR M,0 107.475
perfurada, podendo ser fixado em qual- ser fixado à tira usual, de um alarga- cies de carregamento do mancai se(de
23
de dezembro de 1958)
quer posição, mesmo em superfícies. mento de secção transversal coratittrin- rem não-porosas enquanto que as suhorizontais ou verticais. e, ainda, por ae de dente de encaixe entre as ditas perfícies livres de carga serem porosas.
Carlos de Assis Moura — São Paulo.
ser o suporte preso às chapas multiper- espirais.
Um total de 10 pontos.
Privilegio de invenção para: Procesfuradas pelas extremidades da haste
Um total de 4 pontos.
so de polerizaaão magnética para graa
formadora do conjunto, q_la possuem
vação.
s
duas dobras antagônicas cada uma, em
1.° Processo tle polarização magnatiTÉRMO 107.325 - •
formato de "L", para melhor consolipara gravação que se ‘ utiliza de um
TERMO 107.046
(de 16 de dezembro de 1958)
dar o sistema de -fixação do conjunto
ímã, em formate de. ferradura, dis(de 2 de dezembro de 1953)
ia superfície multiperfurada.
Liceu de Artes e Ofícios de São posto -do sentido longitudinal e com
Um total de 3 pontos.
estreito contato sob o meio gravável,
Paulo — S. Paulo.
Erneste Hauner — São Paulo.
Pontos característicos de: "Ferragem caracterizado por compreender ainda
Privilégio de invenção para: Aperfeiçoamentos em armações de mesas, para poltrona e similares" — um segundo ímã, também, em ferraTÉRMO 106.147
dura, mas de dimensões maiores que
Modelo de utilidade.
estantes e outros.
1. 0 ) "Ferragem para poltrona-cama o prinaairo, colocado entre este e a caJe 29 de outubro de 1958)
1. 0 Aperfeiçoamentos em armações
de mesas, estantes e outros, caracteriza- e similares" constituída de dois con- beça gravadora, em posição angular
Vicente Guerrero — São Paulo.
de peças metálicasaadevidamen- defasada' de '90°_ relativamente à posiPrivilégio de invenção para: Nova dos pelo fato de o tampo draamesa ou juntos
te
articuladas
e s2tuados um de cada la- ção 'do primeiro ímã : sem contudo essas
prateleiras
da
estante,
de
formato
cadeira desarmava].
preferentemente retangular, serem pro- do de assento e escôsto e . com placa re- tar em \contato com o meio gravável,
Pontos Caracteiísticos
vidas, próximos aos cantos, de quatro tangular fixa às laterais imóveis da mas ligeiramente distanciado dele, distância esta determinada em função das
1.° Nova cadeira desarmava], carac- furos passantes, cada um compreenden- poltrona, caracterizada pelo fato de características do próprio ímã.
que, na ess*ssura de placas laterais de
do
um
trecho
cilíndrico
inferior
que
se
terizada por uma armação de barras
Seguem os pontos 2 e 3.
articuladas, cujas partes anterior e pos3, abre superiormente em novo e curto madeira, que conformam a estrutura
—
tenor têm formato de X, o antericar arecho similar, porém de maior diâ- do assento, se encontram sulcos, que
permitem a parcial introdugáo das ' peaproximadamente metade dia posterior, metro.
TÉRMO 107.725
ças articuladas em parafusos ou pinos,
Um total de 4 pontos.
e cada um deles formado por três barque
parmitem
parcial
rotação,
sendo
(de
27
de outubro de 1958)
ras, sendo uma longa e , retilínea, e as
que, ordenadamente, da parte anterior
demais aproximar:lamenta metade' da
Karl
Budiner
Hollermann -- Pôrto
para a parte posterior do assento, se
TÉRMO N." 1p7.062
primeira, a interligadas Agidamente por
Alegre.
encontram
articulados
elementos
em
L
uma placa em Z, articulada ao nível
- (de 3 de dezembro de 19$8)
Privilégio de invenção para: Novo
invertido, que pelo ramo maior susmédio da primeira citada; e ainda tantentam almofada infetior e anterior tipo de peças de concreto armado praRequerente:
Takaomi
Murat/
a
—
to a parte, anterior como a posterior da
da poltrona, seguindo-se elemento re- fabricados para pisos e forros.
armação sendo providas de um par de Minas Gerais.
1.° Novo tipo de concreto armado,
tilíneo de ligação com o terceiro elebraços articulados, limitadores das resTítulo: Aperfeiçoamentos em ma- mento, articulado com haste ligada à pre-fabricadas, para pisos ou forros, capectivas aberturas; e as partes laterais cacos à óleo — Patente de inven- parte inferior do encôsto, elementos êste racterizadas por estarem constituídas
da mesma armação sendo formadas, ca- ção.
que, em conjunto com o quarto, arti- de três partes, sendo, sendo aque uma
da uma, por três barras, sendo uma
culado ao assento, conforma articula- delas tem o formato de uma viga em
Pontos
Característicos
longa e retilínea, articulada superiorção pantográfica em X ,previsto, final- forma de "L", com ranhuras na parte
mento à parte posterior da armação,
1.°) Aperfeiçoamentos em macacos mente, um último elemento, ligado ao superior e uma saLiência no nariz, na
e inferiormente à parte anterior da à óleo, caracterizados essencialmente assento, em forma de L invertido e parte baixa, tendo uma armação emmesma; e das duas restantes, uma sen- pela conjunção com o cilindro de diâ- que, pelo braço maior, se prende butida de ferro e estribos, descansando articulada inferiormente à parte metro maior de um êmbolo liso de ao ençOsto, por' suas laterais inferiores; do sôbre dita peça uma lajota, fechanposterior da armação, e fixada supe- menor diâmetro cuja elevação se verià primeira peça em L, refe- do a parte Oca formada pela viga e a
riormente a uma placa aproximada- fica após o cilindro haver alcançado finalmente,
rida, pela parte mediana de seu ramo lajota um cabeçote.
mente triangular, articulada ao nível o seu ponto máximo pela pressão exer- maior, se encontra articulada haste, liUm total de 4 pontos.
anedio da barra longa; e a outra barra cida pelo óleo comprimido.
gada à extremidade posterior do quarto
sendo articulada inferiormente à mesUm total, de 3 pontos.
elemento, este ligado ao as aa^.^ a que
ma placa triangular e supeiiormente à
TÉRMO 11-4.934
conforma o referido X.
parte anterior da armação; e sendo
Total de pontos: 2.
(de
20
de novembro de 1959)
previsto 'finalmente uma peça única de
TÉRMO 107.101 •
tecido, formando assento e encéisto,
Aperfeiçoamentos- em arado em ar(de 4 de dezembro de 1958) TÉRMO 107.352
provida de abas dobradas superior e inrasto — Rio Grande do' Sul.
ferior, encaia:aveia na armação, e ainda
Wilson Gomes Teixeira — Estado
Privilegio de invenção para: Aper(de 17 de dezembro de 1958)
dotada de tira passadora posterior.
da Guanabara.
feiçoamentos em arado de arrasto.
Companhia
Calçados
Clark
—
São
Segue o ponto 2.
Modelo de utilidade para: Fechadu- Paulo.
1. 0 Aperfeiçoamentos em arado de
ra de segredo.
Privilegio de invenção para: "Aper- arrasto, caracterizados por compreenderem inicialmente, na parte trazeira
1.0 "Nova fechadura de segredo", feiçoamento em saltos de sapatos.
TÈRMO N.° 106-.939
do arado, um quadro retangular horicaracterizada
por
possuir
dois
sistemas
(de 26 de novembro de 1958)
Pontos Característicos
_ zontal, montado na extremidade: posindependentes para a movimentação
"Uma junção ou ligação para tubula- dos discos selftores de segredo, e das
1.0 Aperfeiçoamentos em saltos de 'terior do timão, a ele fixado por brações elásticas" — Privilégio de inven- alavancas deslocadoras da lingueta, es- sapatos, caracterizados pelo fato do çadeiras, e ainda com regulage rn de inção.
.
tando todavia os —dois sistemas inde- salto ser constituído por uma alma de clinação provida -por um par de para.
.
Giuseppe Capulli a Geerges Abel pendentes subordinados a um único ei- madeira ou de outro material com as fusos ortogonais opostos; e no raenno
André Dupetit Estado da Guana- sro acionador, que se desloca longitudi- mesmas 'qualidades físicas, alma esta, quadro sendo montados, de forma arWia.
nalmente, para-' ligar-se ou a ,um ou a envolta por borracha e de configura- ticulada, e devidamente suportados por
mancais bi-partidos, dois eixo: tsaz-seera
1." Uma junção ou ligação para tu- outro dos dois sistemas independentes, ção correspondente 'it do *alçado.
bulceões elásticas, caracterizada par alternativamente. de modo a não ser
mo formato de L, &arava:ui:1:es ruSegue o ponto 2.
1'
a
duas luzas, de secção aextavada, sen-
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TERMO N.° 80.936
de 25 de junho de 1955
'as
Takesi Monta — São Paulo.,
Modêlo de Utilidade para — 11111
aparelho suporte de copos e talheres.
1." — "Um aparelho suporte de coTá2.1l 1.0 118.581
pos e talheres-, caracterizado pelo fato
de ser constituída 'de base aproximada(da 12-4-19a0)
mente losangular, com os vértices vold:
"Urn tabuleiro Lacips para heis:o ã guiza de pés, à
daa'a da ararna"
qual 'es'Js., fiaaclas duas alças, que cruRsquerasn'aa isslindo Mendes da Sil-. zam superiormante em cúpola, junto
ao tOpo da qual são circundadas por
Sãs) Paulo.
va
anel, encantrando-se. ainda, fixada ao
Pomos Caract.c,:m.ticos
centro da rei'erida base, uma espiga
1. 0 Um tabuieliO duplo da arame ca- com quatro Molas ;laminares. recurvasacterizado por ser o tabuleiro externo das e voltadas para cima por maus
constitu.l.dr) por 'ciais quadros de arame
Um total de 3 pertos.
grasso interilandos paios lados maiores
por :eis para: de grampos "VV" (tres
TERMO N.° 81.428
de cada lado), soldados entre si pela
parte ma:s estrada : enquanto 38 extreIS de aafssto de 1955
midades das hastes s:ão soldadas 'nos
Benedicto Vianna de' Mcraes, mie
referidos quadros.
tambám assina Benedio Viana de MoUm total de 4 pontos.
raes — Estado da Guanabara.
•
a_.
- Pontos C2:',-2crkticos de: Modelo de
utilidade.
Ta.lkivi.0 119.207
"Original modelo de estante porta(de 5 de maio de 160).
copos"•
1.° — Origiaal modelo de estatte
Priviláelo de invençãa: "Um bico
•scarroteável para caixas de papelão".` porta-copos — constituído de duas lâminas que se encaixam entre si, aloRequerente: Arlindoa.,Ms. ncies ajando-se por meio de um rasgo central
- são Paulo (Capital).•
previsto em ambas as lâminas, sendo
uma superior e outra inferior, com um
• Pontos Característicos
rasgo va rado previsto para facilitar o
Umabico escamoteável para cas- transporte. caracterizada essencialmentas de p:.pelão caracterizado por uma te por dispora as lâminas unia pluralilâmina com um dos lados retos e o dade de rasgos laterais, dispostos• em
oposto em arco, dobrada sôbre si mes- linhas diagonal de baixo para cima.
ma em dois poron equidistantes, orto- erri cujos rasgos encaixam-se copos.
Segue o ponto 2.
gonalmente, tendo em cada extremidade da lâmina uns dentes que sobrecai
ao arco e, na seção central, aberturas

pectivamente à red.] traz gira de guia,
equiparia coro manivela de regulagem
de proitstalicistria, o uma roda de catrace, oposta àquela.
Um total de 3 pontu,..

triangulares das quais resultam farpas

ou dentes.
Um total de 2 pontos.
TERMO 123.751
(de 2.5 de outubro de 1960).

TÊ.RMO N.° 86.884

de 29 de 'maio de 1956
Becton, Dickinson and Company
Estados Unidos da América.
Titulo: "Conjunto de seringa" —
Priv. inv.. •
Um corajunto de seringa hipodérmica caracterizado por compreender um tubo, uma ponta na extremidade do dito tubo, urna agulha Oca
tendo extremidades perfurantes, um
canhão em forma de cúpula preso na
dita agulha em um ponto intermediário a suas extremidades, a face lateral
da dita ponta apresentando um recesso de recebimento, um lingueta carregado pelo dito canhão e agulha contra
remoção da dita ponta, o dito canhão envolvendo a •dita ponta e tendo
sua face de base interna em contacto
de vedação direta com e superfície da

Pontos característicos do processo de
patente de invenção de: "Dispositivos
de segurança para barras de direção".
João' de Deus -- Estado da Guanabara.
rldddprr dessai hm hm hm hm hman
Em resumo reivindica-se como pontos característicos, o seguinte:
1. 0 Dispositivo de segurança parta
barras de direção, caracterizado por ter
dois cabos de aço presos aos tambores
internos das rodas dianteiras dos veículos, que quando retesados, possibili- onta externa e uma das extremidades
tam uma direção certa para o citado da agulha estendendo-se através da
veículo, evitando desastres.
dita ponta em comunicação com o inTotal de pontos 4.
terior do tubo.
Seguem-se os pontos de números 2
a
a 7.
TERMO N.° 80.106
de 13 de junho de 1955
Madufatura de Brinquedos Estrela
S.A. — São Paulo.
Modelo de Uti l idade para — neta°
modelo de tampa de saleiro.
1.° — NOvo modelo de tampa para
saleiro de corpo cilíndrico, Oco, aberto
na parte inferior. que é roscada internamente. caracterizado por ser dotado
de urna sebre-tampa provida de pinos
dispostos simetricamente e correspondentes aos furos existentes na superfície auperior da dita tampa.
Um total de 5 pontoe.

TERMO N.° 87.549
de 30 de junho de 1956
, Privilégio de invenção para — processo para preparar polímeros contendo grupos sulfônicos a partir dos ácidos básicos.
1.° — Processo para preparar polímeros sintéticos capazes de formarem
filamentos, fibras, películas, fites e
produtos i •-* ; 'ata, caracterizado por as
sep çadeiv ..oleculares compreender em grupo..— CO-X, que se' repetem
periodicamente • e nos quais X é um

átonode oxigênio co uni grupo —
NEL—, e por a mencionada cadeia molecular rompreendar também grupos
sulfôniros 0—S-0 — que se achem
separados dos grupos — CC—X--- pela
interposição de pelo ' menos um grupo
contendo pelo menos um átomo de'
carbono.
Um total de 23 pontos.
TERMO N.° 88.05
de 20 de julho dg 1956
The Forgrove Mãchinery Company
Lirnited — Inglaterra.
Privilégio de invenção para —. aperfeiçoamentos em aparelhos para moldagem de caramelo e semelhantes.
1. — Aparelho para acartar padaços
de um fio de bala, caramelo ou material plástico semelhante, compreendendo um cortador e cilindros alimentadores para alinientar o fio ao cortador,
caracterizado porque. o cortador é constituído por um par de facas móveis
que são aprouipiadas do iio por lados
opostos dele, teus bordos de corte permanecendo mais ou menus paralelos
entre si quando • eles cortam o fio.
Urn total de 5 pontos,
•
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da presillaa e um grampo, caracterizado por juntar uma porção de uma convolução extrema de urna das molas em
uma das ranhuras espaçadas internas
do grampo, dispondo o arame de presilha em relação da interconexão com
a dita convolução e o grampo, ligando uma porção de uma convolução extrema correspondente da outra mola
para a outra ranhura do grampo, e dispondo as convoluções extremas em relação de superposição.
Seguem-se os pontos de número 2
a 20.

TÉRMO N.° 92.007
de 23, de janeiro de 1957
Internotional Bussiness Machines
Corporation • — Estados Unidos da
América.
Titulo: Mecanismo tabulador para
máquinas de escrever e 1-Olha para uso
no mesmo.
1° — Um mecanismo tabulador para
uma máquina de escrever tendo uma
• .s.eão de escrita e um carro móvel era
relação a mesma, caracterizado por
conter arranjo para sensitiar indícios
registrados em uma bilha de escrita inserida na carro e arranjo controlado
Pelo dito dispositivo -sensitizador para
TERMO N.° 88.114
posicionar seletivamente o dito carro
de 24 de julho de 1956
com relação a dita estação de escrita
José Augusto Bordalo — Estado da de acôrdo com os indícios sentiados.
Seguem-se os pontos de números 2
Guanabara.
Modelo de Utilidade — para — uma a 10.
mesa basculante e desmontável, para
leitura,
TERMO N.° 92.167
1. 0 — Uma mesa basculante, ajustáde 30 de janeiro de 19.57
vel e desmontável, para leitura caracPhillips Petroleum Company — Es.
terizada por consistir na conjugação de
três pranchetas, uma central (1) pro- Lados Unidos da América.
vida na borda inferior de um batente
Titulo: Processo e aparelho para
(1') e, duas laterais (2 -2) articuladas produzir negro de fumo que consiste
por dobradiças (3) e, mantidas em em introduzir um hidrocarboneto em
plano por meio de tranquetas fixado- estado de vapor numa primeira zona.
ras (4), dispostas na parte inferior substancialmente cilíndrica, tendo um
das referidas Pranchetas.
diâmetro maior que 'seu comprimento,
Um total de 3 pontos.
sendo a citada introdução feita ao longo do eixo da primeira zona citada;
injetar, tangencialmente a ela, gases
TÉ12M0 N.°' 88.412
que contem oxigênio livre, de modo a
estabelecer u'a massa de gases de comde 7 de agOsto de 1956
bustão quente que circunda o citado
/ Fram Corporation — Estados Uni- hidrocarboneto em estado de vapor; e
dos da. América.
continuar a passar o citado hidrocarPrivilegio de invenção para — fecho boneto em estado de vapor circundado
e guarnição combinados para extremi- pelos citados gases de combustão quendades de cartuchos filtrantes preguea- tes, axialmente, pana dentro de uma
segunda zona, substancialmente cilíndas.
drica, cujo comprimento é maior do
PONTOS CARACTERÍSTICOS
que seu diâmetro e cujo diâmetro não
1. 0 — Fêcho e guarnição combina- é maio: que o da primeira zona citados para extremidades • de -cartuchos da, caracterizado por passar os citados
filtrantes pregueados, caracterizado hidrocarbonetos em estado de vapor e
por ser constituído por um material gases de combustão quentes, através do
elástico semelhante à borracha, plás- um afogador Venturi, na extremidade
tico e impermeável, consistindo num de entrada da segunda zona citada, sencomposto de resina vinilica _moldado do a entrada do citado Venturi de área
com as extremidades das pregas nele substancialmente igual à área da seção
embebidas, de maneira a formar tuna transversal da sua saída e continuanguarnição saliente das faces externas do-se a citada saída, gradualmente, por
dentro da parede da citada segunda
do fecho.
zona, ficando a segunda zona citada
Segue o ponto 2.
em comunicação, por intermédio do ci.
buir; afogador, com e em alinhamento
TERMO N.° 88.517
axial co ma primeira zona citada, formando-se o negro de fumo a partir do
de 13 de agi:isto de 1956
citado hidrocarboneto em estado de
Murray Jerome. Ryiraland — Esta-. vapor por ação piroquimica, devida ao
dos Unidos da,América.
calor dos gases de combustão circunTitulo: Processo e estrutura para jacentes, e separar o citado negro de
fumo do produto gasoso resultante do
montagem de molas helicoidais.
citado processo. •
1. 0 — Um processo para interligar
Seguem-se 'os pontos de números 3
duas molas helicoidais com um arame a 15,
•
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formar uma corrente de cloretos metálicos; passar os citados claretos volatilizadas em contacto com alia:nina granular .para .depositar urânio rábre a cl-sada alumina; recuperar urânio • dela;
passar os cloretos volatilizados que passaram pela citada alumina em contacto
com oxido ferrico para converter, :alcetivamente, o cloreto de alumínio cm
oxido cle'w alumínio; recuperar o aluminio dele; 'e, em -seguida', oxidar o cloreto de . ferro restante numa temperatura de merca de 1 '.000" C para formar
oxido ferrico.
Seguem-se os 'pontos de números 2
a 12.

mado e pós-oxidação do isteide ácido
toluilico juntamente com os xildis: . caracterizado pelo fato de se oiidar misturas de. xilóis e ésteres dos ácidos tituilicos, em uma correlação de peso de
1:3 até, no máximo 1:1, durante tanino.
prolongado, pelo Menos, no entanto, 4
horas, primeiro até à transformação
complea dos xilóis cai áci.los tcluilicos
e, a seguir; se continue a oxidar durante • tanto tempo até que se tenha oxidado tanto estar de ácido to:uilico quanto ácido toluilico •se tinha formado pela
oxidação de Xilol.

tetra-cislina, caracterizado por preparar
uma solução de material que contém
tetra-ciclina, tendo um pH de 5 á 7,5,
num ou mais solventes orgânicas polares; separar dela qualquer material insolúvel; adicionar água à citada solução numa quantidade • "suficiçnte para
precipitar' tetrasciclina neutra e separar
.
s
esta Última.
Seguem-se os pontos de números 2
a 7.

Rgluerente: Acacio Ferreira — São
Paul8r.'
s Pótiltos Característicos de: "novas
dispb‘slções em fixadores de avisos em
aluadres".
at ,"Novas disposições em fixaaloretssde avisos em quadros", em que
o :demo compreende - uma base, lami- TERMO N.' 96.597 .
asar contendo furos comuns na sua surperficie, compreendendo, ainda, sôbre
- De 23 de agósto de 1957 •
esta, duas saliências perfuradas e disMartin Arlt — Rio de janeiro.
tanciadas entre si, em cujos orifícios
..TERMO N.° 95.401
• Pontos característicos da invenção ,de
se ajustam as extremidades de -um par
«Protetor de árvores e arbustos contra
de arame ou fio metálico elástico e paDe 2 de ', julho de 1957
TERMO iv.° 94,547
formigas e outros bichinho .; que vem
ralelsw, e se caracterizam pelo fato de
& Pilas Corporation. da terra».
General
Anilina
De 23 de Maio de 1957
na Parede mediana 'transversal da base
(Estados Unidos . da América) .
PrOtetor de árvores e arbustos coalaminfar ter um recesso transversal, .e
Requerente: International Cigar MaTitulo: Processo e nparélho para a tra formigas e nutras bichinhos que
adjacente a esta exiátem duas diminu- chinery Company — U,S.A.
fabricação de ésteres sulfo-alcoilicos de vem da terra, feito de material plástitas :saliências marginadoras e' delirai:
Pontos característicos: aMáquina para ácidos graxas. (Priv. Inv. ) .
co elástico ou de borracha, caracteriza-ultimas de .ambos os fios metálicos pa- fabricação de charutos)
1. 0 ) Um processo para. ti produção do por ser constituído de um corpo em
(Privilégio
ralely ainda na superfície superior de de -Invenção) . ,
de aulfo-alcoil-ésteres cie - ácidos graxas, forma de tronco de tone de beiradas
base laminar, • e um pouco distanciado
pela reação de. isotiocianato de sódio laterais superpostas, corpo asse que
•'PONTOS
CARACTERÍSTICOS
do. remesso transversal, se encaixa, atracom halogeneto de ácido graxo. .carac- apresenta unia beirada superior vertical,
vés ode dois orifícios nela existentes, . 1. Máquina para fabricar • chanitcs, terizado pelos 'estagias, coai combina- que 'é amarrada por uns fio de barbare
pernianos pês inferiores de uma peça caracterizada por: um meio para trans- ção. de misturar, entre sa uns campos- te ou fio elástico no tronco ou nos gametálica articulável, dotada ssuperior- ferir luram arga calibrada de fuma a to de isotiocianato 4e. sódia, com um lhos da árvore ou arbusto, assim cum
mente de quadrículos salientes; esta um receptáculo . transferidor em montar halOgeneto de ácido goosa, em condi- uma beirada inferior revirada para
peça; tem ambas as paredes maiores do- em piVotável: um - .meio, .destinado a fa- çóes liquidas; fornecer a citada misto- dentro, formando uma calha anular des,
brades em esquadro, sendo que estas zer. o receptáculo transferidor 'oscilar até ra 'a unia superfície aquecida, 'sôbre a tinada a receber inssticida 'ou forrai.
duas paredes. laterais, no terço oposto uma posição acima da um avental de qual . passam, rapidantante, peças :mó- cida...
• ao ponto em que articuladas se apre- moldagem oumoreação dos charutos, e -veia que produzem,siinislianeemente,
sentam reentrantes e com .maior largu- por meio destinado -a expelir a Carga unia fina película da " citada mistura m
TERMO N." 96.698
ra formando um arco voltado para bai- do receptáculo, fazendo-a entrar • numa violenta turbulência' na citada mistura,'
De
27 de agôsto de 1957
numa
temperatura
precisamente
•
controbedsa
no
dito
avental.
sendo
•
o
dito
estas
saliências
em
arco
penetram
e
xo
' ou não no recesso da l base laminar; meio tarnsferidorafnicialmente menciona- lada, sendo -maltesias a turindencia e a ,Modelo de Utilidade.
pelo fato de ambos, os laterais reentras- do, próprio' para se rajustado..a fim de temperatura por um períoda de tempo.
10"
«Um novo mocklo de • abajoura. •
substancial até que a reação fique, substes da peça articulável atuarem alter- centrar a carga sôbre o avental.
Antonio Vieira Dias Pilho
— Estado
a
— Uni total da 6 palitos.
tancialmente, completa.
nativamente contra os arames os fios,
da Guanabara.
Seguem-se os pontos de números 2 • • 1.°) Um novo nrodi dc abajour,
metálicos paralelos fazendo-os se aproa -5,
ximarem ou não.
caracterizado por um disco em cuja suTERMO N.° 9Z(7
—
perfície é feita uma iérie de orificios
Segue o ponto 2.
circulares, que ião vedados por discos .
n•n•n••••••n••
• De 19 de Junho de 1957
TERMO N."95.600 de vidro de várias. ceiref, os quais coinConrad
Corporation.
•
TERMO N.° 94.401
De 10 de julho de 1957
cidem com um feire luminoso, quando
(Estados Llniclos da América) .
referido é dotado de movimento de
Depositada em 27-4-1957.
Titulo: Aparelho pára suportar ar tiJuan À. Viacava a Cia. — Uruguai. o
rotação,- sendo év..e movimento obtido
gos
substancialmente
pianos..
Um
de
Invenção
para:
Privilégio
.
Requerente: Serge Claude Valchera
por =Zip de uma coró.' localizada no
novo °adulador para cabelo.
- (São Paulo) .
(Privilégio de Invenção)0 ) Um novo °adulador para ca- face inferior de disco rotativo e que
1.
Pontos Característicos de: aNçava dis1.°) Um aparelho para suportar ar- belo, caracterizado pelo fato de estar trabalha em conexão com um pião coposição na apresentação de ,sacos
tigos substancialmente planos; caracte- constituído ' por um corpo cilíndrico a mandado por um botão manual loralle:nbalagens de plástico>.
rizado por unia . armação estrutural, in- caju duas bases se acham aplicados zado na parte externa do abajour.
Segue o ponto 2.
1.") (Nova disposição na apresenta- cluindo a citada adução • placas aspa- dois corpos &os, feitos de um material
ção de sacos ou embalagens de plásti- çadaa paralelas, tendo as citadas placas que lhes permita assumir, indistinta', •
co.!, que se constitui pelo saco ou CM.' uma . pluralidade de piatas para a re- mente, uma forma convexa ou
TaRmo N.° 95.720
uma
balagein de plástico eia formato gene:, cepção- ,..;lartigos, formadas entre pe- forma côncava. '
/.
De
28 de am5;to de 1957
rico, retangular, podendo entretanto ças guias'rjas suas superfícies opostas 'Um total de 4 pontos.
apresentar uma outra forma qualquer e, e tl111 dispasitivb • situado pelo , menos
Unian Carbide Corporation:
caracterizada essencialmente pelo fato, em unia das 'citadas placas adjacente à
(Estados Unidos da América)
de sóbre uma das superfícies xternas sua borda, para reter os artigos coloTitulo: Procesáo para perfuração ti.
•
TERMO N.° 95.646
deste saco ou embalagem tar aincarpo- ca les nas pistas de recepção dos • arminas e respectivo aparelho.
De 12 de julho de 1957
rada, uma película de plástico transpa- t!goã
1.°) Um processo para determinar .
rente, fixa apenas pelos seus bordos,
quem-se os _pontos de números 2
Karl Gayer — Estada da Guanaba- posição de ú'a máquina de mineração'
de modo a formar urna bolsa suplemen- a
durante o seu avanço em um orifício
ra.
tar, onde tem embutido o impresso puModelo cle Utilidade par a — «Um de mina, caracterizado por consistir em . .
blicitárlo, ou O que marca a origem do
medir-se a cada incremento predetermiincinerador de lixo aberto>.
TERMO N.° 95.282 produto, e finalmente pelo fato de um
1. 0 ) Une incinerador de lixo, aberto, nado de avanço ria máquina,' o ângulo
mesmo saco ou embalagem poder diaDe 27 de jtinho de 1957 Caradterizado por uma cesta troncórd- entre. esta e uru primeiro carro coiceapôr de tantas bólsas, quantas forem os
ca de ferro, provido de alças, na par- do imediatainente por traz da mesmo;
Transferido
Para:
Chendsciae.
Werke
impressos necessários, podendo ainda o Witten Gesellschaft rait beschrankter te superior e de pés na parte inferior; sendo a extremidade anterior do carro'
próprio fecho do saco, formar urna bói- Haftung
sendo o fundo circular da cesta uma ligado à extremidade posterior da irá- Alemanha.
,
Se
grelha radial datada de uma rodela fe- quina Por meio de um Cemento de li— Segue o ponto 2.
gação compreendendo um dispositivo
Pontos Característicos de: aProcesso chada no centro da mesma.
sensível ao movimento angular entre z! .
para a fabricação de este w de ácidos
Um total de 3 pontos.
máquina e o carro e um dispolstivo para,
ftálicon. (Privilégio de invenção).
Te.Rmo N.° 94.508
indicar tal ângulo. •
PONTOS CARACTERISTICOS
Seguem :se os pontos de núnieros 2 el
TERMO N," 96.150
De 22 de maio de 1957
11.
1 .°-) Processo, para a fabricação de
. De 2 de agósto de 1957 .
United••States of America represen- ésteres de ácidos ftálicos de xilóis e
tada por United States Atonaic Energy ésteres dos ácidos toluilicos com álcoois
Am_erican Cyanamid Comnany.
•
TERMO N ° 96.726
Comission (Estados Unidos da Amé- monovalentes, saturados, alifáticos, com
(Estados Unidos da América)
De
28 de aq3;:o d, 1957
rica ) .
•I 4 átomos de carbono, em presen- •Título: Processo de obtenção de teTitulo: Recuperação de vábres me- ça de oxigénio ou gases vadeado oxi- tra-ciclina neutra -substanciabssente pura • Phillips Petroleurn Conipanye — (Estálicos. (Priv. invenção) .
80 250"C, preferentemente 140' — a partit. de material que contém .tetra- tados Unidos da América).
1. O processo de recuperar, separa- 160°C, em ' presença de catalisadores, cfclina.
Recuperação de polímeros de.
damente, tiranio. ferro -e alundnio de çventualmente sob pressão, subseqüente
I.") Um processo de obtenção • de olefinas de soluções.
um minério que oa contém, caracteri- esterificação da mistura da oxidaçXo, tetra-ciclina neutra ' substancialmente
I .") Um processo para recuperaçaa
zado por: clorar o citado minério para separação do éster de ácido ftálico for- pura a partir de material que contém de pOlimeros de olefina sólidot de sua3
,,I•
,'
:•
t
) •1. ' ,;
ait
8
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que Inclui .a precipitação de,
pelo menos, uma parte das r011111frOS
ai contidos, caractarizado par renaner
calor da solução, para produzir uma
velocidade substanc.-.ialtneata uniforme de
diminuição de temperatura, pela redução
da presSão saibre a •schteão até a pressão substancialmente atinosferke, para
vaporizar liquido e -precipitar. pol.:mero
sólido; remover, em seguida, mais calor
da solução _sem vaporizar liquido da citada solução e, assim, prtcipitar mais
polímero; e separar polirnero . da saiução.
Senuem-se os pontes de números 2
H.
Soluções,

TERMO N.' 96.819 .
De 21 de aaósto del.
Manuel Valadio Leal -- Minas Gerais.
Privilégio de Invençila para — eDes.
canso com tomada automática para ferro elétricos.
REIVIND1CAÇÔES
Reivindicam-se, cmno caractalasticos
cio modélo de utilidade deacrita, os séguintes pontos:
'
•
I .") «Descanso .com tomada automá. fica para ferro elétrico>, formada por
um berço de fólha metálica, caracterizado por uma base plana_guzumecida lateralmente por rebordos, formada de
dois trechos sucessivas, sendo
o primeiro mais extenso separado do
segundo por um ressalto transversal Inclinado, formando dois planas inclina,
das.
Um total de 4 pontas.
TERMO N., -96.829 IDE 3 de setembro de 1957
"Uma nova tampa de açucareiro".
— Modelo de utilidade.
▪ • Lida Geraldo Martins Leans Alves.
PONTOS CARACTERISTICOS
1' Uma nova tampa de açucareiro,
caracterizada por consistir num corpo tico, cilinchico-cônico de base
trauncada eai secção paralela, internamente provida de rosca que permite seu atarrachamento no bocal de
um vasilhame de vidro, sendo o fundo
dèste corpo provido de uma pluralidade de espigões, e centralmente
de um furo circular para passagem
do açOcar. Um total de 3 pontos).

1
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pelo fat,o de que o referido diafragma é ajustável, em relação ao núcleo central magnético da bobina da
rfgarra, sob a ação do referido parafuso. (Um total de- 4 pontos).

de capota, e constituída 'por um par de e dispositivos para estabelecer; • dàtria
armações lateraie, interligadas por tra- do dito espaço para contrôle fia trajem
vessas horizontais. armações estas ten- tbria e ao longo do cornprimantordo
do ramo inferior ligeiramente recurva- invólucro ocupado pela superAçie ira
do, e providas de plaCa rorizontal de da dita tela. um . campo magreaticoada
assento, pendentes de seu ramo supe- contrôle da trajetória do feixe, to qual
rior por meio de braços articulados
tem linhas de fót0 que intersepteurc
TÉRMO 1\1427.219
molas; e sendo e dita cadeira fixada ortogonalmente ou de maneira .substanDe 21 'de setembro de 1957
sôbre o velocípede, por parafuso', bra- cialmente ortogonal o dito 4,1lano, • Anierican Cyanamid Company.
çadeira ou outros dispositivos simila- cujo sentido desvia o percurso-) dana
(Estados Unidos da América) .
res.
feixe do aeletrons em direçãciatii di(st
Título: Produção de tetracielinaS.
Um total de 3 pontes.
tela. Um total de 38 pontos.,
•
(Priv. de invenção) .
14 Um processo de produção de teol
tra-ciclina, caracterizado por preparar urna solução concentrada de unia
TÊRMO N.° 99.921
TÊRMO N.° 100.097
4-epi-tetraciclina, ajustar o grau de
De 24 de janeiro de 1958
•
De 31 de janeiro de 198
pli para dentro da escala de cérea
de 3,0 a 5.0 e deixar a solução em
Lorenze Lorenzetti — São Paulo.
Requerente: Colcrete Limiteda-a In.
repouso até que se epimerize urna
Modelo de utilidade para — Nova: gIaterra.
proporção substancial de 4-epi-tetraPrivilégio de invenção "Aperfeiçoa.
ciclina. formando a Correspondente disposições • construtivas aplicadas a
tetraciclina. (Seguem-se os pontos contratos elétricos,
mentos em aparelhos de bombeamento.,
de números 2 a 5).
1.°) — "Novos disposições construPONTOS CARACTERISTfebã
tivas aplicadas a contatos elétricos",
1.°
— Aparelho bombeadora espeçompreendendo poios fixos e mecanis=MO N9 97.287
mo móvel 'constituído por placa solidá- cialmente apropriado para o bombeaDe 24, de setembro de 1957
ria a uma haste móvel e solicitada por mento de argamassa. caracterizado peio
The Atlantic Refining, Company. mola, placa essa atravessada por guia fato de incorporar um rotor externa(Estados Unidos da América).
dotada de batente limitador do deslo- mente roscado e informa de n Phelice
Titulo: Estabilização de soluções camento da referida placa, caractes ira- (isto é, um rotor d' e Mono bolinha)
coloidais aquosas de sulca. (Privilédas pelo fato de consistirem na apli- que gira em urna câmara internamente
gio de invenção).
19 Um processo, para a estabeill- cação de lâminas metálicas- com a for- roscada em forma de hélice, em um enzação de uma solução solOidal de ma aproximada de "Z" ou de zig-aaa. lato: de material elástico, tal como borsilica num meio aquoso, caracteriza- co munia das abas ou extremidades so- racha natural ou artificial, (isto é, um
do por adicionar, à solução de sinaa lidárias à mencionada placa móvel. en- estator de mono bomba); e urn estalo
coloidal. pelo menos. 1,5%. em pêlo.
que circunda o estator, caracterizado
de , amônia, em relação ao pês° de quanto que a extrcmidde restante se por incluir um elemento destinado a
apresenta
com
contato
platinada,
pasSIO, e ramover, em seguida, a amóara
nia da solução resultante de silica sível de aproximação e encosto cortiça o aplicar uma pressão axial a pelo menos
uma
das
extremidades
do
citado
estator
soloidal que contém amônia. (Se- polo fixo ao corpo do aparelho am que
a fim de diminuir a seção transversal
guem-se os pontos de as. 2 a 5).
se encontra instalado o conjunta.
de mencionada camara.
Segue
o
ponto
2.
--Um total de 14 pontos.
TERMO N4 97.558
De 7 de outubro de 1957
TRRMO N. o 100.106
TERMO N 9 100.194
minorar matoba. — São Paulo. LU 31 de janeiro de 1953
4 de fevereiro de 1958
Título: Caçarola-assadeira. (Mod.
•"Uni
aparelho portátil para fazer
de utilidade).
Serafim Cardoso Pereira de Almei1 9 Caçarola-assadeira, caracteriza- girai espetos para assados" — Modelo da — Estado da Guanabara.
da pelo fato de ser constituída de de utilidade.
Modélo de utilidade para um nervo
tuna peça com a forma geral de
de aideira de armar.
Re-ér,uerenta: Amadeu Buas — Santos modélo
1 9 •—• Uns avo modèlo de cadeira
urna calota esférica em cujo centro
há ama cavidade redonda, sendo a Durnont — Est. de Minas Gerais.
de armar, caracterizado por consistir
'em dois pa res de hastes, dobradas,
dita calota dividida em forma radial
PONTOS
CARACTERISTICOS
com a dita cavidade r como - cenno,
com partes mais /argas e partes mais
cada seção tendo nervuras estreitas
1.° Um aparelho portátil para estreitas, dispostas obliquamente, lie longas paralelas entre si, e haven- fazer girar espetos para assados, inclu- gando suas partes mais estreitas, por
do entre ás nervuras canais côn- indo um sistema de relojoaria, caracte- meio de braçadeiras apertadas por.
cavos. - cujas extremidades inferiores
parafusos e entrelaçadas entre mi; em
se acham ligados com um canal in- rizado por urna roda dentada irregular que as partes horizontais das hastes
terior dentro do qual há um depó- que aciona um mandatos de um tímpa- dobradas, são conjugadas por meio
sito de azeite ou gorduras derreti- no no final da corda; sendo dito sisteesticadores. constituídos de chadas, e um canal exterior circundan- ma integrado por dois eixos em cujos pas finas, tendo — de permeio —
te do canal interior. (Segue-se o
Unia fivela, sendo regulado seu estiextremidades estão previstas juntas comento
ponto 2);
por meio de urna chapa doUniversais providas de parafusos borbo- tada: de orifícios e por outra -com
leta. Um total de 3 11011t05. _ •
ganchos, correspondentes a estes oriMaios. — Segue o ponto dois.
TÊRMO N.° 99.704

TÉRMO N 9 96.871
De 4 de setembro de 1957
eil Laboratories, Incorpora teci.
(Estados "Unidos da América).
S. Rueben Safira e Isidor Weis; —
Título: Processo de produzir ácido Estado da Guanabara.
5-et11-5-(1,3-di•metil-2-butenil) barbitúrico ou ácido 5-ali1-5-(1.3-di-mePrivilégio de invenção para — Uma
' t11-2-butenil) barbitúrico. (Seguem- plataforma giratória para aparelhos de
se os pontos ns.2 a 6) .
televisão.
I.° — Uma plataforma giratória
para aparelhos de televisão. caracteriT2R110 N 9 97.114
zada por dois painéis superpostos e
De 17 de seternbro de 1959
terligados
mediante
giratOriamento
nequerente: Artefatos de Baquett- peças macho e fêmea presas entre si
te Ltda. — Porto Alegre — Rio G. por meio de arruela e parafuso.
do Sul.
Um total de 3 pontos.
Pontos característicos: Aperfeiçoamentos em cigarras elétricas. (Privilégio de invençáo).
TÉRMO N.° 99.655
14 Aperfeiçoamento em cigarras elétricas, caracterizado pelo fato de
De 8 de janeiro de 1958
que o respectivo diafragma vibratóCasa King Ltda. — São Paulo.
rio é mantido em peraição, únicamente, por meio de dois parafusos
Privilégio de invenção para — Navo
dispostos nos extremos de uni diâ- veloirfpede carrinho,
metro do mesmo um dos a nais, atra1. 0 --. Niivo\ velocípede-carrinho,
ra. força
v-ssando a carcassa da e
o diafragma, de maneira aiplactliet- caracterizado por ser formado por um
tea de encontro a u'a mola helicoidal, velocípede comum, 'Obre o qual é
cuaxial com O referido parafuso; e montada uma cadeira, provida '• ou não

4
TÉRMO N,° 100.063
Ta.RMO N9 100.861
•
De 30 de janeiro de 1958
10 de março de 1958
Requerente: N . V. Philips'GloeilarnAlwin Rath — São Paulo.
Penfabrielten — Inglaterra.
Privilégio de invenção para novos
aperfeiçoainentos
em máquSnas
Privilégio de invenção — "Aparteiçoamentos ern ou relativos è tubos de lavar roupa.
•
Pontos caraCtèristicos
raios catódicos".
1. 0 — Uai aparelho de raios cató19 — Novos aperfeiçoamentos era
dicos, caracterizado por compreender: máquinas de lavar roupa, caracteriurii invólucro alongado sob .vticuo que zados por o eixo do tambor giratóproporciona um espaço alongado sob rio da máquina, que é apoiado sercavalete fixo, receber inicialmenvácuo para contrarie de trajetória de bre
te um grande volante com catraca.
um feixe ao lado de uma tela alonga- de rotação transmitida diretamente,
da; dispositivos para dirigir um feixe por correia ou similar, do motor do
de eletrons para esse espaço para con- conjunto, fixo ao mesmo cavalete: e
traia dá trajetória partindo da região sendo o dito volante solidário latede uma das suas extremidades. subs- ralmente a unia pequena roda, dentaou emborrachada, também centratancialmente, pelo menos um plano de da
da sóbre o mesmo eixo; e sôbre éste
trajetória que intercepta a superfície sendo também aplicado um exeèntriútil da dita tela segundo uma linha ria -Co com fricção, o qual tem linha de
tilfnea ou aproximadamente retilínea cantarno em espiral crescente, -coas'
de intersepção, ao longo de todo o dente terminal; e sendo previsto ainda Una grande roda, 'dentada ou emcomprimento -de dita superfície útil: barrackaida, ri gidamente annaaaa
_
•

•

oda

383 Têrça-feira 30

DIMR;0 OFICIAL (Seção III)

bre a extremidade livre do eixo do caixa para jazerem adjacente ao diatatnhor — um total de três pontos. isatro raiais externo da cavidade em
relação ao eixo e divergindo em di•
reção ao centro da caixa; engrenagens laterais cônicas tendo dentes viTÊRMO N° 100.461 •
rados para dentro e extensões cónicas
14 de fevereiro de 1958
nas suas faces posteriores, a fim de
Requerente; Establissements Neyr- corresponderem e cooperarem com as
pic Ateliers Neyret-Beylier et Piticard referidas superfícies cônicas, de mcdo
— p ictet. — França.
a formarem um dispositivo de desenPrivilégio de invenção: Processo volvimento de atrito tendo uma vanpara tranquilização do funcionamen- tagem , mecânica; extremidades de eito hidráulico das turbinas e aparé- xo disparando para dentro das refelho para execução dêsse processo.
ridas aberturas de eixo; um disPositivo nas referidas engrenagens latePontos característicos
rais e um dispositivo nas referidas
—
Processo
de
tranquilizaçãoda
19
extremidades, por meio dos quais dimarcha das turbinas hidráulicas o tas engrenagens são montadas de moi'qual consiste — simultaneamente com do deslisante e giratório nas referia formação, dentro da turbina,a de das extremidades dentro da caixa:
um pequeno volume de ar em mis- pinhões montados entre ditas engretura intima com a agua sob a forma nagens laterais e engrenados com o
de lilna emulsão — na introdução da mesmo; um dispositivo p ara locali
dita emulsão no espaço compreendiditos pinhões com relação à refe--zar
do entre o fundo (ou tampa) da tur- rida caixa a fim de permitir aos pibina e o teto (ou cubo) do rotor, com nhões girarem porém para fazê-los
o fim de constituir nesse local um girarem com a referida caixa: e uma
volume importante de urna emulsão mola montada independentemente da
de ar e água, destinado à alimenta- referida caixa e colocada para evição da zona central, da versão, na tar contato com as extremidades
salda das pás do rotor, e a constituir, montadas de eixo dentro da citada
outrossim, um amortecedor protegen- caixa e exercendo um esfôrço prededo o fundo da turbina contra as Ire- terminado igual e optrsto sôbre as fapida lseas. — Num total de 5 pontos. ces internas das referidas engrenagens laterais, a fim de forçarem as
extensOes cônicas das citadas engrenagens para um contato de pressão
TERMO N 9 100.544
com as su p erfícies cônicas da citada
21 de fevereiro de 1958
caixa, a fim de utilizar a vantagem
Requerente: Everett Huekel Bickley mecânica da mesma, ficando a linha
do circulo p rimitivo das citadas en— Eatudea Unidos da América.
Privilégio de invenção: Aperfeiçoa- grenagens laterais e dos pinhões comentos em agregado electromagnéti- locada kob um certo ângulo para utico de válvula de vibração pneumáti- lizar o em p uxo axial dos dentes eug ranadas das citadas engrenagens. a
ca.
fim de suplementar dita mola para
Pontos característicos
aumentar a fôrça aplicada ao citado
1 9 — Um agregado de vibração disp ositivo de dia.senvolvimento de
pneumatica para produzir breves sô- atrito em proporção com o torque de
pros ue ar com velocidade ou cadên- entrada p ara a referida tra,nsirdeão. •
cia extremamente elevada, para as- — Um total de nove pontos.
soc1acao com urna máquina destinada
à cla-sificaçâo de objetos, que compreenae: uma base, 'um alojamento de
TLRMO N 9 101.029
campanula invertida, formando com
17 de março de 1958
a arta base um reservatório de ar astanque; uma entrada de ar atraves
Depositantes: N. S. U. Werke Alcda base, conduzindo à câmara e uma tiengasellschaft e Falia
Wangel. —
salda de ar através da base, caracte- Alemanha.
rizado por um bocal tubular, montaPontos característicos de motor cie
do dentro da dita salda, a fim d- for- combustão 'interna com êmbolo rotamar uma passagem concêntrica de tivo — Privilégio de invenção.
descarga, à semelhança de fresta cirPont os característicos.
cunannoa o bocal, cujo bocal tem um
orifício comunicando com a aludida
Motor de combustão interna
—
passaasau; uma - válvula na forma. de com êmbolo
rotativo, e com dois murna arruela da material magnético, unes coaxiais, dispostos um dentro
colocada em posição para centrolar do outro e girando no mesmo sentia dita passagem concêntrica; melas, do, porém com número de rotaçô'es diImpelindo a arruela para sua posição ferentes, sendo que o rotor interno
fechada e um eletro-ima para levan- se conserva, bom cantos paralelos ao
tar a válvula, abrindo 1 referida pas- seu eixo, em contacto permanente
sagem para deixar o ar escapar cia com a parede lateral interna do romenc•onada câmara, cujo imã, provê tor externo, de modo mia -resultam
um entrererro em estreita proximi- câmaras de trabalho com volume vadade da referida válvula, e na área riável caracterizado pelo fato de que
do campo magnético de intensida0" o rotor externo avanca com relação
aes alina — Um total de 3 pontos,
ao rotor interno, sendo que nas câmaras de trabalho desembocam canais de mudança de gás que são comandados pelo roto'- q ue passa por
TERMO N O 100.744
cima do respectivo canal devido ao
4 de março de 1-958
movimento relativo entre o rotor insaequerente: John N. R. Lyeth Jr. terno e o rotor externo. — Um total
de oito pontes,
- Estados 'Unidos da América •
Priailégio de invenção: Diferencial
•
ae veículo com resistência de torque
TERMO NO 101.04e
cumulativa.
25 de abril de 1958
1 9 — Um diferencial para velenlos,
para a transferência de potência paBendix Aviation Corporation _a as_
ra rodas motrizes com um mínimo de tadas
Unidos
da
América.
resistência à diferenciação aumentaTitulo: Válvula de retenção — Prida por, e em proporção com o torque de entrada, caracterizado por vilégio de invenção.
1 0 — Válvula de retenção tendo
compreender: uma 'caixa acionada
possuindo um "dispositivo para a urna válvula posta numa câmara de
adaptação de uma coroa e aberturas v álvula, terminando por um septo
para eixos em lados opostos; uma posterior . provido de ,urna sede de
cavidarae para receber engrenagens válvula, repousando a, citada válvula,
laarrals cônicas e pinhões, no lute- normalmente, sôbre uma parede de
'rim . da caixa e possuindo, adjacentes apoio por um bordo em tôrno do qual
•às referidas aberturas, para os eixos, 'ela pode girar enquanto que a parsuperfities cônicas viradas para den- te da válvula oposta a éste bordo potro e _espaçadas por fora do abro da de vir se aplicar sõbre a sede, carae-
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terizada por ser tal a forma da Pa- terial extensível empregado, objetos
tada de apoio (36) que, durante a ro- a transportar no referido porta-bagatação da válvula (26), quando esta genn — Segue o ponto 2.
se vem aplicar completamente, contra a sede (20), a distância entre a
parede de apoio e o citado bordo (30)
TÉiRMO N." 105.195
da válvula aumenta, constantemente,
pelo menos na parte inicial da trajeDe 17 de setembro de 1958
tória' da válvula. — Seguem-se os
Theodoro de Camargo Corrêa
pon tos de números 2 a 5.
TÊRMO NO 103.02a
9 de junho de 1958
Charles Lazareth
França. .
Título; Aperfeiçoamentos em contentores — Privilegio de Invenção.
1 9 — Um contentor caracterizado
pelo fato de compreender a combinação de um fundo troncônico, dotado
com uma abertura na sua base, de
uma. câmara de evacuação na qual
desemboca a referida abertura, de
uma primeira conduta d3 ar comprimido, dotada com uma válvula e que
desemboca axialmente na referida câmara de uma segunda conduta introduzida na primeira conduta a
montante da referida válvula e que
vem desembocar na parte superior do
contentora — Seguem-se os pontos de
rit)-- a a 2 a 4.

Ferraz — São Paulo.
Privilégio de Invenção para —
.Aperfeiçoamentos em separador
de café em c(5co e suas impurezas.
1. 0 Aperfeiçoamentos em separadores de café em c5co e suas
impurezas, do tipo formado por
dois corpos tubulares coaxiais e
solidários, de superfícies laterais
perfuradas, providos de movimento de rotação sob comando de manivela ou outro adequado, caracterizados pelo fato de o corpo tubular externo, cilíndrico, ser provido internantente de uni espiral
em hélice regular, extendida por
todo o seu comprimento. •,
Um total de 3 pontos.

TÊRMO N. o 104.927
Dep. em 1 de stembro de 195C
TERMO N 9 103.908
Requerente: Korna Seno —
23 de julho de 1958
&minores Company — Estados Uni- 1"aubaté — Estado de São l'sul:).
Privilégio de Invenção — Cla-dos da América.
Privilégio de invenção para confec- sificador de batata, tomate c oução de móveis estofados.
tros tuberculos, legumes e frutas.
1 9 — Uma poltrona ou similar ca1. 0) Classificador de batata, tocarcterizada pelo fato de ter uma armação suporte normalmente estacio- mate e outros tubérculos, legumes
nária; um assento compreendendo e frutas, caracteriza-se por ser
uma peça de .armaçáb substancial- constituído por uma lona ou outro
mente rígida, flexivelmente suporta- tecido (1), horizontalmente disda, em sua extremidade anterior, só- posta, dotada de movimento def.-bre a mencionada armação de modo lizante contínuo, e acionada mea mover-se articuladamente para bai- cânica ou manualmente. através
xo, em tôrno de um eixo horizontal,
sob a ação de carga colocada sôbre o de correias ou engrenagens; esta
assento; e elasticamente stlportada lona movente (1) é montada nuem sua extremidade posterior sôbre ma armação (2) de formato e taa mencionada armação; e um ele- manho • adequado. sendo que a
mento suportador do corpo, localiza- mesma se mantêm na posição hodo sôbre a referida peca de armação rizontal, através de várias chapai,
cio assento. -a Um total- de 9 pontos.
de madeira ou outro material (3).
situadas abaixo e rentes à lona;
em determinados pontos da lona
TERMO NO 104.164
dispõem-se os elementos classifi31 de julho de 1958
cadores própriamente ditos, consGiovanni Contesut — Estado da tituídos por uma pluralidade de
Guanabara.
depressões inclinadas (A-B-C-D)
Modêlo de utilidade para abridor realizadas na própria lona movenpara tampas em corôa, solidário com te, sendo que cada depressão dea própria taipa.
semboca numa saída (A'-C'-D'Pontos característicos
E') do legume ou tubérculo seleAbridor para tampas em co- cionado e cada saída se dispõe
19
rôa, solidário com a própria tampa, nos laterais da armação; a armacaracterizado pelo fato de permane- ção do classificador e respectiva:,
cer aplicado, de modo estável à tam- depressões, apresentam-se com
pa da garrafa fechada, até o momen- pequena
inclinação para o lado da
to de seu uso. — Um total de 3 ponbóca de saída, a fim de facilitar
tos.
o escoamento do produto já classificado; cada unia das depressõe.
TERMO N 0 104.788
inclinadas é obtida pelo empreg(
do eixo movível (4), no qual é pa:28 de agôsto de 1958
santa
a lona movente, sendo qu:
-Requerente: Achim Berger — Estaa horizontalidade da lona eir
do da Guanabara.
Título: mu retentor para porta ba- cada uma destas zonas adjacente
gagem, em capotas de automóveis — às depressões, é obtida por pare
de 'pequenos roletas livres (5), nc.
Modélo de utilidade.
quais
envolve parcialmente a re
Pontos característicos
ferida lona; uma las extremick•
19 — Um retentor para porta-baga- des superiores da lona moven:
gem, em capotas de automávels, ca- (1) se dispõe adjacentemente
racterizado por ser constituído por- esteira convencional (Es) • tran.
um- disco central, vasado na sua periferia para a passagem de tiras ou portadora dos legumes ou tubéicintas, dispostas trançadas e equidis- (mios a serem classificados; na es
tantes, formando raios, tendo em uma tremidade contraposta da loni
das extremidades meios de reter - se movente (1). ou seja, na de saíd
sôbre a armação metálica do porta- do produto, há uma calha ou szlj
bagagem e na outra extremidade um da (E') e que s esitua após Md
gancho em meia curva, para igualmente reter, mediante tensão exerci- as outras depressões anteriores_
Um total de 4 pontos.
da por regulagem ou natural do ma-
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Publieszão itita de aiikrdo tem o art. 1X) do Código da Propriedaéle Inrtria1. Da data da pub1lea9iio ~geará a
amr pare. o de?Nrin-tito do Istedido. Ditreiilte asar; praia poder> apresentar suas e90c1e6es ao Depertainento
maus o prazo go
Iraeloaal da PeoPidadaiãe industrial aqtteles que te "irigarent prc,nr.4.:ea1os com a oorieeeeilci do registro requerido
Têm° n.° 518.901, de 1-12-61
Termo n.° 518.891 de 1-12-61
Dreher S. A. — Vinhos e Champanhas Olvebra S. A. — Indústria e Comércio
de Óleos Vegetais
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

Termo n.' 518.885, de M-12-61
Café e Bar Arco Iris Ltda.
Guanabara

CAFÉ E BAR
ARrin IRIS LTUA,

•

Classe 41
Artigos na classe

Nome Comercial
Termo n.° 518.886, de 1-12-61
café e Bar Nossa Senhora do Rosário
Ltda.
Guanabara

CilfÉ E BAR —
NOM SENKIRA
Oí ROSARIO LTDA
Nome Comercial

TASK FORCE

.0".
g"

Be

Termo n.° 518.892, de 1-12-61
Elza Soares Ribeiro
Guanabara

•ILA

'

t

j°b

Indústria rramiieira

Classe 41
Óleos comestíveis
Termo n.° 518.902, de 1-12-61

Classe 32
jornais, revistas, boletins e publicações
periódicas

Termo n.' 518.887, de 1-12-61
Olivenra — Pensão
Felicidade
Guanabara
FEL1CIHE DE OLIVEIRA

Nome Comercial,
• Termo a.' 518.888. de 1-12-61
Unil •,=- União Nacional de Imóveis
Ltda.
Guanabara

Classe 32
Publicações
Termo ri.' 518.909, de 1-12-61
Gidclings
Lewis Macinc Tool
Company
Estados Unidos da América

Olvebra S. A. — Indústria e Comércio
de Óleos Vegetais
Rio Grande do Sul

Ilustração 1 .tino Americana

•

Termo n.° 518.908, de 1-12-61
Statistical 'Tabolating\ Corporation
Estados Unidos da América

Temo n.° 518.893, de 1-12-61
Forteplast Indústria de Plásticos Reforforçados S. A.
Rio de janeiro
- !ldustria
.de Phsticos Reforçados S. A.
Nome anu:retal
Termo:: os. 518.894 a 518.900, de
1-12-61
Forteplast Indústria de Plásticos Reforforçados S. A.
Rio de janeiro

C

rre.."^r-

• .

tá

Indústria Brasileira
Classe 41
• Óleos comestíveis
Termo n.5 518.903, de 1-12-61
"Ica" Indústria de Camas Automticas
Ltda.
São Paulo

Classe 6
Artigos na classe

Super Oalahço

Termo n.° 518.910, de 1-12-61
The Nestlé Company, Inc.
Esta::os "alicias da América

ásiDÚSTRIA BRASILEIRA
-Classe 40
Cadeiras e poltronas

K1RMA

Classe 41
Artigos na classe

Termo n.° 518.904, de 1-12-61
ermo n.° 518.911, de 1-12-61
Schütz Irmãos S. A. — Indústria de
Indústria Nacional de Colas e Adesivos
Óleos Vegetais
Rio Grande do Sul
antai.bi„
GuLd

INCAL-JATO

MIL-UNIÃO NACIONAl
OE íMáVE1S LHA,
Classe 1
Substâncais
e preparações quimicas usaTermo o.' 518.889, de 1-12-61
.
das na indústria
União Nacional de Imóveis
Unil
Ltda.
Classe. 4
Gutniabara
Classe 1 .
Sustâncias de origem vegetal ou mineral, em ruto ou parcialmente preparadas
Artighs na classe
Classe 8
Termo a.' 518.905. de 1-12-61
Moldes de tóda espc:cic. acessórios de Braibanti do Brasil S. A.
Indústria
1!
aparelhos elétricos
e Comércio
São Paulo
Clas:N2.16
Classe 33
Caixas
para
água
e
de
descarga
inaniInsignM
lhões, vasos sanitários e suas gua-aições,
azulejos, ladrilhos e telhas
Termo n." 518.890. de 1-12-61
"Cetro Ledo." Agronecuária e Ein iveClasse 20
enumentos Industriais
Indás
Brasileira
Petrechos navais e aeronáuticos. incluParaná
Classe 6
sive partes integrantes dos mesmos
Classe 21
Termo n. 518.906. de 1-12-61
Antonio Gomes da Silva Netto
Veictilos e suas partes integrantes, exRio de janeiro
ceio • inftguinas e motores
Indústria Brasileira
Classe 28
O'f.4'44 2,Ccit vada.
Artefatos é produtos acaados cie origem
C'...:se (ri
vegetal e mineral e artefatos de Slititãll.
Chwe 41
Z
)•. oc-,: • ;) •clrilh,,s rias quimicas não incluidos cm outras
Substâncais aLmenticias
• classes
.,í-'.
telhas e tijolos

•
Classe 28
Adesivos para colar objetos de madeira,
ppaéis, cartolinas, papelões, couros e
panos
'remo n,' 518.912, de 1-12-61
?Nb Erland Ottosson
S..Àécla

cr

r:
CE
Tx.

n
t-‘

17
Artigos ns classe
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Termo n.° 518.913. de 1-12-1961
Diartes •-• Distribuidora de Artigos
Técnicos e Populares Ltda.
Guanabara

Termo n.° 518.920, de 1-12.1961
Wilton Carlos Scofi-1.3
• Minas Gerais
a

C

Termo o.° 518.927, de 1,12-1961
Fábrica d eDiscos Rozenbl:t 'Ltda.
Pernambuco

TAL•

RE MOMO

Indristria Brasileira
•

Indústria Brasileira
Classe 10
Artigos na classe

Termo n•° 518.914. de 1-12-1961
Comércio e Indústria Montése Ltda.
Minas Gerais

Termo a.° 518.932, à 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
. Pernambuco

Classe 41
Creme de milho, creme de arroz c fubá
Temo n.° 518.921, de 1-12-1961
Castro Nunes Laa.
Minas Gerais
I/

Classes: 1, 8, 17, 25, 33 e 33
Titulo de. Estabelecimento

H (NÁ-tHiá,,(1411
Classe
Disco gravado (Lo.ir.; Play)
-- Termo n.° 518.928, de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
Persoinbiree

Classe 8
IMSCO

gravadu (Long Play)

Termo n.' 518.933. de 1-12-1961
Fábrica de Discos Rorenbl:t Ltda..
Pernambuco

—

Termo n- 9 518.922, de 1-12-1961
Berva Lida,
Minas Gerai/

T,NOUSTIVIA PRP...ITLEIRA
Classe 42
Aguardente, ani:. anizete, bagaceira*
cerveja, conhaque, Lernet, geaebra, genClasse 43
Agua mineral natural e artificial, refres- gibre, gin, kirsch, kumel. 1;:ures, rum,
vodka e crhiskie
cos e refrigerantes estia álcool .
Termo
n.°
518.923. de 1-12-1961
•Termo n.° 518.916, de 1-12-1961
Distribuidora
â Automóves Ltda.
Laticia:os Itapetinga Ltda.
Minas Gerais
Bahia

Cla::se 8
Dis..o gravado (Lora May)
Tèrrno n .5 518.929. dr 1-12-195/
Fábrica de Discos • Rozert:'. lir Lide.
Pernambuco

Termo n. 51i ' .934. de 1-12-61
Cis,ia S. A. (Administração de Bens;
Corretagens': Incorporações1
Wa de Janeiro

PEDRA AZ.LT

Indtistrta Eraallefra.
Classe 41
Queijo, manteiga, coalhada, requeijão,
caseína, leite condensado e em pó, doces
e balas em geral. demais artigos de
laticínio
—
Termo n.° 518.917. d el-12 1961
Laticínios ltapetinga Ltda.
aabiÁ

DISTRIBUIDORA DE

EDIFICIO GUAIRA

Au rromonis LTDA -Nome Comercial
Termo n.° 518.921. de 1-12 1961
José Wilson C-oncinha
Minas Gerais -

noURADIATIA

1.1mn prédio

.1~
Classe 8
grav. , :2:1 (Long Piay)
ci‘ Termo m° 518.935. de 1-12-61
, ia S. A. (Adm:nistração de Reme
-- • ---- --Corretsgei•: Incorpo,K3es)
Termo n. 9 518.930, de 1-12-1961
R',C7d
j,..1:r0
Fábrica de Discos Rozr,,blit
Pernambuco

Conjunto Residencial

Classe 41
Queijo, manteiga, coalhada, -requeijão,
caseína, leite condensado e em pó, doces
e balas em geral, demais artigos de
laticínio

P

P

.r., A

Industrio grasileltns
Classe 41
Manteiga, leite em pó e condensado
Termo n.° 518.919, de 1-12-1t115/
Predial Celta Ltda.
Minas Gerais

"OZ.& TA
trtdüs trio Brastifira
Classe 16
Construção, compra e venda le imóveis,
Incorporaçbe s e lançamentos de

condotninios

• 1

33
apartamectos

Dcu

Industrla Eras:letra

Termo a.* 518.918, de 1-12-1â6t
Laticínios Itapetinga Ltda.
Bahia

Pi-:y)

Parou Eduardo * &Av)
'Classe 33
-Uru prédio de apartamentos
.- Terror) n.' 518.937, de 1-12-61
Goi acap S. A. Constri....n.)rer. da 0.ci.E.1!
de Goiânia
Rio de Jar.reiz,,

Clasf,e 33
ainai de propaganda
• Termo n.° 518.925, de 1-12-1961
Mobiliária Castelo Ltda.
-Minas Gerais

MOBILWJORA
CASTE

1::0

Classe 8
Disco gravado (Long Play/
Termo n.° 518.931. tle 1-12-1961
Fábrica de Discos Rosenblit Ltda.
Pernambuco

dá Cidade de Goiânia
. Nome Comercial
- Tertno n." 518.933. de 1-12-61
Go:acan S. A. C.onstrutores da
de Goiânia
Rio de l33ei,-0

Classe '40
Título
Telrrno ti.' 518.926: de 1 12 - 1961
Newton Lins de Mello 5 Cia. Ltda.
Guanabara

GWACAP

Postn ',Atleta
Classes: 6 e
Artigos ria cla,se

Cioiacap S. A. Consirutore

Classe 8
Disco gravado (Loag Play)
,

Urbanização:
'rima
-umentos:
intentos; compra e venda de ra;;Itt;in
: i'7.s.
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Termo n.° 518.939, de 1-12-61
Antena Empresa Jornalística S. A.
Rio de janeiro

Termo n.° 518.944, dc 1-12-61
Seguros e Representações
Soei!'
Ltda. Guanabara

Classe 50

s
éég

Repre entações

Ltda.

Nome Comercial
Témio ri." 518.941, cle 1-12-61
Repees:ntações Pégasus Ltda.
Rio de janeiro

:

•"

—n,

-

Ap,Niccs, etiquetas, incorporação de
imóveis, impressos, negócios imobiliá,
rios, projetos, prospectos, recibos e publicações relacionadas c&Ii operações de
Termo n.° '518.947, de 1-12-1961
Vizon Farmacêutica Lida,
Guanabara

Spit

Têrtno ti.° 518.948, de 1-12-1961
Lourival Pereira Gonçalves
Bahia

n41 4
tw..
3Mià451 ...fflunt
MI
41,0 ré 4.7 $110111 •
aaral
s " «,
Classe 33
•
kçpret-entações: investimentos e planejamentos
—
Terálo n.° 518.942, de 1-12-61
Re p resentações São Miguel Ltda.
Rio Grande do Sul

'ntria Rrasikira

Termo n. ? 518.913, de 1-12-61
Seguros e Representações
• Socir
Ltda.
Guanabar
•

011. 1101.11,3
YOGAMIR. OWOOMIllat40
W3 te of,rrsee trra r.c en kt,
ownro coe Swca eu 01,41AV 1,0 VSNIM3

y

Termo a.' 518.949, de 1-12-1961
Eduardo Bomes de Sousa
Bahia

.

InctiistrLi-Bra-seeka

▪

Class.c 41
Café torrado, moído e em grão

Sulierrol

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
como medicação antianemica
—
Termo n•° 518.954, de 1-12-1961
Comércio e Exportação
"Aripa"
Limitada
Rio de Janeiro

Nome Comercial
Termo n.° 518.955, de 1-12-1961
Statistical Tabulating Corporation
Estados Unidos da América
g ikrisiic A L UR/LATINO
Classe 32
Publ;cações

Classe 41
Café em grão, moido, em pó e torrado
,
TerrnO n.° 518.957, cie 1-12-1961
Osmar Barbosa
Guanabara

'remo n.° 51.8.950, de 1-12-1961
Mappi do Brasil — Indústrir
Farmadeutica Ltda.
Guanabara

Termo n' 518.962, de 4-12-61
Lenita Bolsas Magazine Limitada
São Paulo

LENIU.
Ind.. Brasileira
Classe 35
Areigos na classe
Termo n" 518.963, de 4-12-61
Farmacia Droga Lar Limitada
São Paul

LAR-•
Brasileira
Classe 50
Amigos na classe
Térmo n° 518.694, de 4-12-61
Auto nisto Cinco Estrelas Limitada
São Paulo

5 ESTRELAS
Ind. Brasileira
Classe 50
Amigos na classe
Termo n" 518.965, de 4-12-61
Pastelaria Sul America Limitada
São Paulo

SUL . 11g/.4
ind. D:..

-

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 518.966, de 4-12-61
Galvanoplastia Hcman Limitada
São Paulo

uriam Ind. Brasileira
Classe 1
Artigos na classe
Termo n" 518.967, de 4-12-61
:Roberto Belli
São Paulo
AMIMICAN

BEBEDOURO'
Ind.. Brasileira
Classe 11
Antigos na classe
Termo n' 518. (68. de 4-12-61
Carlos Masip Fcintante
São Paulo
_

DZATIC

Índ. Brauileira

Classe 6
Artigos na class,
Têm() n° 518.969, de 4-1241
Messias Antonio da Silva
São Paulo
. néaSILIARIA.

Traí" udin

Classe 32
Alliuns, jornais. pul ,1icaçg3es em geral,
programas radiofónicos, programas televisionados. peças teatrais e cinematoClasse 3
gráficas. revistas
In preparado farmacêutico indicado
Classe 38
coma +medicamento sedativo e
Artigos na classe
tranquilizante

Classe 8
Discos gravados

Classe 33
Titulo

gete%Ç.~

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Tecnoprin t

Edificio Saint!Troyez

shi' 518.959, de 1-12-1961
Ribeiro Ef Cia
Maranhão

SOCIR -_S6fiuros
e Reentaçõe
Termos ns. 515.945 c 518.946, de
1-12-61
Indústria de Papéis cie Arte jos,.
Tscherkassky S.
São Pàulo

Termo n.° 518.952, de 1-12-1961
Manuel Pessoa de Melo Farias
Guanabara

ARIPA - Comércio
e Exo-ortrçãciLtdã:',

Classe 41
Café torrado. moldo c em grão

Classe 36
Art'l.,,, as na classe

Classe 3
Uni preparado farmacêutico indicado
como calmante

—
- Termo n.° 518.953, de 1-12-1961
Classe 3
Laboratório do Cacau Lassa Ltda.
Uni produto farmaceutico indicado no
Minas Gerais .
tratamento do reumatismo e nevralgia

• t

São, Miguei

Termo n.° 518.958, de 1-12-1961
Osmar Barbosa
Guanabara

Esp
- asmolessa

Re'vista,do,Liyro
Classe 32
Revistas; livros e publicações cm geral
--Termo n.9 .518.940, de 1-12-61
Representações Pégasus Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 518.951, de 1-12-1961
Laboratório do Cacau Lessa Ltda.
Minas Gerais

Janeiro de 1962 391

Classe /3
Discos gravados

S

Classe 33
A.':1gos na classe
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Urino n' 518.980, • cie 4-12-61
Roralino Pereira Lima
•
São Paulo

Termo n° 518.970, de 4-12-61
Antonieta,Mourão de Souza
São Paulo,.

\11 '

4'

Classe 3.
Titulo •.

Termo n° 518.974. de 4-12-61
.Impressora Speediflex Moore S. A.
São Paulo •

SPEEDIFLEX MOORE

IndUstria Brasileira-

Cla.sse 47
Areigos ti,, (lasse

.1

Termo n° 518.975. de 4-12-61
Expambox, Indústria MetalO r -s— T rrla.
São Paulo
EXPAMBOX

Brasileixa

(-•laSSe l i
Ar.igos tia Classe

Termo o 518.976. de 4-12-61
Illtrafone Eletrônica e Telefonia Ltda.
São Paulo

•

Classe 8
Artlios nu classe
Termo n° '518.977, de 4-12-61
sociedade Pecuária "Alta Paulista s' Limitada
•
São Paulo
-

ALTA

Ind. BwsL.....inirs
-Classe 41 .
• Ar • gas na classe

Termo n° 518.978, de 4-12-61
Ex p resso "Das Arcadas" Limitada
..ao Paulo

DAS ARCADAS
Classe 50 Afti.ao na' classe
.

-4

..•

Terinc--; •n" 518.989, rc 4-1-2-61
Madereira "Gratiila'
São Paulo

Termo n° 518.979, de 4-12-61
Oynamatic S. A.. Indústria e Comércio
São Paulo

IND. BRASILEIRA

Termo n° 518.982, de 4-12-61_ .
• Giulio" Ce.'are Medo
eão Paulo

• - Classe .38
A;tigos
C7=."..;.,!

bSRLO
Indo Brasileira

'• Classe 4 Artigos na classe

Termo n" 518.998, de 4-12-61 Indústria de Móveis "Capri" LimitP- P

Classe 42
Ar:13os ta classe

Tertno
518.991. de 4-12-61
Maclin, Caldeiraria e Montag:ns Industriais Limitada
•
I
Terino ns 518.983, de 4-12-61
ç-ss-o Paulo
5 "Perfibras", Indústria e Comércio de
Perfilados de Ferro Limitada
São Paulo

MACLiN

'NO. BRASILEIRA

P.EFWWWIS
/AID, E3RAsa.mAtA .

CAPRI

Ind. Brasileira
Classe 40 -Artigos
se
Termo n`Sá 518.999, de 4-12-61
"Diana" Cinematográfica Limitacb
São Paulo

DIANA

Ind. Er.,
Classe 6
Classe 8
Classe 5
Artigos na c_lasse
Artigos :14' e'
Artijos na classe
Termo n° 518.992. de 4-12-61
"Icrol" Indúústria e Comércio de ReTermo n" 519,000, de 412-61
Termo n" 518.984, de 4-12-61
• siettos Orgânicos Limitada
Deposito de Bebidas "Do Minho"
Indutrocina, Cáquinas Eletronicas InSão Paulo
mitada
dustriais Limitada
•
São Paulo
São Paulo

INDUTRONICA
Ind., Brasileira
.
- Classe 8

DO tatiR.
_ Ind. BrasAleira •
BRASILEIRA
Classe 4
Areigos - na Classe

Termo n° 518.986, de 4-12-61
Hans Gert Israel Kornblum
São Paulo

n9 518.993, de 4-12-61
' Elza Romano
São Paulo
- 5Q TAL "

Ind. "Brasileira

ROMETA
IND. BRASILEIRA

Classe 42
Artigos na classt•
Termo n' 519.001, de 4-12-61 Scsrs---?`" Beneficente "Imperial"
mitada
São Paulo

IMPERIAL
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na clas:.e

Classe 41
- Areigos na. classe
Têrrno n° 518.994, de 4.:1-2.--61
David Rodrignen Al'redo
Paraná

Termo n" 519.002: de 4-12-61
Laercio Antollar SantAnna
.São Paulo

7SINA CAFZEIRA

CAFÊ SIMB1 •

Classe 36
Areigos na classe

MARINGA
Ind. Breileirz

' Classe -41
Artigos na daue
Classe 41
Artigos r.a
'rirmo n° 519.003, de 4-12-61
"Trevo", Distribuidora de Pneus Ltd:.
Termo n° 518.995, de 4-12-61
São Paul(
Iucky, Assistência- Técnica e Cotuécs:lo.
de A p arelhos Elétrlcos Limitada
TREVO
Siva Paulo

• Termo n° 518.987, de 442-61
Risel S. A.. Comércio e Indústria
São Paulo
—

'

11ISEL
Indústria Brasileira

LIXE]
.Ind. Brastleira
.

Classe 6
Areigos na classe

•

Classe 8
Artigos -2:2 CepSSE

Lnd. Brasileira Classe 39
Artigos na

Termo: n' 5.19.005, cie 4-12-61
Representações e Comissões "ABC"
Limitada
• São Paulo

9

DírNAMATI C S/A.

INWSTR IA E COMÉRCIO
-•
Tom ; Comercial •

• Tèrmo n'' 18.997,• de 4-12-61 •
clostria e Comercio de Sacos de Pap.,1
Preferida Limitada
São Paulo

PREFERIDA

Ar:ijcs tri classe

ULTRAFONE

• Ciasse
Tittito

Classe 15
•
Artigos tia classe

Classe..5D•
Arfigos na classe

IND. BRASILEIRA

Bra<35.1sira

A.B.0
Ind. Brasileira

•
•

Classe 21
Arti los na classe

Indústria

•

•

BRASILEIp.
eir
4_

Terato as 518.9%3. d2 1-12-61
Gomes da SilVa Pe:eira
Kati,
•

ALVORADA
'Lndústria

_
- Termo IP 518.981, de 4-12-61
DisttçSuidora , de Louças do "ABC" Limitada
São Paulo

Termo n° 518.973. de 4-12-61
Retificadora "Brasileira" Limitada
São Paulo •

92

•

FIOlaWSiq •

Termo n° 518.972, de .4-12-61
José Paulo da Silveira
São Paulo

Classes: 6 — à3 — 21
Artigos na casse

• d 1

Termo n°
cie 4-12-61
Posto e Garaa-na
, . Pio (.1Ni.) Limitada
8.10 Paulo

- OIMANS
Ind. Brasileira
Classe 5
Arágcs ra classe

OFICINA
MECÂNICA
SILVEIRA

1/1,,

Ind.

PRECO DO NÚMERO DE HOJE :
.

• .

,

Cr$ 2,00,

Brasileira

Classe 21
Artigos n3 C n ils:e 1

-.São

