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DEPARTAMENTO NACIONAL
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REVISTA DA PROPRIEDADE.
INDUSTRIAL

Rio 29 de janeiro de 1962
O Diretor-Geral do Departamento cho dos pedidos de práilégiO de in- Avenida 13 de Maio n.° 44-A, salas
racional da Propriedade Industrial, venção, modélo de utilidade, desenho 1.304-305.
tendo em vista o disposto no art. 51, ou modelo industrial, que não teAgenor Bernardini — São Paulo --a
item VII, do Decreto ne 532, de 23 nham oposição de terceiros, ou nos Rua Felipe de Oliveira n.° 21 — 1.°
4e janeiro de 1982, resolve baixar as quais não tenham sido encontradas
oeguintes instruções, dispondo sobre controvérsias técnicas ou interpreta- andar, Estado de São Paulo.
Alberto Henrique Zumsteg — Rio
a delegação de poderes para o das- ções doutrinárias.
pacho de processos:
8°) Ao chefe da . Seção de Transfe- de Janeiro — Rua Miguela•Couto n•°
P/ Ao Diretor da Divisão do Pa- rência competirá o despacho dos pe- 55, 2.° andar.
tentes competirá o despacho dos pe- didos de transferência, alteração de
Alcides Ribeiro — São Paulo —
didos de privilégio de invenção, mo- nome e contratos de uso de marcas
délo de utilidade, desenho ou modê- ou patentes. — Clovis Costa Rodrigues Rua Dr. Pennaforte Mendes n.° 281.
Estado de São Paulo.
lo industrial, contra os quais tenha — Diretor-Geral.
sido apresentada oposição de terceiAmélia Pereira Cabral da Hora —
ros ou quando se tratar de casos
Rio, 29 de janeiro de 1962
Rio de Janeiro — Avenida Rio Brancomplexos ou controvertido, que neco n.° 257, 7.° andar, grupo 708. Tel.
cessitem de maior exame.
EDITAL
22-2894.
Ao Diretor da Divisão de MurAnisio Leite do Nascimento — Riu
ou competirá o despacho dos pedidos
O Diretor-Geral do Departamento
de regLstro de marcas, nome comer- Nacional da Propriedade Industrial, de Janeiro -- Rua Alvaro Alvim n.°
cial, titulo de estabelecimento, In33 a 37, 8.° andar, sala 81o.
aignia, expressão ou sinal de propa- tendo em vista o disposto no artigo
Antônio Sujar — Rio de Janeiro 12
do
Decreto-lei
n.°
8.933,
de
26
de
ganda contra os quais tenha sido
apresentada oposição de terceiros, ou janeiro de 1946, torna público que se Avenida Prado Júnior u.° 335, apto.
impugnação baseada em uso anterior encontram devidamente inscritos e em 401, Copacabana.
Antônio Carlos Waack --São Paulo
ou tenham sido suscitadas contro- condições de exercerem suas funções,
vérsias que dependam de maiores os seguintes Agentes de Propriedade — Rua Caconde n.° 6 125. Estado de
exanries.
São Paulo.
3°) Ao Diretor da Divisão Jurídi- Industiial:
Antônio Emilio Tavares Gil — Riu
A. Costa 84 Cia. — Rio de Janeica competirá:
a) o despacho dos pedidos de reis- ro — Avenida Almirante Barroso n.° de Janeiro — Avenida Nilo Peçanha
tauraeão de patentes de invenção, 97, 9.° andar, sala 910, Tela. 42-0978 n.° 12, 11.° andar, Tel. 42-9227.
António Paulo de Paiva — Rio de
rnodèlo de utilidade, desenho ou mo- e 42-1476. — São Paulo — Rua Xadélo in(lustrtal:
vier de Toledo n.° 264, 12. 0 andar, sa- Janeiro — Travessa 11 de Adieto n.°
1r, o despacho de prorrogação das
Antonio Prieto Lopes — Rio de Japatentes de modal° de utilidade, e de la 126, Tel. 35-7643. Estado de São 6, salas 202-204.
Paulo.
desenho ou modèlo industrial;
C) o despacho dos pedidos de caduA. Serviçal S. A. Técnica e CO- neiro — Avenida Presidente António
cidade de marcas e patentes;
marcial — Rio de Janeiro — Aveni. Carlos n.° 207, 3. 0 andar, sala 303-B,
d) o despacho 'dos casos em que da Presidente Antônio Carlos n. 0 207 Edifício "Borba Gato", Tel. 22-4974.
foram suscitadas dúvidas .ou contro- — 12.° andar — grupo n.° 1.203 -Antônio Villante — Rio de Janeiro
vérsias, que dependam de maior exaTel. 42-9285. — São Paulo — Rua — Rua do Pinto n.° 28.
me
Archimedes Paranhos — Rio de JaCi Ao Diretor do Serviço de Infor- Direita n.° 64 — Estado de São Paulo. neiro — Avenida Rio Branco n.° 173,
Adahir
de
Mattos
Marcelino
—
Rio
mação e Expedição, competira o despacho de arquivamento de todos os de Janeiro — Rua Pacheco Leão n." 8.° anda:, sala 806, Tel. 42-0289.
Argus Patentes e Marcas Ltda. —
processos de marcas ou patentes, cujos 162, apto. 202.
interessados tenham deixado .de atenAdolfo Andrade Filho — Rio de São Paulo — Rua Barão de Paranader as exigências ou o pagamento de Janeiro — Rua da Quitanda n.° 3 — piacaba, 73, 5.° andar. Estado de São
taxa nos prazos determinados em
12.° andar, salas 1.201-204. Telefone Paulo.
lei
32-6548.
Armando de Salmant Campbell —
5° n Ao Chefe da Seção de PesquiAdolpho Brunner — Rio de Janeiro Rio de Janeiro — Avenida Rio Bransas da Divisão de Marcas, competirá o despacho dos pedidos de regis- — Avenida Rio Branco n.° 185 — co n.° 173, 8.° °Mar, sala 806, Tel.
tro de marcas, nome comercial, titu- 14.° andar, sala 1.415. — São Paulo 42-0289.
lo de estabelecimento, insígnia, exArnaldo Andreucei -- São Paulo
Rua Barão de Paranapiacaba 0.0
pressão ou sinal de propaganda, em —
Rua Barão de Paranapiacaba n."
52.
4.°
andar,
salas
43-45
—
Estado
cujos processos nenhum impedimento
Estado cia São Paulo.
de São Paulo.
tenha sido apontado.
Ata/iba Motta — São Paulo -Adovaldo Fonseca — Rio de Janei6'1 Ao Chefe da Seção de Interferência da Divisão de Marcas com- ro — Rua Alvaro Alvim n.° 33-37 — Xavier de Toledo n.° 84, 3.° andar.
petira o despacho dos pedidos de 8.° andar, salas 43-45 — Estado de sala 30-31. Estado de São Paulo.
marcas, nome comercial, titulo de es- São Paulo.
Azulay, Cavalcanti 8a Co. Ltda. tabelecimento, insígnia, expressão ou
Adovaldo Fonseca — Rio de Janel- Rio de Janeiro — Avenida Rio Bran
sinal de propaganda, em cujos pro- ro — Rua Alvaro Alvim n.° 33-37 — co 99,70 andar.
cesses tenham as buscas revelado
Benedito Salgado Amorim — Rio
8.° andar, sala 816. .
anterioridades.
Agência Moderna de Marcas e Pa- do Janeiro — Avenida Graça Aranha
7°) Aos Chefes das Seções Técnin.° 19. 12.° andar, grupo 1,201.
cas 1, 2, 3, 4 e 5, competirá o despa- tentes Ltda. — Rio de Janeiro

Brunner As Co. Ltda. — São Paul
_. Rua Barão de Paranapiacaba n.°
64, 4 •0 andar, conjunto . 404. — Rio
de Janeiro — Avenida Rio Branco n.°
185, 14.° andar, conjunto 1.415.
Carlos Eduardo de Ipanema Moreira — Rio de Janeiro — Avenida Nilo
Peçanha n.° 12. Il.° andar. Telefone
42-9227.
Carlos Garcia — São Paulo — Rua
São Bento n.0 290, 4.° andar, sala 21.
Estado de São Paulo.
Carlos Mathias — Rio de Janeiro
— Rua Conselheiro Ferraz n.° 9.
Carmo Braga ea Carmo Braga —
Rio de Janeiro- — Avenida Erasmo
Braga n." 277, 9.° andar. — São Paulo — Rua Bráulio Gomes n.° 25, 8."
andar, Estado de São Paulo.
Catharina Bigier — Rio de janeiro
-- Avenida Nilo Façanha n.° 12, 11.°
andar, Tel. 52-1772.
City Patentes . e Marcas Ltda. —
São Paulo — Rua José Bonifácio n.°
29, 8." andar, Estado da São Paulo.
Cruzgiro do Sul Patentes e Marcas
Ltda. — Rio de Janeiro - Avenida
Rio Branco ri.° 173, 8.° andar, mala
806, Tel. 42-0289. — São Paulo —
Rua Benjamin Constare n.° 171 —
6.° andar, Tel. 32-4523.
Cometa Marcas e Patmtes Ltda. -São Paulo — Rua do Seminário n.*
173, 6. 0 andar — conjunto 62. Estado de São Paulo.
Custodio de Almeida 8s Cia. —
Rio de Janeiro-- Rua Alvaro Alvirn
n.° 21, 16.° andar. — São Paulo —
Rua 24 de Maio n.° 188, 11.° andar.
— Estado de São Paulo. -- Belo Horizonte — Avtnida Amazonas número
491, 3.° andar. — Porto Alegre -.a
Rua Andrade Neves n.? 155, 12. 0 ao.
dar, sala 126.
Daniel 86 Cia. — Rio de Jar;eiro
— Avenida Rio Branco n.° 85, 6.° andar; sala 611.
Dannarnann, Siernsen 8s tia. —
Rio de Janeiro — Rua Méx i co n.° 45,
3.° andar, Tel. 52-1772.
Dante - São Paulo — Rua
Xavier de Toledo ta° 121, '6.0 andar,
sala 602. Estado de São Paulo.
Denis Alan Daniel — Estado do
Rio de Janeiro — Praia de leansi n."
177, apto. 504 — Niterói.
Edith Sebaatiana dos Passos —
Goiânia — Avenida Anhanguera n.°
106, sala 3 — 1. 0 anri ar. Estado de
Goiás,
•
Edmundo Efluiria:. — São Paulo -Rua Barão de Paranapiacaba ri.° 61,
4.° andar — grupo 401. Estado da
São Paulo.
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• As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
,15 horas, exceto aos sábados,
qua7ido deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
'casos de erros ou omissões, deverão ser forniuladas por estrito; à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda 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 assinaturas 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' suas assinaturas, na
Edmundo da Costa Moura — Rio
de Janeiro — Rua I.° de Março n.°
7, 5. 0 andar, sala 507, Tel. 43-2569
— Edifício 1.° de Março.
• Tel. 52-1772.
Ecleardo Dannemann — Rio de Janeiro — Rua México n.°- 45, 3.0 andar
Egert Egon Darrnemann — Rio de
janeiro — Rua Ingres de Souza n.°
114, Jardim Botânico.
Mias Esquinazi — Rio de Janeiro
,-- Rua da Alfândega n.° 247, 1. 0 andar.
Empresa Mercúrio de Marcas e Patentes Ltda. — Rio de Janeiro —
Avenida Rio Branco n.° 257, 7.° andar, conjunto 708, Tel. 22-2894. —
São Paulo — Praça -João Mendes n.°
154, 1.° e 2.° andares. Estado de São
Paulo
Enaura Goulart de Andrade — Rio
'de Janeiro — Avenida Presidente
Wilson n.9 118, sala 215.
Enius Marcos de Oliveira Santoe
• Minas Gerais — Rua Fernandes
érourinho n.° 278 — Belo Horizonte.
Euciydes Eloy de Horanda Rio
'de Janeiro — Avenida Rio Branco n.°
114, 13P andar, sala 131.
Eugenio Monteiro — São Paulo —
Rua Direita n.° 64. 2.° andar, Estado
de São Paulo.
Fernando Garcia Gnocchi — São
Paulo — Rua Martins Fontes n.° 248,
9.0 andar, apto. 92.
Fernando dos Santos Vieira de Meio
— Rio de Janeiro — Avenida Rio
Branco n.° 185, 11.0 andara safa 1.102.
'el. 32-7851.
, Fileto de Oliveira e Silva Netto
São Paulo — Rua Benjamin Coaslant n.° 61, 1.° andar, salas 11-15.
, Francisco de Amaral. Teixeira •-a.
;Rio de Janeiro — Praça Mauá 12.4 7,
416.° andar, Tel. 23-5319 e 23-0836.
Francisco , José Horatschke — Rio
l',10 Janeiro — Rua Máxico• n.° 70 —
.10.° andar, apto. 101.
•
; s
t
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— As Repartições Públicas
cingir-se-do
ás assinaturas
;
anuais renovadas até 28 de,
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de Cada ano e às
•,
DIRETOR-GRAL
iniciadas, em qualquer ép-óca,
_V? pelos órgãos competentes.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
•
5
A fim de possibilitar a re- •
CHEFE cra saçÃo DE
PAÇOj,
CHEFE 130 IIIIN V)C 0 DE
MAURO MONTEIRO „o :nessa de valores acompanhaMURILO FE'RREIRÀ ALVES
dos de esdaredmentos quanto
DIÁRIO OFICIAL
à , sua • aplicação, solicitamos
scaZo ele
usem os interessados prefeCa publicidade do expedlant• do Oapartarnianto
rencialmente cheque ou vale
• Nacional da Propriadiada industrial dO Miniatarla
postal, emitidos a favor do
d• indUstria a Comércio
jesO nreiro do Departamento
Impacto mus oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
Ve,,Imprensa Nacional.
•— Os suplementos às edi,ções dos árgãds oficiais só se
ASSINATURAS • fOrnecerão aos assinantes que
135PARTIOES E PARTICULARES
FUNCIONÁ11108
as solicitarem no alq da assi"Capital e • Interior:
Capital e interior:
„natura.
Cr$ 000,00 Semestre . . Cr$ 450,00 , — O funcionário público feSemestre . .
deral, para fa:'.er jus ao -desAno
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
tonto indicado deverá provar
Exterior:
•Exterior:,
esta . condição no alo da assi•
Cr$ 1.300,00 Ano . .
Ano Cr$, 1.000,00 natura.
O custo de cada exemplar'
parle superier do enderêço uão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar golaçõo de mínima, de trinta (30) dias. •decorrido.
.

PubLico~

Francisco de Paula Chagas Neto —
Rio de Janeiro — Rua Mendes TavareS n.° 113, casa 5, Tel. 38-8027.
Gabriel Ctircio da Fonseca — Rio
do Janeiro — Rua Buenos Aires n.°
•
204, 4. 0 andar,
Germano de Magalhães — Rio de
Janeiro —" Avenida Nilo Peçanha n.°
38-D, 2.° andar, sala 227, Telefone
42-0888. — Ilha do Governador —
Rua Maldonado n.° 273.
Gert Egon Dannemann — Rio de
Janeiro — Avenida* Nilo Façanha n.°
12, 11.° andar, Tel. 52-1772.
Giuseppe Antônio Dell'Abbadia —
Szio Paulo — Rua Voluntários da Pátria n.° 2.436 — Estado de São Pau•
lo.
Gustavo V011 Varemberg D'Egmont
— Rio de Janeiro — Avenida 13 de
Maio n.° 44-A, sala 2.304-305. Tel.
22-2532.
Helcias Nogueira Mello — Rio de
Janeiro — Rua Araújo Pôrto Alegre
8.° 56, 1.° andar, grupo 18.
Helio Barroso Leite — Rio de Janeiro — Rua Maria Antônia n.° 131,
casa 6.
Helio Nicolay — Rio de Janeiro —
Rua México n.° 21, 19. 0 andar, grupo
1.902.
Heraido Vida! Carvalho — Rio de
Janeiro — Rua Paira Pamplona n.°
517. Tel. 49-4634.
Hilda Formichela de Paiva — Rio
de Janeiro — Rua 1.° de Março n.°
.
7, saias 202-204; Tel. 23-1497.
Uno de Aguiar Costa Pinto — Rio
de jarrairo — Rua da Cai-mo n.° 49.
Hiran- Sylvio Ribeiro Cordeira —
Rio de Janeiro — Rua Engenheiro Pena Chaves n.° 87, apto, 101-S — Gá1141.

•

• •

'talo Pacielo — São Paulo Rua
Santa Teresa n.° 12, IP andar, sala
01. — Estado de São Paulo.
são Prado
Jair Borges Barbosa
-- . Rua Senador Feijó . n.° 115, 7.° an.. •

<
"

;

•r

.

dar, Tel. 33-8558, 39-1216, 37-9040, Lourival Guilherme de Oliveira :—
33-6918. — Estado de São Paulo.
Rio deJaneiro — avenida Almirante
João Andrade Leal Sales — Rio de Barroso nP 6, 19.° andar, sala 1.911.
Janeiro — Rua Campinas n.° 80 — • Luiz Benedito de Miranda Reis
Rio de janeiro — rua da Alfàandega
Grajair.
João de Avila Saporiti Carnpelo — L0 85. 5P andar, tela 22-0017.
Luiz Carlos de :Carvalho Sillero —
Paraná — Rua Carlos de Carvalho n.°
Rio de Janeiro — rua Haddock Lobo
839. — Curitiba.
João Catharina de Rezende — Rio n.° 140, apt, 403 — Tijuca.
de Janeiro — rua do Ouvidor a.° 169, Luiz de Ipanema ¡Moreira — Rio 'de
Janeiro — avenida Nilo Peçanha 11.0
6.° andar, sala 616.
Joaquim Vaz. júnior — Rio de Ja- 12, 21.0 andar, tel.: 42-9227 —
neiro —"rua Jacinto n.° 14, apt. 202. 52-1772 ¡e 22-2•774.0,'
LeonardoS' L-- .Rio de Janeiro —
Job Darnmski — Paraná rua Tra- ruaLuiz
Tarnmã
a.° 40 — Humaitá.
jano Reis n.° 11 — Curitiba.
lh —
Jorge Belo Lyra — Rio de janeiro Mala'• inÃ l lerael' iaMM a de Carvao
Rio
de
j2.
geiro
avenida
Ria
Bran— avenida Rio Branco n.° 257, sala co nP 109, 5P andsa.,
sala 40, teta ..
704. Brasília — avenida Dr. Geraldo
5-4736.
Carneiro n.° 225.
São Paulo — rua
Jorge Cristiana Radernaker Grune- Manoel atives —
,n,P 264, 12.3 andar,
wald — Rio de - janeiro.— rua I.° de Xavier ekaoleclo
14 e i rsifti,Maria Paula n.°
Março n.° 7, sala 202-204, tel.: .... conjitnta,,1
122.
55P
andar, conjunto 506. Tel.:
23-1497.32-6867 a ..7;8734,. °Minas Gerais —
Jorge Neves Morais — Rio, de ja- rua clos ,Sprijós
,n.",.558. 3.° andar, conneiro — avenida Rio Branco _n.° 181, junta 31
— eto 1-16rizonte.
10.0 andar, sala 1.003, tel.: 42-9516.
Manoel,: Amorirrir Mendes — Rio de
José Borba Rolandi — São Paulo —
— rua México n.° 3, 13.° anrua Conselheiro Cotegipe n.° 554 'e rija Janeiro
Barão de Paranapiacaba se° 64.'"2.° dar. : aanal.,.15!
Manoel r Peatansi . ;da Silva Neto —
andar, sala 14 — Estado de São Paulo.
de Janeiro — avenida Nilo PeçaJosé Müller Alves — Rio dê"Ja- Rio
Tel. 52-1772.
neiro — rua da 'Assembléia tí.° '15-A, aba. n° 12)11 .°
Maria
boldre'
s
/
da'
Rosa
e Silva —
5.° andar, sala 50, tel.: 42-0513.
Praça 15 de Notàià Rio de Janeiro — '36,
José Marques
São Paulo
tel.: 43-9737..
Xavier de' Toledo n.° 84, á.° 'andar, sa- vembro a.0'sala
orrea
Neto
Melazzi —
Maria'
las ab e 31 .— Estado de São Paulo.
José Sabiao Maciel Monteiro, de" RIO de Janeiro — rua Araxá n.° 747,
— Grajari
'
Oliveira
Rio de Janeiro
rua doe apt . 20t, 38-9296
487405. • Marina Gaspar Gomes — Rio de
Arar:dos n.° 55, apt. ' 301.
Júlio dou Santos Vieira, de Melo ,— Janeiro — ,avanida..Almirante BarroRio' de janeiro — avenida Rio Brarra so n.", 97,, 9.°; andar, .sala 910, tel.: ..
g,
co 'ri." 277, 8.° andar, sala 801.. Tel.: t.gL9()78Marno Alberto Ravache — Rio de
42-9602 2— Edifício ..São Bárja. . •
Laura Gama " Shalders ,-:--- Rio da Ja- Janeiro — rua )J261-á Pôrto Alegre
p 0 . 75. 2.° n.°.70. 5.° andar, sala 514, tel.: ...•
neiro — rua , do . .Ouvidor
„
42-7298. • • •
art ,ar
,
;
•
,oa
ãr
:
i" C I S I ,.:Lvkk •g
•
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Mário Cabral de' Almeida - Rio
Ossian Pop
'ppel - São Paulo
Stozembach & Co. sucessores de Le- An.'onyme. F. Hoffmann La Roe/14)
de Janeiro - rua 1Vieixco n.° 21, 19.0
rua Luiz Góis n.° 854 - Estado de dere az Co. - Rio de Janeiro - ave- & 3o. Aktiengosellschaft).
andai, grupo 1.9021) 1 . .
'São Paulo.nnA•
nida Rio Branco n.° 26-A, 9. 0 andar,
N.o 77.991 - Nóvo dispositivo
Oswaldo Ferreira Lemos - Rio de' tel.: 23-2217.
Mário Costa
Rii de Janeiro
medidor de líquidos - Sociedade
rua do Riachuelo n.° 150. sobrado, D'aneiro - Avenida Rio Branco n.°
Sylvio Isaias Alves Rio de Ja- Indústria e Comételo de Aparelho
tel.: 32-0517.
)85, 11. 0 andar, sala 1.102,..tel.:
neiro - Avenida Almirante Barrou; Pratik Ltda,
Martha Jarosch - Niteroi rua 2-7851 e rua Major Ávila n.° 108 - n..° 81, 9.° andar.
N.° 6.127 - Processo de recupeFagundes Varela oP, 283. Estado do
ijuta.
Sylvio de Abreu - Rio de Janeiro iglo de polímero - Ph11lip Pe'
Riça de Janeiro.
Oswaido Guarani Figueiredo
Rio - Avenida Almirante Barroso . n.° 6, troleurn Co.
Maurício Leonardos - Rio de
e janeiro - Avenida Nilo Peçanha, sala 1.911, '19.° andar, tel.: 42-0988.*
N.°.88.516 - Processo para a
neiro - rua Mário de Andrade n.° 40,, 2, 11.° andar, tel.: 42-9227.
Tharcillio Machado Gomes - Rio preparação de carotonoides - F.
Manando de Lima Fontes - Rio
de Janeiro - Rua João Caetano n.° Hoffmann La Rocha g, Cia. S.A.
Oswaldo Paraná - São Paulo
de janeiro --• rua Marechal Foch n.° ruado Manifesto n.°.2.203. Estado de 119. .
N.o 88.934 - Calandra
42. apt. 202,
Thomaz Dall'Orto Neto - Rio de, Chamberlaim Corp.
o Paulo.
Milton Von Varemberg D'Egmont,
Pôrto Ale Janeiro - avenida Henrique Dumond
Otávio Bechi Hurpia
N.° 90.895 - Processo e apareT
Rio de janeiro - avenida 13 . de Maio g
e - Rua Uruguai n.° 91, sala 528 n.° 126, apt. 201.
lho para obtenção de oxigênio
ri.° 44-A, ,sala 1.405, tel.: 22-2532.
Tomaz Francisco Leonardos - Rio Oxigénio do Brasil S. A.
stado do Rio Grande do Sul„,
Miguel de Souza Santos - Rio de
Pan-América Patentes e Marcas , Li - de Janeiro - rua Turumã n.° 40 N.o 91.391 - Invólucro para a
Janeiro rua Conde de Bomfim n.° notada - Rio de ajneiro - rua De - Humaitá.
carga
explosiva de munições è
546, casa 30, e rua , Riachuelo n.° 24) bret n.° 23, 3.° andar, grupo de sala a
~clamar do Nascimento - São processos de fabricá-lo. Aktie•,
5. 0 andar, sala 509. tels.: 58-8593 e 317,
Paulo - rua Wladimir n.° 49.
bolaget Bofors.
32-9368. .
Walter de Almeida Martins - Rio
Pedro Cabral - Rio de Janeiro
' N.° 92.166 Meanismo para
São Paulo
rua 'Conselheiro Crisde Janeiro - avenida Rio Branco n.°
piniano 0.0 94, sala 74. Estado de S. rua Alvaro Alvim n.° 21, 16.° andar. 173, 8.° andar, sala 806, tel.: 42-0289. carregar lixo - Gar Wood Industrios Inc.
São Paulo - Rua Doo José de Bar
Paulo.
Walter Augusto Nery Rio de Ja•
ros n.° 239, 10.° andar.
.
N.o 92.322 - Aperfeiçoamentos
Moacyr Junqueira Leite - Rio de
Pedro Persona - São Paulo, rua neiro - avenida Frahlr2in Roerrevelt no processo de preparação da faJaneiro - rua Buena sAires n.° 204, Silveira Martins n.° 167," 2.° andar n.° 126, 3.° andar, sala 310,
rinha cl, panificação - Benito
Walter Campos Birnfeld - Rio de
4. 0 andar ,tels.: 43-4087 e 43-4115.
Estado de São Paulo.
Gil
Esteves.
Janeiro
-avenida
Presidente
Wilson
São Paulo --, rua Senador Paulo
Peregrino Dias Rosa Filho - Para
N.°
92.657 - Processo para seEgicho n.° 15, Conjunto 1.001-002. ná - Alameda' Augusto - Stellfeld n.° 0P 118, sala 702. .
Walter Neves de Morais - Rio ' de parar dióxidos de carbono e sulsa Prédio. São Francisco - Tel.: 32-3425 1.080, apt.. 2',z_.
fato de hidrogênio de misturas
- Estado de São Paulo.
Rio de Janeiro - rua da Quitanda n.° 3, 12.°
Pestana Barbosa & Cia.
Monsen, Leonardos -8r, Cia. - Rio Janeiro - • rua México n.° 111, sala andar, sala 1.201-204, tel.: 32-6548. gasosas - Hornet Edwin Benson
Walter de Oliveira - Rio de Ja- e.Joseph Herman Zeld.
de Janeiro - Praça Meuá n.° 7, 16.° 1. 605 .
N.° 92.793 - Uni dispositivo
neiro - rua Dias da Cruz n.° 69, sala
andar, tais.: 23-5810 e 23-0836.
testador `- Georgee Harry Scherr.
Peter Dirk Siemens - Rio de Ja- 305.
Murilo Menezes Moreira - Rio de
neiro - Avenida Nilo Façanha n.° 12,
N.° 93.697 - Acondicionamento
Wahnir Mattos - Rio de Janeiro
Janeiro - rua da Cascata 0. 0 27 11. 0 andar. Tel. 22-8774.
- avenida Presidente Vargas n.° 529. - Arenco Aktiebolag.
Tel.: 38-0375 5- Tijuca.
Plínio Sant'Ana Júnior - Rio de
N.o ' 94.183 - Suspensão de ei6. 0 andar, salas 609-610, tels.:
Neyde Ferreira - Rio de Janeiro
Janeiro Avenida Rio Branco n.°
xos para veiculos automotores 43-5667 e 43-1657.
- rua Teodoro da Silva n.° 300.
Wilson Barroso de Andrade - Rio Dalmier Benz Aktiengesellschaft.
Newton de Castro - Rio de jactei- 181, 10.° andar, sala 1.003.
Procuradora Patenmarc Rosa e Sil- de Janeiro - Rua Souto de Carvalho
N.° 94.312 - Aperfeiçoamentos
- travessa" Senhor do Matosinhos
va - Rio de Janeiro - Praça 15 de
22. apartamento 102, telefone: em resfriador de ambiente - Gen,° 12, tel.: 22-6304.
neral Electric Co.
Norma Cordeiro de Carvalho - R. Novembro n.° 38, sala 36 - Tel.: .. 29-0562 - Engenho Novo.
N.° 94.795 - Dispositivo em
Wilson Ferreira - Rio de Janeiro
de janeiro - rua México n.° 21, 19.0 43-9737.
Rademaker 8s Paiva -- Rio de Janei- - Avenida Franklin Roosevelt n•° 137, tenda para banho a vapor andar, grupo '1.902.
Dr. Francisco Rodrigues Mattoso.
Olga Araújo do Carmo Braga - R. ro - rua 1.° de Março n.° 7, 6.° an- 6.° andar, sala 603
N.o 94.888 - Processo para predo Janeiro - avenida 'Erasmo Braga dar.
Wilson Silva - Rio cle - 'janeiro aymundo Nonato Monteiro "de Sou- rua Bento Ribeiro n.° 80 - Centro,
parar /Vivo produto terapêutico
n.° 2/7. 9. andar. .
Rio 'de Ja- za - Rio de janeiro - rua Sete de
Yvone Pires Ferreira - Rio de Ja- - Bristol Labbratories Inc.
01,0 Werneck Alves
N.o 96 435 - Aparelho ótimo de
neiro - rua da Asserfibléia n.?'. 15-A. Setembro n.° 181, 1. 0 andar, sala da neiro - rua da Quitanda n.° 95, 1.0
frente.
5.° andar, sala 50, tel.: 41-2,-0513.
andar.
observação tal como por exe4r.p10
Reginaldo Lemos Vieira de Melo Rio de Janeiro, 15 de janeiro de microscópio - Manoel Locquin.
55AcTr5
- lavo de Alencar Pimentel Ss- Rio' Rio de Janeiro - rua Domicio da 1962. Clóvis Costa Rodrigues, DiretorN.o 96.495 - Aperfeiçoamento
Ianeiro - Avenida _Arviar,qe,,Caval.,. Gama n.° 4311!
Geral.
para fogão elétrico referente a
Rex
Sociedade
Civil
de
Marcas
Canti n.° 971. casa 1.
uma trempe automática -- Ma- •
Olavo de Oliveira io.d€N,,-.191°1- & Patentes - Rio de Janeiro - Avenuel Valadão Leal."
ro - Rua 2 de Dezertibro` 11j 6.11'311 1. " nida Franklin Roosevelt n.° 39, salas
Divisão de Rrivilegio . de
N.o 96.746 Braço para lim1.211-1.313, tel.: 42-4862 e rua VoFlamengo.
p ador de parabrisa - The Anoor
Inv,enção
luntários
da
Pátria
n.°
475,
conjunto
Olivia Marques dos Santos - Rio
derson Co.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
de Janeiro - Rua Atalaia n.° 81, ap. 1.004 - Curitiba.
N.o 96.788 - Um processo para
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de
102.
a sep aracão de lons for melo de
Dia
29
de
janeiro
de
1962
Rio de'' jraaVro Melo - Rio de Jan eir o - Avenida
Onofre ' Rarnallio
troca lônic.a - Painel Krnrnholz.
NOtificação
ap. Rio 'Branco, 277. 8.° andar, sala 801,
- rua Pires de Almeida n.°'
N.° 96.971 - Aperfeiçoamentos
tel.:
42-9602
Edifício
São
Borja-.
101 - Laranjeiras.
Urna vez decorido o prazo de em máquinas de lavar roupa Santos
Querido
Rio
dos
- -a frca'W e Rubem
Organização Meridiano de 114
recurso previsto pelo art. 14 da Alwin Rath.
•Janeiro - rua México 0. 0 90, saPatentes Ltda. - São .Priulo
Lei n.o 4.048, de 29-12-61 e mais
N.o 96.785 - Um processo para
Benjamin Gonstant 11. 0 -122, -3." andar. las ri.° 304-05-06, tel.: 22-5716, Caixa dez dias para eventuais juntadas
a separação de terras raras e de
salas 304 si 307 - EStado - , de‘ São Postal n.° 4.577.
Salvador ,Leoni - São Paulo - rua de recursos e do mesmo não se itrio por meio de troca iónIca Paulo.'
0 andar, tendo valido nenhum interessado, Pawel Kruinholz e Kazimierz
Orchidéa Santos - Rio de Janeiro 1 5 de Nov!:imbro n.° 200, 5.
ficam notificados os requerentes se! Bril.
JA9
•
- Rua Marquãs de Abrantes. n.°1151. 5 ala 5.
abaixo mencionados a comparecer
N. o 97.317 - Pistola automática
Samir
Said
Mathtus
Rio
de
JaElpt . 501.
a êste Departamento, a fim de - Charles Edwin Lowo.
Organização Irmãos Çarnpos iS IA. !viro - avenida Nilo Peçanha n.° 12, efetuarem o pagamento da taxa
N.o 97.873 - Processo e dispost- Rio de Janeiro - rua ÁlyRto, ( Al- 1 1.° andar. Tel.: 52-1772.
final concernente à expedição dos tivo para a obtenção de a paras de
Sandoval Cláudio de Oliveira - Rio
vim 11.° 27, 8." andar. .
respectivos certificados dentro do
Orildes Medeiros - São d e Janeiro - rua Dias da Cruz n.° 69, prazo de sessenta dias, na forma tamanho constante a partir de
estruturas modeladas sem fim ',"
RUO Arae,tiaia m° 157. Estado de. i'to 5 ala 306.
do parágrafo único do" art. 134 Inventa A. G. Fur Formhung .
Sebastião Nogueira - Rio de JaPaulo.
"do Código da Propriedade Indús- Und Patentverwertung.
Orlando G. Cardoso - Rio ' de'ïá- ieiro - avenida Franklin Roosevelt tria].
N.° 98.361 - NU() Processo
neiro - rua Acre n." 47, sobradó,sçala s.° 137, 6.° andar, sala 603.
para
formar uma lata de meta/
Sérgio
Melo
Rio
Janeiro
de
309. tel.: 43-4576.
'
Foram deferidos os seguintes
'm-erv Imre Valyi
Orlando Massaro - São Paulo - r ta Visconde de Inhaúma n.° 134, 13.° pedidos de patente de privilégio
N.o 98 660 -tTni ori ginal aparua José Bonifácio n.° 24. 17.° andar, a ndar. sala 1.334.
de invenção, em face do laudo
relhn nora ee tri g eracão e vende
Sieglinde Tiodmann - Rio de Jaconjuntos 172 e 173. Caixa Postal ..
técnico de bebidas Luzalite Comérefe
1.142 - 'reis.: 32-0075 - 36-4767 ri eiro - Avenida Nilo Peçanha n.°
r itodtit)S8tri9a 8 i, _Mo i;ware7ho e pr.°.
0
N.°
68.967
- Processo de esta-1 ,r N
•
- 36-4783.
1 2, 11. andar, tal.: 52-1772.
Sul América Marcas e Patentes S. bilização da vitamina A em com-i reser)
Oscar José Werneck Alves - Rio
park
fahriePe3n de ri10•3 •
São, Paulo - Praça da Sé xt.° posições alimentícias - F. Roíde Janeiro - roo da Assembleia rt.° A
dg e borrarti^ - The FirestoneaTiro
15 -A. '4.° andar, salits 46 e 461.
313, 5.0 andar, listado de No Paulo. fman La RocheL & Cie. Societé

P, '?"lbor Co.
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, N.° 99.111 - Processo e opa- -NP al.154 - Válvulas para uso
N.o • 97.78t; ---'Phocasso de .cxN.° 91.600 Apacfeiçoarrientas
- relho para a fabricação de ar- num Ntfçu i r) provido de rodas a Irair lactonitiala de mislarasiaqua- ara arpreceddres, alai:aras :infama,
-ClarisEqupmento. sas-- Ti n i E.
(Ioodrich faa
tigos de tecidos impregnados de
tifos para liquides _ Nalsou de
;Np 91.529 - Acandeadir autos
N.0 97.70o
' borracha - The Firestone Tire &
aparelho para Neneaes. • •
Kiyota !'ato.
aquecar r\TI. _evaporar o 'Concenmático a Os
Rubber Co.
NP 911.921 - Processa para a
N.° - Aporfeicoamentos trar aolueaes nu liquidas secai', ou preparação ao novas moinas N.o 99.112 - Processo e apareamiclass- May And 13aker Licalted.
lho para fabricar artigos de teci- em P rg ee SS*0 para . tratamento de deslardratar
- dos impregnados do borracha - material do chapa e produto rasura Fred, Speera
N.o- 93.530 - Procasso ili pcaiThe Firestone Tire St' Rubber Co. aaasesda ni esin - (en"ral Meta
N.° 117.810 -- Apar-olha ssaaafai- merizacao e seus pradubis-- Esso •
-çada l levanta/acata. 410 imple- Ites.carear 'And larginaeriisa Co.
N.° '99.164 Aperfeiçoamento trit Co.
-.V Y) Di .289 - Procassa o a-pare- mentas para f valoras - -alasaay
em chapa de metal de granulaç.ão
N.° 91;010 .- Aparfeiçoanientos
I1niii
1?ergirson lar.
arientada - General Electric Co. lho para pi-aduzir 'i° aia a-rsira dia aparelhos ; aa,olelloados para os ,
N.o 97.8-a-1 - P-eso earharaea- pés com zupara!, ci mafaiirata
N.° 99.239 a- Processo- para a son Fama Plastic(); Corp.
N.° 91.3:12 - Mamata ara da ta-1 filamento pata fundir a segasda- William
produção de gravuras polieromas
Scholl,
H .N. 0 as ,a-sa
sabre. bases de resinas sintéticas bos e de outros corpos ocos e a/as- filen fe 101.111Vis
paraaso para a
transparentes e gravuras feitas ai:ala fil yrnsos Cs.pt'CialnICIlte plás- mente aça - ilaribent _Aa5efalae11 produção de óxido de tungstênio
Pt);
t) : tr).]
N .:oms1i
99 . t2)1 .9m, 1_
segundo ca mamo - Isidro Mai- ticos' de' fibras- da Naara - -Oscar o IT
John Bryant Ka-sey.•
Plana
naro.
N.° 94.991 - Película de
- Passe:Azo (1,1 re- de projetor c inozilatográfica com canana processa de lArapará-la a
N .° 9.78.9
4
NP 99.240 - Pasocesso para a
!len 1:5 Cl cl , monomern . - Philips -qualquer Angulo' de . projaaaa, aa,
execução de trabalhos de um tipo
rcanbustão interna - General MobaS1Ii i 0 Carvalha Leme.
de 'vitral e trabalhos assim reali- Petrol-c:um Co. ,
varal Plasties Inc.
Nava processo para
N.° 99.390
zados - Pierre Michel.
_ xa 1-)5..2a4 - Mataria', para re- Tini
)5.. G4 - Parir-essa para araca tio f.
(313 Cvavorzirlaat's
N.° 99.246 Processos e. apa- produção - aleira folagetific.a ---:
atrair tiras de v .4 . nadalica sintaarn
usinas
do
acusar
.para
preparelhos aperfeiçoados
Jorge CI.',
Kalle & Co. Aldiatasose1.1schaft.
'azado - Sumariam' Massingiverk
•
rar fios termoplásticos elastifica.N.° 95_312 - Nava modelo se- tino Emitam Elein.
Cela. Vau Dar /traia , jap..
NP 99.991 - aperfeasaameitNs l'orm
dos - Deering Milliken, Research asaaar e ondulada.: sta sabelos 'N.°
95.-05a - Coai-rolai injetar
na embalagam de produtos stasda-, Corp. •
Cuppari Foaluaato.
canilaistival pata ueitaiisa; do
nadas
a
serem
-espalharias
na
N.0 99.295 - Dispositivos de co- NP 1).5.215 - Aperfetanamentos
combustão aitersra - aa-troral Momutação - The National Cash. C111 frei I o 111V4011á I:ej f! 410Sa (10r para ataaaaara Saelete- Poi1ev1ne de tora 'Corp.
garrafas 5- Karl Tli oador Biraia- Conditionneman. •
Registar Co.
-95.179 a-- apacialecarnientasN.12 100:770 - t) e apaNP 99.383 - Aquecimento. por garaaer.
eni aparellada ranalcianactl-area
i
relho
•
para
reninçaio'
do
f
rapa-eidos
NP 9a.422 - fadais:alar --: The
chama de peças fundidas de medo vidro - Pittalairati Plata (11.ass salas - NAnaan Portatial Cosp.
tal para reduzir' -as cavidades pro- Aancals-ear. Tire & Rubber Co.
N.° 95.265 - l`PlimPrizneão
Co.
•
NP 95,524 - Aperfalcoamentais.
duzidas po r encolhiment.ci
campados claeaicameale
aturaNP
100
.911
Aperra-iças-meia
am -dispositivos de fornalha' de' CalUnion Carbide Corp. .
Chemical Imitis- •
dos
NP 90.543 - Desligador de deiria's de aás - . Metalargica aVal- tos relativos a faliria-meã-o de .arti- faies
gos aeos por soprar:lacaio em um
transmissão e conversor para as- ling S. A.
N.0 05. kSO. - Aperfaiaanurentas
NP *36.2.!I - Nava a spearciçoa- molda - The British Thainpaon airn maquina -de lavar roiam piradores de pó a vácuo - The
Winston
-Co.
menta mecanisama vara espingarHoover Co. •
-Paulista a. A.
Processo para a talara-ira
NP 29.545 - Aperfeiçoamentos das de - 1nn sii fana de eao inteano N.° 101.522
Na. 96 .-200 - Nas-o dipOi I
fabricarfia
de
arnian
alifati-.
Amadeu
rt()ssi
&
Cla
•
'
em ou rlcativos a máquinas para
insaturados - Cilia Saciata para MATI I er quantas (1.5 ai 111(91I
a. maniraalação de fumo - Usines
NP 99.11.13 -- Preres.. n da 'oxidaa aos
- Peter (lottsclialls e
Anonyme,
Decoufle S. A.
ção TermentaLiaa de esleroides a-a N.° 101.714 - Pr •
acesso de imoN.° 99.593 - .Processo para a Tire laajobn Co.
1-10dado, da cilinatrair estavas do -.ricialo
fasto- N.° 90.a63
obtenção de aminas terciárias - . NP 96.716 - Pro sdaso
a
c apare- rico - FarboulabrikanNono
dros
de
•
I
'arça
bidrairlies
- Maura.
.11.ayar
Dr. Karl Thomas G .m.b.II.
lho para a produção -Ja polpa d.e Md uai asesallsoli a ft.
" •
Aparreiaantalailas madeira - Tio
N..0 90.aOrl
13ros Co.
pci.79'aa
a
apei•feit:41:10?ell las •
.-N.0 -.103 '.273 - Processo aa.ra
em garrafa tara-atai - Fabricas
N°
sas' 13-e°2-es-:•'° rgantes formar breclias em feclios•oorredi- em meios de -disposierin Co aradaPeai Ltda.
talaria da eampasiaaes della
c,:te Fask,ner
los. candenSadores ale aparelhos (1,'
N.° 9.9..751 - Cambio de 'veloci- - Tire Proaler & danible Co.
NP
106.183
- aperfeiçoam-era ar candieidnailos para qual i '--•
dades ialart nalariainas lia lavar rouNP. 97.310 - l'aoc osso a P erfert -• tos ao _processa de 1:ladearei-ia da General Electric Co.
pa - Rodalpha ste:nat
Asando de :abala d.e material de liga aça em camas-sor
aram
:ao • ?T a'S,
aperse i Ia mentos
NP 101.118 .Pracesso vara
- tinam Carla' Cora.
rios Rei-mies
Barbaclieicti
Da-,
a 4i:1(0 - 1)'. 13om i em
prol)
fabricação de preparações' aquosas' N.o 117 .362 -- Cornaressor a C3. ,
Soviete A noas-n.2e.
carne) da Silva Passos.
de aia-mantos e-ontem-10 resinas en- linda) rotativa para gás - Ju ra]
N.P 107.662 - Proaesso do...solda
981-72 ---- _aperrais-ara mentais
ag.ria
darceivais iniúv-ei em
Ardaria Cerird.
elatrica .sob a escor •ia fundida - era a:arai-as A tenha - Metalúrgica
CibL Societe Anona-ma.
N.° 97'..36.3 --a Pi.ocoss...o e apare- Vyskumny Si-ai-acatas
Wallit-,;- PS. )..1t-1'
101.72G - Prensa para re- 1110 para a larlaricaçao de metais por
A.G.825 - Uni grampo de seNP' 09.t..5 70 - .N(:)1 5(1
eni2
duzir materais -fibrosos a libras -, dissociação de sciaf carboactos - gurança contra, furtos slc automó-1 tipo da'''filmadera cinematográfica
The Eauer Eros- Co.'
Peclainey a,Sinhangnia Ale Paola ils veis - B. Cavilo Lanza.
com lama oia Mais objetivas móvel,
NP 101:982 - Ejefor de Saliva afiSrainuas el aletailuraiquits
N.° 80.159- Processo do extra- girataiina"Para- qualquer angulo cl-'
- Faina- ff Nardin •
soe.
Itran..f.i . 71.O',cle purificação de um hormô- ie
r-alh o
c,olf(2
)a1 1,4-arti. ,,H.,,, Srisast ião taa
9, 102..1-99 - la a-wai tis- o da
N.o 97.372 - NtiVO tipo 10 mo- nio pancreático aginclo sabre os
aradatrea Ale 'velarei:lado com servo tor a quataa tempos a c iclo oito ou centros
resolratairios - aales Paer- Nas-as Dl:ia-usa iv 4ie
cunhando imeamático auxiliar - diesel - Mario Siella.
re Da-nial .Santruoise.
[pada • IP . amaStras em' silos ds ler-.
Fabrica Italiana Masuali .11erelai
aao aiaa
pas
asao para es- N ..° 84.11:i
_Aparelho para atia renos a outros - alat haus. Torrys
S. .
fanai:ar e preparada I1U c:arreata do -collier e evacuar platei a/ais sólidas & dal!.
1-02:133a - Prcsacaan (1e eax- colha 13t4:1 1)11Q1
e51:31111).91' _Preparaliora dralastriella xiC.5 • N.° 99.957 -- Acendedor sail;.-ita
traaão eattasols-cala - Universal -Cilia Saciada Anona-ale
Akti- C.ornbustibleg.
pruaérfrogiies -ferimos fagareiros o
.
ai] Products
.
, auge -Sella-caiara
N.° 84.107 - Novo boné.- Jac- nálagos
i(onrw ti Ia rei z
!
- NP 59.933 - 1a)) npai'c du aun-' N.° 97 .W1 - Proa-essa aporreia au, es, 1Tacliberg,
.
N.°.,
505 - instalai-ia) • AlOfi- ;oado para fabriaei0 de Acato-aiatra as_cutio para' aut.oinavels
NP .85.Z91
Proaaada
s
insta- a rrasfamearto intermilenta para adcias Mecânica -Norma !Atai
eall forma granular e sua lação • para o enchimento estéril 'de 1 uas cinennatoartifiços - Marriair
N.° 79.773 - Processo do pura- , iurificação - Fixai Machine/a' And aervaia e a I!
tras behislas' c'óaLeaalo.
ficação- de TI/datai -1Charlie-a/ Carp.
bióxido de carbono.
"Bruno
NP-106.715 aa•Reciaienta
, .
Lalior'atóriaS
N.° 37.593 - Misturas d.e bor- Katiscr.
&idasJaocpies flanara,
- Latede harraelAa racha
de itiei° e palíniero
- Novos aPerfeicaaN.° 100.745 - Cixa lo guia lis
balias a 01J10 adesiva par'n lonas nico • cristalino . Patroa dieutos em salto reniavível para a otos 'para laminaaoros
tive aretka de pnaturhatioos - Essa etun Co.
,
calçados - Gionlano Bruno Bis- 1. ar & larshuntann G.
B. ' Il. .
Besaarcli .and Fngineering Co.
N.° 97.743 - Aperfeiçoamentos, marck.
•
N.° 100.780 -"Prosada) de t orN.° 9,0..ea3 - Processo de re- em Ou relativos ao revestitmasto
X.°
88.6311.lasicasso
pr^mt- fta-tacão de rocha - -Sten Engaall
,
NS'est, materiais em forma de' folhas
cuperação da man-casa:Mai
ração de mercúrio propilaréia.s. . N.S3 100.905 -- Molda do ia t'l 'Virginia • Pua) ,And Papei :- Co.
. Jfermorion. Ltd.
substituídas - Anhericaa liame, e tilar aplane:7m hia moldagem de
• N.o 91.09-1 Processa de, conNP 97.783 - Saito. de sapato em Products Cora. , o Netas
planos
.N. V. 'Philips
servai:aio de produtos bidroscapicos particular salto alto paaa calçada • N.° 91.210 - Plastificador estoai
1
alinhei]
fabricaria
e era particular do nitrato de amo- de senhora constituído par mata- tabilizador para resina pbliviniliNP 101.203 is-- Absorve-for afasnio OU mistriras a base de nitrato 'tal sintético e madeira - i Plast i ca - Food Machinery And Chemi
ia° - Balt Beranek Ana Newaaan
de amonio -- . Kaltenbarit a: Cie.
Anstak`
01 I

cal Cor

• 1 DC

•
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N.° 94.693 - Purificador de me- embolo - ACF Industries IncorNP 101.273 - AT)arelho e pua
N• 98.079 - Embelagem para
ceseo para a fabricação. de Olinda- tal liquido - 'l'he Babcock & WH- porated.
artigos de vidro - The M4111,
eike pl'ON'tdaS de peilonas de lera- cox, CO.N.° 104.143 a- Equipamento de Corp.
•
diaçlio - Gabriel. Corp.
N.° 95.418 ;J--• Aperfeiçoamentos soldagem a arco elétrico - WesN.° 98.777
Tretamento
N..) 101.•i93 a- Junta articulada em máquinas para lavar roupa - tinghouse Electric Corp.
vidro fibroso usado paia reforçar
para 1411401;14;io e veilacão para a Metalúrgica Servus S. A.
NP-104.339 - Aperfeiçoamento rceinas
Owens Cerning 1-Obermesma -----' 1:4)041 lNleellinevy arei •• NP 95.515 Aperfeiçoamento em unidades revestidas de aqtie- glas Corp.
Chimicat Corp.•
em . Unidade condicionadora de ar cimento elétrico e métodos de - N.° 98.826 - Apco•.'eiçoamentos
N.0 '102.a0a - ILeçipiente com- com filtro eletrosatático - Ge-. produção das mesmas - General em dispositivo para celheltii de
pri , st:I n el para l(tit.iiiies -- , .:ektiebe- neraiaEleetric,Co.
Electric Co..
milho - Pablo Celanese e Erneslaget Asti • a •peteanenes leemielal
NP 104.346 -Aperfeiçoamentos to José Bivona.
NP 95.525- Aperfeiçoamentos
l'abriker.
N.0 08.889 - Mecanismo de perem etampas para caldeirões ou re- em' ou relativos a instaIaçõee de
NP 10e.94)9 - Aparelho de rea cipientes semelhantes - Metalár- tração elétrica - Metropalitan cussão --- Anstalt Pire Die Enteeift:Neer:e:50 - individual de recipien- gine i Wallig S.A.
Vickers Electrical Co. Limited.
cklureg Von Erfinduneeo Und Getes de vidro - Froseiy atii-se Coa; - - N.°Y 95.695 Dispositivo Nc'eaN.0 109.023 - Um produto coa- werblichen Ansvondungen Energa.
N.° P3. 49j - Pielola elete-Oeuca treflizrador eletrolitico para ,o cole- djuvante do limpador na limpeza
N.o 99.23a - Processo' para a
- faittio Core of América.do para-brisa de automóveis racional por evapoN.° 103.aee o,..- p eoecase 'de fil- juilter'de refrigeração de motores de Simbassante Parabrisil Ltda. concentração
ração de soluções sensíveis a tem-.
de
combustão
Leo
Rudchenko.
bricação de recipieidee feltrados. - • • N.o ' 95.905 - Nõvo aparelho de
N.° 107.551 - Aperfeiçoamento priennc
ratura - UdIc Societé Anona'jtawley Products Co.
.
em du relativo a válvulas de dee-,
'condicionamento
de
ar
Werner
.N. 0 103 .7 at - teie pee i tiv o 4.1e
carga de líquidos - Romulo Car-', NP 99.268 - Um nõvo sistema.
avence de obra pine.l . mateuina de Ernst Schweizer.
raro.
de aproveitamento de roflexãr' por
N.°
97.468
Aper(eiçoam
'
eito
coetura -- The Singner yentrfactu:.
intermédio de prisma ou espelhos,
N.°
113.5a1
Aparelha
stoererre
estrutura
de
evaporador
e
mé,,
eine Cu.
usando duas ou mais objetivas
'N.° 103.9ea •- Aperfoil.:batliC11- todd' de fabricação - General "feiçoado Para descanso de ferro para obtenção de fotografias eselétrico - Carlos Po/lo.
era ou re/ativas..ri dispoeitives Electric Cb.
NP 119.260 - Aperfeiçoamen- táticas movimentadas oez cinerna
NP 91).056. - Aperfeiçoamento
do resfriamento para-Pliumbo fune para projeção - Selaaattão Cardido - 'lhe Nationat Sruelling Co. eni dispositivo para a revelação tos em sustentação de cortinas
valho Leme.
de filmes em rolos Alfredo Sgi- Alighiero Bearini.
Limitell.
N.° 99.271 -' Nóvo proceeso
N..0 69.433 - Um farol lateral
' N.o 103.93e - Processo de pro- gliano.
para
obter fotografia panorâmica
aplicável
em
automóveis
para
N.° 99.08 - Aperfeiçoamentos
duzir corpos de carboneto de silíde -qualquer ângulo de cobertura
- em cooladorea, semi-automativos iluminar a ala esquerda da es- estática ou movimentada - Secio - The• Carbcrunchun Co.
N.o 103.56ll - Indicador . de para ampleadores de foto aflora trada quando em cruzamento com bastião Carvalho Leme.
outro veiculo - Fernando Frit.
Serviços Gerais -. Fanor Peçanha - • Corro LoPez.
• NP 100.721. - AperfeiçoamenNP 99.153 ---: Aparelho para fa- telli.
Coutinho.
tos em vasilhames para o transN.0
74.060
Nova
matriz
para
N.o 56.616 - Processo aperrei- zer . gélo - Anthony .7. Ross.
N.o 99.333 -• Artigo de estra- forrar fivelas - Indústria xerez porte de leite e outros produtos çoados clo tratamento.. alvejantes
Oscár Cabido.
•
de polpa de sulfata • no aleejado turas compostas de vidro fibroso LtcLe.
NP
.
99.808
Novo
Motor Hi•
N.°
77.515
--a
Aperfelvxmeentos
' por um peroxido alcalino - Rua- e processos 'do fabricar tais argrampeadoreo - Metaiúrg,ica dráulico Volard da Cunha
tireas - Oweres Corning Fiberglas
falo Electro Chemical Co. Inc.
Borba.
Central Ltda.
. N.° 0.756 - Dispositivo tlistri- Corp.
NP 109.458 - Dispositivo ejetor
N.o
77.615
Aperfeiçoamentos
N.° 99.619 - Tra.taireento dei.
buidor de fita adesiva conjuntade blocos de- gelo - •General
relativos
ao
comando
de
sinaliza.mente com etiquetas - José Ma- vidro - Pittshurgh Plata Glass •
ção de elevadores - Alberto Du- Moters Corp.
nocl Azurza Ugarte. ,
Co.
N-0 160.753 -- • Prendedor de
N.° 1...039. - Aperfeiçoamentos N.° 49.1373 - Máquina .de lei- mant Villares.
peliculas - untou Carbide corp.
NP
79.=
Processa
para
a
em bicicletas - Padre. Aloisio tura e c/asai-ficarão de documentos
N.° 100.906 a- AperfeiçoamenInternational Business Machi- labricação de reehaas e de sua tos em ou com relação a moldes
Vienken.
.
aplicação
no
curtimento
de
couros
N.o 1.967 - Vedamento de com- nes Corp. •
para a prensagem a quente de
partimentos contendo. fluido - NP 180.503 - Dispositivo • de crus e peles - Bohrae Fettchernie objetos •achatados que são finos
H
G
.1‘41.13..
convergência
de
raios
'luminosos
- Caterpillar Tractor Co..„ .
em comparação com as suas -diNP 91.119 - Processo de pie-. mensões de superfície - N. V.
• N.6 4.081 - Nõvee ralador, - múltiplos - Radio Corp of Amei
paracio de nevas derivados do •
.
. . Esquadrias Meta/icap,•.131aneo & rica.*•
Gloellampenfabricken:
Savino S. A.
," ,•,.e . '•.NP 14}1.204 - Proeoeso e dispo- indol Societé Dez Usines ChiN." 101.245 - Tratamento de
N.° 85.828 - Espoleta 1 ap,erfel- .sitivo absoreedor de som -,--. Boit migues Rhorie Pot:Irene.
fâlhas de vidro - Pittsburgh
NP- 92.107 - Processo para fa- Prete GIass Co.
çoada para bombas r inicendiártas Beranek And New= Lima- Nicolas alakay.
,. a a e't,. c,-, ,N.° 102..738 - Aperfeiçoamento bricação do papel revestido - S.
N.° 101.375 - Processo conti( N. ° 88- 959 - NÔVG &positiva) em cliSpositivo de feclaame.nto do D. Warren' Co.
nuo de fabricação de bujões de
carimbador de cheques, e. . -notas tipo de energia armazenada para 'N.° 92.761 - Processo para tin- •enchimento para cilindros Inesorn geral - José Zaparopa Junfg. inu disjuntor elétrico - General gir e estampar com dispersões de traes
Bendix Aviar Corp.
pigmento - Farbwerke Hoechst .N. 191.451 •- Revestimentos
N.° 83.978 - Processo para. pre- Facetar co.
parar um co polímero de e l-geno N.° /02.erZa . - Máquina de fa- Aletiengeselischaft Vorm Meister hidrofugos pigmentados para ma:e urna olefina • alta insaturecia -e- zer papel - Olin Mathieson Che- Luciles Ba'uning.
•terias porosas ^ ou fibrosas • N.° 24.861 - Processo eperfe2i- Union. Chinalque -Belge S." A.
Uninon Carbide And:Ca/1)011 Corp. mical Corp.
N.° 9.531 - Aperfeiçoaanentos N. o 193.024 - APerfeiçoamente.s • çoado de dessulfuração e de desiN. 102.396 -.Processo de comde ferro fundido - So- bate a pragas animais e vegetais
em capacetes - Dr.Walter nage em ou cora relação a um. processo liciação
tette
IM
ectro
Chirole
D'Electro
Ire.
,- ,,'. r..! ' para prender uma extreraidule Metallurgie Et Des Acieries Ele- - Deutsche Gold Uncl - Silber
Scheidennstalt Vonnals Roessler.
N. ° 89.3 " 5 - Pr° eSSÕ3 Q1 1i1
12.- de um parafuso, pino ou. coisa ee-i" triques D'Eugbae.
cos - blerck Ee Co. Inc. ' e
. , rr.elliante, por meio de soldagem.
NP 102.436 - Dispositivo de
N» 95.196 -Registro e queima- insullamento para aspiradores de
NP 39.211 - Processo de pre-a
co
rp os
dor para gás •- Shogo Takalarant fios rompidos em fiadeiras pararão' de derivados -fa-de.J. ,--,-.1t•
e at„
a ium dispereitivo • para pôr em e Yoshio Narayama.
oxido 2 inerca pto-piriciina .aa',G :.
etni a,
a ,,,f,,,I,j, ,„,„„
Equipamentos Industriais Erdelyi
•N.° 95.247 - Instalação do ar, Ltda.
Alathieaon Cliemica3 CaFp,..:- 'kioei V..Philips
•":-.- - saIoallarapenfabrieken.
‘,...
'"... -."- l'' - - - - - - --condicionado para. veículos de N.o 102.726. - Um dispositivo
Ne) 89 . 419 ..._ Apee 'rel.ç..-pai
em disjuntar ara taca .,.... GeAeleaa! , .N.o. ier3.e.su• - Catalizadores de passageiros - The Budd Co.
hidrolizador de refrigeração para
, ,. a.. ,
polineerigação e seu lt.p para a
Electric Co4
NP 95.741 - Processa para
máquinas refrigeradoras - Soc.
N.° 91.002 - Proceaso wa.,, a polimealeação de . hafrocarbenetas esterilização temporária do. solo Industrial de Refrigeração Ltda.
N.0 102.888 Aprefeiçoamenprepar.veão de hiciroxi /' 3.,a , alataa i inaoaturacias - alohtecatrni SacieStauffer Chemin' Co.
pregna 20 ona - The Britieh tà • Generale Per L'aidustria MineN.° 97.047 - Maço/Oen de lavar tas em ou relativos a amplifica.
raria-c ehimica e Karl Ziegler.
Drug Houoto Lirreited.e
artigos domésticos a • quente' - dores de freqüência lntermediá.
•a
NP. 1e3.249 - Rações Animais Jahn de Zalduoado.
N» 91.e03 - Processo de preria para emprego eni receptores
pararão de novos ditiocarbataa
' eas it - Chae. Prater & Co. Inc.
N.° 97.198 - Um aparelha para de televisão - N. V. Philips
- Societé Des Ueincs Chinaiques i N.° 103.8r5 - Dispositivo elé- fotcarafias diretas - Isaac Li- Gioeilampenfabrieken.
Rhone Foulend.• .
•-- I trieo sensível a sinais dc pre,de- netzky.
N.° 102.908 - AperfeiçoamenN.° 93 035 - eledanisnicarota.j:. tarminado em particular c sinaliN.o 97.198 - Um aparelho para tos em aparêlhos de aviso de
the de contrapeso para tratores zadores de ultra passagem '- Irá- fotografias diretas - Isaac Li- proximidade - -Aliei Corp. Ge- Ceterpillar Tractor Co.
brica Italiana Magneti Mexei/1 netzky.
N.o 94.45a - Moritecatini, So- S.P.A.
.: 103.122 •--- Composições de.
N.o 97.969 - Aperfeiçoamentos neNvac
cletà Cena:rate Per L'Inclustri a I: N.0, 104.011 -- oBmba de ineeta- em dispositivo determinadar de poli olefinas não adesivas O... XI i ri e ra ri a e Chi:xá:ta.
I tivarnento de sucção do tipo de ação - Avel Corp Geneva.
Union Carbicle Corp.
-

f

^,

n

o ' ,•
.
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• N.° 103.959 - Processo de fabricar corpos refrata rios - The
Carborundun Co.
N. 0 104.158 - Caixa porta comutadores e em particular caixa
suspensa - La Te-emecanique
Electric .
•N." 104.477 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a capacitores ou condensadores elétricos de
condutor trespassante compreendendo um corpo - tubular dielétrico
- N. V. Philips Gloeilarnpenfabrieken
Aparêlho para
N.° 104.481
o tratamento térmico de materiais termo plásticos - Dunlop
Rubber Co. Limited
•
N. 0 106:941 - Mecanismo de
embreagem para máquinas de
lavar roupa incluindo um agitador - Enrique fremam:tez.
N.° 107.000 - Corantes contendo uni núcleo pirimidico seu
processo de fabricação e suas
aplicações - Sandoz S. A.
N. o 110.012 - Novo processo
de alimentação das caldeiras Romualdo Bertotuzzi Regazzi.
.N. 0 73.868 - Mecanismo de
direção para Veiculos infantis
comandados com os pés - Miguel
Aguiar .
N." 78.505 - Moldura para
cabos elétricos - Carlos Hall de
La Isla e Fernando Bali de La
Isla.
N.° 82.926 - Aperfeiçoamento
em pacotes formados pe.- recortes
formados de papelão corrugado
de tamanho igual e com pelo
menos dois cantos paralelos Ludwig Clemens .
N. o 87.281 - Processo de preparação composto - as cianos hi&luas - Rohm Haas Co.
N.° 38.455 - Processo de produzir novos derivados N alcollamino acilicos de esteres aromáticos de ácidos amino carboxiliFarbenfabriken • Bayer
cos

Aktiengesellschaft.

N.° 90.015 - Instalação para

a impressão automática da data

- siemag Feinmechanische
Werke Gmbh.
N.° 90.424 - Novo tipo de
molde tipográfico - Pedro Pinto
de Oliveira.
N." 91.033 - Aperfeiçoamentos
relativos a veículos rebocados • Sentinel (Shrewsbury) Limited .
N. 91.035 - • Processo de resfriamento de suspensões de oxido
de titanio em gases = Fabriques
de Produits Chimiques de Thann
Et de Mulhouse.
N.° 91.085 - Processo para a
fabricação de um composto' de
1:3:5 triazina - Ciba Societe
.
Anonyrne
N.° 91.827 - Aperfeiçoamentos
em transformador para soldadura elétrica por arco voltaico Rodolfo Argentino Sevilia.
N.° 94441 - Composição antibiótica aquosa - Chas . Pfizer
az Co. Inc .
N.° 96.787 Um processo
aperfeiçoado para a separação
ilas terras raras por precipitação
!racionada • dos hidroxidos
Pawel Krumholz.
N.o 97.228 -. Produtes poliméricos tingiveis e sua preparação
Montecatini Societa Generale
• Per L'Indfistria Minerária e Chi-

DIÁR:0 'OFICIAL (Seco 111)
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N.° 98.507 - Processo de PreNo 105.788 AperfeiçoamenN.° .94.790 Recuperação de
paração de copo'imeros e produ- I tos em ou com reação a deteto- polimeros de soluções - Thillips
tos obtidos pelo processo - So- res de freqüência Para caPtar, a Petroleum Co...•
ejete Anonyme Dite Polyplastic. variação de umâ' frectüência " caN. 95.007 - rocv sso para a ta- •
N. o 100.040 - Aperfeiçoamen- racterística de voz j:àzendo .:den- bricação de uni novo' antibiotieo tos em ou relativos a fabricação tro de uma só faixa de voz-rt-,. Ciba Societ e Anonyme.
N. 97.241 •- processo para prepade esteres de vinila - Vinyl N. V. Philips' Gioeilampega-.
rara uma nova composição antibioProducts Limited.
•
brieken.
tira - Bristol Laboratories Inc.
- N. o 100.066 - Aparelho de
N. o 105.886 - Apeifeiçoaineln- •N. 97.50. 1 - Processo para 'a fatingir para material fibroso - tos em ou relativos a sistemas bricação de 2,2 difluoro acediantrona
Obermaier do Brasil S. A. Equi- hibridos - N. V. Phillips
Ciba 'Societe Anonyme.
Gloei_
pamentos Industriais.
07.511 - Um novo mecanismo
lampenfabrieken.
• •
mola para o acionamento de brinN.° .100.157 - AperfeiçoamenN. o 107.835 - Processo de aper- .de
- José Modeslo Brangeri e •
tos em compressor, para frio - •eiçoar a afinidade de corantes quedos
José Dalberto Pottaluppi.
Jorge Federico Requena. -e artigos formados de polimeros
N. 97.681 - Corpos Basculantes
N.0 100.241 - Forno de retorta de alto peso molecular lineares aquecidos para veículos - Allwv
para pirolise de combustíveis - de alfa olefinas - Montecatini Products Corp.
Svenska Skifferolj e Aktiebolaget. Societa Generale Per L'Indústria
N. 97.705 - 'Dispositivo para
N.° 100.395 - Processo para a Minerá ria e Chimica.
impedir o choque no eixo das enxadas rotalk as de mirro tractores purificação de nitrila • acrilica, 70.526 - Aperfeiçoamen- ,Marukyu -Industria de Máquinas AgriKnapsack Griesheim . Aktienge- tosN.°
em ou relativos a prensagem 061as Ltda.
•
sellschaft.
.preliminar
de
.
vidro
laminado
Artigos
Refratários
N.
97.72
0
N.
100.477
Aperfeiçoamen•
encurvado - Pittsbourgh Plate Fundidos e Processo de faze-los tos relativos a fabricação de • Glass
'l'he Carborundum Co.
Co.
vidro em lençol por estiragem
i•
N.° 74.137 •- Novo estojo ro- 'N. 97.905 - Aperfeiçnmento em
vertical - Edgard Brichard e
sistema de bomba de drenagem para
Union Des Verreries Mecaniques tativo de embutir para guardar máquina de lavanderia - General
utensilios
domésticos
Mário
Belges.
'Electric Co.
N. o 100.615 - Espoleta per- Fix.
N. 97.944Grafite Aglutinado
N.° 76.339 - Processo para in- com
cutante de destruição automámetal - Foi•d Motor. Cu.
troduzir soluções aquósas até a
N. 98.189 - "Caixa para refrigetica - Hotçhkiss Brandt.
AdOlf Wollmarker.
N. o 100.653 - Novos compostos linha de contato entre o petro- rador Portt:til
N. 98.288 Novo mostrador luheterociclicos e . seus sais por lio e á água em jazidas de petróadição de ácidos - Parke Davis leo - Dr. Ing. Helmut Hugel. minoso para fotografias e outros -N.° 78.803 - Novo distribuidor João Baptista Pereira. •
& Co.
N. 99.513 - Máquina de lavar porN.° 100.656 - Processo para a para motores de explosão - tatu
- Edwal Cerri.
produção de novos compostos Oswald Gerther.
N. 99.643 - Aperfeiçoamentos em
animados heterociclicos - Parke • N.° 78.997 - Máquina automá- ou relativos a indicador de curvatura'
Davis & Co.
tica de velocidade regulável para
Laudo Products Incorp,
N.° 100.775 - Produto de fer- selagem de garrafas - Fernando
-N. 99.775 - Aperfeiçoamento C111
mentação Chas, Pfizer & Co. Angrelo Rios.
gabinetes para refrigéradores e uniHm"
N.° '79.811 -- Aperfeiçoamen- dades de • isolamento térmico para os
N. o 100.777 - Operação de- tos em processos para produção. mesmos- - General Electric Co. •
N. 100.063 - Processo e dispomáquina de composições para industrial continua de painéis
de regulação e de uniformiza- .
êsse fim - Ethyl Corp.
chapas ou fõlhas de conglome- sitivo
N.° 101.151 - Rele de contato rado de fibras minerais par- ção da pressão., •dos rolos de arrasto
vidros polidos em fabricação com tubo protetor - Siemens & ticularmente de vidro paia re- de
Les glacerles de LÁ Salubre S.A.
Halske Aktiengesellschaft.
vestimentos isolantes e outros e
N. 101.125 - ,Processo para a faN.° 101.317 - Aperfeiçoamen- os produtos industriais corres- bricação . de novos eopolimeros tos nas cargas ocas utilizadas pondentes - Vetreria Italiana Ciba Sociey!. Alawyme.
para a perfuração - Societe de Balzaretti Modigliani.
N. 101.227 - Mecanismo transfeSchlumberger Electrique procedes • N.° 80.523 - Aperfeiçoamen- ridor e inversor reversor para máSchlumbe Berger.
to em automáticos motorizados quinas de falÁK0o de vidros N.° 101.329 -- Processo para a para máquinas de malharia -- Lych Corg.' • 1 ". 101 387 -, .;1Iecanismo de esfabricação de novas tetrahidro Miguel Borrel,Altadill.
cape para ç• drrb C, unia máquina- de
dioxopirazinas - Ciba Societe
N.° 85.505 - Molde para en- escrever- 1)dt1inindo obter a vontade
Anonyme.
curvamento de vidro - Pitts- varias grandezas de espaçamento N.° 101.337 - Máquina para burgh Plate Glass Co.
•
Paillard-S ,.'X. •
selar garrafas - Helmuth
N. -,16i.487 Munidores imra máN.°
86.831
Aperfeiçoamen•
Zillmann._
tos em canetas tinteiro - Im- quinas de coinpor pneus - The GeN.° 101.685 - Junta corrediça portadora de Relógios Sul Ame- neral Tire 4.X: Rubber Co.
N. 101-,514 --flobertura flutuante
automática - Franklin Leyburn ricana S. A.
elètricamCnte isolada - Chicago
Lebus Sr.
N. o 89.977 - Aperfeiçoamen- Bridge. And.,Iron Co.
N.° 103.373 - Processo para
N. -1044557- -- 'Chapa litografica e
formar brechas em carreiras de to em ou relativo a processo
proees,soq. de, prepara-la - A.11;
fechos corrediços - Cue Faste- para beneficiar materia.s con- Dick
Co. ,
tendo litio - Internacional Miner Inc.
N. 101..692 , - AperfeiçOamentos
nerais
&
Chemical
Corp.
N.° 103.423 - Aperfeiçoamenou relidivos Co a tr ol e de temperaNo 90.465 - Composição de tura em,compartimentos de velculos
tos em base entarugada para
lâmpada direcional • ajustável - vidro - Owens Corning •Fiber- - J. Stõne & Co. Deptford Limited.
glas Corp,
General Electric Co.
101,886
Aperfeiçoamentos
N.
N.o 92.471 Processo,para relativos a iterivad g do :mino triaN. o 103.425 - Ligação elétrica
N.V. Philips Gloeilampenfazol
em fornalhas de eletrodos de fase redução de uma combinação não briekeri.':"
"
saturada por meio de um. metal
única - Elektrokemisk A. S.
N. 102,288 - .Processo de produN. o 103.652 - Processo e dis- ,alcalino 'ou alcalino .terroso.-,em ção
de dicarbamatos em 2,2 dinleoil
positivo para tratamento e espe- amoníaco diluído - N. V. Phi- 1,3 pinPanodiol - Aktieselskabct
.4
lips
Gloeilampenfabrieken.
cialmente para a secagem de
.
Grindstedvaerket.
N. 103.402 - Aperfeiçoamentos
substâncias pulverizadas •-! RuhrN.° 93.006 -.Fõlhas cle '' poliChemie Aktiengellschaft.
carbonatos terrnoplástitcos de alto ligas de , ferro e aluminlo - LangleY
loys• Limited. •
N.° 103.735 - Aparelho de P6so- molecular para fins de'ern-. A N.
Máquina de moldaFarbenfabrlken Bayer gem a106.949
leitura - The National Gash balagem
sopro e compressão e 'processo
Aktiengeséllschaft. •.
• de moldagem - The Osborn ManuRegister Co.
"
N. o 103.935 - Dispoeitivo de
N.6 93.803 - Composição. de-. facturing Co.
Foram- deferidos os seguintes pej unção eletricamente isolante tergente de pouca espuma didos de patente de modelo de utilipara tubos metálicos - Luigi General Aniline & Mim Corp.
dade em face do laudo técnico.
Bagnulo.
,
. - N.° 94.256 - Placas de vidro ". N. 72.052 --- Economizador de
N. o 104.282 - Produção. de para vitraux e outras- - Claudio cliamás de cspielteiras -- Artefatos
ferro - R. N. Corp.
Takeshita.
• de metais Industrin Brilux Ltda.,
•
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N. 78.766 - Nova. disposição "de
N, 105.417, - Chc. Pfizer d: Co.
pandeiro - Moldagem de Plásticos Inc.. - Sat4taça exigéncia.
• Sia. Cecilia Lida:
Edgard Montei Saint
, N. 107.436,
N. 81.268 - Nova chave. para ' tu- Pasfi - Seliafaça exigancia.
•
bos e porcas - Fia !)Z Facik.
X 109.423
1Zotaro Munia - SaN. '96.921 -- Novas buchas para tcsfacis exigência.
tomadas elétricas de pino Pollone
111.526 - Anita Albina de La
S.A. Indústria e Comércio.
Cal lanorente - Satisfaça exigência.
Foram deferidas os seguintes peN. 117.731 - Dello Menicucci e
didos de patenteada desassiso Indus- "Jahacut Ge.oi•g Kurlz - Satisfaça ex i
trial em face do laudo técnico. • ,
-gemia.
N. 118.523 --. Novo e originai de- i "(aN.
Marcelina
Garrido
senho ornamenlat para tecidos -- Satisfaça exigência.
S.A. Industrias Retinidas F. Mata'
a -Se,.
ram).
N. 117.530 - Novo C original deDivisão de Marcas'
senho ornamentrl para teci deis - 0.1 `)
S.A. Industrias Reunidas F. Mata-,
Ii. EXPEDIENTE DO DIRETOR
razzo,
•
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N.9 336.080
Hepatofigan - cl. •N.9 378.568 '- Sarsa - clasSe 3 3 - de Laboratório Afercex Ltda.
de Laboratórios Silva Araujo Rousse/
N. 9 356.168 - M - classe 38 - S. A:
de Mareovan Ferragens Comércio e
N. 9 378.572 - Saras - classe 2-Indústria Ltda. - com exclusão de de Laboratórios Silva Araujo Rousse/.
anúncios impressos, e sem' distilo ao S. A.
siao exclusivo da letra "M".
N. 9 378.573 - Sai-ao - classe 3 -a
N. 9 356.378 - Representações e de Laboratórios Silva Araujo S.
Con Própria Humaltá, Ltda. - de ReN. 9 378.693 - Italqsaara - classe
presentações e Conta Própria liamai- 17 - de Usina Itaquara de Açúcar e
tá Ltda.
Álcool S. A. - com exclusão de arN. 356.894 - Eldorado - classe mações, artigos não determinados ' de
41 - de Americana Bebidas Refrige- celulóide, réguas com escalas e escolas.
rantes S. A.
i•
N. 9 357.126 -• O Mistério Perfeito
N.9 382.630 - Soninha - classe 39
- classe 32 - de Giuseppe Camba- - de de Bambozzi a; Cia.
red.
Foram restauradas as seguintes
N. 9 337.821 - Favipax - classe 3
marcas
- de Union Chimie,ue Belga S. A.
Desarquivamento de modé.10' . InN.'? 358.019 - Super Sabão MorasDia 29 de janeiro * de 1962
N. 342.539 - Dilis - classe 42
dual dai
chin - classe 46 - Brasil Maraschin
- sem direito ao uso exclusivo da - le Indústria de Produtos Alimen.
Notificação
N. 109.021 - Novo tipo de pretidos Dilis Ltda
aaa
expreasSo super sabão.
silha para ligar fios - Ferdiuttudo a Uma vez decorrido 'o prazo de reN. 9 353.874 - Ecimea - classe 41
N.9
358.044
Eden
classe
36
Ciacomin - concedo o .desarquiva- curso previsto pelo art. 14 da Lei nú- de Paschoal Poppa.
de
J.
Dias
ar.
Cia.
Ltda.
mento.
mero 4.048, de 29 de dezembro de
Na? 358.356
Ultima Hora - cl.
Foram indeferidos os seguintes pe-. 1961 e mais dez dias - para evenas seguintes
• _Foram registradas
didos de intente de privilégio de in- tuais juntadas de recursos, e do mes- 8 - de Editora Ultima Hora S. A.
frases
N.
9
358.369
Green
Mia
-'
cl.
16
venção em . face do laudo técnico.
mo não se terido valido nenhum irtN.9 345.557 - Esta é que é a verEstrutura de papeliio teressada, ficam notificados os reque- 6 - de A. P. Green do Brasil S. A.
N. 77.721
dade ... Sinimbu é qualidade - el.
para recipientes' - Koppers Co. Inc. rentes abaixo -mencionados a compa- Comércio Industrial e Técnica.
N. 358.560 - Pisaria Dei Sol - 44 - de Cia. de Cigarros Sinimbl
N. 105.22:1 - Aperfeiçoamentos em recer a éste Departamento a fim de
ou relativos •cs tampinhas para gar- efetuarem o pagamento da taxa final classe 41 - de Lanches Puerta. Dal - de achrdo com o art. 121 do Código.
concernentes.à expedição dos respec- Sol Ltda.
rafas - lago Norloski.
tivos certificadas dentro do prazo de
N. 338.773 - Garbo uma roupa
• N. 70.309 -• Amaro -Albino Pi- sessenta dias - na forma'.do pará- . N. 9 359.495 - Martfeld - classe 4
que não se-acaba nunca - classe 36
- de P. C. Marfeld Cia. Ltda.
mantel. - Satisfaça exigência.
grafo (Mico do art. 134 do Código da
N. 359.496 - Matta.s Primeiras de - de Lojas Garbo S. A. - de adirN. 70.937 - Landi Industries Inc. Propriedade Industrial.
do com o art. 121 do Código.
F. C. Martfeld ai Cia. Ltda.
.
- Satisfaça exigência.
N. 9 239.109 - Monark, o maior
N. 360.289 - Mirassol-- classe 40
Alf Lysliolitt -• SaForam registradas ' as seguintes
N. 71.185
- de Indústria e Comércio de Ma- nome mundial em bicicletas - classe
tisfaça ekigência.
•
marcas
21 - de Fábrica de Bicicletas Moa
veia Mirassol Ltda.
N..91.093 - Bristol alyers Co. S. A. - de ecoado com o arN. 9 232.071 - Fortaleza - cansa
N. 361.877 - Forest - classe 23 nark
Satisfaça exigéncia.
tigo
121
de Código.
de Forest S. A. Fábrica de. ConN. 95.575 - alilton Del Nevo - 16 - da Sociedade Agrícola St Industrial
Fortaleza
Ltda.
dutores
Métaleos.
Satisfaça exigancia.
Foram registradas as seguintes
N. 9 282.391 - Continental - clasN. 9 363.079 - Sojarrik - classe
insígnias
N. 118.992 - Deutselie Tefelglas
Aktiengcsellsehaft Detaa -•Satisfaça se 16 - de Lages Continental Ltda. 41 - de Química Farmacêutica MauN. 9 235.020 - Cialg Royal - clas- rido Mela S. A. - sem direito ao • N.9 345.087 - Megatron classes
exigéncia.
uso exclusiva da Soja e Milk isola- 6, 7. 8. 33 - de Sociedade IndicalelacLecx1 Limited.
N. 99.006 - Regis Ribeiro Bala se 42 - Hay
damente.
Iria' de Máquinas Me gatron ladoN. 283.549 - Coimbra - - classe 7
(lino - Satisfaça exigência.
N.9 367.112 - Pangitrol - clasFe
de acanalo com o art. 114 do CóN. 99.86; - Frederico Wz4g 'ter - - de .1. Coimbra S. A. comércio e 2 -a Heyden Newpert Chernical Cor- -digo.
Indústria,.
Sal isrno exigéncia..
N. 378.447 - Regiolar - classe 33
N. 288.5. 50 - Coimbra - classe 49 poration - na_ classe 2.
N. 100.406 - Carga Morto - SaN. 9 358.356 - Gaatrogel a- classe - de Reglo/ar Limitada - de acórdo
- de J. Coimbra S. A. Comércio e
tisfaça exigência.
3
de
Laixmatórios'
Enfia
com
o art. 114 do Código.
S. A.
••
N. 100.837 - Mario r.anlatti - Indústria.
N.
9
3E9.030
Cruzeiro
do
Sul
N.
9
291.692
Coimbra
classe
28
Salisfaçà exigência:
Foram registrado: os seguintesclasse 8 - de Indústria de Garrafas
N. 100.861 - laiia "Alf. redu Mendes - de J. Coimbra S. A. Comércio e Técnicas Cruzeiro cio Sul Ltda. .
nomes comerciais
Indústria.
de Andrade e AlCle-io- ad.rade
N.
9
372.937'
'mar
classe
21
N. 342.120 - Roadmaster - clasSatisfaça exigência.
9
319.289
- Delrio Alimentos
N.
- Indústria de Carrosserias "Incar" dustrIalizados 8.
A. - de Delrio Ali.
. 101.283 - Antinap .s., ,lastataik se 6 - Máquinas e Rodoviárias Bra- Ltda. - com exclusão-de câmbio.
sileiras S. A.
mentos Industrializados S. A, - de
e Alie:dum Palatuk-• a)elisfaçca
N.9 374.404 2. Plus Ultra -• clas- atardo cem o art. 109 n. 9 2 do CóN. 9 313.009 - Agrobras - classe .19
galada .
se 34 - , de Fábricas Gernrade S. A. digo.
N.) 101.498 •a- iiyossat Itakkoiliogyo - de Agrobras Pecufsria, Ltda.
N. 9 375.311 - Fidalga - classe 46
N. 9 395.085 - Sociedade Industrial
N. 9 313.659
Tetrabi Flua - clasEabushiki 1:a ialta e 1,Sitasato
- de C/simica Industria Fidalg Li- de Máquinas Megatron Ltda. - de
Satis- se 3 - de Quinsiofarna•a Ltda.
•tacnkausho Shadan flop'
mitada.
•
Sociedade Industrial de Máquinas Me.
•
7,
faça exigência.
N. 313.903 - Duckolfin
classe 1
N. 9 317.048 - Vida Noturna - gatron Ltda. - de *acôrdo com o arN. 102.127 - Liblicy Owettsarord. - de Laboratórios Koélle Indústria
classe 3 Som, Indústria e Co- tigo 109 ri. 23 do Código.
Class Co. -- Satisfna ex-iflèneia• • e Comércio Ltda.
N. 9 352.327 - Companhia Inclusa
N. 102.399 - Internatioitais
N. 345.894
Aecarin - classe 3 inércia S. A.
1n.T. 9 377.049 - Spdt Light .- classe trial e Mercantil de Artefatos de Fer.
F1aeli. Inc. - Satisfaça exigaloia•
- de José Cargueira. Garcia.
* Cimaf - de Companhia Indus8 - de Sons. Indústria e Comércio.
N. 9 364.253 • Marrnicoc Colorama S.
N. 102.489 -- Metalorgica Paulista
trial e Mercantil de Artefatos de FerA.
*
S.A. - Satisfaça exigência. •' ' • - classe 8 -.de Metalúrgica Arfeld
N.'? 377.291 - Ray Tie -.. classe 36 ro “Chnaf" - de acôrdo com o or.,
N. 1(13.311 - General Eleaté pS.A. Ltda.
figo 109 n. 2 do Código.
a• •
m
- Satisfaça e xigi/eia.
N. 346.254 - Marmieoc Colorema - de Confecções Sparta S. A.
N. 9 372.936 - Indústria de CáriesN. 9 377.446 - W - • classe 36 N. 105 .54a -. Fi•'amfiss, ' Itoil'ar - - classe 11- -a de Metalúrgica Arfeld
Serias "Inca.r" Ltda. - de Indústria
de Waciyh Saade.
Ltda.
• '•""`
Satisfaça exigência.
de Carrosserias "Incar" Ltda. - do
N. 378.026 - Riacho - ctraae 6 a:cardo com o art. 109 n. 3 da CáN. 103.573 - Cintilo rt-es1W- Sa- • N. 9 316.255 - Marmicoc Futurarna
de
Laboratórios
Lepetit
Se
A.
-Cla4Se
8
-de
Metalúrgica
Arfeld
digo.
tisfaça exigencia.
.
•
•
Ltda.
N. 277.383
1.0001
classe 41
•
N. 103.606 - Antomatiens
de Richard Saigh Indústria e CoForam registrados_ os seglanter
N. 9343.246 - Ma yrs:leoa Fu tu rama
Control Ltda. - Satisfaça exigincia.
mércio
E.
A.
'
títulos
- classe 11 - d Metolúrgica Arfeid
N. 103.06k - Filterweç.e!ICanit
r•
N. 9 378.036 , - Riachó- - clame 6
litrnmel Gmbh - Satisfaça
. e,xigên.
N.9
344.982
Manufatura' Amaria
• N. 9 348.523 - Iri-Cortizon •- clas- -de Arno Sche.edlid - com. exclusão cana de Tabacos
•.
- classe 44 - de
de
cata-ventas.
se
3cia
Quinsioftuana
N. 103.820 - Fichael r.Sactis
O. Barros E: Cht. Ltda. - de acarclo.
9
378.112
--Puraban
classe
41
N.
Aktiengesellaehaft - Satisfaça,-exie- •
249.387, - Emblemática cl.
runs o art. 117 n. 1 do Código.
- de . A Leoneza de Conservas S. A.
gêncin.
16sOtto*Basengart Inchisaria
•la. 9 345.172 - Mercearia e Casa de
Cordeiro - classe 8 Frutas Athenas - classe 41 de
103.923 - •The Vale , And. Catnércid . S. A. • • • . . N.9 .373.123
N.
•
Tom He •Mano fr. et ti ri lig Co.
SatJsz
N.4j 352.455 - I la C -• classe 8 ,- - de 'Cordeira Irmaos.
Irmãos Rournbedakist - de ctieterdo •
faça exigência.
de International Real.stance Companj
N. 9 378.142
Vomitais-- classe 3 com o art. 117 n. 1 do Código.
N. 1al.008 - Nos o 'férapeatiatc. • arf9 353 -.789
Abessa - * cia.sse 36 - de Laboratório aosna Ltár.
N. 9 345.989 - Cerealista Brasil -Laboraiorium S.A. - Sad9faça •
- de afeias • Abessa Ltda.' •
-. N. 9 318.181
Pulvotiazamida - classe 41 - de Rayenundo Paduan gência.
N. 9 355.433 '- Solar , clas.se 46 classe 3 - de Cia. Química Rhodia de acórdo com o art. 117 n. 1 do cá•
digo.
N. 101.356 - Farbeitiabrikeri. .-- de LeVer Brothers Posa' Sunlight Brasileira.
1SJyee Aatiengesellsellaft -a.Satisfaça. Ltd.
com' exclusão ale sabão de • X. 9 378:188 - Primavera -a- clas- , N.9 345.495 - Auto afecinica Jus- •
•
exigencia.
qualquer qualidade.
se 43 - de N. Cintra. '
'
sara - classes 6• 11 - 21 41

1

•
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33 - 47 - de Auto Mecânica Jussara Limitada - de acôrdo com o
art . 117 n. 1 do Código.
N. 348.283 - Hotel São Paulo classes 33 - 41 - 42 - 43 - 43 de Francisco Lopes de Siqueira - de
acôrdo com o art. 117 n. 1 do Código.
N. 377.491 - Casa de Portugal
- classe 33 - de Casa de Portugal
- de acôrdo com o art. 117 n. 1 do
Código.
Foram indeferidas as seguintes
marcas
N. 206.774 - Princesa - classe
36 - de Fábrica de Calçados Elite
Limitada - em face do registro número 21e.358.
N. 225.501 - King - classe 23 de Plásticos King Ltda. - em face
dos registros 193.512 - 149.993.
N. 259.584 - Coimbra - classe 38
- de Helio Ceryalho Coimbra - em
face do registro 258.462.
N..9 260.858 - Coimbra - JlasEe 44
- Fabrica de Cigarros Canis° S. A.
- em face do registro 258.462.
N. 9 342.717 - Vigor - classe 41
- de Massas Alimanticias Vigor Limitada - em face do registro nún-.ero :133.805.
N.9 342.558 - Refina -= classe 36
- de Severino Meties de Souza em face do rebistro 245.977.
N.g 142.604 - Imperial - classe
32 - de Imperial Indústria e Comercio Cie Papéis Ltda. - em face
do registro 240.512.
N, 9 343.453 - Café Ouro de Votuperene:a - classe 41 - de Fernando
Reis Blundi - em face do registro
ri. 252.055.
N. 9 344.504 - Brasisul - classe 41
- de Brasisul Importação e Exportação Limiteda - em face dos registros 153.022 - 165.190 - 217.997.
N. 9 344.932 - Fluorsan - classe
3 - de Laboratório Zambeletti S. A.
- em face do registro 227.640.
N. 9 344.933 - Fluorsan - classe 48
- de Laboratório Zambeletti S. A,
em face do registro 227.640.
N. 9 345.007 - Eder - classe 36
- de Confecçaes Efer Ltda. - em
face do registro 195.691.
N. 9- 345.145 - Luso' Brasileira classe 40 - de Fábrica de Móveis
Luso Brasileira Ltda. - de acôrdo
com o art. 95 n. 5 do Código.
N. 245.282 - Percal Estoril classe 23 - de S. A. Indústrias Reunidas F. Materazzo - em face do
registro 148.916.
N. 9 345.813 - Palmeiras - classe
41 - de Palmeiras Indústria e Comércio de Bebidas S.A • - em face
do registro 241.632.
- N. 9 34.6.549 - Paulista - classe 6
- de Indústria Paulista de Máquinas para Calçados Ltda. - de actado com o art. 95 n. 5 do Código.
- N. 348.251 - Santa Terezinho, se 41 .2- Padaria Santa Terezinha
Clas
Ltda. - em face do registro 167.437.
N. 9 349.884 - Emblemática - cl.
47 - de Otto Baumgart Indústaia e
Comércio S. A. - em face do registro 195.921.
N. 349.886 - Emblemática - cl.
- 28 - de Otto Baumgart Indústria e
Comércio S. A. - em face do registro 195.921.
N. 352.827 - Wünder - alasse 6
- de Wunder S". A. Indústrias Eletrônicas e Metalúrgicas - de acôrdo
com o art. 95 n. 5 do Código.
N. 9 356.375 - Isparta. - classe 34
- de "Sparta" Comércio de Tapetes
Ltda. - em face do registro 179.168.
N. 9 356.783 - Astra - classe 1
- de Farbenfabriken Bayer Aktienseaellschaft - em face dos registros
194.483 - 194.484.

N. 9 367.192 - Durai - classe 16
-a. de Magnesita S. A. - em face
dos regiatros 153.596 - 196.0581
N. 367.368 - Primor - classe 41
- de Arihur Fernandes de Animem
- em face do registro 227.431
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N. 9 237.736 - Teste Bombas Diesel - classe 6 - Teste Bombas Diesel Ltda. - em face do art. 95 n. 5
e 16 do Código.
N. 9 357.738 - Espeidiesel - classe
6 - de Especidie.sel Ltda. - de acôrdo com o art. 95 n. 5 e 16 do Código.
N.9 357.769 - Atas - classe al
- de São Paulo Alpargatas S. A.
- em face dos registros 146.893 196.276.
N. ? 358.124 - Vestidos Eden classe 36 - de Vestidos Eden Limitada - em face do registro 184.918.
N. 358.144 - Ypiranga - classe
1 - de Lojas Ypiranga Ltda. - em
face do registro 192.589.
N. 9 358.317 - Duracron - classe
1 - de Pittsburgh Plate Glass Company -- em face do reg. 196.701.
N. 9 359.099 - York - classe 36
- de B. Adela Cos. - em face do
registro 239.387.
N. 359.487 - Super - classe 8
- de Super e Peças e Acessórios Limitada - de acôrdo com o ara. 95
n. 5 do Código.
N. 9 359.542 - Meiamine - classe 3
- de Thos, Leeming & Co. Inc. em face do registro 173.518.
N. 9 3e1.329 - Brasil - classe 16
- de Serralheria Artistica Brasil Limitada - de acôrdo com o art. 95
ri. 5 do Código.
N. 9 362.368 - Paulista - classe 4
- de Companhia Paulista de Produtos Florestais - de acôrdo com o artigo 95 n. 5 do Código.
N. 363.339 - Parbel - classe 36.
- de Indústria de Calçados Durex
Ltda. - em face do registro 166.898.
N. 9 365.457 - Multamide - classe
3 - de Astor de Matos Carvalho em face do registro 235.389.
N. 9 372.467 - Meias Vera - el.
38 de Textil Kirillos S, A. Fábrica Sta. Edwinges - em face do
registro 246.762.
N. 374.119 -a Past Air - classe 1
- de Kaspar Winkler & 00. Inha-

ber Dr. Scheaker Winvier - ejii face
dos registros 162.167 - 183.201.
N. 9 377.229 - New' Block - clas
-se16dAlbertodaCst,Lopes
- de acôrdo com o art. 95 n. 5 e 10
do Código.
N. 9 377.529 - Galo Branco - ol.
23 - de Textil Galo Branco S. A.
- era face dos registros 1g'9.050 159.051.
Foram indeferidas as seguinter
frases de propaganda
N. 9 377.313 - Diretamente do Produtor ao Consumidor - classe 41 -42 - 43 - 46 - de Venancio Pereira Veloso - de acôrdo com o artigo 125 n. 2 do Código.
oram -indeferidas as seguintes
expressões
N. 359.512 - A Primeira Farinha
de trigo enriquecida lançada no Brasil - classe 41 - de Moinho aelmi
Dei S. A. Indústria e Comércio de acôrdo com o art. 125 n. 2 do
Código.
Desistência de processos

marca - Niphanoid - prorrogadd,'
oom averbação do contrato de exploração a favor de Winthrop ProductS
Inc., por despacho de 20 de setembro de 1948.
.1
The Sydney Rosa Co - no peaido
de apostila, do registro - 244.076 marca - Zoarin- faça-se a aposti-.
la conforme reque
rido.
The Sydney Ross Co - no pedido
de apostila do registro - 244.370 - marca -- Rubina - faça-se a apostila conforme requerido.
N. 9 229.669 - Brasilina S. A. Importações -aguarde-se o térmo número 160.624.
N. 9 348.274 - de Lanches Nova
Americana Ltda. - aguarde-ae o
tarrao 233.551.
N. 9 388.469 - Medicamentos Alopatieos Nacionais S. A. - nada há
que deferir.
N. 393.440 - Signorina Crecções
- de Oscar Alves dos Santos - clichê publicado em 11 de dezembro
de 1958 - foi mandado prosseguia
reivindicando côres.
N. 9 388.011 - Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de
Bebidas e Conexos - prossiga-se com
exclusão da classe 42 e reivindicando
como gênero de negócio, o constenta
das etiquetas.
N. 386.012 - ComPanhia Antarcaica Paulista Indústria Brasileira de
Qaebiclas e Ccniexos - prossiga-se
com exclusão da classe 42.

Osram GMBH- declara a desistência do tarmo 267.408 - marca
- Ambra - anote-se a desistência
e arquive-se o processo.
Distribuidora Paulista de Madeiras
Ltda. - declara a desistência do têrmo 390.833 - 390.834 - 390.836 -marca - Dipama - anote-se a deProrrogação de marcas
sistência e arquive-se -o processo.
Santas & Moraes - declara a deN.° 493.149 - Najacie clas,a 35
sistência do Urino - 489.729 - têrmo 492.841 marca - Pilar - ti- - de 1VIalharia Arp S A. - p ee -tulo - Laticínios Pilar - anote-se gue-se o registro.
ocesso.
a desistência e arquive-se o Pr
Diversos
Diversos
N. 9 389.503 - Noscatos - LaboraThe Sydney Ross Co. - no pedido tórios Lutecias S. A. - fica sem efeide apostila do registro 244.0'70 -- to a exigência publicada no boletim
de 15-1.1962.
Arquivamento de processos

Salário Virmo
Decreto n.° 51.336,
de 13 de outubro de
196?

DIVULGAÇÃO N.° 853

Preço : Cr$ 15,00

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

N. 268.251 - Indústria e Comercio de Rádios Giltrônica Ltda.
N. 9 270.302 - Brasileira de Mineração Ltda.
N. 9 290.08 - - Robert Riedmiller
N. 9 309.419,- Mario Andrade Braga
N. 9 323.450 -- Carlos B. Ferreira
& Filhos. Ltda.
/%P. a 334:.744
Acisa Automóveis,
Caminineee Importadora S. A.
N. 9 335.443 - Laboratório Americano' de' Êeranuedterapia S. A.
N. 9 344.074 - Domingos Spolidoro
345.709 - Reformadora Novolar Ltda.
354.749 -a, Companhia Ni pci
Brasileiaa de Crédito Financiamento
e Investimento
N.9 353.780 - Folha de Ourinhas
Manoel Maria dos
N '355.878 aL Gráfica Nipobras
-T,tda.''
.
Marangon
,
▪ 262.360 ^-- Henrique Paes
' Loureiro Jr.
NP 362 -829 - Valere, Perfumes
ilo Braeit S. A.
N.°. â61:218 - Instituto Brasileiroade Relações Internacionais.
j • 'N.° 36 ,1 . .263 - Otto Frederico
Cannean.
NP 3e6.589 - Le,ibus Mendel
N.o 306:733 - Indústrias 'NunIzin Itrigtrglio S. A.
1 N.0 -367.275 - Consul
5111,,Nmelicaria de Mineração.
367.478 - caté Javari rn4.11'istria e Camarcio Lfda

,
"()0 , inan-feira 1
n

•
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S. A. White Mai'tins ttran.s- para ser anotada nas marcas Piro.sol
enn f acções da
N.o :1d9 .1 12
N. 92.966 - Lab. Ducto S.A.ferência para o seu nome da paten- -"Urnas 344.177 Miranol tèr- Ind. Farmacêutica. - Satisfaça ext.TarapaS
te
n.
42,225
privilégio
de
invenção)
mo
351.652
as
alterações
de nome) gência.3
a, 0 : ,1 10,185 - Calçadas 1:eantor
- Anotem-se as alterações.
- Anate-se a transferência'
N. 392.967 - Lab. Mesquita Ltda.
•
.
Simpson International Limited
- Satisfaça exigência.
_Antonio Honor de Brito Sz Cia.
N.o :170.270 -(transferência para o seu nome da (transferência para o seu nome da
N. 392.968 - Lab. Mesquita Ltda.
'Monas
• , „patente em. 43.335 privilégio de M- marca Jacira - térmo 361.9861
- Satisfaça exigência.
•
N.° :17 2 .12 - -\1: 1 11111.I1(
°(' veneção) -•-• Anote-se a transferência. Anote-se a transferência.
N. 392.976 - Miranda Decorações
1Itind i n1 Lida.
Standard Screw Co - (transferênElena St. de Binding, Erica Ritter aada. - Satisfaça exigência.
N. o 3 7 2.18 8 - laihriea de 1.111- ela pata o seu -nome da patente MI- Von Koun, Carlos Pedro Ritter Von
N. 392.092 - Máquinas Lo Fumo
ta gVerniss's Ployae lida,
amero 47,241 privilégio d einvenção) Kouh, Lrnesto Guiihermo Binding e S.A. - Satisfaça exigência.
N. 393.500 - Empaire EletromecftAnote-se a transferência.
N.o 37".(551;
Erwin Frederico Binding - (trans- nica
Ltda. - Satisfaça exigência.
ferência-para
o
seu
nome
da
marca
lIlLlIlhI S: .‘
Wernar Wenzel e Dietrich H. Schme. zp4o
Granja
Califórnia
tèrrno
408.191)
N.° :172.9(18 -- Atesusto "linaela wencke - (transferência para o seu
N. 393,512 - Leon Grebler Comér"nome tia patente n. 51.307 pri- Anote-se a transferência.
cio t Indústria S.A, - Satisfaça
de invenção) - Anote-se a
exigência.
Caducidades de marca
N.° 37 1 .55 7 --li a i:lima Retalha- vilégio
transferência.
.Mah,rinig
do ...a
N. 393.514 - vina Sociedad de
Soclète
Anonyrne
Trebal
(rio
pediGlax.o.Laboratories Ljmited (transN.° :17 1.7 7 - Bar Coa',1111do de caducidade da marca Trebel Responsabilidad Limitada. - Satisferência
para
o
seu
nome
da
patente
faça
exigência.
PIO ' Josprr Ltda. •
199.578). - Considerando que a
5L847 - privilégio • de invenção) ir
N. 393.526 - José Simões. -- SaSpadari na
impetrante
da
declaração
da
caduN.° 371.781
- Anote-se a transferência.
cidade- não trouxe ao - processo as tisfaça exigência.
N. 393.527 - Agostinho Coelho.
°laxo Laboratories Limite-ti (trans- provas de desuso da marca mesmo
N.o 27i .788 - finnoriandro llie- ferência para o seu nome da patente
- Satisfaça exigência.
depois
de
notificada
a
fazê-lo
esta
da Ltda.
N. 393.528 - Manoel Tôrres Es• - a. 51.638 - privilégio de invenção) Divisão denega o pedido de caducitavas. - Satisfaça exigência.
N.° 17i .8 I 1 - ido! Comércio - Anote-se a transferência.
dade.
•
N. 393.529 - José Simões. - SaGlaxo Laboratories Limited (transimP0ri ae '10 Ilapiaaaatiações Lana.
Exigências
tisfaça exigência.
N.0 3 71.82 - indústria a fio- ferência para o seu 'nome da patente
494.530 - Manoel Paes Tõrres.
n. 49.811 - privilégio de invenção)
Roberto Martini (no pedido de - N.Satisfaça
()tétano da Caliataos Irvell "Lida.
exigência. ,
Anote-se
a
tranafevincia.
averbação
de
contrato
na
patentaNp 3 7.1;8 2.1 - rorgraf Fornovo393.531 - Manoel Paes Urre
:.
priv. de invenção 35.793). - Sa- - N.
Brevets
Acro
Meaaniques
S.
A.
Satisfaça exigência
dura (irá firo Li,!:),
tisfaça exigência.
(transfeesência
para
o
seu
nome
da
N. 310 3.533 - ManCel Vines So1ndits1 ria e C(1N.° :IV( .8 r,
Colúmbia Reoords Inc. (no pedido leves - Satisfaça exigência.
patente a. 51.224 - privilégio de
1114 5 1 . 0i') 410 .‘1.14,f(li),:, 110 :5101ais
invenção) - Anote-se a transferên- de n(Svo prato de exigência na marca
N. 393.534 - Agostinho Coelho. lex r,ifla.
no 119.402). - Satisfaça exigência. Satisfaça exigência.
cia,
Taorilaz
Emiti()
Vickers
Incorporatad
(no
pedido
de
N.- 393.535 - Agostinho Coelho.
N.° 17 1.8 11 8
Glaxo Laboratories Limited (transferência para o seu liame da .potente contrato, de • exploração na marca - Satisfaça exigência.
1andoe1n0.
N. 393.528 - Cia. Internacional
48.556 - privilégio de invenção) Vickers n9 198.479). - Satisfaça
Oeganizaçao
N.° :17i .87()
exigência.
de Financiamentos Interfinance. - Anote-se a transferência.
'.t.laradei Udu.
Ortho Pharmaceutical Corp. (no Satisfaca exigência,
Union Carbide Corporation - (eciï
N. o :171.871 - Oreninização CoN. 393.539 - Acadeinus. - Satispedido
de averbação de contrato nas
para
ser
anotada
na
patente
rifin):arreio' \larallei rija.
marcas nça- 219.445 - no 219.753 - faça as duas exigências.
ro
51.901
privilégio
de
invenção
a
N. o (7 1.011a -- 1)ecaar1 Decora- alteração do nome) Anote-se a n-k' 220.324 - n? 196 ..910). - ApreN. 393.540 - Mitroplast Indústria
e Comércio de Plásticas Ltda. - Sae5 o da GeratiVea o .1rtela1os Lida. alteração.
sente os clichês.exigência e prossiga-se consiN. o 37 1.9 17 - Josa Jusliao 8oJosé da Rocha Canano (junto a tisfaça
Amelia Luisa Anon - (transferênderando que a requerente chama de
1(elad a Janot di MaUos.
cia para o seu nome da patente nú- marca n 76699. - Satisfaça exi- anlicação como sendo género de neN.° 371 .11 -, - ,1 es(.. Sanit(1...
mero 56642 - privilégio" de inven- gência J. (5,:, E. Atkinson Limited gócio.
N, 0 i75 .1o!, _ j1d].4,10 maia
ção )Anote-se a transferência: • (junto a marca ne 166.395) .. - SaN. 393.590 - Bernardo Landa -tisfaça exigência.
SritIsfaca exigência.
. 1;tíla
Pittsburgh -Plata Glass Co (transCooperativa Agro-Pecuária Alto
N. 393.592. - Banco. Moreira SalIlE'imofi. ferência para o seu nome da patenN.° 371). I 11 Sitienlinana.
te n. 102.402 - plivilégio de inven- Aaquari Ltda • (junto a marca a5 les S.A. - Satisfaça exigência. 209.737). - Sati
sfaça exigência.
N. -303.122 - Comercial e ImporN.° 17 1 ).1(+7 - El1om Extrata ção) - Anote-se a transferência.
Fiebratel Indústria Eletrônica S.A. tadora de Máquinas Hidráulicas CoJatai 1a.,11(rica 1 Nojos para Afeitar
Coill S. A. Fiação Fitilhos e Bar- (junto
a marca n e 25.661). - Satis- metal Ltda. - Satisfaça exigência.
T.nciastr1a1 y Co.nereial Sociedade bantes -• (pede para ser anotada na faça exigência.
N. 393.127 - Produtos Alimenticios
marca n 177.079 - Com - a alteanoni111:1.
Ltda. - Satisfaça exlWillys Motors Inc. (junto a marca L•inguanotto
ração de nome) Anote-se- a altegência
.
N :i75.171 - :\(11rentite ()relia- ração de nome, pagando a devida 1-19 -217.480). - Satisfaça exigência.
N. 393.456 - Fernando Rocha. na de ,almeida,
N. 318.776 - Kelman & Cia.
taxa.
Satisfaen exigência..
N.° :175.17a -- AsIltemor ()faliaE. Cari- Leoni Ltda. - (transferên- Lida - Satisfaça exigência.
N. 393.464 - Org anização InforN. 355.689 .- Aratani & Cia. mativa Brasileira Ltda.
-11a da Almaida.
cia para o seu nome da marca - Satisfaça
Ltda
Satisfaça
exigência.
Poças Ge - B-astos Cruz (Ias Almas n. 52.524)
N.° :17n.181 exigência.
N. 385.552 - Confecções de Rou:
Laboratório Calceon Ltda. -GA o
pas Paz Ltda. - Satisfaça exigênN. 0 3 75.18 5 zz-- Alarvados: Neves - Anote-se a transferência.
Diversos
cia.
(transfarencia para o seu nome da
edailio de MenezN..
N. 392.674 - Abril Lida ProsÉ. 392.100 - Indústria Metalúrgi:4Ç-0 375.202 --• ("I tado do Regnias marca Calceon a, 162.619) - Ano- ca Ramos Ltda. - Satisfaça exigên- siea-ne considerando órgãos de pute-se a transferêncie.
d a Flamengo.
blicidade como publicações impressas.
A. O. Smith Harvestore Products cia.
peneessas.
.Arquival,o-Se
N. 393.197 - Dnvid Comes de
- (transferência para o seu acN. 392.367 - Soe, de -Imóveis e
me da marca --Harvestore núme- Incorporações S aturno Ltda. - Sa- Moraes. - Prossi g a-se com exclusão
dos artleos grifados.
ro 179.299) - Anote-se a transferên- tisfaça exigênci a.
Divis;i0 Jurídica
393.501 - 393.502 - 393.503
cia.
N. 392.685 - Cia. Brasileira de - Na.
393.5(4 - 393.507 - Enaire EleKibon S. A. Indústrias Aihnentl- Investimentos C.B.I. - Satisfaça tromecanica
Ltda. - Prossiga-se
r•XPEDIENTE DO DIRETOR
cias - (pede para ser anotada na exigência.
com as exclusões citadas pela 5, Pesmarca
Kibon
n.
217.248
a
altequisas,
Ns.
392.687
392.688
Orgal
Dia 29 de janeiro de .19ã2
•
•
ração de nome) - Anote-se a alte- Organização Comercial Distribuidora
N.s: 393,546 - 393.557 - 393 . 563 e Financiaclora Ltda. - Satisfaça Innocenti Societa Generale Per II
7 -ánsfedlicia e alteração de nome ração.
ile titular de processos
Gorham Corp - (pede para ser exigência.
Industria Metalurgica e Meccanica.
aaotada nas marcas - Sterlino - • N. 392.690 - Irmãos Gaiotto Ltda. - Prossiga-se com as exclusões ciNotificações - São convidados 03 n. 227.690 - Gorham - n.. 247.C58 - Satisfaça exigência.
tadas pela S. Pesquisas.
requerentes abaixo mencionados a - as alterações de nome) - AnotemN.
392.710
American
.
Home
comparecerem a ê.ste Departamentd se ar alterações de nome.
Oposição
Products Corp. - Satisfaça exigêna fim de efetuar o pagamento da
Eloy. Binaldi e Nelson Vidal (Cano- cia.
taxa de transferência e alteração de
Nilsa Borba (oansição ao têrmo ne
ferênciN..para o seu nome do título' N. 392.895 - Indústria e Comércio
nome dos mencionados processos:
Administração Predial São Luiz - Artepapel alabaquara Ltda. - Satis- 393.658 - titulo: Tavares CabeleiC.loyana S. A. Indústrias Brasilei- n. 239.448i - Anote-Se a transfe- faça exigência.
reiro de Benedito dos Santos Tavares).
ras de Matérias Plástica& - (ao" pe- rência.
•
N.
•
392.949
Indústria
Química
dido de alteração do nome na paSetto Maior S. A: Tecidos e ArmaI
tente n. 3.088 modélo industrial) - rinho -. (pede para ser anatada na Indaial de J. J. Enns. - Satisfaça
Notificação
exigência.
Anote-se a alteração de nome.
marca SMC 40 n, 254.661 a altera
N. 392.962 - Armênio Alvim BarE' convidado Cia. ipe Bradielra
Dow Corning Corporation (trans- ção do nome) - Anote-se a alteraroso. - Satisfaça exigência:
Ind. e Comércio S.A. Cibic a comferência para o seu nome da paterad ião do nome.
•
p
arecer a êste Departamento a fim
392.963 - Lab. Mesquita Ltda.
Li n. 34.107 privilégio de" invenção)
Laboratório Vetifarm Limitada cie tomar conhecimento do pedido
- Anote-se a transferência.
-'pede para ser anotada na marca - - Satisfaça exigência.
de
caducidado requerido por Doces
N. 392.964 - Lab Mesquita Ltda.
Kirnberly Clark Corp --- (transfe- Vetifarin - tèrmo .340.477 a alteraConfiança S.A. Indústria e Comérr . nata para o seu nome da patentas rão de nome) - Anote-se a alteração - Satisfaça exigência.
na marca Balas Campeão . no
: J0.977 privilégio de insenção) - •d.e nome.
N. 392.965 - Medicamentos Alo- cio
186.183, e dizem o que fôr do -s"..1
oáticos Nacionais S.A. - Satisfaça, interêsse
aasia»-se a transferência. pagando a
Nifroein S. A. Indústria Comera
no praz.* im p rorrogável de
taxa devida.
cio de Produtos Químicos - (pede exigência.
60 dias,
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Ti.5 111510 N: 125.305
TÉ:11.M0 N. 125.165
ramente tronco-cônico, cota base maior
st apresentar na forma de corpo ligelDe 21 de dezembro . de 1960:
De 28 de dezembro de 1960
TERMO IV' 119.985
voltada para o alto e inferiormente doHans Lorenz — Santa' Catarina.. 1
Depositante: Baumgartner Fréres
tado de região onde o diâmetro de.
De 16 de maio de 1960
Modelo Industrial para — Nove, S. A., firma suiça.
•
cresce rápidas:len:te para baixo, en- forma ou configuração de Máquinas
Pontos característicos de: "Relógio
Mcardo Otrarrto E, Cia. Ltda.
quanto que superiormente se rosqueia de lavar • ouPas. de mesa" (Modèlo Industrial)..;
!
•
Estado da Guanabara.
tampa circular, estando o mencionado
Modélo Industrial — para: Nôvo corpo (1) dotado, lateralmente, de remodélo de uma caixa serpentine, para baixo retangular, a qual abrange, aprouso doméstico.
ximadamente, um quarto de circunferência do frasco.
Segue o ponto 2.
Privilégios de invenção

TERMO N' 125.024
De 26 de agôsto de 1960
Noborn Fajita — São Paulo.•
Modélo Industrial para: , Nôvo tipo de lavador -de copo:
1 — New° modelo de urna caixa
sepertina, para uso doméstico, constituído de uma caixa-serpentina propriamente dita, com uma entrada e urna
saída para líquidos e caracterizada
pelo seu formato cúbico com uma tampa superior:
Segue o porto 2.

t

1.°) Nova- inrma otr configuraçã o
de máquinas-- de lavar roupas, caracterizada por consistir no formato de
urna barrica, constituído por uma
Pluralidade de aduelas, „slispostas em
tinia a circunferência da referida
barrica e consolidadas por três arcos,
dispostos equidistante:1:mile ao longo do corpo dá referidPbarrica.
Seguem-se os pontos 'It'e 3.

Pontos coracterislicos
Relógio de mesa, caracterizado por
ser . prismático, isto é.' por apresentar
três mostradores ligados entre si por
estreitas paredes retas, de cada urna
_das quais Se projetas inferiormente
em , pé, apresentando, pois, três pés
que assentam sare um corpo tronTERMO N' 121.594
co-cónico cuja base maior está voltaDe 29 de julho de 1960
da para baixo, corpo êsse que, além
'MIMO N. 125.166.
de apresentar em sua periferia incliAnibal da Fonseca — Estado da
De 21 de dezembro de 1960
nada uma pluralidade de células foGuanabara.
to-elétricas, é ligado por uma baste'.
trans Lorena — Santa Catarina.
14rodélo Industrial para: Uma nova
..Modèlo Industrial para — Nova central e uma Placa de base di
tampa de_ bisnagas.
forma ou configuraç:io de máquinas metro bem menor do que o dito corpo, sendo que o tipo do relógio, mak
de lavar roupas.
ou menos triangular, é plano e apre1 — Nôvo tipo de lavador de copo,
senta, próximo dos seus vértices, unta
constituído por uma haste cilindrica inhaste vertical enciumada Por uma estercepatada por um cortt em sentido
fera; tudo substancialmente corno
vertical, caracterizad6 pelo fato de ser
descrito e representado nos desen bintroduzido 'numa das extremidades da
ane:COS.
haste to mesmo plana vertical, uma
peça de material malcavel esponja
URMO -N. 125.306
ou não, peça esta, com a configuração
De
28
eilaiembro de 1960
de um visto de topo.
Depositanti::
Baumgartn“ rrércs
• Seguem os pontos 2 e 3.
S. A., firma suíça.
Pontos característicos de: "Relógio
de Mesa" (.:n!odèlo Industrial).
TERMO N . 125.133
De 30 de agôsto de 1960
1 — Uma nova 'tampa de bisnagas.
Onesinio Luz de Andrade — São
caracterizada por consistir unia corpo Paulo.
ogival &a, tendo por base uma parte
Modelo Industrial para: Nôvo tipo
cilíndrica, internamente provida de rosca e, o seu ápice solidário a um aro. 4e brinquedo.
Stgue o ponto 2.
TER/UO.1\1 9 104.298
Depositada em 6 de agôsto de 1958
Patente de Modélo Industrial.
Titulo : Um novo modèlo de recipiectes para pastas.
Requerente: Produtos Químico e
Farmacêutico Real S.A. — Paraná.
Reivindicam-se, como elementos
constitutivos da novidade, o coatcódo
dos seguintes pontos caracterist;cos:

1 New() tipo de brinquedo; caracterizado por se formar de um tablado emoldurado, tendo . impresso as'
usuais demarcações do campo para o
jbgo,de Bola, ao Cesto e, nas extremos
dos lados: menores •tun furo prõtéjido
por um anteparo e pequeno cesto por
'
tini mvo modelo de recipiente baixo de cada fures.r
lefa pastas, caracterizado pelo fato dc— Segue o ponta 2': !•
à:
;
.1k
.

1. 4 ) Nova -foima ou configuração
de máquinas de lavar roupas caracterizada por consistir em formato de
uma barrica, constituídas por uma
pluralidade de duelas, dispostas em
circunf e rê ncia da referida barrica e
conholidadas, por três arcos, dispostos equidistantementc da referida
barrica.
Segue-se o ponto n." 2.
TERMO N. 125.441
De 27 de setembro de 1960
Pontos ctiraclertst ices
Fontes —
Luiz Pollax d.
São. Paulo.
Relógio rírelsa,, caracterizado por
;
tipo ser piramidal, isto é, por apresentar
Modeio Industrial para: Nov,'
trê.s nrosradores em forma de triánde bebedouro para aves.
gulos isóseeles ligados entre si Com
o vértice mais ponicagudo para cima,
formando urna agulha de que se pro- •
;leiam tás hastes encimadas per une
pequeno corpo ovóide. sendo que dos
vértices da base do corpo piramidal
se projetam para baixo e para dentro
três pés que rászeritam:sóbee um coo::
1
po tronco-0.1ç . cuja base maior esrtá voltada para baixo,. corpo êsse que.
1à 7além de apresentar em sua periferil
inclivada uma pluralidade de células
tipo
de
bebedoupo.pura.
-- Novo
foto-elétricas, é ligado por tuna basaves. constituído de corpo longe :na te central a uma placa triangular de
configuraçãO de uma canaleta. caracte: base de dironetro bem menor que o •
rizado essenciabneute por ser as extrer dito corpo: tudo substancial:nade
miciades fechadas e .moldadas, na brrna . corno descrito e represe:1'Mo rra .c
„
.
,apexus..
,
.senhos
1
ligeira da letra U. Szgue o ponsto.7,.

PP6.1"~drAlrign-MirY

•
TitlIMO N. 125.197
De '21 de dezembro de 1960
llerrmann S. A. Indástria
de Tintas e óleos Rio arando do'
Sul,
Modéj o Industrial para — Nova
Maleta para embalagem de tintas e
materiais para pintura.
... •

apresentar visto de perfil, a configura-1
ção de tira polígono. Segue os pontoil
2 e 3.
'ISRMO N. 125.436
De 19 de setembro de 1960
Prudenciano Pereira — São Paulo.
Modélo Industrial para: Novo tipt.
-de alarma contra roubo de residéncias
á geral.

TERMO N. 125.494
De 3 de novembro de 1960
Nelson Gobatto — São Paulo.
Morféia Industrial para: Novo revestimento de vinte ornamental para recipientes em formato de barriletes.
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'são levemente chanfrada ou de
outra modalidade qualquer adja.
centes, dando ao conjtento o ve.
deiro formato de revestimentos.
— Seguem os pontos 2-3.
TERMO N. o 125.537
De 26 de outubro de 1960
Arthur Felisberto Monteiro
São Paulo.
Modelo Industrial para — Novo
tipo de mesa de fixação com plataforma es•cainoteável.

— Novo revestimento de vimr.
ornamental para recipientes em formato de barriletes, caracteriz'ado por uio recipiente revestido inteiramente por
tiras laniinadas- de vime e por ser dotado. em seu lateral. de tinia boca com
um ressalto e uma .alça próximo da
1.°) Um liávo ~alo de maleta
para embalagem de tintas e SCIIIC-•
lhantes, eat l acterizado por consistir
em duas partes ou caixas retangulares longitudinalmente pela base, seudo o interior das caixas provida de
compartimentos adequados nas quais
são colocados os vasilhames de tintas ou outros petrechos para imitora.
Segue-se o ponto ri.. 2.

referida boca, também revestidas.
Segue o ponto 2.
Gb2

.

•

,u4.

Nowo tipo de alarma contra

roubo de rqidências em tgeral, caracterizado pelo fato de posâuir uma base
triangular onde faz junção de vários
sinos que à aproximaçãO um do outro
formam uma abertura ria configuração
da letra V. Segue o ponto 2.

• 1. 0 Novo tipo de mesa de fixa.
ção com plataforma escamoteável,
constituído por um retângulo onde é ajustado uma ._prancheta,
formando um conjunto articulável,
TÊRMO N.° 125.4si
caracterizado pelo fato da pranDe 3 de • novembro de 1960
• cheta deslizar-. .se em qualquer
sentido amoldando-se, ao formaMaria Giffoni — São Paulo:to da parede. — Seguem os ponModelo Industrial para — Novo tos 2-3.
tipo de panelas conjugadas. •

TP.11M0 N. 125.410
De 30 pe agAsto de 196n
Júlio Fur1m:110 C,onfórto — São
Pau lo •
Modélo Industrial para — Ncix o
Juro de protetor para coador de café.

TËRMO N. 125.4Ç7
De 26 de setembro de 1960
•
Laura Podesta Ricardo — São Paulo.
rslodélo Industrial para: Nava tii.o
de tômbola para crianças.

k•e.t• r

TÉRM ON.° 125.543
De 29 de outubro de 1960
Amantino Ramos' de Freitas —
São Paula,
Modelo Industrial para — Novo •
modelo de porta-toalhas plástico.

b*I13.

•n•••-•

IV7

C

.° Novo tipo de panelas conjugadas, caracterizado pelo fato de
ser apresmitadas em carcaça cij1;",1
lindrica, levemente cônica, pro vii.
3. i
i0 4,3
1
da de bordas que terminam em
°5
'_ã
)
3 '...
•
.
pequeno aro inacabado, que moldam-se no conteorno de uma ou
outra panela. z— Seguem os pon— Novo tipo de pennbola para tos 2-3-4.

,___

crianças, caracterizado por ter figuriilhas diveritdas ou educativas, baseadas
na flora, na fauna c na história do
TÉR.M0 N. o 125.502
mundo em geral, no lugar dos nútn:ros
1.") Nóvo tipo pzoletor para coa- usuais nos cartões e pedras da tõmbol-t
De 27 de outnbro de 1960
dor de café. caractorizapclo fato comum, Tudo como descrito no preAdelino da Conceição Pereira e
de ser apresentado iitinificorioi
sente memorial e ilustrado nos desepor uma nhos e cliché em anexo.
Antônio Pereira — São Paulo.
ul rico sopeei ormoil
tampo, a qual la teil4rweif'stipresenModélo 'Industrial — para Nov
t
ta uma ¡dura liciade_çfC"
tipo de blocos de pedras para reforma de degrno s •
Tf.:12M0
125.458
vestimentos pré-fabricados.
sega ent-se os pontosDe. 26 de setembro de 1960
.

T1'n10 N.„125 . . -1A )3
•

,1).? 22 de se ti:1111kt cit..' '1960

Podesta Ricardo — 1 São Paulo.
Industrial para: Novo tipo
de dominó para • crianças.

Luiz Pollux de , Barros, Pootes
São Paulo.,
tipo
111oLtélo industrial pilra: No'
.1
um. douro.
ilc

1. 0 Novo modelo de porta toalhas plástico, caracterizado pelo
formato original das boi:os e do
arco, acima descrito e apresentado no desenho anexo. — Segitein
os pontos 2-3.
TERMO N. o 125.527
De 14 de outubro de 1960
José Francisco Vieira — São
Paulo,
Modelo Industriai para — Novo
tipo debico para torneira.

.

Novo tipo de dominó para
crianças. caracterizado por ter as ' pedras" 'do jôçtó ao invés de pontos de
marcação. figurinhas divertidas. educa.tivas, enl. ,..elnas. bandeiras e insígnias.'

Tudo couto descrito no Presente mento— Novo tipo de com:douro ca- rial e ilustrado nos desenhos e
• •
racterizado pelo fato do comedouro eu' anexo.

. 1.° Novo tipo de blocos de pedras •para revestimentos pré-fabricados, constituído em' uni pal:
nel,cle cimento ou de qualquer outro material equivalente- com 4„eus
respectivos meios de en qaixe, caracterizado pelo fato de compreender em unia superfície - fina de
material especial assim como cinamto. coufiginação substancialmente retangular ci:jas bordas'

frr

1. 0 Novo tipo de bico para for.
neira. caracterizado pelo fato de
ser uma um tronco cômico provi.
do de um orifício vertical 'o qual
se amolda no inferior dg bico en?.:.
tre unia' extremidade- outra.
Segue /nos pontos 2-3.
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TERMO N9 125.641
ado estrcito que roube. a lâmina, do um , modélo de conf ig'
TERMO N. o 125.554
uração orildtudo substancialmente como descrito nal e completamente diferente dos
4 de outubro de 1960
De 4 de novembro de 1960
e repreaentade, -no 'desenho anexo. até hoje fabricada; — Segue o pon, • 1,1".': . to 2,
Pedro Ivan de Araúja d Tosetti —
'José 15 ezzo — São Paulo.
SãO Paulo.
. 41
--Modelo Industrial para — Novo ' Modelo indústrial ' para nôvo tipo
Tadaddi0 No 125.659
tipo de torneira elétrica.
TERMO
N 9 126.555
de cortador de pudins.
11 de outubro de 1960
18 de novembro de 1960
Marlene Arduino — São Paul000
Modelo industrial para; nôvo tipo, ; r Requerente: Joseph Meszaros
-São Paulo. de enrolador para cabelos.,
...•
Título: Novo modelo de sala para
rodas trazeiras de veículos.

• I1

•

/
la — Novo tipo de cortador de pudins, constituído de uni arco retangular tom cantos arredondadas,. caracterizado pelo fato do asco tomar
a corliguraçÃo da letra U invertida
— Seguem os pontos 2, 3 e 4. •

1. 0 Novo tipo de torneira elétrica, caracterizada por ter um reservatório que abriga a resistência
elétrica montada num tubo cen-trai, por onde sai a água quente,
tubo êste fixado na tampa do
aludido reservatório, a qual tem
lateralmente uma abertura para
ligação ao cano de entrada da
água. — Segue o ponto 2.

?At-.

ra=r-dia
1

19 — Nela° tipo de enrolador paru
cabelos, constituído por uni tubo cilíndrico, feito pela combinação de
TERMO N9 123.621
uma mola espiral revestida com uma'
tela de material maleável, tubo este
11 de dUtubro de 1960
que recebe internamente unia peça:
Alfredo Mathias Júnior — São cilíndrica confeccionada de urna liasPaulo.
te torcida a qual prende uma pluralfModelo industrial para novo Opa dade de fios de nylon ou de qualquer
outro material apropriado, caracteride roupa com fechamento.
zado pelo fato dos fios de revestimen1
to cruzarem entre si;;à , semelhante
de uma malha, — seguem as pontos
2e3
TM- MO N9125.640

at\
-

t

10 — Novo modelo de saia para rodas trazeiras de veículos, formado por
placa supellormente com bordas aproximadamente em semi-círculo, caracterizado pelo fato de que Inferiormente se apresenta reentrância que
se iniciando na parte posterior progride até atingir Cerca de dois terços
da extensão total, para, então, terminar rapidamente em trecho horizontal, sendo tais bordas inferiores orladas por frizo que acompanha exatamente a reentrância. — Segue o
ponto 2.

4 de outubro de 1960 •

• "
TadaMO N 9 125.55e
4. de novembro de 1960
José Pezzo — São Paulo
Modelo industrial para novo tipo
de nipel para fins vários.

TERMO N9 128.14t
Pedro Ivan de Araújo Tosetti
G de abril de 1961
São Paulo.
Requerente: Tecnogeral S. A., CoModelo industrial para nôvo ti n o
' rnércio e Indústria (São Paulo).
de cortador de bóio.
Pontos característicos de original
configuração na cabeça de parafusosrebites e análogos.

19 — Novo tipo de roupa com fechamento, caracterizado pelo fato de
roupa apresentar una capuz suave-.
mente trapezoidal com as laterais A
e B levemente inclinadas ,que se
amoldara na gola da roupa, constituindo uma- peça única — Sanem as
pontos 2 e 3.

lo — Mv° tipo de nipel para fins
vários, caracterizado pelo de que as
suas extremidades externas apresantarn uma pluralidade de dentes que
/firmam as roscas, na configuração de
dentes de serra. -. Seguem os pontos
2 e 3.

•
TERMO Na 125.933
17 de janeiro de 1961
Zivi S. A. Cutelaria —7'-RI0 Rio
Grande do Sul.Modelo industrial para cavo para
facas, Sacões e similares.

TiaaMO N9 125.618
• 24 de outubro de 1960
Sebastião Pereira de Godoy — São
Paulo. ' Modelo industrial para novo tipo
a
de brinquedo.
,
( do..

' Cabo para facas, -facões e similares, caracterizado por ser constituído
,por ura corpo trapezoidal cuja linha
superior é reta. e cujos lados astraldas;
toa são oblíquos, sendo reto o lado
que recebe a lamina e arredondado
o lado oposto, ao passo que a linha
Interior é sinuosa e sendo ainda que
as superfícies laterais compridas são
providas de uma parte central ligeiramente
saliente que nasce no lado
tipo de brinquedo, con19 — Novo
estreito
trazeiro
do cabo e que deum
cone
aberto,
por
meio
ndo em
rásti
do qual uma peteca pode ser atirada parece. mais ou menos na parle me-'
apanha no ar, numa competição digna deste, notando-se ainda que
das superffelos laterais comprientre dois ou mais jogadores. —
_ Se- uma
das se revira para fora, alargando-e
gue o pote 2-

— Novo tipo de cortador de bolo
constituído de uma haste recurvada,
haste esta, provida de um cabo levemente cilíndrico e cónico, caracterizado pelo fato da haste recurvada ter
uma pluralidada de pequenas hastes
colocadas paralelamente e verticalmente, tomando-as em conjunto, a
configuração de dentes de pente. —
19 a— Original configuração na CaSeguem os pontos 2 e 3.
beça de parafusos, rebites e análogos,
caracteriza-se pelo fato de na cabeça do parafuso, rebite ou análogo, da
Tf2RIVIO N9 125.809
configuração sextavada, semi-esférica outra, ter moldada, em relativa
liada janeiro de 1961
profundidade, a letra çS), cuja zarHugo Muller — Estado da Guana- te central desta letra pode apresenbara.
tar-se com maior profundidade que
Modelo industrial para transporta:. as suas extren‘idades. — Segue o
dor de unidades para dispositivo de ponto 2.
soma em caixa registradora.
TERMO N9 128.154
d dèUri1 de 1961
Companhia-Industrial Brasileira, de
calçados vulcanizados, Vulcabras S.
A: — São Patild.

i

iI
•

•

'
a•

•
Pontos earacterf;tte,
N8vo modélo de •
para dispositivo de soma eni caixa
registradora. .caradaerizado por con- *Aço a ser mJidado t m 1.,o-..:áeha ou
sistir em um chassis, codie •ser( mon- materkt: Ãe.-nelhant-4, caracterizado
tado una conjunto de peçaa, formall- peio fato de compreender, na zona

19 — Transportador de timidade.s

da sola propriamente dita, unia série
de depressões tranversais retilineas
que atribuem, ao solado, em elevaçau
lateral. uma configiunao em dente
de serra cujos dentes terminam à altura do arco de pé, em seguida a dois
de menor extensão e que não alcançam os bordes do solado; e pelo fato
de que u zona do salto, de maior es-,
passara, como de praxe, apresenta de
preasaas análogas que lhe atribuem
em elevação lateral, a mesma .eorifiguração ein -dentes de serra. --- seguem os pontos 2 e 3.

TÉRMO N . ° 128.399
De 17 de abril de 1961
S,. A . Indústrias Reunidas . F.
Iglatarazzo — Estado da Guanabara.
Desenho industrial para — Nay°
e original 'ornamento para tecidos
ar -

I

nqr,

TERMO N 9 128.aC4
de abril de 1961
Manoel Kheriakian S. A., Indústria
e Cornarelo de Calçados — São Paulo.
lvtodélo industrial para novo modelo de k °lado de boaracba.

Pontos característicos
— nvo modélo de solado de borracha, caracterizado por compreender inicialmente, e na narte é'ciaresponelente A sola proprfamente dita,
uma pluralidade de frisos tranversais salientes, configurados em arcos
de círculos concêntricos, com a cora

'cavidade voltada, para baixo, tendo
seção triangular e estendidos até as
proximidades da biqueira, onde é prevista .uma área extrema inteiramente dotada de pequenas saliências estriadas irregulares; e r na parte do
salto sendo previstarTanibént urna
•
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pluralidade de iguais frisos transversais em arcos concêntricos, porém
com a concavidade voltada para ci311A, frisos estes intercalados entre

duas áreas extremas..- ambas inteiramente dotadas também de saliências

estriadas irregulares; tudo Substancialmente como descrito e ilustrado

nos desenhos anexos.'
,

TERMO N.^ 128.6-15
De 29 de março çle 1964
Leandro Augusto —,,São Paulo.
Nloclilo Industrial pkra ~4 prática Embalagem para
queiro.
. • 't
gq.

'•

.

I • ,

;••):111!'‘

••••••

431,11,
ifl'11(to

mas

das c distanciadas itre si lernm.,
compostas deretánguos maiores
e menores. Os . retângulos maiores,
medem 48-35min.', são colocados
no sentido vertical, com a distância de 15rnm". de um para o outro,
e estampados e mcbr viva chapada •, os retângulos menores, em
cor clara, chapada, medindo ..
x 24nini., ocupam o espaço deixado entre r-s retângulos maiores
sobrepondo se parcialmente a éstes, dando a impressão de uma fita
clara que atravessa os retângulos
escuros. Todo o conjunto estampado em duas côres Ware fundo
branco, com efeito de tecelagem.
Segue o ponto 2.

.
•1-1.°) "Nôvo e original desenfio
,f
qpnamental .para tecidos" em cô-'
res constrastantes e variadas, caeterizado Por compreender motivos representando plantas coral,
dás quais as maiores medem ....
2'70 x 240nu2.:, as médiasa1260 x180mrn., e as pequenas, 'mais -ou
menos, 140 xq lOmm.: Além destas
existem grupás de três fplhas milito estreitas e compridas e grupos
de duas fôlhas. Todos os motivos
colocados irregularmente •sôbre o
fundo, ligados entre si e estampados em três cõres contrastantes,
chapadas, sendo os motoivos médios estampados em duas tonalidades da mesma côr; urna clara e
duas escuras e coni a mesma- côr
são feitas as nervuras das fõlhas
compridas. A c& mais clara dos
corais algumas Vezes aparece como
sobreposição nos motivos Maiores.
Observa-se, ainda, que alguns dos
motivos dos corais pequenos são
brancos, de reserva do fundo da
peça, bem coro as pequenas flôres jogadas irregularmente sôbre
o fundo, êste estampado em unia
côr viva, chapada, reservando todos os motivos em côres. O conjunto está realizado em cinco côres vivas em estampa cóberta.
Segue o ponto 2.

TÉRMO N.° 128.401
_ De 17 de abril de 1961,
S.A. Indústrias Reunidas ia.
Matarazzo — São Paulo e filiai
no Estado da Guanapara.
Desenho industrial-para — Niivo
e original • desenho ornamental
para tecidos-.
:10

-ta

• ,

-

-
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res contrastantes e variadas, ca.

racter:zado por compreender motivos representando fôhas, gran•
des, bastante compridas e; algumas delas, em forma- espiral.
Dentro das fõlhas existem pequenas flôres, todos os motivos, péxém, li.gados entre si e formando
um desenho continuo, fiando a
impressão de estilo "barroco". As
Rilhas e as fiares são estampadas
em quatro caras contrastantes, reservadas em pequenas manchas
irregulares, e dentro das fôlhas pequenos pontinhos ora separados,
ora formando riscos. Todos os mo.'
tivosa no entanto, contornados por
meio de filetes grossos em côr
préta que lhes dão realce, estando o conjunto realizado em cinco
cores sabre fundo branco e estampa coberta,
Segue o ponto 2.
TERMO N. o 128.404 De 17 de abril de 1061
Desenho industrial para — NU()
e original desenho ornamental
para
- tecidos.
S. A. Indústrias Reunidas F.
Mataraazo — São Paulo e filial na
Guanabara.
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1. 0 — Nay ° e original desenho
ornamental para tecidos, em ciares
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos
representando uma estampa que
se repete, medindo 22 x 22mins. e
reperesntando unia fantasia do desenho "pied de poul". Os motivos
são colocados regularmente, tanto
no sentido vertical como no sentido horizontal com a distância
de 8 nuns.. O desenho lembra
Uni quadrado recortado nos 4 lados, formando no meio do recorte uni pequeno triângulo, do qual
saem riscos, sempre ccuservando a
mesma direção. O conjunto é realizado em uma côr escura, chapada, sôbre fundo branco.
Segue - o ponto 2.

www+.10

4

1.0 — Navo e original desenho
ornamental para tecidos, em côres contrastantes e variadas, ca
por compreender mo--racteizdo
tins representando doze estampas diferentes, colocadas irregularmente no fundo, que lembram
os desenhos de arte moderna; motivos êstes estampados em côr
viva, chapada, com fletes finos e
"picots" em volta, numa cir mais
clara. Alguns dos motivos são dispostos no sentido vertical, enquanto outros se, apresentam no
sentido horizontal'. O espaço livre,
entre os motivos descritos( varia
entre 30 e 60mm. O conjunto é realizado em duas caras sôbre fundo
branco, com efeito de tecelagem.
Segue o ponto 2.

TERMO N. 0 128.400
De 17 de abril de 1961
S.A. Indústrias Reunidas P.
Matarazzo — São Paulo e filial na
TÊRMO N.° 128:402
Guanabara ••
S.A. Indústrias Reunidas F.
Desenho industrial para — NU() Matarazzo — Sã.o Paulo e filial nu
TERMO I\19. 128.405
e original desenho ornamental Estado da Guanabara.
para tecidos.
De
17 de abril de 1961
Desenho industrial liara — Niivo
S.A.
1
,
original
desenho
eruarnental
h-insulas
Reunidas P. Matae
razzo — São l'aul,) e na Guanapara tecidos.

bara.
Desenho ta l.iiEt,:al rara .NOvo e ori-'

ginal desenho ortn, mental para tecidos.
•

li

PONTOS CARACTERISTI46S •'
1. 0 ) Prática embalagem para.Ipcdras
1.°) "NU° e original desenho
.t isqueiro, caracterizada por ser cons- ornamental para tecidos" em côt tpida de urna pe c a interlça de mate- res contrastantes e variadas, cai.; 1 plástico de forma retangular, , coo- racterizado por compreender mot ido no centro, colunas, entre as quais,
1. 0 — "Nôvo e original desenho
tivos
representando
listras
dispe! Q.s. iutersticios, ficam alojadas 'as
eti- ornamental para tecidos" em côpostas no sentido vertical, rep
- as de Isqueiro. — Seguem os pontos

tF

tt

•

-1°) Nóvo e Original Desenho Ornamental para Tecidos», em cdres coatrastantc's c variadas, caracterizado por
_ n•
-- •
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compreender motivos represertando listras 'dispostos no sentido o:dica], intercaladas c reotidas, sendo: umas de
23nun , estampadas em uma cõr viva,
chapada, reservando no fundo branco
ms pequenos motivos de flõres c folhas
que formam uma grinalda colocada no
centro de ,:ada listra, grinaldas que
segue a mesma dileção vertical c apresentam pequena diferença em cada
nova listra. Outras listras, mais estreitas, isto é, com 8,5min, cada unia, tendo desenhos que imitam moiré» realizados por meio de Wetes finos, listras
estas estampad 'IS cm Côt mais clara
que a das listras largas. As listras descrikas se intercalam. ,destacando-se, dos
lados das mais estreitas, pequenos motivos. em forma de meia luz, colocados
regularmente estampados em cor preta. Todo o conjunto estampado em
três cores sobre fundo branco. — Segue o ponto 2.

TÉRMO N. o 128.403
De 17 de abril de 1961
S.A. Indústrias Reunidas F.
Matarazzo — São Paulo e filial
na Guanabara.
Desenho Industrial para — NOvo
e )riginal desenho ornamental
1.r2 :a tecidos.

Fevereiro de 1962

terior. Outra listra, ainda, -com
"drados em cor clwa e côr escura, quacontrastante com (I da primeira listra des,crua, e, fina1:no-1k, nova listra ccun
quadrados braacos c da côr imais c Iara;
da listra que a Lutecede. Listras c stai
que se intercalam e apresentadas eia
quatro cores sobre fundo branco.
Segue o ponta 2.

cle qualquer outro material rnaleavel
apropriado para esta finalidade em ehr
e tamanho desejado, caracterizado ' pelo
fato de ser uina .pcça recortada em forma triangular que se amolda facilmente entre as pernas da criança, tornando
a configuração de urna calça, recem
nascido — Segue o ponto 2.

n L]
•

TERMO N" 128.407

TERMO N:" 128.434
De 1 de março de 1961

De 17 de abril de 1961
~
MO'y'SCS Nesanel Ejcb. — São Paulo.
S.A. Industrias Reunidas F. Mata: - Modélo Industrial — para Novo Tipo
razzo ---- São Paulo e filial 'jia Guana;. de Luva pra Forno, Fogão- e outras.
bani.
, Desenho Industrial — para Novo " e
Original Desenho Ornamental para tecidos.

TERMO N 9 128.408

1.0 — "NI5vo e original desenho
ornamental para tecidos", em
S. A. litclústrias Reunidas F. Mata- côres contrastantes e variadas,
razzo — São 'Paulo e filial na Guana- caracterizado por compreender
motivos representando xadrez ir•
bara.
Desenha Industrial para — Novo e regular, composto de retângulos
Original Desenho Ornamental para Te- medindo, mais ou menos•50-35mm.
• cada um, formados por , meio de
cidos.
, chariscos grossos, em c& clara
pado, que terminam, as vêzes, em
"picots". As listras horizontais do
xadrez são acompanhadas por
manchas e riscos largos, irregulares, pontilhados ou estampados
eai c& média, apagada. Por baixo dos • retângulos existem listras
diagonais que vão do lado esquerdo para o direito ou do lado direito para o esquerdo, formando losàngos de, mais ou menos, .105100mm.. As listras qué formam
I") — «Novo e Original Desenho losângos sãb bastante largas e esOrnamental para Tecidos, em cores tampadas em duas cOres sobreposcontrastantes e variadas, caracterizado tas com efeitos de meio tom, trapor compreender motivos representando balhadas também em "picots", os
rosas, botões e muitas fOlhas- As ro- quais acompanham, numa distânsas têm pequenos galhos na base,
cia de 10 mm., as listra' estampostos no sentido vertical. apresentan- padas nas mesmas córes e os redo todos os motivos, no entanto, unia tângulos. Tódo o conjunto realicor clara chapada, com sobreposição zado em quatro côres sobrepostas
de • duas outras mais escuras eia «de- no fundo branco.
gradée», com elé1to de meios tons. A
Segue .o ponto 2.
De 17 de abril de 1961

maior parte do desenho principalmente
as duas últimas cores, é trabalhada em
riscos veritcais imitando a estampa
asar chame». Desenho bastante cheio
cobrindo quase inteiramente o fundo,
qucOaparece, apenas, em pequenas mandas. Todo o conjunto estampado em
três ciares sobrepostas no fundo brancd. — Segue o ponto 2.
TERMO N9 128.412
De 17 de abril de 1961 "

Importadora Elétrica Brasilia Ltda.
- Rio de Janeiro.
Modêlo Industrial para , Um rgavo
motivo ornamental para soquetes de
lámpaclas ' elétricas usados como enfei-

1") Neivo Tipo de Luva para Forno, Fogão e outros, fabric ida de flanela, plástico ou de qualquer outro material equivalente, caracterizado .pelo
fato sle ter a configuração ligeira de
um saco, que se amolda sobre a mão
do usuário — segue o ponto 2.

l') — .zNdVo e Original Deseníto
Ornamental para Tecidos» em cores
contrastanteS e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando
rosas estilizadas colocadas irregularmente na fundo, das quais as maiores medem 35x30inins, e as menores
24x21mms. Às rosas são estampadas
em unta cór clara, chapada, todas arredondada que lembram . bolas de pneu,
'com filetes grossos em uma cor mais
escura em sobreposição. Em volta de
cada flõr existem folhas em forma oval,
com bico na parte superior, que ligam
as rosas entre si cobrindo quase todo
o fundo que aparece -apenas em pequenas manchas. Uma parte das folhas
está estampada em cõr *média apagada,
chapada, e a outra em côr clara também chapada. Todas as folhas, no entanto, são contornadas por meio dos
filetes grossos em cor escura e com a
mesma coar são feitos riscas no centro
das fõlhas. Observa-se, sobre cada fõlha clara uma sombra bem leve, obtida
ao meio tom . da tinta com a qual são
TERMO N" 128-406
estampados os filetes das fõlhas. Todo
o conjunto estampado em 5 cõres sobre
De 17 de abril de 1961
fundo branco. — Segue o ponto 2.
Desenho Industrial para Nónio e Ori- usados como enfeites», caracterizado
ginal Ornamental para tecidos S:A. por consistir na configuração' de uma
Indústrias Reunidas F. Matai:azzo
'flor estilizada. constituida por um disco
São Paulo e . filial na Guanabara.
ligeiramente aconchado, cuja periferia é
recortada em triângulos, alternadamente. maiores e menores, apresentando
centralmente unia corola, com dois cirSegue o ponto 2.
culos concêntricos

TERMO N." 128.439
De 2 de março de 1961
Gerlando Mazza — São Paula,
Modêlo Industrial para — Novo tip.)
de Carteira Moedeira para '.3cOso.

1.9 ) Novo Tipo de Carteira Moedeira para Bolso, constituída de plástico, couro ou de • qualquer outro material apropriado para esta fina1idade,
em cor e tamanho desejado, caracterizado pelo fato da carcaça possuir na
boca um reforço moldado ha configuração de um 'dr° flexivel abre e fecha
prendendo o nota de dinheiro — segue
o ponto 2.
• TERMO N.° 128.433
Z' de março de 1961
Ger1ando Mazza. — São Paulo.
Modelo Industrial para — Novo
Tipo de Porta Objetos.

TERMO N Y 128.433----"a
10.

De 1 de março de 19

aMo'yses Nesanel Ejchel — Sào's" nu

tes.

Modelo Industriai para — Novo tipo
de fralda para criança
1 9 ) — Novo e Original desenho Ornamental para Tecidos em óares contrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivas representando " listraz verticais formadas por xadrez, que
se repetem, uma das quais apresenta
quadrados claros e escuros em car chapada e intercalados no mesmo sentido;
1.°) Novo 'ripo de -Porta Objeto.
outra listra com quadrados brancos, de
comdmoi de arame, plastko ou de qualPontos característicos ^
reserva do fundo, e quadrados na ctir
quer °uh.° material a prop-iada para esta
1" — «Um Nõvo motivo ornamental média, sendo que èstes 'últimos se -li1' — Novo Opa de fralda para crianaractcrizal; ulo fato de
ta Joguetes de lámpadas elétricas gam aos quadrados claros da listra an- ça. constituido 'de algodão, plastico ou ttr iirornamente uma curvatura que ser-

.

..winta-feira 1

ulÃRIO OFICIAL (Seção in,

ve para reter os objetos, curvatura esta
que torna a configuração ligeira da ktra V, invertida. SCUlle O ponto 2.
„
TERMO N.° 105.050
De 8 de setembro de 1058'
André Tosello e Rino Natal TO-u
sello — São Paulo.
Privilégio de Invenção para —
Aperfeiçoamentos em arados..
Pontos Característicos •
1. 0 Aperfeiçoamentos em ' ara-

dos, caracterizados pelo fato
roda de guia do conjunto, ser
montado na extremidade livre de
um braço articulado, provido de
braçadeira central, à qual é ligada uma extremidade de um eixo
rosqueado, de comando, que atravessa um bloco fixo.
Um total de 5 pontos..
TERMO N.° 128.490
De 2 de março de 1961
(urasaburo Nishlwari — São Paulo.
Modelo Industrial para — Novo tipo
de Cabide para Calças de Homem.

TERMO N° 99.426
de 24 de dezembro de 1957
, Patente de modêlo de utilidade.
'Rigesa S. A. Celulose Papel e Embalagens.
Valinhda' — Estado de São Paulo.
"Nôvo modèlo de embalagem
para garrafas", caracterizado por ser
formado de uma só peça composta
de cinco retângulos e duas alças,
sendo que um retângulo constitue a
base e os , .outros quatro as paredes
da tabca, sendo que os dois retângulos superiores possuem três aberturas verticais onde se acomodam as
partes superioras das garrafas. Um
total de 3 pontos.
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mero 5 até encontrar a peça de articulação n.° 8, peça esta, que imita um
gatilho de revólver — Seguem os pontos 2 e 3.•

de maneira tal, que devido a sua fórata
e cõr funde-se com o tipo de parede,
dando a ideia de uma peça única , —
Segue o ponto 2.

TÉRMO N" 99.426
TeRMO N.o 128.614
de 24 de dezembro de 1957
De 20 de abril de 1961
Patente de modêlo de utilidade.
Car
—
Industrial Elétrica S.A. —
Rigesa S. A. — Celulose, Papel e
Estado da Guanabara.
Embalagens.
Modelo Industrial — para —
Valinhos — Est. de São Paulo.19 "Negro modélo de embalagem Novo Modelo de Caixa de Amplificapara garrafas e .similares", caracte- dor vara telefone
niado por ser formado por quatro
peças: uma formando o corpo da
caixa com a base, os painéis laterais
e a tampa, outra formando as alças
e as outras duas constituindo os se•
paradores, sendo que o travamento é
TÊRMO N.° i28.618
obtido por intermédio das . alças, as
De 21 de março de 1961
quais introduzidas em aberturas existentes nas paredes laterais calçam
41nonio Truvilho Peres e Angelo tôdas as partes da caixa.
D. -Tavan — São Paulo.
Segue o ponto • 2.
Modelo Industrial para — Um
nôvo tipo de tanque pára 'ovar roupa.
T£RMO N.o 128.627
Reivindicações
De 22 de março de 1961
Em resumo reivindico para o pre1.0 ) Um 'novo modelo de caixa - de
sente pedido 'os seguintes pontoa caracMax Denker — São Paulo.
amplificador para telefone, caracteriterísticos:
Modelo Industrial para — Mio° tipo zado pelo fato de compreender um
de • Agulhas de Tricot Circular,
corpo de formato substancialmente paralelo-pipedico que tem uma das faces
laterais cortada obliquamente, formando assim uma quinta face, c por ter
a _ 1 parte superior boleada em parte
o ligeiramente obliqua no sentido longitudinal — Seguem os pontos 2 e 3.,

1

1.^) Novo Tipo cie taabide para
Calças de Homem, caracterizado por
ser formado dc duas pranchas, uma delas com ganchos para dependurar unidas de um lado por dobradiças para
serem dobradas como um livro e nesta
posição mantidas por ,melo de duas alças e de dois pinos combinados aa- Sealue o ponto 2.
, drm . hl
iAl

1.1 Novo tipo de tanque para lavar
roupa, fabricado de cimento, amianto,
plástico, metal ou de qualquer outro
material apropriado em côres e tamanhos desejados, caracterizado pelo fato
da base n.o 1 ter uma das' faces chanfradas em ordem crescente partindo da
sua parte superior até a parte inferior,
cuja base, é aclopada por uma carcaça de igual formato, também com chanfradura , porem, em ordene decrescente,
as quais, em conjunto constituem-se duas
peças iouais, com o formato de trapézio, dispostos divergentemente, com os
lados ajustados entre si. Seguem os pontos 2 e 3. •

TERMO N. 128.641
De 28 de março de 1961
Requerente: Kiyomi Kudo — São
Paulo.
Modelo Industrial' para --a Origiaal
1 0 ) Niivo tipo de Agulhas de Tricot Circular, constituído de duas peças modélo de vaso-jardineira.
metálicas, ou de qualquer outro material apropriado em ciares e tamanho dei'
séjado, peças estas, que st: conjugam
entre si, através de um cordão maleável de comprimento regular, caracterizado pelo fato das peças, as quais cha,
mainos de agulhas, serem representadas
com um corpo cilíndrico ale extensão
adequada terminando em suas extremidades por pontas cônicas ligeiramente
piramidal — tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos e clichê em -Jatexo.
a

• TÊRMO N.128.141„„ .„
De 2 de março de" 1961 e'bt
• TÈRMO N." 128.442 .
Requerente: ludastria de Miaa Cruz
De 2 - de março de 1961
da Malta Ltda:
TÈRMO N. o 128.626
São
Virgilio Marques Prx-nasio
Titulo: aEmbalagem OrrainSenizil para
. De 22 de março de 1961
Paulo.
acondicionamento de melas e ca.:ti:os arModelo Industrial para -- Nôvo tipo
Hugo da Co.:ta Siqueira — São Paulo.
tigos> — (Modelo Industrial) . --- São
rama
Modelo Industrirl para Novo tipo de Porta , para Proteção de Quadro de
•.:
Paulo.
•
Luz ou Sistema .Elétrico.
de Revólver Acendedor de Gás.
1 ir:A

,
1.n ) Embalagem ornatneàial_ para
:aroadiciona:neato de meias e outros artaa.ls. preferencialmente de mataria plástica. caracterizada pelo fato da caixa
apresentar uma ou mais tiras adicionais,
de certa altura e cõres diferentes, sohr:po.staz escalonadamente contornando
a base. emprestando maior .astosidade
e a:ao:Nadade à embalagem. — Segue
o pauto 2.

1 Novo tipo ele Acendedor de
Gás, cOnstituido de uma carcaça, dentro da tlual -acha-se justaposto um com;
junto de peças, as c:pis funcionam atravês de contrato elétrico, produzindo
faisca de fogo, 'caracterizado' pelo fato
de se apresentar coai as laterais leve-;
mente ribauladas e arredondadas e com
sa:ar.o ta;nsversals . crescente ligeiramala. a aartir da extremidade, onde
acha-sea,Lanlirada
mola, espiral mi-

1.° -Novo Tipo de Porta para Proteção Quadro de Luz ou Sistema Elétrico, constituida de vlástico ou de qualquer outro material equivalente em ciares e tamanho desejado, caracterizado
pelo fato de ser substancialmente retangular em c& variável, provida de
bordas laterais as quais se amoldam no
vão do quadro...ou .do . oistatua ,elétrico,

•

1.°) Original modélo de va.io.fardin
mira em que o vaso, de formato retangular, é caracterizado ao alto por um
quadro em formato_ de caixilho plano
com 'os quatro angulos em quina
morta, descendo dos rebordos internos
do raixilho nas seçãões laterais, as paredes do vaso, formando estas, curvas
para dentro até os rebordos do fundo
do mesmo; e descendo, também dos re.
'.hordos internos, das quinas mortas do
'caixilho, seções COM as mesmas curva.
;turas para dentro idênticas as das pare&- do vaso, terminando também nos
rebordos do fundo que guarda. em menor proporção. os contornos do
lho do alto; e sendo o fundo do vaso
dotado de pés que acompanham o contorno das quinas mortas do fundo, sapa.
radias uns dos outros ao meio, mais ou
fuenes,s das 'paredes laterais, 'sendo praticados ou não furos em número varavel no fundo do vaso — tudo como
subatancialmentr 'descrito nos relatórios
mostrado nos desenhos e' no tclicht,'
inclusos' , b.
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TERMO N. 0 104.893
Depo:sitado em 1 de agasto de 1958
Requerente: Lelia VellIni Achou
— São Paulo.
. Pontos característicos de: Aperfeiçoamentos introduzidos na Patente n.° 45.107; de 26 de maio Je
195a e no Térino 91.552. de 29 de
novembro de 1956.
Que dizem -respeito a processo
de impresaão de relevo para leitura de cegos.
1. 0 ) Aperfeiçoamentos introdazidos'na patente n.° 45.107, de 26
dc maio de 1964 e no têrmo número 91.552, de 29 de novembro de
1956( que dizem respeito a processo de impressão de relevo para
, leitura de cegos. caracterizado
pelo fato cie fundir, em um mesmo
tipo os caracteres em Braille, conjuntamente com a letra porrespondente característica do alfabeto doa videntes; pelo fato de os
caracteres dos videntes, num mesmo tipo, e situarem acima dos
caracteres Braille; pelo fato de os
ti p os serem do corpo trinta ou outro; pelo fato de os caracteres assim conjugados poderem ser usa-1
dos para quaisquer idiomas pelos .
vkenLeíj.
Um total de 10 pontos.
TERMO N. o 105.285
Dep. em : 18 de setembro de 1958
Requerente: Toshinori Kobara
— São Paulo.
Pontos caracterlsicos de: Nova
máquina arrancadora de batatas
e amendoim
1. 0) Nova máquina arrancadora de batatas e amendoin, constituída de um normal chassis e
meios de fixagem a uni convencional trator e caracterizada por
possuir na sua parte frontal uma
enxada inclinada com auto, ou
facas de levantamento da terra
(2), sendo que para a regulagem
de penetração da mesma na terra
de acardo com a profundidade desejada, possui uni g:go frontal de
rodas com forquilha (5 e 6) reguláveis, na parte anterior da máquina tem um engate com Unção
(10) para ligação ao eixo motorpropulsor convencionai-do trator
que por meio de um eixo (11) disposto ao longo da máquina está
ligado a uni redutor de velocidade (12) disposto na parte poste. rior o qual por meio de eixo com
engrenagens (14) comanda uma-

correinte de esteira (13) dandolhe um movimento de translação,
sendo que no chassis tem elos
com engrenagens de perfil irregular (15) para :produzir também
um movimento vibratório na esteira (13) é constituída de barras
transversaia (23 e 24) distanciadas entre si e formando dois planeia; na 'estrutura da máquina e
na sua parte superior interna em
contraposição ao palmo da esteira
tem fixada transversalmente uma:
barra (19) e na qual tem fixadas
por uma das respectivas extremidades um determinado número de
correntes (20) as quais ficam soltas, e finalmente ,na parte extrema posterior da máquina a abaixo da linha da esteira tem fixado
nó chassis uni plano inclinado
(21) para o recolhimento e queda
aias batatas.
- - Segue o ponto 2. •

Dl RIO OFICIAL (seção III)
TERMO N. o 105.781
Dep. em 10 de outubro de 1958
Requerente: Dino Andrioli —
;a(o Paulo.
/
Pontos característicos de: original disposição em colchetra para
prander papéis.
a
1. 0 ) Original disposição em colchetes para prender papeis. caracteriza-se por ser constituído
pelo encaixe de dois colchetes similares entre si, cujaa respectivas
cabeças (1) são dotadas duma
fenda longitudinal (2) na tua superfície; na região inferior dos
bordos contrapostos de cada uma
das cabeças tem incorporadas
duas hastes laminares (3 e 4) e
paralelas, e de determinado comprimento; numa das, fendas (8)
de u mdos colchetes se introduz e
par de lâminas (3-4) do outro col_etc, de modo da duas cabeças
(1) se justaporem, a seguir, abrindo-se e debrando-se as quatro
hastes para a fixação do papel ou
papeis; ambos os colchetes se
altuam de modo contraposto. um
em cada lado do papel.
Segue o segundo ponto.
TERMO N.° 105.782
Dep. em 10 de outubro de 1958
Requerente: Jeremias Guido
São Paulo.
Pontos característicos de: Original disposição em aba suporte
paia ser usada em qualquer tipo
de pasta.
1. 0 ) Original disposição em aba
suporte para •ser usada em qualquer tipo de pasta, caracterizase por ser constituída de uma lâmina .de papelão ou outro mate-
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.1 rial (1-lig. 1),- a qual sé fixa, por ditos carros, meios para empur• encaixe, em quaisquer , tipos de I rar os ditos carros em direção dos

pasta: em um dos bordos longitna
canais da aba, tem -um número
adequado de furos (2), reforçados ou não com ilhós,- para se
prender nas ferragens (2) do arquivo, e, ainda na superficie desta
aba . tem ajustado um granipo
(4-5), de qualquer tipo,- para fixar
os papéis, ou documentou (P-fig.
4); esta aba simples pode apresentar-se com - maior largura (1Afig. 5)', rendo que no lado contraposto aia da fixação, ou em qualquer outro lado, pode ter ou não
uma ou mais "orelhas" (6-fig. 5),
para 'facilitrar•sua localização,
Um total de 3 pontos.

TERMO N.°105.832
De 13 de outubro de 1958
United States Steel Corporation
--. Estados Unidos da América.
Título: Aparelho para proporcionar um anteparo para os bordos de uma tira que paasst entre
uma fonte de luz e um dispositivo
fotosensivel para detetar a luz que
passa através de um poro na tira
em movimento.
1. 0 Aparelho para proporcionar
um anteparo para os bordos de
uma tira que passa entre uma
fonte de luz e um dispositivo fotosensitivo para detetar a luz que
passa através de um poro na tira
em movimento, dito aparelho
sendo caracterizado por compreender um par de carros montados para movimento um em relação ao outro transversalmente ao
trajeto da tira localizada entre os
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bordos da dita tita, meios em cada
carro para engajar o bordo 0-dja.-j cante da tira e determinar a posi.
ção cio carro -c mrelação ao dito
j borda adjacente e meios de antaparo em cada carro para receber
e proporcionar anteparo ao dito
bordo da tira; ditos meios de anteparo incluindo uma cavidade de
abaorção de luz adjacente ao trajeto do bordo da tira.
Seguem-se os pontos de números 2 a 7.
TERMO N. o 106.185
De 29 de outubro de 1958
Severo Adolfo Fernando Mantilaro — Argentina.
Titulo: Uma cobertura protetora transformável em toldo guarda-sol e vestuário para praia.
J..° Uma cobertura protetora,.
trandOrMavel em toldo guardasol e vestuário para praia, caracterizada por compreender duas
peças laminadas flexíveis de conformação retangular, curvadas sobre unia armação, dobrável, de
suporte das mesmas, conformando
duas coberturas em forma de meia
cana, as quais estão dispostas
uma, ao lado da outra e vinculadas entre si por suas armações em
forma articulada, sendo essas
duas coberturas capazes de se fechar unia sabre a outra até conformar um envélucro tubular.
Seguem-se os pontos de números
2 a 7.
TÈRMO N9 99.437
de 26 de dezembro de 1957
Hotchkiss _Brandt — França.
Privilégio de invenção — para ré:
paro de dotei pés para morteiro.
Pontos carac teristicos
19 Reparo de dois pés para morteiros e atmas semelhantes, cujo
cano-canhão assenta posteriormente
pela sua cWatra numa placa de base'
destinada a ancoragem no solo, sendo iéte reparo de dois pés do tipo
que compreende um suporte própriamente dito com dois pés, uma braçadeira do, aparto.sõbre o oano-canhão
da arma e, para ligar esta braçadeira
ao suporte.' uni disjuntar que permite
o deslocaniento elástico da braçadeira
em relação ao suporte, no momento
-do tiro, a fiM, de permitir a esta braçadeira' de acompanhar o cano-canhão .ti.t . Seti recuo, caracterizado pelo
fato da referida braçadeira de aperto
estar combinada com um dispositivo
que permite apertá-la elasticamente
sõbre o cano-canhão, com uni esfOreo
de aperto- tal ,que esta braçadeira
possa deslizar sôbre o referido canocanhão, quando dum recuo dêste último que exceda o curso-máximo previsto para o disjuntor.
Um total de-1C pontos.
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Atende-se a pedidas pelo Serviço de Reembõlso Postal

T£RMQ N 9 99.514
de 9.de dezembro de 1957
Requerentêf Frederico' Carlos Goldammer
São Paulo, Estado de São
•
'Objeto: .Aperfeiçoamento em UU relativo a biombos e similares, próprios
para exposições em vitrines • e intc-:
rioreà
Patente de Invenção.
19 Aperfeiçoamento em ou relativo
a biomboáa e similares, próprios para
exposições em vitrines e. interiores,
caracterizado: — por unia conexão
constituida por .Uina peça inteiriça
de metal, 'de preferência latão,

Quinta-feira 1
macia por dois elementos de encaixe,
um simples em forma de botão para
encaixe livre em um dos montantes
do tuna secção do biombo, e outro
tubular, com fendas longitudinais e
parafuso passante de ação Ware um
núcleo levemente cônico, o qual, quando trazido pelo dito parafuso, atua
sôbre a parede fendida do encaixe
tubular, e esta por sua vez sôbre a
parede interna do montante, estabelecendo perfeita fixação desta conexão
aos montantes tubulares das várias
secções do biombo, mas oom liberdade de gira de um montante em relação ao pôsto, e conseqüentemente
de uma secção do biombo em relação adjacente; — botões complementares, dó mesmo material, para
encaixe nos montantes livres das secções formadoras do biombo; — barras
transversais superior e inferior penetrantes nos mentantes tubulares
para sustentação das uniões destinadas ao prolongamento vertical das
secções do biombo; — suportes de
formatos variáveis, dispostos com
haste vertical e encaixes-guias em
"U", constituindo suportes ã exemplo de mãos francesas, Para exposição de artigos e objetos, inclusive
para . ornamentação e dectfração.
Um total de 2 pontos.
=MO N° 99.936
Pedido de patente de invenção.
Depositado em 10.12-1957.
Titulo: "Churrasqueira elétrica".
Requerente; Alberto nom:mi Horta
-- São Paulo.
.Pontos earacteristicos de
10 "Churrasqueira elétrica", coastituida de uma base realizada em
metal anodizado ou • outro que lhe
dé mais estética e provida inferiormente dos pés revestidos de borracha, e tendo internamente as resistências usuais que recebem fôrça das
tumidas comuns e ligando pelo botão costumeiro, caracterizada-17r
apresentar uma chapa, colocada superiormente a base, chapa 'essa circundada, nas proximidades da borda, por um sulco, tendo nos ângulos
orifícios de escoamento com saída diretamente sôbre uma calha removível e aplicada pelo seu rebbrdo interno a um friso realizado em tôda
a periféria da base, nas proximidades
da borda superior.
Um total de 3 pontos-.
—
•
TERMO NO 99.937
. de 11 de dezembro de 1957.
Gerson de Oliveira e Pletro Abba
— São Paulo.
Privilégio de invenção para — Dispositivo elétrico de aquecimento.
-1 0 "Dispositivo elétrico de aquecimento", compreendendo um suporte
isolante de cerâmica ou de outro material qualquer, com forma conveniente. caracterizado pelo fato de que
em tal suporte são dispostas, devidamente separadas, as espiras alternadas pertencentes a dois condutores
elétricos ligados à corrente elétrica,
cada condutor não contateante, em
tôda a extensão das espiras, um com
O outro.
Segue o ponto 2.
TÉR11,40 N.° 99.761
(de 14 de janeiro de 1958)
Requerente.: Heinrich Palme — São
— Cápital de São Paulo.
Pontos característicos: "Ferramenta
ru•ra o conrerto de pneus sem cilmara
dê ar" — Privilé :aio de invenO:o.
Pontas Camcterit.ticas
- enta para o conserto de
1." Ferra m

pneus sem 'câmara- de, 'ar, caractcria...da pio fatn • de compraend3r um carpa

DIk.RIO OFICIAL (Seção
cilíndrico contendo numa das extremidades, três pontas alargadoras móveis,
simetricamente dispostas e providas de
superfícies cônicas confrontantes com
as quais coopera um elemento troncanico previsto na extremidade de um elemento tubular central atarrachável no
referido corpo.
Um total de 4 pontos.

TÊRMO 99.971
(de 27 de janeiro de 1958)
Patente de modelo de utilidade pare: Alça adaptável a garrafas.
Paul Reitzer — Capital — Estado
de - S. Paulo.
1.0 ) "Alça adaptável a garrafas",
confeccionado em material plástico ou
outro qualquer conveniente, caracterizada pelo fato de ser constituído de
haste recurvada qualquer, dotada, numa das extremidades, de garfo ou aro,
enquanto que a extremidade oposta
apresenta, solidária, formando o conjunto peça ártica, base circular ou de
outra configuração qualquer, dotada de
rebaixo circular receptor do fundo de
garrafa, podendo tal base ser substituída por garfo análogo au da extremidade superior.
Segue o ponto 2.
TERMO N.° 100.411
(de' 1• , 3 de fevereiro de 1958)
Requerente; Hiromi Nakano — Estado de São Pauio.
Patente de modelo de utilidade para: "Um novo modelo de lanterna a

pilhas, para uso pessoal".
Um novo modelo de lanterna
a pilha; para uso pessoal, caracterizado por ser constituído de um corpo
ôco paralelepipedal, em que se encerram as pilhas' secas e fechado por duas
tampas encaixadas nas respectivas bôcas e atravessadas por um parafuso
cada qual; corpo êsse dotado, numa de
suas faces mais desenvolvidas, do dispositivo portador da lâmpada incandescente e, na oposta, de uma braçadeira
em que se fixa uma cinta de couro
com fivela.
Um total de 4 pontos.

lit)

membro, afixados aos mesmos para
montagem do membro de tal maneira
que o mesmo seja ancorado ao seu
componente respectivo, podendo, em-

TËRIVIO N" 107.578
De 29 ' de dezembro de 1958

ellin novo processo e aparelho para •
bora, executar um movimento axial re- obter- se absorçdo r fusão perfeita de
lativo e um movimento oscilatório em gazes e litmidosa,
,no Haberland, PorChrintmno
relação ao dito componente, para fins
de contato mútuo e alinhamento das to Alegre — Estado do Rio Grande cio
aludidas faces, estando o Outro membro afixado ao seu componente respecPONTOS CAR ACTER1STICOS
tivo por meios que são circularmente
uniformes err( tOrno do centro longi-- tIin návo aparelho para obter.
tudinal do eixo, e meios, isentos de a: a • -" ) .molas, consistindo em um material
magnetizado, montado num dos ditos
membros, e em um material, atraído
pelo mesmo, montado no outro membro, para o fim de que as faces obtu-

zes e I iquidos, caracterizado por coa-,
sistir num tarn!...i, c conjugado a um
eixo que atravessa-o no seu sétido
longitudinal, sendO vedadas as passagens' por meio de gachetes, tornando
redores saiam atraídas uma à outra. assim estanque a conjugação do eixo
Um total de 12 pantn3.
ao tambor; em que; as extermidacies
eixo são providas; de manca's que perra!terti o movirkl ta rotativo do . tamTÉRMO 'N.° 100.479
bor, acionado por uni motor acoplado
diretamente no d•to eixo ou por meio
(de . 19 de fevereiro de 1958)
de - correias de tri-rnstn!ssão.
Ifin total de 1 pontos.
• Patente de invenção: "Lanterna de

bOlso contendo um dispositivo para
caíregamento na rede".
•
TERMO N" 107.610
Requerente: Licentia Patent-VerDe 30 do dezembro de 1958
waltungs rn b . H . — Berlim —
Alemanha.
TO-Itt Ya ma moro Silo Paulo.
Modéto . de Utilidade para Novo
1.°) ' Lanterna de bólso tendo instalado um dispositivo de ,carregamento Dispositivo para Cortar , Fitas.
na réde, composta de um conjunto de
bateria, com o dispositivo de carregamento, e de pinos de tomada dispostos testeiramente, bem como do conjunto da lâmpada rnontável, no lado
da tornada do conjunto da bateria, sendo que o , conjunto da lâmpada é apoiado pelou pinos - de temada, qUando a
lanterna estiver em estado de fundonamento, caracterizada pelo fato do
conjunto da lâmpada suster em uma
passagem em forma de bainha, uma
li:impedo frouxamente colocada, partindo do lado interno, sendo que a altura da capa á :de dimensão tal, que a
lâmpada se comunica, dhetamente, pela sua solda terminal e pelo soquete
roscado, com molas de ligação da bateria.
Um total c 6 pontos.

TP,RMO N9 106.629
De 12 de novembro de 1958

• TÉRiv1O N.° 100.471
United States Steel Corporation '—
(de 15 de fevereiro de 1958)
Estados Unidos da América.
Requerente: Magnetic Se.al Corp.,
Titulo: Reator • de leito fluidizado. —
Barrington, Rhode Island, Estados UniI° — Um reator que Inclui um disdos da Ameriaa do Norte.
Pontos característicos de: 'Disposi- positivo para sustentar um leito fluido
tivo obturador ou de vedação magnético rotativo" — Privilégio de invenção.
•
Pontos Característicos
1. 0 Dispositivo obturador ou de vedação rotativo para impedir o escapamento de fluido sob pressão por entre
Componentes em rotação relativa, caracterizado por compreender: uma caixa-alojamento, um 'eixo, estendendo-se
através do dito alojamento, um primeiro membro, envolvendo o eixo e montado no alojamento, sendo impedido de
revolver era relação ao mesmo, cujo
membro tem uma superfície obturado=
ia anelar num plano singelo; um Segundo membro, tendo uma superfície
ebturadora anelar num plano singelo,
destinada a cooperar, em contato vedali:rio ou . estancie,_ Com a primeira
superfície obtaradora, sendo o dito seç.-1i> inembro n„.niontede sôbre o eixo
para re •irelver com o mesm6, meios
catre um da; ditos, componentes e O
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de sólidos finalmente divididos e deíxando um espaço livre • acima do leito:
um dispositivo para alimentar os sólidos na leito - um dispositivo para
deixar passar correntes de gás fluidifi;
eador arrav., -; do leito, caracterizado
pela sua combinação com um dispositivo de • descarga compreendendo um
tubo 'sustentado dentro do reator e
tendo uma extrcm!dade inferior acima
do referido dispositivo' de sustentação
próximo ao fundo. cit, espaço ocupado
pelo le:to - e uma cmermidade superior
dentro do espaço livre, ficando as e x tremidades cresse tubo abertas para
permitirem • a entrada de sólidos oriundos. da parte do fundo do leito e passagem de gás Ilu.'• I ificador através do
tubo; e um tubo de transbordamento
para os sólidos ligado à parte Intermediária do referido tubo e estendendo-se
para o lado externo do referido reator.
Seguem-se os 'pontos de números 2
a 12.

1 — Ncivo dirpus:tivo para Cortar
fitas adesivas, calk.xterizado pelo fato
de 'adaptável aos. rotas de Nas adesivas compreender Tinia chapa metálica
dentada nur-a :ri:ci.:de e lateralmente apresentar duas abas recurvadas
duas yèzes, de molde a . manter-se seguro à seção retangular do rõlo de'
fitas adesivas, porém passivel de ciesna c ; i.
.c i do dito rolo.
Um total de 2 pontos.

_
TARMO N" 107.700
29 de outubro de 1958
Indústria e Comércio Artepapel jabaatiara Limitada -- São Paulo.
Privilégio de Invença% para Aperfeiçoamentos cmii eu relativos a Máquinas
para Formação" de Franjas em Papel
para Erni:traz* Bales e Similares.
I") - - 4Aperfeiçomnentos em ou relativ,:s a Máquinas para formação de
franjas cm papel para embrulhar balas
e similares,,, caracterizados pelo fato
da que a um 'eixo "principal acionado.
por motor me encontra ligado mecanismo exetIntrio ou biela que determina
movimentos verticais alternados para
baixo e para cima de faca disposta em
armação deslizante em guias verticais,
faca essa ligada por eixos a uma base.
a qual é impulsinonada pelo citado mecanismo excéntrico, sendo que ao mesmo cise principal se encontro acoplado um segundo mecanismo excéntricm,
o qaal promove o deslocamento da
garra que atua em catraca solidária a.
eixo dotado de rosca-sem-fim, ao
qual se encontra acoplada bucha ou
porca associado
mesa . suporte do
papel.
Um total de 3 pontos.
TERMO N°111.371
Verkstads Akticbolaget Calor
Suécia.
Privilégio de Invenção para Aperfeiçmmtuttos em ou Relativos a D:spost.
etvos . Elevatório de Rolo para Máquinas de Engomar,
1' — Uma máquina de engomar tendo uma caixa formando um suporte
ou apoio
mn rolo de engomar e
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dispositivos para levantar o rolo e retirá-lo' de acoplamento com a caixa,
os ditos dispositivos compreendendo
urna parte de cubó cm cada extreiniliede do rolo, um elemento era forma
de gancho acoplável com cada parte
de cubo, dispositivos pivots para os dit. elementos em forma de ganc iao em
conseqüência do , que os elementos semelhantes ã ganchos são osciláveis de
tjitna posição . inoperante espaçada da
im ite do euEG para uma posição ope
rat iva na ouali os elementos em forma
gancho se acoplam com as partes
4, cubo para uma posição operativa
%, qual a; elementos em forma de
gancho se acoplam com as partes de
wiao para elevar o rolo, e d'spositivos
excentricos operativa:nauta ligados
co ta os elementos erd 'foram de gano para acionar os 'dispositivos eleva. rios.
total de 4 pontos.
-11-Trn
-r
.4" ,1•
-

TERMO N '111.493
• Da 2. de julho de 1959
M. Vcitb
Privilégio de Invenção pura Mecanismo de servo motor hidráulico para
rodas de guia das palhetas de turbinas
hidráulicas ou bombas centrifugas.
— Mecanismo de serva-motor
para Dadas de guia das palhetas rotativas de turbinas hidráulicas ou bombas
cátrifugas, caracterizasio Pelo fato de
ser construído sob a forma de um servomettor concêntrico com es eixo: da-máquina e cuja parte móvel se acha ligada as articulaçõe.s das palhetas de
gt‘a, estando a . respectiva parte fixa 1.gado a caixa da máquiva.
Um total de 9 pontos. •

ampola, em que o fecho posterior é
provido de um prolongamento que o
estende para trás e a extremidade fronGuidu Raul Poletti e Orlando Ma- tal do êmbolo é formado com um manriutti — São Paulo.
dril para agarrar esse prolongamento,
Privilegio de invenção para — Nevo de modo' que o fecho posterior possa
limpador para vidros.
ser afastado no frasco.
Um total de 15 pontos. •
PONTOS CARACTER1STICOS
1. 0 Nevo limpador para vidros, caracterizado por ser constituído por duaa
TERMO
69.439
placas providas, era suas bordas supeDe 14 de setembro de 1953
rior e inferior, de alargamentos longiPinto ti& Schirmer Ltda. -=• Rio
tudinais, sendo um deles, de superfície interna lisa, enquanto que o outro. Grande do Sul.
Modélo de utilidade para —• Ralo e
e provido de dentes internos em todo
peneira embutida.
o seu cumprimento.
1. 0 "Ralo e peneira embutida", co
Um total de 3 pontos.
ractorizados por um estiajo de secção
alongada, servindo como bainha para
'TERMO N.° 77.552
guardar utensílios de ralo e peneira,
montados no vão de esquadrias peneDe 28 de janeiro 'de 1955
trantes no dito estója. que lhes serve
Privilégio de invenção para — Apa- de bainha.
relho para injeção hipodérmica.
Um total de 4 pontos.
R. S. te R. 3. Everett ti Company
u¡rajsed
Inglaterra.
TÊ,RMO N.° 83659
PONTOS CARACTERÍSTICOS
De 15 de dezembro de 1955
1. 0 Uni apaielho para injeção hipoOrntonoterapia do Brasil S.A.' —
dérmica, caracterizado por compreen- SE:o Paulo.
der um recipiente ou seringa ' para um
Privilegio de invenção para.— Nova
frasco (ou ampola) preparado de me- çaixa para ampolas.
dica:mento,, seringa essa que tem ura
PONTOS CARACTERÍSTICOS
fecho traseiro adaptado para ser ajustado corri um êmbolo na seringa, de
1.° Nova caixa para ampolas. camodo q ue p oss,-s mar forçado através racteçizado por uma peça preferiveldo furo cilindrico da frasco (ou ara- mente de cartolina., constituída por urn
poda). para agir como una pistão para ttecho retangular provido de quatro
expelir o conteKdo através da extremi- vincos transversais que de/imitam uma
dade posterior de uma agulha hipodér- estreita aba de fechamento, Uma capa
mica montada ma parta da frente da anterior, a - parte superior da caixa, a
setinga e disposta de modo a atra- parte posterior a parte inferior e urna
vessar o tenho fronteiro do frasco ou estreita aba anterior, sendo em um dos
TERMO N.° 68.493

De 15 de julro de 1953—

•TÉRMO N.° 111.907
De 21 de julho de 1959
Equipamentos Industriais 'Elisa" Limitada ,— São Paulo.
IVI:xle.10 de utilidade para — Equipamentos Industriais 'Elsa" Ltda.
1.° --- Nevo modelo da urnedecador
de papeis, caracterizado .pelo fato de
compreender um corpo sobstancialmente achatado e de configuração:- substanMalmente, semi-circular prolongado, em
sentido radial, conquanto, em isingulo
com o diâmetro do semi-circulo, por um
apêndice cilíndrico Oco, de extremidada
t ectuaida
Utm total de 5 pontos.
TERMO N.° 56.456
De 21 ' de fevereiro de 1951
Diegenes Matsumaro.
Capital — Estado de Sio Pulo.
Modêlo de utifidade para -- Um
coSte portátil com dispositivos dar alarme.
2.°) — "Um cofre portátil com dispositivo de alarme", caracterizado pelo
lato do dispor, sob urna das paredes.
da um pino nativa', guiado dentro da
uma placa, onde se liga a uMs, baste
vertical. com mola superior à sua articulação com outra haste horizontal.
com pino superior terminal, que atravessa furo da parede lateral conside.
rada, afim de comandar o disparo de
um mecanismo de um relOgio com (Jatara de campainha localizado na tampa, pino de comando esse que pode
ser imobilizado sob uma corrediça
transversal ao furo de sua passagem.
Um total de 4 pontos.
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lados da parte posterior prevista Urna
estreita aba, enquanto que, do iai14
Oposto, é Provisto um prolongamento
retangular com três trechos, sendo e
central dotado de' dois rasgos unido,
Inferiormente por um vinco, sendo a3t4
prolongamento provido de quatro oralhas, se:Ido as diferentes partes citadaa,
dobradas ao longo dos vincos e coladas conjuntamente com u msuporte interno perfurado, para as empolas.
.
Segue ponto 2.
TÉRMO N.° 100.550
de 24 de fevereiro de 1953
Gesuino- Pilloni
Minas Gerais.
Privilegio de invenção para — Um
forno elétrico coro dupla chapa da
aquecimento.
Pontos característicos

1.° Um forno elétrico, com dupla
chapa de aquecimento, caracterizado
essencialmente por uma chapa riremferenCial, sendo superiormente provido
de uma resistência concêntrica blindada por uma chapa de material relratário, provida de meias-cana; onde
colocada a dita resistência, ligada a
uma tomada de corrente, protegido o
refratário por uma chapa furada colocada sob o dito refratário e apoiada
em cantoneiras por uma tampa solidária à dita chapa circunferencial provida de válvulas reguláveis de escapamento de calor.
Segue o ponto 2.
TERMO N.° 100.490
de 20 de fevereiro de 1958
Requerente: Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung Laucherthat
República Federal Alemã.
Pontos característicos: "Ligação pus.
rafuaada para-mancais bipartidos". —
Privilégio de invenção.
1. 0 Ligação parafusada para mancais bipartidos, especialmente mancais
para bielas, caracterizada pelo das perfurações alinhadas das duas metades
do mancai serem providas de filete
de rosca e a ligação ser efetuada por
pinos prisioneiros (3) aparafusadbs.
Um total de 6 pontos.

TIIRMO N.° 100.706
de 3 de março de 1958
Pontos característicos de — "Van,
toinhas radiais para condução de gases plenos de pó".
Requerente; Ing. Bruno Eck.
Berlim — Alemanha.
1.0 Ventoinhas /adiais para condocão de gases plenos de pé, em que c(
i ângulo da pá é igual ou aproximadamente igual em todos os pontos, caracterizadas por isso que o ângulo da
Pá, medido em relação ao perímetro.
é 30° até 40 0 maior.
Um total de 12 pontos.
,
TERMO N.° 100.723
Depositada em, 3.3:1953.
Requerente: jeronirao de La Cruz
Flóres (São Caetano do Sul) — (Estado de São Paulo).
1. 0 "Máquina portátil para escriturar notas de Vendas e similares, com
as respectivas 'cópias", caracteriza-za
-i por ser constituída, per urna caima, nr
qual se articula uma tampa) na . parta

Quinta-feira

1

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

superior da tampa 'tem unia ampla
• abertura e na região abaulada anterior
da tampa, adjacente à abertura, tem
fresta longitudinal.
thn total .de 5 pontos.
TERMO N.° 101.030
de 17 de março de 1958
Zivi S. A. — Cutelaria — Porto
Alegre, Rio Grande do Sul.
Pontos característicos da invenção
de "Suporte para conjuntos de facas
de cozinhas e semelhantes". — (Patente/ de modelo de utilidade)
Suporte para conjuntos de facas de
cozinha e semelhantes, caracterizado
por ser constituído de um bloco paralelepipedico que apresenta dois degráus, o inferior dos quais termina em
uma estreita aba de contOrno curvilíneo, sendo que iis paredes que constituem a face dianteira dos degráus
são providos de fendas para a introdução das lâminas das facas e sendo que
a fenda central do degrau superior se
prolonga em uma ranhura pela face
superior do degrau inferior, formando
une encaixe para um abridor de garrafas, ao passo que a citada aba é
provida de uma ou mais , perfurações
para pendurar o suporte em uma parede; tudo substancialmente como descrito e representado no desenho arte20
TERMO DE PATENTE N.° 101.372
de 31.3.1958
Requerente: Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.
Privilegio de invenção: "Anidridos
mistos e seu uso como catalizadores
para polimerização de compostos etilenicarnente não saturados".
(
I.°

Pontos característicos
Um anidrido misto de 'ácido hi-

ponitroso e pelo menos um mondeester
orgânico do ácido carbônico, caracterizado pelo frito de ter .a fórmula geral
R.

c

c

na qual R e R' representam grupos
alce i I, cicloalcoil, beterocieloalcoil,
araleoil, alil ou aril, grupos estes que
podem ser substituídos ou não saturados.
Um total de 33 pontos.
TÊRMO N.' 101.587
De 10 de abril de 1958 ,/
Requerente: Vic.tor Müller.
Pontos caracteristkos de: <fôrma
para Tetos Nervurados de Concreto e
Aço»,. privilégio de invenção).
PONTOS CARACTER1ST1COS
1.") Feirem (molde) para tetos nervurados de concreto e aço, composta
de verias fõlhas metálicas, paralelos c
executadas em forma de U ou a modo
. • dettsbade,
bem como ligadas entre si
.
:e o:modas., nas suas paredes frontais,
com •reforços transversais desmontáveis,
caracterizada pelo fato de que os lados internos das paredes frontais tios
reforços transversais se encontram a
certa distancia dee .faces frontais
da
fô...a e fora . det titinat, s.ndo que
a clistne'es entre a afce frontal da fôr- ma 'c o' lado interna da parede . frontal
dos reforços transversais é transpOsta
por paredes laterais com .borda dobrada, ossencialmeme conhecidas, do r:fôreo trenevertel.

TERMO N.o 101.770
TÉRMO N.o 99.2
De 17 de abril de 1958
Depositado em: 20-12-195', .
Irmãos Knopholz Ltda. — Paraná:
Requerente:
Remigio Barosso
'Cuiabá
—
Mato
Grosso.
Modélo de Utilidade — para •Virola
Pontos Característicos de: !Nova
pré fabrica para malas frasqueiras e artefatos similares.
Disposição em Móveis Desmontáveis,
tais como, Camas, Poltron9s, Sofás c
POTOS CARACTERISTICOS
•
outros,.
Lo ) Virola pré-fabricada para malas, frasqueiras e artefatos similares,
feita de material plástico resistente' e
flexível ou outro material tideqUado.
eriracterizada por apresentar um perfil
substancialmente angular,. cujo contekno
apresenta duas secções extremas adelgaçadas,- substancialmente retilíneos e
em ligeiro dCelive para as arestas de
bordo, e uma • secção central que, .externamente, conforma uma protuberância regularmente convexa e, • interna;
mente, se apresenta com .• canalétas de
. flexão e nervuras de apoio, dispostas
longitudinalmente.
Segue o ponto n.° 2.

1.0 ) «Nova disposição em moveis
desmontáveis, tais como, camas, poltronas, sofás e outros», caracterizada essencialmente pelo fato dos moveis serem constituidos de elementos ou seções tubulares, distintos e independentes, unidos entre si por . rosca ' ou encaixe podendo ainda estes mesmos elementos ou seções serem dobraveis e articulaveis; pelo fato ainda do elemento
de sustentação, apoio ou encosto, compreender uma série de cintas elasticas
inteiriças, transversais e longitudinais,
passantes e presas nos elementos 'ou
seções que formam os laterais do estrado, assento ou encosto. — Um total de 3 pontos.

TERMO N." 101.856
De 22 dc abril de 1958.,
Patente de Modélo de Utilidade —
para
Estojo porta borracha.
Indústria e Comércio Century Artigos de Escritório Ltda . — Capital do
Estado de São Paulo.
1.0 ) «Estojo Porta-Borrachzu, • constituido de duas peças rosqueadas ' a -uma
outra mediana, em forma de eniple»,
a primeira delas cilíndrica e a outra
preferivelmente achatada' em dois ladcis
opostos, caracterizado pelo fato de que
a segunda peça se apresenta com abeitura preferivelmente retangular, à qual
corresponde borracha paralelepipédica,
dotada no topo interno de capa metálica, com rasgo rara enca; y ^ da extremidade de haste rosqueada, a qual,
para tanto,. se presenta devid.imente estregulada, sendo tal haste rosqueada ao
mencionado niple, atravessando-o e tendo a extremidade superior em forma
de cabeça encaixada a canaleta existente na face interna de corpo tubular, parcialmente envolto . pela peça
cilíndrica fixadá ao niple, e estando
parte do corpo tubular exteriorizado em
relação à citada peça 'de . modo -que a
Parte exposta se apresenta provida de
estrias, c preferivelmente ".":oni a ' forma
arredondada, c, por estrangulamento
existente no topo da peça cilíndrica,
fica impedida a total salda da peça
tubular envolvida por esta. Um total
de 2 pontos.
TERMO N.° 102.078
De 30 de abril • de 1958
, Kennecott Copper Corporation — Estados Unidos da América.
-Privilégio de Invoição para —Processo aperfeiçoado em concentrar minerais de Niobio por Floração com espessura. •
PONTOS CARACTERISTICOS
l.") Processo aperfeiçoado de concercar Minerais de nitibio por flotação
com espuma. caracterizado pelas fases
de agitar e arejar urna polpa aquosa,
contendo dito minério de nióbio e um
reagente coletor relativo escolhido do
grupo que consiste de homólogos de 8
— qunolinol, e recuperar a espuma
resultante como um toncentrialo de nióbio.
Um total de 6 ponto!.

TERMO N.° 98.553
De 14 de novembro de 1957
Atina 'Paulista S.AÀ. Industria e Comércio .— São Paulo.
Modélo de utilidade — para Aperfeiçoamentos em valvula de ar para
bolas Câmaras dc ar e similares.
1. 0 ) Aperfeiçoamentos em válvula de
ar para bolas, câmaras de ai e similares, . caracterizados por um corpo cilindrico de ponta cônica ver:ado axialmente, provido no interior da ponta, de
uma câmara onde está alojado um corpo de vedação tronco-cônico, seqelo
parede formadora da câmara perfurada
perpenditularmente ao vasamento axial.
Segue o ponto 2.
TERMO N 9 83.784
De 22 de dezembro cle 1955
Harry Blustein — Venezuela; .
Privilégio de invenção para: Nõvo
cortador doméstico para legumes e outros.
1 — Neivo cortador doméstico para
legumes e outros, caracterizado por ser
constituído por uma haste ligada à um
cabo, provida de dois proloagatnento
transversais que sustentam uma lâmina ondulada, cuja borda inferior é cortante.
''Segue o ponto 2.
, 'TERMO N'' 85.345
De 19 de marZo de 1956
Um nõvo tipo de interruptor elétrico
acionado por bolas ou flutador, para
bombas • alirnedadoras elétricas de reservatórios de líquidos — Patenté de
Modélo de Utilidade.
Henrique Wossidlo £1 Cia. Ltda. —
São Paulo.. •
Pontos característicos
1 , — Uni nõvo tipo de interruptor
elétrico acionado por boia ou flutuador, para bombas .alimentares elétricas
de reservatórios de líquidos, compreendendo unia boia ou flutuador corrediço
dentro de certos limites sôbre a parte
inferior de. uma vareta ou haste guiada verticalmente e ar;liculadaereente
presa a uma extremidade de uma barra
de alavanca ou balancim, caracterizado pelo fato de se constituir urna alavanca cai angulo reto mediante a fixa-
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ção, sõbre o balar:sem,. de uma braça4
deira cujas pernas inferiores são ma;
\reis num eixo e que tem uma projeção
superior cuja extremidade é chatnadir
em forma de cutelo; mais, pelo fatb
cle serem moveis no mesmo eixo as eatà
treinidades inferiores de dois braços'
que constituem com uma travessa 9tvz
perior uni estribo, comportando a trtdc
vessa unia Placa metálica portaddi3/41/4"
dos dois botões Moveis de contact61
sençlo dita travessa do estribo eelajlt
frade no lado inferior etn forma (14
fai.telo; e ainda, pelo faio de um dispiel
sitivo de mola helioidal constituido pó4
um pino cuja cabeça se apoia inferiOg
mente serbre o cutelo 'da projeção &à
braçadeira, pela mola helicoidal
cada sõbre o pino e por unia luva , él'e
lindrIca colocada sõbre a mola e
sua face superior apoiada superiorinei-..te sõbre o cutelo da travessa do"' estribo. constituir . uni das dois lodos menores de um triângulo movel cujo segundo lado menor é eonstituido pela
braçadeira e sua projeção e cujo terceiro lado, maior, é constitu ido Peles
braços do referido estribo..
I.
Um total de 3 pontos,
on
Lr.b;
TERMO N 9 86.843
De 26 de meio de 1956
Edson Ti enné da Silva — 4etael.O
da Guenahara.
•
Privilégio de invenção para: AperfeiCommento em aparelho gomedores.
1 — Aperfeiçoamentos em aparelhos gomadores, compreendendo uma
carcassa sustentadora. caracterizada
pelo fato de oferecer alojamento a dois
tolos de fita gomada, e dispositivos de
humedecimento e corte dé dois tipos
diferentes, sendo uca deles provido di
caracterização especial para possibilitar o • corte da fita em pedáços de comprimento constante.
Iltntotar cie 3 pontos. •
TERMO 1\1 9 87.027 -

De 7 de junho de 1956
Nova disposição na pulseira extensivel que faz objeto do pedido' de privilégio depositado sob térnto número
80.604.4 — Priiictçj o de invenção.
Egon Otto Daniçl Schõner. — São
Paulo.
Pontos característicos
1 -- Nova disposição na 'pulseira
extensivel que faz objeto do pedido de
Privilégio depositado sob rénno
ro 80.604, caracterizada pelo fato de
ser a lingueta de engate com a mola
helicoidal achatada mareicia num querdro metálico inteiriço ou feito • em duas
metades e fixado numa manga acha...Ida de um material plástico apropri ado ou envolvido por esta nir..eti
Uni total de 4 pontos
TERMO N9 87.295
Jepositado ' em 20 dc janeiro .' de 1956
Modelo de utilidade. '
Requerente; Antonio Carlos Carvalho — São Paulo.
. .
.
Pontos característicos de Nérvo niodélo de toalha higiênica para homem.
1 — Nõvo modelo de toalha higiénica para homem, caracterizado . por ter
corpo alongado, de forma cilindrica.
Eanfonamerto à espessura minime, caeilindrernica ou outra, mas achatada por
.0 4.

ets
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racterizado, ainda, por ter aberta uma
.
TERMO N.° 99.195
•
extkinidadee outra fechada C pro ser
Em 20 de novembro de 1957
cokifeccionado de pano, papel absorTitulo: Novo estrado de molas e
vente ou outro tecido apropriado à IIIgièik, podendo ainda ser revestido de cama para usá-lo.
Requerentes: Postei Guy ,e Belal,godão ou outro acessório de
monte Luciano — São Paulo.
éts4n5sia .
E.Sgtte o ponto 2.
Pontos Caracleristico de

tada, mediante sobreposição na
zona limítrofe, por meio de vibra'Oes longitudinais, que possuem
igualmente uma alta- frequência
que se estende até á região do
Uru total de D pontos.

L b) Novo 2strado de molas e
camas para usá-lo, caracterizado
por uma . coleção de molas helicoidais paralelizadas uma .a uma, e
com as extremidades encaixandose, dispostas essas molas longitudinalmente em relação à cama, e
com as extremidades soldadas ou
por qualquer outra modo sujeitas
às barras. que .conetituenf os pés e
as cabeceiras da cama.
Um total de 3 pontos.

TERMO N.° 99.234
Dep. em 16 de dezembro de 1957
Requerente: Produtos Quimicos
Guarany S.A. — São Paulo.
Pontos característicos de; Nova
disposição de pulverização de pó
e respectiva polvilha deira.
1.°) Nova disposição de pulverização de pó e respectiva polvilhacleira. em que 'a disposição de pule
verição de pó se caracteriza pelo
fato de que a corrente de ar é
subdividida em muitos filetes
concêntricos à parede mais interna do depósito de pó.
Um total dê 8 pontos.

papel; na região inferior -desta chapa.
existe um !ligai, " aprOriado onze se
dispõem' cinco ou mais piões imantados,
nela aderidos imantação.
T"

TERMO N' 88.99.9
•11"
De 5 de setembro de • 1956
Pavesi E Cia .. Ltda.. — São Paulo.
Modelo de Utilidade para — Nóvo
aparato para arede de banheiro: , ,
Nôvo aparato para phrecle de
banheiro, caracterizado por urna caixa
inteiriça de embutir, provida_ deuma
pbrede horizontal inteira de ressaltos
em direção perpendicular à parede 'do
fundo, na face inferior interna e de
um travessão superior em duas se-' •
çôes telescópicas com mola interna.
dita caixa sendo ainda provida de
uma moldura saliente em volta da abertura, em pland paralelo ao do fundo
e de duas saliências laterais. sinuosas
em planos perpendiculares ao plano do
fundo.
Segue o ponto n 9 2.

SOM.

1.1

TER

N° 88 . 793
De 24 de agóstO de 1956
Patente de modelo de utilidade —
Porta esponja • para tunedecimento das
pontas dos dedos.
Aldo Falange — Capital — Estado
de São Paulo.
Porta-esponja para umedecimento das pontas dos &dos, constituie provido centralmente de esponja, cada de corpo eilindrico de baixa altura
racterizado peto fato de que à periferia i/le tal corpo se rosqueia uma tam.3 4'm forma de coroa, conformando
c9%, parede tubular interna do corpo
principal um canal circundante que se
vés da orifícios inferiores existentes
comunga com a esponja central atraem tal parede corcentrica à de ros9meamento da tampa, apresentando,.
eira. ainda, uma projeção interna que
se presta para a reknção da esponja
contra o fundo do seu alojamento..
Segue o ponto 2.

TERMO N. o 99.275
De 17 de dezembro de 1957
Requerente: Rhewum Rheinis'che Werkzeug Und MetallwarenTERMO N Q 88.823
•
fabrik — Alemanha.
-Depositado em 27 de agósto
Pontos Característicos de: Pro-..
de 1956
cesso de instalação para peneirar
' do Brasil S.A.
Requerente:
Damas
e filtrar material lamacento .—
Fibras e Cartonagem — São Paulo.
Privilégio de Invenção.
'- • Pontos característicos de: «Nova
Pontos Característicos
disposição em suporte para papeio. 1. 0 Processo para peneirar e filI') • «Nova disposição . em suporte
trr material lamacento, caracte- para papeis», caracterizado por urna
rizado pelo fato de que a superfí- base suporte de papelão, • madeira ou
•
TÉMIVIO N." 99.193
cie de um tecido de peneiração.-on outro material, de forma preferenteDe 20 de novembro de 1957
filtração, alimentada com mate- mente retangular; sôbre- esta base de
rial em estado lamacento,' é exci- papelão tem fixa-da por parafuso ou
Tomas Ruiz Alvarez
-São
s,
lada por melo' de vibrações trans: outro meio: uma chapa metálica que
Paulo.
de altas freqências que ocupa a região central da mesma, e
Modêlo de utilidade para — versáveis
se estendem para dentro da região esta chapa metálica . e recoberta em
Cama articulada.
do sorri.; sendo, em seguida, exci- toda sua superfície por uma folha de
1.°) Cama articulada, confec- .
cionada a partir de perfilados metálicos de sução em "L" ou outra
qualquer conveniente, caracterizada pelo fato de ser 'constituída
por duas peças em "U", cora as
. extremidades dos ramos voltadas
entre si e ligadas . a elementos intermediários em forma de "U" invertido e cujos ramos são dispostos na vertical, estando a uma das
LEGISLAÇÃO POSTERIOR
peças em "U" iniciais providas de
placa disposta na vertical, estando ambas as. bases dotadas de pés
inferiores • articulada e ligados
por travessas ou hastes aos ramos
das peças .intermediárias.
Segue o ponto 2.

TERMO 1\l 92.397
De 12 de fevereiro de 1957
Miles Laboratories Inc. — Estados
Unidos da América.
Privilégio de invenção para: <Composição para diagnóstico».
Pontos Característicos
• 1 9 , Um indicador de • ensaio para

determinação de glicose, caracterizado:
por compreender um material absorvente contando em si tuna mistura de oxidase de glicose, peroxidase, um composto que sofre uma reação de côr na
presença de peróxido de hidrogénio e
peroxidadase, um tampão para manter
o pH da dita mistura entre 4 c 6
na presença de urina c uma composição
que tem um efeito sokibilizante, de'
ação interfacial sôbre os compOnente&
•
da dita mistura.
Segue um total de 8 pontos.

ClIDIGO DE PROCESSO PENAI

TERMO N..° 99.194
-- De 20 de novembro de 1957
Tomas • Rulz Alvarez — São
Paulo.
Modèlo de utilidade para Cadeira de descanso fortatil.
1. 0 Cadeira de descanso ' portatil, constituída de dois pares de
-peças articuladas em "X" laterais,
caracterizada pelo fato de que
aos ramos infero-posteriores se
assenta as extremidades de duas
hastes dispostas inclinadas zrn relação á vertical,, sendo que 'as extremidades das peças em "X" são
coligadas por hastes em mesma
disposição, estando os topos das
barras inclinadas, assim como as
extremidades anteriores dat: peças
em "X" providas de recorte para
o encaixe de perfilados em "L",
ao s quais , predem as extremidades
de faixa de lona ou similar.
Segue o . ponto 8.
:•
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Pontos Característicos

.

•

l' Processo de preparar unta fração
de fosfatidiO de soja que é adequada
para uso como emulsificante em produto graxo intravenoso, caracterizado
por com,preender o contato dos fosfatidios de soja, solúveis
monoftcool
alifático de baixo peso Molecular, com
um adsorvente escolhido do, empo que
consiste de óxido de alumínio, • óxido
de magnésio e carvão ativo, remoção
dos sólidos c recuperação da .desejada
fração de. fostitidto de soja do sol-.
vente.
Segue um total de 3 pontos.'
TERMO
93.786
De 24 de abril de 1957-Requ&ente: • Ciba Société,
Suiça.
Pontos característicos . 'de «Processo'
para a fabricação de novas isoguinoleinas» --. Privilégio de invenção) .
- Pontos Coract:risticos
P Processo para a fabricação cie
isoquinoleinas, contendo, na posição 1,

-e
. r 1, PT C

520

TERMO-93.567
De 10 de abril de 1957
Privilégio de invenção para: «Processo de preparar uma fração de fosfatidio de soja».
The Upjohn Company — Estados'
Unidos da América. •
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ulARIO OFICIAL (Seção III)

um grupo hidroxila eterificado por um
radical do polictileno glicol, contendo
4 — 20 radicais do, etileno, caracterizado pelo fato de se fazer reagir isoquinoleinas, , contendo, na posição "1.
um substituinte permutável, se desejado na presença de agentes condensantes ou catalisadores, com polictileno
glicois 'ou seus ,mono-éteres alcoilicos
inferiores, se ' desejado, na forma de
seus sais metálicos.
Segue um total de 7 pontos.

godas e não eolimerizadas Previamente, mediante combinação et» proporçõeS cleimicemente equivalentes de
triglicaridas naturais ou não, que
contam os ditos ácidos, com poliaminas alifaticas que contenham grupos primários.. combinação que se
efetua por aquecimento sob refluxo
e colo agitação, a uma temperatura
compreendida entre 120 e 180° C em
presença de 0,5 a 2% do uni ácido
inorginico ata anidiação praticamente
completa (indiee emitia não superior
a 15), seguido de lavagens com água
quente para a eliminação de impurezas soluceis e secagem final; 2)copoTC• Re- 10 1\1‘? 94.203
limerização de uns veiculo de tinta
que_ contenha um oleo secante, com
De 10 de maio de 1957
0,5 a 25% da poliamida anterior mediante aquecimento entre 200 e 250"
EsEasy Clitter Max Company
C, até completa compatibilidade a
tados Unidos de Aa-merica.
frio, seguida de diluição ein aguarrás
quente e filtração .da solução quente.
Previlegio de invenção para —
e_
Cru total de 4 pontos.
Processo par i+ Produção de uma composição de cera de polimento auto
pulverezado.
.•
TUIM° N° 94.605
1° Processo para a produção de
De 27 de maio de 1957
tuna composição de cera de polimento
auto-pulverizada. caracteiezada p e 1 a
Kalle & Co. Aktiengesellschaft,
adição sucessiva de numa solução aquo,
sa contendo pelo menos um agente ativo de superficie que está sendo vieoPontos caraeleristeioe da invenção
rosamente agitado, enquanto cada uma
" Mderial P ara reProduç ã o eletrodas soluções está numa temperatura fotograflea"
(Patente de Invenção).
acima da qual a cara cristalina na sua
solução no solvente orgrinicO c da so1;) Material para reprodução ele:
lução aquosa do agente ativo do su- tro-forografica, consistindo de uns superfície, para produzir uma emulsão do porte condutor e uma camada isolante
tipo de óleo-em-água, continuando a foto-condutora adorante ao mesmo,
adição da solução quente de cera para caracterizado pelo fitiO que a camada
isolante contém COMO substancies focausar que a emulsão do tipo de óleo- to condutoras, 2-5-bia (P-amino-ferlilL
em-água seja submetida a uma inver- 1.3.4-exdiazois ou consiste destes
são de fase para um tipo de emulsão corpos.
de água-em-óleo para unia temperatura • Um -total de 4 pontos.
abaixo da qual a cara cristalisa na
sua solução no solvente volsitil orgânico enquanto continua a agitação e
Ti›.nm4) N° 95.123
adicionando it'emulsão uni gás propulDe 21 de junho .de 1957
sor liquidificado enquanto se mantem
.
urna pressão superatinosférica na emul"Aperfeiçoamentos em circuitos elesão.
Pritricas para rádio-receptores"
XT„m total 'de 9 pontos
•
vilégio de Invenção.

TP.nmo N" 97.013
De

28 de agosto de 1957

A. Weinberger & Filhos -- São
Paulo.
•
Privilégio de invenção para Processo de fabricação de fibra 'para escovai e produto resultante.
1°) "Processo de fabricação de fibra piSra eseevas
e produto resultante", caracterizado pelo fato de
empregar licitei:1es de celuloide ou
similar, aplicadas normalmente ent
filtnes de qualquer natureza, películas
essas que deVidamente limpas são
cortadas segundo filamentos paralelos de larguras convenientes e trensformáveis em feixes de cerdas esceie- s
Uni total de 3 pontos.
Tielf11110 N" 97.031
Depositado CIII 1 setembro 1957.
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losente so, orientados numa
ma direção
direção e' curvados diagonal n
mente em relação ao plano cooMal
da peça acompanhando o mesmo
diàmetro e destinados a fixar o
cacheador no cabelo.
Segue o 1)01110 n." 2".
rn
.11
De 28 de junho de 1957 ;je
de
Solvey & Cie. — Bélgica.
d ,
Telle10 N" e5.331

Privilégio mie 'Invenção para Cutias
para ecluIrs de electrolise.
.1 ,,

p oNTos cAllACTERISTICOSI
1' Cuba par a célula ed electrillise
1
(le tôdas as soluções de eletrelvs,
earacierizeda porque a ineStIla Ó real izad a , Pelo menos parcialmente, cinn
uma resina 'sintética amuada; • bre
,
.
Um tmital de 6 pontos.
mim

Requerente: Indus1ria de Meias Aço
— São Paulo.,
Pontos característicos de: '"Original disposição em meias".

TERMO . N" 915.61

t
.
ar.

De 12 de julho de . 195'1

1° "Ori g inal disposição em meias",
Elnipresa Gráfica Ouvidor S.A.'11—
,.).
caracteriza-se em ess'éncia pelo fato Estado da Guanabara.
de a meia receber nos laterais ou em
Modélo
de
1;111W:de
para
Um
outras partes do seu corpo' , desenhos-, riscos e outros motivos orna- album para discos fonográtiens.
mentais, os quais são impressos no
CARACefFIUSTICOS
tecido cie tinta indelével, de qualquer
cel. ote eóres.
1" Uni album para discos fonográSegue o ponlo 2.
ticos. incluindo nina capa, em que
dentro da sua lombada é encadernada
uma pluralidade (le esquadrias, ca1ie1là10 N o 97.221
racterizadas por serem eonstituidas
Depositado em : 23 setembro 1957 . de deis caixilhos ou molduras superpostas, unidas, lateralmente, em" toda
extensão, por meio de cakos mie
Requerente: Ifermann .1. llinder — soa
largura inferior b das régurs dos
São Paulo.
mencionados caixilhos ou molduras,
Pontos caracteristieos dc: "Origi- de modo a determinar, entre os doia
nal apresentação em folhas de ca- refer i do s caixilhos. recear:ruelas eu
eivie. ons), icái,ristetiler oas...porta-notas e cursores 'cri) todas as suas extensões
dsienileití,71,-es,
exteriores; e em que a parte da
frente dos caixilhos é provida de UnS
1" "Originei apresentação em fe- selni-eireulo premi farililar a retirada
ltras- de cadernos .livros carteiras dos diseos fonogrfieo.sá, quendo enSkwara Free- e Brormius Petinas •- porta-notas e similares, c eo plástico", gavetados nas reentráncias ou Curso-.
São Paulo.
caracteriza-se ellt essencia pelo fato res originados da superposição
já
.
de as 1'm:ditas plásticas de livros e ca- referida dos caixilhos.
demos, bemol assim as ein . teirLs 'porta• PONTOS cARAcTEniSTICOS
Segue o ponto 2.
notas apresentarem com tuna ou . arn1° Aperfeiçoamentos em circuitos bes as faces rugosas, porém cansei.elétricos para rádio-receptores, cante- vando-se t ran s p a ren te s senai - trenspa
Teltel0 N" 96.0R7
-terizadosplf enciartsoum;pelfadst
terealadas a fonte geral de alimenta ,. rugosidade das paredes cela, rpm
• •De 30 de julho de 195',
çíio e as válvulas excitedores de um adiram uma superficie na outra.
Segue n poeto 2.
lado e as válvulas de S'-aidri do outro
Wanda ' C. Penna de Carvalho —
lado, terem simultaneamente a funSão Paulo.
ção de dar alimentação' negativa de
de a'ela e dar
grade ies válvulrs
Tiltà10 N." 97.G70
Modéto de Utilidade para' Um novo
carga de placas' às válvulas excitadomodelo de calcinha pára criança.
ras.
Depositado. cm 11-10-57.
1" "Um novo modelo de calcinha
- Um total de 4 pontos.
para Criança", de material plástico,
Requerente:. Pedro Castany & caracterizado pelo falo de ser coneFilho — São Paulo.
tituido por dois panos ligados por
VAMO N° 95.317
costura, no , sentido
longitudina 1 P.
Pontos Característicos de: "No- p arcialmente,
ligadas
no
sentido
De 28 de junho de 1957:
vo modèlo de cacheado-, de ondu- transeersal, ent nina das extremidades da calcieha, exceto no centre,
lador ' para Cabelos".
onde deixa uma filmei mm ra . .on pasIgnazio Terrena e Áurea de Toledo
Piza — São Paulo.
1.°) "Novo modêlo dc caehea- sagem entre os, dois panos; ditos pador , ou ondulador para Cubelos", nos, na outra extremidadC da calPrivilégio de _Invenção liara Novo constitui-se por unia peça cilindri- cinha são soltos em toda ze extensão
transversal.
material e respectivo processo de fe• ca
Uca Preferencialmenfit feita Segue o ponto 2.
bricação.
de plástico ou outro material
.n

Tintel0 N" 91.532
Dc 23 de maio de 1957
- Eh Lins. And Company — Estados
tinidos da América.
Privilégio de Invenção pera Processo para preparar a • N-13ETA .“)
Cloro Fenill Bela" çII idrox i Etil
Isopropilamina.
,

PONTOS CA 11ACTFA1 1STICOS

I° Um processo para preparar a
N bela o-ejoro-feeil) beta (hideoxi)
etil ina, caracterize do
por compreender a reação da ¡sopropil-amina com um membro do grupo
consistindo de o-cloeo-fenil-etilenpbromo-ltideina e óxido de o-clorotemi' etileno.
Uni total ele 4 pontos.
TáRMO N"

91.605

De 27 de Maio de 1957
José Schsvarez,

Argcntiva.

Pontos earacter'sticos da invençãO
apropriado caracterizado essed.
de "Processo para preprrer veículos.1° "Novo material flutuante e res- cialmente, por ser provida em toTidtMO . N." 98.4)88
altamente tixotropicos" (patente de pectivo processo mie fabrieaço", cante.
terizado o material por consistir em" da a extensão de sua superfície,
invençeo).
de
várias
series
de
orificios
esama mistura de borracha Acre e cor.
lje 30 de outubro de 1957
,1°) Processo para preparar vcieulos liça triturrda, na proporção . de 40 paçados e equidiStantes e finalespecialpara
92
para
altamente
cada em desses ingre• enente pelo fato, de an , baS as ex.lixileopicos, e
PaNTOS CÀIIACTERISTICOS
, mente aVaplados á fabricação de. tio- Mentes, e mais carvãe Mal:, Alvaiade, 1remidades periférias laterais mio
tas, esealtes e Ireas, caracterizado énxofree oleo mineral e parafina, ^ na
Aparalto mie • purificação por
uur: 1) oblençãe
de poliamida de proporção de 2 de cada (lesses imigre. cacheador possuírem projetnndoraraeterizado por conlpeso molecular inferior a 700. cor- (Dentes para 92, e ainda estearina, na se de. seu próprio . corpo pequenas
saliências ou dentes de forma preentice essencialmente um pret.°
responderdes a ácidos graxos não sul- j proporção de 1 pear 02.
turados, com duplas ligações conjit- 1 Um total de 3 pontos
preferencialmente Alada, parale- fixo formado de .dois setores
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•
kltlarcs, um dispositivo de aque cimento do -pra'm, tini condensador
constituido por um disco de circulação de agua interior e giran-eo -a alguns milimetros da !,uperficie do produto a sublimar admitido eni cannohi' trelgada no prato, facas ra.Np. ,doras dispostas cii-tre os setores da prato limpando
o disco do produto sublitnado e
tua invotuero ( IleCET211(10 ' ft
ro lbagein acima referida e sucelivd de manter o . vát'uo.

'(*g--4;át7;

F-evergró•

contendo Mais de uni átomo de
halogênio na molécula, ou de se
condensar as orto-dimninas beit:
zèni(a:; colo) '1(*1(10ti MI ria ICOO-d

tal eto fusão, sendo com isso o
gás decompôsto para formar uma
dispersão de boro no meta l - IaZendo-.se o liga de urAnio fissil
111011) ou pOli-ha- colo (11(0 metal NO fusão pnra
CarbON
10g(11 n 1110S
formar nina liga consistirdo essencialineffle de até 0,20',, ;. cio peso de
Segue o ponto o , • 2,
- boro 10, , de 5 co. 23'.% em peso de
fissil selecionado do gruTi:1L\.10 N." 98.305
po consistindo de urânio . 233,
or.lnio 235 e mistUraS dos inesDe 7 de . novembro de •1958
r.-.0s. e O saloio sendo substancialmente lodo Me de um metal seleGeneral Electric Company.
cionado do grupo de altuninio
zircônio, e fundição (easting) de
Noi
te-americana
.
TÉln10 N.'
. 091
dita liga.
Segue um lotai de 12 pontos,
Pontos
caracteristicos
de
".1perDe 30 de 0(11 olho-o de 1957
feiçoamento clii C01111/IINi ivel de
Compagnie 1; 1-atiçais(' des Ma- reação neutrônica" — Privilégio
Ti::101 0 N.^ 98,541
livres .Colorantes -- França. •
(le invenção. •

1." — O método de produção de
Privilégio de Invenção pllra —
Novos corantes e seus processos elementos combustíveis neutrônie(Is de reator 1"netitronic reactor‘
de tr:e;r.irtição.
fuel elemenis") caracterizado pio.
, compreender a fusão de nina (man_
PONTOS CAD.1CTEDISTICOS
I idade ite 1.1111 Metal tiVICC1011a(10
1.0 — Um -processo de prepa- do grupo con,stituido por altnniração de novos' rorantes, corar- nio e zircônio. borbulhamen10 41e
. lerizado pelo fato de se ( g ulden- tini gás selecionado do 1.0rt11)0) conssar a naftileno-dittinina-1,8 com lituido por (Hei:irei° de boro e
;eidos naftaleno-dicarboxilicos-1,8 tribrometo de boro atravt'S do me-

•

De 18 de oxembro de 1957

Otto Dichard Gottlieb — Estado
da Guanabara.
Privilégio de 'Invenção- para —
Processo para it Obtenção de :tnibina e para a sua transformação
em acido nicolinieo.
1." - Processo para a obtenção
de anibina

pirona), caracterizado Pelo tratam .
mento de plantas da familia das
Lauraceas com um solvente volátil,
esgotamento 110 extraio !;,11.1

solução ácida e alcalinizacão' da
"solução acida.
Uni total de 7 pontos. •
;
.Ti.',11:110 N." 98.542
De 18 de novembro de 1957 •
011o lticliurd GlItlieb —.Estado
da G ua na ba ra
Privilégio de Invenção para
Processo para II obtenção de 4..11elw:iparacotoina e para • a sua
transformação
- substancias contendo o radica; piperonila.'
PONTOS CAIIACTERISTICOS
• •
1." Processo para a obtenção
de um produto *contendo a 4-metoxiparacotoina
ronil-oirona), caareterizado pelo
tratamento ., de- plantas da familia
das • Lauraecas com- . tun solvente
voiatil e párificação do extrato
com soluçóes ácidas e alcalinas.
Segue um total de 6,pontos.
.—
•

OBRAS -COMPLETAS DE RUI BARBOSA
•

_

1
Tomo

Volume

.

A* ou

re t o

Preço ,

Tomo

Voluine

Assunto

I

Preço

• .• .
..---.

1
Vi!!
IX

1

'

X

XIV --XVI
XVI
XVI

XVI

.I
,I1
IV
•.1
II
III
IV
V
VI

XVI

VII
VIII

XVI ,
XVI
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XIX

1!
III
• IV
II
LII
- IV'

XX
XX
XX

TI
111
IV
V

XX
XXII
XXIII
XXIV
XXIV

.

1
H
I

,

e

.

•
.Pr1tneiros Trabalhos .
Diversos Trabalhos
Discursos e Trata Parlamentares ..
Reforma do Ens. Primário
Qcestão Militar

100,00
100,00
10,00
40,00
120.00
Queda do Império
60,00
50.00
Queda do Império.
. 35,00
Queda do Império •
45,00
Queda do Império
15,00
Queda do Império
40,00
Queda do Império
35,00
Queda do Império
Relatório do M. da Fazenda
50,00
65,00
',ZelatórIo do M. da Fazenda
80,00
Relatório do M. da Fazenda
40,00
Pareceres Parlamentares
Trais. luricticos — Est. de Sitio .. 120,00
Trab. - Jurídicos , — Est. de Sitio .. 120,00
40,00
..\ Ditadura de 1593
40,001
A Ditadura de 1393
60,00i
A Ditadura de 1593
250,00.,
Trabalhos Ittridicos Discursos Parlamentares
7C.0011
, 200,00' •
f m iV itos I nterestaduais
65,001
Discursos Parlamentares
650O .j
Trabalhos Jurídicos
.i
.

>

t F,

r•

• 4.,

XXIV
XXV
XXV
XXVI

XXVI
XXVI
XXVI

-

.

- 111
Trabalhos Juridicos
Trabalhos Jurídicos
V
VIParlamentares
I Trabalhos Jurídicos
II
1,)iscar ,-os Parlamentares
III
A Imprensa
.
IV
I

A

.

Imprensa

Rescisão de Contrato

.
120.0(
• 40,0C
12030(

-

500(
100.0C
1200(
.
120.0(

75.0(
" II
XXVII
TrSbalhos Jurídicos
70,0(
,,,,,,
XXVII
-- IIIDiscursos Parlamentarei
90.0(
XXVIII
Discursos Parlamentares
• , . I.
í200(
• •
Réplica
,,
XXIX ' II"
1200(
.
XXIX
III
Réplica
120,0(
V
XXIX
-ascii rso. Parlamentares
130.0(
I
Discursos Fartamentares
XXX
120.01
/ I
XXXI
Discursos Parlamentares
,100.0(
XXXI
II
Trabalhos Iuridicos
80.01
.
III
TrabalIw,s jurkinos
XXXI'
120.01
• XXXI
IV
Limites Ceará — Rio G do Norte .,. 120,0(
V
XXXI
Limites Cear t — Rio G. cla .oNorte
. 120.01
XXXII
I
Discurso,: Parlamentares
•
I
XXXIII
Discursos Pm•tainzntares
150,0(
1
XXXIX
5') C. ',o Ia Ilabi: •
•40.01
.. XL , •
1 ,Ce.isão rh Clien • ela
45.01
I
Gniananha• • Pre's!clencial
XLVI
120.01
: XLVI
II
C:unnanha - Presidencial
.:' .... . .... I 120.0(
.
.... -; •
.
.
XXVII

,C'
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COD4

a concessão do registro equerido

.•n•WWW,

Têrmo n° 519.281, de 5-12-61
Cia. Mercantil de Obras e Melhoramentos
Paraná

Cia'. Mercantil cle`Obias
.-4-- .'‘.~5441ley4,
e Melhoramentos'

Tèrmo n' 519.288, de 5-12-61
Confeitaria Italiana Limitada
Minas Gerais

Vesuvio

Termo n° 519.282," de 5-12-61
Antonio José Ferreira Cardoso
Maranhão

'Tèrmo n5 519.289, de 5-12-61
Confeitaria Italiana Limitada
Minas Gerais

'Confeitaria Vesuvto
Classe 41
Artigos na classe
Tèrmo n° 519.283, de 5-12-61
A. J. Renner S. A.. Indústria do Vestuário

Classes: 33 — II — 43
Artigos na classe
Tèrmo n" 519.280, de 5-12-61
Casimiro Siqueira Vianna
Minas Gerais

Rio Gran4 do Sul

Café Bom Gosto
Classe 41
Artigos na classe
CREDITO IMEDIATO
Classes: 22 -- 23 — 24— 32 — 33 —
35 — 36 — 37 — 40 — 50
ramo n° 519.284, de 5-12-61
Empreza Riograndense d eMate S. A.
Rio Grnade do Sul

Tênue n" -519.291, de 5-12-61
Constantino & Cia.

teciaa

aaanza. r...~.9aarasaaaa,:axa~am.

Lare f-kuilverde
Classe 41
Artigos na classe
remiu n° 519.292, de 5-12-61
Cutherme Mac Leod
São Paulo

Classe 41
Artigos na classe

Vat

ramo n 519.285, de 5-12-61
Casa Grandela Limitada
Pernambuco .

G•randela

244
•

. Classe 46
Artigos na class
Tèrmo n° 519.293, cie 5-12-61
Fibran. Comércio e Indústria Limitada
São Paulo

Co st ére i o

e' indiás!r:ci S. A.
Nome Comercial •
Terno n" 519.287. de 5-17-61.
"ao. Brasileira le Usras Metalúraicas
Estado da Galrai:ara

COMPA.HP nA .BRARLE/RA
DE liStiVt:J....1;tETALUEGICAS
CL-ar. 33
N.; :: C •.:raa-c:a!

Tèrmo na' 519.306, de 6-12-61
Açougue Santa Rita Ltda.
Sao Paulo

Indústria de Papes

•

Nome Comercial
Tèrmo n° 519 . 300. de 5-12-61
Indústria de Papel Guará ,Limitada
São Paulo .

Ti:rmo n.° 519.308. de 6-12-61
O. R. Sandoval
São Paulo

e

r,AF'R
wakTAENS
eira
1
s:i 41
ras
Be

GUA

Café

Bret.sikira

Tèrmo n° 519.301. de 5-12-61
Jarbas Barbosa Medeiros
Estado da !..ltars.*.sra

ROJAI
Ind. Brasileira

COPACABANA FtLMÇS_

Classe 41
Pastéis

Clasc 32
Artigos na classe

Tèrtno u.° 519.310. de 6-1241
Tacidos -Miuá" Ltda.
StSo Paulo

9

Tèrnio ri 519.302, de .5-12-61
Empresa Nacional de Pinturas, Ltda...
Minas. Gerais

CASA. Mia'.
Classes: 23, 33. 36 e 37
Para distinguir: Tecidos am peças, titulo
do estaclecimento, confac,ções eia geral
e roupa de cama e mesa, Inclusive coartoras. Toalhas de uso pessoa panos
de prato e análogas

'Empresa Nacional
'de Pitiliti--ras

Termo a.° 510.3IJ. de 6-12-61
Rerert Mayer — Indústria Heliográficaj
S. A.
Sào Paulo

Tèrmo ri° 519 . 305, de 5-12-61
Quinnfar, Sociedade Industria; e Comercial Limitada
•
'Estado da G.ripr.t.,:tit

aRBBRT `laYER
...mi. iirsall.oira
- Classe 17
Máquinas para reproduções heliográficat
i,

144:'

Tèrmo na 519.312, de 6-12-61
Victor Chiodi
São Paulo

DE TUDO • • . •

PARA TODOS -REVISTA. DE
=MIMO E
CRIQSIDADE$
Ind.. _brasileira

tag441
4.

Indusfria Brasileira Classe 6
Artigos na classe

moído. torrado e em grito

Termo -2.° 519.309, de 6-12-61
Riggicro
Dresler Ltda.
São Pa

Classe 38
Artigos na classe

Tè rolo . n" 519.294, de 5-1241
Tece:nade, Inovações Técnicas Testeis
Limitada
. São Paulo

•

Ind.- Oraaileira

l
mpressos.

Titulo

Classe 41
Artigos na classe

li

I

'

Brasileira

SANTA RITA

Classe 50
Cartas, envelopes, duplica.
tas, fatraas, rectos, cartões comerciais
e de visitas

Guará Ltda.

Classe 33

Têm° n" 519.256. de 5-12-61
7-lime. Comércio e Indústria S. A,
Es:ado da G.Iirphz:r.1

Ita

Classe 47
Artigos na classe

Têrmo n' 519.299, de 5-12-61
Indústria de Papel Guará Limitada
São Paulo

indústria Brasileira
Classe 41
Artigos na classe

V"~

indistria Bwsileira

Classe 50
Artigos na classe

Minas Gerais

FRORPJ...."'CAÇÃO
,
SkITA

FLAMINGO

Classe 41
Artigos na classe

Classe 33
Titulo

Térrno n° 519.303, de 5-12-61
Ricardo Dacbena
Estado do Rio de asneiro

Termo n° 519.298, de 5-12-61
Flamingo Empreendimentos Limitada
São Paulo

4NIY
Classe .8
Artigos na classe

Classe 32
Revistas
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Termo n.° 519.314, de 6-12-61
-ginprês7 Industrial "sacaria" S. A.
Cão 'Paulo

•

IJAK.L.ÉL. -

!incl. Brasileira
Classe 24
Sacos
Termo ti.° 519.315, de 6-12-61
Comércio e Representações ,"Limago"
Ltda.
São Paulo

1.111.1iLLR)
Brasileiri

ièrmo n. 9 519.323, de 6-12-61
Comércio de Materiais em Geral
Comag Ltda.
São Paulo

GINDEREL

COIZAG
Classe 16
Artigos na classe

1P--

Termo n.' .519.324, de 6-12-61
Américo Antonio Pastor
São Paulo
. CULIZZ=6~23

Classe 50
Impressos: cartas, envelopes. duplicatas,
faturas, recios. cartões comerciais e de
visitas

Classes: 21, 6 e 7
Sinal cle Propaganda

Tèrtno n.° 519.316, de 6-12-61
— Cinematográfica -Vila"
t:
•
Ltda. •
São Paulo

Termo n.9 519.325, de 6-12-61
3B
Indústria e Comércio S. A.
Acessórios Para Indústria
São Paulo

V-4TA .
Ind. brasileira
Classe 32
Produções cinematográficos
Trino--n. 519.'318, de 6-12-61
Mecânica Aryant Lda.
São Paulo

ARYAIIT
1.rd., Brasileira,

Têrmo n.' 519.331, de 6-12-61
"Cinderel" Deco:ações Ltda.
São Paulo

Classe 40
Artigos na classe

Têrtno n.° 519.332. de 6-12-61
Inclústrai e Comercio Croquis S. A.
São Paulo
Classe 40
Móveis em geral
Tèrmo —n.° 519.333, de 6-12-61
Reetnbõlso 'Intercontinental R. I."
•
Agro-Peças Ltda.
5.4a Paulo

INTERCONTINENTAL

33

Classe 50
Impressos

_ -

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Resistências elétricas

Classe 21
Alavanca de freio. atnortecedore:, anteparos, arras de eixo, arras de freios,
braçadeiras de molas freios, -molas,
paralarliac e paarchoques •

Termo n.9 519.326, de 6-12-61
Auto Viação Brasil Luxo Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 519.319, de 6.12-61
Confecções "Chiratex" Ltda.
São Paule..

Tèrmo n.9 . 519.334, de 6-12-1961
• "Fato" — Fábrica de Tornos
Automáticos Ltda.
São Paulo

Dr. David Calrernite
São Paulo

tODI
EM MSFILE
Classe 24
Claçse 28
Classe 22
Classe 31'
Classe 34
Classe 35
Classe 36
Classe .37
Articos na classe
Tèrrao
519.350, de 6-12-1961
Casa de Calçados Moderna Ltda
São Paulo_

• M0

A
Classe 36

Classe 6
Tórnos automáticos e trnos inecfnicos

Termo n.° 519.351, de 6-12-1961
Zenon Levy Kuntz
São Paulo

Classe 21
Automóveis, caminhões e camionetas
para transportes
.

Termo n." 519.335, de 6-12-1961
Comércio de Utilidades Doméstica
Jacilar Ltda.
São Paulo

ind. Brasileira

J

AG 1 LAE-

Brasi.leirs

_Classe 8
Artigos na classe

Classe 6 '
Artigos na classe

Termo n.° 519.338, de 6-12-1961
Artefatos de Madeira Josana Ltda .
São Paulo

Termo n.9 '519.352, de 6-12-1961
Indstria le Calçados Pewi Leda,
São Paulo

•OSANA
BR.ASILETRA
Classe 26
Caixas para rádios, eclevisores, rádiovitrolas e conjuntos de alta fidelidade,
caixas estas confeccionadas em madeira
Tèrrno 11 .9 519.339. de 6-12-1961
Equipamentos Marítimos K e K Ltda.
São Paulo

K

e

K

PEwi
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Calçados. em geral
Termo n." 519.353, de 6-12-1961
Jóias

poca Ltda.
São Paulo

EPOCA
IND. BRASILEIRA

LIVD. BRASILEIRA

Classe • 21
Veículos c suas partes Integrantes seguintes: amortecedores, armações, carClasse 20
roccrias, chassis, eixos, estribos, freios. Ãncoras, apatrechos aeronáuticos, apcmolas paralamas e parachoqucs
t-echos navais, bóias, cintos de natação,
paraquedas e salvavidas
Termo n.° 519.330. de 6-12-61
Massas Alimentícias Setnoleitc Ltda.
Termo n.° 519.340, de 6-12-1961.
São Paulo
Ferreira Araújo Ei Cia.
São Paulo
SEMOLEIT
•
Industria
Brasileira

Classes: 33, 50, 4 e 3
Artigos das classes

Térmos ns . 519 . 342 á 519 349. de
6-12-1961
Companhia de Tecidos 'São Paulo
São Paulo •

BRASIL-LIDO

•

PRONTO SOCORRO

Classe hl
Peças para automóveis. caminhões,
aviões, bicidetas e motocicletas

'F A T,

Inchistria Brasileira

Temo n.° 519.322, de 6-12-61

IEDA

•

Calçados

Tênia) n.° 519.327, de 6-12-61
Comércio de Roupas Fina-Bel Ltda.
São Paulo
Classe
1"1 NA-15EL
Aventais, blusas, casacos, capa., chales.
ind. Brasileira
combinações, caliças camisas, camisolas,
echarpcs. dominós cueiros; babadouros;
Classe 36
fraldas; gravatas; gorros; luvas. ligas,
Artigos na classe
meias, maillots, paleóis, pegmr; palas;
paloveres: pijamas; quituones. soutiens;
Tèrmo 'a.° 519.328, de 6-12-61
robe de chambre, tailleurs; toucas e
Viação Santa Terezinha Ltda.
vestidos
São Paulo
Têr,mo n.° 519320, de 6-12.61.
SANTA TEREZINHA Bolsa de Instrumentos de
°13ip"
indústria
Brasileira
Precisão Ltda.
São Paulo
,
Classe 21
'v'eiculos e suas partes integrantes se, ind. Brasileira,
guintes: amortecedores, armações, carClasse 50
rocerias, chassis, eixos, estribos, freios,
Impressos: cartas, envelopes, publicatas,
molas paralamas e parachoques
recibos, cartões comerciais e de visitas
Terei° n.° 519.329 de . 6-12-61
Termo n.° 519.321, de 6-12-61
Viação Ribeirãc Pires Ltda.
S. A. S. Socorro Médico Urgente
São Paulo
Ltda.
RIBEIRÃO
PIRES
São Paulo

Classse: 33, 50 e 3
Artigos das classes

sANT2,

AUTO

-Iadustria Brasi

el-IIHAVEX . •
:Ind.

'PRONTO SOCORRO
WJATEMI

Têrmo n.° 519.341. d e6-12-1961
Santa Catarina .Auto Mediaica Ltda,
São Pau!J

Classe 41
iPaar distinguir farinhas alimentícias,
, massas alimentic.1%, biscoitos e bolachas

,

•

BAR E
.RES'.1).dUR&NTE

Classe 13
Artigos na classe
Termo n° 519.354. de 6-12-1961
Rar e Restaurante Miramar Ltda.
São Paulo

MIRAMAR
iNO, BRASILEIRA

LLVi ÂR

Classes: 41, -12 e 43
Titulo

Classe 41
Artigos na classe
,• „
•
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Termo n.9 519.355, de 6-12-1961
Lanches Marabá Ltda.
São Paulo

MARABAJ

Fevoreitn de 1962

Termos -tis- 519.361 à 519.362, le
6-12-1961
Antonio Vieira Nunes
_São Paulo

Termo n.° 519.373, de 6-12-1961
Ipeéle S.A., Indústria, Comércio e
Administrações
São Carlos

' GALO . DE OURO

Ind.. Brasileira

Indtstria Brasileira

433

Trino n. 9 519.382, de 6-12-61..
Panificadora Pão de Ouro Ltda.

São Paulo

LE

Classe 50
Administração de bens, compra "e venda
de imóveis e loteamentos

Classe 50
Classe 39
Imresos de uso em casa de lanches e Artefatos de borracha e de gutapercha,
Termo n.° 519.375, de 6-12-1961
refeições ligeiras
Acessórios 5 Esquirfas Ltda.
saltos e solas de borracha e calçados Auto
Guanabara
de borracha
Termo n.9 519.356, de 6-12-1961
Moceira "Mauru's Ltda.
Classe 50
P", 5 ESQUINAS
V.r222.- E.
São Paulo
Placas, luminosos, cartões comerciais e
Ind. Brasileira
ifitaUSTRIA BRASILEIRA
MAURU9S
de visitas, duplicatas, folhetos, nota fis.
Classe 50
Ind. Brasileira
cal, folhinhas, propaganda em rádio, Impressos: cartas, envelopes, duplicatas,
'Classe 41
televisão e jornais, recibos
faturas, recibos, cartões comerciais e de
tasse 41
Pão
visitas
Gêneros alimenticios (secos e molha.
Termo n.9 519.367, de 6-12-1961
Termo n. 9 519.383, de 6-12-61
dos), doces em geral
Alberto Bocaeer
Termo n.° 519.378, de 6-12-1961
Produtos Alimentícios "Kis" Limitada
São
Paulo
Bar
e
Café
Napoleão
Ltda.
Termo n.° 519.357. de 6-12-1961
São Paulo •
Guanabara
Bernardo Sérson e Wulf Kukikowsálcy
São Paulo
MAPOLE0

a-

^-

Ind. Bras..Leira

EDIFICIO
• IttILADELFIA

•
Classe 50
Impresos: cartas, envelopes, duplicatas.
faturas, recibos, cartões comerciais e de
visitas

•
Classe 33
ediSicios e rédios
Termo n.° 519.358, de 6-12-1961
Indústria Extrativa de Minérios
"Lolli" Ltda.
São Paulo

111CLAC

BEBO COLLI • - .
Ind. Braaileira

Classe 36
Artigos "de vestuário de teda sorte, inClasse 16
clusive de esporte e para crianças
(faldas, cuiros, etc.)
keia, cal, cimento, edras, edregulhos,
tijolos, telhas, cerâmicas, azulejos e
Termo n.9 519.369, de 6-12-1961
reboques preparados
Panificadora Santo Estevão Ltda,
Termo n'.9 519.359, çle 6-12-1961
São Paulo
Nazaré da Silva
SANTO ESTEVIO
São Paulo

Ind. Brasileira

2.1eira
Classe 48
Escovas e suportes de fios para a lirapesa e higiene dos dentes
Termo n.° 519.360, de 6-12-1961
Stilnovo Indústria e Comércio de
Lustres Ltda.
. São Pado
S . TILNOV O

Indús z--".loira
Classe 14
Vidro, cristal e seus artefatos. em geral
Termo n.9 519.363. de 6-12-1961
Kei Artigos de Borracha Ltda.
São Paulo

Indústria- BrasileiraClasse 16
•
Ivlaterial exclusivamente para conseruções e adórno de prédios e estradas.
(cimento, azalejos, portas, janelas),
papel p.a.a forrar casa
Termo n.' 51 0 .368, de 6-12;1961
"Mul-Pas" Publicidade Ltda.
São Paulo

501,--PAS
Ind. Brasileira
Classe 31
jornais, revistas e pulOicyes em geral.
Albun,s. Programas radio.'inicos. Peças
teatra:s. e cinematográficas

Classe 41

Termo n.9 , 519.377, de 6-12-1961
Empresa Internacional de Turismo
Travexpert S.A.
Guanabara

TBRiAlnit
Ind. ia.3ileira
Classe 50
Transporte de passageiros
Termo n.9 519.378. de 6-42-61
Sociedade Imobiliária Prediltd. Ltda.
São Paulo

-PREDILUI
Braeileira

'

Classe 11
Pó para sorvete-

Termo o.' 519.385, de 6-12-61
Produtos Alimentícios "Kis" Limitada
São Paulo

PO PÁRA PiaÁll

Classe 16
SORME'Ell
cA,5k
Argila; areia: batentes; calhas; cimento;
Classe 4
Termo n .9 519.371, de 6-12-1961
cal; colunas; cal, estacas; estuque: forros,
"Lubritec" — Indústria e Comércio de grades; gesso, lajes; lajeotas, manilhas,
Pó para•sorvete
Equipamentos Técnicos Lida
mosaicos: produtos de base asfaltica,
Termo n. 9 519.386, de 6-12-61
São Pa:ilo
pedregulho; placas paar pavimentação;
Produtos Alimenticios "Kis" Limitada
peças
ornamentais
de
cimento
ou
gessoa
LUBRITEG
São Paulo
para tetos e paredes, tijolos, tubos de
Ind. Brasileira
concreto, telhas, tacos' e vitrôs
PO PARA FIZER
Classe 6
:SORVETE EM SEU
Termo n.9 519.379. de 6-12-61
Aparelhos para Itik:ficação automática
REFRIGERADOR
de veiculos automotores e máquinas em Agril — Comércio e Representações
Agro-Industriais
Lida.
_
geral
Classe 41
São Pau
Pó para sorvete
Termo s'.° 519.372, de 6-12-1961
ÁGIL •- f
Miliana — Confecções e Comércio de
Termo n.9 519.387, de 6-12-61
Ind. Brasileira
Roupas Ltda.
Laercio Moacyr I1/4.1arquos
Classe 50
São Paulo
São Pauló
Impressso: cartas, envelopes, duplicatas,
riIÀNÃ
INDUSTRIA. DE
faturas,
recibos,
cartões
comerciais
e
Ind.. Bre_.sileira
MALHAS J.AP7)(710
da visitas
Classe 36
Classa 36
Termos as. 519.380 e 519.381, de
,Malhas
Artigos de agasalho, artigos de malha.
.
6-12-61
blusas, calças, camisas, calções, meias,
Panificadora Pão de Ouro Ltda.
Termo n.° 519.388, de 6-12-61
impermeáveis e roupas de algodão ou
São Paulo
H. E. Figueiredo
Cia. Ltda.
outro qualquer tecido -Classe
41
CASA
Pão'
Termo n.9 519.374, de 6-12-1961
SIO• PEDRO
Indüstria de Brinquedos Inbral Ltda.
Panificadora Pão. de Ouro Ltda.
São Paulo
São Paulo
Classe: 22 e 50
Pios e linhas de tôda espécie e Impressa
Classe 41
PãoTermos os. 519.390 e 519.391, de
_Ind. icraeil eira
6-12-61
Termo n.9 519.384, de 6-12-61
Remo Cardoso Pasqualini
Classe 49
?:odutos Alim'enticios "Kis" Limitada
São Paulo
São Paulo
At....a,,oveis. aviões de brinquedos. bercinhos, bolas para todos os esportes,
, PO PARA FAZER
carrocinhas, bilhares, dominós, damas,
SORVETE EM SEU
jogos de futebol de mesa, luvas para
LAR
esportes, patins, patinetes, petecas, trens.
Classe 46
Classe 4
tenis, tômbolas, varas para • salto,
Classe 47
Pó para sorvete
xadres, jipes e caminhões
Artigos .net classe
Pães, doces, bolachas e biscoitos

lin dNR2 intã

•
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Termo n.° 519.389, de 6-12-61
Neli° Spaggiati
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL: (Seção III)
Termo n.° 519.400, de 6-12-1961
Darvino Bez Batti
Santa Catarina

•

Fevereiro 'de 1962

Termo n.° 519.407, de 6-12-1961
Alfredo Haddad
São Paulo

Termo n.° 519.419, de 6-12-1961
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América

METHOTREXATE

ç)'"
-/N

4,15,
xleSV:-Cn%!`Y
t0'''N>t)
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 6
Artigos na classe
Termo n." 519.392, de 6-12-61
Decorações "Artecasa" Ltda.
São Paulo

ARTECASA
'Ind. Brasileira
Classe -16
Paar distinguir: Material exciusivaxnentte
de construção, decorações de prédios,
papel para forrar casa

Classes: 33, 41, 42 e V
Insígnia Comercial
Termo n.° 519.401. de 6-12-1961
Darvino Bez Batt!
Santa Catarina

Nome Comercial

Termo n.° 519.393. de 6-12-6/
* Mac" Editora e Publicidade "1..l'cnica
Lda.
São Paulo

Al/VEC
Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, livros,
publicações, panfletos etc.
Termo n.° 519.395, de 6-12-61
Duma! Borges de Oliveira
São Paulo

nEMPLVINEMPRÈSA.
-LnkIFfEIRENSE,DE
LD'ItiiSiSTRAÇÃO E
VENDA DE IMÓVEIS
.

Classes: 50 e 32
.
Para distinguir: os impressos de propaganda de urna firma de imóveis
administração
•nnn••••••nnnnnn•

Termo n.9 519.396, à 6-12-61
Shiro Yarnamoto
São.Paulo . •

Termo n. 9 519.409, de 6-12-1961
Parklux — Parquetcs de Luxo Ltda.
São Paulo
C-J43A1:

Clas.se
Vinhos em geral
• Termo n.° 519 402, de 6-12-1961
Irmãos Berni S.A. Indtislitria c
Comércio
Rio Grande do Sul

Irmãos í3erni !I A. .•
Comércio
Inaustria Gannerm
Nome Comercial
Termo n." 519.403. de 6-12-1961
Irmãos Bcrni S.A. Inclastitria c
Comércio
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira-

Termo s.° 519.397. de 6-12-1961
Walter Luiz Evangelista •
São Paulo

VALENCEDIOR.

Tél.=

a. 519.399, de 6-12-1961
Metalúrgica Marcatio LtAa.
São Paulo

Termo n," 519.411. de 6-12-1961
Alfredo Iladdad
São Paulo

TROCADERO
Industrio Brasileil

GIARDINI

Classe 32.
Uma revista

Indumtris Brasileira

Termo n.° 519.413, de 6-12-1961
Industrio de- Calçados "Biabo" Ltda.
Sao Paulo
•

HARMONIA HOTEL
Classes: 33, 41. 42 e
Titulo de Estabelecimento

-Termo n. 9 519.421, de 6-12-1961
Ferlaço — Ferro, Laminados e Aço
Comércio e Indtisútúria Ltda.
Guanabara
Classe 5
Artigos na classe
Termo 11. 9 519.122, de 6-12-1961
Peterco Comércio e Indústria de
Publicidade Ltda.
São Paulo

VIBROFIX 1

OLDOUEY
Industrie. Brasileira
Classe 36
Calçados em gera!
Termo n-9 519.411, de 6-12-1961
Sociedade •Produtos TOnding Ltda.
Rio Grande do Sul

IND. BRASILEIRA

r '
Classe 8
Termo n.9 519.423, de 6-12-61
Victorío Truffi
São Paulo
nIlawon

1~1111.111n•nn••••n

-POLARIS
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Paar distinguia antenas. paar rádio e
televisão
Termo n.9 519.424, de 6-12-61
José Rodolfo Pinheiro Lima
São Paulo

TRAVOX
IND. BRASILE:RA

Claae . 21 .
Para distinguir trava de scgurança para
coluna. de direção, eia VCiCalos
Termo n.° 519.425, de 6-12-61
João £1 Waldomiro Mazutti

-

São Paulo

Termo n.° 519.406. de 6-12-1961
Casa Grande/a Limitada
Pernambuco

casa Grandela

41Ittalwigica Illamatéo, £1414.:

41 e 42
Artigos na classe
Classes:

Nome Comercial

Nome Comercia

ATUAíiDADE QUIMICA

Têrmo n.9 519.405, de 6-12-1961
M. Sampaio Lara
São Paulo

Um jornal

INWSTRIA E
COMÉRCIO LURA WA.

Termo n.9 519.404, de 6-12-1961
Reseaurante. "Giardini Ltda.
São Paulo

Termo n-9--519.393, de 6-12-1961
jornal Paulista Ltda.
Classe 32
São Paulo

classe 3
Artigos na classe

Termo n." 519.410, de 6-12-1961
Indústria e Comércio Libra S.A.
São. Paulo

Termo ri." 519.412. de 6-12-1951
Rubent Massani
São Paulo

Classe 41
Artigos na classe

LEUCOVORIN

Classe 16
Parquetes e tacos de madeira

Classe 36
Artigos na classe

Classe 13
Artigos na classe

JORNAL
PAULISTA

PARKLUX
Industrie Brasileira

Classe 36
Artigos na clasAt

IP.1.0
Classe 33
Organização de soceidades. assistencia
técnica contai!, auditoria, revisões, perícias contáábeis e assuntos fiscais

Termo n.9 519.408. de 6-12-1961
Televisão Excels:or S.A.
'São Paulo
'

S/A.

rft.r -

-Termo n.9 519.420, de 6-12-1961
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América

Classes: 41, 42, 43 e 46
Artigos na classe

vt TELEVISIO EXCELSIOR

Azul

..:aasae
Artigos Da classe •

"armare,:sPetw=
Classe 41
Canela. cominho. cravos da India,
Erva doce e pirnesta

Classe '5
Paar distinguir máquinas paar madeira
a- saber: desamperadeiras,
prensas para madeira, Plainas, serras e
tupiaa

N.,
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Termo n.° 519.426, de 6-12-61
.
Calçados Orle Lteia.
Guanabara

Termo n.° 519,434, de 6-12 61
Rocha S. A. Indústria. Comérc:o
Navegação
Guanabara

Rocha b. A indústria;
CAL4A005 TINOS
Classe 6
Com o género de negócio de venda
avulsa de calça..os em geral, para homens, senhoras e crianças
Termo n.9 519.427, de 6-12-61
João Franc,sco dos Santos
Guanabara

Comércio e Navegaçãc
Termo n.° 519.435, de 6-12-61
Casa F,va de Material Elétrico Ltda.
Guanabara

Casa Eva
Nome Comercial
Termo n. 9 519.436, de 6-12-61
Casa Eva de Material Elétrico Ltda.
Guanabara

Termo ri.9 519.428, de 6-12-61
Indústrias Kappaz S. A.
São Paulo

•
{

Classe 32
jornais e revistas

Teimo n. 9 519.420, de 6-12-61
Relatnp-Rede Latino Americana de Publicidade Ltda.
São Paulo

RELAMP*.
Classe 32
•
Álbuns,. almanaques. anuários, boletins,
catálogos, livros, peças teatrais e cinematográficas, programas de rádio e t1/4-.Ie.
visão. publicações. revistas
Termo n. 9 519.431. de 6-12-61
Kalil Elias Sanina
São Paulo

SAUmpik
BRASillina
IND. •

Classe 31
Termo n.° 519.432, de 6-12-61
Farmácia Santa Joana Ltels.
Guanabaro

Termo n.° 519.437, de 6-12-1961
Ernesto Fordtuna
Guanabar-

s_Autot 9goiad
è

Classes: 21 e, 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 519.438, de 6-12-1961
Casa do Pinto Ferragens e Louças Ltda.

PINTO
Indústria Brasileira
Classe 15
Artigos na classe
Termo n .°4 519.439, de 6-12-1961
Persialias Canadá Ltda.
Guanaba

aucgd" ecoâáfigi.4
Classe 11
Artigos na classe

Termos o. 519.440 à 519.441, de
6-12-1961
Imobiliária Sul Americana Ltda.
Guanabara

cone,

íarnaia Snia iGN'a lide I
Nome CAr.,..7dal

CHRISTIAN-- SIO PAUW

Ineátr:n Brar.ileira

Classe 33
Serviços de arquitetura, engenharia e
construções em geral ,

Classe 7
Artigos na classe
Termo n.° 519.443, de 6-12-1961
Distribuidora- de Águas Santa Izabel
Limitada
São Paulo

Termo n.9 519.447, de 6-12-61
Construtora e Comercial Christian'
Santo André S. A.
São Paulo

« Distribtlita áe' Águas

Sarda !Miei Êfida..,
Nome Comercial

IND. BRASILEIRA
Classe 17
Apontadores 'de lapis para escolares e
para escritórios, lineares, triângulos.
transferidores, réguas curvas e padrões
para escrever, sem graduação
Glasí 8
guas curvas e padrões para escrever,
rom graduação

.

Classe 16
Artigos na classe

Terem) n. 9 519.148, de 6-12-61
Construtora e Comercial Christian
Santo André S. A.
São Paulo

Termo n. 5 519.446, de 6-12-1961
J. R. Geigy S.A.
Suiça

Guanabara

FARMÁCIA SANTA JOANA Ltda.
Termo a.° 519.433, de 6-12.-r,',
Farmácia Santa Joana Ltda .
Guanabara

519.452. de 6-12-61

Lit Lazer,

Classe 8 •
Artigos na classe

Classe 48
Um produto facial paar o após a barba,
água facial perfumada

IND. BRASILEIRA,

a

Termo

Construtora e Comereial Christian
Santo André S. A.
São Paulo

Indústria Brasilera

Vg0. BRASILEIRA

'MOVEIS

Termo iiY 51 ci.-:42, de 6-1: 1961
Irmãos
Lazari
São Paulo

Termos os. 519.444 à 519.445, de
A. Klebes El Co. K. G.
Alemanha

-OPTALCO
LOÇA

Terrno n.° 519.429, de 6-12-61
Antonio Fernandes Pereira Marques
São Paulo

Fe,c, - eiro cie i962 435

Nome Comercial

de Material ElétriCo Ltda
Classe 33
Titulo

(Sc.T ,. e 111)

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Classe 25
Arrgo9 na classe

ODEGANEL
Classe 3
Um preparado indicado nos estados
psicosmáticos
Termo n. 9 519.149, ee 6-12-61
Construtora e Comercial Christian
Santo Anctré S. A.
São Paulr
Odi atforcaa Coabout caia/ela - eálero

&trai a...

Nome Comercial
Termo n." 519.450, de 6-12-61
Construtora e Comercial Christian
Santo André S. A.
São Paulo
CHRISTIAN — SANTO ANDRII
Indtístria Brasileira

Classe 33
Serviços de engenharia, arquitetura
construções em geral

Termo n." 519.153, de 6-12-(1/41
Comércio e Indústria Riachuelo S. A.
Minas Gerais

RIJOS
Classe 1
Artigos na classe
Termo a." 519.454. de 6-12.-61
Comércio e Indústr;a Riachuelo S. A.
Minas Gerais

ZUMBI

Classe 16
Artigos na classe

Classe 1
Artigos na classe

Termo n." 519.451, de 6-12-61
Construtora e Comercial Christian
Santo André ' S. A
São Paulo

Termos ns. 519.455 a 519.457, de

CHRISTIAN - SÃO PAULO
Indtistri a Brasileira
Classe 16
s-..tigos na classe

•

6-12-61
Association Internationale Polynosic
Suiça

POLYNOSIC
Classe 23
Classe 22
Classe 36 -Artigos na classe

436 Quinta-feira 1
Termos as. 519.458 e 519.459, de
6-12-61
S.
lhe National Cash Register Company
nQit'stados Unidos da América

RO N

P
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'Tèrmo n.' 519.466, de 6-12-61
Indústria ae Bebiaas Século XX Ltda.
Rio de janeiro

aguardente

de cana

•

Classe 17
Classe 38
Artigos na classe

Indústria brasiteira
Classe 28
Artigos na classe

Indústria

Classe 42
Aguardente

Tèrino n.' 519.461. de .6-12-61
The National Cash Register Company
Estados Unidos da . n rnerica

Termo n." 519.469. de 6-12-61
Panificadora São Jorge Ltda.
Pernambuco

.

Classe 17
Artigos 'na classe

- —
Termo a.' 519.462, de 6-12-61
OckoWco M. Monteiro S .A. Importa.
doma e Comercial
Rio Grande do Sul

UNAS MON

:lasses: . 5 — 6 — 8 — 21 — 33 —
47 e 50
Artigos das classes
Termo a." 519.46.3. de 6-12-61
rh: Carnes e Derivados Campa
A.legre Ltda.
Paraná
PA NID
klir;r iii e

rner
011.:ttífi:

Indústria
brasileircii
•
Classe 41
Artigos na classe
Terme a." 519.461. ,je 6-12-61
• Forja-Tijolos S. A.
Guanabara

Termo ri." 519.475, de 6-12-61
Atma Paulista S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

Sn:Is:leira

CIa" se 17
Artigos na classe

SALES-RONiC

'Termo n. 9 519.474, de 6-1261
Atma Paulista S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

Tèrimo a.' 519.476. de 6-12-61
1 • Machado E, Irmãos Ltda.
Guanabara
CA

Nome Comercial
•

Crasse -13
Titulo de Estabelecimento

Indústria Brasileira
Classe 5
Cla.;.e
Artigos na cla;se

S89

Termo ri,' 519.479, de 6-12-61
Robustas — Indústria de Motores e
Máquinas Ltda.
Guanabara

Classe 6
Artigos na classe

•

Robustus indusina
de Motores e MaqtÉnas Ltda.
Nome Comercial

.L

1,

n,7,1
I

Tèrino n." 519.485. ,,e 6-12-61
J. 111,
Ceará

Caíé Ciarice
Clas•ii•
Café torrado, mo ido civil grio e
empaL atado
Teimo
519.486. de 6-12-61
André Luis Flecha c.L.• Lima e Domingos
Albimsa Neto
Guanab,,r;,

trhfi'n

Classe ?;
Artigos 109 clasYe

. 011ÀISTRIA

I NDUSTRIA BRASILEIRA

M R LHIRS M. C.

Termo a." 519.487, de 6-1'2.61 •
Policarpo Maria Cezar Silva/10 Jose
Afonso
Guanabala

Classe 8
Artigos na classe

Classe 36
Confecções de Malhas
Termo n. 9 51i J.73, de 6-12-61
Te•rino a. 9 519.481 de 6-12-61
juStino de Morais, Irmãos
Cia. Ltda, Helion Engenh,rria Ccrnércio Indústria
São Paulo

411.9 Fsta a_
oNDVSTRIA

Indústria Brasileira
Classe 10
Artigos na classe

Termo n. 9 519.484, de 6-12-61
Sapataria Innrios Prazeres Ltda.
Guanabara

Tino a.' 519.480, de 6-i2-61
Ralik Saad
Cia.
Guanabara

Indústria Brasileira

W.L

46
Óleo para'nióveisi

Classe 36
Artigos MI CLISSO

Termo a.' 519.471. de 6-12-61
Perfect Circle Corporation
Estados Unidos da América

SILIDROM
Termo n.' 519.468, de 6-12-61
'Dr. Walter Lima Leite
••
Guanabara

Indústria ' Brasileiras

INDÚSTRIA BRASILEIRA',

Classe 42
Refrescos. soda. suco de frutas, gazosas,
xaropes e bebidas espumantes sem álcool

Termo a.' 519.467. de 6-12-61
Química Farmaceutica Mauricio Vinda
S. A.
Cri-mabara

Classe 3
Uma especialidade farmac.eutica inclicado no tratamento do meteorismo e
úlceras gastro-intestinais

Têm() n." 519.483, de 6-12-61
Antonio Lemos Monteiro da Silva
Guanabara

,". C:-IA DO

.indústria Brasileira

• Nome Comercial

.BRASILEIRA

Classe 41
Óleos vegetais cornestiveis

Termos as. 519.477 e 519.478, de
6-12-61
Robustas — Indústria de Motores e
Máquinas Ltla.
Guanabara

cretti

FORJA - DOLOS S.' A.

INDÚSTRIA

Classe 28
Artigos na classe

São Jorge Ltda..

Termo 11.9 519.472, •de 6-12-61
justino de Morais. Irmãos e, Cia. Lida
São Paulo

SASSO•

Indústria - Brasileira

Panifinánra

Termo a.' 519.470. de 6-12-61
Santa Maria Goretti Industrial Ltda
Rio de janeiro

Terino n. 9 519.482: de 6-12-61
José Sasso

ATMA_

Termo n." 519.460. de 6-12-61
The National Ca.sh Register Company
P,stados Unidos da Atm:rica

'•COM PU-TRONL
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Classe 8
Artigos na cla.s.

1

HELION - COLA ATÉ
Mpi
Classe,: 1. 17 e 23
Expressão de Peopaganaa

4

Lt'luezria
C'a
Peïr,ra.‘s,

as
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z

Termos na' 519.488 à 519.457, de
7-12-1961
Bazar M.M. Ltda.
-Paraná

Terrao n' 519.501, de 7-12-1961
Frutas Nahuel Brasil Ltda.
Guanabara

Termo ai' 519.'08. de 7-12-1961
Brasmarca — Comercial Limitada
São Paulo

•

MuvisIS

BASUEL BRASI1,
' Ind. Brasileira •

'.INTÂLAÇOES

-

-

SCHIMIDT

'

a

• n•

Classe 36
Calças, calções. camisas, camisetas, ceroulas, cuecas. Ines, pijamas. paletós,
coletes, echarpes. abales, chapéus, bonés, gorros, sapatos. capas, tenis, chuteiras. pe:g-soirs. cintos. suspensórios,
capuses, capacetes. uniformes, asparaloba, corpetes, vestidos, saias. anáguas,
taillcurs, roupões para banho
Classe 37
Toalhas, para banho, rosto e mesa, liteçóis, fronhas, colchas, cobertores e
u ardimapos
Classe 50
Cartões comerciais. envelopes e papel
para carta (impresso): faturas, duplicatas, talões de pedidos, talões para retirada de mercadorias: recibos. notas
fiscais e endereços telegráficos

Termo n." 519.512, de 7-12-1961
Ilairton Rodrigues Leite
São Paulo
AP-

s

Clas ic 8`
Resistencias

Classe 36
Aveatais, blusas, blusões. casacos, coletes, dadas, caahecols, coletes, combinações, calças, ceroulas, camisas camisetas,
calças le senhoras e de crianças, colari'nhos, gorros. fraldas, g ravatas, palas,
paletós, meias, mantemix. puloveres, pijamas 'soutiens, tailleurs e vestidos

Termo n." 519.513, de 7-12-1961
Oliveira Cl Natio Ltda.
São P;1110

cArn PALIDIO
Ind. Brasileira

Termos ns. 519.518 à 519.520, de
7-12-1961
Giórgio Moroni
São Paula

SOUDC
'iud. Brasileira
Classe 11
Artia
,1,1
Claan
a
Eletrodos para soldas e massaricos para
soldar, caldear e cortar
Classe 1
i'f
Ácidos e preparações quimicasempregaÁcidos e preparações quimiciÁ
empregadas em soldas
Termos as. 519.521 à 519.523, de
7-12-1961
Giorgio Moroni .
São Paulo

SOUDOT0a —

Ind. Brasileira
Classe 11

Artigaa na classe
Classe 8
Eletrodos para soldas e massarcos
paríj soldar. caldear c cortar
Classe 1
Ácidos c preparaçes quimicasões
químicas empregadas em soldas
Termo a.' 519.524 de 7-12-1961
Indústria Mecàiijcui Tecnobras Ltda.
Osasco

'TECNOBRAS
Ind. Brasileira

.

Classe 50

Impressos: cartas, envelopes. duplicatas,
Café torrado, moído e em
faarraa, recibos. cartões comerciais e de
grato
visitas

Termo na 519.514. de 7-12-1961
Bar e Lanches 'Casa do Ator" Ltda,
São Paulo

Termo na 519.525, de 7-12-1961
José Aristeu de Carvalho
São Paulo

CASA DO A2011

Ind. Brasileira

Classe 37
Toalhas de banho e de rosto

• n• n•

MISBEIJI
Ind. Brasileirs

Titulo

Termos as, 519.505 à 519.506, de
7-12-1961
Tolahetex — Inciasatria de Tecidos
'Limitada
São Paulo

ÍINDÚSTRIA BRASILEIRA

Misbela Modas Ltda,
Guanabara

Classe 16
Madeiras para construçãc.

Classe 33

tamiustaia SP.ASILEMA

MIRIVANI
Ind. Brasileira

-feral° na 519.500, de 7-12-1961

r

Crassa ti
Artigos na classe

Termo n." 519.499, de 7-12-1961
!adastrai de Calçados :Viana:ai Ltda.
Estado da G:uva:lura

Classe 3t
Calçados para atonteis senhoras e
crianças

SLO GONSALO
Ind. Brasileira

UNIVERSAL

'SERRARIA
PROGRESSO
'Ind. Brasi/eirg

tola/cias

Classe 41
'TOUCO
Ind. Brasileira
Azacates, abacaxis, ameixas, bananas,
Classes: 4. 16, 26. 33, 34. 40 e 50
caqui. cereja, carambolas, figos, manga,
Classe 12
Titulo
mamão, laranja, tangerinas, melancias,
Agulhas, redais, fechos corrediços, bopêssegos. para. maçã. melão, uva, passa,
Termo n." 519.509, de 7-12-1961
tões, colcheias. alfinetes, canos (riscos)
Saltas, sécas. passadas e cristalizadas
Bazar "M.M..' Ltda.
de bordado. agulhas para tricot e outras
Paraná
miudesas de armarinhos
Termo a." 519.502, de 7-12-1961
Zoraide Tecidos e Confecções Ltda.
Classe 22.
BAZAR
São Paulo
Linhas para costura. bordados. fios em
geral para tecelagem e uso comum, noClasses: 12, 22. 23. 24. 27, 28. 31, 34
ZOMBE .,
velos de là' para tricotagem e malha36, 37 e 50
'Ind. Rrasilairal
Titulo de Estabelecimento
rias, retrozra cordões (cordonéis) para
Classe 36
bordados
Artigas na classe
Termo na' 519.510, de 7-12-1961
Cias: 24
Administradora Schinidt S.A.
Fitas, cadarços, entretelas, rendas. sacos
Termo n." 519 . 503, de 7-12-1961
São Paulo
de aniagem. bandeiras. fiai:lidas. redes "CICOM — Companhia Interameriataduras
e
em geral. pigmentos
cana de Colonização c Melhoramentos
São' Paulo
Classe 27
,
Artefatos de palha ou fibra: esteiras,
dICOM
capachos, sacolas de fibra ou palha,
IND, BRASILEIRA
!Ind.
Brasileira
•
/caroa e rufia)
Classe 16
Classe 16
•
Classe 28
Artig :3 na classe
Artigos na c' sTecidas plaaticos ein geral
Teimo n.' 519.504. de 7-12-1961
Termo n" 519.511, de 7-12-1961
das-se 31
Rádio Técnica São Gonsalo Ltda.
Material Elétrico Ilaiversal Ltda,
Cordas, barbantes, mangueiras, enceraParaná
Guanabara
dos. lonas, material de vedação
Classe 34
Cortinas, panos para cortinas, passadeiras, tapetes, panos para assoalhos c para
parede. panos funerários

Termo n." 319.517. ale 7-12-1961 •
Euzébio Barella
Parará

Classe 36
Roupões d cbanho

, n.•n•nn••n• nn

,
Termo n." 519.507, de 7-12-1961
Sociedade Brasileira de Terrenos e
Loteamcntos Ltda. "Sobratelo"
São Paulo

SOCIEDADE ORASILEIN^
DE TERRENOS E LOTEAMENTOS
L TDA.
• rSOCRATELC.'
Nome Comerciai

FLOR DA. SERRA
,Ind. Brasileira

Classe 41
Classe 32
Pratos variados, lanches, sancluiches dc
Programas
radiofnicoa,
programas de
salame, queijo. mortadela, presunto.
televisão e revistas
Tsalsichas e frios em geral, bem conto
—
café servido, leite, chocolate e -chá
Termo ta". 519.526r. de 7-12-1961
Soulim — Comércio de Materiais de
Termo ni" 519.515, de 7-12-1961
Construções e Ferragens Ltda.
Cafeeira Garcia Ltda.
•
Guanabara
Paraná

GARCIA
Ind. Brasileirag

SOULIM
•
Ind. Brbsileira

Classe 41
. Café beneficiado

Classe 16
Artigos na classe

Termc. na' 519.516. de 7-12-1961
Padaria e Livraria São joão Ltda.
Paraná

Termo n." 519.527, -.1a- 7-12-1961
Eletrificadora Branquense Limitada

. SIO Jolc
;
' Ind. Brasileira
Classe 38
Artigaa naclassa

•

São Paulo

BRANQUENS5
Ind. Brasileira
Classe 8
Artigo:: 11 1 4:1,1Se

•

Gluinta-feira

DIÁRIO OFICIAL:

Termos ns. 519.528 à 519.530, de

Termo n.9 519.545, de 7-12-61
-Rodrigo de Jesus Campos
São Paulo

7-12-1961
Veisa Comércio de Veículos S.1à.
jacarei

CAPNYL

/n&. Brasileira

VSISL

Ind.. Brasileira
Classe 21
Classe 11
Artigo: it

Classe 6
Máquinas operatrizes, pistões, motores,
plainas, prtnsas, tornos e tesouras
mecânicas

(Seção In'
Classe 8
Adia

Classe 9
Instrumentos entisicais e suas partes Integrantes, excett máquinas falantes
Classe 10
Classe 11
Artigos ra classe

Fevereiro de 1962
Ciasse 35
Coaros e peles prspaiirdos ou não.
Arjefatos de LOUCOS e peles não incluilos ciii outras
. Classe 34
Tapetes. com tinas e panos para assoalhos e paredes, linóleos. olealos e encerados. inclusive paar instaleções
hospitalares

Classe 12
Classe 37
•
Botões.
alfinetes
comuns, fechos córre.,
Classe 5
diços e demais miudezas de armarinho Roupa de cauta e Mesa, inclusive coalpacas, alumínio, bronze chumbo-,
milhas de uso oessoal, panos
não includas nas classes 13. 22, 24 e 48 bertores.
'cobre. estanho, terso. goza. latão,
de pratos e an logos
Classe 13
niqueI e zinco
APOLO
Classe 3S
n—n•••
Artigss 11,1 classe
Ind. Brasileira
Papel e seus artefatos. livros não imTermo n. 7 519.531. de 7-12-1961
Classe 14
Classe 6
pressos etc.. não incluídos nas classes
V. Moura
Vidro, cristal e seus artefatos não inMáquinas
operatrizes,
pistões,
motores,
16, 4 4e 49
Maranhão
cluídos em outras classes
plainas, prensas, tornos e tesouras
Classe 39
MOURA
mecânicas
Classe 15
Artefatos de boracha e de guta percha,
Classe 16
não incluídos em outras classes
Termo n.9 519.547, de 7-12-61
Artigos ns classe
Classe 41
Plinio Vieira
Classe 40
Cale em grão torrado e moído
Classe 17
São Paulo
Móveis ,,e metal, vidro ou madeira, istoArtigos, máquinas e instalações para esfados ou não, colchões, travesseiros e
Termo a.' 519.533. de 7-12-61
critOrois e desenhos, não incluídos nas
IPÊS UM 8F1 9 :1 01 IR 5
acolchoados pisar móveis
Angelo Julians)
(3 m.„,,$)
classes 38 e 40
,o
si, Paulo
Nintis-rn 1aisii.e IRÁ
Classe 41
upyp
Classe 18
Substâncias alimenticias e seus prepaClasse 46
Armas, munições de guera e caça.' Ex- rados. Ingredientes de alimenios..
INTERLAGOS
EsArtigos na classe
plosivos. Fogos de artificio
sências ;11:mentidas
AUTOMOVEIS
fin •
Classe 19
Classe 42
Termo n.' 519.548, de 7-12-61
33
0;
Animais vivos inclusive aves, ovos em
Clara Obregon Marcet
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
geral, inclusive do bicho da seda
Ceknércio de autonn'iveis
Estados Unidos da América
incluídas na classe 3
••n
Classe 20
Classe 43
Termo n.. 7 519.5.34. de 6-12-61
Petrechos navais e aeronáuticos (salvaIrmãos Carmo .b Cia. Ltda.
Refrescos e águas naturais c artificiais,
vidas, âncoras, cinto de natação, bolas,
Vio Paulo
usadas come bebidas, não inc)niclas na
paraquedas, etc.)
classe 3
,••••

‘nnI

Termo n. 7 519.5-16, de 7-12-61
Rodrigo de Jesus Campos
São Paulo

P--

Ind. Brasilelra

Ozola

▪

Indústria Brasileira

Classe 21
Veiculos e suas partes integrantes, exClassi• 35
ceto máquinas e motores
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
C irtei ris, estojos. 01,1:05. pastas. bolsas. caldo de cana, caldos cie frutas; gua:.
Classe 22
ranã; refrescos. refrigerantes: soda;
saltos,. valises, cintos s porta-fiqueis
Fios
em
geral
para tecelagem e para
•
xaropes paar refrescos
uso comum. Linhas de costura, para
-Fermo n. 7 519.535 de 7412-61
bordar, para ricotagen. etc. (exceto
Sojedade Empreiteira ce Construções
Tiirtno n. , 519.549, de 7-12-61
barbante)
Indústria de Calçados Paquetá Ltda.
Civis Soento Ltda.
Rio Grande do Sul
São Paulo
Classe 24
Artefatos de olgodâo. cânhamo, linho,
juta, seda, lã e outras fibras, não incluídos nas demais classes
Classe
Artigos na clas:e
Classe 25
Imagens, 'gravuras, estátuas, estatues,
Termo n.- 519.536. de 7-12-61
estampas, manequins e análogos. QuaisIndústria Brasileira
Indústria e Comércio de Madeiras
quer obras de pintura c escultura não
Classe
36
Incoma Ltda.
incluídas em outras classes
São Paulo
Termos na, 519.550 a 519.557, de
Classe 26
• 7-12-61
It:COU
Artefatos de madeira, osso ou marfim,
S. A. Cotonificio Gávea
não incluídos em outras classes
Guanabara
Classe lbs
Classe 27
artefatos de palha ou fibra, não incluídas
S
s
519.537
a
519.542.
de
Termos n'
em outras classes
7-12-61
-Companhia de Tecidos São Paulo
IndústrIa
Classe 28
* São Paulo
Artigos na classe
Classe 1
Classe 2
Classe" 29
CAIIPOS
Classe 3
Escovas comuns (não incluídas nas
Ind. 'tSra. si 1 e i ra
Artigos na classe
classes 6. 11, 17 e 48) espanadores e
Classe 23
vassouras
Classe 24
Classe 4
•
Classe 28
Classe 30
Substâncias de origem animal. vegetal
•
Classe 35
ou mineral, em bruto ou parclalmente Guarda-chuvas, bengalas e aias partes
Classe 36
integrantes
preparadas e não inch.idas em outras
Classe 22
classes
i,
:lasse
,
Classe 31
Artigo
Classe 5
.
Tendas, lonas, correias de transmissão
Termo n.•• 519.544, de 7-12-61
Metais não trabalhados ou parcialmente de tôda espécie, cordoalha e barbante.
Casa TV -- Rádio Kit Ltda.
trabalhados, usados nas indústrias
Material de vedação e mangueira
São Paulo
E
Classe
Classe 32
Máquinas e suas partes integrantes não Jornais, revistas c publicações em geral.
1
Incluídas nas classes 7, 10 e 17
Albuns. programas radiofónicos. Psças
eatrais é cinernatograficas
Classe 7
,
Classe 33
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes ins- Importação, exportação e distribuição
de mercadorias em geral
trumentos agricola& inclusive tratores
Artige..s as cla:se

Brasileira

C!I • • 41

e••n••

SOENCO

Pampullia

Brasileira

NYCRON

Brasileirã

Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel (classe 38)
Classe 46
Sementes e inwias para a agrisultura, a
horticultura e a floricultura. Flores
naturais
Classe 46
Velas, fósforos, sabão COMUM e detergentes. Amido anil e prepaarções para
a lavandaria. Artigos e preparos
para conservar e polir Classe 47
Combustíveis, lubrificantes c substãncais
e produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento
Classe 48
Perfumaria, cosméticos. dentifri,aos, sabonetes e prepárados pilar o Cabelo.
Artigos de toucador e escovas par.
os 1-)rtés nehas, cabelos e - oup:t
Casse
Jogos de tó..1 1 vspecie . Brinquedos
passatempos; petrechos e artigos pesa
as exclusivan ct !e desportivos,
ves) ários
Classe 50
Material totalmente im2resso
nrmo a.' 519.603, de 7-12-1961
S.A. Fiação e Tecelagén
i Lutfalia
São Pauto

l opusTRIA RRAsiLEI

and.Brasiletra.

Classe 23
Artigos na ci

(
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Termo n.9 519.619, de 7-12-1961
"Eimas" Engenharia e Indüstria de
Mecanização Agricola S.A. "
São Paulo

Termo n.° 519.606, de 7-12-1961
r,onghi G Cia. Ltda,
São Paulo

Termo n.° 519.598, de 7-12-1961
, Representações Marko Ltda.
Guanabara
,

Industrie Brssileír*.
Classe 31
Artkjos na classe

4*

'd]
aLSATEI
Industria Brasileira

Termos ns. 519.621 à 519.624, de
7-12-1961
"Tágide" Representações S.A.
Pará

Classe 23
Classe 36
Artigos na classe
Termo 11••-• 519.638, de 7-12-1961
Pan Produtos Alimenticios Nacionais
Sociedade Anônima
São Paulo

-TAGIDE

Termos as, 519.599 à 519.605, de
7-12-1961
Norton Publicidade S.A
São Paulo

Classe 7
Classe 11
Classe 17
Classe 21
Artigos na.dasse
1141:14iSTRIA 3RASrue112A
Classe
Artigos na classe
Termo n.9 519.610, de 7-12-1961
Recordati Laboratório Farmacológico
S.p.A.
Itália

SUCUS CARAMEL
PAN
Industrie Brasileira

Termo n.5 519.625, de 7-12-1961
Companhia Calçado.Clark
São Paulo

1

G AMAPUR,
Classe 3
Artigos na classe
Termo n.9 519.611, de 7-12-1961
Companhia Gaspar Gasparian de
Alimentação
São Paulo

'Classe 4;
Artigos na classe

Termo n.9 519.640, de 7-12-1961
Planejamentos Vendas e Importação
Sociedade Anónima
Guanabara

CASA COMPETIDORA
São Paulo-Capital
Classe 36
Artigos- na classe
Termo n.° 519.626. - de 7-12-1961
"Tagide" Representações S.A.
Pará

•

"TÁGIDE" REPRESENTAÇOES_S/A.
Nome Comercial

Termos as. 519.600 .. 519.601, de
7-12-1961
Nor„ton Publicidade S .A.
São Paulo

«Radio Belecap »
Classe 8
Artigos na classe
Termo n. 9 519.641, de 7-12-1961
De Mdlus Conterei° e Indústria de
'Roupas S.A.
Guanabara

Termo n.9519.627 à19.628, de
7-12-1961
Comercial e Industrial Lipasvi Limitada
São Paulo
I*2
Classe 41
romate em massa, em - conserva, em
extrato
Termos as. 519.613 à 519.615, de
7-12-1961
"Eimas" Engenharia e Indüstria de
Mecanização Agrícola S.A.
São Paulo
-

• EIMA S.
Industrie Braileira
Classes: 25, 32. 33 e 5o
Classes: 25, 32, 33 e 50
Artigos na classe

Classe-5
Classe 6
Classe 7
Artigos na classe

Termo n. 9 519.607, de 7-12-1961
Longhi (5 Cia. Ltda.
São Paulo

Termo n.' 519.616. de 7-12-1961
"Eirnas" Engenharia c Industria de
Meraniza ,:ão Agricola S.A.
São Pau'o
Classe 11
Artigos na classe
Termo n," 519.617, de 7-12-1961
"ninas" Engenharia 'e Indüstria de
Mecanizacão Agrícola S. A .•
São Paub
Classe 16
Artigos na classe

Classe 31 •
Artigos na clasie

Termos ns. 519.636 .. 519.637, de
7-12-1961
Ide' Licki
São Paulo

Nome Comercial

33
Representações em geral, comissões e
conta própria

1(410ÜSTRIk'
43RAGILEIRA

Classe 45
Plantas, smeentes e mudas, para á agrl•
cultura, a horticultura e a floricultura,,
flores naturais

"EIMAS" ENGENHARIA,
: INDUSTRIA DE
MECANIZAÇãO AGRICOLA -S/A.

Têrnto n." 519.609, de 7-12-1961
Supersom Discos Virgen e Equipamentos de Som Ltda.
São Paulo

Classe 32
Classes: 25. 32, 33 e 50
Classes: 25, 32. 33 e 50
Classe 25
Classe 50
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Termo ri.° 519.618, de 7-12-1961
"Eimas" Engenharia e Industria rte r
Mecanizarão Agrícola S.A
. São Paulo,
"lasse 21 • • .."
Artigos na classe

.tndustria Brasileira
Classe 3
Classe 28
Artigos na classe
Termo n.9 519.629. de 7-12-1961
"Regenlatex" Sociedade Distribuidora
de Produtos Vegetais Ltda.
São Paulo

Sãint Gallen-*
indústria Brasileira
Classe 23
Tecidos em geral

Termo n.9 519.642, de 742-1961
De Mfllus Comércio e Indástría de
Roupas S.A.
Guanabara
•

REGENLATEI

ceBrocierie Stãsse,»

Classe 4
Borracha regenerada

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n. 9 519.630, de 7-12-1961
Companhia Calçado Clarck
São Paulo

Classe 23
Tecidos em geral

r-. CASA COMPETIDORA

Industrie. Brasileira
Classe 36
Alpercatas. botas, botinas, calçados, chinelos, galochas, perneiras. polainas,
sandálias. sapatos e tamancos
Termos as. 519.631 à 519.634, de
7-12-1961
Wahnor S.A. Comercia e Agrícola
São Paulo

WALMGM
Classe 2
Classe 4
Classe 7

Tanto n.• 519.643. de 7-12-1961
Mitra Diocesana de Arassuai
Minas Gerais

Nosso Jornal»
Classe 32
Uma publicação impressa
Termo n.9 519.644, de 7-12-1961
Moita Br Ltda..

MOITA BAR LIDA,
Guanabara
Nome Comercial

/

440 Quinta-feira

Termo n.° 519.645, de 7-12-1961
Bar Santana da Bandeira Ltda.
Guanabara

DIÁRIO OFICIAL-' (Seção III)
.Termo n.° 519.653, de 7-12-1961
Kachaf A. Ltda.
•
Brasília

BAR SANTANA,
Dft BANDEIRA

A SULTANA DOS
1 001 ARTIGOS

t

.

Classes: 41, 42 e 43
Artigos na classe

Classes: 12, 13, 22, 23, 24, 29. 30, 36
39 e 48
Artigos na classe

Termo n.9 519.646, de 7-12-1961
"Padaria e Confeitaria Visconde de
Itamarati Ltda.
Guanabara

Termo n.° 519.655, de 7-12-1961
Organização Lord Ltda.
Brasília

;PADARIA E CONFEITARIA,'

LO

1VISCONDE DE ITAMARATI

Classe 48
Artigos na classe

Classes: 41, 42 e 43
Padaria e Confeitaria
Termo n•° 519.647, de 7-12-1961
Chic Bar Chave de Ouro Ltda.
Guanabara

Termo n•° 519.656, de 7-12-1961
Sidrtc de Oliveira Costa
Cia. Ltda.
Brasília

,SÃO JUDAS TADEU

•CHIC
'NAVE DE OURO
Classes: 41. 42 e 43
Bar

Classe 41
Farinha de mesa, farinha de milho,
f arinha de trigo e farinhas para
mingau
Termo ti .° 519.657, de 7-12-1961
¡ortquim Gomes d ePin
Brasília

Termo n.9 519.648, .de :7-12-1961
Au p esa Auto Peças Industrial Ltda.
São R-min -

CASA DO PAPAI
Ciasses: 41. 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimento

•

Termo n.9 519.658, de 7-12-1961
Tecidos Gury Ltda.
Brasilia

Classe 8
Um aparelho para produzir lampejos em
veículos e aparelho para sinalizações
acústicos c óticas para veículos

TECIDOS GURY LTDA,

Termo n.° 519.649, de 7-12-1961
Henrique Pereira Patrício
São Paulo
Classe 8
Artigos na classe

Non:e Comercial
Termo n. 9 519.659, de 7-12-1961
Anidro Dias
•
Brasília

Termos ns. 510.650 á 519.651, de
7-12-1961
Cortinas Cortinex Ltda.
• Guanabara

Ã1TE110 ALFAIAM
Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecimento

CORT/NEX

Termo n.° 519.661, de 7-12-1961
Construtora e Comercial Christian
Santo André S.A.
São Paale

Classe 40
Classe 34
Artigos na classe
•

Termo n." 519.652, de 7-12-1961
Mari-Léa Modesto Coelho
Brasília

ir. MODAS

MYRr

Termo n.° 519.668, de 7-12-61
Matadouro de Suinos São Luiz Ltda.
.
Rio Glar . j. do Sal

gão. Luta

MODELAR COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LIOÃ.

Indústria Brasileira
Casse 41
Bacon, banha, carnes, copas, coraedbeef, linguiç 3s, mortar'elas..etc...
,Termo n.9 519 67 1, de 7-12-61
Transnorte Industrial Lt-Pa
Ceara
..-

Nome Comercial
Têrmo n.9 519.663, de 7-12-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

:"~te de Otw

éj

Classe 32
Uma publicação

Têrrno n.° 519.662, de 7-12-1961
75:cnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

(Pino de 0~
Classe 32
Uma publicação

Coineicial

Termo n.9 519.671. de 7-12-61
Coinpa -- Comér ,:io Indústria e Parti.cipações S. A
Gua mbara
,_-__. .

nicadatempod

COINPA -Comercio Indústria
,_
e Participações S. A..

Classe 32
Uma publicação

Nome Comercial

,

Termo n-° 519.665, de 7-12-1961
Tecnoprint Gráfica S.A,
Guanabara

Termo n.° 519.672. de 7-12-61
Cointia — Comércio 1n 4 ustria e Participações S. A.
GuanaL-ara

GOQUETEL

•

de Palavras Cruzadas

Classe 32
Uma publicação

—

inch.”-tr;,-. F..-ns,lexra

:

Termo n.° 419.666, de 7-12-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

Cada Livro Um Tesouro
Classe 32
Urna pub5caçãu

i

Termo n.° 519.667, de 7-12-1961"
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

,

ejta de 0 cace

Classe 33
Insígnia Comercial
Termo n.' 519.674, de 412-61
Mineração Urandi S. A.
Guanabara

Classe 32
Unia publicação
Tèrmo n.o 519.669 de 7-12-61
Transnorte ladastr.a1 Lua.
Ceara

Classe 50
Artigos na dasse

Termo n.° 519.673, de 7-12-61 .
Coinpa .— Comércio Ineilstria e Participações S. A.
Guaaabarc
c

Edições de Oure, •

Minerr , ' •

-•

' S.

A'

Classe -1
Título ae Estabelecimento
Tèrrno o.° 519.675,

de

7 - 12 - 61

Mineração Uraudi S. A.
Guanabara

r
. ..
•
Indústria Brasileira
Classe 4
Termos ns, 519.676 e 519.677, de
7-12-61
B. r Restaurante Bolero Ltda.
Guanabara

indústria Brasileirs

,. o le ro

Clasie 8
Receptores: trasistori Lios e
33
(de mesa ou portáteis) radiola:" omp
ficadore.t, televism..es ^e demi, cong
neres do remo eetrónko

1'

I

Tiaisnorte »
Indústria! Ltda.
NOn112

Termo n.° 519.664, de 7-12-1961
Tecnoprint Gráfica S.A.
Guanabara

Classe 33
Serviços de arquitetura. engenharia e
construções em geral

Termo n.° 519.654 de 7-12-1961
Inda Ltda.
Brasília

Nome Comercial

'Urino n.9 519.660, de 7-12-1961
Modelar Comércio e Representações
Limitada
Brasília

CHRISTIAN - SANTO ANDR1k

Classes: 22 e 36
TTitulo de Estabelecimento

lati UM,

'Fe'vereiro da 1962

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Indústria Brasileira
Classe 41
Classe .42
Artigos na' classe

-

