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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

•
dentro do
dos respectivo '
prazo de sessenta dias - na forma do
Diversos
parágrafo' único do artigo 134 do CáN. 34.617 - L. Mário Frascino _ digo da Propriedade IndQtrial.
Arquive-se o processo' (=Mio de
Foram Deferidos os seguintes
utilidade).
Pedidos de Patentes de Privilégio
Cancelantentoi de Marcas
de Invenção em face do laudo
Técnico
atina Spojene Smaltovpy, Narodni
•
Podnik, (no peci'do de cancelamento Na) 74.139 - Um enxugador secada marca Sphinx na 133.277). - dor de café e outros produtos - Dr.
Cancele-se o registró n. 9 139.277, era Pedro Guilherrhe Waack,
face da renuncia expressa do respecN9. 81.455 - Papel para impressão
tivo titular. (republicado).
revestido com matéria mineral - S.
Sfinx Spojene Smaltovriy, Narodnik D. Walien Co.
(no pedido de cancelamento da marca
N. 86.739 - Processo e dispositivo
Sphinx n.9 146.026). - Cancele-se o para torrificar em processo de flutuaregistro no 146.026, em face da re- ção café sucedamos de café ou oununcia expressa do respectivo titular tros gêneros alimentícios e estimuNa . 161.691 - François Gec>rge Max lantes - Heinabs Soim.
Prevet, - Em face do parecer da DiN. 93.227 - Uni produto aperfei'visão Jurídica, torno sem efeito o des- çoamento e o inetodo para manufatupacho que mandou arquivar o pre- ra-lo - Albert Holtz.
sente processo determinando seja
N. 93.275 - Processo de preparad a cl o urgente prosseguimento ao ção de novos sais da ácido nacetil alfa
mesmo,
aminoisocaproico - Sociedade des
N» 350.761 - S. Menezes & Cia., Usines Chimiques Rhone Poulen.
merca S M - Torno sem efeito o desN.9 93.293 - Nova pratica de trapacho de arquivamento de fls. 19 tamento de animais el agentes sistepara o fim, de ser republicado o da mático usados nela - The Dow Chereconsideração.
mical Co.
Na 391.843 - Angostura Bitter (Dr.
N.9 93.581 - Processo de separar e
J. G., B. Siegert & Sons). Limited, purificar dementes dificilmente se- Prossiga-se submetendo-sse o pe- paráveis - Kurt Niers.
dido a buscas oportunamente.
N. 94.082 - Aperfeiçoamentos em
dispositivos para sustentar e guiar as
Reconsideração de Despacho
extremidiades de uma viga de "freio
S. Menezes & Cia. (recerrendo do nos quadros laterais de triques de vadespacho que indeferiu o têrmo nú- gões - Buffalo Brake Beam Co.
mero 350.761 marca S. M.) .
N. 98.616-- Dispositivo compactaconsidero na forma do art. 200, o dor de terrã. - Hyster Co.
despacho de indeferimento afim de
Na 99.923 - Aperfeiçoamentos em
que apresente o eecorrente novos ou relativos a armas pneumáticas exemplares e cliche excluindo do Jaime Furman:
mesmo a Indicação em lingua franN.9. 101.720 - Dispesitivo para aciocesa e referindo-se a classe onze. nar um grupo de rolos - Bertil Fre(Republicado por ter saldo com in- drik Helgeson Mellbin.
correções) .
NP 104.555 - Processo para a
bricação de halogeno - pregnenos
Syntex S. A.
Divisão de Privilégio
N.9 107.219 - Unia escova - Joseph W. Mayer.
de Invenção
N.O 109.338 - Processo para a fabricação de composições endurecifeis
EXPEDIENTE DO DIRETOR
compreendendo compostos de epoxido
De 31 de janeiro de 1962
e tetrahidrofurana - Giba Societe
Notificação na 14 da Lei n.9 4.048 Anonyme.
de 29 de dezembro de 1961.
N.9 101.424 - Aperfeiçoamentos em
Unia vez decorrido o recurso pre- ou relativos a equipamentos de camavisto pelo artigo e mais dez dias - da de barreira semicondutora dotapara eventuais juntadas de recursgs, dos de envólucros a vacuo estanques e
e do mesmo não se tendo valido ne- seus processos de fabrieação - N. -V.
nhum interessado, ficam notificados Philips Gloeilampenfabrieken. (Reos requerentes abaixo mencionados a publica do) .
comparecer a êste "Departamento a N. O 101.446 - Seletor de Coordenafim de efetuarem o pagamento da das - Slemens Halske Aktiengeseltaxa final concernentes a expedição ls h ft (Re ublicado)
De 31 de janeiro da 1962

•

CAPITAL FEDERAL

•
N.9 102.055 - Anstalt •ur Die En,twicklung Von, Erfindungen Und Gewerblichen Anwendungen Energa.
(Republicado).
N.9 99.243 - Aperfeiçoamentos na
desidratação azeotropica de líquidos
orgânicos particularmente.> de alcoois
- Les Usines de Melle (Republicado),
Foram. DeferiClos os seguintes Pe
de Patente de Desenho ou -dios
Modelo Industrial face au laudo
. Técnico
N.9 99.387 - Novo modélo de solado --- , Fábrica • Germade S. A.
N. 104.897 - Novo tipo de alburn
para lotegrafias em papel ficotado Kamero Kido.
NO 104.931 - Miniatura de Botipes
de Gás - Manufatura de Brinquedos
Estrela S. A.
N9 114.218 - Nôvo Modde de Cafeteira para Bares e Similares Metalúrgica Ezilio Baccelli Ltda.
N9 116.582 - Nôvo Modêio de
Porta-Seios - International Latex
Corporation.
Foram deferidos os seguintes Pedidos
de Patentes de Modelo de Utilidade
em Face do Laudo Técnico

Foram indeferidos os seguintes
Pedidos de Patentes de riviiégio
Invenção em face • do laudo éctiiro
N9 '76.026 - Aperfeiçoamento em
Vidros Opacos ou Indevassáveas aplicados de preferência em caixas do
letreiros - Coelho Souza alartins
Limitada.
No 80.556 Processo para a Produção de um Material Resinoso de
Poliester Eaptunoso Elástico - Herta
son Foam Plastics Corp.
No 93:390 - Aperfeiçoamentos em
e Relativos a Blocos com Núcleos'
A dubados para Plantação e Transporte de Mudas e Semelhantes Vegetais - Tokuhl Yamaga.
N9 103.817 - Um processo para
Re forçamento de Fôlhas de Vidro Florisvan Tetterode,
Exigências
NO 70,191 - J. I3achert - Satisfaca exigência.
No 98.927 -- Yozo Minamidani
Sati sfaça exigência.
N. 84.405 - Roberto José F'reY
Satisfaca exigência.
NO 86.873 - Lepetlt S.p.A.
Sat s fN
aoç ae
l0exig
0x 0 ência,
ca.
Cabot
Inc - satisfaça exigência,
NO 105.586 - •
NO
Mieczystaw Bebnowiez - Satisfaça exigência.
No 106.871 - Melvin A. Cook
e
Henry Earl Farm= ,7r. - Satisfaça
ealcência.
NO 112.688 - Robeho Tavares da
Costa e Fernando Navarro Meirelles
- Satisfaça exigência.
N O 121.811 - Lepetit S.p.A.
Snaisfaca exigência.
No 88.916 - Robert Huck - Satisface eriaência.
NO 94.787 -- Benjamin De\vana
Smith - Satisfaça exigência.
N' ;0a 409 - F. Hoffmann La Roa
che 8; Cie. Societé Anonyme tic faça exigência.
No 1J.03. .6,1
40
„
2,(sinciJaulin Vige Lobo --

No 57.865 'a- Um Nõvo Modèlo de
Fivela - Mozus Danemanis. .
Aparelho de Lavar
N9 72.405
Pratos - Carlos Maria Crespi.
/49 77.312 - Nôvo Modélo de Descaroçadora Manual de Azeitonas Metalúrgica Rica Limitada..
NO 64.594 - Mecanismo de Direção
para Veículos Infantis Movidos a Pedais - Miguel Aguiar.
No 87.127 - Petrus Hendrlcus Johannes Vollebregt - Nova junção
para articulações de cadeiras tubuNo 104.392 - Imperial Chemica l
lares.
LimIteci - Satisfaça odN9 100.166 - Um prendedor de
eia:-i,
.
calça adaptável aos cabides comuns
No
104
699
- Consortium Fur Elek- Manoel Alfredo Ruge Viana,
NO 105.605 - Nôvo tipo de Garagem trochemisch e 7nclustrie GmbH -- Saa
Giratória.- Ewerton Alvee dos An- t!efeca exiaêncla.
NO 100.870 - Aido Alvim de laejos.
eende Chaves - Satisfaça exigancia.
Foram indeferidos os • seguintes
Pedidos de Patentes de Privilégio de
Modélo Industrial em face do
Divisão de Marcas
jazido técnico
EXPEDIENTE DO DIRETOR
No 82.450 - Nôvo Modelo de GraDia, 31 de j aneiro de 1962
vata - Amo Diefenthaeler.
N9 102.434 - Nôvo Tipo de Poste
N07;e1FICAÇA0
Cm Cimento. Armado Pupo & Caveneta.
Uma vez decorxido o prazo de
Na 111.843 - Original e Nôvo Mo- recurso previsto' pelo artigo 14
delo de Carroceria para Vdoulos - da Lei 4.048, de 29-12-01 e mais
Indústria Carraço S. A.
dez citas - para eventuais jun.

D:ARIO OFICIAL

458 Segunda-feira 5

-As Repartiões Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
Tia-tida deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no •máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
"dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas,
- Excetuadas as para o
?steriar,„ que scriia sempre
anuais, as assinaturas poderse-iio tomar, em qualquer é' poca, 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

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
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ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS
Capital e interior: .
Capital e Interior:
Semestre . . . c4 amo. Semestre . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 1.300,0WAno
Cd 1.000,00
EIEPAIITIÇõE5 E PARTICuLARE3

parte superic,r do cnderèço vão
impressos cf número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução Cle

N.o 349.224 - M. D. S. classe Ia - de Man atura
Dental Stands.rd Ltda.
N. 349.346 - Mistura Preparada para Pasteis - classe 41 de Sociedade Anónima Moinha
;Santista Dadústrias Gerais.
' N.° 349.426 - Lentosulfina
• classe 3 - de Instituto de Angeli
, do Brasil Produtos Terapêuticos
S. A.
N.o 349.801 - Lapis de Colmata
- classe 48 - de Studart S. A.
Indústria e Comércio.
N.o 349.966 - Oriente Marcas
16 - de Metalúrgica Oriente
NP 341.271 - Santa Catarina Ltda. - Considerando-se sacaclasse 3 - de Laboratório ; das o que foi reivindicado como
Catarinense Ltda. - Sem direito sacas.
N.o 351.114 Brastemp ao uso exclusivo de "Santa Caclasse a - de Cia. Industrial e
tarina".
N.° 341.664 - Vermisol - Comercial Braemotor - Com exclasse 3 - de Laboratório Helio& clusão de máquinas e conjuntos
de maquinas para avar e secar.
Ltda.
NEW
N.° 351.386 - Sicolube N.o 342.773 - A Cidade - classe 1 - de Imperial Chemical
classe 3 - de Cidade Fôrça e Industries Limite.
Luz Ltda.
N. 352 715 - Mefedine N» 343.855 - Zenide - classe classe 41 -•\de José Lopes Pereira
de
C.
Ba.rozeira
&
Filho
36 do Lago.
Com exclusão de calçados e
N.° 361.705 - Diagnex azul chapéus.
classe 3 - de Olin Mathieson
N.° 343.956 - Ambra. - classe Chemical Corporation - Sem
41 - de Ocrim do Brasil S. A. direito ao uso excusivo da exIndustrial Comercial e Agrícola. pressão azul.
N.° 346.173 - Rainha de Minas
N.o 363.146 - Pravaz - cla)se
- classe 4f. - de Jairo Role Er. 43 - de Prava/ Reeordati Lajecia.
ratóries S. A.
N.° 346.493 - Stax - classe
N.° 367.719 - Enterozimina 10 - de Stax Indústria e Co- classe 3 - de Instituto Ginassini
mércio Ltda.
Di Rieerche Biochimiche S.p.A.
343.296 - Cerveja PartaN.° 369.525 - Azuri - classe
guetsa. - classe 42 - de Cia. 33 - de An.:eine Azouri
All t netiCa Paulista Indústria Irniüos.
Bra s ileira de iletaWas e Conexos.
N.° 3.70.832 - Miramar -N. 343.307 - H. M. C. - classe 36 - de Manuel Santos
cla ss e 11 - de Sugayarna &
Trillo.
rada Ltda.
tadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os
requerentes abaixo mencionadas
a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa; fina/ concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do
parágrafo único do artigo 134 da
Código da Propriedade Industriai.
Foram registradas as seguirdes

(Seção lu)

continuidade no recebiviento
dos jornais, devem as assinantes providenciar a respectiva
renovaçãQ com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
N." 371.759 - Dream face classe 43 - de Perfumes Matibu
Ltda.
N.° 378..940 - Cortadel classe 3 - de Laboratório "Leor
do Brasil S. A.
Restauração do marcas
N. 359.151 - Prodates Lageado - classe 42 - de Constante Mileski - Concedo a restauração.
NP 360.630 - O Ba.tista. Carioca - classe 32 - de Junta
Executiva da Convenção Batista
do D. Federal - Conceda a restauração.
7ar3nz restaurados os seguintes
titutos
N.o 362.413 - Organização
Andrei - classes. 32 - 33 - de
Remendo Andrei.
N.° 357.224 - Cantina. do Bonito - ciasses 41 - 42 - 43 de Alfredo Rodrigues Bonita.

Foi restaurado o seguinte nome
comercial
N. 362.719 - Titra Film.
Brasil S. A. - ciasses 1 - a 33 - de Titra Mim. do Brasil
S. A.
Fe arregistradas as seguintes
frases de propaganda
NP 346.647 - Banha Rosa...
saudável pura e gostosa - classe 41 - de Frigorífico Renner
S. A. Produtos Alimentícias
De acórdo com o art. 121 do
cedigo.
N.° 360.007 - Açúcar Ester não
há melner - classe 41 - de
Usina Açucareira Ester S. A. De acordo com. o art. '221 do cádigo.

Fevereiro de 1962
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão as assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano 'e às„'
iniciadas, em. qlualquer época, -pelos órgãos cómpetentes.
- A fim de possibilitar a renzessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitambs
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário Público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ana
decorrido.
N.° 359.25/ A. A. - classe 33
- de Albali Comércio e Navegação S. A. - De acoOrclo com o
art. 114 do código.
Foram registradas os seguintes
nomes

DT? 352.207 - Fábrica Naclunal de Viaturas "Fanaria" Ltda.
- de Fábrica. Nacional de Viaturas "Fanaria" Ltda. - De
acordo cern o art. 109 n.* 3 do
código
N. 353.165 - Administradora e
Representadora Batyra S. A. de Administradora e Representadora S. A. - De acordo com
o "art. 109 n.o 2 do código.
NP 355.700 - Perdigão S. A.
Comércio e Indústria - de Perdigão S. A. Comércio e Indústria - De acordo com o art. 109
n.o 2 do código.
N.o 356.341 - Visão Contábil
Ltda. - de Visão Contábil Ltda.
- de acordo com o art. 109
n.o 3 do código.
N. 360.000 - A Leaneza de
Conservas S. A. - de A Leoneza .•
de Conservas S. A. - De acordo
com o art. 109 n. o 2 do código.
N.° 361.918 - Indústria de
Móveis de Aço Sola S. A. - de
Indústria de Móveis de Aço Jota
S. A. -- De acõôrdo com o art.
09 n.° 2 do código.
N. 365.242 - S. A. Cristaleira
Jaragua Indústria e Comércio de S. A. Cristaleira Jaragual
Indústria e Comércio - De
acórdo com o art. 109 n. o 2 do
código.
Ne' 365.269 - Elétrica Nacional Ltda. - de Elétrica Nacional Ltda.. • - De acordo com o
art. 109 n..0 3 da código.

-- Fevereiro de 1962 - '459 4
•
-3‘ =coo...gime-POMA
NP 343.596 - Irca - classe Foram indeferidas as seguinte) ,N.P ;48.903 - Orlando Carlos,
N.° 377.644 - RetificadOra
expressão
Gabriel° - Aguarde-se o têrmo
Universal de Motores S. A. - 16 - de Irca Engenharia e Cons348.907.
de Retificadora Uniyersal de truções Ltda. - Em face do
N.o 354.707 - Lancheonete N.° 350.877 Germain° ManMotores S. A. - De adirdo reg. 228.208.
classes 41 - 42 - 43 de A
com o art. 109 n.o 2.do código.
N.o 344.013 -' Grafix - classe Exposição Modas S. A. - Em tel & Cia. Ltda. - Aguardem-se
os termos 336.247 e 493.609. n
17 - de Oscar Flues & Clã".
Foram registrados os seguintes Ltda. - Em_ face dos registros face do reg. 258.517.
NP 353.064 - Perfumaria Lopes
títulos
165.244 - 232.659.
Foram 'indeferidas as seguintes Iallüstria e Comércio S. A. Aguarde-se a solução dos termos
frases
N.° 344.105 - Flash - classe
N.° 334.221 - Casas Piu Piu
a19.394 e 329.493.
- classes 41 - 42 - 43 - 35 8 - de Flash Aparêlhos Elétricos
N.0 357.022 - Sociedade de ExN.o 346.729 - Reabastecimento
- 36 - de João Figueiredo Ri- Ltda - De acôrdo com o art. 95 sistemático
pansão
Farmacêutica Ltda. classe
47
de
beiro - De atórdo com o. art. n.° 5 do código.
Heliogãs
S.
A.
Comércio
e
InAguarde-se
o termo 458.786.
117 n.o 1 do código.
classe
N.° 344.729 - Mitsui
al.° 360.796 - José Fernandez
- De acikdo com o;art.
N.° 340.342 - Nosso Mundo - 1 - de Datichi Bussaii do Brasil dústria
Olmos Filho - Aguarde-se o terclasses 8 - 11 - 15 - de V. Comércio e Indústria Ltda. - 125 n.° 2 do código.
mo
355.179.
N.o
358.620
Viva
melhor
Barros Moraes - De acõrdo com Em face do reg. 181.478.
NP 369.690 - imperial Jóias
gastando menos - classes G o art. 117 n.° 1 do cõdigo, .ex345.571 - Vicar - classe 8- 9 - 11 aa 14 - 15 -- 17 - Ltda. - Aguarde-se o termo ...
cluindo-se o gênero de negócio 21N."1-,de Vicar Sociedade de Im- de Aparelhos Elétricos Tonelux 187.G72,
relativo a classe 8.
portação e Exportação Ltda. - S. A. - De aeórdo com o art.
N.° 370.745 - Construtora ExNP 341.968 - Laboratório Em face do reg. 205.187.
poente Ltda. - Aguarde-se o
•
125 n.° 2 do - código.
Kcfala - classes 3 - 48 - de
termo 370.367.
NP 349.066 -- Radiante Chrismann & Chrismann Ltda.
Foram indeferidas os seguintes
NP 374.794 - Reformadora .de
classe
2
de
S.
A.
Martinelli
- de acórdo com o art.. 117 nú- Indústria e Salineira Samis títulos.
Máquinas Vendramint •• Auricchio
mero 1 do código.
N." 345.892 - Galerias do Ltda. - Aguarde-se o termo ....
N.o 344.437 - Panificação e Em face do reg. 146.126.
N.o 349:567 - Jockei -.classe Isouvre - Classes 8 - 11 - 13 366.305.
Confeitaria Popular - classes
eT.o. 376.673 - Tilem% Ltda. 41 - 42 - 43 - de Panificaç5,0 42'- de Jockel ;Bar Ltda. - Em
14 - 15 - 26 - de Leon _Aguarde-so o termo 366.942.
e Confeitaria Popular Ltda. - face do reg. 159.830.
Worms - Em face dos registros
De achrdo com o art. 117 nP 1
N.0 351.235 - Color Cio - 164.044 , 226.360.
ErigéneiliS
classe 1 - de Ilichard Hudnut
• do código.
g.° 356.498 - Lordson - clasN.o 392.717 - aboratório SinNP 345.626 - A Triumphal - Em face do reg. 172.370.
se 36 - de Lord Grey Camisas tético Ltda. - Apresente clichê.
-- e- 13 -Quintino - classes 12
N.(' 392.921 - R. L. Vais CauN.o 352.942 - Casa das Feijoa- Ltda. - Em face à reg. 221.113.
32 -- 35 -- 36 -- 48 -a de das
25-32
.Nee •360.867 - Casa das má- kvenberg -.Apresente clichê.
classe 42 - de Tecle
acõrelo
De
Gagliano & Cia. - classes G - 8 - 21 N.o 394.801 - Laboratório Me'com o art. 117 n.° 1 do código. Saltini Delroso - Em face do -calinas
de
Luiz
Cavalcanti
- Em face ilical Ltc/a. - Apresente clichê.
reg.
143.070.
NP 346.946 - Loja A Tropical
N.o 353.058 - Pisa macio -- dos segs. 227.2'76 - 235.345 '- . N.o 393.401 - Swede Móveis Clclae.we 12 -- 23 -- 36 -- de
tairgicos Ltda. - Apresente cliPereira & Martone - De ao:1rd° classe 36 -e- de Romeu Abud - 241 . 474.
ché.
De
aeórdo
com
o
art.
95
na,
5
e
com o art. 117 nP 1 do código.
Es.10.netas
NP 393.407 - Pebrica do CalN.° 349.954 - Jato Visiie - 16 do código.çados Meia Lua Ltda. - ApreN.o
353.751
Brastemp
N.°
353.355
Ypiranga
class. 8 - 33 - de Paulo Uchoa
clichê.
de Hotel Ypiranga S. A. Apareelhos Domésticos - sente
Cavalcante de Albuquerque - de classe 41
N.o
393.409
- Fábrica de CalCumpra
a
exigência.
.acórdo 'coma o art. 117 n» 1 do Ltda. - Em face dos registros
N.0 363.139 - Pravaz Recorclati çados Meia Lua Ltda. - Apre161.961 - 171.141.
código.
S. A. - Cumpra a sente clichê.
N.° 357.250 - Transportadora
314.0 353.906 Adetrez - clas- Laboratórios
NP 392.409 - Comercial e Imoexigência.
Continental - .r elesse 33 - de se 3 - de Martinelli, produtos
biliária Irmos Carniiers Ltda. NP
363.897
The
Dazey
'CorGeraldino • DrUmand s-* De acórdo Quimicos e Farmacêuticos Ltda.
Apresente clichê'.
com o art. 117 n." 1 do código. - De acõrdo com o art. 95 nú- paration - Mantenho a exigênNP 392.447 - Laboratório Téccia. mero
5
e
10
do
código.
N.° 370.883 - Livrasul •N.° 371.542 --. Indústria de nico • Industrial Dentalcêra Ltda.
NP 357.186 - Chem nyle - Chocolate Lacta S. A. - Cum- - Aprekente cilhê.,
classes 32 - 33 - de Organização Sulina de Representações classe 1 Tire Cherastrand pra a exigência.
N.o 392'.408 - Irmãos Duck Li. Ltda -• De acôrdo com o art. Corporation - Em face- do art.
N.0 384.218 - lnclm.ê Indus- mitada - Apresente clichê.
95 n.o 5 e 10 do código.
117 n.o 1 do código.
N.° 3.94_206 - Imobiliária Martrial Comercial Importadora e
quez do Berrai Ltda. - Apre_NP
357.346
ea_Tiltroar
ciasExportadora
Ltda.
Cumpra
a
SCUltinteS
f
las
as
iaidefer.r
Foi.am
sente
Se 8 - Inipasa S. A. Indústria exigência.
marcos
NP 394.316 - Mica Mutreta
Nacional' de Autopeças - De
N.° 425.954 - Irkopp Indústria
aeórdo com o art. 95 n. 5 e 15 de Máquinas de Costura S. A. - Indústria e Comércio Afins S. A.
N» 322.095 - Eniblentátiva
Apresente clichê.
•
Cumpra a exigência:
classe 35 - de Couros Ofco do código.
NP 394.413 Sanoquimica InDe acasalo com • o art.
34es 339.901 - Atum -a- classe
Ltda.
• •
Dirersos
dústria e Comércio de Produtos
95 ne? 5 do código.
de Irmãos Strappa Ltda.
42
Químicos Ltda. - Apresente cli338.571
Cana
classe
No
- Em face dos registros 146.900
Frederico
torna;
N.°
348.110
chê
42 - de Antenor João da Veiga; e 21,5.24.5.
- Aguarde-se o termo 434.445. j N.o 392.414 - Rocuperadora
- de acórdo com o art. 95
N.° 359.914 - Queriri 41 -. N.° 367.424 - Martini
-Inca" de Latas Lida. - Apreillero .5 do código.
classe' 41 - de Queriri S. A. In- S. A.' Indústria e Comércio dei sente clichê.
N.0 340.759 - Feiticeira - dústria e Ccurtéretcn - Em face . Bebidas - Prossiga-se-ala classe.;
classe 42 -d Quimo:si: Produtos dos iegs. 159.384 - 1137.645 - 42 para: Um coquetel coreatituidol N.° 394.549 - Elas Miguel Bevmarlif - Apresente clichê.
• Químicos Ltda. - Em face de 245.159.
•
de Vodka e Martini.
N.0 394.516 - Irmãos Vau Der
rog. 254.944.
NP 383.755 - a..cactus - cias- Rases Agropecuária Ludustrial LiSputinik
N. 363.262
N. 340.963 - Dielmo - classe classe 36 - de Sarkis João Filho sc 2 - de Laboratórios Farmamitada - Apresente clichê.
8 -- de Merano Eletro Técnica S. A. Fábrica de Chapéus Serieis cêuticos Exactas S. A. NP 34.182 - Batista de AlDielaio Ltda. - Em tece do reg. - Efla Lace do reg 253.93e.
publicado. em 14-11-58. Foi man-, nleid.a - Apresente clichê.
a56.!"!07.
Badrá - classe dado pros.seguir como registro N.O 393.845 -JOSC Sampaio FreiN.o 328.303
Ne, 342.091 - Café do Norte 25 - de Ociette de Almeida Tre- rávo, ficando o prazo a contar. re - Apresente clichê.
ciaese 41 - de Fortes & Mer- dici - Em face do reg. 259.261. desta data em diante.
N.0 393.844 - Maria Trindade.
e n.o 321.485 a- Idalecio Carone Leote Coelho - Apresente clichê.
uins -- Em face do art. 95 nP 5
N.
373.no
-Campana
-- Prossiga-se com os exemplado código.
N.o 393.C43 Wagner Stein y
classe 42 - de Irmãos Salton res de fls. 13-15.
N.° 342.481 - Meu bem
Companhia
Ltda. - Apresente
Em
face
do
realatro
classe 41 - de Dr.' Edward Vi- Ltda.'
N.° 302.372 - União Fabril Ex- clichê..
227.296.
face
de
reg.
portadora
S. A. (UFE) - Aguareira Ca 11:10an
393.1340 - Carlos A. à SouN.o 375.690 - Sonho de Valsa de-see a 'sohição do térrno 263.978. zaNP
259.279.
&
Cia.
Ltda. -- Apresente cliNP 315.057 - Saper Cia.,
N.0 342.536 Cercapage -- - classe 40 de José Sa11 Michê.
guel
Feito
Em
face
do
reg.
dustrial
de
Tintas,
Vernizes
Reelease 11 - de Page S. A. TilNP 393.839 - Organizo Insinas. - Aguardc- ge a solução do, formativa Brasileira Ltda. daste:a e • Comendo - Em face 257.199.
1
' N." 376.934 - Simões -- classe termo 441.245..
dos reg:. 199.654 - 254.913.
Apresente clichê.
'11
N.° 337.424
Braz* Antonio NP 391.537 - Importadora
Ne 342.596 Moldurarte -- 42 - de Casa Simões Ilmpor•
Soares
Aguarde-se
o
térreo
clasae 40 - de Moldriratte Ltda. tadora Ltda. - Em face de reg.
Comercial K. B. Ltda.- - Apre335.
882.
259.114.
- Em face do reg. 212.213.
sente clichê.'-s•
•••
_ -* s
e.
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N.° 512.944 _--,- M.E.I.R.A. MaNP 512.222
N.° 394.716 - Heine & Co. Borbonite S.' A.
N.o 391.395 Engesa Engeteriais de Engenharia e Instru- Indústria da Borracha - Aguarnheiros Especializados S. A. - Apresente clichê.
•
N.° 394.905 - Castro & Ferreira mentos,Reproduções e Ampliações de-se prazo.
Apresent,e clichê.
S. A. - Satisfaça •exigência.
NP 512.231 - Borbonite S. A.
. N.° 391.394 - Engesa Enge- - Apresente clichê.
N.° 513.165 • -7= Fábrica de Indústria da Borracha -• AeuarN.° 394.929 - Indústria e Conheiros Especializados S. A. inércio de Roupas Fenvik Ltda. - Aguardente Itapema Ltda. - de-se prazo.
Apresente clichê.
Satisfaça ekigência.
- N.o 512.232 - Borboniie
N.° 391.393 - Engesa Enge- Apresente clichê.
N.° 394,930 - Lanifício Velafex
Indústria da Borracha - Aguarnheiros Especializados S. A. Diversos
de-se prazo.
Ltda. - Apresente clichê. •
.
•
• Apresente 'clichê... N.o 512.233 - Borbonite S. A.
N.° 394.931 - Distribuidora
N.° 491.638, - Mesbla S. A. N.° 391.302 - Engesa- Enge•
Indústria da Borracha - Aguarnheiros Especializados S. A. - Montemor Ltda. - Apresente cli- Aguarde-se o prazo.
chê.
N.o 495.040 - Cerealista Igara- de-se prazo:.
Apresente clichê.
N.o 394.932 - Salvar Produto3 pavense Ltda. - Aguarde-se o
N.° 391.391 - Engesa EngeN.° 512.254
Ernesto v1, Ra-Apiesente pazo.
nheiros Especializados S. A. - Alimentícios Ltda.,
• r
pozo - Aguarde-se prazo.
•
••
clichê.
N.° 501.723 - Borbonite S. A:
Apresente clichê.
N.o 512.257 - Romano RamN.o 394.933• Metalúrgica La- Indústria da Borracha - Aguar- ,póni
Aguarde-se prazo.
INV. 391.392 - Engesa Enge' N.o 512.406 - Indústrias Textis
nheiros Especializados S. A. - tronai Ltda. - P.presente clichê. de-se o prazo.
N.° 394.932 -- Organização NoN.° 505.293 - Empresa de Pro- CaronCS.A. - Aguarde-se .prazo
Apresente clichê.
N.° 512.407 - Indústrias Textls
N.° 391.390 - Engesa Enge- b-el de Contabilidade .T.Adri.. - dutos Químicos e Fertilizantes Li•
mitada - Aguarde-se o prazo.
Carone S.A. - Aguarde-se prazo.
nheiros Especializados S. A. - Apresente clichê.
Emprésa Auto N.° 505.516 - Plastar S. A. CoN.° .2-94.935
Apresente clichê.
N.0 .513.545 - Sarkis João Filho
N.° 391.387 7- Engesa Enge- Onibus Tup5. Londrina Ltda. - mércio e Indústria de Materiais S. A. Fábrica do Chapéus Sarkis
e Produtos- Plásticos - - Aguarde- - Aguarde-se prazo.
nheiros Especializados S. A. -- Apresente clichê.
N.° 394.9-41
Confecções • Sy- se o prazo.
Apresente clichê.
• N.o 515.096 - Borbonite S. A.
N.° 506.365
Tecnogeral S. A. Indústria da Borr a cha - AguarN.° 391.388 - Engesa Enge- mode Ltda. - Apreselite clichê.
N.° 394.942 - Athanasio Pi- Comércio e Indústria - Aguar- de-se prazo.
nheiros Especializados S. A. menides - ApreJecte clichê.,
de-se prazo.
Apresente clichê.
• N.° 515.097 - Inelbras Indús•Is N.° 394.943 - Refrigerantes de N.o 507.965 - João
Gaivão Ce- tria. Eletrônica Brasileira Ltda.
N.° 392.020 - Farbwerke Hoe- Campinas
Ltda. - Apresente cli- sar
Aguarde-se prazo.
Aguarde-se prazo,
chst Aktiengesellschaft Vorm.
.
N.o 507.967 - Otto Pilger &
N. 51'6.151 - Cia. Industrial.
Meister Lucius & Bruning - chê.
N.o 394..944 *- Indústria e Co- Cia. Ltda. -7- Aguarde-se prazo. Celulose, e Papel Guaitnt - AguarApresente cliché'.
mércio
de
Cristais
Brasília
Limi-• N.o 508.275 Cia. Tamoyo de de-se prazo.
N.° 392.920 - Farbwerke Hoe- Apresente clichê.
Hotéis - Aguarde-se prazo.
N. 516.421 - E. Manograsso
chst Aktiengesellschaft V o r m. tada.
394.983 - Rio Organização , N.o 508.276 - Cia. Tamoyo de S.A. Distilaria Bellard AguarMeister Lucius & Bruning. - deNP.
Empregos Ltda. - Apresente Hotéis - Aguarde-se prazo.
de-se prazo..
Apresente clichê.
clichê.
N.° 508.277
Cia. Tamoyo. de
N.° 392.004 - Negib Correia
N. 516.488 - Imobiliaria São
•NP 394.997 - Pastela•ria São Hotéis - Aguarde-sé prazo.
Lima - Apreoente Clichê.
Luiz S.A. - Aguarde-se prazo.
José
Ltda.
Apresente
clichê.
N.o
508:304
Laboratórios
MilN. 516.553 - Santo .Eduardo
N.o 393.055 - Maranhão GoN.° 395.005 - José Antonio Bel- let S. A. Comercial Industrial
. mes - Apresente clichê.
Tecidos
de Algodão Ltda. ' - Apresente clichê. Imobiliária - Aguarde-se prazo.
N.o 392.081 - Irmãos Ferro Li- lato
Aguarde-se prazo.
N.o
395.075
Roberto
Rossi.
.N.°
508.605
•Costa
Pena
&
untada - Apresente clichê. •
N. 516.749 - Comércio e InApresente clichê.
Aguarde-se prazo
dústria Gaivão Cesar Ltda. N.° 392:150 - Luiz Magalhães
N.° 508.606 - Costa Pena & Aguarde-se prazo.
Dias - Apresente clichê.
-EXPEDIElkTE DA SEÇÃO DE
Aguarde-se prazo.
N.° 394.686 - Achiles Henrique
PRORROGAÇÃO
N.° 509.225 - Tecnigeral S. .A. • N. 517.299 - Sylvio Mod.
Gonçalves - Apresente clichê.
Comércio e Indústria - Aguarde- Aguardese prazo.
N.° 394.687 - /Schilee, Henrique
N. 517.300 - Indústria de MóDia 31 de janeiro de 1962
se prazo.
Gonçalves - Apresente clichê.
veis ,Doa Bosco Ltda. - AguarN.°
509.386
Radio
Frigor
ImExigências
N.° 394.688 - Wildner Indásportadora S. A. - Aguarde7se de-se prazo.
• tria de Conservas Ltda. - ApreN. 517.309 - Uca Indústria
N.o 458.216 - Radio Cinelkon prazo.
sente clichê.
Brasileira S. A.. Satisfaça exi- - N.° .510.100 - S. A. Barros de roupas e afins S.A. - Aguar- N.° 394.810 - Sociedade NasciaLoureiro Indústria e .pomércio de-se prazo.
nal de Calçados S. A. - Apre- gência.
N. 517.312 - Indústrias TexN.° 461.204 - Standard Brands Sabarco - Aguarde-se prazo.
sente clichê.
• N.° 510.236 - Cia. Prada In- lis Tatues S.A. - Aguardé-se
Incorp. - Satisfaça exigência.
N.° 394.811 - Indústria e Co473.426 - Seguezio Barcel- dústria e Comércio -.Aguarde-se pra ze
mércio de Caixas- de Madeira losN.°
• N. 517.317 = G. LunaPdelli •
& Cia. Ltda. - Satisfaça exi- prazo.
Nabi Ltda. - Apresente clichê. gência.
N.° 510.238 - Cia.- Prada In- S.A. Agricultura Comercio- • Ex.
N.° 392.822 - Instituto de ApoN.° 507.0.50 - Iob Instituto Or- dústria e Comércio - Aguarde-se portação - Aguarde-se prazo. .
sentadoria e Pensões dos Indus- terápico
•
N. 517.325 - Importadora de
Bra§ileiro S. A. - Sa- prazo.
triárlos - Apresente clichê.
NP 510.361 - Fabrica de Mó- .materiais parir construções
tisfaça exigência.
N.° 394.858 - Som Indústria e
N.° 5.07.561 - Antonio Hufril- veis São Bento Ltda. - Aguarde,- ice Ltda. - Aguarde-se prazo.
Comércio S. A. - Apresente clise prazo. .
•
--.
N. 517.332 ---Reik Cardoso Bogel
-- Satisfaça- exigência:.
chê.
N.° 510.497 - Amadeo Rossi & telho S.A. Indústria Gráfica --.
NP
509.568
Fotoptica
S.
A.
Industrial São
N.° 394..859 Cia. •- Aguarde-se prazo.
Aguarde-se prazo.
exigência.
Paulo Ltda: - Apresente clichê. - Satisfaça
N.° 510.518 - M.E.I.R.A. MaN. 517.333, - Reis Cardoso
N.°
509.661
Cia.
Mercantil
Nova
Lourdes
NP 394.863 teriais de Engenharia e Instru- Botelho S.A. Indústria Gráfica de Vidros. Planos c .m.V.P. - mentos
Reproduções e Ampliações Aguarde-se prazo.
Melhoramentos, Indústria e Co- Satisfaça exigência.
inércia Ltda. - ' Apresente cli- N.° 511.437 - Martins Camp`os S. A. - Aguarde-se prazo.
N.'517.334 - Reis Cardoso Bo.
chê
N.° 510.519 - M.E.I.R,A... Ma- telho S:A. Indústria Gráfica Satisfaça exigência. • teriais
&
Cia.
de Engenharia e Instru- Aguarde-se o prazo.
N.° 394.869 • -„Indústria de ArN.° 511.901 - Móveis e Tapetefatos de Papel Talita Ltda. 7-i çaria Clelia Ltda. -' Satisfaça mentos Reproduções e Ampliações
N. 518.907 - Indústrias* RetiS. A. - Aguarde-se prazo.
Apresente -clichê.
nidas Caneco S.A. - Aguardeexigência.
Monitora
S.
A.
-N.o 511.106 -7-•
NP 394.870 - Ita Brasil Cose prazo.
mércio Indústria Ltda. - Apre- N.° 511.902 - Pastifício. Triunfo Indústria e Comércio - AguardeN. 518.936 . - Koninklijke
Satisfaça
exigência.
itda: .
se prazo.
sente clichê.
brieken Telens
Zoon N. V. N.°
512.230
Borbonite
S.
A.
Imobiliária
Iro511.107
Monitora
'S.
A.
N.o
7N.0 394.886
Aguarde-se prazo.
Indústria
da
Borracha
ZatisIndústria
e
Comércio
Aguarderuni S. A. - Apresente clichê.
N. 520.962 . - Indústria ,.de
exigéncih.
se prazo.
s
N.° 394.887 - Imobiliária Fo- faça
roupas brancas guarda chuvas
512.205 - Indústrias Tex- N.° 511.108
N.0
Monitora
S.
A.
rum S. A.. - Apresente clichê.
tis Carone 'S. A. - Satisfaça exi- Indústria e Comércio - Aguardo- Record Ltda. - Aguarde-se prazo.
N.° 394.897 - Sociedade de São gência.
N. 521.107 - Indústria de ar• . se prazo.
-•
Vicente de Paulo - Apresente clitefatos de metais 'Nitro Ltda. 11.E.I.R.A. Ma512.936
N.0
N.°
511.427
Vnião
ele
Vinhos
chê.•
teriais de Engenharia e Instru- do Rio Grande Ltda. -- Aguarde:- Aguarde-se prazo.
N.0 394.899 - Imobiliária Bei- mentos
N. 521.997 •- Pechiney ComReproduções e Ampliações Se prazo.
raont Ltda. - Apresente alichê.
de produits chimiqttes
pagnie
c•xigência.
S.
A.
Satisfaça.
Publicidade
Atlas
N.0
511.438
N.° 394.900 - American Home
e1ectrometallorgiqueN.1 4.,! A gua rd eN.° 512943 - . R. A . Ma- Ltda
Aguarde-se
prazo.
Products
Corpovition
Apresen•
teriais de Engenharia e Insirct- • N.° 511.£03 - Tecelagem Ma- se prazo.
,^
te clichê.
N. 521_999 ---- Pechiney Commentos'
ReproducCes e 'Xino:_::a.eCit:: : u,-fix Ltda. - Aguarde-se prazo.
N.° 394,715 - Heine & Co. pague
de produils chilitiqueS et
S.
A.
Satisfaça
exi7ência..
ro.
,
Apresente clichê.

• • -

•

•

•
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:eleeirpmetalurgiques - Aguarde:
;se prazo.
• N. 522.000 - Aluminium Fran.
tais . -- Aguarde-se prazo.
N. 522.001 - Aluminium-Fran,çais - Aguarde-se prazos.
N. 522.003 - Aluminium 1:rançais -- Aguarde-se prazo.
Prorrogação de marcas'

N. 496.592 Marsupral Pfirbenfabriken Bayer AktienteSelIschaft -- classe 3 - Prorrogue.
se o registro.
N. 467.646 -- Vinho BiogenicO
- Mario Francisco • Ciffoni classe 3 - Prorogue-se o registro.
N. 982.360 - Inhasz -"Irmãos
Inhasz cS.: Cia. Ltda. - classe 21
- Prorrogue-se o registro.
N. 496.301 - Bireley's reley's Inc. - classe 43 - Prorrogue-se o registro.
N. 496.350 - Guaraná 'Rainha
- Fábrica de bebidas Santa Terezinha Ltda. - classe 43 Prorrogue-se 'o registro;
• N. 496.593 - Resochin Farbeufabriken Bayer Aktiengesellschaft -- 'classe 3 - Prorroguese o vegistro.
N. 497.084 - Inclosco"- Soe.
para Indústria Comércio e 'RepreSelliaÇÕCS Incluse° S.A. - elasSe 4 -- Prorrogue-;e o registro.
N. 497.085 - Incluse° Soc.
para Indústria Comércio e Representações Incluse° S.A. - classe
46 - Prorrogue-se o registro.
N. 497.086 - Indusco . - Soc.
para Indústria Comércio e Repro• sentação Indusco S.A. - classe
8 - Prorrogue-se o registro.
N. 497.087 - Incluse° - Soe.
para Indústria Comércio e Representações Induscd • S.A. -- classe
28 - Prorrogue-se o registro.
N. 497.088 - Incluse° - Soc.
para Indústria e Representações
Indusco S.A. -- classe 17 Prorrogue-se o registro.
N. 497.080 - Indusco. --- Soc.
Para Indústria Comércio e Representações Incluse° S.A. - classe
1 --- Prorrogue-se o registro.
N. 497.767 - Pax - Costa
Narcizo & Cia. Lida. - classe 48
- Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 14-1-52.
N. 499.134 - Cia... 1 -iportadora e Industrial Dox - classe 11
- Prorrogue-se o registro reiitic.uulo-se a dal:1 para O de . maio
de 1952.
N. 499,255 - \Vico Koh I Noor
Decin Narotlni Podnik lasse
12 - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 5 de outubro • de 1951.
9erizado - PerN. 499.416
classe
fumaria Ramos Ltda.
98 - Prorrogue-se o re.f.stro.
N. 499.417 -- Remoçar - Perfumaria Ramos Ltda. - classe
48 - Prorrogue-se o registro. • N. 500.140 Kelvimdor American Motors Corp -- classe
8 - Prorrogue-se o registro.
N. 500.425 - Antieoli Croveri
Lab. Moura Brasil Orlando
Rangel S.A. - classe 3 - Prorrogue-se o registro retlficando-se
a data para 21-6-52.
N. 502.426 - Croveri - Lab.
Moura Brasil Orlando Rangel S.A.
- classe 3 - Prorrogue-se n registro
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N. 502.427 - Fagoden Massone -- Latis . Moura !_lrasil Orlando
Rangel S.A. - classe 3 - Prorrogue-se o registro retificando-se
a data para 21-6-52.
N. 502.428 - Folivarasa Massone --- Labs. Moura Brasil Orlando Rangel S.A. - classe 3-Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 2-1-52.
N. 502.429 - Massone - Labs.
Moura . Brasil Orlando Rangel S.A.
- classe 3 - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para
15-6-52.
N. o 502.855 - Rico - Costa
Narcizo & Companhia Limitada
- clases 46 - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para
3 de Junho de 1052.
N.° 502.918 - Klebs - Laboratório Farmacêutico Efedril S.A.
- classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 503.347 - Piratininga Sacham - S.A. Chapéu Mangueira
- classe 36 - Prorrogue-se o registro.
N.° 504.753 - Titosedan Manssone - Laboratórios Moura Brasil Orlando Rangel S.A. - classe
Prorrogue-se,o registro retificando-se a ciata para 30 de junho
de 1952.
N.° 505.712 - Fragol - Perfumaria Lopes Indústria e Comércio S.A. - ,classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N.° 503.619 - Infilco - Infilco
Incorporated -"clase 8 - Prorrogue-se o registro.
N.° 509.385 . - Wolf's Head Oil
Refining Co. Incorporated classe 47 - rorogue-se o registro.
N.° 510.211 - Suprex - Union
Carbide Corp - clase 8 - Prorrogue-se o registro retificando-se
a data para 25 de. novembro de
1951.
N. o 510.731 - Minimax - Minimax N. V. L: classe 6
Prorrogue-se o registro.
.
N. o 510.983. -.Minimax N. V
Emblemática
clase 1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 511.137- Gelco - A. Alves
& Companhia Limitada - clase
4 - Prorrogue-se o registro.
N. o 511.48 - Bolivar - Companhia de Cigarros Souza Cruz
- classe 44 - Prorrogue-se o re,
gistro.
N.° 511.489 - Dorian - Companhia de Cigarros Souza Cruz
classe 44 - Prorrogue-se o registro. N.° 511.849 - Forsalyl - Laboratório Dueto S. A. Indústria
Far macêutica - classe 3 - Prorrogue-se o registro retificandose a data para 7 de dezembro de
1951.
N.P 511.929 - Dom Bosco Viti Vinícola Cereser S.A. - classe 42 - Prorrogue-se o registro.
N. o 512.835 Leite Vigor mentícios Vigor - classe 41 Prorrogue-se o registro.
N. o 513.136 - Santinha - Fiação Progresso S.A. - classe 22
- Prorrogue-se . o registro.
N.° 513.142 SKY Fiação
Progresso S.A. - classe 22 Prorrogue-se o registro sem direito de variai.' em cOres.
N. 0 518. "".P ' ReiOuinim - Laboratório
S . A. Indá.stria
asse 3 - ProrFarmace.....a
1951.-
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rogue-se. o' registro retificando-se
N.° 522.00'i- Thifran - Alua data para 7 cie dezembro de minium Français - classe 33 N. o 514.082 - Emblemática Prorrogue-se o registro.
- The Morgan Crucible Co. LiN. o 522.177 - Emblemática Mited - classe 15 - Prorrogue-se classe 1 - Prorrogue-se o regiso registro.
Produtos Químicos Ciba S.A. N.° 514.162 - Casino - Com- tro.
N. o 522.172 - Androstina panhia Paulista de Papéis e Artes
Gráficas - classe 49 - Prorro- Produtos Químicos Ciba S.A. gue-se o registro.
classe 3 - Prorrogue-se o regisN.9 51
4.663 - Tônico Sinkol - tro.
N. o 522.179 - Didial - ProduPravaz Recordati Laboratórios
S.A. - classe 3 - Prorrogue-se 3 - Prorrogue-se o registro retio registro retificando-se a data tz Q:iimicos Cibo. S.A. - classe
para 14 de maio de 1952.
ficando-se a data para 24 de maio
N. o .515.979 - Emblemática - de 1952.
,
•
Minimax N. V. - classe 8 N.° 522.207 - Old Bleach Prorrogue-se o registro.
-c- classe 27 - Prorrogue-Se o reN.° 516.307 - Albasha - Com- The Old Beach Linen Co. United
panhia Rhodiaceta Fábrica de gistro retificenció-se a data para
Raion - classe 23 - Prorrogue- 12 de janeiro de 1952.
se o registro.
N. o 522.209 - Star - Philip
N. o 516.308 - Albasha Com- Morris Incorporated - classe 11
panhia Brasileira Rhodiaceta FáProrrogue-se o registro.
brica de Raion - classe 24 N.° 522.210 - Gem - Philip
Prorrogue-se o registro.
Morris Incorrp. - classe 11 N . o 516.309 - Albasha - Com- Prorrogue-se o registro retificanpanhia Brasileira Rhodiaceta Fá- do-se a data para 14 de junho
brica .de Raion siasse 36 '--- de 1952.
Prorrogue-se o registro.
N, 0 522.564 - Virtus - MedicaN. 516.424 - Glucose a Fonte me ntos Alopáticos Nacionais S.A.
Vital da Saúde -- Refinações de - classe 3 - Prorrogue-se o reMilho Brasil - classe 1 - Pror- gistro retificando-se a data para,
rogue-se o registro,
•
25 de fevereiro de 1952.
N.° 516.722 - Sal rnglês ComN.° 422.801 EBEQ - EmprêIndústria e Comércio de Forrapfisto
Socii Pró Pecuária S.A. Prorrogação de Insignia Comercial
gens
classe 2 - rorrogue-se o sa Brasileira de Equipamentos
registro.
S.A. - classes 4 - 5 - 6 - 7
Salva Vidas- Beech Nut Life
17 20
16
11
10
8
N. o - 517.085 - Life Savers - - 33 -- Prorrogue-se o registro.
Savers Inc. - clase 4s1 ProrProrrogação de Titulo
rogue-se o registro com averbação
de EstabelecMtento
de c.ontrato de exploração a favor
de Indústrias Químicas Mangual
N.°
521.472
- Metro - Metro
Sociedade Anônima.
Goldwyn Mayer do Brasil clasN. o 517.497 - Lystav Tootal se
33 - Prorrogue-se o registro.
Broadhurst Lee Co. Lirnited - Ernmanuel Bloch Jóias S.A.. clase 23 - Prorrogue-se o regisBloch Jóias N. o 481.166
N.° 517.590 - rimaflor - Casa classe 8 - 11
12 - 13 - 14
tro.
o registro.
Oliveira LencasPtre Importadora - 15 - 17 - 26
-Prorrogue-se
Limitada - classe 42 - Prorrogue-se o registro.
N. 0 517.696 - Dom José • •
• Divisão Jurídica
Companhia Gerdi de Agricultura
EXPEDIENTE
DO
DIRETOR
das Vinha -sdo Alto Douro' 'classe 42 - Prorrogue-se o regisDia 31 de janeiro de 1962
tro.
N. o 517.697 - Feitoria -Com- Transferénein e Alteração de Nome
panhia Geral de Agricultura das
Notificações:
Vinhas do Alto Douro - classe 42
São
convidados os requerentes abaixo
-- Prorrogue-se o registro.
N. o 518.626 - Tupy Fábricti mencionados a •compareceretn a éste Dede Artefatos de Aço Tupy S.A. - partamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa de transferència e•al.
classe -11 - Prorrogue-se o regis- teração
cie imole cos mencionados protro.
N.° 519.092 - Emblemática - cessos:
A. S. - TransferênA. Troncin & J. Humbert - ciaElektrol(colisk
o seu nome da patente pris..Pclasse 3 - Prorroguese o regis- 910para
de invenção ri.' 57.791. - Anotro. •
.•
a transferCncia.
N.° 520.884 - Valerevis - La- te-,,c
S.A. Indústrias Alinientic n as
boratório Biosintética S.A. - - Kibon
Pede para ser anotada na rnarca
classe 3 - Prorrogue-se o regis- `Cantina,
u." 146.104, a alteração de
tro.
nome. - Anote-se a . alteração de
N. o 520.835 - Emblemática - nome.
A. Costa & Companhia - classe
hver Ruggeri & Cia. Ltda. --. pede
3 - Prorrogue-se o registro.
para sei•rdotada no titulo Retifica Sio
. N. 0 520.830
Sanodrap - La- Paulo, • ti.° 229.009. a Wteração de
boratórios Biosintética E. A. - nome. -- Anote-se a alteração de
classe 3 - ,Prorrogue-se o regis- nome.
tro.
-•,
Fábrica de Jérsei Impexport ImporN. o 521.302 - Bittra - Choco- tação e Exportação Ltda. - Transfelat Suchard - classe 41 - rência para o seu nome ias marcas
Duchesse. ti:rolo 299.363 - Duchesse,
Prorrogue-se o registro.
N.° 521.309 - Rotary Club do térino 297.290. - Anotem-se as transJanelró - Rotary Inter- fe:ências.
- Prorrogue-se o regis- A. G. F. A. Akeengesellsclialt -•
Pede para ser anotada na marca Isola,
tro. •
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tênia) 339.433, a 'alteração .de nome. Anote-se a alteração de nome.
Rothmans Of Pai! Mall
Transferência para . o seu nome das
niarèas Rotlunans, têrmo 358.366 Patriciam tèrtno 341.751. - Anotem-Se as transferências. Indústrias Químicas Mangual S.A.
- Pede para ser anotada na ,marca
Envelope Saúde, a." 65.136, a . alteração de Mane. a-- Anote-se a niteraãO.
. (Dutnex Ltd)
-A., S. Dinnex

Transferência para o seu nome da marAnote-se,
ca Antabus, n." 156.960.
a 'transferência.
Frigorífico Armour do .Brasil S.A.
- Transferência para o, .seu nome da
marca Armourcapa,. .n.° 90.135..
Anote-se a transferência.
Evans Medical Limited - Pede para.
ser anotada na marca Evams, número
135.747; a alteração de ncine. - Anote-se a alteração.
Essências Garoni Transfe.
rência para o seu nome da marca Produtos Nardi, a," 145.612. - Anote-se
a transferência.
Harrockses Sales Limited .--Pede
para ser •anotada na marca HorrOcks
es,
31. 9 141.469, a alteração de nome. Anote-se a alteração.
Massas Alimentícias Semoleite Ltda.
- Transferência . para o seu' nome da
marca Semoleite, n.9 142.933. Anoto-se a . transferência.
Laboratório Silva Lima Ltda.
Transferência para o seu nome da marca Emblemática, n. 9 210.191. -- Anote-se a transferência.
Indústrias Gessy Levar .S.A. - Pcde
para -ser, anotada na marca Nittrixa . número 193.493: a alteração de nome. •Anote-se a alteração.
Exigências
Laboratório Gross S.A.
Opoente
do tênno 237.300. - Satisfaça exigência., •
N. 237.300 - Laboratório Nitra Limitada. - Satisfaça exigência. • '
Cássio Muniz S.A. Importação e Co,
mércio No pedido de caducidade na
marca na' 209.905. - Satisfaça exigência.
N. 210.585 - Heinr..Boker
.
ti Co
Baumwerk.
.Satifaça exigência.
N. 361.995 -a- Sociedade Mercantil
Somar Ltda.
Satisfaça exigência.
Shell Brazil Limited -- Opoente do
têrmo 393.389. - Satisfaça' exigênda .
N. 393.389 - Eletro Metalúrgica
H. D. Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 273.889
Miami Lanches Ltda.
Satisfaça exigência.
• N. -155.043
Oswaldo Chateubriruid.
Satisfaça exigêacia.
N. 312.910 - Casa Bancária, Sul
Americana Ltda. Satisfaça exigenda .
N. 344.606 a- S. A. D. E. Sul
Americana de • Eletrificação S.A. Satisfaça exigência.
N. 392.345 - Murilo ti Dinis Limitada. - Satisfaça exigência.
N. 392.754
Instituto Quanioterá.
pico Brasil Ltda. - Satisfaça exigência.
.
•
N. 392.760 - Laboratóriy. Setros
S.A.
Satisfaça exigência.
N..393.343 - Distribuidora ale artigos elétricos domésticos Citylux S.A.
.
- Satisfaça t.xigência.
N. 393.366 - - Jónica Produtos Químicos Ltda. - Satisfaça exigência.
- N. 393.508 - Empaire Eletretnecánica Ltda. - Satisfaça as duas ext..
géncias.
Ns. 393.536 - 393.537 - Cia.
Internacional de Móve:s Interna:o-eis.
Satisfaça exigência.
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N. 393.582 -- Agricti Industrial
Rondônia S.A. - Satisfaça exigência.
N..393.58.3 - Indústria e Guinarmo
de -Acessórios Texteis Machin Spinerei
Satisfaça exigência.
Ltda.
N. •393.5S9
Bernardo Linda. Satisfaça as duas exigências. •
N. 393.662 - Cia. de Fiação c Tecelagem Industrial Mineirà. - Satisfaça exigência'.
N. 393.605 - Abil Agro Comercial
Ltda., -• Satisfaça as duas exigências.. N. 393.609 Cia. Brasileira de Ligantes Hidruiicos.- Satisfaça exigência.
s N. • 393.610 - Cia. • Estrada de
Ferro de Mossoró..• Satisfaw exigência.
N. 393.621 . - Hiran -Foto Ltda.
Satisfaça exigência e prossiga-as também nas classes 8 e 25..) •
•
Ei Cia.
N. 395.623- - Vareinmann
Ltda. - Satisfaça exigência.
Weinmann C; Cia.
N. '393.625
Ltda. a-, Satisfaça exigência.
N" ..406.909 - Cia. Soutex de Roupas, - Satisfaça a ,exigência.
N" 15.355 -- Calçados Marquesa
Ltda. - Satisfaça exigência.
Diversos

-Produtos Guiou Ltda. (no- Ped:cla
de alteração de nome da marca têrreo
232.516). - Tendo em vista que o
processo foi arquivado por despacho de
30412.59, nada Imã que deferir qunanto
ao pedido de alteração de nome ficai..
do sem efeito a anotação feita..
Ns. 366.697 - 366.699 - 366.700
- 366.701 - Société Simca. - Nada
a opor ao prosseguimento do pedida.
N9 393.201 - Collaro Limited. Prossiga-se considerando partes dos referidos artigos como acessórios dos referidos artigos.
.
N 9 393.566 - Innocenti Saciem Generale Per L'Industria Metallurgica e
Meccanica. Prossiga-se considerai).
do os estrados como sendo do tipo tapete.
-1\1 9 393.570
Innocenti Societã Generale .Per L'Industria Metallurgica e
Meccanica
Prossiga-se com exclusão de mata borrão cl. 17.
.N" 393.615 - J. Burguni E, Cia4 Prossiga-se na classe 8..
Notifica0p

E' convidado Indústrias de Chocorata
Lacta S.A. a comparecer a aste Departamento a fim de tomar conhecimento do pedido de caducidade requerido por Kasai Bebidas e Conexos King
Ltda, na marca Diamante -: Negro número 200.576 e dizer ca que fôr do seu
interesse dentro do prazo improrrogável de sesseata dias.
••n•••

Noticiário
Oposições
Otto Heinz Brandi (oposicão m merca RaWar - termo n.° 511.975 classe 8
De Redijam- Indústrias de
Luminosos Ltda. ) .
Chemische Fabrik Yalk Gelleschaft
Mit Beschraenkter Haftung (oposição
ao termo n.° 511,728 - marca Kernpak - classe 2) .
Ernft klusch G.m.b.H. (oposição
ao têm-mo ri.0 512.187- marca Claroluv - classe 8, de Plásticos Hevea
Ltda. ) ;
Benetex S.A. Beneficiamento de
Matérias Primas Têxteis (oposição ao

termo a.° 5511.992 - marca Beretex - classe 24 - De Barata Indústria e Comercio de Resíduos Têxteis
daar.
LtF
benfabriken Bayer Aktiengesellschaft (oposição ao ,termo n.° 512.049
- marca Drek Loir - classe 36^ Do Malharia Mascote Ltda. ) .
Laboratório Terras S.A. (opdsição
ao termo n.° 511.848 - marca Rotussil - classe '3, de McNeil Loboratarias Inc. ) .
José Antonio Corell Ruiz (oposição
ao termo n.° 486.072 - marca ABC
- classe 41 ,de Cervejaria Brahma e
Adelino Pereira) .
Sociedade Anónima Moinho SantiSta
Indústrias Gerais - opoente ao tarmo
96.935,- privilégio de invenção dc Ileberiein ti Co. A.G.
Edgard de Barros Clara - oposição
ao têm-mo - 103.452 - moerei° imitistrial . de 'Galeria Silvestre Comércio c
Indústria de Material Elétrico Ltda.
Comércio Indústria e Importação Pleacinacar Ltda. - oposição ao tGrmo
- 115.247 - modé/o industrial de Indústria c Comércio, liriortação e , Exportação Artex Botão Ltda.
Metalúrgica Paulista S.A. - opa.sição ao têm-mo 117..176 - modélo
industrial de Fundição Brasil S.A.
Indústria de Madeiras Gerhardt rftda.
-- oposição ao tênno 117.787.-mocIZ:lo de utilidade dc Indústria de Má&iras Gerhardt Ltda. •
Pont Ei Canct Ltda.' - oposição aa
têm-mo
118-.871 - modélo Industrial
de The Parker Pen Company.
Walter Balsinielli - oposição ao
-têm() - 120.042 --a modal° industrial
- da Renato Cassa.
Atlanta S.A. Indústrias Médica
Odontológicas -- oposição ao tèrma -120.901 - rnodélo industrial - de -Júpiter Dental "Indústria e ' Comércio
S.A.
Recursos
Indústrias "Petracco Nicoli." S.A. recorrendo do despacho que indeferias o
registro do têrmO - 96.528 - privilégio dc invenção.
Francisco Prisco recorrendo do
despacho Mie deferiu o registro do • térmo - 337.677 .= marca: Piano Pernambucana - de - Indústria Pernambucana de Sucos Ltda.
'Brasital S.A. para a Indústria e o
Comércio - recorrendo do .despchn que
353.428
indeferiu o registro do ténia)
- marca: Esmeralda.
João Batista Pereira da Moita e Herval Sant'Ana de Brito - recorrendo
do despacho que indeferiu o registro
do têrmo - 354.950 - marca: Café
Clube. •
Société des Usines Chimiques Rbone
Poulenc -- recorrendo do despacho qac
deferiu o registro da marca: Ferrascorblol de - Laborterápica Bristol
S.A. Indústria . Química e Farmacêutica.
Au-austo Comes recorrendo do
dzspacho qce indeferiu o registro do
tétano - 359.805 - marca: Café Grão
de Ouro.
Brasital Sociedade Anônima para a
Indústria c o Comércio •-• recorrendo
do despacho que indeferiu o registro
do têm-mo
361.513 - marca: Três
Lírios.
•
,.Companhias Usinas Nacionais - r e
do despacho que deferiu o-corend
registro do tétano - 365.113 - marca:
Pérola - de -:-. .Cervejaria Leonarcielli
Ltda.
Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica -Odcon S.A. - recorrendo de
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despacho que deferiu o registro do Cera
mo - 370.014 - marca: High Fidality.
Dias Garcia Importadora S.A; recorrendo do despacho que deferia o
registro do têm° - 373.723-- nome
comercial - -D. Garcia Ei Cia. Ltda.
- de - D. Garcia ti Cia. Ltda.
Têxtil Piratininga S.A. - recorrendo do despacha que iadeferiu 'o registro
do têm-mo - 374.021 - marca: Emblemática.
Mecânica Irmãos Capozzi Ltda. - recorrendo clo despa -Cho que indeferiu o
registro do tarmo - 374.603 - marca:
Rayten.
Sua Majeatade Roupas S.A. - recorrendo .do despacho que .indeferic o
registro' do tértno - 376.535 - frase
de propaganda - Sua Majestade Fabrica c _ \rende a Melhor Roupa do
17,etificações

Térmos:
1n1 Q84.396 -

•
Privilégio de invenção

para "Aperfeiçoamentos em e relativos ai pintura de linhas continuas
sóbre corpos de superfícies irregulares" de Shigeto Etanaka pontos publicados em 21.de dezembro de 1961, retifico o 19 ponto: 1 - Ap erfeiçoamentos cai e relativos a pintura de linhas
continuas ..sôbre corpos de superfícies irregulares caracterizados por serem- os corpos a ser decorados devidamente polidos sQfrendo uma mão de
tinta comum de base ou não Se prestando, o polimento por levarem um
tenue revestimento de massa comum
de vidraceiro até apresentarem superfícies lisas.
N9 92.024 - Privilégio de invenção
para "Aperfeiçoamentos em e relativos a rolhas pulverizadoras ou extratoras cia líquidos para recipientes
frascas e garrafas" de Mário Narciso
Remígio Morgado - pontos publicados em 12 de dezembro de 1661.
N9 94.665 - Prjvilégio de invenção
para "Novo eletrodo diatermogoagulador unipolar termocontrolado ondacervical e endoistinico" de Affonso
Blanco pontos publicados em 15 de
dezembro de 1961, retifico o final, do
19 ponto: -no canal cervical durante a aplicação diatermocoaguladora.
N9 97.376 - Modelo industrial para
-Novo e original modelo de puxador"
de Metalúrgica Paulista S. A., pontos publicados em 13 de dezembro de
1961 retifico o I'? ponto: 1 - Novo
e original modelo de puxador, caracterizado por constituido por duas barras redondas retilíneas paralelas entre si que não concordadas com .a
alça ou puxador próprimente dito na
forma de uma senil hélice.
" N9 98.130 - Um novo moclèlo de
escova portatil para roupa - João
Costa Júnior e Juvenal Costa de oliveira Pilho pontos publicados era 15
de dezembro de 1961 depositado em
31 de outubro de 1957 q retificado em
15 de -janeiro de 1962.
N9 102.2;4 - Privilégio de invenção
para "Processo para tingir pródutos
orgânicos corn corantes -4.T.inentares"
de Ciba Societé Anonr- pontos publicados eia 2 de janei.... de 1952 e
retificado em 12 de janeiro de 1962
a fórmula 'do 29 ponto saiku ao contrário.
N9 103.971'- Privilégio de invenção
para "Cortador de calos" de Abraham Wroclwski pontos publicados em
28 de dezembro de 1961.
N9 104.085 - Modelo de utilidade
para "Novas disposições em ou r elacionadas a trincos para janelas de
capotas e encerrados de veículos tais
como caminhões; caminhonetas e outros" de Arthur de Abreu Serra pontos publicados em 22 de dezembro de
1961 total d e pontos 2. ,
N9 105.077 - Privilégio de invenção
para "Aperfeiçoamentos em ou rala-
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tivos a produção de .material em fes- res carregadores", de The Frank .G . OU Co. - Pontos
em
• .Treetel0 N. 9 102.375
lhas" de Heikki Olavi Hjeilt pontos Hough Co. - Pontos publicados en 1 18-1-1962 - Retifico opublicados
final do 3.9
publicados em 28 de dezembro de 1961 8-1-1962.
ponto:
...dissolyidos
em
95
r,e
De 4 ' cie inalo de 1958
total de pontos 19.
N. 97.295 - Privilégio de envençã o 55 %em péso de dl borato de bis N9 100.578 - privilégio de invenção para "unia nova liga metálica para (2 metil pentano diol 2,41 - tendo a
Hiroshi Takasaki - São Paulo,
para -Aperfeiçoamentos em pistões vareios de solda" de Sociedade .Anõ - fórmula (fórmula) formando um adiCatador para cate.
para cilindros de motores a explosão" alma \Visite Martins - Pontos pu- tivo homogêneo líquido . As fórmulas
de Metan Metalúrgica Anchieta Ltda. blicados em 8-1-1962 - estabelecido miram truncadas ficando o proceeso
no
Rio
de
Janeiro.
'
pontos publicados em 4 de janeiro de
à disposição .dos interessados.
• Pontos característicos
N. 100.239 - Privilégio de inven- N. 10e.175 - Privilégio 6e inve.n1962, retifico o 1 9 ponto: Aperfeiçoação
para'
"Válvula
de
passagem
com, mentos em pistões para cilindros de
ção Para e5 alcoll 2 p halo benzem
1. Catador para café, caracterizado
motores a explosão caracterizados por preendendo uma haste de parafuso" sulfonamido 1,3,4 tia diazois" de por urna mesa de armação, sare a
de
Dotnve
Janse
Cupedo
Pontos
American Cyanamid 'Co. pontos pu- qual é disposta unes caixa retangular,
ser aecartilhado em baixo relevo toda
superfície lisa do .pistão com arabes- publicados em 8-1-1962 - Deporitado blicados em 18-1-1962.
ladeada por duas outras ' menores, e
em
5-2-1958.
N. 105.609 - "Alocielo de utilidade sendo a central previda, em sua excos paralelas rendilhados adrezodos e
N.
102.551
Privilégio
de
invenpara
"Aperfeiçoaruntos
em
ou
relaequivalentes produzindo um panoratremidade anterior, de abertura de
ção pãra "Aperfeiçoamentos em vál- tivos a parachoqueee de veículos espe- filei-1o,
ma de baixos e altos relevos.
ene coojunção com mas bico.
vulas
de
acionamento
hidrodinâmicialmente
jeeps"
cie
Mecânlce
In. N9 106.692 - modelo de utilidade co" de Longvie Sociedade Anónima dustriai Estampoteo Ltda. - Pontos inclinada: e &elido no interior da
para "Um novo modelo de suporte ou Comercial e Industrial - Pontos pu- publicados em 18-1-1962 - Estabele- mesma caixa prevista unia esteira
base para plantas flores velas e obsem fim, esticado por dois ,roletcs,
8-1-1962. e
cido em São Paulo.
jetos similares" de Oto Felts de La blicados em
sendo o posterior do eixo fixo e aván542'
Modelo
de
utilidade
.
N.
103
çado para além de uma das paredes'
Roca pontos publicados em 28 de de- para - "Novo tipo de abat-jour" de
da caixa, e o anterior, com eixo mózembro de 1961 retifico o 19 ponto Hiroshi Kurihara - Pontos publicaPrivilégios
de
blvençáo
vel, de posição controlada por para-.
: Um novo modelo de suporte ou base dos em 8-1-1962 - Depositado em 3
fuso regular.
para plantas flores velas e objetos si- de junho de 195E. '
=Mo
N.9
102.135
milares caracterizado por consistir •N. 104.880 - Modelo de utilidade
. Total de ponto 4.
num fio plástico de alma metielica en- para
Dep. em 8 . de abril de 1958. "Cantoneira
desmontável"
de
rolado em forma helicoidal, tendo Michel Mendelovici - Pontos publiPatente de modelo de Utilidade.
suas duas estremidades ou terminals cados em 8-1-1962 - Depositado em
=MO N. 9 102.617 ee
Titulo:
Novo modelo de terminal
ligados ou soldados.
5-8-1958.
de
emergência
para
acumuladores.
N9 106.740 - Privilégio de invenção
N. 105.456 - Privilégio de inven- Requerente - Celeste Marfe GuiDepositado em: 23 de maio de 1058
para 'Mancai de agulhas ou de ri- ção para "Dispositivo pare a torsão seppe.
los sem bordos" de Industriewerk reciproca de dois fios" - de N. V.
Requerente: Chrysogono Rosa 'da
Schaeffler Olig pontos publicados em, Onderzoekingsinstitut Research Caracte rísticos
Cruz - Barretos - Estado de São
28 de dezembro de 1961 total de pon- Pontos publicados em 8-1-1962 Paulo.
19) Novo modelo de terminal de
.
tos 7, estabelecido na Alemanha.
Total de, 2 pontos.
emergência para acumuladores, cujo
N.
107.097
Modelo
de
utilidade
Pontos caracteristicos
,N9 106.975 - Privilégio de invenção
corpo que é inteiriço, compreende duas
para -Nova disposição construtiva era partes.
para
"Processo
para
fabricar
compodistintas,
uma
elíptica
corresvenezianas
e elementos
Original disposiçeo em sela para
nentes graxos digeríveisconjugadas
com alto pontransparentes" de De: Cyrus José pondente ao polo cónico do acumue animais.
to dç derretimento para forragem" Ferraz
lador
e
outra
cilíndrica
coaxial
corde Marinls - \Pontos peblide Aldolf Rosenberg pontas publicarespondente ao cabo que liga a par19) Original disposição em sela pacactos em 8-1-1962.
dos em 28 de dezembro de 1961.
N. 107.632 - Privilégio dê inven- tida do. motor, ambas estas partes ra animal, caraiteriza-se por ser cons.
N9 107.443 - Modelo de utilidade ção para "Aperfeiçoamentos em ou sendo perfuradas, com o mesmo for- tituida por uma armação de aço !arpara "Aperfeiçoamentos em tinta pa- relativos agentes de proteção de mato externo e providas de urna pro- permeabilizada contra ferrugem: a
ra escrever o imprimir" de Erasmo plantas" de Glaxo Laboratories LI- jeção lateral onde são possantes e parte anterior e posterior da tu-maOliveira pontos publicados, em 28 de mited - Pontos publicados em 8 de rosqueados os parafusos/de aperto, e ção (fig. 2) é composta por (lufas
dezembro de 1961 estabelecido cai janeiro de 1962 - Total de '9 pomos. caracterizado essencialmente pelo fato chapas de aço (1 e 2) adequadamenS. Paulo, retifico também o final do
105.634
Privilégio d e inven- da parte ou corpo elíptico ter incor- te arqueadas, as quais são coligadas
19 -ponto: insetlfugos e insetici- çftp para "Produtospoli-eter poli-áci- porada internamente no lateral que por duas travessas (3 e 4) do mosdas aos ingredientes comumente em- dos e processos de fabricá-los - • corresponde com a projeção, urna mo material, através de rebites ou,
pregados na fabricação e no preparo União Carbide Corp. - Pontos pti- chaveta. ou lingueta de igual oleira outras meios; em cada uma das chade tens tintas.
e eção semi-circular, cuja extremi- pos arqueadas lera regitedas duas ars
blicados em 9-1-1962. N. 127.700 - Modelo industrial - dade livre de maior espessura guar- golas (e e C) e. em cada urna das
N9 123.491 - Modelo industriai para
ovo
-Modelo de peso para papéis" de Ge- para.
u modelo de chapéu da em relação a superfície interna travessas (3 e 41 teses presas, cOrn
m"N
eellschatt Fur Techmscheu Fortech- de cartolina" de Gráfica Editora um espaço ou vão, e finalmente pelo chapas metálicas (7 e 8), duas argoritt M. B. II, pontos publicados em Brasiluso S. A. - Pontos publicados fato desta chaveta ree lingueta que las (9 e 10, as duae extremidades da
20 de dezembro de 1961 estabelecido em 15-1-1962 - ó cliché saiu enca- e flexível, e acionada pelo parafuso sala piem:lamente dita (11, são monbeçado com o termo n. 126.924.
de aperto, ter de tal modo projetada, tadas nas chapas arqueadas (1 e 2)
na Alemanha.
N. 94.040 - Modelo Industrial para a formar com a parte restante-do ccr- da armação e, nesta região envolvi, N9 129.614 - Modelo industrial para
"Nova e original configuração em "Novo modelo de ciclo motores" - po elíptico um furo cónico, onde é das por um rebordo metálico (12); era
motores a explosão" de Caetano Bran- de Cycles Peugeot - Pontoe publica- ajustado e fixo por pressão desta pró- ambos os laterais Internas contrapospria chaveta, e uelo igualmente cõ- tos, tem rebitados os suadmeros (13),
co Filho Ltda., Indústria &Comér- dos me 15-1-1962.
N. 105.440 - privilégio de inven- cico do acumulador.
e, cobrindo parcialmente as . subiacio pontos publicados em 21 de deção
para
"Veículo
elevador
de-forquiTotal de pontos 2.
gembro de 1961 estabelecido em São
cenclas externas da sela (11) se dislha
monta-cargas
Aktiebolaget
Paulo: .
põem o par de abas (14), as quais
S N9 124.802 - modelo industrial para Bygg Och Transportekonomi - Ponsão construradas (15) à sela e rebitatos
publicados
em
16-1-1962.
"Uma nova garrafa de vidro ou crisVIRMO N. 9 102.25,3
das (16i às armações: em cada uma
N. 106.970 - Privilégio de invendestas abas se despem urna laçada
tal". de Mercantil Bakens S. A.
De 8 de maio de 1958
pontos publicados em 26 de dezembro ção para "Transmissão de engrenaou
projeção (18), bem como uma ougem com pelo menos urna roda d
de 1961.
The lerestone Tire &Rubber Com- tra argola menor (17), entre as quais
engrenagem
dotada
de
dentes
sem
esse
pany
'Estados
Unidos
da
América
disponde as argolas (9-10), deviN. 91.441 - Privilégio de invenção piral" - de N. V. Nederlands Amedamente cobertas (19) Porta-lores,
para "Um novo tipo de precinta"-de rikaanse Fittingfabriek - Pontos do Norte.
segurança" - de Hernando Gaet,ano publicados em 16-1-1962 - Total de
Total de pontos 2.
Pontos característicos
Cascardo - Pontos publicados em 3 pontos.
Dispositivo
para.
fixar
:Abre
o
cor5-1-1962.
N. 107.100 - Privilégio de inven• N. 97.979 - Privilégio de invenção ção para "Propulsão hidrostática" de po de roda uni aro ajustável.
TesneM0 N. 102.158
para "Novo -processo de fabricação de Paira Patent Treuhand Anstalt 19) Roda de veiculo caracterizado,
buchas cónicas" - de Leopoldo Pontoe publicados em 16-1-196'2 - por compreender uma parte de disco
De
30 de-maio de 1958
,
central e um aro para pneumático,
Schinzel - Pontos publicados em Total de 12 pontos.
5-1-1962 - Total de 4 pontos.
Aleen Rath - São Paulo.
N. 129.492 - Modelo de utilidade tendo o dito aro trilhos de forma
• N. 103.579 - Privilégio de ins"en- para "Novo modelo de borrachas para helicoidal seguros à sua superfície Dispositivo vereador de velocidade
ção para "Suporte plantar" - de freios de veículos auto-motores' - interna, dispositivos fixadores do oro
Louis Nicolas Isfalfatto - Pontos pu- de Mario Evaristo' Stanguerlini - seguros ao bordo periférico do dite) para máquinas de lavar roupa.
Retifico O Pontos publicados em 16-1-1962 - disco, incluindo os ditos dispositivos
blicados em 5-1-1962
Pontos característicos
fixadores, parafuso do =cern° adap• inicio do 1. 9 ponto - Suporte para Depositado em 26-5-1961.
a planta cio pé dito suporte plantar, le .90.453 Privilégio de invenção tados . para serem ajudados radial1s Dispositivo variador de velou.
caracterizado por ser constituído para "Novo quadro mostruário" - mente para fora e com aperto nos
trilhos, meios inclusive consolos da de, para máquinas de lavar roupa,
por um, etc...
de Sebastião Nielsen - Pontos pu- ditos
N. 106.547 - Modelo de utilidade blicados em 18-1-1962 - Retifico o de opérto dispostos subetanedaltnente racterizado por uma armação que
para "Novo tipo de bomba- compres- 1. 9 ponto: - "Novo quadro mostruá- em posição diametralmente oposta sustenta ao alto, o prolongamento do
sora a ar comprimido" de Henrique rio, caracterizado por ser constituído aos ditos parafusos do Macaco e apre- eixo do tambor, eixo ê.ste, no que! é
Vcrpa e .Carlos Pereira de Castro --e por uma, caixa retangular de peque- sentando bordos contra os quais os montada uma polia motriz, provida
Pontos publicados em 5-1-196e.
na profundidade dotada de porte ditos trilhos que lhes ficam adjacen- de catraca corri, roda dentada exterN. 90.398 - *Privilégio de invenção anterior articulada lateralmente pro- tes são forçados, quanlo os ditos pa- na, que gira. por -meio de corrente,
para "Processo e catalizador para a vida de pleca transparente sendo 710 infusos ou apertos. -contra os trilhos uma roda maior, disposta sóbre o eixo
produção de polímeros oleffnicos" - fundo da caixa, previstos trilhos sendo os dita% bordos de cor 5310 dis- de uma cantoneira, que apresenta tuas
de Philipps Petroleurn Co. pontos fixos entre os quais são inseridos postos de tal maneira, relativamente ramo curto e um ramo Itmgo, sendo
.ao disco, que; quando em contato êste último_extendido até o eixo supublicadoe em 8-1-1962 - 'total de cartões fichas ou outros quaisquer.
16 pontos.
N. 104.457 - Privilégio de inven- com os ditos trilhos/ o aro é con- perior quee-se encaixa em =Et reentrância de sua extremidade livre.
N. 92.643 - Privilégio de invenção ção ara, "Composieão aditiva a com- cêntrico com o disco.
Total de pontos 4.
para ',Aperfeiçoamentos em trato- bust vel de Motores - The Standard Total de pontos 5
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• U11:110 N° 103.119
com resisténcia; de tonna a atrair
contra as . paredes dis recipiente, pisquaudo fechado o circuito os litócos,
tão ésse dotado superiormente de
De 12 de junho de 1958
em cujts hastes
articuladas estão
guias verIciais, e haste central rosqueada (fite atravessa bucha-- corAltoniniton Laborat o ries Limitei! — Presos também articuladamente e
mantidos cm posição _por médas, os
vesPo o dent e fixa, estando tal haste Canadá:
dotada em seu topo de volante de
"Matrona) para a redução de alu- braços, um de -leva emitia) de espera,•cuja 'íição determinará o movimentos
acionamento manual ' ou motorizado. mínio".
de 1111111 placa mantida por dois niare.
Total de pontos 3.
pONTOS CARACTERÍSTICOS
PONTOS CARACTERÍSTICAS •
cais fixos. deliro de rr sgos praticaf
ril o ) -"Secador para instalaçóes
1 Um eletrólito para uma célula de dos centralmente em suas extremida
go ri f leas", caos li tu ido por recipiente
redução de alumínio, ears. sterizt do des; sendo tine a parte sitlierior da
N" 103.0íj5
• cilindricoou de outra fo 111/ a qualquer
por consistir, essencialmente. de mais dita placa apresenta dois setores denapropriada, com exh-emidades afunide
1938
•
sDe 10 das jii-oho
de 4% a menos de 9% de cloreto de tados) onde devem agir de maneira .
ladas a portador, ein seu interior,
John ()sito.nufacturing Co. — sódio, de 6% a 9-`;/) de fatorei° de 'diversa os braços acima citati o, p r
entre duas telas extremas, de carga
, eálcio, o restante sendo formado por vw:n lido O 'a neo da placa contra uru
•
seca de silicagel„ , caracterizadst pelo E. t'. da America.
fatorei() de alumínio e de sódio, com interruptor, disposto lateralmente no
fato de que em tal recipiente é man"Com máquina-de ficar gelo".
alumina dissolvida nele •e servindo sentido) do avanço da placa, .feeleins
tido uma carga positiva de gás inerte,
de fonte de aluminio, quando da pas- do-se atraivés - lêst e interreptor
PATOS CARACTERNficos"
como tiitrogenio, através" de dois casagem de correole rtravés do dito (tirania° (1ue alimenlárá uni tereenro
i' uzes plásticos ou de outro material
elétro-iman, co jo movimento de atra-1 1.1 ma máquina de pie:osga°, com- eletrólito em estado fundido
'de ,vedação colocados. nas extremidação está diretamente ligad o no trine()
Total de pontos 10. • v
preendendo um absjamento COM um
des mencionadas,. •
da -porta, provoeundo 15551 1 o sita
listarno seu interiossitime •ligado de
Total de pontos 2,
abertura, que poderá ser auxiliada
forjou
a P roPu lso ra . CO,), dispositivos
por Viria
j
TI".1.{310 N° 103.247
motrizes e provido de unia multipli-•
Total de pontos' 3
cidade da lâmina radialmente disDe
18
de
junho
de
1938
TIRDMO N° 102.916
postas e arialmente 'espaçadas, na
Depositante: Carballo Ss- Cia. S.A.
qual o alojamento em que o redor é
De O de junho de 1958
Tf:IMO N e ad.3m,
montado para rotaçãO sobre um eixo Indust ria! Comercial Y Financiara .
Metalurgica Princeza Ltda.
.Buenos Aires, Argentina.
perpendicular define uma câMara de
De 23 de junho de 1938
Capital — S. Paulo.
Máquina para selar vasilhas.
trituração providas de paredes lateCarlo Lavalle — S. l'aulu.
•
"Chave rotativa elétrica para chu- Oais perpeadiculares em lados oposPHNTOS CA R ACTERÍST1ODS
roto
Aperfeiçoamentos em radiadores".
toso d
rcom uma tremonha por
veiros e similares".
Descria) cofio) tem sido a invenção
irai) da dita câmara dé trituração se
. PONTOS CAllACTERISTIGUS
PONTOS CARACTERÍSTICOS
abrindo para o interior da parte ten- C uma das maneiras pelas solais a
1 0 ) "Chave rotativa elétrica para reina da mesma para , conduzir os ia'- mesma pode ser posta em prática, se , 1. Apsefc!stonmentos •cai radiadochuveiros e similtres", constituida de çados de gelo alimentados '3 parte su- dectOra reivindicar como de legitimo res, eara cleri z t do s Pe io
Nb' de, a
para baixo e direito e propriedade.
supeaihr do radiador ser prode •base isolante portadora de ires' perior da tremonha
l. Máquina seladora de vasilhas, ;vida de dois prolongamentos inferiupoios coligados à diferentes pontos para diante para o interior da céun
que tem toa
de preferencia garrafas para bebidas, res e exilemos laterais; formando
de resistéocia elétrica, 'estando as- mama de • tritui'ação
sociado à tal base um disco superior- abertura de descarga dianteira atra- caracterizada pelo fato de compreen- entras de deposito para .1111 purezas.
media disposto, e premiado contra a ves.á qual o gitlo moido ou triturado der, pelo menos, um órgão substrn- coiras estas de espessura igual a es•
cialmente plano, preferentemente dis- Dessora do radiador, largura ertenmesma por mola situada no eixo ,do pode ser tÍrpelido.
Total de pontos •9.
cóide, portador de unia pluralidade dida mio máximo por dois dos tubos
conjunto, sendo o disso acionado
de paletas engomadas
,
porta selos veyticans da colmeia, e a altura popor alavanca, que lhe é solidária, caapta para deslocar-se CO) relação no dando ser outitqu Sr..
racterizada pelo fato de que a tal
citado árgiiri de acôrdo ehrit niovimenTotal de Coo!''. 2.
TF:11:110 N" 103.101
disco, pela face superior, chegam os
tos alternativos, preferenteraeole iacondutos elétricos, os quais alimen_
de 1938 •
De
10
de
junho
diais, comandadas por uma leva
•
tam duas placas dispostas na .face
dica vinculada a um prato fixo à
TétlIMO N. 103.361
do disco, placas essas em forma
— S. Paulo.
Alberto
armação da • máquina; uma pluraliaproximada de "T" e "C", de tal "Ntvo variado/. de velocida de":
Depot1aado eut 23 de junho de 1 93S
rude de dispositivos eorregedoros
forma a possibilitar a ligação aos
Requeren t e: „suas () 31;h7eseski
selos,
rapazes de se deslocarem com
pares dos três contatos da base, ou a
PON TOS CA RACTF.lifS'i•ICOS
movimento alternativo de direção 110- São Paulo.
completa neutralização do conjunto,.
era relação à superficie. do
APeKeiçoameniess
quando, entao, aos ires poios corfreios hidráu:
variado). de velocidade, carespondem cavidades existentes n a rac erizado por compreender uma piano cm que ficam substancialmente licos de veteuisst'autsm„tswseidss
tisposis,
sendo
'
'4
Si
face inferior do mencionado disco.
caixa alongada, envoltória para todo as ditas paleta
•
011 )s carceteristi(fis,
P'
do cs de sélos comando
T otal de ppontos 2.
caixa esta lis s earregrlo mecan smo do , coa
i
aberta , em ambas as extremidades,. dos por uma , segunda lava cíclica,' 1.") ".XPerfeiçosmentas em freios
anular solidaria ao. hidráulicos de veiculos atIlomidores",anterior e posterior, pela.'prinieira preferentemonte
Tfill510 N" 102.952
das quais recebe . centralmenle um referido prato fixo: ' o dito órgão _caracterizado pelo fato • de numa ,dsts.
eixo horizontal; e sendo o dito eixo, plano está capa:Urdo para girar 'NB faces do espelho conveneionaT 11-fig.
' De 9 . de junho de 1958
externamente à caixa citada, solidá- relação do mencionado prato com h 1) se disporem dois '"bori-inhos"
qualss é preferentemeute coaxial. e é , (2-2a), ambos alimentadás
'rio a uma roda dentada, acopladr
net:O-pesa Erybor — S. Paulo. •
poraidor, além dasa Ilididas paletas,.
"Aperfeiçoamentos em instalações outra roda, -também dentada, e ecet de uma pluralidade de dispositivos te por tubulação (3) proveniente clo
trema de um novo eixo paralelo ao
"kurrinho mestre" convencional e
frigorificas móveis".
primeiro; e sendo 'este novo eixo por- preenseis, deslocáveis, Coma nda dos que recebe impulso do pedal 5-9111111U;
. tador, em sua oildra extremidade, de por meios elásticos, aptos' para adap- a alimentação de ambo's Os' " I1U
PONTOS CARAC.TEIIISTRAS
tarem, , oPortnnamente, O sói() sôbre
1. Aperfeiçoamentos em instalá- nova roda dentada, acoplada 'por sua a embocadura e sare as paredes la- 11110S" (2-2a) 'entre si sp realiza por
vez'
com
outra
roda,
envolt5ria
rigiçóes frigorificas móveis, caracterizaterais da extremidade superior da um tabulo (4) cujas.liO1s las .s•-su-.40--dos por um conjunto formado por damente da citada caixa .
¥asillia; unir pluralidade- de basçs nadadas a urna das ext-I'Malaite" de
pontos
5.
Total
de
um motor à gasolina ligado por cormóveis,• aptas para sustentarem tas estia "burrinho"; cada um dos "Parreia ao eixo de um motor elétrico
mencionadas vasilhas. capacitadas ranhos e montado fixo no corpo do
que, por sua vez, gira uma turbina
para se deslocarem verticrlmente to- ' es P ellmild, através de dois Parafusos
TARNIO N°
-.....sioternii à câmara frigorifica e um
mandadas por uma terceira leva aí- (5)•
Total de pontos, 7.
compressor externo, sendo em frente
• De 17 de junho' de 1938
clica, solidária Y. armação da máturbina, disposto um evaporador e
quina; e meios de guia das ditas baSafe Pack Container Co. — E.U. ses móveis vim-solados a um elemento
externamente, um condensador.
da America.
Rnmu
N. 103 M3 -•
Total de pontos 3.
rio ao ciq
é, po
porsua
sua.vez, solidário
"Máquina para fabricai-e recipien- tado órgão.
De 25 • tle junho de 1958
Total de pontos 20.
tes".
N. V. Philips Gloeilumpenfahrtemimo N° 103.004.
•
- PONTOS CA R A CTER (SUCOS
ken — Holanda.
De 28 de abril de 1958
TIMMO N° 103.236
•
"Aperfeiçoamentos em ou com re.1. Máquina para fabricar recipienDe 'vita artefatos de melais lida.
lação a 11111 •armazenanrento de 'me19 de jimbo de 1958
De
tes tubulares de peça a ser traba— S. Paulo.
••
mória .permanente compreendendo
lhada de chapa de material flexível,
"Máquina para a automática dis- tendo uma correia para alimentar a •ss
"pokol3nssoi:,jsi
io
- i gadc,;.1()jiot-jsi.ssl ,pril
e i l 'ii irr s.. núcleos magneticamente biestáveis
dispostos em carreiras de núcleos
tribuidora de massa pai... doces em peça a ser
trabalhada, q ue possa
C111111 unia "' — Privilégio de ins'enbandejas e da 1COS recipientes".
através de um mandril estacionário e • Danar Freitas Stiab.
çã o.
São Roque, Estado de São Paulo,
dispositivos para enrolar a correia e
• PONTOS CARACTERÍSTICOS
a peça a ser trabalhada em limam d o
Pontos característicos'
PONTOS
CARAC'ilEIHSTIcos
1°) "5Iáquina para r , automática mandril a meAida que elas se movem
1.°)" UM armazena Int., nto de menni distribuição de massa para doces em ao longo do mandril, caracterizado 1 Dispositivo acionador de trincos
bandeias e out ros recipientes", ca- pelo fato que a correia' (130) possui de ação .conjugada com campanhia, ria permanente compreentreado núraderizada pelo falo de se apresentar ressaltos (1301)) prra manter na po- caracterizado por uma caixa, pitercas cleos- magneticamente biestáveis dises- --ssâo e ' alimentar " a •peça a tiacosstituida de recipiente rao
ser
ladu • no próprio
circuito da cano P ostos em earrmras de In'
tideeS
ta-latira rpropt Lota e dotado de falido balhada (P), ressaltos
(1301)) êsses .pajoha, lio interior da qual estão dis_ eaida uni para anona/emir um granintermathial 'formado por' fôrma proLI c se movein no); rebaixos (154as paios dois e]etro sini ans alimentados de número de g I MPOS de códi go Convida
de pluralidade de
°raleies, do mandril (1 0 4) quando a peça a pela corrente ret i lac t da . ateaves de ststindo em ni - elementos de códigos
" que 11 ° interi " . do'reeiPieute ser D.:101111 4(1a (11 e a correia f13 0") retificadores de selénio e tendo suas' itivalentes e para produzir SI VM118• 'eu
se desloca pis-ião dotado de gu a rn
l5>) enrola-das s ólt re o m en den ( 1 5 1 ). 'rapacidades de atração determinadas de, em paralelo qualquer destes gruçá° eni suas bordas e que contateiam •
Total de pontos 8.
• •
por condensadores em combinação pois de código na forma da Presença
•
De 21 de maio
. de
. 1958
S. Paulo.
• Robert Johann J ireik
" Filtro secador pa ra insta Itaçõess
frigorificas".
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TERMO N.° 104.790
haste, dubiaida ortugona 'mente cm • '
Til:RMO N.° 104.506
ou auséneis de impulsos em tn fios ir,,,.,„„
tendo na zona lutarde leitura Sp li p = I, 2, 3, ....mi,
(de
28 de agósto de 1958)
(de
1C-3-1958)
selOr loa 11:05.', 11
de s:
memória lia qual cada Ij'llf,:0 de cv. ,
a ', " " / útil à " " 1 " 11 ' 1 ' " ic " diao é fftede por im. ie de uni fio qa..
Vincant Frank Roberts e Violette
Requer.sitte: Goffred,) Fusaroli.
c
•
Ale7.1ó, COM ésle glupo iro e outro para fora_ onde deve agir
é toreld0
Cr:A 13:':.r.=bnbillZW, Meie Roberts — Austrália.
de código atraN N de uma das carrs.i. : UM ft 1:• Co Cell( ra I, solidário ao eix,
- "Material de construção aperfeiçoao (I C recort es. sendo do:. dis- • de teselea-um .•
Calla fio de prO
• ias de núcleos.,
cic e proaa:so de produção".
é enrolado rol ivvriio /1(/ cos pura ('ltd: iáiiiiii,i. 001encla-as
P017i0.: Ccrncteristicos
lin] de ligar ou desligar suas
10IIUS 1-s búcleos de ordem p de tocas •
.
Pon ns Carccteristicos
tibriodo viii v ceil.ii,lO
1 — Aperfeiçoamentos em porta-boas carreiras., earaelerizãdo pelo f,da
1. Material de construção apertei8a/0
de cad:: earrt ira corresponder a gru- ei;e11 it t7
binas de tecelagem, caracterizados por
pos d, Código a: pelo falo de grupos MillaS, tIIOa peqUeM. Ila St e que • se um . pmta-bobiiia, de tecelagem que ", çosdo can:eterizado pelo fato de comdr r:tr: . eiras lervut unido, em nui prolongá para baixo, junte r anta de compreende duas partes priricipais, fa- i preendu um material base contende
grupo-e pelo fato (In memória Can!' suas e:dremidades inferiores onde é cilmente separéveis uma da outra, uma lgrânulos ou lsrcas de iirn material piás.
pa ra fuso pa ra fisnição
11ITVII/ICI' C C:11111MS, dle tal forma (pie previsto
delas ficando normalmente presa a um Itico em t.mbutimento e por ocorrer e
a )osiOo de um grupo do coche() na do fio elétrico.
quaciro'de barras de piou e :acluinclo auauamento de maneira que o material
Um total
pontos.
memória é determinado por um . ' deuma cabeça de mancai e um mancai de plástico fique exposto na superfície de
signação de ires coordenadas. x. y, z,
rolamentos com ela associados, sendo material base
drs quais x iiiil ira a posição . do grupo
a outra parte o corpo pp. dito do porinteressado na . carreira inttresadd, y
TÉRmo N." 103.87G
ta-bobinar., efetuando-se manualmente
. indica a Amsição da carreira int,res..
TERMO N.° 104.911
(Depos:tado ema 21-7-1958)
sada no cilinpo itdrresado caira separação cu a montagem dessas partes pela atuação sôbre uma pe ç a for
pu interte.sado, enquanto a tnenyNria
(de 1 de seternbíd de 1958)
Requer-mie: Lorenzo Lorenzetti.
ta, os
coirweende: a fios Al
por mola, guicda rara desliza--mad
Procuradora: Cometa Marcas e PaFarbenfabriken Bayer Aktiengesells.
quais são • t decides de 11 1118 Ma 'lei ra
mento ao tango de duas teaças alongatal airavés de Unias as carreiras di tentes Ltda.
craft, sociedade alemã, industrial, esta.
das,
separadas
e
paralelas.
'Titulo: "Chuveiro elétrico com liiodos os campos que o fio Ax é torbelecida em Leverkusen-Bayerwerk
Total de Pontos: 2.
eido de acórdo com o grupo de có- gação e deshaação automática da corRepública Federal Alemã,
digo 1x„ V. zl através da carreira de rente elétrica abrindo- ou fechando a
"Processo de produzir tris-dialcolientrada agua .
ordem y do campo de ordem z;
arnicas do ácido fosfórico e tio-fosfóriTÉRMO N.° 104.620
Uh dos quais o fio .By
fios 111 .
Reivindicações
co, respectivamente, bis-dialcoil-amidat
é enrolado' em iodos os campos e fi(de 22 de agôsto de 1958)
do ácido mono-halogeno-fosfórico e
nalmente c fios Cl Ce, dos
1.°) "Chuveiro elétrico com ligação
quais o fio Cz é enrolado em l(brIM e desligação automática da corrente elé- ; Requerente: Les Laboratoires Fran- -tio-fosfórico".
de Ilidas as carreiras do campo de
trica, abrindo ou fechando a entrada çais de Chimiotherapie, Paris, França.
Pontgs Carcteríticos
(miem 5.
clágua", constituído por corpo principal
"Processo de preparação de nova baCm total de 3 pontos.
Pi'
.
ocesso
de produzir tris-dialcoilcomposto de ' dois recipientes sobrepos- se indólica substituída".
amidos do ácido fosfórica e tio-fosférritos, reunidos por flanges atravessados
Pimtos Característicos
co, respectivamente, bis-dialcoil-amidas
U11110 N. 103.41.
por pluralidade de parafusos, sendo fido ácido mono-halogeno-fosfórico 'e
xados
aos'flanges
diafragma
horizontal
Dc 26 de junho de 1958
1. Prozesso de preparação de nova
elástico, que divide o interior do corpo base indiliez substituída, particular- -tio-fosférico a partir de di- ou monohalogénetos do ácido arruino-fosfórico
Nicolino Guimarães Moreira -- S. do chuveiro em duas câmaras distintas,
mente a 2—(6'-metoxi 3'-indolil) ou tio-fosfOrico, N-mono ou -bis-dial-.
Pa u II I.
caracterizado
pelo
fato
de
que
a
câmara
1-propilarnioa, caracterizado pelo fato'
em moinbus".
inferior é atravessada central e inferior- de se fazer reagir sôbre a 6-metoxi ias- coil-substituídos, e das correspondentes
Pontos caraeteritdicus
mente por tubo que atravessa, também, doí em solvente apropriado, une halo- quantidades de uma amina alifática 'secundária em presença de um solvente
_ 1.°) Aperfeiçoamento em moinhos, compartimento inferior conformador do geneto de magnésio primário, conden- orgânico e um agente retentor de ácicaracterizado pelo fato de se usar crivo, sendo quewapés este, o referido sar à temperatura moderada o haloge- do, caracterizado pelo fato de realizaruma pluralidade dc pares de cilin- tubo se apresenta rosqueado, para adap- neto de 6-mt.toxi indolilmagnésio obtise a reação a temperaturas acima A^
dros com espaçamento decrescentes; tação de porca de fixação do crivo, es- do com a .alfa-bromo propionitrila.
temperatura ambiente.
de forma a ter-se pequena compres- tando o tubo no interior do compartiTotal de pontos: 6.
são em cada par de cilindro, de modo mento correspondente ao crivo, provido
que a fórça consumida se resume de orifícios laterais, enquanto que suquase só ao necessário para •esmagar periormente, o topo do citado tubo é
TERMO N.° 104.912
TÉRMO N.° 104.776
o material, uma vez que pràíicameute parcialmenze ccberto por cápsula inver(de
1 de setembro de 1958)
Mb/ se necessita fazer o material es(Dep. em: 29-8-58)
tida, com ligeira folga, cápsula essa ficorregar no enlouro. •
Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellsgada à parte 'central . da membrana,
Um total de 2 pontos.
Requerente: Companhia Lithogra- craft — República Federal Alemã.
apresentando, por sua vez a mencio- phica Ypiranga — São Paulo.
"Processo de produzir sais neutros
nada cápsula, orifícios em suas pare"Novas disposições em brinquedos de ácidos 7-iodo-8-oxi-quinolino-5-sulTI).1010 N. I03.45:.
des laterais.
tendo como motivo carrosséis, rodas gi- fônico".
Total_ de pontos: 2.
De 30 de junho - de 1953
gantes, balanços e outros em miniaI ' Pontos Característicos
tura".
Requerente.: George àlessner.
0
Processo
de produzir sais neutros de
1.
Milão — Itália.
)
"Novas
disposições
em
brinqueTÉRMO N.° 104.25'4
do, tendo como motivo carrosséis, ro- ácido 7-iodo-8-oxi-quinolino-5-sulfônieo,
"Processo de preparaçãó de alumí'Çcle 3 de agOsto de 1958).
das gigantas, balanços e outros, em caracterizado pelo fato de se fazer
nio a 'partir de suas ligas".
miniatura",
em que o carrossel se ca- atuar, de nua-eira em si conhecida, s.:5S.
Paulo.
S.
A.
—
Produtos
Contact
Pont a s característicos
racteriza por ser constituído duma base bl° ácido 7-iodo-8-oxi-quinolino-5-sul-"Aperfeiçoamento
de
exatistores
de
1.°) Processo de preparação de alu.
de madeira (1 — figs. 1 e 2) ou de fônico ou seus sais hidrossoltiveis, 7-hamínio a partir de suas ligas, por tra- ar para cosinha".
outro material, devidamente reforçada, logeno-4-amino-quinolinas de substituitamento em presença 'de mercúrio
Pontos Característicos
sendo que sob a parede horizontal (2) ção básica mais forte no grupo
ou liga , de a lumínio, . caracterizado
superior desta se dispõe o eixo motor rico ou seus sais higrossoltiveis.
1
—
Aperfeiçoamento
em
exaustopelo
fato
de
nêle
se
pulverizaw
a
'liga
•
de alumínio líquida Obre a super- res de ar para cosinha caracterizado (3), dotado de um encaixe (3a) na
nela violentamente agitada do mer- pelo fato de sei a gaveta coletora de extremidade, no qual se ajusta a ponta
TERMO N.° 104.920
envio liquido ou das ligas de merca- gordura colocada por baixo do aro do recurva (4a) de uma diminuta manirio líquidas, se arrastar as partículas aparelho.
vela
N)
situada
na
parede
externa
da
(de
1 de setembro de 1958)
•
da liga dé alumínio .formadas em
base, podendo êste eixo ser acionado
uma corrente paralela à fase mercúStamatis George Velonis — E. U.
também por motor; este eixo motor é
rio e dissolvido o alumínio néle conconstituído duma haste roliça de ma- da América.
TÉRMO
N.°
104.442
pa.
na
fase
mercúrio
quente,
r.
tido
deira, e é envolvido em determinada
"Aperfeiçoamentos numa banheria
rar o resíduo insolúvel da fase li(de 13 de agOsto de 1958)
extensão do seu comprimento, por um para uso terapêutico".
quida mercúrio-alumínio formada,
Distribuidora Farmacêutica Carioca disco (5); sôbre a superfície superior
extrair o alumínio da fase liquida
Pontos Característicos
desta base se dispõe o corpo própriaLtda. — Rio de Janeiro.
mercúrio-a tuas o io por res Cr i ruo en
mente
dito
do
carrossel
(6),
sustentado
1'
—
Uma
banheira para uso tera"Novo
modelo
de
tampa
plástica
pae separação.
por um eixo vertical (7) Passando em pêutico tendo paredes extremas, lateUm total de 21 pontos.
ra recipientes" 2*-- Mod. utilidade.
orifício (8) praticado na dita superfí- rais e inferiores, caracterizada pelo fa.
Pontos Característicos
cie superior, cujo terminal descansa em to da parede inferior ser composta da
TRIlà10 N." 103.486.
1) Noeo -Modelo de tampa plástica suporte inferior (9); o moVimento gi- duas partes que encerram urn espaçe
para recipiente, caracterizado pelo fato ratório do parquinho é obtido com a ao qual pode ser fornecido ar, a parDe 30 de junho dr 1958
fricção do disco rotativo (5), cujo arco te inierior da dita parede do fundt
"Aperfeiçoamentos (ai
iitador de compreendei um anel cujo prolonpassante em furo (10) praticado tia sendo desprovida de aberturas e a par.
gamento inferio- forma uma braçadaia
ou interruptor elétrico ini?oiplo,
C/I1 SérIC, carartorizado por serem as ra, sendo a parte superior da tampa base, e '2ste arco do disco tangencia te superior substancialmente plana 1
laminas flexíveis ;omitidas no inte- provida de urna face plana horizont,.1 contra a superfície inferior (11) do perfurada por uma multiplicidade d(
aberturas, a dita parte superior semi
rior das placas que formam o corpo que assenta mi bóca do recipiente. • carrossel.
Total de pontos: 6.
do ligada por áreas não perfuradas ro
do com u ta d or, ,formatlas apor 11.111.1
Total de pontos: 3.
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•
tampa ou segunda 'peça, aberturas essas formadas' na parte central do vinco, (Pie delimita- a peça
e cada aba, e estando 'essas aberturas providas de recortes laterais, que delimitam, então, orelha pertencente ao interior da
aba citada, e podendo,' ainda, a
tampa octogonal apresentar-se
com orifício em sua face superior.
Total de pontos 2.

-"Zurvadas às paredes extremas e late-

TÊRMO N.° 105.365
•
(de 20 1e setembro de 1958)
Irmãos Petrone & Cia. — Capital
— Estado de S Paulo.
\
"Nova disposição construtiva em mecanismo de máquina de endereçar".
Reivinclidações
1. 0 ) "Nova disposição construtiva em
mecanismo de máquina de endereçar",
caracterizada por compreender na parte mediana da base da máquina e no
sentido longitudinal, em rebaixo exisTÊRMO N.o 105.368
tente, dois canais paralelos, e no mencionado sentido, nos quais se alojam
»Embalagem
Prismática Octodois eixos, que se prestam de -curso pa- gonal".
TERMO N.° 105.029
ra peça que lhes á perpendicular, em
Rigesa S. A. Celulose, Papel e
forma de cilindro, e à qual se encontra Embalagens. (de 5 de setembro de 1958)'
fixada /ámina que, pela extre,midade
Valinhos
Est. de São 'Paulo.
Armaçiies de Aço Probel S. A.' — restante, se articula a peça usual em
Reivindicações
garfo.
.S. Pau/o.
Total de pontos: 2.
1.°) — "Embalagens Prismática
"Dispositivos para reclinação de pol.
Octogonal", constituída de peça
tronas".
única de papelão ou similar, conTER114,0 N.° 105.366
formando conjunto de oito painéis
.
Caracteristico
Pontos
1fl
retangulares, dispostos em se"Embalagem Conjugada".
qüência de orelhas em forma, de
di 1.°) Dispositivo para reclinação de
Rigesa
SA.
—
Celulose,
Papel
triângulos escalenos, separados
poltroaas, caracterizado por ser constipor outras orelhas, uma - delas
tuído de um quadro suporte, de forma e Embalagens.
Valinhos — Est. cile São Paulo. correspondente à área de semitrapezoidal, que será fixado à estrutuoctógono e duas outras. perfazenra normal de um assento pela sua barReivindicações
r. no qual quadro está fixado
a áreas restantes da citada fi1.0 ) "Embalagem Conjugada" gura,
e restando, entre estas duas,
do: no montante trazeiro, um mancai
e
.:
constituída
a
partir
de
duas
p
onde gira livremente um pino fixado
urna última orelha retangular,
ças
idênticas
de
papelão
ou
simina parte ínfero-lateral do encOsto da
sendo que pela borda oposta da
poltrona, constituída a parte superior lar, caracterizada pelo fato de peça única, se encontram, por sua
que
cada
peça
mencionada
se
do quadro per uma peça dobrada em
saliências ou pequenas orerecortada vez,
forma do U, tendo na extremidade dian- apresenta • devidamente' de
lhas
trapezoidais,
separadas pela
cada alternância de orelhas
teira dois rasgos paralelos, correspon- e vincada, formando,
de dois
do
vinco
central,
duas
relado
dentes, onde pode se deslocar um pino giões. constituídas por painés . pa- tipos, uma delas configurando a
fixado a um cursor, possuindo o cur- ralelos,' em número de cinco, de área de semi-octógono e as demais
sor furos que, pelo seu rleslocamento, modo que, em cada grupo dastes, retangulares, com linguetas laterais d recesso no' topo, as prientram em corresPondencia com um
furo feito na citada peça superior do as painéis centrais possuem pra-. meiras dotadas de vinc oe requadro, sendo o movimento do cursor jeções dobráveis, e inshas partes corte correspondante a estas lin•
limitado em suas diversas posiçOes pq£ medianas, dotadas de linguetas guetas.
Total de pontos 2.
uma trava fixada a uma alavanca que extremas, às . quais correspondem
-s, e
pode Ser comandada mánualmente e fendas nos painéis respectivo
••nn••nn•
com movimento de retônio provido por os painéis adjacentes aos centrais
'têm
orelhas
simples,
estando
as
TERMO
N.° 105.389
uma mola; articulada com o pino do
peças
originais
dotadas,
de
fenda
encOsto
da
poltrona,
"
uma
De 20 de setembao de 1958.,
cursor a o
ou recorte ao longo do vinco cenbarra provida de uma mola, transmite tral, até sua parte mediana.
"Nava
Combustor de Oleo''.
citado
eno movimento do cursor ao
Total de pontos 2.
cíisto, o qual se movimenta para trás
Pontos Característicos,
empurrado pela pressão exercida pelo
1.°) Novo combustor de óleo caocupante da poltrona, e para a frente
TERMO N.° 105.367
racterizado
pelo fato de projetarpela contração da mola, uma vez que
se o óleo pulverizado com dada
"Embalagem
Prismática
Provio cursor se encontre destravado.
quantidade de ar primário entre
Total do pontos: 2.
da de Taanpa Destacável".
lâminas de ar secundário correnjais e cada uma das ditas partes tendo
ama abertura de drenagem que e pro. 1.;ida de um tsmpão; o suprimento de
l para o :nterior do espaço interno da
jr
_ ti,arede do fundo sendo efetuado atraves uni cano que se liga com o dito
Rpaço através a parte inferior da dita
; parede do fundo e que ascende da dita:
conexão e tem um prolongamento para ligação com uma fonte de - ar sob
•,Rressão, o dito--Orolongárnento contendo uma válvula de retenção para impedir que água da banheira se descarregue através o cano.

- .10 N." 105.117
TÉ.10
(de 12 de setembro de 1958)
Companhia Avicota Silo . Paulo
Capital do Estado ,de São Paulo.
"Aquecedor automático 'para' criadeiras de pintos".
Reivindicações
Reivindica-se, com, elementos constitutivos de novidade, o conteúdo_ dos
4
seguintes
pontos característicos:
1) Aquecedor autOmático para criadeitas de p intos, ca ra cterizado P elo fato de compreender e^ajunto carburador-queimar/Á,: formado por pares -de
tubos concânticos de paredes perfuradas e implantados contra as bordas de
canais exi§ternes em correspondência
em placa circular, sendo que a câmara
existente entre cada par, por seus topos, se apresenta Melada por defletor
de ar, *formado por conia metálica, o
mesmo ocorrendo com a parte central
do conjunto; fechada por tampa circular.
Total de p ontos: 4.
,f 4 3

.1

Rlgesa S. A. Celulose, Papel e
Embalagens.
Valinhos — Est. de São Paulo.
neivindicações

do em sentido oposto ao primeiro, de modo a provocar um estragamento entre as correntes de
ar, facilitando a combustão, • ao
mesmo tempo que faz retroceder
"Embalagem Prismática parte da chama ao seu início,
Provida do Tampa Destacável", facilitando a inflamação" de óleo.
constituída por duas peças de paTotal de pontos 4.
pelão ou similar, a primeira delas •
conformando conjunto de oito
painéis retangulares dispostos em
TËRMO N.° 105.441
sequência e limitados por vincos,
De.
24 'de setembro de 1958
enquanto que a segunda daí ciDemag Elektrometallurgie G.m.
tadas peças se apresenta na forAlemanha.
ma de octogono, a cada lado do b.H.
qual corresponde urna aba retan"Instalação reguladora de elegular, caracterizada pelo fato de trodios para fornos a arco volque tr primeira peça possue, ao taico".
longo de sua periferia inferior,'
Pontos Caractprísticos
ar-aüência :ie orelhas em feitio de
triângulos escalenos, separados
1. Aparelho para analisar regispor outras orelhas, urna delas tros, por exemplo, cartões ou eticorrespondendo à metade da área quêtas que contém dados codifide octógono e duas outras que, cados e são unidos a mercadorias,
reunidas, perfazem Outro semi- Incluindo um dispositivo de leioctógono, restando, entre estas tura para ler os dados codificaduas, orelha retangular, é pelo dos no registro, meios de arquivar
lado oposto da peça prineipal de OS dados, mecanismo de registrar
papelão, se encontram orelhas, os dados e circuitos elétritos para
com duplo vinco, às quais corres- controlar e/ou _iniciar' a operação
pondem aberturas existentes, na dêsses meios, caracterizado pelo
1.°) —

I

•

.

Ar

i

•

. 1 1

•

J

•n•••n•••••nn•

fato de . que o dispositivo de leitura é uma unidade manual construída e disposta ,de modo a .ler
todos os dados codificados no cartão ligado 'àmercadoria, simultaneamente.
•
Total de pontos 10.
TÉRAIO N.° 105.476.
De 25 de setembro 'd'e 1958
•Soares. Produtos- de . Borracha
Ltda. — Rio de Janeiro,
"Urna' Rôlha Aperfeiçoada para
Vidros de Plasma Sanguíneo" modelo de utilidade.
Ponto Característico
•
1 — Urna rôlha aperfeiçoada
para vidros de plasma sanguíneo;
caracterizada por una corpo cilindrico ôco, fechado na parte superior por, uma grossa parede 'que
se prolonga para fora formando
aba; estando prevista ao rebaixo
ou -sítio cnde se crava a agulha
uma camada ou pastilha de borracha' eicatrizante de côr diferente do material da rôlha; na
parte interna da referida parede
superior há uma projeção boleada, dotada de um canal para sustentação do tubo de ar. Os pontos de junção das paredes são inteiramente boleadas.

TERMO N.° 105.617
De 24 de setembro de 1958
Reita — Rio Grande do
Sul.
Um novo dispositivo de com an- •
do para abrir e fechar portas de.
veículos . coletivos.
, Pontos Característicos
1 — Uni novo dispositivo de comando para abrir e fechar portas
de veículos coletivos, caracterizado por consistir num disco de
bronze, latão; borracha ou outro
material, provido de um canal
circular com quatro ramificações
que fazem comunicações com ligações, em cada, posição, de abrir
ou fechar as portas; em que, uma
chaveta conjugada a uma alavanca desloca o disco, sendo que
o disco, sendo que o disco se movimenta em sentido perpendicular
á alavanca, possuindo esta alavanca um furo pelo qual atraves7
sa um contrapino, que serve para
conservar o eixo em posição determinada, , havendo ainda. urna

mola sue' comprime constante- •

mente o disco, na parte onde êle
se . acha apoiado; e em que, um
orifíCif) lateral superior, serve,'
para evasão do ar, o qual é comum aos demais orifícios existentes.Total de pontos 2.
TeRMO N. o 105.689
De 7 de outibro de 1958
Requerente: Kitickner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft —
Colónia Alemanha. .
Aparelho para aquecer matérias
sólidas de granulação fina, especialmente pó bruto de cimento.
Pontos Característicos
'
1. — Aparelho para aquecer
matérias sólidas de granulação
fina, especialmente pó bruto de
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cimento, consistindo em unia série
de separadores de pó ligados sucesso,vamente, principalmente ciclones (separados de pó por aquecimento), no qual os diferentes
separadores de pó por aquecimento estão dispostos de tal maneira
que os gases queimados de uni
forno rotativo são aspirados sucessivamente, por meio de urna
ventoinha, através dos separadores de pó por •aquecimento, no
qual o tubo de expulsão de pó de
cada separador de pó por aquecimento, com exceção do primeiro
(visto na direção da corrente de
gás) que desemboca diretamente'
no forno rotativo, está ligado ã
tubulação de gás queimado que
conduz ao separador de pó prece(dente, e no qual, além disso, é provido de um tubo para introduzir
matéria prima 'na tubulação de
gaias queimados, entre dois separadores do. pó por aquecimento.
caracterizado pelo fato de ter ligado ao último separador de pó
por aquecimento um filtro elétrico
e de desembocar, tanto o tubo de
expulsão de pó do filtro elétrico
como o tubo para a introdução da
matéria prima, na tubulação de
gáses queimados que conduz ao último separador de pó por aquecimento.
Um total de 5 pontos.
TERMO N.° 120.266
de 26.3.60
Nome: Milton Brasiliense Pires.
São Paulo — Capital.
"Dispositivo de proteção adaptável
a navalhas de barbear".
Pontos característicos
0
Um
Dispositivo sie proteção
1.
adaptável a navalhas de barbear caracterizado por ser encaixado à lâmina
da navalha, usuário e proporCionado a
este maior desembaraço no barbear e
com isso maior rapidez.
Um total de a pontos.
TERMO N.° 120.276
de 11.4.60
Nome: Alcides Algarve.
Rio Claro — Estado de São Paulo.
"Nóvo tipo de máquina para vulcãnização de encerados e outros".
Pontos característicos
1.0 alóvo tipo de máquina para vulcanização de encerados e, outros, caracterizado por ser um suporte prêso
em parede vertical, no qual se monta
um volante com eixo, em cujo extremo inferior existe uma placa aquecida
eletricamente, dela sendo transferidas,
do material sob trabalho, as calorias
necessárias para o processamento aa
vulcanização.
Segue o ponto 2.
, TERMO N.° 120.277
de 11.4.60
Nome: Silvio Cristoni.
São Paulo — Capital.
"NOvo tipo de silencioso para veículos motorizados em geral".
' Pontos característicos
3.° Nóvo tipo de silencioso para
veículos motorizados em geral, caracterizado s pelo fato de aor-ui- membranas flexíveis que permitem a -aída dos

gases nocivos ao motor • não permi- mina flexível perpendicular a primeifindo a entrada do ar frio ao dito mo- mação, sendo que aquela apresenta em
tor, quando fôr o caso da troca de ra.
marcha de cima para baixo, mantendo
Total de pontos; 4.
sempre a necessária turbulencia em todo o amparato de escape, depois aia
válvula de escape do Motor.
TERISIP N.° 80.685
Um total de 3 pontos.
de 18 de maio de 1955
Carlos Zapelloni — S. Paulo.
"Nevo tisterna de aparelhamentos
TERMO N.° 129.039
mecânicos coordenados para Os misteNóvo tipo de equipo dentária.
res da vida rural".
Atlanta S. A. Indústrias MédicoPontos característicos
Odontológicas.
•
1. 0 Um sistema de aparelhamentos
São Paulo — Capital.
mecânicos coordenados para os misteres da vida rural, caracterizado por
ReivindicaçãVs
ser adaptável a qualquer fôrça motriz
1.0 a/ai:mo tipo de equipo dentá- e, em especialidade, a novos disposirio", caracterizado por um armário tivos de captação de Maças livremente
metálico de forma de Cm paralelepi- disponíveis em qualquer teaspo e em
pado, com base sôbre rodízios, tenda, qualquer lugar, ou facilmente disponíexternamente sete gavetas, que se veis no campo, transmitindo-as por
abrem, e a última postiça, escondendo conjuntos adaptados a qualidade e
o motor e compressor, e possuindo, in- quantidade do trabalho a executar, aos
ternamente, na região compreendida órgãos operadores. especialmente moentre o fundo do armário e o fundo delados para aproveitar qualquer midas gavetas, .dois 'depósitos, um Pata nana energia mecânica, obtendo por
água e outro para ar, transformador ação rotatória, pausada e progressiva,
para baixa voltagem, compressor de resultados agronómicamente vantajosos,
gr, aparelho de alta •rotação completo, como descrito no relatório e represanválvulas; automáticos, e outros instru- tado em desénho.
mentos do oficio.
Total de pontos: 11.
Um total de 3 pontos.
n••••
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3-compreende fibras sobrepostas •
treinadas, dita trama é impregiliala
com uma resina sintética aderente' e
tesistente a água em que a coberfúra
deverá ter um peso entre os Urrares
aproximados de 11,5 e 31 aramos "par
metro quadrado e na qual a resina é
al ispensa substancialmente de maneira
uniforme sabre a inteira trama na "proporção de aproximadamente 8 a 25
por cento do peso total da relia
cobertura.
Total de pontos: 5.
,1

TERMO N.° 87.550
de 30 de junho. de 1956
Arthur Balster Nesta — Est. da
Guanabara.
"Iperfeiçoamentos em cartas de`ljagar".
Pontos característicos
11
1.0 Aperfeiçoamentos em baralhos
de cartas de jogar, caracterizados por
nonsistir na introdução em baralhos
de cartas, representadas por figuras . árs
animais e números convencionaisfile
cinco novas cartas características, 141ficientemente ornamentadas, a saber:
figura simbólica de um barão; figura.
de uma águia em atitude de voar,
acompanhada dos números 05-06-07-08;
figura de um pavão sare um gramado, acompanhado dos números 73-74TERMO' N.° 36.088
formato de triângulos aquilataras. senTERMO N.° 129.109
panhada dos números 13-14-15-16; e
do 24 de abril de 1956
de 12 de maio , de 1961
figura de um brazão, apresentando um
Matsuo Izumi — São Paulo.
Lidice S. A. Indústria e Comercia
"Aperfeiçoamentos em calçados fe- :acudo com um esquilo, acompanhado
dos números 78-94-10-26.
de Plásticos — São Paulo.
mininos".
Total de pontos: 2.
Colchão Portátil insuflável com ar.
Pontos característicos
Reivindicaçães
1.0 Aperfeiçoamentos em calçados
TERMO N.° 95.457
1, "Colcha. ° portátil insuflava] com femininos, caracterizados pelo fato do
De
8 de julho de 1957
solado
do
conjunto,
juntamente
com
o
ar", formado por duas fólhas plásticas, convenientemente soldadas entre salto, serem feitos de uma peça úniMerck Ei Co Inc.
E. U. da Amési, conformando câmaras intercomuna ca, de borracha, sendo que, o solado rica. •
cantes, caracterizado pelo fato de que apresenta uma pluralidade de orifícios
PrOCCSSO para preparar novos comnuma das câmaras se encontra dispos- superiores não passantes, enquanto que, postos quimicas.
o
salto
é
provido de uma depressão
ta bomba de ar, do tipo aspirante mePontos caracterlst(eos
mente, provida de mola interna e de que terna-o Oco.
Total de pontos: 2.
duas válvulas, de admissão e de reten1 — Uni processo para preparar
ção de ar, às quais correspondem abernovos , compostos químicos. particularmente acido 3-mete-3.5-dihidroripentaturas junto as quais operam placas
TERMO
N.°
81.989
noico e a correspondente delta. lactoque constituem as válvulas, sendo que
na, caracterizado pelo fato de se rea abertura valsada para à exterior se
de )5 de setembro de 1955
agir uma acilosi 4:inferior-2-butanona
apresenta com tampão destacava], senRomeu Capelato e Erasini de Sal- substituida cem um éster inferior de,
do a bomba acionada por pé.
tes
Gallindo
—
Est.
da
Guanabara.
(Acido bromoacético, em um' solvente
Segue o ponto 2.
"Um sinaleiro luminoso" — modélo reacional orgánico liquido, em presende utilidade.
ça de zinco metálico, hidrolisor o _éster
•
resultante c recuperar ácido 3-metilTERMO N.° 77.943
•
Pontos característicos
3,5-dihidroxipentanoico e a corresponde 17 de fevereiro de 1955
1. 0 Um sinaleiro luminoso, carac- e.ente delta lactona da mistura reacioAutomáticos -Valls Control Ltda. — terizado por consistir numa caixa pris- nal. — Total de pontos: 5.
mática (1), cuias faces laterais são do
S. Paulo.
formato de triângulos aquilataras, sen"Aperfeiçoamentos em ou relativos do uma face provida de um vidro
TÊRIVIO N.° 95.630
a reguladores automáticos de carga e (2), ou material plástica transparente,
De 12 de julho de 1957
voltagem de corrente em autos motori- de preferência na cir vermelho, e verzados e em geral".
tical e diametralmen'e uma outra tar•
General Electric Company — Norte..
Ija (4), também em preto ou verme- Americana.
Pontos característicos
•
!lho.
Aperfeiçoamento em resinas aineare&
1.0 - Aperfeiçoamento em ou relata" Total de pontos: 3.
Pontos caracteristicos
vos a reguladores automáticos de carga e voltagem de corrente era autos
1 -- Aperfeiçoamento ria resinas limotorizados em geral, caracterizados
TERMO N.° 85.266
neares compreendendo um processo de
pelo fato de que um dos contatos de
preparr.ção de resinas de carbonato por
de
13
de
março
de
1956
cada elemento regulador de carga e
meio da realização da reação entre (a)
voltagem, bem como o contato disjunRobert Alan Butler — E. U.
um composto contendo ou adaptado
tar ser fixo a armação que encerra os América.
para suprir um grupo carboneto e , (b)
bobinados que fornecem fôrça eletro- "Uma cobertura de pano não tecida um composto >asmático contando pelo
magnética que os abre ou fecha eu- J para toalhas higienkas e respectivas menos dois radicais fenilicos, caracteriquanto que o contato restante e situa- toalhas".
zado pelo fato de que . um composto
do sôbre lâmina localizada saibre o
aromático compreendendo grupos crPontos
.:;i-ajterísticos
núcleo magnético, lâmina essa fixada
gánicos contendo éter e dotados de
Uma cobertura para toalhas higiéni- pelo menos dois radicais carbociclicos
por outra flexível à mencionada arsua extremidade livre uma segunda 1h.- cas caracterizada por uma trama que aromáticct ligar;ps entre si por um elo
•
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TERMO N.° 95.932
de éter e tendo dois grupos hidroxialamento do cisco de apoio c de outro dos grupos de código um circuito. de
•
cos terminais, um era cada um dos dois
lado pelo porta agulhas. Total.. cle ;pau- comparação compara os grupos de có"De 23 de julho de 1957
•
radicais terminais, reage 'com um comtos 6.
digo transladados com os grupos de
Monsanto Chemical Co — E. II. da
posto contendo ou adaptado a fornecódigo armazenados e disposições de
ger um grupo ; carbonato. — fotal.ae América.
circuito 'respondentes a coincidência dos
•
TERMO N.° 105.989
pontos: 7.
Prigrupos de código transladados com os
Preparação de ciclohexanoua
grupos de código armazenados para tervilégio de invenção.
De 21 ãe outubro de 1958
minarem as operaçoes'cle sinalização ress
característicos
Pont
o
Tire National Cash Registar Co
TERMO N.o 96.520
pectivas. Total de pontos 6.
EaLl. da América.
1 —. Na preparação de ciclohexanoDe 20 de agosto de 1957
"Processo de Produzir dispositiva; de
na por desidrogenação catalítica de ci?ERMO N.° 106.081
Mansur Medi — São Paulo.
clohezanol na fase liquida as etapas artnazenagem magnético bi-estável e dispositivos assim produzidos". •
De 24 de outubro de 1958
Composição para renovação ou poli- caracterizadas pelo fato de compreenderem: passar os vapores a mencionada
Pontos Característicos
mento de superfícies.
desidregenação por uma zona de retiLibbey s Owens Ford Glass Co —
1 --- Um processo para produzir um E.11. da América.
-.Pontos caracteristic 03• • ficação; adicionar água à referida zona
dispositivo
de
armazenagem
magnético
"Processo e aparelho para a produ1. 0 ) Composição para renovação ou d,e retificação; por a água em contato bi-estável, caracterizado por eletrodepopolimento de superfícies, caracterizada com os vapores na citada zona sob sitar unia cobertura unjórme de ora- ção de unidades de envidraçamento de
por compreender composição volumé- condição de retificação; remover da teria! ferro magnético sobre um nú- chapas múltiplas".
parte superior da referida zona, una
trica constante de:
Pontos Característicos
mistura gasosa de água, ciclobexanol cleo não magnético eletricamente condutor antes ou depois do núcleo ser circiclohexanona;
retirar
ciclohexanol
da
1 — Processo e aparelho para a proGasoiina .
60 a 80 e
cunferencialmente retorcido para orienÁlcool
10 a 15 porção inferior da referida zona; re- tar o material magnético cm uma dire- dução de unidades de envidraçamento de
2 a 7 enviar o ciclohexanol á citada zona de ção helicoidal cora relação ao eixo do chapas múltiplas, totalmente de vidro;
'Cera virgem derretida
caracterizado o processo por consistir,
1 a 5 desidrogenação; e recuperar a ciclohe- núcleo. Total de pontos 11.
Cera de carnaúba derretida
em sustentar duas chapas de vidro rí1 a 2 xanona a partir da mencionada mistura
Parafina derretida
gidas, dispostas verticalmente, uma em
--Goma-laca solução
0.1.a 0,3 de vapores. •—• Total de pontos; 3.
/frente à outra aquecendo as respectivas
Essencias desodorantes
O a 0,1
TERMO N. 9 107.716
bordas espaçadas, até ficarem maleáveis,
Total de pontos: 3.
, De 5 de nowmbro'cle 1958
TERMO N.° 97.165
em colocar entre ambas uni corpo Oco,
.
De 19 de setembro de :957
Mario Affonso Badini — São Paulo. que fica entre as partes aquecidas da
"Nova disposição construtiva , tn mác borda marginal das chapas, sendo tais
TERMO . N.° 06.76')
Sac.
Piar Giorgio Menichetti
quinas domésticas para preparo de ma- partes levadas progressivamente a uni
Paulo.
De 30 de agosto de 1957
acoplamento reciprdéo, unindo-se pot
carrão".
Carimba- mirneograto.
fusão, e nelas integrando, por embutiRubens Francisco Lucchetti --- São
Pontos Característicos
mento,
ntoi o dito corpo Oco. Total de pon Pontos característicos
Paulo.
. •
1 "Nova disposição construtiva to 1.
1
—
Carimbo
mlineegralc
caracteAparelho elétrico de visão e ;ilidiem máquinas domésticas para preparo
rizado por duas placas horizontais, uma
ção.
de macarrão", dotadas de cilindros lisuperiorae outra inferior, ambas pro•
TERMO N.9 .107 .132
sos ou providds de: ranhuras apropriaPontos caracteristicos
vidas de bordos revirados, atoltaclos
das, montados era mancais dispostos em
Titulo: "Mecaniárno retrátil para ca1 — Aparelho elétrico de visão e um para o outro e encaixados entre montantes laterais, ca r̀acterizada pelo
•
audição, caracterizado pelo fato de ser si, e sendo a placa superior dotada de fato de que tais montantes se articulam, netas esferográficas".
Requerente: Saul Zeger e Kerne' Hemontado em caixa acústica, a onde se cabo liso ou trabalhado, nela encaixado inferiormente, por pinos mosqueados, à
São Paulo.
encontra, pela face posterior externa, centralmente, e sendo na inferior pre- uma base do conjunto, sendo que tal gedus
na parte superior. uma *tela canstituidu visat uma abertura em janelas central articulação poderá ser imobilizada atraPontos Característicos
de vidro sem polimento; na parte "nide adequada, — Total de pontos: 3.
ves da pressão determinada por porcaI — Mecanismo retrátil para canetas
dia uni painel constituído em dial e
borboleta rosqueada aos pinos, o que
provido ainda de botões de contrôle;
aproxima, 'então, os montantes e os pon- esferográficas", que se constitui, de um
TERMO N.° 105.608
na parte inferior, uma boca dé caixa
tos da referida base atravessada pelos pino de comando que se caracteriza por
ter a parte superior roliça, circundado
sonora, prov'cla de tecido ou equivaditos pinos. Total de pontos 2.
De 22 cie agósto de, 1958
por uni anel litnitador, tendo a inferior
lente, qué a .veda, permitindo todavia
Angelo Murara — São Paulo.
ligeiramente achatada com rebaixo cena saída de som. — Total de pontos:, 34
tral e com terminal em forma de hélice
"NOvo tipo de máquina para serrar
TERMO N. 104.640
— -que se introduz a parte superior do camadeira e outros materiais era qualquer
De 25 de agOsto de 1958'
puz dotado de abertura em forma de
ângulo entre O e 90"..
TERMO NP 96.989 •
arco com orifícios nas extremidades,
Francisco
Illescas
Diaz
—
Estado
do
Pontos Característicos
,
1! de setembro de 1957,
sendo um de maior e outro de menor
Paraná.
diâmetro, Qxnunicantes com a parte in1 — Novo tipo ee máquina para ser"Persiana articulável pescas".
Anatole Kagan .— São Paulo.
terna, o qual quando pressionado' prorar madeira e outros materiais em qualPontos Característicos
Novo modelo de. laminaçãO para laca quer ângulo entre 0 e 90 9 caracterizado
duz o deslocamento da haste esferográde mesa..
por ter unia fôlha de serra circular moà) as peças que dão caracteristiCas fica quede modo alternado fixa-se na
torizada montada em uma coluna fixa, próprias à persiana articulával são pe- cavidade. maior e na inelhor, produzindo
Pontos característicos
.
em tórno da qual pode girar de 45 9 a quenas chapas de aço, flexíveis (figu- a projeção e a retração do instrumento
1 Novo modélA de lâmina para esquerda até '45' a direita relativamente rá VI), com pequena fenda nas pro- de escrita. Total de pontos 2.
faca • de mesa, caracterizado por ter o ao corte em ângulo reto, apoiando-se ximidades de
cada um de seus extrecorte de pequeno comprimento em re- eia dois centros um no extremo superior mos (fig. VI, ri.' 8): Seguem-se as
TEMO N." 108.338
lação .ao cabo, fortemente convexo, 'se- e outro no extremo inferior da referida letras b, c, d, e, 1.
gundo curvaturas diferentes e cotncor- coluna, formando um eixo imaginário
De
4 dei fevereiro de 1959 .
—
dantes. —• Total .de pontos: 2.
tangente a Superfície interna do encosto de fixação dos materiais .sob
Jozef Szymon Taube — São Pulo.
TERMO N." '166.389
corte. Total de pontos 5.
"Aperfeiçoamentos em mesas elástiDe
4
de
novembn
de
1958
•
TERMO N.° 97.082
cas".
•
.—
Wcstern Electr:c Company IncorpoDe 16 de setembro de 1957
Pontos
Característicos
TERMO N.° 105.980
rated — E.U. da América.
Indústria de Gaiolas Roller Ltda. -1 — AperfaiçoaMentos em mesas elás"Circuito 'em regulação de tempo".
De
21
de
outubro
de
1958
- São Paulo.
ticas, caracterizados por uma mesa, for.
Pontos
Característicos
Industriewerk Schaeffler O. H. G.
'tilada inicialmente por um tampo PrefeAperfeiçoamentos em carrinho paia
Alemana.
1 — Um circuito de regulação para rentemente • retangular, de lados •retor,
'feira.
"Mancai axial de agulhas com porta regular sienultâneamente unia pluralida- ou recurvados, tampo êste montado soPontos característtcos
de de operações de sinalização super- bre unia armação em quadro, cujos lado:
agulhas e um disco de apoio".
postas, caracterizado em que um meio opostos maiores são fixos ao tampo
• 1 — Ape-aeiçoamentos em carrinho
Pontos . Caractcristicos .
de geração, do código de reciclagem, e um ou ambos os lados opostos meno
para feira. de formato prismático, com
1 — Mancal a;ial de agulhas com progressivamente gera unia pluralidade res, aos quais se fixam os pés de apoio
seis faces laterais retangulares articuladas lateralmente uma à outra, "caracte- piartà agulhas e um disco . de apoio, ca-a de grupos de código separados uma dis- são móveis e providos em seus extremos
rizado por ter a face lateral anterior, racterizado pelo fato de . que o porta poSição de armazenagem armazena al- de guias ortogonais, encaixãveis e deslizantes internamente aos referidos lados
ou outra qualquer, provida de alça yA- agulhas e o disco de apoio se acham guns grupos escolhidos dos meemos os
perior. e possivel de ligeiro deslisa- reunidos em forma le unia unidade grupos de código sendo 'armazenados no maiores da armação; e sendo previsto'
mento vertical ao longo dos aontornos construtiva de tal tnarNira que as agu- começo dos sinais respectivos urna dis- ainda tirantes transversais inferiores, 1.laterais de suas faces laterais adiacen- lhas sejam asseguradas contra queda posição de translação translada • cada gando os lados fixos da armação.- To.
para fora, de um lado, pela lace de ro- um dos grupos de código em um outro tal de pontos 3.
tes. — Total de pontos: 4.
•
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• IT'ertnos ns. 519.883 'a 519.930, de
11*-12-61
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira
Minas Gerais • -

Indústria Brasileira
Classe 1
Cla pse 2
Classe 3
Classe 4
Classe 6
Classe 7
Classe 8
Classe 9
Clàse 10
Classe 12
Classe 13
Classe 14
Classe 15
Classe 16
Classe 17
Classe 1-8
Classe 19
Classe 20
Classe 21
Classe 22
Classe 23
Classe 24
Classe- 25
Classe 26
Classe 27
Classe 28
• Classe 29
Classe 30
Classe 31
Classe 33
Classe 34
Classe 35
Classe 36
Classe 37
Classe 38
Classe 39
Classe 40
Classe 41
Classe 42
Classe 43
'Classe 44
Classe 45
Classe 46
Classe 47
Classe 48
Classe, 49
Classe 50
Artigos na classe

Classe 18
Classe 19
Classe '20
Classe 21
Classe 22
Classe 23 .
Classe 24
Classe 25
Classe 26
Classe 27
Artigos na classe
- Classe 29
Escovas comuns (não iscluidas nas das. ses 6, 11, 17 e 48), lambazes, rodos e
vassouras
Clpsse 30
Cllsse 31
Classe 32
Classe 33
Classe 34
Classe 35
Classe 36
Classe 37,
Classe 38
Classe 39
Classe- 40
Classe 41
Classe 42
• Classe 43
•
Classe 44
Classe 45
Classe 46
Classe 47
• Classe 48
Classe 49
Artigos na classe
Classe 50
Artigos não incluídos em quaisquer das
classes anteriores
:1"êrmos na. 519.975 a 520.016 e
520.122 e 520.123, de 11-12-61
Companhia Siderúrgica Belga-Mineira
Minas Gerais

1

BeI9 o- Mineira.

mister
•

BEST
(Industrie Brasileira
Classe 5 •
Metal branco, metais anil-fricções e metal patente, aço, alumínio, alpaca, bronze, chumob, cobrei estanho; guza; latão;
zinco; metais para ligas; todos os meCais acima são em bruto ou parcialmente trabalhados usados nas indústrias,
podendo ser em barras, em chapas, em
falhas, em massa, em lingotes; em
fio e vergas, em tiras; estampadas, forjados, modelados, torneados e perfilados,
laminados eletrodos, soldas
Têrmo n.9 520.018, de 11-12-61
Piquetex S. A. Empreendimentos e
Participações
São Paul,

',04*:ÇPS1/4
Nome Civil

•

Termo n.9 520.024, de 11-12-61
Charlote Kempenich
São Paulo

PIQUETEX

,Indústria

Classe
Classe 2
Classe 3
Classe 7:
Class?. 9
Cla4.3,2 lo
Clas ,,, 12
Clast,e 13
Termos ns. 519.931 à 519.974, de
Cias
11-12-1961
Clds:, 17
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira
Class„ 18
Classe i9
Minas Gerais
Classe 20 • Classe 21
Classe 23
Classe 24
Classe 25
Indústria Brasileira
Classe 26
Classe 27
Classe 1
Classe 28
Classe 2
Artigos na classe
Classe 3
Classe 29
Classe 7
Escovas comuns (não incluidas nas
Classe 9
classes 6, 11, 17 e 48) lambazes, rodos,
Classe 10
espanadores e vassoura:4
Classe 12
-."-lasse 13
Classe 31
:lasse 14
Classe 32
.lasse 15
Classe 33
Classe 17
Classe 34

Belgorninas

1

Temo n.° 520.021, de 11-12-61
Classe 35
Piquetex S. A. Empreendimentos
Classe 36
Participaões
Classe 37
Silo Paulo .
Classe 38
•
Classe 39
Classe 40
„PIQUETEX
Classe 41
Classe 42
Classe 33
Classe 43
Termo n.° 520.022, de 11 ,12.61
Classe 44
Indústria Nocapalmense -de Produtos
Artigos na classe
Alimentícios Ltda .
Classe 45
• Rio Grande do Sul
Plantas, sementes e mudas para a agricultura e horticultura e a floricultura
Companhia Siderúrgica Belga-Mineira
Classe 46
Classe 47
Classe 48
Indústria Brasileira
Classe 49
Classe 50
Classe 41
Classe 15
Biscoitos, bolachas, massas alánenticiaa
Classe 22
Artigos na classe
Termo n. 520.023, de ' 11-12-61
Organização Imobiliária Guarapiranga
Termo a.9 520.017, de 11-12-61
S/C
Best — Metais e Soldas Limitada
São
Paulo
São Paulo

Classe 50
Artigos na classe
Termo' a.° 520.019, de 11-12-61
Sucher Manclelbaum
São Paulo
•

QUIMINCO

Classe 1
Para distinguir: como marca genérica,
substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises quitnicas, substâncias e prepa.
rações químicas anti-corrosivas e anti,
oxidantes
•nn

Termo n.9 520.020, de 11-12-61
Indústria Esteárica Santa Terezinha

S. A.
São Paulo

SÃO SEBASTI1W
Incíásria Brasileira
Classe 46
;Velas

P-INDÚSTRJA BRASILE113.M
Classe 5
Para distinguir: Metais preciosos
(juro, platina, prata e paládio
Termo n.° 520.026, 'de 11-12-61
São Salvador — Comércio, Serviço
Participaões Ltda.
São Paulo

rAysikulaioe _33capital
tepaopsa_css
Pata distinguir: Prestação Ge serviços
especializados de inecãnica, p,intura,
tricidade e funilaria de automóveis em
gerál
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Termo n.9 520.036, de 11-12-61
Dauwagen Auto Peças Representações
Lda. •
Guanabara

Termo n. 9 520.025, de 11-124t
Victor Jureidini
São Paulo

•
Classes: 1 — 6 — — 8 — 11 —.
20 -- 21 — 31 — 32 e 47
Frase de Propaganda

Termo n.9 520.027, de 11-12-61
asas Tigre S. A. — Comércio e
Importação
Termo n." 520.039, de 11-12-61
Rio Grande do Sul
Aton Planings — Und Baugesellschaft
Für Die. Km-ara-Oscile Industrie m. b. H.
Alemanha

AUTO PEÇAS LE'AU
Porto Alegre— 1-li0
Grande do Sul •i'R

Classe 8
Artigos na classe

R OBIDAN

Classe 32
Livreto, guia de produtos veterinários e
mapa indicativo de produtos veterinários

Termo n.9 520.049, de 11-12-61
Prodelec S. A.
Transformadores e
Retificadores
-São Paulo

Mggna Viekier
INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n. 5 520.062. de 11-12-61 Iseki Agricultural Nlachinery MPC. CG.
Lt0.

Clas.:e 8
Artigos na classe

Classe 5 C,
Artigo:, na classe

MALHARIA
PALMA LT DA
Nome Cemercial

Termo n.' 520..033, de 11-12-61
Representações Salfra Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

C è,
\digo ,: na classe

Termo ia' 520.045. de 11-12-61
Sociedade Produtos Químicos do Sul
(Pro Sttl)
Rio Grand,.. Ltda.
c'c) Sul

Bras i 1 e ira "

Velder

Combilaca
Classe I
Artigos na classe

SELFRA

c.

i
AniIjU

-

PrO

5.41

11 2)7„, E

S
'rPE
RIIEBC.A.DON

„

..Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos na classe

Indústria Brasileira

0-- 11-1

Iseki

G2,
g

D'AGEN1

Classe 6
Artigos na classe

Indústria Brasileira
Classe 46
ara assinalar e disinguir genéricamente
as artigos da classe, a saer: Sabão

Urano n. v 520.046, de 11-12-61
Indústria de Papéis de Arte JosTscherkassky S. A.
il Paulo
Sc

:otnum, detergentes, velas, f6sfotte, arni3o, anil c preparações para a lavanderia, artigos para conservar e polir

SU19ERMERCAD0S
SEBV-LEV
Classes: 1 — 2 — 8 — 11 - - 12 --14 — 19 -- 22.— 23 -- 24 — 26
28 -- 29 — 35 — 36 — 37 — 38 39

Têro n."

41 — 42 - - 43 — 44 — 45 -- 46

Tèrt110 n.^ 520.054.

de 11-12-61

Moshe Ben rvleir
São Paulo

,

Ci -:
•

eAna

ir À 75. T E

Classe 32

ndust ria Brasileira

Para assinalar e distinguir genéricaniette,

C.../,',3Ne

13

os artigos da classe, a saber: Tornai/4
11 — 25 — 32 — 33 JoiaS,
aciórnc:
,!‘ use revistas. publicações em geral. álbuns, Classes: 5 — 38
e 50
tais
tais preciosos e semi-pr:Ctos g . ¡,:dras lápis e
e
programas radiofônicos, peças catraia
Artigos nas classes
preciosas e semi-preciosas
-'nematográficas

I. n Niwii

MI I

NE

III 1111 I I

III iii I I I '

MN MIN 111111111111111 Uhi

1111111II 1

Ir 1 r--r.

!I .;2

Ni N

45 c -19
Artigos nas :lasses

EP ECONOMIA
E PROPAGANDA

mi

!1,1

Termo n. 9 520.053, de 11-12-61
Casa Eliseo Mar:lega:1 S. A. Comércio
e Indústria
• São Pank.

Termo n. 9 520.035, de 11-12-61
Antonio Ferreira da Silva
Pernambuco
,

ge

11-12-5I

j. .•.-,.:

SERV-LEV

Termo n. 9 520.034. cie 11-12-61
I ndústria e Comércio D'Agent Ltda.
Pernambuco

pulem

na

Ti..!-Inc) a. 32•..).3.3.

Termo n." 520.052, de 11-12-61
Casa Eliseit Mk.n*ciari S. A. Comércio'
e Indústria
,.
S-• , Patik'

Classe 11

Artigos na cla,

Cla:;se 7
Artigos na classé

Termo n." 520.050. de 11-12-61
Termo n.' 520.044. de 11-12-61
'Super" Cia. Industrial de Tintas. Ver. Prodelec S. A. — Transformadores e
eti Et:dores
nizes e Resinas
São Paulo
São Paulo

Téreno n. 320.029, de 11-12-61
Malharia Pahna Ltda.
Sá,

Indilet ria

Indústria Bra-sileirá

Termo n.' 520.041, de 11-'2-61
Robiclan Administração e Imóvx ts Ltda.
Guanabara

INDICADOR TERAPÊUTICO
VETERINARIO

Termo n. 9 520.061, de 11-12-61
Agricultural Machinery MFG. Ca
Ltd.
Japão

Stereo -Skop

Classe 8
Combustores cc ()leo

Termo n. 9 520.028, de 11-12-61
Uzinas Chimicas Brasileiras S. A.
São Paulo

CLISSC 1
Classe 46
Artigos na classe

Classe 33
Artigos na classe

Termo n. 5 520.048, de 11-12-61
"S" Eletro Acústica Ltda.
São Paulo

WURF

Classe 21
Jara distinguir: Peças e acesseirios
geral para automóveis

11-12-61
Comércio e Indústria Riachudo S. A.
Minas Gerais

Coractro, RI4CHUEILD

A DAUWAGEN TEM o 'QUE
0 SEU CARRO NÃO TEM

Classe 23
Para disinguir: Tecidos em geral

Unau ai. 520.059 e 520.060, de

Tèrmo n. 9 520.047, de 11-12-61'
Sao Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

L• IND
- TR

T EXT
SXO , VI TOR
SãotPaulozCapitAd.
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Termo n.° 520.070, de 1142-61
American Can Company
Estndos Unidos da América

Termo n.° 520.077, de 11-12-61
Irtnãos Coutinho Cereais S. A.
Rio de Janeiro
•

Termo n.' 520.082, de 11-12-61
Brncroft-Brillotex Text/1 do ?Iras?! S. A.
Guanabura

Termo n.° 520.090, de 11-12-61
Lojas "IP" Ltda.
São Paulo

BRILLOTEX
Classe 36
Artigos de vestuário de tôda sucte, inclusive de esportes e para crianças (fraldas, -cueiros, etc.)
Termo n.9 520.083, de 11-12-61
Cia.,. Brasileira de Valôres Brasval
São Paulo

Classe 11
Recipientes de metal para o acondicionamento de produtos alimentícios e de
outros produtos
Termo n.9 521.071, de 11-12-61
Impetro! Comércio e Indústria Ltda.
Bahia

bra.7 Bili
11111111111ituu

Classe 47
Óleo lurificantc para motores
Termo n.° 520.072, de 11-12-61
Milena Mallet
Guanaara

Classe 41
Artigos na classe
Termo n." 520.078, de 11-12-61
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
Guanabara

AVENTURAS NA-TEVÊ

itiMiteettOkati"'

HERÓIS DA -TElit
Classe 32
Filmes cinernatográncos; programas de
rádio e televisão; peças teatrais; publicações impressas
Termo n.9 520.074. de 11-12-61
Raul Alberto Carlesso
Guanabara •

Classe 32
Aibuus, almanaques, boletins c livros
impressos, folhetins, jornais, panfletos,
peças teatrais c cinematográficas, programas radiofônicos c de televisão, revistas e suplementos impressos cai
geral
Terdo n.9 520.080. de 11-12-61
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. À.
"ia ra

Ma ,forgt,,
Classe 32
Tornais, revistas, pulicações impressas,
programas radiofônicos e de televisão

HERÓIS DA TELEVISO
, Classe 32

Albuns, almanaques, boletins e livros
Têrmo n." 520.075, de 11-12-61
Aster S. A. — Comércio e Indústria impressos, folheti.is, jornais, panfletos,
peças teatrais e cinematográficas, proGuanabara
gramas radiofônicos c de televisão, revistas e suplementos impressos em
,
geral

ASTER S.`A.
,Comércio e Indústria
Nome
Termo n.9 ,520.076, de 11-12-61.
Irmãos Coutinho Cereais S. A.
Riu de Janeiro

Milholiva
Indústria Brasileira
Classe 41
Artigos na classe

Termo n.° 520.081. de 11-12-61
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
Guanabara

AVENTURAS NA TELEVISÃO

Cl-asse 32 i
Albuns, almanaques, boletins c livros i
impressos, folhetins, jornais, panfletos,
ipeças teatrais e cinematográficas, programas radiofónicos e de televisão, revistas e suplementos impressos em
geral

f 1
pAciteo

São

Termo n.° 520.084, de 11-12-61
Cia. Bras%ira de Valiires Brasval
São Paulo

Ciasses: 12 — 13 — 15 — 25 35 e 36,
Titulo de Estaelecignento

BRASVA-L

Termos xis, 520.092 a 520.096, de
11-12-61
Lojas 'IF" Ltda.
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Albuns de revistas impressas, anuários impressos, almanaques
impressos, catálagos impressos, boletins
impressos. folhetos impressos, figurinos
impressos, jornais impressos, livretos e
publicações impressos cm geral, livros
impressos, periódicos impressos, peças
teatrais, eigernatográficas e revistas
impres.sas

Classe 32
Albuns, almanaques, boletins e livros
impressos, folhetins, jornais, panfletos,
peças teatrais c cinematográficas, programas radiofônicos e de televisão, reClasse 32
vistas e suplementos impressos em
geral
Filmes cinematográficos; programas de
Termo n.9 520.085, de 11-12-61
rádio e televisão; peças teatrais; publi520.079,
de
11-12-61'
Sinterlitc
— Metais Sinterizados S. A.
Termo
n.9
cações impressas
Indústria c Comércio
EMpresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
São Paulo
Guanabara
Termo n. 9 520.073. de 11-12-61
Milena Mallet
•
Guanaara
"

Termo n. 9 520.091, de 11-12-61
'• Lojas "1F' Ltda.
São Paulo

ede Valôres E3rasvai
Nome Comercial

MATA RIPE

Classes: 12 — 13 — 15 — 25 35 e 30
Titulo de Estaelecimento
,

',Indústria Brasuetra
Classe 11
Artigos na classe
Termos ns. 520.086 e 520.087, de
20-11,61
Laoratório Walfér Ltda.
Guanabara

‘nchistr i a Brasileira

Classe 15
Classe 13
Classe 36
Artigos na classe
Tèrmo n.° 520.095, de 11-12-61
Centro de Prática de Gerência e_
Marketing do Brasil
Guanabara
'Centro de Prática de Ge7e1;:ra

e_Marketing do Brasa
Nome Civil
'Termos ris. 520.096 e 520.097, de
11-12-61
Centro de Prática de Gerência e
Marketing do Brasil
Guanabara

amentan
((Prática de Gecià>>,
Classe 10 Cimento cirúrgico para uso odontolegico
Classe 3
Cimento cirúrgico paar uso médico
Terrná 8.° 520.088, de 11-12-61
Aristoteles Silva
São Paulo

Afr

Leituritibe Colo'rfdà

Indústria Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Discos gravados
Termo n." 52a
de 11-12-61
Frigorif:s n • ":! Claro" Ltda.
•

P

.

Classe 32
Classe 50
Artigos na classe
Termo n.9 520.098, de 11-12:ãl'
Editora Leitura S. A.
Guanabara

Classe 32
Artigos na classe
Termos xis. 520.099 e 520.100, de
11-12-61
(entro de Prática de Gerência
Marketing do Brasil
Guanabara

Sociedade Brasileira
I

,de Marketing
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Carnes verdes

Classes: 32. 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Classes: 32. 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
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"VS

Termos ns. 520.101 e 520.102, de
.
11-12-61
Centro de Prática ,kle Gerência e
Marketing •do. Brasil
,Guarial ara

para fins esportivos;

calções; çanisas; combiriaçõs; cuecas.
gravatas, lenços; luvas; meias; palet6s,
pijamas, sobretudos, so . itiens suéteres,
vestidos

MARKETING bENTER DO BRASIL)
.(Centro'de Marketing do Brasil) -

as Prónt

Térmos ns. 520.103 e 520.104-, dg
.
11-12-61
Centro de Pratica de Gerência e
Marketing do Brasil
Guanabara

Associação
1/4

deDiretores e Gerentes
de Marketing do Brasil
Classes: 32, 33 e 50
Titulo de Estabelximento
Classes: 32, 33 e 50
Titulo e Estabelecimento
Termos ns. 520.105 e 520.107, de
11-12-61
Centro de Prática de Gerência e
Marketing do':.1rasil
Guanabara

Associação
de Marketing dõ Brasil
Ciasses: 32. 33 e 50
Titulo-de 'Estabelecimento
Classes: 32, 33 e 50
Titulo ae 'Estabelecimento
Termo n." 520.107,- de 11-12-61
Anclir Rocha Corrêa
Guanabara

eki‘'
hiaTlistrip. Brasileira.
Classe 36
Artigos na classe
Termo ri:" 520.108. de 11-12-61
H. \V. G. Schwendler
Guanabara

‘71f~n~
Indústria F3raRileira
Classe 2
Insetic:das
Termo n.° 520.109 de 11 . 1 2. 61
• Maleiras e Materiais de Construção
• "Gibra" Ltda.'
Rio de .janeii,.,

Gi r a
Classe 16
Madeiras e materiais • para c....
Termo n." 520.110, de 11-1261
Textil Paulo Abreu S. A.
São Paulo

•

Termo a.° 520.111, de 11-12-61
Textil Paulo Abreu S. A.
•
São Paulo

Classes: 32, 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Classes: 32, 33 e 50 Titulo de Estabelecimento

.

blusas, blusões,

bojnas, calças, capas, calçados, cintas,

' W.kmo a.° 520.118, de 11-12-51

São Paulo

São Paulo

`KERATEC

XO R TE

Classe 11
•
Artigos na classe

Termo n.° 520.133, de 12-12-61
'ascoal Carillo
São Paulo

CASA

' Classe 36
Roupas fe i tas para homens, mulberes e
crianças; roupas de malha, inclusive
para fins .esportivos; blusas, blusões,
boinas, calças, capas, calçados, cintas,
calções, camisas; combinaõe...; cuecas,
gravatas, lenços; luvas; ia as. paletós,
pijamas: sobretudos, soutien.) sueterev.
vestidos
Termo n. 9 520.112, de 11-12-61
"Imap" Indústria Marli de Auto Peças
S.A,
São Paulo
• Ind. Brasileira
_ Classe 21
Artiqc, na classe
Termos ns. 520 . 113 e 520 . I 4 de
- 11-12-61
Cobreq — Cia. Brasileira de Equipamentos
Rio de • Janeiro

-

Artigos na classe
Classe 31
Anéis de vedação, gachetas, s-ipates de
lona paar veículos, lonas de freio, revestimentos de discos de fricção

Titulo'

Termo n.° 520.134, de 12-12-61
Antonio Caruso
São Paulo
INDCISTRIA

BRASILEIRA

LA DONNA

Classe 31
Comércio de produtos manu1: •-iturados de
lona, principalmente iac;:rados
Termo n. 520.116, de, 11-12-61
Distribuidora "Bocnimi" Ltda..
São Paulo

BONFIM

Ina, Brr.sileira
•Classe 38
A.-.tigos na classe
Tertuo n." 520.117, de 1-1-12.61
-ae•s
Atlanta -2- Tapeçaria e Deco.;o
Ltda.
São Paulo

ATIAN'PE
',DECORAOESClasse 34.
Loja de decorações, cortinas e tapearias

ind.Brasileira

Classe 11
Ferragens e artigos de metal usados nas

indústrias

Classe 36

Classe 21
Para ser aplicado nos artigos da classe
Peças para automóveis acima
Classe 8
Aparelhos elétricos c suas partes inteTértno n.° 520.135, de 12-12-61.
grantes; partes e material usado na
Jorge 8 Delfino

indústria eletrônica

Termo n. 9 520.124, de 11-12-61
Casa Tupan de Cereais S. A.
Guanabara

São Paulo

SERRALHERIA
SILO JUDAS TADEU

•(Pirof„,..4
—
O,
9.77'104'

Classes: 11 e 13
, Titulo

•

aba 1N'''

Nome Comercial
Termo n." 520:115,- de fl 12-61
Termo n." 520.125, de. 12-12-61
Paeitac S. A. Comercial e Importadora
Irmãos Raineri S. A.
Indústria de
São Paulo
Massas Ai:mentidas
SE1:,- Paulo

"GUARDA—CHUVA DE
CAMINHX0 É
ENCERADO PNEUAC"

CARILLO

Classes: 41, 42 e 43

"

CQBREQ_
Ind.; brasileira
C,InsS,. 39

asileira

_a.

Ind Bra
Classe si1
6
Termos as.. 520.119 a 520.121, de
11-12-61
Eletro Cera] Interligadores
EGI
Limitada'Guanabara .

Classe 41
"
Para distinguir o titulo de estaelscimento
da requerente , e ser cisado em papéis
de ,.correspondência,_ contailbidade, mmpresos, bem como em veículos, edifícios, cartazes, taboletas, letreiros e

' luminosos
Termo n." 520.126 de 11-12-61
Jan De Wit — Comércio Representações
Ltda.
.JAN DE 71IT 'c •

Ind. Brasileing, .

Classe 41
Peças, maçãas, figos, laranjas, pêcegos,
cidra, bananas e uvas

•T'ernso n.° 520.130, de 12-12-61
Henrique Eduardo Caminada
São Paulo

Tenho n.° 520.136, de 12-12-61
Pedro Furlam . Filho
•
São Paulo

e'

NECANICA
BOTAFOGO

OFICINA

Classes: 21 e 33
Título
Termo n.° 520.137, de 12-12-61
Vicente Alegretti El Filho

São Paulo

MERCIA

TEN7—SasilefFi
Classe 3b
Para ser aplicado nos artigos da classe
acima
•
Termo n.° 520 .138, de 12-12-61

Peressinoto E, Grisolli Ltda.
São Paulo

U A É AN I

BrasfréliT
CASA DOM NERY
• Classe 50
Artigos na classe
"lasses:

13, 25, 42 e 46
Titulo

Quase Pronto
Classe 36
Roupas feitas - para homens, mul la.--es e
melusive
crianças; roupas de.

TÁrmo a.' 520.131, de 12-12-61
Ludovico Denubeis

, Kératfc Indústria e Comercio d.
Equipamentos Limitada

PRE‘ •). EU NÚMERO DE HOJE : Ç'r$ 2,00

520.139, de 12-12-61
Rulf C., Cia.
São Paulo

Cla5-se 35
Artigos na classe

