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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Privilégios de Invenção
'FARM() N" 79.068

De 5 de naio de 1951
é
'Yoshinka,
Tosa ity
Reguem:lite:
Quiolo. Japão.
"Preparação cie emnposições fertilizantes contendo micróbios, as quais
podem "'aperfeiçoar e aSititar os efeitos fertilizantes era sidos de espécie
iterent es"
l'unlos • Ca rue! erist ic9s

1. Compt sições. fetilizantes, contendo micróbios ou microorganismos
que O (nato para aperfeiçoar e ajustar os efeitos fertilizantes sôbre esDéeles diferentes de sólo, caracterizadas por compreender futusos Aspe •
Iliiizopus e Mucos- e fertilizan.-gilus,
tes químicos., com proporções apropriadas de Iiitrogenio, ácido Sosfóvico ou potassa, juntamente com adição de uma porção fixa de earboliidratu. — l'm total de 3 pontes.
Ti1010 N" 70.182
De 20 (febril de 1955
jayme Ferreira de Mendonça,
O] inda, Estado de Pernambuco.
"Aperfeiço ament o s elo alftquinas
1,:e fazer pipocas".
Pintos Característicos

1. Aperfeiçoamentos em máquinas
,,sle fazer pipocas, caracterizadas por
tin lubo ou cântara o blonga , rota
-tiva,resdchpaço,
tendo para um lado uni eixo que
suporta uma roda dentada e do outro
a boca da rainara que é fechada por
uma tampa hermética, com junta de
chumbo, comandada por um sistema
de abs.:Ancas dotada de um parafuse
de segurança. — 17m total de 2 pontos.

•
Trilmo N° 82,861
lie 9 de novembro de 1955
Dans I ilier— Estado do Rio.
Erese para imprimir em matéria
plástica,
1 — Novo modelo de frese para
imprimir em matéria plástica, caraterizado por consistir numa ferIsto-lenta - de ponta brismatica (tig-1)
de vários facetas
veriéveis.„ come.'
tintadenteate dts várias navalhas
(lhe não os vértiees dos respectivos Ângulos diedros, da tsoarormação, priemetieti. — Negue o ponto
11' 2.

SEÇÃO III
SEXTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 19(2

REVISTA DA PROPRIEDADE
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Titital0 N" 34.34
De 17-2-1956
Requereide: Antonio Pimenta Peles, S. Sebastião tio Paraizo, Estado
de Minas Gerais.
Aperfeiçoamentos em :Máquinas
para lavar roupas".
Mai ((is CO roei er" s 1 /coa
1 — Aperfeiçoamentos em Máquinas para lavar roupss, caracterizadas
pelo fato de possuir duas superfícies
dc atrito para . função de lavar, a
roupa,- formada a primeira por um
rotor, que gira em doia sentidos, contendo seis stliencias que traablhant
ramo palhetas de bomba, prOV0ealido
a corrente de água no sentido axial;
e a segunda por uma coróa externa,
env olven d o o Mor, fixada na parede
do depósito da ágs.s, formada de doze
saijé:meias radiais. que além de de-.
sempenbarem a função do lavar n
roupa 'por atrito, evitam o borrifo la
égua movimentada pelo redor, dispensando a lampa da máquina. — Se.
gue O ponto 2.
36.498
Tit`itMO
De 10 de maio de 1056
Requerente: Theodor Erebs,

eis,

Rreu7linge5;,Suiça.

"Novo modelo de pistola elétrica
de pintura" (modelo de utilidade).
Pontos Característicos

Novo modelo de pistola elétrica
de . pintura, na qt91 uma bomba de
necesrealque fornece a pressão
sária Para 'pulverizar o material
(tinta) e na qual o êmbolo dessa
bomba premente é-posto em oscila.00 por Indo de um indszido elatroma a netieamente acionado, caracter],
azo
d" pelo fato deapresentar unia
parte em estojo para o cilindro da
bomba pt:emente, em clija extremidade - externa so encontra o bocal
pulverizador; unia tampa removível
de coda lado..fechando a parte traseira do estojo da pistola de pintura,
na qual se acham alojados o ele.
trolmã e o induzido oscilante. :.in
punho na parte traseira do estojo,
com ondulações na zona dos dedos
e um interruptor; um Oraras° regulador, dispoto, cnaxiabnente Com o
cilindro da bomba premente; e, finalMente, pelo falo de ser o recipiente
para o material a - ser pulverizado.
aParafusado, inferiormente. à parte
(11211101ra do estojo. — Segse o ponto
n° 2.
1.

• Tf.ISMO N° S6.905
De 0 do junho de 1956
Requerente: Deoclécio Silveira Dar.
ros e Aalisio Silveira Barros, em
Volta Redonda, Estado do Mo de Janeiro,
"Novo e original modelo de vassoura".
ponto' s .Citracte rist tem,

1015585 alteadas, e unia ranhura
que se estende transversalmente ser
bre oi dio bordo rehatado de cada
uma das. tiras bossas para proporeanar ca vas san,aradores constantemente
alrer.as através do dto embolo; uru
conjunto de válvula de cavilação
(Inc setura a dila câmara de cavilaçau e o ais cilindro, conjunto esse
que compreende um cortai de válvula
que . lein um canal central ateares:ante e. pelo menos, uni canal alts
pas/s.getil (li g e se estende em direção
radial para feira do dito canal cetlia-1, um peruo cujo dietnietro é men or q ue o do dito cailal central a
que se estende atraN-es deste cote
folga anelar para a passagem • da
fluido elit sabia da dita caio:Ira do
trAsilioi, unia válvula de luva colocada para deslizai' sAI,i' o dito
perna uni assento para a dita válvula de, Met. fortnando liii u111 lado
do dito corpo de válvula ao malar do
dias

original modelo dc vassoura, fahriendo em material plástico ou sintética , caracterizado pelo
fido do cabo, de forzato scpecial, er
provido à determinada altura de soleis anelados a ter a parte super'or
ext rem idr de em curva. delgada, perimetro
uma
extreivii.lade
adequada a posição da mã o ao t ra - dito canil central, uma mola de cotobalho ou uso da vassoura. —
pressão sanada sólwe o • diin perno o
tola! de 5 pontos.
com a dita válvula de Jura para imtendo unia extremidade de encontro
peli-la rin direção sua posição de
TÈ1tal0 N" 88 "flui
assenta et moa vãlvida de fluxo de
retorno que controla o dito canal
De 18 de julho de 1950
disposto mdialmente para feira. • -.
Requerente: Christian .Marie Lit- 1.'ns lotai de 20 pontos,.
cien Louis lioureier de Carbon.
"Amortecedor de choques", (privilégio de invenção).
N' 88.211
1.. Novo e

Ifriaindic(tçõcs
De 9 1 ) de jyllio de 1956
--1 .) Amortecedor
de choques de
Ileq: Jrniando Peterlongo & Cia.
ação hidráulica direta, dotipo deserto, psra o amorleemento dos inov- Ltda. llio Grande do Sul.
niculos relatvos de dos nienrbros, eaPatente- de Modelo de l'tilitiatto
racterzatio por compreender, ela e g.)M- "Cm novo tipo de redlia dotada do
bnação. uma ,eaxa elodrea eueerrnisdo capa ou revestimento ;-aixiliar",
unia cà mara -detraaldhci; um embolo
tispitslo para movmento reeproco na
.Pootos
rarter is(teos
dia câmara detraballio; unia haste
de embolo segura do dto è1Pb010, es1") "1'm novo fino de redita dotada
tendendo-se através de unta abertUra de tapa ou revestimento auxiliar".
COin e ngaelle i aMeni0 eni linxa extre- caracterizado por se coosliluir (Ire
tudade da dia eaxa elndrea e adap- uma redita de cortiça, a miai é resr estada a ser segnra ao outro dos dlos lide, do meio para bajxo, de uma
Membros ; e um reservatórn também capa de material plástica, encerrado dentro da dia caxa e pra- sat, dotai .ra de Moia aba saliente eia
poreomindo unia Mimara 1e cavtação I n da Volta, que serve de limite da inpara 8 recepção e . deSearga alterna- trodução da dita redita no gargalo
das de fluido deslocado pela parle .;la tias gsrrafas. pois a parte da ról/ei
basic de embolo que entra e ss da reveslida pela dita capa é que será
eaNa dor:lure o
funeizmamenlo
Mire/luzida mis gargalos;
amot tecedor de cluates .,
esse tal d.e 2
que rOSsu etnas airavrsSanies

nados, de comina-is:is) e de recito, unia
bossa alteada provila no lado te
Tfdla10 N9 38,211
recito tio dto embolo e crcuntlando ,a
De
91 de julho de 1956
extreindade de saída de cada cana'
de compressilit,tendo emir uma das
"A p erfeiçoamentos nos einzeiras
dias bosaS alleadaç um bo r e,e acha,
g
lat,i . que forma sim ats-tnto de vá] lipo aveta, parlieularmente • dos il5a.
Vut 'a ao redor
da eXiretntbuie de dos em aeronaveS - .
saída do seu respeetvo
valvaAere-C o mi• reio e Industría
Altoias
tiseo proy das em lados opos relhos :t h'eattiras
firnai braat.
do dito embolo e assentes ssbee a; leira, e "toz. rei:11 e indttatrial, e,taista-
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' — As Repartições .Públicas
.deverão remeter o eXpediente
'destinado à publicação nos
jornais, diáriame?e, • até _às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão forci • o até- oá
11,30 horas. . •
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, ,nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formulada por escrito, à Seçãn de Redação, das
9 às 17.,30 horas, no máximo
até 72 horas ap"cis a saída ,dos
órgãos oficiais.
— Os originais daverão ser
dactilo,grafados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as ai para 0
exterior, que serão- sempre
anuais, as assinaiaras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis me.ses ou unt ano.
.— .4s assinalaras vencidas
poderão ser suspensas .sero
aviso prévio.
•Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
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Março de 19:52

— As. Repartições Pública
4cingir-se-ãoás assinaturas
anuaiá renonada
s alé 28 de
.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
DIRETOR-GERAL
iniciadas,' em tfilahpter época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a reCHEFE DA szçÃo DE nactAçÃo
- CHEFE DO SERVIÇO DE PU131-ICAÇ6ES
messa de valores acompanha:.
MAURO MONTEIRO
-MURILO FERrZEIRA ALVES
da'S de esclarecimentos quanto
DIÁRIO OFICIAL
à sua aplicação. licitamos
SEÇÃO
usem os interessados prefeEaçao do publieldada do expadlanta do OspartamantO
rencialmente cheque ou vale
•
Nacional da laropriedada InduatAal do Minittórlo
postal, emitidos a favor do
da industria Comércio
Tesoureiro do Departamento
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacicnal
de Imprensa Nacional.
•
— Os suplementos ás
ções dos órgãos oficiais só se
ÁSSINATUILlS
fornecerão aos assinantes eine
FUNCIONÁMOS
REPARTIÇÕES E PATSTICÚLARES
OS solicitarem no alo da assifatura.
. Capital *e illiCriOr:
Capital e Interior: •
— O funcionário público fe600,00 .Semestre
• . Cr$
.150,00
Semestre . . . Cr$
deral,
pala fazer jus ao desCr.
Cr$ 1.200,00 Ano
900.00
Ane
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior . :
esta condição no ato da assi-•
-Cr$ 1,000,00 nalara. •
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano'.
— O custo de cada exemplar
'parle supericr do enderêço vão contüntidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos. jornais, devem os tUSE-12U12- sem-a, na venda avulsa, acrescide, registro, o mês e . 6 ano em les providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação coM -antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
decorrido.
' A • finz de evitar solução dé mínima, de trinta (30) dias.

EXPEDIENTE

JeciiIn Desça Capital. ã rua Marquês parte superi1tr. uma abertura a íon- latia à superior, dep o is de dobrada ,!à velocidade, caracterizado peld• fato
gada; esta chape semi-eulindrica é por duas abas laterais e formando do dito inio sensivel a velocidade
de Oliveira. 1:&.
OMIC São dePOSitSaOS - 03 ser adaptado para mover ex dito me:o
imputsionada sôbre o eixo ;me a SUS- ditas
poutos eftyarleristiens
tem; por uma inútil espiral. A chapa dcamtentos. — l't» lota/ de 2 pontos: conceter 'através de ume extensão de
,movirnento para acionar O dito meio
1. Anedeteinullenros 'em cinzeiro ,. giratéria em tói-no de pinos, possue,
&tipo de gr veta tubular, zatinida s_-zr na face superior, (malta) guias, dors
de rucf:a de, tendo 0 dito meio VODCA,.
tom meios ajustáveis, acionáveis ParaTr.1010 N° 9:1.925
ospéllor de maçaneta, earatnerizados de cada indo, obtidas por meio de
li mita-rem a extensão de movimenta
tiaa dita chapa. Lateralmente,
por dotar-se a ltart c externa da Ira , elid
.De 11 de abril tle 19.5 7
do dita conectar de modo a tornar o
dotado de chapa • •
vela na metade de sua altura,. no no lado - opõsto
em -tórnodito
meio
de, fõrça insensível a cot) /fomento:libe
sentido longitudinal., de unta cana- semi-cilíndrica 'e girando
Arrbi — Minas
GeNarradoo mot'intented o dito meia
leia (2). ti qual Mio atinge as extr& do mesmo polo . que 'prende a chapa "Is.
•
sensível velocidade em dei erm int da
midades da dita gaveta; em. fp..e, esta 'principal aos - bordos laterais, há uma
total de 25 po11tos.
Novo' intodèlo de suporte imantado
canalcta conjuga-se com outra cutia . IlaSte raia, cuja horda superior é
para
epositar
c-.
ti
te
metálico
assentar
ngulo reto acompa- kambérn dtdarf da de • forma a
leia (3) . em:
/telt-indicações: lleiviudica ••se como
nimmeo, em arco de - circulo a mude sôbre :(1 chapa principal,
Ti1:11M0 N' 97.150
A . caixa é datada de tampa' préra pmlos caracteristieos (I() presente
su perior fechada ( 1 ) da gavela " i-è
encoutrar-se tom uma t e rce ira Cana - ¡rir dobradiças, a qual é dotada, na pedido de privikgkik os seguintes:
De 27 de agosto de 1957
(3). disposta na altura da 11r i 7 parte superior, fie . deus abcrluras,
1" Unte() — Novo '3In'tlèl.) itt su,
p ieira cai/ateia (21. se nd o qu e esi a SCIIII0 RUM maior que a outra., A- :port imantado para depositar uten••
Auto "Contêm-ia e- Iminst ria Aci
eanateta at raves sa tudo- o / ccello lampa possue féelio lingua metà- silios usei autos. Caracterizado por Ltda. — Sib k Paulo.
liar! e da gaveta. — Uni totat de à Lira.. que e rberto mediante pressa,/ uni qtradro rígido com furos on com
Novas -disposições forros para te-.
pontd:;.
exercida sõhre o initão colocado t ate- • alças de dependurar, tendo: na parte
ralmente. • A caixa é dotada. aivati, Inferior tuna base-conaI transversal tos -de autos geral.
de ii ia . botão nue aciona 1)131 conjunto: em projeção à frente e lendo à alin"Novas disposições construtiN' 8').10t;
ias' váriãs ímans em barras fixados vas em Sarros para tetos de auth3- em
de chapas e tnálas colocadas no juuL
tr:
nsx•
rior
da
caixa,
as
qáais
fazem
•sair.
ersalmente
no
q uadro Pus/elm,o) 1 geral". earacterizzdas )(elo lato de
19:•rt
De t; de setemlwo
automaticamente uuta g aveta metá- os referidos itnaus, ser colueadost,.„,,p,.„„d,„,„
a n„,eão, pe l a face,
também
em
recolocas:ao
e- para . per,- interna do trio, ele plerafidade de
Estado.
da
Gcnrges
Weisz
lica
•
existente
no
interior
da
.
n eq :
Guarabara.
caixa e sob a chapa principal,. el.t-t - ulule -e . gradursão vertical 011 lateral perfilados era "C", com, a anerhtra
"1-n.) novo modido de copiadora-. Indo dotado de dobradiçcs que pren- dos' iniales '110 quadro — • tudo Lionio voltada para baixo e-- bordrs dobra.
;e.lestaucialment e . descrito nos - relatei- das e voltadas entre si. e.stratigndem a tampa do conjunto.
Pontos irrtwterhçI
iand... vassagern, semto . que -earios, gr:rue:utente ,mostrado ims
total de 4 pontos'.
' elusos dese nhas regidanlent "es e rei- nafcta 'assim formada silo introduze•
" . 1:13.b novo modelo de
vindicado nêstcs dnieo ponto earacte . das pregas formadas no .1neido de: re..
dom", caracterizado por se conStiluirrist leo •
.n.".".nmo..:N^'
91.192
,
vestimento da teto, pregas essas que
de unta traix.a ret.? ngula.r, tte
recobrem cordel da teei n ht., papel ou
dotada Internamente de (tina
De 17 de dezembro de 19:,4
_
PACS1110 fio metálico. —Cio total de
chapa iorzellica calas . bordaN 'la(erais
TC:11-Mtl
N
571.735
.
3
pon t OS.
sã!) dobrúdJs para cima - em :ioguro.
•Nome siu fir,:fíicre: niá: Cia. InIresut
rêpe presa- note bordos later.i.5.-uesoi- de, In vestiment os. - 2 ' Mo' Grande do
De 27 de Janeiro de 19G.11
tos, c giramh) cm tórnue i5 ,,ruwç,'11;5.
•
Tr:11M .0 N." 97,113
unia nova chapa metálica cujas liorItequerer;le: Allis Cila/niers, Mann;
.`.:Nowo
triOd•nde • de pasta porta•das laterais não também dtiltrt: das
¡Vett:Hug. Company, esta/se/ceie:a em
1)
1r1
ele se.lernin 'N) ele't957 •
Mlin-aukee, Wisconsile, Estados ruk-.
ciii Ungulo . rao, para baixe,. senda
•
que o lado opôsto.'atos. pinos referiReittindietrç,:,,,g
Atheito. Grilli
São Paulo.
dos da América er(e• Norte.
dos é avrendond;a10. pari. baiXo. , !A•-Sistcmo de Coo ti ôle'•.•
1 — NOVO MOAM() de pasta port a
vitt pa co o st tue.
Dispositivo para t ravastr1110 13'
ter:11E1mile, a dita
to,s car acter izado pr
ou
'nt a .
por eleito (ta, dobra , „sia ec i a ; 71 . . documen
POrLa ... , t2 ttleil;t15:. s, torra duras. e NI
_ Reinin,Iie,i,:tiss
11,1ilareS.
,de cartolina. cartada lia parfe •
da st Ittna‘h•r ne -a 'lua§ fixa 1 9 ligli1111 -- Clif‘i,"
t
nalmenie, um eiso reto, pel que: inferior, s•:•guatto t11/1-1 linha èl'al:;',:11
1, — C . )iitr:/te lén(11). tini itrei1} Seis
11
paia travainc.o.
eesliza uma outra( chapa, que,. ainda . rern:al e dobrada segu•alo ema loolit . 's i ve / a reoritlaile, uni meio de fon%) "ele , usual i,
foi intatas. ;:aerntlint'es r
1
por d reito, de dokres, a.prescuta
que :!irnita a altura ' ttn e u m nt •-'1 0 cal/e:toe ealre o (fito similares", carecteriz-do , pelo feto
.foi-una srmi-ciriudries e lattsne. nid cure, dita • parle inferior sendo co-. ia . ia de fórça e O di to meio censive l de Se:- cone:Ruído de 1); •.1. de hastes
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MIMO N. 97.761
Tr11:110 N. 97.813
luis nervuras, sendo solidárias coai j
metal das camadas superficia13..
De 1 ' de outubro de '1957
De 17 de outubro de 125-7 •
Total de pontos, 6.
Requerente: a'Ainoel • ValacUo Leal
- Minas Gerais..
Requerente: Aluminium Labor:dó-TffliM0 N. 97.859
Aperfeiçoamento para fo. ri es Lim4Ied - aGnadá.
gão e fogareiro elétricos.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
De 19 do outubro ao 1957
relativos a processos de produção de
Pontos característicos
Req•.!;;I•ente: Nicolino -Guimarães
chapas metálicas óeas.
• 1.°). "Aperfeiçoamento para fogão e
Moerira - São Paulo,
Titulo: Nós. ° descascador d .café.
fogareiro elétricos", em que a trem- . 1.°) Aperfeiçoamentos em ou rela1.°) "Mico descascador de café" .
pe, formada pelo .suporte refratário, tivos a processo de produção do chaeesistènela aquecedora e chapa, é fixa, pas croetálicas ôcas, caracterizadas Caracterizado pelo falo de constar
caracterizada por apresentar ao eco- pelo fato dessa 'chapa metálica 'ffea de cilindro rotativo sare o qual são
.Iro um orificio transversal vertical, compreender . camadas superficiais contados dentes convenientes tine iase por uma alavanca cujo braço de metálicas planas, mantida.; eia rela- gais] a, casca do café,romprimindo-o
poténcia é uma haste vertical vira- ção de afastamento p5r anelo . de ner- contra UM anteparo fixo de borra.
'MIMO N° 97.411
vessando o dito orifício central da vuras paralelas contínuas ístectzlen. cha.
De 39 de setembro de 1057.
, l'sn total de 3 pontos.
trempe, e cuja extremidade ultra- do-se entre as camadas superficiais,
passa o plano horizontal da -chapa
Alberto Grilli - São Paulo.
Novas disposições construtivas em superior em: cerca de 5 milimetros.
,
Total de pontos' , 5.
portas para torradores de café.
Certificados expedidos
l ") "N ev as disposições construttvas em portas. para torradores de92911A10
N.
07.776café", caracterizadas pelo fato de
CERTIFICADO LXPEDIDOS EM 3 DE ABRIL DE 1961
consistirem na e,Nistèneia de salién-•
- De . 24 de setembro de 1957
eia em arco 410 face interna da porta,
Eumata Jsliilt i - São Paulo.
a certa distancia de sua periferia,
"Novo mmlélo de secador para
salièneia essa que por seu topo se
I
- •
111 ()dá
si liii (laassenta cantra o volante do cilindro roupas e tecidos"
Têrmos
Marcas
Registro3
do.
giratório do torrador, enquanto que
1
n, ilha da pona aléni da cilada salis
'ência se 'apóia contra o contórno
Reivindica-se conto pontos caracto,
abertura existente eiii correspendén- risticos . do presente pedido de Privi1
i
eia à porta na lace anterior do c on légio, os seguintes:
116.080
Palter de "Liso -,juntoresadipçlvre
1 2A9.622
1.°) Novo, moda° de secador para
312.923
Itaeolomi
e interno entre a face lateral da el- roupas e tecidos caracterizado por
j 24.9.623
Marmicoc Multi Matic
.tada sanada e as bordas corre.spoo- unut cámara externa "nlongada, do. 318:961
-.
I 249.624
dentes daaberlura. •Um total de base, alto e lados fechados, dividida .327.747
Invictaj 249.625
3 pontos.
333.030
Super Lombardi .
internamente em trés seções longilu.,
i 249.926 .
dioais lendo; ao alto, 'internamente,
334.814
Jornal. da Semana
1 249.627
um tambor de lados p erfurados•ndoiTÈlt:dUl N" 97.412
335.'741
Riso
i 249.623
damente, com um dos topos fechado
337.336
Empório das Tintas
De 30 de setembro , de 1957-•
249.629
dotado de elYen Wle Sn para fora da
338.989
Auto Empállo
249.630
• Piequeren te : Refrigeração Par: na câmara externa através •tle•urn
342.151
Jiolovo
cal em- UM deis lO(io dei mectua cà.249,631
Ltda. - Paranii.
324.824
mara externa, e sendo, o Ia 11110)1 do:
Casa Pio' X
240.682
l'ut novo mMléto de retrt,.
344:237
RadiOlandia
lado de abertura no .outro Vaio) em
249.633
gerador - Modélo de' Ctilidade.
comunicação com unta porta uo lado
346.149
Ventila
249.635
Suportes tc.bulares recurvados, , di s
oposto ao do que é dotado de man346.285
'Pensão
.
Xasson.lia
• • • -1
249.636
em posição vertical e parale -post
cai de saída do eixo do tambor.
349.195
Antbrasolin
249.639
latu rni e, cujos .segm en as rei Os fica tu
Um' total de. 2 pontos.
•
349.196
Ant/fra:sClin
em contato com o solo, coquanto as
249.639
-352.742
Caleiorgan
extremidades são fixad.fs à base pró-.
249.640
TÉ111310 N. 99.603
priament c dita do refrigerador, medi349.754 I- ERB
! 249.641
ante tinta caatoncira parafusada, na
De 4 . de janeiro de 1933
356.359
Edifico Eini,tein • .
249.642
frente do refrigerador.- 'e na parte
359.165
Creme liccia
Sudeletro S. A. - Estado cif Gua249.543
posterior parafusi das diretameint. na, nabara.
360.904
Saboa' Martela
219,614
base do joestno. s- Total de Pui362.417
line 11Avo . modéto de sui»rle par.a.
Cia. Refrigerantes . Guanabara
249.646
tos 2.
1?mpadas
elétricas.
365.395 - Garage Colombo .....
••nn••n•n••n••
dotadas cie trechos rompleados sare
OS quais pode te deslocar luva eaul
rosca interna esquerda e direita e finada em posição . actequada por
efmtra-poreas. estando uma das citadas hastes articulada por pino a alidades solidárias à Paria, enquanto
que a segunda haste, por extremidade em garfo se articula com Luxa
terceira haste, O qual, por sua vez, se
apresenta com extremidade oposta a
travessada e chavetada aeixo acion(ivel lateralmente por alavanca. -Uni total de 3 pontos..

TP.11310 N° 97.538
De 7 Ale ()titulo . ° ' de 1957

, Reivindicai:6e,s

Eia resuipo, 15 111 mi
ecnn 0 pontos característicos da invenção:
Requerente: José Zaceãria
. 1.") "Um nóvo medélo de suporie
Paulo.
para h:tomadas elétricas" caracteriTítulo: Cm novo modélo de gela. zado pelo fato de ser peneidO, internamente, de uma molda, digo, 11101:1
moda() de Utilidade.
deita
1°) l'm g oivo modélo de geladeira, de segurança constituida par uma
delgada, recurvada em f.frma
caracterizada por serem os seus dois lâmina
de ponto de interrogação, fixada pela
laterais meous desenvolvidos e oposextremidade superior nn !hl:), Por
tos, erda qual, de unta porta que meio de uma placa -de refóre, f e pagira montada, CM ambos os casoS, rafuso, a qual mola se estende- para
em dobradiças situadas na parte cor- _baixo, tendo a estretuidade 'inferior
respondente ao fundo da geladeira. solta e Voltada em diiução à ;farelo
'fotal de pontos 2.
do suporte externo eu 501)011 uva.
t e nt total de 3 pontos.
1Sl1110 N 07.662 .
De 10 deoutubro de 1957
••
lsaac ISTarcovilsh e Jr cot> Marcovith
- União Africana do St.1.*
•
"Aperfeiçoamentos elt1 relativos a
nparelros portáteis plcra cozinhar a
gás, queimadores e semelhantes".
Pontos (:aracterislicus
1. - .1parelho portátil para cozinhar, caracterizado pelo falo fle
clii ir uni resereaturto cle Os et)) e:OS
de válvula localizados lin interior do
permitir escapareservatório para
mento de gás de encootro a mit . queiInf' dor • os!.oelialo ao eeservatúrio,
sendo a válvula regulada par fitelbsmanipuit» providos externamente:, Total de p ont 0 4 11,

• itnNro N.1,9.717
De 10 de janeiro a 1953,
Cafeteira Itrasiteira . 5.
- Estado da Coa ilabara
."Pa ioda lititipla coin; cabas :finoviveis".
I.") Panela mit it ipla com cabos
amovivetie earacterizadaw por chnts séries de panelas, uma do. tipo caçarola o 'outra do tipo frigideira, encaixáveis tunas mias outras, sendo a
ri /. do tipo frigideira adaptável :Abre a Unita série, em posiçã.)
tildando. a frigideira de ,ior
diátnetro tomo lampa do coolonto.
Cul Mais de 4 pontos.

-249.647 Tabel Colite. -•.....
249.948
. Esperto ... •
249.649
249.1650
Fábrica de Cal çados Gioconda
249.651
" Cafe Sublime
Filmo
219.652
249.654
Protectoorath
249.655
-.Pirata
249.656
419 . 207
Cooperaria construções '
249.653
419.993 .Laboratório Químico Vioterápico
.
.
249.659
431.558 . SOng,ter
.,
249.660
432.025 • Juragua
1240.661
434.312
Gessy
.249.662
435.570
Thomaz
249:663 .
435.866 .NLM .-- 249.604 •
.438.648
Galeria Silvestrç,249.965
Cristal
438.805
•
249.a6
439.136 - Teimoso •
• 249.4'67
440.258 - São 1..r.Iz
•"" 1 *"' •••1" 249.668
O Dragão,'1, 4.442.094
442:095
O Dragão
ai, .“ . """i
' '249.669
.
443.900
.. -249.670
219.671
446.012
448.858
--! •".' ,249.672
1-i". '
Catita
.
...... .......... .......,.
449.600
Inco
..
'•224499.607743
449.610
Montanhezant ..4?,./•••
249.675
449.911
Aymei-e•
I
249.676
450.038
Terylene
.,:.-s
1 249.677
504.041
ARK
249.678
450.585
Canariol
..•
1249.679
450.632
Metso ""
450.655
1 249.680
Rinalbumina
1
366.166
366.553
367.114
367.249
367.796
403.163
406.082

•,. .

..1

1
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(Set-:o III)

?'arco de i
- .
Marcas

Ti;nnos

2

Registros

•
Registros

Marcas

Unnos.

I I

Café Ideal
,238.929
• Salus
285.911
328.762 - A Jerusalém
Casa ' Vermelha
329.427
333.593 ' Móveis Laranjeiras
Casa Pio X
234.086
249.761 -Mindinho
Wills-Royce
351.954
352.626
Sabonete Roval Curativo
253.102 • Philoglucol
Mont;olina
354.461
354.687 - 'piranga
357.216
desenha geométrico
353.923
Sunuann
390,033
Bryleo
360.204-- Calbacena
360.453
Panionus
260.454
Panthennus
362.814
.Gelusil
264.908
GR265.586
Vero Filtro
366.218
Ncbraska
366.346
Oliper
367.156„ Yer.On
267.420
'Jante Ramenzoni
267.634
Fi g. de galo
267.204
Siempre
267.973
Casa Le y y- Fransk,
363.167
S o liS Ranleinorti
368.169
Rttraenzoni
368.380- The Annonda Company
• Bosca,
407.811
413.441
NormUax
419.209
CanfosiU.
419 A39._ .Vasowessina
•
421.960' Joig,,
421.961
ákey
422:175
Dermwdta.
428.035
Loj as .Reunidas
428.095
Lojas. Reunidas
428.093
Lojas Reunidas:
428.101
Lojas Reunidas
429:728
Ilantonio
431.575
PoPvilar
432.719
i3ry1creern
432.721
Mord
432.722
Pinax 433.099
Goodycap
438.376
443.430
'I'anque
443.571
Pcnetrol •
443.836
Eidos do :Valle
444.294
GlObe
444.309 'Fundição Progresso
444.310
444.311 - c .U.V,

t.

249.771
249.772
240.77'4
249.774
i 49.773
1 249.776
1 249.777
44249.773
' 249 '773
249.760
249.731
249.732
249.782
249.734
249.785
249.733
919.787:.
249.738
.249.789
249.790
249.791
949.792
249.793
249.794
249.793
249.796
249.797
249.793
249.799
249.800
249.801 249.802
249.803
249.804
249.805
249.806
249.807
249.308
249.809
249.810
249.811
! 249812
249.813
249.813'
249.815
249.316
249.817249.818
249.819
249.320
249.821
249.822
249.823'
249.824
249.825
249.826 •

;

C.t1.V.•
444.3n
444.313 j e .11.V
442.352 f Joie
449.906
Caea Engenho scares, CE:reais Limitada, ...
450.013 1 I rcdotti
459.541 1.Jornal do r:a.s.si:
459.040
LalidlliOS •undini
459.050
Pontal
453.82!) ! resedema
451.369
Nc'e-1.uck'.
45 9 696 1-"c3ne
452.692
Lysoiorni Eruto
452.693
Lysoforri Bruto
452.927
Listrinn
453.192
Rafael Goasi,ari
453 242
Pratt
Whtney
453.271
Eticnal
453.494
Espasii
453,977
Asthmacida
453.694
:Nitro
454.103
Irdefonso
454.134
Vitonil
454.313
Milma
454.513
"l •vonyl Ho
454.658
A Meia Carioca
455.328
Farnir
453.944
Alantancia
455.642 4 Kik
455:653
Urania
455.673
Papae -Ncel
455.689
Verdilhão
456.132
Sentinela
456.190
A Batalha de São Paulo
456.192
Negrita'
456.902
Merino
456:204
Argos
457.220
Aclorctan
456.602
General
457.222
Afleginusin,
457.294
Dentifriciovacin
457.231
457.410
Mueller Irmãos Limitada
457.431
Sanforinda
457.572
Mundo Turfistiee
-457.608
Z Werncek •
457.807
Alfaiataria Príncipe de GE.Illes
Companhia Brasileira. de Material
459.059
459.060
Guaxupc
459.099
Gesteira Costeira
459.100
Gesteira:
459.101 • Gesteira
459.103
Gesteira
460.689
Coluinbria
461.206
Por Roger
462.524
Autitoria, Nacional
464.654
Policlínica Geral do Rio de Janeiro
464.935
Ucel
465.030
Fazenda Serra Grande

249.327-249.323
249.829
249.830
249.831
249.832
219.833
249.834
248.635
249.681
249.633
949.684
249.685
249.686
249.687
249.683
249.689
249.600
249.692
249.691
249.693
204.694,
249.695
249.696
249.697
249.698
249.700
249.699
249.70/
249.702
249.703
249.704
249.705
249.706
249,707
249.708
249.710
249.709
249.711
249.712
249.713,
249.714
249.715
249:716
249.717
249.713.
219.719
249.720
249.721,
249,722
249.723
249.724
249.725
249.726
249.727
249.728
249.729
249.730

Verba -Pancárict

1

aula de RecolhimentO
Preço: "á r$ 0,40
,

- VENDA:- AvinIda Rodrigues Alves, 1: Agência I - Ministério da Fazenda
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MARCAS DEPOSITADAS

1

Publicaçío feita de aciirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data cift publicação começarázs
• o.ts oposições ao Departament0
Madona' da Propriedade Industriai aqueles que se julratetn prejudicados com a concessão do registro requerido

correr o prazo de GO dias para o deferime:ito clo pedido, Duratite Use prazo poderim4aprescntar
OSIMIMn

• Termo n. 9 523.93S, de 12-1-62
:onsclho Centriil MetropOlitano da S.o;;e:.acic São Vicente de Paula da
Estado de 'São Paulo
São Paulo

O SAMARITANO
End. Brasileira

•n••nn•n•n•n••n/n

Termos as. 523.9-14 e 523.945, de
12-1-62
Pd: El -Cia. Ltda. Rio Grande do Sul

SANTA ROSA —
Ind. Brasileira

;

Classe 32
Classe 50
Revistas; jornais; programas radoifõni. Para dis •Inguir: Bilhetes,. ingressos,. int:
cos c cinematográficos
pressos, passagens (aéreas, ferroviá•
rias, marítimas c rodoviárias)
523.939,
de
12-1-62
.
9
Termo n.
Classe 21
Lookan indústria e Comércio de MáArtigos da classe
quinas de Costura Ltda.
Tertuu n. 9 523.946, de 12-1-62
Coppánar Comercial e Representações
Ltda.
Sào Paulo -

E[N
.;

meias; pai tós; palas; pulôveres; pila.
Térmo • n.9 523.950, de 12-1-62
"Scrpar" Comercial Importadora Ltda,
mas: soutiens, taillcurs c vestidos
' São Paulo
Termo ar." • 523. 957, d .e. 12-1-62
SERrAR
Lubrialso
Lubrifit.antes Alta Soro.
Ind. Brasileira• cabana Ltda.
Sãc Patik.
•
Classe 11
Artigos da classe

LUBRIALSO
•
'Ind. BrAsileira

Termo n." 523. )5l. de 12-'..."5:
V. F. de Farias
São 'Paulo

Classe
Álcool motor, gri,xas
gaso.
Lua refinada, querosene; óleos ltibrifi.
cantes: óleos paar, amortecedores, e pe.
irá leo refinado, oleos dstinadeos á iltt.
minação c. ao aqueciment,

POLICOLOR
'PINGUE MO E
RECUPERAÇXO
DE PLASTICOE
- EM GERAL

OOKAN

Classe 28
Titulo de Estabelecimento

D. BRASILEIRA

Termo n." 523.952, de 12-14.7

•

SUAR
nd. -Brnsi oira
. Classe 3C ••

Marcela-n.1.-i Esperança Lida
São Paulo
-

Classe 6
Para distinguir máquinas de custara

Tisno n,' 523.940. de 12-1-62
oJsé Moreira Dias
MMas Gerais -

J.CAR
MOREIRA
AT INGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESPERANÇA
Incl. Brasileire

e

IND. BRASIL-EIRA
Classe 5
Para discri ninar aparelhos eletrônicos
domésticos,' nparelhos fotográficos, radiofónicos.
cinematográficos, • discos
gravados, etc..
• 'Termo n.", 523.9-17. de 12-1-62
Conservadora de Balanças "ABC."
' Ltda.
São Paulo

Têrrno n. 9 523.941, de 12-1-62
Laborat;..rio Fotográfico Colornewn
Ltda.
São Paulo

COLORNEW
IND. fiRASILEtRti

Classe 8
Artigos da classe

Le i RA,
Classe 50
Pára discriminar serviços cNecutados
em conservação de balanças
Termo n. 9 523.948, de 12-1-62
Orlando Brossi
São Paulo

Termo n." 523.953, de • 12-1-62
Bõ.• -a Leitura Ejitóra S. A.
São
• • Paulo,

CLUBE DE •

Classc 16 -

GRANDES AUTORES

Artigos da classe

Termos as. 523.954 e 523.955, de. -12-1-62
Vicente Rotrian Simon c Francisco
Roman Simon
São Paulo
•

RO/SAN
-Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhoras
crianças
•
Classe 35
Saltos, solas e solados

e

Panificadora Amável Ltda. -

São Paulo

•AMAVEL
Ind. Brasileira
- CLasse 50

Termo • a." 523 . 961, de 1 2-1- 62
Indústria Mecânica \Vinte Star Ltda.
São Paulo

•• WRITE grAR
•
tirAsileira
Classe 50
Impresos: cartas, envelopes, duphcatas,
faturas, recibos, cartões comerciais €
• de visitas
Termo n.' 523. 962, de 12-1-62
Administradora Franco Paulista S. A.
São Paulo

'FRANCO

PAULISTA

'Ind.

Brasileira.

-

Impressos: cartas, envelopes, duplica'
tas, faturas, recibos, cartões comerciais
e de visitas

Destinada a assinalar , e distinguir um
, baile organirodo pelos componentes
Classe 33
da Comissão de Festas do 4, 9 Ano da Para discriminar titulo de estabeleci.
Faculdade de Farmácia c Odontologia riento . de atividade não comercial, esde Ribeirão Preto, .a propaganda e os éritôrio de assuntos físico-contábeis, etc.
impressos referenks ao mesmo
Têrmo n,° 523.949, de 12-1-62
Termo n. 9 523.943, de 12-1-62
Artcf- f.os de Papel Real S. A.
Indústria de Madeiras Buriti Ltda.
São Paulo
, Paraná

Casse 16
•
. Nstinada a assinalar c distinnnir Am. • deitas va.:2 constr.:çã-

AREISX
Ind. Braelleiru

TiTnio n.9 523.955, de 12-1-62

• BAILE DAS
NAÇOES
'Classe 33

BURITI
iitas I3rasileirt

Termo a.'" 523.960, de 12-1-62
Areiex — Matcria:s de Construção
Ltda,
Sl".: 0 Paulo

Classe 4

Classe 32
Livros impressos

Termo n. 9 523.942. de 124-62
Comissão de Festas do 4. 9 Ano da
'. 1i)cu1dade de Farmácia c Odontologia de Ribeirão Preto
São. Paulo

,

Calçados para homens, senhoras e
c,rianças .

Madeiras

Clases: 6 e 3
Artigos das classes

,

Termo a. 9 52.959. de 12-1-62
Criações Elmar Ltda.
São Paul'

R E Â.
, „Cri a: Brasileira
•
• Classe 38
Artefatos c/e papel

Termo n. 9 523.956, de 12-1-62
Fábrica de Luvas Belga Ltda.

São Paulo

BELGÃ‘
Ind. Brasileira

Classe 50
Administração de bens
Tênno n. 9 523.963, ,de 12-1-62

Hotel Havaí Ltda.
' São Paulo

HAVAI
Classe .11
Para distinguir genériczanente substlin
tãncias alimenticias
Tèrmo u.9 523.964, de 12-1-62

Classe 36
Quimica Nacional "Qii:mional"
Aventais; blusasã Kosõesá casacos; cole.
São Paulo
tes; chales; eachecols; c-olarinhos, coms_una
ovED S
binações: calças; ceroulas; calções; camisas: carnisetaas, camisolas: calças de
senhoras e de crianças dominós; fraldas;
Classe 1
gravatas; gorros; luvas,- mantcaust

rerniz c impermeabilizante

Lida

-
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Te:mio n. 9523.965 ,:le 12-1-62
Antonio Nunes 6. Santos Ltda.
• São Pauli)
MARCIA

ID:ARIO

Ind.

Brasileira

Clas.;e 10
Artigos da classe
Tmos ns. 523.968 * c 523.965, de
'12-1-62
•
. Phiviotécnica Ltda.
São Paulo

Março de 1932

Termo n. 9 523.976, de 12-1-62
Termo n.9 523.982, de 12-1-62
‘Vaigain --- Tapeçaria e Decorações Astrofiltn
Produtora Cinematográth
Ltda.
Ltda.
São" Paulo
São Paulo
1~Mer •

WAIGAM

Classe 36
Calçados para hcrnens senhoras e
crianças
Termo O." 523.966, de 1,2-1-62
• Tyrrell do Brasil Ltda.
São Paulo
YRRELL

OFICIAI (Seção III)

IND. BRASILEIRA

Temi° n.9 523.977, de 12-1-62 .
E. J. E. - 1. Empresa Jornalistica
Edit4ra Ltda.
Sã.o Paulo.

PLINIOTSCNI C A
Ind.. Brasileira

ASTROFILM
IND. BRASILEIRA
Classe 32
Para distinguir filmes revelados

Termo • n.'•523.97S, de 12-1-62
•
Termo n.9 523.971, de 12-1-62
B,g — Inms Imóveis em Geral Ltda. E. J . E. L. EtliPrósa Jornalística
Editóm Ltda.
São Paulo
• São Paulo

MARCORIZA

BIT_BONS
EM --

il:wIS

E.J.E.L.-EMPRÉSA
JORNALIST I CA
EDITORA LTDA.

GERAL LTDA
Nome Comercial
Termo n. 9 523.972, dc 12-1-62
PestauraVe e Pizzari• a Paálicéia Ltda.
São Paulo
•

•

- Ciwse 11

.
Adiar-, da classe

RAD1OTÉCNICA
RUBRK LTDA.

Térmo ri.' 523.973, 8c 12-1-62
José Amarante Junqueira e Jorge Hum. bento Pizarro
São Paulo

QUENTINHA

Nome Com,:

Ind.' Brasileira'
Classe 35
Artigos da classe •

• 'TC:rtno n," 523.980. ce 111-62
Emprciobras
Empreiteira de Mão
de Obra Ltda.
Térino n." 523.974. de 12-1-62
São Putdo
José Atrarante Junqueira e Jorge Hum-1
berto Pizarto
São Paulo
•

COZINHAS
BRASILEIRAS

1

Classes: 41, 42
43
Preparo de refeições em geral
Tèrmo ri." 523.975, de 12-1-62
Paraieo das /Máquinas Ltda.
São Paulo

•PARAIZO
IND. BRASILEIRA

1

PIPREIOBRAS

Classe 6
Destinada a assinalar e distiaguir máquinas industriais e suas partes integrantes "
,Tenno 11.9 523.991, de 12-1-62
Helmuth Dockliorn
Paraná
/SERRARIA\

IND. BRASILEIRA
Classe 22
Artigos da classe

Classe 16
Destinada zi_assinalar e distiaguir
• deitas paar construção

Termo n.° 523.985, de 12-1-62
Radiotécnic,a 'Rubra" Ltda.
São Paulo ,

Termo ri.' 523.992, de 12-1-62
Expresso Rodoviário Atlântico Ltda.
:dão. Paulo

ATLINTICO
•Ind . Brasileira

•

RUBRA

Tertno n." 523.979, de 12;1-62
Raclotécnica "Rubra" Ltda.
São Paulo

';'4,InVdriSeira

SANTA TEREZINEA.
X Ind. Brasileira

Noine Coniercial

A PAULICEIA.
Ind. Brasileira

VITÓRIA
(Ind. Brasileira,

Termo n. 9 523.990. Cie 12-'1-62
Sociedade Mecánica Umuarama Lida.

Termo it." 523.970, de 12-1-62
g ig — 13k.)lis imóveis ccn Geral Ltda.
• "São P.mlá

Classe 50
!mores:aos e mge ra!

Termo n.9 523.989, de 12-1-62
Comercial Vitória Ltda.
Paraná
.

BOQUE1RÃO-CAFÉ, BAR,I
RESTAURANTE
• I
E P1Z AR1A

Termo
523.954, de 12-1-62
Beneficiamento -de Fios "Marcoriza''
Ltda.
•
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: livros mipressos, folhe,
tos, álbuns impressos, revistas, jornais,
inúsicas impressas, almanaques e publicaçõ2s impressas

Classe 21
Artigos da classe

Classe 50
Destinada a assinalar e dist:unir o
timbre da sociedade a ser aplicado era
papéis de carta. memorandos, envelopes, cartões comerciais e de visiats, duplicatas e promissórias

Classes: 41, 42. 43 e 44
Artigos das classes

BIG
.Brasilei.r'a •

e

Termo n.9 523.983, de 12-1-62
Vazquer, 6 Reigacla
São Paulo

Classe 5 •
,Classe 6 •
Artigos da classe

..t

MARAMA'
Ind. Brasileir

•111.

Classe 34

Para distinguir: Tapetes, cortinas. cortinados, -passadeiras. capachos, linóleos,
oleados, encerados e panos para assoalhos e paredes

Têrtno ri.9 523.988, de 12-1-62
Auto Peças Umuarama Ltda.
Paraná

IND. BRASILEIRA

-Classe 50
Impressos em geral
Têrcno n." 523.993. de 12-1-62
Irmãos Jardim
Cia. Ltda.
, Pararia

POSTO SIIELL.
Ind. Brasileira
Classe 50
.
Destinado a assinalar e distinguir, o
timbre da sociedade a ser aplicado em
• papéis de carta. memorandos, encetoTermo n." 523.986, de 12-1-62
Empre=a Cinematográfica I-laway Ltda. Pes. faturas, duplicatas e pr..nnissóripãClasse 8
Artigos da classi.

C 11§ PReépN
.

Termo n.9 523.994, de 12-1-62
.Albano Coelho Gonçalves
São Paulo
BAR E RESTAURANTE "A SEREIA

IND. BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe
Terme: n. 9 523 .981. de– 12-1-62
Pesca "Gtoirujá Ltda.
São Paulo
• •

GUARWA
IND. BRASILEIRA

- Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 523.987. de 12-1-,62
Tud,..uno S. A. — Administração de
Bens
São Paulc

TUDAia

•

()lu •

Classes: 41. 42, 43 e 44
Titulo de Estaebleclmento
Térino n." 523.996, de 12-1-62
Tomás Cabrcra Cabrera ••
São Paulo,

.

CANARIAS

Brrnilóira

f.3
Impresos para tis6'erin:41iejtics. dupli.Classe 41
Classe 6
•
catas, envelopfes1 faturas, .noNs promisPara distinguir máquinas de costima, Para distinguir peixes, peixes a mris- sórias, papel cle correspondeacia e re- Para distinguir os artigos da classe:
máquinas de lavar e bombas de água coS crn conserva, em salmoura, th ex- cibos. Imprc:sos eni eat4azoà, pl2cas. Artigos de vestuário de pu a sorte,
. para uso accnéstico
trato, em calda, em pasta e rn geléia tabuletas e veículos. Bilhetes imprelssos itIclusive de .esporte e ara crianças
Clai"s
e

Sexta-feira 2
Termo n.9 523.995, de 12-1-67
Tomás Ca brer a Cabrera
São Paulo

Tiirmos ns. 524.004 e 524 . 305, de
12-1-62
Gentil Olici Cardilli
São Paulo

'2125.A.129.4à25V..

O J.O

URII
indo Brasileira

DUA R

Classe 38
Papel higiénico

CRI ST ALEU14—DC
Ina.
Classe 4
Para distinguir: Madeiras brtv-as e beneficiadas. aplainadas, resserrados, enbos de vassouras, caixas desarmadas,
forro, assoalhas e celulose
'Termo a." 524.000. de 12-1-62
Feiras Rodantes Brasileiras S . A.
São Paulo

FEIRKS RODANTES8RASIi.EIRÀ S.

S eg%

0

‘

Termo n." 524. 006. de. 121-62
Oscar Duarte
São Paulo

_G

Termo n." 523.999, de 12-1-62
Centro dos Silicenes 'Crisialetnn-D"
Ltd:i .
São /Paulo

AMERICANA
--_---Ind. Braelleire
C! asee 40
Artigos da classe
'ermo n,.. 9 524.00.3. de 12-1-62
Prasac:si..o uSbdit t
S.;:o Pilo

SÃO FRANCISCO

T

T

E

aiffineta.W.

-

Classe 32
Programas te.le-radiotórucos
• Termos os. 524 . l 9 e 524 020. de
12-1-67
raia ti c Cosm.::: 1'!d ricas Comerciais
Ltda.
Ltda .
Guan. d.:. 1 ra

Ind. Brasileira
Classe 13
Artigos da classe

CI:P.se 37
Programas tele-radio/Ou:Los
Te. mo a." 524. 015. cie 12-1-67
R.Lio R .o Lida.
Guanabara

I Termos os. 524.007 e 524 008. de.
- . 12-1-62
CofaCo — Fabricai:ora de Correias
Ltda.
São P;u10

Indústria Brasileira

CuP,ACu
k Ind. Brasileira

Classe -11
SuLos de frutas uscidos na alimentação
Classe 43
Sucos de frutas usados como refri.
gerantes

Clar:,e • 3Ç,
C1tvis..e 31
Artigos da classe

Termo a." 524 . 022. de 12-1-62
Ccinpanbia Calçado Cark
São Paulo

Termo n." 524 . 009, de 12-1-62
irultistrla /Vier:única - Titan" Lida
Guanabara

jítian

.

Classe 32
Programas tele-radiofiinicos
Termo a."

52:4..016, de
Rá no, R:o Ltda.

LONA-LOAFER O

12:1 t2

CALÇADO DA JUVENTUDE

IDE TODAS AS IDADES

Guanabara
Classe 36
Para nista/g uir: Calçados em geral

Clussv 6
Máquinas para lixar assoalhos,. guinchos
de fricção para construção civil. serras
circulares

Têm ° n.9 524 . 023, de 12-1-62
T e ce gem Sarrento - Ltda .
São Paulo

,Têrtno n. 9 524 . 010, de 12-1-62
Alvaro Bo.itsan
Rio de janeiro

SORRENTG
'Tndustria BrÀleira
Clar,se 23
Artigos chi classe

NY2110. Cern:PCL.1'1

Termos as. 524.001 e 524 .002, de
12-1-62
Helio Silva Ei Cia
São Paulo

Trrno a.'' 524.018, de 12-1-62
Ra _no R:o Ltda.
Guanabara

Clas e 33
Classe 41
Artigos da classe

sa. Riu].

Classe 32
Programas racl:efõnicos

Ti:rmo n." 524.014, de 12-%.62
R io Rio Ltda .
Guanabara

Tnd. Brasileira

Termo n.' 523. 997, de 12-1-62
• Mann:mit S . A. Indústria de Papel
e CAulose

"PEÇA O
4
QUE QUIZER"

•

opesem......ffleffillofflaMerMan•aerry.....1111fflo

....lasse :36
Titulo de Estabelecimento

Teimo!). '-• 523. 993, de 12-1-62
Radio Clube de Manha S . A.
São Paulo

Março de 1962 863

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Tèrmos n.s. 524.024 a 521.09, de
17-1-67
Vibar Indústria e Crenercio S. À.
" ViCSil
S:20 Paulo

aasse 2

Inseticidas.
Teimo n.' 524.011. de 12-1-62
João Batista Alves da Costa
Pernambuco

Classe 32
Proilratna.-s tele-radio roia i,:os

DUFORM
Industria.Brasileire

Té. fia o -n. 9 521.017, de 12-1-62
Rá :lio Rio Lida. •
Gni; na bilra

Classe 5
Classe 6
Artigos da elasso
Classe 7
Classe 8
Classe 11
Casse .21
Artigcs da, classe

Indústria Brasileira
n

Clusse 41
. al:fnenticias

Ni a:5

Timuo u.9 524 .012. de 12-1-62
Auto MecãMca jaci Ltda.
Guanabara

n..9 524.034, de 12-1-62
Lynxfiiin Ltda.
São Pauto

Auto Mecanicá
JAC1
Clas.res.: 6. 8. 11. 7 1 e 3?
T,i1u10 de E:A:A-ir:1:2[r

41,

y
te !e -rad:01iia.,

,

Classe

A rtitesa classe

4
DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

864 Sexta-fiera 2

Março de 15'-32
•

Urino o." 524 .051, de 12-1-62
Vasilhames Apostólico Ltda.
São Paulo

Tértno • ti." 324.042, de 12-1-62 Tèrtno n." 524.030, 'Ck! 12-1-62
Companhia' Fabricadora de Companhia Paulista de OleoS Veget a is
Cola o
. São Paulo
Peças
São Paulo •

1 V A'
C OS P
Indústria-Brasileira
Classe 41
Artigos da classe

APOSTóLICO
Indústria Bradileira
Classe 14 •
Vasilhames de ,,idro em geral.

Termo n." 524.044. de 12-1-62
Indústria de Artefatos de Couro Toé§
Po:leres- Ltda .
São Paulo

Térrno n." 524 .052. de .12-1-62
Lynsfilm Ltda
São Paulo

TE2S PODERES
Indústria Brasilei

•
Classe 6
. Artigos da classe
Térmo n." 524.031, de 12-1-62
Cofap .-- Companhia Fabricadora Ge
Peças
São Pauto
Classe 21
tigos da classe
Tèrmo n." 524.033, de 12-1-62
_ Domingos 6 Martins Ltda
•
"ia Paulo

Y N X F I.L

Têm° n." 524 .053, de 12,1-62
Rede — Representações 1: tda •
São Paulo

Trino a." 524 ..045, de 14-1-62Transportadora "Lancaster" Ltda.
São Paulo

REDE-REPRESENTAOES
LTDA.
,

-

Classe 33
Transportes rodoviários em geral

Mercearia

Nome axnercial

Termo n." 524.035, de 1/-1-62
Jornais da Ararao„uarense Ltda.
-São Paulo

Têrmo ii." 524.047, de 12-1-62
Leõpold Brehtu
São Paulo

VIAGEM EM.VOLTA
1-.0 MUNDO NO BALÃO...

UIVA

DIARIO DE
. FERNANDOPOLIS

Classe 33
Artigos da classe

Classe 32
Jornais e revistas
nnn •••••n••n•

Tirrtno n." 524 .036. de 121 -67,
Rede — Representações f-tclac
- São Paulc

Térnion. " 524 -.048. de 12-1-62
Lynz.filin Ltda .
São Paulo

LYNXFILM LTDA.‘

R E. D
Classe 50
Impres3os em geral
Térmo a." 524 .037, de 12-1-62
"Maspoli" — Materiais Para Coas-'
truçes Ltda.
Sio Rxtdo

MASPOLà
Clasze 16
Trinos Os. 524.039 a 524 .041, de
12-1-62
Wron7 6 Gask0
São Paulo

UIVE R N Y L

'Indústria BrGsileira
Classe 22
Clt.sse 2 ,
Classe 3G
Artigos da classe Tisrmil a." 524 .043, de 12.1-62
Casa Ferreira Auto Pepas e Acessó.
rios Lt da.
Paulo
g

Nome Civil
Têromú n." 524.050, de 12-1-62
Jornais da A raraquarense Ltda.
.
São Paulo

O CORREIO DE,(- 1
'SANTA 'Fr LO SU L

,

Classe 32
Jornais e revistas
Têrtno n." 524.049, de 12-1-62
Serviço Informativo da
CoÁsuS.:.a
Indústria
-Sãc, Paulo • e

-CONSULTA-.SERVIÇO
INFORMATI VO DA -

INDUSTRIA
Nome Civil

Urino n." 524.059, de 12-1-62
Murisa Gabr:el da Costa Ortig3
Guanabara

Nome Comeria

Ti• rtno n.° 524.055; de 12-1-62
Dominus Editóra S. A.
São Paulo
.

DOMINUS EDITORA'
Nome Comercial
•n•n.n

Tèrmo o." 524.056, -ele- 12-1-62
Caravelle — Indstria de Passamanarla
Ltda. .
São Paulo

Classe 28
Capa de plástico própria para assento
de automóveis
Tèrmo n." 524.060, de 12-1-62
Maria Gabriel da Costa Ortiga
Guanabara

,CARAVELLE,
,
Industrio

Brasileira
Classe 2-1
Passainanaria

Classe 28
Capas de plástico próprias para cobertura e proteção de motonetas

Urino re 524.058, de 14-1-62
Trefil --- Auto Comércio c Iadstria de
erros Ltda .
São Paulo

Têrmo o.' 524.062. de 12-1-62
Auto Mecânica Vo-Wa Ltda.
São Paulo

1./

,„..AU..TP:,•;ITREFICrr
Andustrla Draallelp!
Classe 50
Impressos em geral
Tèrmo o.' 524.063, de 12-1-62
AutO Mecânica Vo-Wa Ltda.
SKo Paulo

AUTO MECÂNICAI
VO--WA LTDA.
Nome Comercial

Classes: 6, 7, 21 e..33
Insígnia comercial
Teimo n." 524 .064, de 11-1-62
Laboratório Lisarb Ltda.
Guanabara

"GOOD
!AFV.'
_

ÇASh FERREIRA
Classe 21
Artigos da elas"?

Classe 8
Lustres, abajours, candelabros, pla•
foniers, refletores, quebra luzes, para
lâmpaacls, arandelas, colunas, lanternas, porta-lâmpadas

Classe '14
Vasilhames ;',e vidro em geral

• JORNAIS DA
ARARAQUARENSE
LTDA.

çp)P Classes: 41, 42 e 4 1-

Dr.•11e1ra

Tèrino a.' 524.054, de 14-1-62
. Vasitex Vasilhames Ltda.
São Paulo

Tèrino n." 524.046, de 12-1-62
Jornais da Araraquarense Ltda .
São Paulo

tz5'

•

Classe 8
Artigos da classe

Classe 35 .
Artigos da classe

LANCASTER
9. O Paulo-Capitl ,

Termo n." 524 .057, de 12-1-62
Irmãos Ricci Ltda
São Paulo - —

INDÚSTRIA BRASILE:MA

1)0 NúMEIZO DE HOJE : Cr$ 2,00

Classe 43
Artigos da clame

