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EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

N.0 ,110.955 - Nevo tipo de proPrivilégio de Invenção Deferidos Republicado por ferem saído com in- paganda comercial e outros - requecorreções
rente: Rubens Patruni,
N.° 111,168 - N8vo modelo de
Termo 108.722 - Processo para a um dispositivo de proteção para pasobtenção de moeria* termoplásticas. ex. tas em arquivos, discos e livros pansiveis - requerente: Cicomi - requerente: Maioria de Chaves CarCompagnie In-ernationale pour le Com- valho,
merca et l'Industrie - Republicado.
N.° 111.192 - Nevo tipo de ferro
N.0 115.705 - Processo para a fa- de passar. com Nuncionamento a gás
bricação de peegnenos 18-oxigenados - - requerente: Petrus Paulus Voreerequerente: Ciba Société Ananyme
(Ciba Aktiengesellschaft) - RepuN.° 114.237 - Cama com gavetas
blicado.
embutidas - Marcelo Marines tt Cia.
N.° 116.412 - Esponja p.s ica Ltda.
N.° 132.659 - Nevo tipo de Nelicom uma camada de abrasivo em uma
ula para descarga de ágtie em saniou mais face - requerente: Sivat
Indústria de Abrasivos S. A. - Re- tários - requerente: Manoel Roclrieuea de CMiveira..
publicado.
N. 0 132.830 - Niivo tipo de pente
N.° 118.463 - Beneficiamento de
minérios - requerente: Arthur D. Lit. para correr cabelo ----"requerente: Jode
Ulisses Cardos.
tle, Inc.- Republicado.
N.° 133.121 - Nay° tipo de proN.° 119.777 - Processo para a pro. tetor
para tinteiro - requerente: Nadução ale ãcido-adipico - .requerente:
Scientific Deeign Company. Inc. - kamura Hideo.
N.° 133.145 - Nevo tipo de estojo
Republicado.
N.° 119.778 - Relé seletor de có- de maquilagem ilumin a do - requedigo - de Telefonaktiebolaget L. M. rente: André Stamo.
Ericsson - Republicado.
Modêlo industrial Indeferidos

Rio, 27 de Nevembro de 1962
Diversos
Termo 129.569 - Sandoz S. A.
- privilegio de invenção - Torno
sem feito o despacho que mandou arquiver o processo, determinando seja
dado prosseguimento ao mesmo.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
S. A. Corrêa da Silva Indústria e
Comércio - no recurso interposto ao
indeferimento do termo 216.119 marca: Life - Tendo em viste o recurso interposto, e considerando que
a marca registranda se destina exclusivamente a assinalar - cintas, mode.
!adoras elásticas, - ao passo que as
marcas havidas como impeditiva* visam assinalar artigo de fina e natureza muito diferentes de modo que,
embora semelhantes os nomes, nem
por isso os consumidores podem ser
induzidos a erro ou engano, resolvo,
de meai-do com o despacho que Indeferiu o pedido, para o efeito de conceder o registro requerido, nos termos
dos exemplares de fla.
Norificaçéjo - É convidado: Indústrias Sabão e Óleos Lubosa S. A. a
joine areCer a este Departamento, a
fim de efetuar o pagamento da taxa
final o termo 128.896 - merca: *ovni L.B.C.
..-.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
fio. 21 de Novembro de 1942
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da L•I
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dar dia.
_ para eventuais ¡untadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhuin in'eressado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a
fim de efetuarem o pagamento da taxa
final concernente à expediç ãn dos respectivos certificadas dentro do prazo
de s ea- enta di-s --na forma do paréy a •fo ertign 134 do Migo
da Proplieciade Industrial.

Privilégio de Inve. nção Indeferidos
N.° 94.479 - Nevo tipo de Vige
infantil - requerente: Clementina Aliais.
Processo de proN.° 1C)2.,71•9
mover urna. seleção arbitrãria re.
querente: Manoel Pereira de Araujo.
34.° 110.232 - Nova carteira de
corttrale de pagamentos - requerente:
J04 Maria ferreira Neto.
N.° 132.856 NU° tipo de se~ideie* e adubadetra manual - requerente: Nakinnure HW*.
Modtlo de Utilidades Indeferidos
N.° 88.291 - Nevo tipo de ferradura para calçados - de Ivaristo Salvador Salvadá.

N.° 93.384 - Navio tipo de arandela para banheiro - Plorizel Parreda.
N.° 95.145 - N6vo tipo de tampa
para cachimbos de fogriea a gás Roque Smigliani Ferrari.
N.0 104.296 - NOvo modelo de
porta-gravatas -- de Nelson Moretz
Soim Bueno.
N.° 108.714 - Um original cabide
para calcas - requerente: Nis-Johannsen Holm.

N.° 110.175 - De Millus Cometi,.
cio e Indústria de Roupas Ltda. Cumpra a exigência.
N.0 110.251 - João Maria Souza
Lopes - Cumpra a exigência.
N.° 110.276 - Eversharp, Inc. Cumpra a exigência.
N.° 110,876 - Oran Orani
Cumpra a exigancia,
Diversos
N.° 124.343 - Sika S. A. Produtos Químicos Para Construção - Arquive-se - Republicado por ter with)
com incorreções.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE MARCAS
Rio; '27 de Novembro de 1962
No' ificação
Ume vez decorrido o prazo de"'rea

curso previsto pelo artigo 145 de . 1-44'

n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez`alias
- para ventuaia juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado. (içam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento e
fim de efetuarem o pageme.nto da
taxa final 'concernente à expedirão rins
respectivos certificados dentro dn pra..
zo de sessenta dias - na forma do
parágrafo único do (trigo 131 de Ce..
N.° 107.898 - Nevo modelo de digo da Propriedade Industrial.
camisa - de: Marcos Minkoves.
N.° 132.292 - N8vo modelo de
Marcas Deferidas
assento para bacia sanitária - de
Metalúrgica e Estamparia Meuá Ltda.
N.° 380.971
Plastisolda -eclas.as
N.° 132.623 - N8vo tipo de regis- se 28 - "Plaatitolda" Indústria "etCo.
tro de casamento - de Edlson Bi- mércio Ltda.
tencourt Alves.
N.° 387.990 - Tarugan - classe
N.° 132.624 - Nevo tipo de ca- 3 - Lab. Farmeceuticos Espasil S.A.
derneta registro de casamento - reN.° 389.396 - Hydor
clds4 6
querente: Edison Bitencourt Alves.
- Centra' S. A. Comércio e Industria
Návo tipo de foto- - Substituindo-se "linotipo" por "máN.9 132.625
grafias em bloco - de: Edison
quina de impressão" e excluindo;se
court Alves.
"aparelhos corta frios" • "cortinas au.N.° 132.719 - Nevo tipo de belisa tomáticas".
espoite para senhoras - requerente:
N.° 393.865 - C1emy - classe 1
Distribuidora Clemy Ltda. - Com
Thereza Lopes Saltes.
N.° 132.723. - Navo tipo de cin- exclusão de "zinco".
zeiro contra incêndio -- de Durval de
N.° 390.873 - O. V. A. C. classe 6 - O. V. A. C. Organização
Oliveira Velho Filho.
N.° 132.756 - Nolvo • original de Vendas a Credito Ltda.
it..
N.° 302.046 - ging - classe 1
modelo de Ilustração e marcação de
cartas de baralhos - de Scala Editóra - Auto-Partes Brasileira Ltda. .
N.° 392.047 - King - classe 1
e Propaganda Ltda.
- Auto-Partes Brasileira Ltda.
Exigénciaa
N.° 392.094 - Formauto - clasao,
N.° 87,750 - Companhia carioca 6 - Formam° Import. • Comércio
de Indústrias Plásticas - Cumpra a Lida.
exigência.
• N' Vil . 434
Ca'met's N.°109.653 -a- Maurice Lebenthal 3 - Labs. Farmaceuticos Exaatui
- Cempre a oxigenei%
S. A.
•
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WRIO OFICIAL (Seção III)

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicaçàc: f. nos
DEPARTAMENTO DE IMFi RENSA NACIONAL
jornais, diàriam ente,
OMETOR GERA/ ' •
15 horas, caiai) aos -sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão faz-10 até el3
omare oo sciaviço oa punticscões
c.EFE Ofi• seçAo oe RaoaçÃo
11,30 horas.
.'FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pedi/len- MURILO FERREIRA ALVES lei à matéria retribuída, nos
• DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, desac.!..cs lii
verão ser forMuladas por es0.boaioaaa ao •xped)o. nta do Oopartarnon*O
sacie
crito, â Seçãn de Redação, das
.ds Propelodaadee inciamottrom do Mtnidté..,o
9 -ás 17,30 horas, no máxima
inee4orreei • Coort‘reda
eté 72 horas após ,a siada (WS
Impresso nes °flo p /esc° Deperterntnto os In prensa Nacional
órgãos oficiais.
•- Os O
: riginais deverão seri
ASSINAl'URAS
dactilografadas e autenticados,:;
..
ressalvadas, por . quemae ' . cli-í REPAIMÇÕES E PAR -MI:LARES .
-FLINcioNÁittoS
.
ri-ito, rasuras e emendas..- i.
Capital e Interior:
Capital .e Interior
aia o
•. - Excetaadas as p.'
. . . Cr$' . 600,00 Semestre . , ,, Cr$
450,00
exterior, que serão sempre Seestre
i m
no
•
t
Cr$
1.200,00
•
Ano
• •'• • •
..
.
Cr$
900.00
• amiais,. (Is assinalaras poderExterior: f'
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer epa-t
I
eu, pot seis meses ou um
A no • , • • • • • • Cr$ 1.300,00 Ano . . . . .
Cr$ 1.000,00
As assinaturas vencidas.
poderão ser suspensas sem' parte',uP erice- do enderka vão continuidade . no ..recebinie~
impressos o número do talão figs jornais, devem os ti. 53i121aviso prévio..
Para facilitar aos assinantes de registro, o Mês.e ano em (es providenciw a respectiva
renovação coal-- antecedência
verificação do prazo de vali- que findará.:
A fim dr .critar . solução de mínimo, de trinta (30) dias..
clfule' de suas assinaturas, :na

EXPEDIENtE.

N.° 373.218 - Marajó - classe
41 - Indústria e ComercioeMaati Pat
N.° 381.930 - "Sumindo. Su- checo Ltda. - Concedo a restauração.
mindo... Sumiu!. - Combata a casH.° 375.740 ,- Santa Adens pa rápida e facilmente afastando o
classe 53 ---:- Ind. Gráfica Kolorset
•periga da calvície com a Loção Res- Ltda. -- Concedo a restauração.
•teuradoia Juvênia" - classe 48.
Bozzano S. A. Cómercial e Importa- . N.° 379.996 - Boa Sorte - classe
dora - De acôrdo com . o art. 121 do 40 - Jayme 'Fingerman -. Concedo
a restauração.
Código.
N.° 381.150 Glob.etour - das..
:• Frase de Propadanda Deferida
se 50 - Globetour Passagens e TurisUma sentinela de mo Internacional Ltda. - Concedo a
N.° 381.905
sua economia - classes 41 - 42 - res'auração..
43 e 46 - Armazena São Domingos
N.°-382.144 - Norris ---- classe 39
S. A. Importação e Cornéecio -- Metalúrgico Levorin S. A. - Conactirdo com o art. 121 do Código.
cedo a restauração.
Expressio de Propaganda Deferida

Titulo de Estabelecimento Daárido
N.° , 389.807 - Egrégio - classes
41 - 42 -- 43 - Bar e Lanches
"Egrégio" Ltda. -.' De acôrdo com o
• art.'_117 n.° 1 do Código com ' a In, clusão das classes 42 e 43.
Restauração - de Processos
classe 21
N.° 347.225 - Olmos
Olmos S. A. Import. e Comercio
Concedo 'a restauração.,
classe 23
N.° 353653 - Etam
- Modas Etam S. A. - Concedo a
restauração.
classe 41
N.° 354.527.- Cisne
- Laticínios TeSfilo Otoni Ltda. Concedo a-restauração.
N.° 362:508 - Fábrica de Calçados Divino - classe 36 - Pedro CoaConcedo a restauração.
m% Soares
N.° 363.409 - Café e Música classe 32 - Victoria Indústria e Cotnércio Ltda. - Concedo a restau raçgo.

N.° 370.376 - Progninlil - clas
imil Produtos Químicos-se3Proqu
Farmacêuticos
Ltda. -- Concedo a
•
restauração.
N.° 371.174- Noil - classe 7 -1Çomercial e. Importadora Noil Ltda.
Concedo a restauraçNo.

•
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Ás Repartições Públicas:
cingir-se-, ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às,
iniciadas,' em qualquer época,
pelos órgãos competentes.'
- A fim : de possibilitai' a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
(1 sua aplicação, solicitamos
usem os ' interessados . preferencialmente cheque ou Vale
postal, emitidos a favor. do
Tesoureiro do Departamento
de Imorensa Nacional.
suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem -no Mo da assinatura. .
- O funcionário público' federal, paria fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
•
, O custo' de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda civulsa, acresci,:
do' de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano. e de', Cr 1,00, 'por ano
deçorndo
.

N. o 388,55-1 - Bandeirante - clas.EXPEDIENTE DA DIVISÃO
- JURÍDICA'
se 8 -- Comercial e Distribuidora Rigdni Ltda.
Rio. 27 de novembro de 1962
N.° 388.650 - To-Dress - classe
36 - João M. Lopes.
Exigências
-N.° 390.819 - Industil ,_- classe
Farmácia e Drogaria Sete de Abril
37 - Industil S. A. Indústria Têxtil.
- N.0 390.837 - Silverstreak - ciosa Ltda. - No pedido de desi.tência
de n.° 111.125 - Regularise o pe.
se 8 - Companhia Comercial
dido.
N,° 374,861 - Fundição Vitória'
N.0 391.219 - Mauá - classe 41
Ltda. - Cumpra a exigência.
- Panificadora Maué Ltda.
Astra,
Apotekarnes •
N.° 392.456 - Silesia - classe 6 , Aktiebolaget
- Indústria e Comércio Silésia de Kemiska Rabriker - No pedido de
desistência no/ termo 329.004
Peças Para Motores Ltda.
Cumpra a exigência.
Frases de- Propaganda Indeferida
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE i
Título de Estabelecimento Restaurado
N.° 372.338 - Ninguém vende mais TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
barato! Mundo das Louças - classes
- N.° 333.075 --Incotersa - classes 1 - 2 -- 4 '
1
Rio, 27 de novembro de 1962
- 6 - 7 - 8 16 ---32 ---50 - 25 - 8 --- Incor- 9 - 11 12- -513
14
15
poradora e Territorial do Sul S. A. 16 - 17 --- 18 - 20 - 21
22 - Palhinha S.A. Indústria e Comércio
Concedo a restauração.
23
25
26
27
-28
29
.- de Bebidas em Geral - TransferanN.° 366.486 - Padaria' e ,Confeicia Para seu nome do pedido de mo31
34
35
39
-44
tar-ia Savoia - classes 41 - 42 - 43 -46 --"- 48 e 49 - Mundo das toucas- Mo industrial n.° 2.206 - Anote-se
Padaria e Confeitaria Savóia Ltda. 'Ltda. - Em face do art. 125 n.o 2 do a transferência.
- Concedo a restauração.
Siemens Halske Aktengsellschaft
Código.
- Transferência para seu nome da
' Marcas Indeferidas
N.° 392.032 Um verdadeiro prepatente de n.° 50.865 - Privilégio
sente de Papai Noel - classes 4 N.° 289.682 - Raposa Mosele - 33 - 41 - 42 - 43 - José Maria de invenção - Anote-se a transferen- .
classe 42 - E. Mosele S. A; Estabe- de Almeida Santos - Em face do cia
Marques Antunes S.A. Máquinas
lecimentos Vinícolas Indústria e Co- artigo 125 n.° 2 do Código.
mércio.' •
Título de Estabelecimento Indeferido Aricolas - Pede para ser anotada na
classe 46
N.° 379.844 - WYK
N.° 384.381 ----- Calçados Vogue - patente de n.° 52.069 - Privilégio
de invenção a alteração do nome da
- "Clabel" Indústria e Comércio Li- classe 36 - Leonidas Boguszewski.
titular - Anote-se a alteração do
mitada.
nome.
classe
Big-Eztra
Exigências'
3811
• "Frenger International Corporation .
49 - Julio Alves Ribeiro.
N.° 355.341 Veb Sachsering
Transferência para seu nome da
N.° 381.592 - Inclumont - classe
8 - Indurnont Indústria Elétrica e de Kraftfahrzeug-Und Motorenwerk Zwi- patente de n.° 58.228 - Privilégio
ckau/SA. - Cumpra a exigência.
de invenção Anote-se a transfeMontagens Ltda.
N.° 437.767 - Enecil-Engenheria rência.
.N.0 393.123 - Silosal - classe 41
Socony Mobil Gil Company., Inc "Sivan" Companhia de Produtos Eletrotécnica Comércio e Indústria Limitada - Cumpra e exigência. •
Pede para ser anotada na patent2 de
Para ' Fomento Agro-Pecuário.
n ° 59.528' Privilégio de invenção
N.° 383.557 - Preferida - classe
Diversos
a alteração do nome ria titular 48 - Metalúrgica Preferida Ltda.
N.° 387.903 - Paraibana.JDN - N.° 406.533 - Twin Disc Clutch Demetrio Veterite - Transferência
kir
Company - Prossiga-se na classe 6. para seu nome do térmo 101.593
dane 42 - José dei Nexo.

OFICAL (Seção 1d)
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sua coleira de palhinha n.° 2.6.990 MARCAS DEFERIDAS .
Modelo de utilidide - Anote-se a
N.° 413.315 - S.A. Fabrica da
Anote-se e transferência.
transferência.
Produtos Alimentícios Vigor N.° 382.750 - Crown - Classe 6
;ra rda Dobrais S . A .
. ran de- sente procuraç ão.
Cilag Cliemie Aktieng,enscludt - Polypeças Indústria de Motores LiraPado para ser anotada ao pedido de
N.° 400.930 - r. Okoc h i
N.° 388.499 - Amir - Classe 35 re:laia para seu nome da marca
Rosskopf &. Co. n.° 251.726 - Mantenho a exigência.
privilegio de invenção terrnu 109.086 - Calçadas Amir Ltda.
- a alteração do nome da titular N.° 425.327 - Bebete Modas
N.° 388.582 - Jatai - Classe 36 Anote-se a transferência.
Anote-se a alteração de nome.
Apresente ilidia.
Palhinha S.A. Indústria e Comer: mitada
- Confecções jatai Ltda.
Orcar Oliva dos Santos _ TransfeN.° 395.118 - Adelardo - Clas- cio de Bebidas em Geral - - Transfe- , N.° 425.784 - Luiz Carlos Marirência para seu nome da termo núme- se 41 - Adelardo Janssen
rência para seu nome da frase de nlio de Andrade - Apresente clichê. ' •'"
ro 113.386 - Privilégio de invenção
N.° 427.027 -- Alexandre Dias FiN.° 394.262 - LB -a- Classe 41 - propaganda Palhinha 42 rei- dos co- Anote-se a transferência.
Citric'011 Importação Indústria' e Co- nhaques rd° 255.737 - Anote-se a lha - Apresente clichê.
•
Roussel Uclaf - • Pada pura ser mércio Ltda.
N.° 427.657 - Jose Pereira da
transferência.
•
anotada no termo 116.783 - PrivileCuido Lorenzato xransferencia Silva & Cia. - Apresente clichê.
N.° 395.683 - Marabá -- Classe
gio de invenção - a alteraçãO lo no- 30 - Feivel Trompter.
para seu nome da 'marca Sapoti Diversos
sue da titular - Anote-se a alteração
N, 0 475.236 - Brasil Arába - n.° 261.924 - Anote-se a trilastede nome.
rência.
Classe 32 - Agize Barbary.
N.° 376.110 - Alvaro José MonFico Ferragem /mit:dura e ComerMetro Goldwyn Mayer Inc
unho - Arquive-se.
cio Ltda. - Pode para. ser anotado
Prase de propaganda deferida
Transferência para seu nome. da marca
N.° 413.11b - Wlademir 'r umam- no termo 116.920 privilegia de invenN.° 394.128 - A Pioneira Mun- Clef n•° 267.897 - Anote-se a trans- canos Prossiga-se, incluindo-se a
gão a " transferência e a alteração do
ferência,
classe 21. no titulo - depositada broa
Sorne da titular - .Anotem-sa a trans dial na fabricação dos perfumes "masAmercoat Corporation - Transfe- classes 6 e 8.
calinos
Classe
48
Perfumaria
'are/laia e a alteiação do nome.
N.° 413.212 - Porcelana Se:antalt
Crusellas Ltda. - Da oCórdo com o rência para seu nome da marca Bonda94"C
trand - n.° 269.837 - Anote-se a S.A. - Prossiga-se cum exclusão de
Transferência para artigo 121 do códi go.
Rousse! Uclaf
abajures.
N.° 383.128 - Rhader's Comercial transferência.
eu nome dos termos:
N.° 413.223 - Angel Cernatlá
Instituto Luiz Pereira Barreto "deN.o 115.660 - Privilégio. de in- Ltda. - Rhader's Comercial Ltda.
- De acerdo com o art. 109 n.° 3 ram Ltda. - Transferência para seu Echeveste Prossigaase com exclusão
tenção.
nome da marca Tebamida n.° 146.103 de alfanges e ferro comuns a carvão.
.... do Código.
115.834
N.° 116.121
• •
N.° 413.281 - .Mundo das Bor- Anote-se a transferência.
, 133.949 - 133.950 - 133.931 -Marcas indeferidas
Nordrnark Werke Gesellschaft Mit rachas Ltda. - Prossiga-se com as
133.952 - Privilégio de invenção - •
Beschranenkter Haftung Nordinark Indicações feita pela Seção.
Anotem-se as transferências.
Novoply - Classe Werke G.M.B.E. - Transferência • N.° 550.750 - Cervejaria Guará
N.° 393.690
28 - Alfred Fahrni
Em face do para seu nómada marca Mucotrataa- Sociedade Anônima - Aguarde aS o •
Exigencias
n.° 16 do Código.
art. 91
Termo 252.768 - Anote-se a trans- P ra-de Eduardo da • Silva Soarea e Sebaatido Siassí - Na transferência da Pa- Transferência e alteração de oonse -de fere:iria. N.° 470.507 - Mactnatt Marca
Merino - Clichê publicado em 9 de
tente n.° 1.938 Modelo de utilititular de processos
janeiro de 1961 - Foi inandatio - nros- Exigências
lado - Cumpra a exigência.
Vva. ciscar Lopes es Filho -- Pede
seguir como régistro n6vo, passando a
Alba S.A. Adesivos e .1,saticinia.
Carlo Erba dp Brasil S.A, Indústria contar o prazo de opostção desta data
Brasil América - No pedido do ex- para ser anotada na marca Alzira ploração de contrato da patente do n.° 134.019 - a alteração do nome Químico Farmacêutica - No pedido em diante. Quanto ao pedido de tronaa.° 46.418 - Cumpra a exigência. da titular - Anote-se a alteração de do contrato de exploração da marca ferência. nada há que deferir quanto
267.396 - Cumpra a exigência.
ao pedido de transferência. Corri sedo
Franz Eisenstein - No pedido de nome,
Produtos Laticínios do Brasil Ltda. no Panamá, em face do que dispôs o
Imploração de contrato da patente de
Sandvikens 3erriverke Aktiebolag
*.° 57.224 - Privilegio de invenção - Transferência para seu nome da - No pedido de exploração de con- tratado aprovado peio Decreto , Legis- Cumpra a exigência.
marca Viking n. 0 145.322 - Anote-se trato da marca n.° 156.825 - Apre- lativo n.° 15, de 1950 (art. 1-9•
sente clichê.
Cavitron Uktrasonics Inc. No a transferência.
Prorrogação de registros
LaboratOrio Myrthonil- S.A. - No
pedido de alteração de nome da paVolkswagenwerk Aktiengsenschaft
tente n.° 58.718 - Privilégio de in- - Pede para ser anotada na marca pedido de alteração de nome da marN.° 394.922 - Marca Gancia venção - Cumpra a exigência,
Cumpra "a exigência. Classe ,42 de Societá Acionaria VerVW n:° 169.081 - a alteração do ca 169.287
Compagnie de Saint Gabain -- No nume da titular - Anote-se a altera- " Societé Anonyme Bourjoi; - No raauth Aperitivi Spumanti F. flipedido de transferência do termo ção de nome.
pedido do alteração de nome do termo (landa ta C. - Prorrogue-se o regisn.° 113.499 - Cumpra a exigência,
tro.
Volkswaagenwerk Aktiengsellschaft 251.270 - Cumpra a exigência,
Versapak Film And Packgig MaChi- - Pede para ser anotada na marca
N: 0 368.002 - Comadoro Indús- , N.° 426.404 - Esso - Classe 16
ne Cofrporation transferência VW n.° 176.000 - a alteração do tria e Comércio de Móveis Ltda. --. --- De Idumble Gil Refining Canado termo 134.046 - Privilégio de in- nome da titular - Anote-se a altera- Cumpra a exigência.
pany - Prorrogue-ce o registro com
venção - Cumpra a exigência.
N.° 387.122 - Avon Products. averbação ela contrato de exploração
ção de nome.
Equipamentos Industriais Vibro Lia favor de:
S.A. Instituto Bioterápico Ameri- Inc - Cumpra a exigência.
mitada .- No pedido de averbaçãn de cano S.A .I.B. A. --: Transferência
• N.° ' 387.811 - Stahlexport Ge1 - Esmo Standard do Brasil.Inc.
contrato das marcas 266.703 -para seu nome da marca Ilepacil - meinsvhaft Robert 2app Fortuna O.
2 - Esso Brasileira de Petróleo.
229.645 - Apresente clichês.
n.° 177.036 - Anote-ao a transfe- M.B.R. - Apresente clichê.
S. Anônima.
rência.
Diversos
N.° 398.654 - Claride AdminisNome comercial prorrogado
Gumex S.A. Indústria de Perfuma- tradora e Comerciai Ltda. -- ManWillys Motora Inc.
No pedido
N.°
tenho
a
exigência.
550.894 - Escritório Levy LIs83.897 -c 133.765 -- 133.710 - ria. - Pede para ser anotada na marN.° 404.163 - Comercio e Indús- =tilada - de Escritário Levy Ltda. de exploração de contrato dos tármos ca Clornalex n.° 182.659 - a al133.693 - .133.651 - Aguarde-.. a teração do nome da titular - Ano- tria de Máquinas Mont-Mor Ltda. - - Prorrogue-se o registro.
te-se a alteração de nome,
Cumpra a exigência.
concessão dá patente.
Título de estabelecimento Prorrogado
Volkswagenwerk Aktiengsellschaft
N.° 405.011 - Tintas União Ltda.
N.° 480.438 - Eletro Radio So.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E - Pede para ser anotada na marca - Mantenho a exigência.
Classe. 8 e 33 - De KiDAS SEÇÕES REPUBLICADOS
Volkswagen n.° 217.151 - a alN.° 408.013 •- Sociedade Pan romba
POR TEREM SA/DO COM
teração do nome da titular - Anote- Americana de Importação • Exporta- ichi Nanarnori - Prorrogue-te o te. Otto.
1NCORREÇõES
se a alteração de nome.
ção S.A. - Pegularise o pedido.
Volkswagenweris
A.ktiengsallschaft
N.
o
410.385
-Laboratório
diadios
Notificação
Rio, 27 de novembro de 1952
- Pede Para ser anotada na marca Ltda. - Mantenho a exigência.
E'
convidado
Drogaria do Perto SoNOTIFICAÇÃO
Volkswagen V.W.
n.° 163.721 N.° 410.638 Micro Indústria da
ciedade Anánima - a comparecer a
a
alteração
do
nome
da
titular
Auto
Peças
Ltda.
Cumpra
•
esà1Yma vez decorrido o prazo de reêste Departamento, a fim de efetuar .
duck:.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Anote-se a alteração de nome.
N.° 412.891 - Emile H.. Staub o pagamento da taxa final do têrtno
Uclaf, Societé Anonyrne - Pede
11,° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
330.526 - sinal da propaganda O
e mais Dez dias - para eventuais pura ser anotada na marca Olaocob S.A. - Representação. • Comércio Farto - republicado.
a
a
exigência.
an.
o
Cumpr
214.682
a
alteração
de
noJuntadas de recursos, e do mesmo não
Retilicaçdoe
se tendo valido nenhum interessado, me da titular - Anote-se a alteração " N.° 413.107 - Waldorf S.A.. 14vandorie • Tinturaria - Cumpta a
ficam notificados os requernates abai- de nome.
Ficam retificados os enches publi•
xo mencionados a comparecer a aste
Indústria e Comércio Atlantis Bra- exigência.
cados em 2 de outubro de 1959 N.°
413.112
413.113
Departamento a fim, de efetuei em o sil Ltda. - Transferência para seu
por terem saído com incorreções
pagamento da taxa final concernentes nome da marca Silvo - ra° 185.937 413.114 - Comercia de Tecidos MoTermo.:
raes Machado S.A. • - Apraetnte
a expedição dos , respectivas certifica- - Anota-se a transferência.
procuração.
Palhinha S.A. Indústria e ComerN.° 425.103 - Marca 'Wondar
dos dentro 'do prazo de Sestanta dias
N-.° 413.265 Padaria Nossa Se- Weld - Classe 1 - de Douglas Ho/t
.- na forma do parágrafo único do ar- cio de Bebidas em Geral - Transfenhora
do
Socorro
Ltda.
Cumpra
e
tigo 134 do Código da Propriedado In- rência para seu nome do sinal de pro(Established) , 1919 Limite - Local
dustrial.
Inglaterra,
paganda Identlfiquo o produto pala exigência.•

3
339,6 Segunda-feira.
u .
N.° 425.106 - Marca Súplicas do
coração - Raquerente -Maria Elisa de
Oliveira - para a classe 32 - para
' ( jornais, periódicos e revistas.
N. 0 425.109 -- • Marca Ilowe Requerente The Howe Scale "Company. , •
N, 0 425.116 - Marca ..loncies
• ,Requeiente Contrôle e Despachas de
J.. ..Mercadorias _Condes Ltda. - Para, a
'classe 33.
N.° 425.141 - Marca Lojs e Decorações - Requerente ora Manoel
Maria de Vasconcellos e Genival
Moura Rabello - Para a classe 32
- Aitigas na classe.
N.° 425.147 - Marca Estádio Fig
- .Requerente Estúdio Fig - Dese-.
nhos e linprs:sos 'Ltda. -' Para a
classe 50 - artigos na classe,
usR
N.° 425.121 - Marca Santa Ana
- Requerente para Fáncisco Surmasz
artigos na classe
- na classe 41
N.° 425.122 - Marca Segredo . da
peite Reqüerenta,para Eunice Rodrigues Coelho.'
Ficam retificados acima mencionado os clichês publicados em 2 ale ou, tubr"o de 1959 - por terem saído com
incorreções.
•

Ficam retificados os 4;hiclès publicados
em 3 de outubro de 1959 por terem
saído publ'eados com incorreções
Termos:

DIÁRi0 OF1C:AL ,(Seção ri)
N.° 425.271 - Marca Kawei Requerente S. Kappel dt Cia._ Ltda.
- Clasá 48 - artigos na alasse.
N.° 425.273 - Marca Ardea Classe 28 - Requerente Aitefatos, e
Alumínio e Embalagens Ardea S.A.
.7,- com artigos na classe.
N.° 425.274. - Marca Ar:lea Requerente Artefatos de Alumiais) è
Embalagens Ardeu S.A, -- Classe 48
- artigos na classe.
N.° 425.775 - Marta Sais Crtst6vào
Requerente Sean Paulo Alpargatas S.A.
Na clavos' 32 -távão -- Requerente Sáo Paulo Arpa:gatas S A. dat:se 31 -- artigos na classe,
•
• N.° 425.197 - aa5.19L-I
425.200 ao termo 425.242 - Foram
depositados na marca Sad.ma Rea
'quarenta Sodime Sociedade Distribuidora de Madeiras S.A. -- .Nasclassesdora de Madeiras S.A.
•Nns classe:
1 - artigos na classe.
2 '_ artigos na classe.
5 - artigos na classe.
• Classe 7 - artigo na claase.
Classe 9 - artigo na classe,
Classe 10 -.artigos na classe.
Classe 11 - artigos na classe.
Classe 12 - artigos ,nst classe;
Classe 13 - artigos na classe,
Classe 14 - artigos na classe.
Classe 15 - artigits na classe.
Classe '17 - artigos na classe.
Classe '18 - artigos na classe.
Classe 19 - artigos na classe.
Classe 20 - artigos na classe.
Classe 21
-artigos arei classe.
Classe 22 - artigos na classe.
Classe 23 - artigos na classe.
Classe 24 o- artigos :na classe,
Classe 25 -- artigos na classe.
Classe 26 - artigos na classe.
Classe 27 - artigos na classe.
Classe 28 - artigos -na classe.
Classe 29 --a: 'artigos na classe:
Classe 30 - artigos na classe.'
Classe 31 - artigos na classe.
Classe 32 - artigos na classe.
Classes 1 - 2 - 4
5 - 6 7 -8--.--. 10 - 11 --1213 - • 14 - 15 - 16*-- : 17 -:-. 18
- 19-20 -21-22-23
24 - 25 -26 -. 27 -28 -2930-31 -32 - 33 - 34 - 35 36 - 37 - 38- 39 '--40 - 41 42 - 43 - 44 - 45 --a 46 - 47 48
49 e 50 -• insígnia comercial
para o termo 425.225.
Classe 34 - artigos na 'classe.
, Classe 35 - -artigos na classe.
Classe 36 - artigos na classe.
Classe 37 - artigos na classe,
Classe; 38 --- artigos na classe.
Classe 39 - artigos na classe
Classe 40 - artigos na classe.
Classe 41 - artigos ha classe.
Classe 42
artigos na classe.
• Classe 43 - artigos na classe.
'Classe 44 o- artigos na classe.
Classe 45 - artigos- na classe.
Classe 46 - artigos na 'classe.
Classe 47
artigos na classe,
Classe 48 -_
na classe.
Classe 48 - artigos na classe.
Classe 50 aa-- artigos na classe todos pertencentes a marca Sodirna..
Os clichês acima :mencionados ' foram p ublicados em 3 'de outubro de
1962 - por terem saído Àcom incorreções.
OposiOas

N.° 425.158 - MarCa Tela Vido
Silveira Li- Requerente Zuther
mitada - Na classe 50 - artigos na
•
classe.
N.° 425.160 - Marta Platec Requerente para Platec - Comercial
e Técnica de Plásticos Ltda.
N,° 425.162 - Marca Café Mogano - Requerente Adernar Tagarra
- a retificação foi para o requerente.
N.° 425.163 - Marca Care Crimino - Requerente Ademar Tagarra
- a retificação foi para requerente
• N.° 425.166 -- Marca INAafil Requerente Mustaphá Amad Filhe 8s
Irmãos - Para a classe 8 - artigos
na classe. .N. 0 425.187 - Marca Robaxin Requerente para A. H. Robins Cia.
_ Classe 3 - para substâncias químicas, produtos e preparados para serem
amidos na medicina e na farmácia local para Estados Unidos da América
do Norte e não conforme saiu publicado com o n.° do termo 425.191 erradamente.
' N.° 425.190 - Marca Donnazynie
•n••• Requerente - A. H. Robins Company, Inc.
Cliche publicada. com
o número troçado - A classe 3"- para substâncias químicas, produtos e
preparados para serem usados na medicina e na farmácia.
•
N.° 425.191 - Para ,-registro da
a Marca Driscose - Requerente ra:iling
Specialties Company - na classe 1
.•-• para coMpostos químicos para uso
sia indústria de mineração -- ache
, publicado com o termo' errado.
- N.° 425.258 -- Marca Perfez'
-.Requerente Lubrificantes Perfez Lia --e gaitada - Classe
_- 47 - artiees na
classe.
N.° 425.264 - Marca Bola - Requarenta Indústria e Comércio de
Doces Santa Fét Ltda. e- Classe 41
'
Indústria e Comercio Corneta S. A.
artigos na classe.
Re- - oposição ao termo 542.816 marca
t) N.° 425.267 - Marca Cohl
querente Bergson Augusto e Milton - 2 Mosquiteiros - classe 11,
Sintex S. A. - oposição ao termo
Costa
na classe 32 - artigo: na
..n.° 541.866 nome comercial - Meclasse..

dipios - Indústria e Comercio de
Plásticos Ltda.
Tecnumont Soc. Técaica de Montagem •e Repréaentação Industrial Ltda.
- oposição ao termo 549.825 título
- Tecnamolde - classe 33.
Cia. Interamericana de Metalurgia
- •cpoaição ao termo 549.664 marca
- Erablamiitica ' - classe 16.-.
Kssai leabidas e Conexos King Lt-da.
- aposição co termo 547.171 -a- marKing Grant - classe 41.
ca
Kasal Bebiciae e Conexos King' Ltda,
- oposiceo a6 termo 544.788 marca
- Kingol - classe 41.
Dratsche Gramrnophori Gesellschaft:
MBH - oposição aci termo 420a126
•
insígnia --- Pali Postal. •
José Doei:-rio Argibay - eposição
ao termo 548.143 titulo - Madeireiao são José
classes 4 -40.
Tecido Pluma S. A. - oposição ao
termo 5' l 375 marca-- Pluman classe .7
-Florarte Jardins Planificados Ltda.
- aposição ao terrina 543.491 marca
- Floreste.
Edson Arantes do Nascimento -oposição ao 'ermo 545.202 marca classe 41.:
Café Peta
Formed Fornecedora de Material
Médica e'Científico S. A. - oposição
ao .termo 550.059 nome comercial Formad Materiais de Construção Ltda.
Melbras Indústria de Tofes e Caramelos Ltda. - oposição ao termo número 545.623 marca - Banabras classe 41.
João Gomes Xavier lis Cia, Ltda: oposição ao termo 543.659 marca Sarvier.
Café Brasil Comércio e Indústria
Ltda. - oposição ao termo '544.795
marca - Piper Brasil.
Imovil .Soc. de Imóveis e Representações Ltda. - oposição ao termo nie
mero 549.849.
Bris'ol Myers Co. - oposição ' ao
termo" 548.628 marca -- Retardin
B12.
Auto Asbestos S. A. - oposição ao
termo 546.017 marca - Aurex.
• Indústria de Flâmulas Bandeirante
Ltda. • - oposição ao termo 547.431
marca - Bandeirantes de Eletricidade
- classe 50.
Grandes Marcas Internacionais S.A.
Indústria e Comércio de Bebidas -oposição ao . termo 546.144 marca Conhaque de Alcachofra.
Lamina Indústria de Lâmpadas Limitada - oposição ao termo 171.331
marca - Lutninator - classe 11. '
Magus Manufatura Brasileira de
Agulhas S. A. - oposição ao termo
n.o 540.407 nome cor:ag rai/si Magnus
S. A..Máquirtas e Produtos.
Cia. Americana Industrial de ônibus
- oposição ao termo 545.415.
The Mearl • Corp. - oposiçãsar , ao
termo 542.324 marca - Nacro pela.
Produtos Alimentícios Sustin Ltda.
- oposição ao termo 547.171 marca
- King Grant.
Bohlsen as Cia. Ltda. - oposição
ao termo 546.892 título - CCAN.
Produtos Químicos Cibe S. A. oposiçã,'o ao termo 545.171 marca "
Biosol.
Cal ,Hidratada Tejo Ltda. - oposição ao termo 543.683 marca - Tejo
- - classe 16.
Beltone Hearing Aid Co. - oposição
ao termo 442.492 marca - Belvax
- classe 10.
Madame Szerefkow - oposição eo
termo 543.662 marca - Cabochard
- classe 48.

Dez,einbro.,de 1962
N. V. Philips Gloeilampenfabriekee
oposição ao termo 537.510.
Industrial Panificadora S. A. - oposição ao termo 544.450 'marca Vitan.
Fulminante Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda. - oposição ao termo
n.0 5-4.593 marca Arpersores Borboleta - classe 11.
Fa-c-'co Cruzeiro S. A. - °P osi
-çãnr.ot'a50493mrca-Alvo
rada.
Irmãos Midler S. A. Indústria e Co.
ir:ereto - oposição, ao termo 549.919
nome. comercial - Muller'S. A. indústria e Comércio.
General Electric Co. - ()Posição 80
termo 547.105 marca - Ilumatic.
General Electric Co. -- oposição ao
'ermo 545.982 tp-rca - T.
, General Electric Co. - opoSição ao
termo 546.001 marca - Transrádio.
Financiara de Perfumaria S. A. oposiseão ao termo 548.183 marca Tabu.
Cia, Cervejaria Brahma - oposição
ao termo 550.532 marca -- Frade
classe 41.
Mesbla S. A. a-. oposição ao termo
n.0115e4sb8 1.201s3.. A.
-, oposição ao termo
n.0 548:014 msrca Fundição Hércules - classe 11.
Mesbla S. A. -- oposição ao terna°
n.° 548.015 marca - Fundição 11kcales - classe 31.
Mesbla S. A. - oposição ao termo
n.° 548.016 marca - Fundição Hen.
culea - classe 6.
Mesbla S. A. - oposição ao teimo
n o 548.. 019 marca - Hércules classe 5
Mesbla S. A. - oposição ao terrno
n.° 548.020 marca - Hércules classe 6.
Diancla Lopez õs Cia. Ltda. - oposição ao termo 545.250 marca Marilan.
Cia. de Cigarros Souza Cruz •-•
oposição ao termo n.o 545.016 titulo
•
- Lanches Príncipe.
Troula fs Cia. - oposição ao teime
n.° 541.531 marca - Brasília Aquavit.
-

Privilégios de Invençã.o
TERMO 141.881
•
de 7 de AgOsto de 1961
Requerente: Benedicto Ribeiro de
Campos - Estado da Guanabara.
Título: Um fecho destinado a trancar geladeira - Modelo de utilidade.
1. Um fecho para trancar geladeiras,
caracterizado por ser constituído, em
:est, conjunto, de uma caixa retangular
ou chanfrada, de uma fechadura 6 embutida na linha central, de um pino
11 e de uma haste 15.
• Total de- pontos: 8 reivindicações.
• 'MIMO N. 110.110
De 30 de abril da 1959 .
Estados Unidos da América.
T'tulo: Processo e Aparelho para
o condicionamento de -material . granulado e pulverulento - Privilégio,
de Invenção.
- Aparelho para condicionamento de material pulverulento fluidizável compreendendo um vasilhame, uma pluralidade de unidades do.
coração no fundo dêsse vasilhame,
as superecies superiores de ditas
unidades de acração sendo arranjadas, como um piso em dito vasilhame, dito vasilhame tendo uma sala
da de material comunicando cam.
um espaço acima de dito piso, ditas
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reeepão (o plimeiramente menciona- táncia pré - determinada para contro- são expelidas do tubo, enquanto que
do canal de recepção) corresponden- lar 'a' distância entre as superfícies as vagens de amendoim caem ena
do no'primeiraniento mencionado ca- adjacentes ...dos meios-moldes de aberturas existentes na parte bafes
nal de transmissão, deixando passar acardo com a espessura desejada pa- dor daqueles. Uh total de 2 pontos.
os sinais entrantes com' fidelidade ra u demudo ótico resultante, a prinaturel, compreendendo cada um dos dos meios-moldes sendo provida com
demais canais um. expansor de faixa, useira de ditas surferreies adjacentes
TERMO 1n19 89,377
4.1."
caracterizado pelo fato de -que cada a curvatura desejada para uni lado
n
De 19 de setembro de 1958
nm , dos sitiai+ presentes nas regiões de elemento ético resultante, e a seC-srY
fOrmativae de agudos são aplicados gunda de ditas superfícies adjacenRequerente; Union Chhnique Belges
aos correspondentes canais de com- tes dos meios-moldes tendo uma por- S.A. — Bélgica.
pressão de faixa e supridos para um ção central provida com a curvatuTitulo: Processo de hidrofugação de
detector de freqüências que produà ra desejada no lado oposto do ele- substâncias porosas.
unaa voltagens variando com a . fre- mento ótico resultante, com a resPrivilégio de Invenção.
qüência formativa dos sinais pre- tante porção externa de dita segun19 Processo • de hidrolugação de
sentes na região formativa dos agu- de superfície sendo provida ,com uma substâncias
caracterizado
dos" AO passo que, o expansor de curvatura diferente e com um menor pelo fato deporosas,
que se emprega uma
faixa das co-operando canais de ex-• raio dá que o ralo de' curvatura, se- emulsão &mexa
urna resina
pando de faixa compreende um dis- gundo pelo menos um dos meridia- organo-siliciea econtendo
um composto de tipositivo de mudança de faixa, ali- uns maiores da curvatura modelada tánioe de glicerina.
— Total de 9
mentado por sinais da região for- na primeira de ditas superfiCies ad.
mativa dos sons baixos e sendo 'esses jacentes. — Um total de 14 pon- pontoi.
sinais passados com fidelidade natu- tos.
ral, á freqüência dêsses sinais senTff:RMO Ne 0.528
s
do mudada no dispositivo de muTLR.S40 NO 132.913
dança' de faixa dentro da referida
Jean Lamazou e Paul Lamazou. —
região formativa por meie de uma
França.
De 26 de setembro de 1961
oscilação cuja freqüência varia de
Título: "Semeadeira aperreiçonda
acórdo com a voltagem de saída do
Requerente: — Esso Research Anil para semente única."
detector de freqüência formativa Engineering Company. — Estadas
TdieSIO N.° 107.146
Privilegia de Invenção.
disposto ao correspondente canal de Unidos da América.
1 0 Semeadeira aperfeiçoada per.
De 30 de outubro de 1956
compressão de faixa. — Um total de
Título: — Composições de Cèras — semente única, compreendendo um
Requerente: Janusz Draphiskl — 13 pontos.
Privilégio de Invenção.
distribuidor de semente con.stitnido
19) Uma composição de cera, ca- por uns disco rotativo com uma fiada
Siíg Paulo.
Titule: Nevo medeio de bancos
racterizada por. compreender uma; circular de perfurações, cada uma
TER:110 N.° 110.1113
mescla de( pelo menos, 60%, por PêS0, delas de dimensão inferior h. das sePa r a veiculos do passageiros. — Mode uma cara de parafina cristalina, mentes a. semear, constituindo o redelo de Utilidade.
De 30 de abril de 1959
1.• — Nave modal° de bancos parefinada, contendo não mais do que
Requerente: N. V. Philip'e Oleei- 0,5%, por pêso, de óleo, e fundindo ferido disco uma parede comum a
ra veículos de passageiros, caracteduas caixas ad j acentes dispostas Uma
rizado pelo falo de " uma metade da latropenfainaken — Holanda.
cêrca de 48,9 9 e 82,290 (1209 e de cada lado da mesma; uma caixa
Titulo: Aperfeiçoamentos. em otr entre
banco estar recuada, em relação' à
1809P), até 30%, por péso, de uma de sementes e uma caixa de depresoutra, tanto no assento quanto no relacionados a elementos de conver- cera microcristalina fundindo acima são em comunicação com dispositivos
são empregados em dispositivos pa- de 71,190 (160°P), até 8%, por peso
encosto, Um total de 2 pontos.
4e sucção, interceptando as referidas
Requerente: Arthur G. ge Kee & ra gravai ou esquadrinhar uma tri- de uma poliolefina tendo um peso caixas, na referida fiada de perfuraCompany — Estados Unidos da lha em forma de sulco — Privilégio molecular médio na escala de 1.500 ções, duas áreas tendo uma parte code Invenção.
América.
1.° — Um elemento de conversão a 25.000, e de 1 a 25%, por pêso, de mum, conquanto, anguLermente, desTitule: Processo de Operação de para
uso num dispositivo para gra- uma resina de polimero seUda tendo locadas caracterizada pelo feto de
Altos Fornos — Privilégio de In- var ou
'esquadrinhar mediante um um ponto de amolecimento de pelo que o arco interceptado pela caixa
venção:
membro Comum de gravação ou de menos 7090 (1589P) sendo dita. re- de semente fica compreendido entre
I.s — Um processo para operar una esquadrinhar urna trilha
grava- sina escolhida da classe que consiste as partes superior e inferior do re.
alto . forno para a fusão de minério ção em fornva de sulco nade
qual sao de resinas de polímero de petróleo perldo disco e é, percorrido, para cipor
incluir
as
de ferro, caracterizado
gravados shnultâneamente
si- e resinas de polímero de estireis°, — ma, pela referida fiada de perfura*
fases de: carregar o forno com unia nais com diferentes direçõesdois
Um total de 12 pontos.
ções: pelo fato de que o arco inde
oscarga da qual pele menos 40 por cilação compreendendo ne
terceptado pela referida caixa de
to
menos
cento cru pês° do teor de iniuérió duas partes ~juntadas sem peça
ocção se estende até as vizinhanças)
'beneficiado,
de
consistem de minério
da respectiva' parte inferior; e pelo
TERMO N9 130.012
de aeoplaritento e sendo cada uma
tamanho maior do que t t :ta min e o das parles pelo menos 'substancialfato de que a referida parte Inferior
junho
de
1901
De
14
di
s
e
restante da carga sendo -omato de mente. bett :,penas, a uma das
não fica em contato com a referida
!cítreo;
c
e
.
a
minério de ferro. coque
elsa opilas of.r.;nuaso ap savsa.qp SV/11)
Requerente: Edmundo Façanha de caixa de semente nem com a referida
no
forinsuflação
introduzir ar de
disposição de neônio com o pedido Albuquerque — Estado da (luana- caixa de depressão. — S eguem-se os
tua, através das ventaneiras, numa principal de inscrição (Pit 14.958) bara.
pontas de 2 a 7.
•
temperatura de pelo menos 899°C; caracterizado pelo fato de que as
Ttedo:
UM
nevo
modelo
de
suporte
introduzir
uno
gás
hiceeerlionleta
e
partes consistem de material }desc.
no forno, no ou perto do uivei da iétrico,ein forma de pequenas care- para transpoetar caniços de pesca e
TARM O N° '101.4)1
zona de mala alta temperatura do tas, estando 1111$ referidas partes á similares — Modelo de Utilidade.
10 Um nevo modelo de suporte para
forno. — Um total de 19 pontos. direção do piezoletricanaente ativo
De
2 de abril de 1958 ‘"
transportar caniços de pesca e simieixo em dugulos direitos em relação lares caracterizado pelo fato de ser
General
American
Transportador* .
a principal superficle da vareta, formado por uma moldura. de hastes Corporation — Estados
Unidos da
• TeatS10 X.* uo.un
provida com eletrodos e sendo casas rijas dobradas em U formando duas Ameri2a.
parles
dispostas
lado
a
lado
na
sua
De fin de ; , Ifril de 1959
Titulo: eAperfeiçoatnentos cru Vadireção longitudinal e ceinjuntadaa divisões contíguas dispostas em" sen.("Anel- ineelinleamente e t‘endio a posição das tido contrário: urna -- — gões Frigoríficos Ferroviários»,
Requerente: N. V.
com
a
abertura
para
baix
oe
a
outra
, Holanda,
superfícies principais tal que os -ati. lampenfabriken
Privilégio de Invençãa
Aperfeiçoamentos em , ou vos vises 551, rodadok através. de — a dianteira — com a aberttira
Título!
ls — Aperfeiçoamentos em vagão
Um
total
de
3
pontos.
*
para
cima.
te
tr.1111,- u rir pré-dei errai nado Angelo, preferelacionados a SI st ~411;
frigorifico ferroviário compreendendo
da ativos e i xo, das partes - Sillsát Iva% partiçitl-+o
11/1MIÃÓ do sinal de freqiineirs
unia, estrutura que define um comparo
(Speeeh-Signal) — Privilégio de Eive' metia, de 90" - en‘ . relação aos
timento para a maquinária e um come
Invenção.
ao outro sinal. — Um total de 3
partimento adjacente para a carga,
s• TËFtle0 N9 188.840
-- sistema de trensinIssão poli tos .
eorapartimento de cargo . Mie de cone
para afilais de freqüências da voe,
De 25 de abril de 1902
figurmito, substancíalmente, em forma
Ade sistema compreende 11131 transeM. 110.181
nsiesor com um dispositivo de comNome:_ Marcionilio Emane/Oda de de caixa e tendo um volume da ordem
de 42 a 70 cm3, abrangendo, ainda,
pressão de faixa , e uru receptor com
Souza — São Paulo.
De DO de abril de SM
uru dispositiv de expansão de faixa
Invento; Nova máquina para bater, a referida estrutura paredes tõrmo-iaoe
Arnerjaan
Optical
Oe.
R•querente: •
e dispositivo de compreesão de faixa
lantsa que envolvem o referido comparabanar, e ensacar amendoins.
g atadoe tinidos da América.
compreende urina pluralidade 4. catimento de' carga, providas de uma
Privilégio de Invenção. •
Título:
Molde
'para
produção
de
nais ligados-em-paralelo — alimenle ) Nova máquina para Mor, aba- urra que permite o acesso seletivo ao
formas
de
um
.
lentes
de
.quaisquer
tados por sinais presentes em difenar, e ensacar amendoim, montada referido compartimento de carga, carentes regides formativas. um desses material polirnerizável — Privilégio em' chassis com rodas, com mote:
.raCteriziadoe "pelo fato de que as refe.
de
I
nve
nção
canais (o primeiramente mencionada'
— Um dispositivo pare -a mo- próprio, porém caracterizada .por ser rides paredes termo-isolantes estabelecanal) deixa passar a mais baixa
próprio
de
constituída de um batedor
região formativa com fidelidade na- elelagenr de elementos óticos carac- amendoim, motorizada e e situada na cem um fator de transferência total de
tural, sendo cada um dos outros ca- terizado por compreender a combi- peite superior, de urna armação, de calor U, 'a partir do referido compartinais equipados com uni compressor nação de um membro suporte, tendo onde sai uma tabulação afunilada em mento de carga — e com a referida
de falsa, ao passo que, n dispositivo um par de porções de contacto es- posição inclinada, de modo que as porta na sua' pósiçáo de feãamento
de' expansão de faixa compreende paçadas no mesmo,' e um par de
— sitio superior p 49,5 calorias por
uru mitnero cerrespondenle de 011-' meios-moldes adaptados para serem ramas batidas, são separadas da va- hora por °C de diferença entre a teme
gem
do
(amendoim
por
meio
de
um
colocados
sebre
as
porções
de
coo.
ligmlos-em-paralelo-allimentariais
peratura ambiente e a temperatura no
dos por sinais representando as vá- tacto respectivas, ditas porções de ventilador de potencial e calculada interior do referido compartimento de
para
soprar
aquelas
(rimas),
as
Meais
contacto
sendo.
afastadas
uma,
diade
canal
l'ifth regiões formal bit, o
.
_
'
unidades de acração sendo arranjadas em seções, recursos para abastecer um gás a cada uma de ditas seções de acração para passagem aseendentemente através das mesmas
Independentemente das outras seções, recursos para prover um fluxo
de gás através de pelo menos a por.
d.o externa de unia - seção escolhida
de ditas seções com uma velocidade
suficiente para fluidizar o material
pulverulento que ficar acima dessa
seção, recursos para prover-um fluxo de gás através de pelo menos a
, porção externa de cada seção não
escolhida com uma velocidade apenas suficiente para arejar o material pulverulento acima de cada uma
seção não escolhida, e recursos para
prover um fluxo de gás através das
porções internas das seções não escolhidas,. em uma zona central com
uma velocidade maior do que a velocidade. de fluxo provida através
das porções externas das seções não
escolhidas. — Um total de 21 ponse,
tos.
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os corpos de torsão se acham, tam=lio N9 113.030
bém, providos de enrolamentos toroidais de contra-acoplamento interca.. De 4 de setembro de 1959
lados na diagonal de uma ponte em
cujos ramos "se acham encaixados, Requerente: Gtry Gaudfrian
por maneira conhecida, os enrola- França.
mentos de coleta e os enrolamentos
Filtro para caldo caxbona•
"TERMG N e 109.903 ..
de polarização, ficando, assim, os ar- Lado de açúcar e para todos os proa
ranjos
de
excitação
em
,
disposição
De 23 de abril de 1959
simétrica e sentia. Intercalada na res- dutos'líquidos cara.rgados de substán*
Privilegio de Invenção: - -Aperfei- pectiva diagonal a carga própria- cias insolúveis - Privilégio de Ineen,
çelo.
çoamentos em • toca-discos.
mente dita. (Total de 3 pontos).
, 1°) 'Filtro para caldo carbonatado
J t:»é Monteiro França' Júnior. de ' açúcar e para todos os produtos
São Paulo..
líquidos carregados de substâncias inleAperfeiçoamentos em toca-checos,
solúveis." caractrizado por' compreTERMO Ne 110.178 .
compreendendo dm (1tITO dispositivo
ender chapas filtrantes retangulares
variadce de velocidade para a rotaeaão
De 4 'de maio de 1959
verticais ,dispostas radialmente.
do prato do toca-discos, caracteriza•
dos por compreenderem inicialmente Requerente: - Vlskumny A: Zeu-. Total`de 6 portos.
Praga.
um disco, provido de abertura centrai sebmi Ustav
./.
circular, onde se aloja , oun anel; ar Titulo: -- Aparelho Registrador
devidamente Isolado por esferas Ge Eletrome.gnético,
TERMO N 9 113.238
rolamento,: desco éste dotado, em sua 19 Aparelho re,gUtrador eltromagface inferior, de três pinos salientes. nético, baseado no principio da tor. - 13.2 14 de setembro de 1959
dispostos segundo um circulo concen- são rnagnetostrictiva e no qual -os
i
trico intermediário, e imediatamea,e núcleos anulares portadores dos enPrivilégio de Invenção de -Apodeiabaixo do referido disco sendo dis- rolamentos tercidais • .se acham mon- çoarrientos em lajes constitufdas de
poetes dois anéls. condintricos, ambos tados num tubo de torsão que' su- vigas-elementos pré-fabricadas", • 1
providos de _abas eontornantes vol- porta. também. uma bobina de coletadas umas para ae:outrae, formando ta, constituindo o tubo de torsão, Gumercindo Lopes Coimbra - Ca- •. 'golas de encaixe para três rodas Eli n juntamente com-' dois fundos metáli- pitai do Estado de S. Paulo.
•tentes .centradas em tórno aos pi- cos e um condutor instalado ao len- 19) • Aperfeiçoamentos • em laÁs
nos salientes do disco superior. e
do respectivo eixo, em qualquer constituídas de vigas-elementos prédelea isolados por esferas de rola- do
DOSiÇão longitudinal, em curto enro- fabricadas, em que as vigas-elemenmento: e tanto o disco como o anel lamento, caracterizado pelo fato de tos são constituídas de corpos vaza-,
mais externo sendo providos de li- compreender, pelo menos, quatro nú- dos de Material cerâmico ou outro e
geiras reentrâncias periféricas, cits:- cleos anulares providos, de enrola- têm, na sua face inferior, era um sé
tribufdas regularmente. t Sseguem-se mentos toroidais ligados como am- ou em amboa os lados, uma sapata
Orais 3 pontos).
plificadores magnéticos e pelo fato ou aba saliente para, pelo encontro
de que, entre o ponto de ligação de das sapatas de duas vigas-elementos
dois desses ,enrolamentos toroldals e adjacentes se formar uma calha a
• centro de um enrolamento secundá- ser cheia "com cceereto e constituir.
TERMO INl y 110.158
rio do transformador de alimentação. uma nervura, caracterizados pelo fato
. TERMO N° 101.919
•
De 4 de maio de 1959
se acha Intercalado um servo-motor de se intercalar entre cada um, dias
que age sóbre a intensidade do mo- ou mais corpos vazados de nina v iga•Requerente:
The
Hoover
Com
• De 29 de 'março de 1959 .
de, rotadin nue solicita-o tubo elemento, uni corpo vazado: de mapany - Estados Unidos da América mento
de torsão:. (Total de 4 pontos),
terial cerâmico ou outro, dom vazaRequerente: Gaston Duval -- • São Titulo:" -- Aspiradores de PO.
mento dispostos transversalmente à
1 9 Aspiradores de pó. de tipo por- men telt% rns aryae
,
Paulo. a
extensão da viga-elemento e tendo
.
.
1 nulo: Aparelha Apregeioado para tátil, caracterizados- por 'incluirem
um vazamento central tonmndo tôda a
a Perfuração de Recipientes ,Meralicos una motor de alta tensão, uma bo_
TERMO
No
110
336
de relê de baixa tensão, destinaaltura do corpo e cuja parte superior
Contendo Especialmente Liquides de bina
a atuar sôbre uma chave de alta
ou capa tem sua espessura debilitada
De 12 de, maio de 1959
Baixo Ponto de •Ebulição como o Brá- da
tensão que controla o" dito moto",
por ranhuras, de modo que, colocameto -de. Metald.
„•
u'a mangueira elexivel adaptada ao Requerente: -- General Electxic das lado a lado as vigatteded detnt ,a
Privilégià de Invenção
dito aspirador, cheve de baixa tensão Company - Estados Unidos da Amé- removida dita capa ou parte superior,
.
- aDeepositivo 'para o fecho au- afixada à extremidade livre da dita rica).
•
se constitua uma calha a , 1 uiela
ton.:atido de calçadose„ caracterizado' manaueira e eletricamente ligada à Título: - Aperfeiçoamento em ter- com concreto e constituindo •.ervura
pelo fato de ser constituído 'de duas referida bobina de relé de baixa ten- minal ou tap para a parelho elétrico perpendicular ou de cruzamento com
com a finalidade de, abrir e enrol ado com folha fina - e método a nervura paralela às vigas-elemenlánanas metálicas, adaptáveis às faces elo,
f2c13 sr a dita chave de alta tensão para a fabricação do mesmo.:
(os. - Total d3 5 pontos.
Internas das abas laterais e superiores Tiara
controlar, o motor 'em referência
do peito do calçado, sendo que às e dispoeitivoa de ,alimentação de cor- ,1 9 -Um Lati para aparelhos elétricos
m enrolamento de folha metálica
mesems se encontra art./atilada () fio me- rente de- alta tensão
dite chave ce
fina caracterizado por uma fôlha
:TERMO N9 115.016
tálico em e\,e, o qual pela base se de alta tensão.. (Total de 15 pon- metálica
.
candutora continua. urna
•
articula a uma chapa presa pela face tos). •
dobra transversal Mie -se 'estende Depositado em: 24 de novembro de
interna da lingueta do 'Calçado, estando
através à dita fôlha metálica, um 1959 - Modelo de Utilidade.
!•
os ramos -do fia metálico abraçados
Dar de barras terminais que "se estenTERMO Ne 11.898
parcialmente por garras pertencentes a
dem paralelamente à dita &ilha meRequerente: Padrão - • Indústria •
uma - placa intermediária articulada à
tálica, a fôlha metálica de tido dobre Metalúrgica e' Comércio S. A. (São
. .
De 4 de ju--1/10 de 1959
sendo presa entre as ditas barras Paulo)".
citada chapa, a qual apresenta saliênterminais
e
uma
solda
unindo
o
vérRequerente:
metro
Indústria
cias paralelas às quais podem se ajus' Pontos característicos da: 'Original
tice da dito dobr ae as ditas bar- disposição
tar, por pressão, -as laterais, da:placa Walite S. A, - São Paulo.
em caixa portátil para conras
terminais.
(Total
de
4
pontos).
Intermediária.
Título: Aperfeioamentos _orn enceter. apetrechos de pescaria ou para
radeira - privilégio de Invenção.
Total de* 2 pontos. : ter apetrechos de • pescaria, tu para
guardar ferramentas, artigos de" coser,
Aperfeioçainentos em erceradeiTÉamo N°116.047
•
4
e outors fins. ,"
ra, caracterizado por apresentar dois
• di
TERMO N9 108.124
- 1 0 ) "Original disposição eem • caixa. ,.
De 11 de junho de 1959
curtos eixos providas de rebaixo em
suas extremidades." fixados no garfo • Requerente: Indústria de Máqui- portátil para conter pet rechos-) ele e
. De 26 de janeiro dic . 1959
do mesmo eixos êstes encaixados em nas Têxteis Ribeiro S. A. (São pescariaa ou' para guardar terramen- tas, artigos de coser e outio.s faia"Requerente: Dedmond Bram - Afli- fp-Meias' possantes, superiormente dis- Paulo).
postos em um e Outro lado do corpo Título: Aperfeiçoamentos em Ba- caracteriza-se pelo fato de . e meada,
ta do Sul.
da dita enceradeira. - Total de 3 lancim para maquinetas de tea res - que pode ser metálica, de paistito eu
Titulo: Aperfeiçoamentos Relativos pontos.
outro Material, nas respectives sanfono Preparo de Embuço Calcário:
Privilégio de Invoição.
nas ou grades articuladas (4) tem. /1Privilégio de Invenção
19) Aperfeiçoamentos em balancim xados 'por rebites (5), ponteagern . eleP — Processo para' preparar esb(5para maquinetas de teares, caracteri- trica ou outro meio gulas suportes
MIMO N9 110.160
•
' ço calcário ou -amassa calcária>, inzados por uma chapa em forma apro- (1), as quais apresentam eeas chies
De 4 de maio de 1959
cluindo o estágio de misturar inicialximada de losangos, sendo os cantos extremidades mais compridas 1 6), doarredondados, chapa esta provida de bradas em ! ângulo levemente obtumente cal virgem Com água 'fresca, e
caracterizado pelo fato de ser a cal Requerente: Vizkumny A. Zeutebni rebaixos em. uma e outra extremida- so nas duas paredes menorea contrades, onde são previstos pinos para a postas-de cada divisão ' (2 ou 3), que
sèca introduzida de modo substancial- Letecky„ estav - Praga.
Título: - Detetor, de torsão meg- fixação de duas hastes, tendo uma le- podem ser metálicas' de plástico ou
mente continuo em um vaso, onde é netóstrietivo.
vemente recurvada e a outra cone outro material, tem fixado • por rebivigorosamente agitada na água, maoutra forma,:
nualmente ou de outro modo, cuja 19 Detetor de torstao "magnetostric- curvatura mais acentuada: sendo.ain- tes, termosoldagem ou, com
-as ponagua é Mantida num Volume adequado, tivo, constituído' de um certo número da a referida chapa provida de orifi- chapas larátnares • (7) •
corpos de torsão, rigidamente cio com saliência melar e ainda de tas dobradas (8), e que se constituem
(substancialmente constante, mediante de
entre si e providos de orifícios laterais onde será retiraee nos encalaas para as gulas : .' ) monladicionamento de água fresca à medi- conjugados
enrolamentos de excitação e coleta, uma outra chapa seme lhante 'à pri- tadas mas grades - Total de 2 ponda que o lodo, formado pelo' cal ta caracterizado pelo fato de que todos meira. - Total de 2 pontos.
,' •' *
.
I tos. -.

garoa; e pelo - fato de - compreender um
motor de. acionamento e u'a máquina
mecânica de refrigeração .abrangendo
:um compressor operado pelo referido
•motor e,- bem assim, - um condensador
a um evaporaclor em :circuito com o referido Compre.ssor, esatndo o referido
mo
: tor de acionamento," o referido compressor e o referido- condensador dispostas rio referido compartimento de
maquinária é o referido evaporador,
opirativaruente, associado ao referido
compartimento - de carga. tendo a referida máquina de refrigeração uma ca- paddade .de' reldgeiação máxima de
modo a . poder transferir 'calor do referido eiraporador para o referidoa condensa/dor. a um ritmo máximo de refriüe,açâo não .superior a mais ou menos. 5040 Celoriaa. por hora, para uma
temperatura ambiente de, mais ou menos. 75°C e unia temperatura de -arma.:
zeriernento, : no interior do referido compartniiento de carga, de ordem de '1°
a 2"C; um termostato coritrolávei, seletivamente, para a regulagem da tem.peratura de armazenainento na interior
do refentioe- compartimento de carga
entre os velords de -20" ee 10°C:
e dispositivos — comandados pelo referido termostato -- destinados "a controlar, seletivamente a operação da referida máquina de refrigeração para a
manutenção da temperatura de armazenafnento ajustada; dentro do referido
Zompartimento de carga.
•
'Seguem os pontos de 2 a 8.

água, fôr sendo removida de dentro do
vaso por via de " uma instalação de
.
filtragem.
fUrn total. de 12 pontos .
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TÉRMO N, 115.046
a' lavanca proporcionando tal pressão, e
meios para resfriamento da peça
De 25 de novembro de 1959 • •
corpo cru questão depois de um par
De 24 de Novembro de 1959
Requerente: Some Suc. Acc. Mo
de lentes haver sido moldado das
Itália.
e Requerente: Preparation Industriele lentes virgens em causa per aqueci- tom Endcanennici
des Combustibles Soçiete Aremerme mento e pressão. tem total de 14
Titule; Aperfeiçoamentos em sistemas de controle automático para trato•-- França.
pontos.
res -- Privilégio de invenção.
Título: Aparelho .de lavagem por
1.0 — Trator adequado a puxar um
flutuantes e imersos — Privilégio de
utensílio para trabalhar o soba cecoInvenção.
TERMO N.° 115.025
preendeudo óreãos de ligação horizon1. 0 Aparelho de lavagem :zoe...flutais e verticais entre o utensilio e ti
24 de Novembro de 1959
tuantes e imersos. caracterizado pelo
trator, um aparelho motor adequado
fato que cada' caçamba compreende»,
Requerente: Worthington Corpere- para determinar a profundidade de traalém da parede periférica e dos flan- tioe — Estados Unidos da América. balho do utensílio, brgãos sensíveis au
ges da roda: pelo menos uma parte
Titulo: Uma unidade separadera esferço de traçed desse utensílio, meios
de superfície perfurada de maneira a
agregada
— Privilégio de Invenção. de ligaçeo entre os referidos 'órgãos
assegurar o esgotamento e uma parte
sensíveis e o referido aparelho motor,
cujo plano geral é concorrente com
1. 0 Urid• máquina de lavar e sapa- meios de comande manual do aparelho
o eixo da roda. de maneira a assegu- tambor inclinado giratório, duas cerne- motor 'para deterrninar e manter autorar. pela rotação desta, a evacuação radora agregada, compreendendo um maticamente a referida profundidade de
lateral no exterior da roda doe produ- raa socialmente adjacentes formadas trabalho, seja nos planos de apoio dos
tos levantados e esgotados. Total de dentro do dito t ambor- meias Para in orgãos de arrastamento do trator, seja
22 pontos.
lavagem nas ditas-troduzilqe no esfórço de tração, caracterizado pelo
câmaras. urna - pé independente colo'. fato do aparelha motor,, constituído
rede interior do tambor, adptada para principalmente por urna bomba hidráuTgRMO N.° 115.020
cada em cada câmara ao l ongo da pie. lica, por um distribuidor, por tem bateo guar
deslocar material ate a inclinação do estacas hidráulico.. se achar, iod
De 24 de Novembro de 1959
tambor durante a rotaçãa do tambor, dado dentro de urna única caixa, come meios conectados entre a dita pá pretamente independente, no que se rePatente de modelo de utilidade.
independente para traneferir material fere ao liquido para o comando . hldráaCompanhia Saud do Brasil Comi:c- da pá na câmara inferior ,
do tambor lico e a lubrificação de todos os Órgãos
eio e Ind. — Capital — S. Paulo.
à pá na câmara superior do tambor. era movimento, à caixa das engrenagen.s
Titulo: Prensa-tubo — Modelo de urna vez em cada revolução do tam- de mudanças ou do diferencial com o
fim de se utilizar um liquido fresco,
utilidade.
bor. Total de &pontos.
não emulsionado e não inquinado Pelas
1.°) e Prensa-tubo'e caracterizado
impurezas movimentadas pelas engrepelo fato de ser constituído de peça
nagens em movimento. — Total de 12
MO
N.°
115.015
tubular externamente dotada de região
pontos.
sextaeade, a qual, nuns dos topos,
—
De 25 de oovemb\ro de -1959
apresente rosca, seguida de região de
. •
TERMO N.° 115.193 maior diâmetro lisa, após a qual se
Requerente: Fuller Company — Esencontram sulcos ou filetes terminan- tãd
De 30 de novembro át.. - 1959
os. Unidos da América.
do a peça por região de paredes côniTitulo: Meios de ' descarga para re- Requerente: Hyster Company — Escas, que se abrem para c exterior, e cipientes de armazenamento — Privie
tados Unidos da • América .
eervindo de guias para a introdução. legio de Invenção.
Titulo: Carrinhoelevador— Privide mangueira ou tubo, que atinge a
légio
de Invenção.
0
1.
—
1.Im 'aparelho para descar-ga
região lisa interna, mantido o conduto
diapositivo . de acionaI.° —
em posição através de uma , segunda de material pulverulento compreendendo mento
para- ura veiculo; um 'pedal ,de
peça que penetra na primeira por re- uni recipiente, uma cobeete permeável acelerador
caracterizado por incluir um
gião rusquoada, que apresenta, afite- ao gás adjacente ao fundo do recipien- braço do pedal tendo uma extrenedade
riorneente à qual se encontra zona ser- te, tendo 'urna extremidade de descarga, para apoio do pé, dispositivos separanilada, enquanto que, pelo lado °P in meios paira . passar gás sob pressão as- dos dessa extremidade pára apoio do
-'to,semnrapxvdqueli- cendentemente atravée da coberta per- pé a que suportam giratoriamente ésse
mita outra região rosqueada. Total nieáver ao gás para fluidificar o mate- pedal para movimento em conjunto da
rial pulverulento coberto, uma extensão
de 2 pontos,
em
do dito recipiente disposto para receber dita extremidade para apoio do pé
material proveniente da extremidade de terno do eixo piven de referido braço.
descarga da coberta permeável ao gás disposItivoe operados ,pelo pé existe»
`TERiette N.° 115.023 e
e tendo unia salda , de descarga, meios tes tio referido , pedal, no sua extremide desvio para manter a massa de ma- dade para apoio do pé. e que funcionamn
24 de 'Novembro de 1459
terial no recipente contrá circulação des quando acionados num sentido, para
Requerente; Newton K. Wesley e controlada no sentido - da dita salda e por o veicule :numa primeira marcha.
George N. Jessen — Inglaterra.
incluindo urna divisória dividindo a ex e que funcionam geando acionados num
Titulo; Aparelho para moldagem de tensão do recipiente numa câmara re- segunda sentido, para per- o. dito 'veilentes — -Privilégio de . Invenção.
ceptora de material em: comunicação culo numa segunda marcha, .diferente
aberta'
com' o ' espaço principal no reci- da primeira, e dispositivos para manter
de
1 — Um aparelho para moldar
piente
e uma câmara de descarga de êsse veicaln, de maneira possível
lente compreendendo uma pega eorpo
modiEcação, na marcha er que ele foi
material
tendo
uma
salda
de
descarga,
tendo uma cavidade receptora de
tendo a dita divisória urna passagem pasto, a, despeito cio aTel-io da pressão
prendedor de molde nela, um par de de material para distribuir material- da seibre os dispositivos acionados peio
prendedores de molde admissivel na câmara receptora de material à câmara pé. — Tora! de 9 pontos.
dita cavidade, cada um desses pren- de descarga de material, e meios de vál„dedores de molde tendo uma cavidade vula para controlai a, circulação de
receptora de molde, um molde feriem -material através da dita passagem, inTÉRMO . NP 115.301
permutável admitido em carie urna ch:indo também' 03 ditos meios de disde 3 de dezembro de 1959
dessas cavidadex receptoras de molde. persem um condutor de gás dentro do
ReqUerente: Com M Is Sanriat a
um molde macho compreendendo uma recipiente e ligando o espaço na parte
esfera localizada na referida cavidade superior do dito recipiente com unia L'Energie Arornique — França.
Título; Estrutura de e n v 61 ti cro
receptora de prendedor de molde 'en- câmara de descarga de material par,s
tre os dois citados prendedores de ali proporcionar comunicação livre, Corpo Cilíndrico e com ateias angumolde e os dois dos tala • moldes . 1ê- sendo o dito recipiente substancialmente lares — Privieégio de Invenção."
1.° — Estrutura de errviilucro com
leteas pela existentes, e adaptado para fechado para o espaço. de gás separado
moldar um par de lentes, de lentes do material fluidificado dentro da parte corpo cilíndrico e com aletas anguvirgens em forma de felha localizadas superior do redpiente salvo coito uma lares para elementos combustíveis 'de
entre 09 tais molde macho e molde corrente 'através do dito condutor, de reatores nucleares, caracterizada, esfameas, meloa para aquecimento .da gás, dita danara de dercarga de mate- sencialmente, por estas aletas deseznenelonzda peça corpo, urna a/avenca rial e dita salda de descarga, pelo qual nharem, alternativamente, sôbr e o
para aplicar pressão ao conjunto de o material que entra na câmara de des- corpo do envólucro duas espécies de
séries de porções de hélices, sendo
prendedores. moldes 'fenices, molde carga de material é ali arrastado e
macho e lentes virgens na cavidade vedo através da saída de descarga pela cada série. cuja , direção é longitudireceptora de mo/de, uni peso na tal corrente de g.ez.
Toti de 10 pontos. nal. composta de porçoes da hélice
TERMO N.° 115.019

paralelas entre si e de sentido °pois
to ao das hélices da série adjacente,
havendo corredores estreitos e 'sena
aletas, entre as séries adjacentes. To.
tal de 9 pontoe.
TERMO N.° 115.304
de 3 de dezembro de 1959
Requerera e: American Flane iet
Manufacturing Co., Inc. — Estados
Unidos da América.
Título: Fecho do tipo de colar
resiliente para recipientes de trensporte de ação e outros metais Privilégio de Invenção.
— Construção de fechos para
recipientes, caracterizada por uma parede do reeipiente (2) formada com
uns orifício cercado de um gargalo
vertical (4, 4a, 4h, 4c. 4d), inteiriço,
do próprio material da parede do recipiente time luva (5, 5a, 5b, 5c, 5d,
5e) ajustada no, interior do gargalo
e rosqueada internamente, destinada
a receber um bujão de fechamento e
dispositivos -(12. 12e, 12b, 12c, /2d,
12e) para manter no lugar a hera (5,
5a, 51)," 5c, 5d, Se) feita de material
plástico resiliente. — Total de 8
pontos.
TERMO NP 115.303
„ de dezembro de 1959
Requerente: Sig Mund Stokland —
Noruega.
Titile,: Aparelho para distribuir
fertilizantes ou outros -materiais graiodados. _ Privilégio de Invenção.
1." — Aparelho para distribuir fertilizantes ou outros materiais granulados de acerdo com o pedido número 101.319. caracterizado pelo fato
que dito aparelho compreende um
recipiente para receber um suprimento de material, tendo êste recipenta
uma salda comunicando com a extremidade superior de um membro de
beca cilíndrica, cuja parede define
pelo menos • uma abertura regulável
e unia extremidade inferior; um membro ale alimentação divergindo para
cima giraterio em volta de um eixo
substancialmente vertical e tendo
urna extremidade superior envolvida
pela extremidade inferior de dito
membro de beca, e membros distribuidores giratório% co-axiais para com
dito membro asimentadoe e dispostos
em valia dela, caracterizado pelo
fato que dito membro alimentado!'
tem uma parte central arqueada ou
em feitio de cúpula convergente para cima, e alto de cuja parte se projeta acima do canto de dita parede
do membro alizaentador. Total.
de 9 pontos.
TÈRef0 N.°, /15.311
de 4 de dezembro de 1959
Requerentes: Paulo Mathias e Ale
cicies Coarido — São Paulo.
" Título: New° processo de extração do óxido de berilo. — Privtlé.
glo de Invenção.
Ern r es um o reivindica-se coma
pOntos característicos da presente
venção os seguintes;
I.° -- New° processo de extração
de óxido de berilo, caracterizado pela
fato de o forno basculante ser espio
cialroente adaptado, de modo a test
utilizado urna camada separa-teria de
"cromita" entra os revestimentos re•
fretei-los ácidos (erislcosos) • básico*
(magnesite): -- Total de 14 pontos.,

3400 Segunda-feirti

DIARIO OFICIAL (Seção111)

. Dezembro de

1962

•
TERMO N.° 115.318
ponto intermediário do seu com- selecionados ric) grupo que con- pletamente em complexo o mencionad,
• Depositada em: 4 de dezembro de primento, uma das extremidades siste em níquel e cádmio, carac- sal de cobre; de uni sal formador cle
das ditas varetas empurracibras, terizado pelo fato que êle com- complexo selecionado de grupo consliw
lS59 — Modelo de utilidade.
cuja outra extremidade fica arti- preende os passos para formar lindo de sais de Rochelle, gluconato de
Requerente: Manoel da Silva Car- culada com um ,colar deslizava; ditos eletrão:11os e tratar por ca- sódio e citrato de sódio; um hidróxido
valheiro — (São Paulo).
ficando dito mastro cortado num lor ditos eletródios numa tempe- de metal alcalino em quantidade igual a
Pontos característicos de: "Apare- ponto intermediário da sua altu- ratura elevada. Total de 15 pon- 5 a 7 vezes o número de inala do 'sal
lho para afiar lâminas de barbear". ra provido de roscas que têm ca- tos.
complexo de cobre e suficiente para dag
um pu do banho pelo menos igual a
1.° — Aparelho para afiar lâminas pacidade para enroscar nas ex11,0; e água suficiente para formar um
de b ar b ea r, caracteriza-se por ser .tremidades de. um colar roscado
litro de solução. Total de 9 pontos,'
constituído por uma pequena armação provido numa extremidade de
TÉRMO
N.
o 115.590
(1), com uma ampla abertura supe- rôsea esquerda e na outra de rósde 19 de dezembro de1959
rior '(2), sendo que em cada um dos ea direita. Total de 8 pontos.
TERMO N.' 116.467
acua dois laterais, que se dobram da
Requerente: Gracize Amorim —
esquerda, há um canalete (3), • nos
Pernambuco.
De 26 de janeiro de 1960
•
TÉRMO NP 115.366
quais correm em deslocação em vai- •
Titulo: "Um /lho conjunto de
SãO
Requerente: Irmãos` Lovato
utensílios para toucador".
vém, dois roletes paralelos (4) de
'de 7 de dezembro de 1959 Paulo.
-I
pedra especiai para afiar lâminas de
Modêlo de Utilleade.
Titulo: Um flavo modélo de telha de
Requerente:. General Electric ' I.° — "Um nôvo conjunto de
barbear, sendo que estes toletes se
barro
—
Modido
de
Utilidade.
!
mantém equidistantes entre si dentro Company — Estados Unidos da utensílios para toucador", carac— Um nóvo modelo de telha de
América.
terizado por consistir num cabo, barro, caract,,rizado por um canal cons.
dos canaletes, através de duas barras •
Titulo: Aperfeiçoamento em fi,ou hastes (5) que conecte cada par ta de vidro-resina para bandagem com duas concavidades adjacen- littildo por curvas de ralos diferentes•
tes, cujo p rolongamento é constide pontas dos respectivos eixos (6)
de armadura. — Privilégio de In- tuído por um pente disposto obli- combinados, com as extremidades ligeidos quais os toletes afiadores são venção..
ramente fechadas, apresentando em sua
quamente à base e recurvado pacentrados; e delimitação máxima dos
0 — Um núcleo magnético pa- ra dentro; em que a base do re- parte inferior um reforço em forma de
1.
movimentos de deslocação em vai4:Xx. e um ressalto prismático, •determi»
vém dos toletes é conseguida por ra uma máquina dinamoelétrica ferido prolongamento é provida nando assim um encaixe de ripa, Total
compreendendo
uma
pluralidade
de
trilhos
paralelos
nos
quais
se
meio de encostas (7), situados em de laminações com bobinas nas
de 2 pontos.
ambas as extremidades .de cada ca- mesmas, espiras terminais das encaixa uma escôva, funcionando
nalete; e elemento que prende a lâmi- * bobinas projetando-se para fora assim esta em conjunto com o
TERMO. N." 141.640
na (8)convencional a ser afiada pe- cio núcleo e uma fita caracteri- pente. Total de 2 pontos.
los roletes; constituídos de duas cha- zada por compreender urna pluDe 31 de julho de 1962
pas (8-9) na. forma de linguetes, ralidade de filamentos de vidro
TÉRMO N.° 115.592
que são articulados nos laterais do pregnados com 2 por cento a 8
Requerente: Hans D. Grischow
aparelho, por rebites (10) ou outros posição resinosa de cura ou péga
De 15 de dezembro de 1959 •
São Paulo.
Invenção: eNóvo modelo de válvula.
meios, sendo que as extremidades li- por cento em pêso, de uma com Requerente: Bernard Weinstein —
para bolas de plástico e similares."
vres destes linguetes são recurvos térmica aplicada sôbre ditas espi- São Paulo.
•
(11) para melhor pressionamento
ras terminais para evitar o seu
Titulo: Novo dispositivo para dosar Modelo de Utilidade.
gitai contra a lâmina; e fixação da deslocamento quando submetidas líquidos em geral — Privilégio de In1. 0 — Nevo modelo de válvula para
lâmina nestes linguetes, de modo • a a -fôrças magnéticas e, ou. centrí- venção.
bolas plásticas e similares, caracterizado
que a lâmina fique • numa , posição fugas. Total de 7 pontos.
1 NÓVO dispositivo para dosar por um corpo &Uca-cónico vazado =Ia
perpendicular em relação aos' roletes,
líquidos em geral, caracterizado por ser almente, cujo fundo é preso ao dito
e conseguido por dois • ou mais pinos
constituido por má disco de considerável corpo apenas por uma extremidade, dito
(12) situados na parede duma das
TÈRMO N.° 115.587
espessura, provido de um bico lateral corpo sendo ainda provido de uma
linguetas, e que na lingueta aposta
dotado de orifício central que se prolon- tampa trônco-cônica a êle ligada pop
Depositado
em:
14
de
dezembá furos (13) em correspondência, bro de 1959.
ga diametralmente no disco acima citado, meio de uma alça flextvel. Total de 2
nos quais penetram ditos pinos, e os
o qual.é disposto verticalmente em um pontos.
Requerente: "Incomaba" Ind. alojamento previsto superiormente, em
mesmos conservam idênticas distâncias em relação às aberturas conven- e Comércio de Produtos Químicos um pralengamento superior previsto em
cionais das lâminas, pelo fato de as e Materiais Básicos Ltda. — São um corpo cilíndrico, corpo este dotado
TERMO N. 86.627
duas linguetas permanecerem encos- Paulo.
de reentrância • inferior provida •de saTítulo: Recipiente para trens- liencia anelar, sendo prevista na parede
tadas entre si, terem idênticos rasgos
De 27 de março de 1956
(15) praticados nas duas paredes la- oorte de produtos a granel. — superior da dita reentrância uma saliênNahor
Della Colha,
terais do aparelho. — Total de' 2 Privilégio de Invenção.
cia cilíndrica Oca na qual é previsto um
São Caetano do Sul — Estado tte
IP — "Recipiente para trans- orifício superior que se comunica com o
pontos. ,
•
São Paulo.
porte-de produtos a granel", cons- citado alojOmento. Total de 3 pontos.
U. para "Bloco luminoso ÇA1
tituido por peça de lona, juta ou
não, para fins de propaganda — Moo
TERMO N.o 115.396
similar revestida por camada de
Mo de Utilidade.
material impermeável, como borTERMO N." 115.593 •
•
4 de dezembro de 1959
1 — Bloco luminoso ou não, pear
racha. plástico ou similar, caracDe
15
de
dezembro-de
1959
fins de propaganda, caracterizado e
• Requerente: David Cauchaner terizado pelo fato de que o recipiente, com forma paralepipeciiRequerente: Walther Ferreira da reivindicado pelo fato de ser constitui.
— Argentina.
do de bloco lapidado, em formatos diTítulo: Construção provida de ca, se apresentar com topos aber- Costa — São Paulo.
jardim ou horta interna destina- tos, com as bordas superior e in- ,Titulo: Aperfeiçoamentos em torneiras versos, com partes lisas ou não, possuindo, na borda, encaixe para ser fl.
da a manter uma temperatura ferior, guarnecidas de bainhas de bola — Privilégio de Invenção.
1. Aperfeiçoamentos em torneiras de xado na cavidade própria, em muros,
Constante, tanto no seu interior atravessadas por hastes, as quais,
como dito jardim ou horta. ...- reunidas e enroladas em conjtm- boia, caracterizados por tini bloco com paredes, calçados e outros lugaret4
to com tais bordas, determinam derivação lateral de entrada de agua e (Num total de quatro (4) pontos).
Privilégio de Invenção.
1. 0 — Construção provida de pleno fechamento do recipiente, provido de câmara interna, na qual se
um jardim ou horta interna des- o qual; pela face superior se aloja, pressionada por uma mola, a caTERMO-N. .96.013
tinada a manter uma temperatu- apresenta com uma ou mais vál- beça provido de arruela de vedação de
ra contante tanto no seu interior vulas, formadas Por abertura a um ,pino, que atravessa um orifício do' De 27 de julho de 1957
como no dito jardim ou horta, que se ligam abas dotadas de has- tado de borda 'superior anelar saliente,
caracterizada pelo fato que ela tes para enrolamento idêntico ao sendo este orifício alargado em trecho , Requerente: José Augusto dos Sati-i
tos Filho — São Paulo,
compreende, em . combinação: um aplicado nos topos, fechando, de Inferior cónico. Total de 3 pontos.
Titulo: Espelho-aquecedor —
anel de recintos de seção trans- forma estanque, o recipiente. —
légio de Invenção.
versal de" ' triângulo mixtilíneo, Total de 3 pontos.
TERMO N.° 115.800
— Eipélho-aquecedor; caracter!anel que apresenta um 1 . única inzado por urna placa de aniterlal,
terrupção na qual f'\ colocada
De 3 de dezemb;o de 1959
•TÉRMO
N.°
115.588
lante transparente, provida, em uma
pelo menos uma porta, e que roRequerente: Photocircuits Corporation das faces, de um revestimento constI4,
d,ea um espaço 'circular ,livra ca14 de dezembro de 1959
— Estados Unidos da América.
tuido pcir uma massa de amálgamas. paz de ser empregado como JarRequerente: The Electric Stora- • Título: Reposição não eletrolitica de tendo por base nitratos e cloretos me..
dim ou horta, em cujo centro fica
tálicos, em proporções adequadas, de
localizado um mastro 5co, em Cuja ge Battery — Estados Unidos da cobre — Privilégio de Invenção.
— Um banho para deposição não modo a formar uma resistência elétrica
extremidade superior fica adi- América.
Título: Baterias elétricas e ri:o- eletrolitica de cobre, caracterizado por de aquecimento e, simultaneamente,
' eulada uma pluraliadde de varetas de sustentação radialmente cessos para fabricar as mesmas. ser constituído essencialmente de: 0,02 uma superfície refletora de raia lumia 025 molde um sal solúvel de cobre: nosos através da citada placa, senda
distribuídas sôbre- as quais fica Privilégio de Invenção.
aplicada uma película de mate1.0 — Um processo para aper- 0,25 a 2,1 mols de formalideido; 0,002 previstos terminais de ligação para to+
rial plástico; tendo ditas varetas feiçoar a capacidade de eletrádios a 0,25 moi, e em quantidade menor do mada de corrente elétrica. .(Um total
_de sustentacão articuladas num de bateria tendo materiais ativos que a necessária para transformar com- de 2 pontos).
•
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• MARCAS D-EPOSITADAS
Publicaçáo feita da acárdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publiesigo começará a
eeírer o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. ~ante Oase Prazo poderio apresentar suas oposiçóes ao Derartamenter
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que as julgarem prejudicados com a coricessáo do registro requtvicio
Termo ri' 556.561, de 13-9-1962
'Astic", Assistência ao Trabalho, Indústria e Comércio Limitada
Minas Gerais
Nome Comercial

Termo n° 556.567, de 13-9-1962
Ostermayer Cl Cia. Limitada

Termo n° 556.572, de 13-9-1962
L.I.R.C. Laboratori Italian' Dl
Ricerca' Chimica S.p.A.
Itália

Rio Grande do Sul

FRALUX
Classe I

PR ORROGACÃO •

Termo n° 556.562, de 13-9-1962
Construtora e Administradora de Armazeno Gerais S. A. "Cadag"
• Estado da Guanabara

556.579, de 13-9-1962
Lince Propaganda S. A.
Sào Paulo

Tér1310 n°

Artigos da classe

indústria Brüile-iéset

Termo n' 556.573, de 13-9-1962
TextMfabriek Bengalen N. V.
Holanda

Clases 50
Artigos da classe
Termo nõ 556.550, de 13-9-1962

Lince Propaganda S. A.
Sào Paulo
• Clame 50
Artints da classe

Indústria Brasileira

Termo a' 556.563. de 13-9-1962
M. Vittori
Estado da Guanabara

Termo n° 556.579, de 13-9-1962
Albert Orlando Seterzoni Estado da Guanabara

Classe 35
Artigos da classe
Termo n° 556.568, de 13-9-1962
•
Rivoni Coelho Cesar
Minas Gerais

tX.

kNed;

Carlos Prate§,
Tenis Cíube

Newpernat Revista TV
Clases 32
Artigos dá classe

Termo n° 556.565, de 13-9-1962
Arrozeira Brasileira S. A.
Rio Grande do Sul

(c3W")
Classes: 1 — 6 — 21 — 33
Titulo

MIGUE
fiM

•

Termo n° 556.575, de 13-9-1962
Curtume Glória Limitada
Pernambuco

BR ASILEI!! s

Clames
Artigos da classe

"KAR1R 1"
• INDOSTRIA BRASILEIRA
Clases 7
Artigos da classe
Termo n 556.553,-de 13-9-1962
Comercial Marinho-Milton Lizaltadti
São Paulo

Curtume,
Gloria Ltdà.

Ciaste 32
Artigos da classe

'termo n° 556.570, de 13-9-1962
The Hearst Corporation.
Estados Unidos da América

Nome Comercial
Termo nõ 556.576, de 13-9-1962
São Paulo
Lince Propaganda S. A.

JIM DAS SELVAS
Classe 32
Artigos da classe

• 'Classe 91
Artigos • da 'classe

INDoSTRIA

- Termo a 556.582, de 13-9-1962

Termo rt° 556.569, de 13-9-1902
The Hearst Corporation.
Estados Unidos da_ América

Termo n" 556.564, de 13-9-1962
Expansão Cadastral de Publicidade
Limitada
Estado da Guanabara .

"AGINKA"
Aginka S. A Agro Industrial "Karia'i`
São Paulo

Classe 33
Titulo

Classe 8
Artigos da classe.

Termo n° 556.581, de 13-9-1962
Aginka S. A., Agro Industrial "Karld
São Paulo

Classe 37
Artigos ch; classe

Classe 16
Artigos da classe

Lince Propaganda

I
Termo n° 556.571, de 13-9-1962
Levet. Brothers, Port Sunlight, Limited
Inglaterra

1

Nome Comercial
reuno n° 556.577, de 13-9-1962
Lince Propaganda S. A.
Srio Paulo

Termo n° 556.566, de 13-9-1962 São Paulo Alpargatas S.-A.
São Paulo

,"MARINHO-MILTON""
INDOSTBIA 1312ASILEMN,

Classe 21
Artigos da classe
Termo n° 556.584. de 13-9-1962
* Domingos Cardoso
Santa Catarina
â
4044 fritatedomm
,-

Clases '36
Titulo

Termo nó 556.585. de 13-9-1962
Domingos Cardoso
Santa Catarina
Clames 36

Clases 33
Artigos da classe

Artigos da classe
TIrmo n° 556.588, de 13-9-1962 j
Granja Oeste Limitada
Santa Catarina

nrmo n° 556.578, de 13-9-1962
Classe 33
Artigos da classe

• Classe 48
- Prorrogação

Lince Propaganda S.
• São Paulo
Clases 32
Artigos da das'

aestelfcrà
Nome comercial,

3402 Segunda-feira 3
Term n° 556.586, de 13-9-1962
M.
° A. Linhares & Irmão
Santa Catarina

Casa O Expedicionaria

OtARIO OFICIAL (Seção III)

•
Termo n° 556.595, de 13-9-1962
Termo n° 556.602, de 13-9-1962
•
Termo n° 556.610, de 13-9-1962
Indústria e Confecções Omega Limitada José Arthur de Castro e NoYa e Luis Camas , Priniõr Indústria e Comércio
Santa Catarina
Clóvis Scarpino
Estado•da Guanabara
Pernambuco

Industria de Confecções'

Edifício infar,te
•
Dom H ennque

Clase 36
Artigos da classe

Insígnia

-

Classes: 12 — 22 — 2.3 — 30 — 36
• Titulo
Termo nó 556.590„ de 13-9-1962 •
Industrial e Comercial Cerealista Ltda.
Santa Catarina
,

Industrial e Comercial
Cerealista Lida
Nome Comercial

•

Termo n° 556.592. de 13-9-1962 •
Elas Mansuer Elias
Santa Catarina

'Casa O Parais°

Termo n° 556.597, de n-9-1962
Distribuidora Autornarica de Bebidas
Limitada
São Paulo

Termo n° 556.603. de 13-9-1962 •
"Sorerni" Sociedade Refinadora de Minérios Limitada
Estado da Guanabara

Classe 42
Marca

Nome Comercial
:Têrmo n° 556.594. de 13-9-1962
TrasmiT Limitada
Paran

Clases 33
'Titulo
Termo na 556.605, de 13-9-1962
Tinturaria Rio Lima Limitada
Estado da Guanabara

"PRONTOCÓR"
PRONTO SOCORRO ctiNte0

Clases 33
Titulo
Termo n° 556.599, de 13-9-1962
"Prontocor", Pronto Socorro Clinico
Limitada
Estado da Guanabara

To
•CtII_ 5-i

•

Termo nó 556.606. de 13-9-1962
Rolimes. Rolamentos Importadora e
Exportadora Limitada •
Estado da Guanabara .

Clases 41
Artigos da classe
•

Tél.= ri6 S56.601, de i3-9-1962
Dispetrol S. A., Indústria, Comércio e
Representações
• Estado da Guanabara

CASA DISPETROL
Claus 16
Artigos da classe

Classes: 2 — 19 —
Titulo
Termo n° 556.613, de 13-9-1962
Paraná Lubrificantes Limitada
.Paraná

parauã Lubrificantes

Termo n° 556.614, de 13-9-1962
Sociedade Industrial de Produtos Sanir
túrios Limitada
Rio Grande do Sul

Classes: 1 -- 46
Insignia

ROLIMEX
.

Termo n° 556.607, de , 13-9-1962
Formatec, Fornecedora de Madeiras e
Materiais de Construção Limitada
Estado da Guanabara
Classe 4
Artigos da classe

Termo n° 556.600. de 13-9-1962 —
Padaria Rainha das Laranjeiras Ltda. . Termo n9 556.608, de 13-9-1962
Viação Cruzeiro do Sul Limitada
Estado da Guanabara
Paraná

PLUSBEI

Casa das Aves
Classe 47
Titulo

Classe 1
Artigos da classe

Clases 6 '
Artigas da classe

Clases 33
Insígnia

Termo te 556.612, de 13-9-1962
Sebastiana de Araujo Beltrão
Pernambuco

MO UM

INDÚSTRIAIRASILEA

INDO'STRTA BRAS/LEIRA

Nome Comercias!

EDIFIC.10
TAQUA R ETINGÍA

•

Led.stoa

Classe 40
A rtigos da classe

Ternio n° 556.604, de 13-9-1962
Condomínio do Eddicio Taquaretinga
Estado da Guanabara

Termo n° 556.598, de 13-9-1962
"ProntoCor", Pronto Socorro Clínico
Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 556.593. de 13-9-1962
Empeba — Empresa de Pescados da
Barra Limitada
Santa Catarina

Pescados da Barra Ltda.'

Termo n' 556.611, de 13-9-1902
Camas Primór Indústria e Comércio
S.A.
Pernambuco
•

•

Gases 5
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO

Classes: 2S — 36
Titulo

tEMPEBA-Ernnre.sa:,

Nome Comercial

Se+

Classe

Termo nb. 556.589, de 13-9-1962
Comercial Sombrinha Esorte Limitada
" Paraná •

Comercial
Sombrinha EspiSrle..

COMéltiO S/L . •-°

Classe 33

Titulo .

Indústria Brasileica

•
tamás Primar_ Indústria

PRONIAG

OMEGA Ltda. •

Classes: 11 — 12 — 13 — 15
16.
— 81 — 24 — 25 — 26 — 27 --Nume Comercial •
29 — 30
-- 35 — 37 — a- 48
.-49-50. •
Termo nó 556 . 596, de 13-9-1962
Titulo
Cimol, Construtora irmãos Mota Ltda.
• Estado da Guarabara
Termo n°- 556.587, de 13-9-1962
Promopec Modas Limitada
Estado da Guanabara

ri pec

Dezembro de 1962

Viação Cruzeiro
do Sul
Cases 33
. Título

Termo n° 556.609; de 13-9-1962
Representações industriais Limitada
Pernambuco

O kokso de ke

Termo n." 556.615. de 14-9-1962
Hans Sclurnidt
Sãa Paulm

HANS SOEM
Ind . Brasileira,
Classe 6
Artigos da classe
Térmo
556.616, de 14-9-1962
Metalúrgica 1VIetalfer Ltda .
. Guanabara

• Indústria Brasileira
Classe 5
Artigos da classe
Termo n.° 556.617, de 14-9-1962
Caribe — Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Sro Paulo
•

COE

unnum.o.

Classe 11.

Titulo

Nome civil

DIARIO OFICIAL

Segunda-mira o.

Termo n.9 556.618, de 14-9-1962
Impressora Unigraf Ltda.
São Paulo

Têrmo a.* 556.627, de 14-9-1962 .
Instrumentos Científicos C. G. Ciola
Gregori Ltda.
São P,..ulo

Dezembro de 1962 3403

(eçao

Termo n.9 556.633, de 14-9-1962
Artigos da classe
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
São Paulo
-

Termo n.° 556.640, 'de 14-9-1962
Silvestre MarchiorI
Sãoi Paulo
.

PROAROGNÇM

E . SEMPRE O MESMO
PADRÃO EM ouALloanE
E TRADIÇÃO

Nsustrla Dm:aleira
Classe 10
Têm() n.° 556.619, de 14-9-1962
Huyck Corporation
Estados Unidos da América

'INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

DRI-PA13

triDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 6
Artigos da classe
Termo n.9 556.620, de 14--99162
Huyck Corporation
Estados Unidos da América
Classe 23
Artigoi da classe

Termo n.' 556.628, de 14-9-1962
Indústria de Doces Arlequino Ltda.
Guanabara

CATALI.N
Classe 1
Artigos da classe

Termo a.* 556.622, de 14-9-1962
Mandrel Industries. Inc.
Estados Unidos da América

Termo n.° 556635, de 14-9-1962
Padaria e- Confeitaria "Paneina" Ltda.

Classe
Artigos da classe

Termo n.° 556 .621, de 14-9-1962
Catalin Corporation Of America
Estados Unidas da América

•

Classes: 28, 41, 42, 43, 44, 46, 48 e 49
• Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe
• Termo n.° 556.629, de 14-9-1962
(Prorrogação)
o
Enzo Raul Battesini
t". ".0 •

PRORROGAÇÃO

zz,a

,PANDINA
Classe
Artigos da classe
Termo n.° 556.636, de 14-9-1962
(Proreogação) Tidos Casa Simbol Ltda..
São Paulo

PRORROGAÇÃo
§IMBOL
Industrie Brasileira

Classe 2
Termo n.° 556.642, de 14-9.1962
Indústria de Beb1,!as Milani Ltcip
São Pm)14

FOGO CARIOCA
Indústria Brasileira
Classe 42
Artigos da classe
Termo n. 9 -556.643, de 14-9-1962
Comercial e Importadora Tropical Ltc3.
São Pauto

• Cla sse 23
Artigos da classe
Termo n.° 556.638, 'de 14-9-1962
(Prorrogação)
MOveiS de AÇO Fiel S.A.
São Paulo
l'ROR ROGAt: Ào

GENERAL
Classe 8
Artigos da closse .
Termo ri.° 556.644 de 14-9-1962
(Prorrogação)
Fábrica de Fitas Helvetia S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

r

Classe 6

Artigos da classe

MDUS T R I A BRASILEIRe

Termo n.• 556.623, de 14-9-1962
Radioceutro Ltda.
Eletro
são Pa ulo
CARNET UNIVERSAL
Classes: 6, 8 e 33
• Titulo
Termo n.° 556.624, de 14-9-1962
Chocolate Kopenhagen S.A.

INDUál RIA tiRASILEINA

•

Termo n.° 556.630. de 14-9-1962
Textil e Conlecções -ROsimocias" Ltda.
•
ROSIMODAS

•

0 P I•
Indistrie Brasil:eira

, Classe 36
Artigos da classe

iC

Classe.41
Artigos da classe
Termo n.° 556.625, ee 14-9-1962
'Polenghi" Industrio . Brasileira de
Produtos Alimentícios Bertolli
-- Caibam S.A.
São 13:.

Termo n.' 556.676. de 14-9-1962
•
( Protro jação )
Sociedade F.spo.tiva Palmeiras

• PRORROGAÇÃO'
.,CA.MPEONISSIMO
Classe 33
Título

Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 556.639, de 14-9-1962
(Prorrogação)
Raimundo José Cervenka São Paulo

0R0000/00

Termo n.° 556 .63I de 11-9-1962
Rondo Brasileira de Embalagens S.A..

rz st

'RONDO BRASILEIR A DE
EMBALAGENS S/A

4.

556.632.•de 14-9-1962. _
Darcy Stockler
•
Sna

Classe 32Artigos da classe

Classe 21
Artigos da classe
Termo n. 9 556 :646, de 14-9-1962
Indústria de Bebidas Milan' Ltda.;
São Paulo

Terino n.° 556.648, de 14-9-62
Companhia de Cigarros Souza Crus
Guanabara

Classe 41 . •

.COMPACTOS EM
RARApA

Indústria Brasileira

Artigos da classe

OUTNTA no ALTO,
Termo n., 556.634, de 14-9-1962
Geraldo Liepmann Loewenberg.
São Paulo

PRORROGACÃO

IMCOSU-L •

FOGO SANTISTA
lndUstria Brasileira.
- Classe 42

Nome Comercial
Termo

' ALPESTRE
13rasileir2
Iridustr
Classe 41. .
birt:Gos os classe

Classe 41
Artigos da classe

Classe 24 .
Artigos da classe
Temo n.° 556.645, de 14-9-1962
(Prorrogação)
In.cosul S.A. Importação e Comércio
Rio Grande do Sul

•

.

00.

Classes: 16 e 33
Artigos da classe

saYfe -

ied1q

If

Teimo n.° 556 .641. de '14-9-1962
Lojas Nacionais S.A.
São Pau",

Tlxv

117'

LOJAS NACIONAIS S/A.1
Nome Comercial

'4.

.

... ....

es
.

Classe 44
Artigos da classe
éo,

3404 Segunda-feira 3

ei & PIO

OFICIAL (Seção III)

Dezembro de 1962 ! •

—419ror

Têm° n.°. 556.647, de 14-9-62
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Classe 44

(Termo 11.• 556.652. de 14-9-62
Diva Lahoratories Ltd.
Suíça

Têrtno n.9 556.659, de 14-9-62
Antonio dos Santos Cardeal
• ti

Classe 45
Artigos da classe

indústria BrasileWsa
Artfgos -da classe

Termo n.° 556.660, de 14-9-62
Padaria e Confeitaria Mirim Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 556.653, de 14-9-62
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo
SAo Paulo

MIRIM

. Classe 3

INDOSTWA BRAMI=

g

lubt) TRIA SUSIMIZA

Classe 41
Artigos da classe

tecidos
finos ti. •
11

Termo n.° 556.649, de 14-9-62
A Serviçal S. A. Técnica e Comercial
São Pau!)
(Prorrogação)

TI ,

11

d1 °-'

II

SÃO PAULO

, Termo n.° 556.667. de 14-9-62
Pena Fishing Tackle 1k1FG.
Estados Unidos da Atitéii, ,

cAzvo xyzzitz,Lso'

DIFFUDEN

Artigos da classe

•

remo n.o 556.661, de 14-9-62
Calçados Jubileu S. A. Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sul

JUBIFLEX

11-'

Classe 49
Artigos da classe

'

. Termo n.° 556.668, de j4-9Pena Fishing Tackle MFG. Co.
Estados Un'do,s da América

JIG-IWASTE

Indústria Brasileira,.

Classe 23
Artigos da classe

Classe 36
Artigos da classe

.4•••••n

Termo -n:° 556.654, de 14-9-62
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo
SI) Paulo

Têrmo n.o 556.662, de 14-9-62
Agua Mineral Dias D'AvIla Ltda.
Bahia
,

Artigos da classe
Termo n.° 556.669, de 14-9-62
Cia. Cervejaria "José Weiss"
Minas Gerais
(Prorrogação)

Agua Minerai
IMBASSAHY
Classe
Artigos da classe

Classe 50 Artigos da classe
Termo n. 556.637, de 14-9-196
Sociedade Anónima Comercial e
I nrustrial "SA GE!"
São Pauli,

ao

PRORROGA
SAcEI
'cZnclústria Brasileira

Têt-mo n.° 556.663, de 14-9-6-2
José Maria fienrigues
Guanabara

Clas.se 23
Artigos da classe

rtiaixenveutilro
. r*,9:11.354
;,[0.1•41ketralii•ROD
fírd•t•MI1-sen.? 1,t
.„...zarF0PA. kl A IA•0•ROte314
0..:141•A:
Classe 4a
Artigos da clasise•
Ténno n.° 556 . 670, de 14-962
Panificadora rã:, de Ouro Ltda.
S.lo Paulo

Termo n.' 556.655, de 14-9-62
Firmenich Et Cie.
Suiça

OW,ot de Uttcl

Classe 22
Artigos da classe

Classes: 41. 42 e 43

termo n.° 556.650, de 14.,9-62
Soteero Arruda Campos Filho
S10 Paulo
(P-o-rogacãol
LE IRO.
ettrat J.o 11....-••&1,..1
Classe 41
- Artigos da olasse
têm° a.° 556.65'1,. de 14--61
fitssui Soro Coperejni e Impoetadora
$. À.
Pau4o
- nação) -

..Classe
Artigos da classe
Termo n.° 556.664, de 14-9-62
Raul -Lopes Fernandes
Guanabara
•

Classe 41
Artigos da classe
o 4.° 556.-656, 4e 14-9-62
Firmenich tt etc.
Suiça
Classe *
•
?kstigos da classe
nono

554S.659, 4e 14462
Firmeitich Et Cie.
suiça

PIRMENICH
Cle,
ors-sOg r,

AQUILA

./16/Immo,

aN,AN1Lksta

Classe 6
Aottgo• da clame

-

Classe 45
Artigos da ciam,.
Termo n.9 556.665, de 14-9-62
• Panificação Popular Santo Antonio
Ltda.

Térino n.° 556.671, de 14-9-62
Pamficadora Pão de Ouro Ltd,i.
.S14) Paulo

(Plett de' 04/taz.
nt?

indústria Brasileira
Classe 41
Temo. n.° 556.672, de. 14,94t
R.onali Peças Diesel Importadora thial
-Guanabara
\

POPULAR SANTO A,N TONIO

D

'ÇN1JIT, 1`4A E F
6t./441

2,~4 JilMetf

Taiti() de Estabelecimento

• nnn.-...n

-C 1 C':

sviksy

f!Yeakse 48
Artigos da clame
'Nemo 9. 9 556.638. de 14-9-62
Firmenich Et Cie.
Suiça
,
Classe 41
Artigos tia classe

Clas 41
Artigos da tlasse

Classes:
8, 11. 21, 39 e 47
• Título cie Estabelecimento

Termo n.9 556.666, de 14-9-62
(Jskerman S. A. Indústria e Comércio

Termo n. 556.673 de H-9,t2
José Domingiles Ferreira Neto
Guanabara

HERMAN
Classe 40
Artigos da elasse

utodone
Classes: 6, 8, 11. 21, 39 e 47
Titulo de Estabelecimento

Cu RIO OFICIAL (Seção ill)

Segunda-feira 3
Termo a.* 556.674. de 14-9-1962
Armações de Aço Probél S.A.
‘.:..ao Paulo

Indústria Brasileira
Classe 40 .
Artigos da elai.se
Terma n." 556.675, de 14-9-1962
Armações de Apo Proba] S.A..

Termo n.° 556.681, de 14-9-1962
Fernandez & Fidalgo
Bahia

Fabrica de Colchão
ALVORADA
Classe 40 •
Artigos da classe
Termo n.'' 556.2, de 14-9-1962
Sucrdieck S.A. Charutos e Cigarrilhos
,
Bahia

SãO

,,À)orivenh‘
Indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe

Jamaica
Indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe -

Urrai) n. 9 556.677, 41 14-9-1962
- Armações de Apo Proba] S.A.
São Paulo

Cidadela

Indústria Brasileiro

<

•

f2

Es

a csmeuTo. 111

\ç'QQOÇQÇv9QQ/.
Classe 44
Artigos da classe
• Termo n.° 556.683, de 14-9-1962
Isaac Kritz
Guanabara

gpat —

Indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe
'%mo a.1 556.680, de 14-9-1962
Fernandez & Fidalgo
Bahia

!-

Classe 40
Artigos da classe

Classe 8
Artigos • da classe

Classe 32
Artigos da Itasse

Termo n.° 556.689, de 14-9-1962
IBRAPAC — Indústria Brasileira de
,
Aparelhos Científicos Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 556.697, de 14-9-1962
Pedro Carlos da Fonseca Hermes, Luiz
Antonio Filgueiras e Domicio Cardoso

Classe 10
Artigos cia classe •
Termo n.° 556.690, de 14-9-1962
IBRAPAC — Indústria Brasileira de
Aparelhos Científicos Ltda.
Minas Gerais

'IBRAPAC - Indústria Brasileira
de Aparelhos Científicos Ltda.
Nome Comercial

Sonobrás
Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe

Têrmo n.° 556.684. de 14-9-1962
Isaac Kritz

Guanabara

Termo n.° 556.685, de 14-9-1962
Isaac Kritz

Termo a. 556.679, de 14-9-1962
Armações de Apo Probel S.A.
São Paulo

GUANABARA

de- Faria
Guanabara

.

.

PAULISTA
Classe 32
Artigos da classe

I CHARUTO%

Térmo n. I 556.678, de 14-9-1962

Classe 40
Artigos da classe

GUIA AUTOMOBILÍSTICO

• Indústria Brasileira

indústria Brasileira

Z exictrrrvi

Classe 32
Artigos da classe

Indústria Brasileira

de Paria
Guanabara

GUIA AUTOMOBILÍSTICO

Classe 40
Artigos da classe
Armações de Apo Probel S.A.
São Paulo

964,0,,

Urino n. 9 556.696, de 14-9-1962
Pedro Carlos da Fonseca Hermes. Luis
Antonio Filgueiras e Doraldo Cardoso

O:4k

ri)

Termo n.° 556.676, de 14-9-1962
Armações de Apo Proba] S.A,
São Paulo

Termo n.° 556.687, de 14-9-1962
Artigos da classe
Pedro Kullock
Guanabara

Dezembro de 1962 3405
__
•••,..,=1118

Temo ra° 556.691, de 14-9-1962
Pastificio Radames Ltda.
São Paulo

Classe 4
Artigos da classe

Termo n.° 556.686, de 14-9-1962

Pedro Kullock
Guanabara

Certarirlo
Indústria Brasileira

ada es

Insignia de Comércio

Termo n.° 556.699, de 14 -9- 1962

"Elmepi"

Eletro Mecânica'

Guanabara

Classe 41
da classe

Têrmo n. 9 556.692, de 14-9-1962

Esfinge, Artigos para Escritório Ltda.

Guanabara

iudústria
Classe 5
Artigos da classe

Têrmo 11.9 556.700, de 14 -9- 1962
"Elmepi"
Eletro Mecânica
Piratininga Ltda.,
Guanabara

esfin e
Classe 38 .
Artigos da classe
•Termo n.° 556.693, de 14-9-1962
Esfinge, Artigos para Escritório Ltda.
Guanabara
Classe 17

Classe 5
Artigos da classe

-

Têrino 11.° 556.701, de 14-9-1962
"Elmepi"
Eletro Mecânica 7
Piratininga Ltda.

/

Artigos da classe

Guanabara

Térmo 'n. 9 556.694, de 14-9-1962
Esfinge, Artigos para Escritório Ltda.
• Guanabara

ELMEPI ;;;: Eletro Mecanica

.0Sfinge. &VA Ora tg-Mro.

Classe 8
Termo a.° 556.688, de 14-9-1962
Studebaker Corporation
Estados Unidos da América

Termo a.° 556.695, de 14-9-1962
Leoniãs 1Vlarcolino da Costa
Rio Grande do 'Norte

'Classe 47
Artigos da classe

Classes: 4, 33, 41, 45, 47 e 50

Artigos

Classes: 17 e 38
Titulo de Estabelecimento

TP

EhririedmriCaS'
j•ÂÀU,

Piratininga Ltda.

Guanabara

A Revista Sonora
da Atualidade

Termo n.° 556.698, de 14 -9- 1962
CA1B — Comercial e Administradora
Internacional 'de Bens Ltda.
.
Ao Paulo

' -tAFÊ MIRAI
Classe 91
Artigos da classe

„-

'eiratinings.

Classe 5
Artigos da classe

Têm) n. 9 556:702, 1de. 14-9-1962
"Elmepr •-Mecânica
PiratininiaLtda.
Guanabar

-C.ECME-Éi7J-i Bierro. Me-canicà
•
I
Piratininga Ltda.
NonComercial

3400 Segunda-feira 3
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--•

Termo n.° 556.703, de 14-9-1962
Laboratório Americano de
Farmacoterapia S.A.
São Paulo

Termo a' 556.710, de 14-9-1962
ffelbra S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo

PRORROGACÃO

Classe 3
Artigos da classe

Arthur Mobile
S so P

Termo n.° 556.725, de 17-9-62
Parananguá Materiais de Construao
São Paulo

• PARANAGUÁ
rInd. Brasileira

fit'7/%51•-•
r,

Classe 3
Artigos da an sse

indústria Brasileira.

Têrnao n.° 556.718, de 17-9-62

E ig

CAVOrtlAN

Dezembro de 1962

Termo n." 556.'711, de .14 -9 - 1962
Ave — Indústria Petrópolis S.A.
Rio de janeiro

Tênno a.' 556.704, de 14,9-1962

Cl,ts,. 8
Artigos da <lasse
Termo a.° 556.719, de 17-9-62
Adesivos • Derivtclos Quirnebras,Ltda.
- São Rodo

Camilo Kahn, Viagens e Turismo Ltda.
Guanabara,

Llasse

ECO

Artigos da classe
Termo u.° 556.726, de 17-9-62
Estamparia São João Ltda.
São Pail'a
.

sio JOIO

¡ Ind.

Brasileira

Classe 11
Artigos da classe
—
Termo n.° 556.727, de 17-9-62
Bar e Lanchas Guarany
S'ao Pailio

ouARANT
Classe 41

Artigos da classe
Tèrrno n.° 556.728, de 17-9-62
Indústria de Rádios Siranatia Ltda.

mau masa

Sã° rani()

Classe .41
Artigos da classe
nn•••••nn

Classe 3)
Sinal de Propaganda
Termo n.° 556.705, de 14-9-1962
Sideral do Brasil Ltda.
Guanabara

Solar Stéreo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
- Artigos da classe
Termo rf.° 556.706, de 14-9-1962
Sideral do . Brasil Ltda.
Guanabara
•S •

'Solar Fidelity
~ria Brasileira
.

Classe 8
Artigos da classe

Termo n.° 556.707, de 14-9-1962
Sideral do Brasil Ltda.
Guanabara

A música no espaço
— .
Classes: 8, 9 e 32
• Expressão de Propaganda
- Termo n.° 556.708, de 14-9-1962
Haloperclo Joaquim Ling de
Albuquerque
Guanabara
Classe 20
c
Titulo de Estabelecimento

Temo n.° 556.709, de 14-9-1962
Fenelon Paul Perdia*
Guanabara

Associação Brasileirã
, • t•

Termo n. 9 556.712, de 14-9-1962
Paradia -e Confeitaria Porta da Lua
Limita da
Guanabara
a

.7~1, axe, ceua

1

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Tanno n.° 556.713, de 14-9-1962
ioaquim Cohen 6 Cia.
Guanabara

Teimo n. 556.720, de 17-9-62
Oficina i\,lecanica Theodora Ltda.
. Sia .Paulo •

TNEODORA,
Cla:se 6
Artigos da classe
Tèrcno 23,9 556.721, de 17-9-62
Coofecções Citybras Ltda.
São Paulo

CITY3-311/S

eada Satte~

Wasse 36
Artigos da classe

Classe 36
Saitex Modas Ltda

Termo n.° 556.722, de 17-9-62
Projeção Propaganda Ltda.
São Paulo

— Termo n.° 556.714, de 14-9-1962

Guanabara

aitai; %tuim

g

.
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n." 556.715, de 17-9-62
Gráfica Erána Indústria e Comércio
Ltda.
Paulo
SRIMIL
•

Ind. Brasileira
Cusse 33
Artigos , da clase.

Tèrmo n.r 556.716, de 17-9-62
Cia. Brasilelh . de Produtos Quiralcos
"
)3ononia
São Paulo
BONON1.1.

1111•1•111~~111110MAZDZIRIONIS

PROJEÇÃO
IND. BRASILEIRA

Classe I Artigos da disse
Terimo a.. 556,717, de 14-9-62
Administraçào de Imóveis Vila Prudente
S/C
São Paula

VIU PRUDENTE -1
lInd. Brasileira

Classe 33
Artigos ela•classe

Classz- 50
Artigos da classe

URUTU,
I Ind. Brasileira
.
Classe 8
Termo a 556.729, de 17-9-62
Ektrónica reomercial Sinfonia Ltda.
São Paulo

SINFONIA
Inc. Brasil eira
Classe 50
Artigos da classe

Termo a. 556.730, de 17-9-62
Confecções "Precnargo" Ltda.
São Paulo
FREmAR G0

I Ind. Brasileira/
Classe 36
Artigos da claise
Termo a. 556.731: de 17--9--(--)Y:".
Confecções "Kbaled" Lida,
São Paulo

REALED

ana. Brasileira
Casse 36
•Artigos da classe
Tèrcno n. 556.732, de 17-9-62 bal a:a.a. de Calçados Formiga Ltda.
São Paulo

rORMIOA

Classe 50
Artigos da classe
Termo ta° 556.723, de 17-9-62
Indústria e Comércio de Brinquedos
Aurichio Ltda.
São Paulo

Ind. Bractotleira
Classe 36
Artigos da
Termo n. 556.733, de 174-62
Entregadora Técnica titilar Ltda.
São Paulo .

TITILIR-

Ind.. Brasileira

AURICHIO
IND.

BRASILEIRA

Classe 50
Artigos da classe
Térmo n. 556.734, de 17-9-02

Bar e Café Gomes Cardim ttda.
Sio

tInt. Brasileira

de Modêlos Profissional0

.%

..,lasse 28
Artigos da classe

Classe 49
Artigos da classe
Tèrmo n.° 556.724, de 17-9-62
r.esário Martins de Proença

LLLL
Classe .3•
Titulo
•

"

GOMES CARDIN
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
• Termo n. 556.735, de 17-9-62
Alberto Castro
s: 1. 8, 11. 14 15. 27, 28, 29,
Clasie
- CASA

-ALBERTO CASTRO
38 e 46
Titulo

IMARIO OFICIAL (Seçâo III)

Segunda-feira 3
Termo n. 556.736 de 17-9-62
Caetano Pacciari São Pau:o

CAETANu
iInd. Brasileira

Termo n. 556.746, de 17-9-62
Lanches Lido Ltda.
São Paulo

LIDC,
[Ind. Brasileira

Classe -IN
Artigos da classe

Classe 50
Artigos da classe

Termo n. 556.737,- de 17.9-62
Lanches Bar Luanda Ltda.
São Paulo

Termo n. 556.747, de 17-9-62
Comércio e Representações de Ferros e
Metais "Zacali. Ltda.
São Paulo

r

LUANDA

IInd. Brasileira
.

Classe 50
Artigos da classe

Termo n. 556.738. de 17-9-62
Ilarcantil Fernandópolis de Utilidades
Ltda.

FERNANDSPOLIS
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 50

•

Termo n. 556.739, de 17-9-62
Transportadora Dysano Ltda.
São Paula

DYSÁNO
Ind. Brasileiri
Classe 50
Artigos dá classe
Ténia° n. 556.740, de 17-9-62
Chic-Chác Lanches Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
C.asse
Artigos'da classe
Termo n. 556.741. de 17-9-62
Raul Cury & Cia.
São ,Paulo

CREDELITE
(Ind. Brasileira
C.:1r.5,2. is
Artigos da classe
Temo n. 556.742, de 17-9-62
Cia.
Raul, Cury
São Paulo

CBEDITE
Ind. Brasileira
oss,,
Artigos da classe
Tèrtno a. 556.743, de 17-9-62
lisa Aparecida de Tecidos e Calçados

Ltda.
São Paulo

APARECIDA
Luci. Brasileira
Classe 5ri
Artigos da CiOSSe
Temo n. 556.744, de 17-9-62
iomerli" — Sociedade Mercantil Ltda.
São Paulo
•

SOMERL1
Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos da classe
Temo n. "556.745, de 17-9-62
Bar e Café Tereza Cristina Ltda.
•\

TEREZA CRISTINA
Ind. Brasileira
' Case 50
Artigos da classe

Tãrmo n. 556.755, de 17-942
Brasil-Car Veículos e Serviços Ltda.
São Paulo
Classe 21
Artigos da classe

ADAMOLI
Ind. Brasileira.

SELETA

Termo n. 556.757, de 17-9-62
Luvercy Rodrigues
São Paulo

Termo n. 556,748, de 17-9-62
Bar e Bilhares "Guiné" Ltda.
São Paulo

miga Ir MINDfillt •t CIO •

Tênia° a. 556.763, de 17-942
Izaak GrInstein
ão Paulo

IGETEX

nd. Brasileira
Classe 30
Artigos da classe
Temo n. 556.764, de 17-9-62
Tobias
Cia
São 1-,aulo

-noBu,s

Brasileir8

- Artigos -da classe

.

Terrao n. 556.765, , de 17-9-62
Sociedade Fornecedora de Madeiras
Materiais Para Construção Migar'
)
Ltda.

Termo n. 556.749. de 17-9-62
Indústria de Calçadori Fontana Ltda.
Sã," P

MATER
Ind. Brasileira •

VONTANA
Ind. Brasileira,
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 556.750, de 17-9-62
Comercial e Administradora "Edurosa"
Ltda.
São i-aulo

EDUROSA

•-

Tarmo n, 556.753, de 17-9-62
Indústria de Equipamentos Para
Ventilação. Aaerotécnica, Ltda.
São Paulo

1. PlNDORAM,

•

Classe 8
Artigos da classe

• Tãrmo n. 556.759, de 17-9-62
Indústria de Equipamentos Para Ventilação, Aerotécnica, Ltda.
a!aa Paula

, Classe 1
Artigos da classe

!ERGOM:•

Twooptu euántiga

8
Artigos da classe
Térnid n. 556.760. de 17-9-62
João Michad Bonaans
São Pan,o.

TIPrss

Temo n. 556.753, de 17-9-62
Bar e Lanches Litoral Ltda.
São Paulo

LITOR 1.
Cnd. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
• Termo n. 556.754...: de 17-9-62
Cerâmica Bragantina Ltda.
São Paulo
Classe 15
Artigos da 'classe

-Temo n. 556.768; de 17-9-62 .
Tobias CI Cia.
São Paulo
Classe 3
Artigos da classe

Terino n. 9 556.770, de 17-9-1962
"Esgar Especialidades Alimentícias
Limitada
a
•),,u!o

.Térmo n. 556.752; de 17-9-62
Serralheria e Caldeiraria "Fergom"
•
Ltda.
São Paulo
• .

Classe 6
Artigos da classe

• Têrmo n. 556•767, de 17-9-62
Tobias & Cia.
São Paulo
Classe 4
Artigos da classe-

Termo n. 556.769. de 17-9-62
Tobias G Cia.
São Patdo
• Classe 46
Artigos da classe

AN BRASILEIRA,

1ND9 BRASILEIRAI

Artigos• da classe
Tèrmo n. 556.76, de 17-962
Tohias es Cia.
Pait/o
Classe 2
Artigos da classe
^

Classe 42
Artigos da classe

Classe 50
Tèrrao n. 556.751, de 17-9-62
Pindorama Comercial e Importadora
Ltda.
Sã, Pulo

.

Classe 45
Artigos da classe

CUIM!
.nd. Brasileira •
Classe 50
Artigos da classe

17442

nd. Brantleirà

Classe 6
Artigos da classe

-

1962 3407

Termo n. 556.762, de
J. F. Keller
Santa Catarina

Termo n. 556.756, de 17-9-62
Tercaomecanica Aclama S. A. São Paulo."

ZÁCALl
Ind. Brasileira
Classe 5
Artigos da classe

Dezembro de

-

Ind. Brasileira
.•nn•

Artigos da c...asse.'

Termo n. 556.76.1. , de 17-9-62
Viciraltec -- Indústria' e Comércio' de
Artefatos de Vidro Ltda.

gIDRA/REC
Ind. Brasileira
Clw-s• 1
Arti g os da classe

• ' REGIME
323. Brasileira
4a
Artigos da classe
Termo n. 9 556.771, de 17-9-1962
Comércio de Ferros e Metais
"Martinlerro"
'41
•iilo

MARTINFERRO
Ind. Brasileira
9. Classe 5 a
Artigos da classe
Termo n.,
de 17-9-1962
Capella, Tedesco
Cia. Ltda.:
.
São Paulo

!__TRANSPOBTES

Ámunros PELICANO
Classe 33 -

-Titulo

3408 Segunda-feira 3
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• Dezembro de 1962

n • n ..

Termo a.° 556.773. de 17-9-1962
José Alarcon Ancalla

Têrmo :V 556.782, de 17-9-1962
Construtora e Comercial- Roberto
• Antonio Sala — Mão Ltda.
1

IOVIRAMI
AUTOMOVEI

,ROBERTO ANTONIO
BALOMÃO

Classe 21
Titulo

Ind. Brasileira
Classe 50
• Artigos da classe

Têrnio n.° 556.774. de 17-9-1962
Metalúrgica Copa-Rio Ltda.

COPA-RIO
Ind.. Brasileira 1
Classe I I
Artigos da classe

r-

Termo
.

556.784. de 17-9-1962
Wasserfi.tei

AP
Ind. Braei lei ral

ALV.
Ind. Brasil ei ra
Classe 50
.Adigos da classe

ABC°
I. Ind.. -Brasileira'
Ci.,tse 21 .
Artigos da classe
Termo ti.° 556.778, de 17 -9 - 1962 .•
Indústria e Comércio de Molas
Triangular Ltda .

TRIANGULAR
Ind.. Brasil eira
Classe 21
'Artigos da classe
Tênia° n.° 556.779, de 17 - 9 - 1962
"Elu: ima" Indústria Mecânica de
Preciso Ltda.

Artigos da classe

Sf ,)

Termo ri.° 556.785, de‘17-91.1962
Ancape Comércio e Representações
Limitada .

GRAUNA
IND. BRASILEIRA

Classe 50
Artigos da classe

Classe 38
Artigos da classe

Classe 21
Artigos da classe

Termo ti.° 556.786, de 17 - 9 - 1962
Indústria Mecânica de Precisão
Krolis Ltda.

Termo n.° 556.793, de 17-9-1962
Carmac — Máquinas, Automóveis e
Auto-Peças Ltda.

Termo n.° 556.800, de 17-9-1962'
Gerobrás
Indústria e Comércio Ltda.

t Ind.. Brasi leira'
21
Artigos da classe
Te/mo n' 556.787, de 17-9-1962
Manuel SertoriO Marques da Silva
=ia

GUIA DO ,
ILZPORTADOR
BRASILEIRO
Ind. Brasileira
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 556.788. de 17-9-1962
"Faena" — Imóveis e Administração
Limitada
90' Paulo

ra

Classe 50
Artigos da classe
--Têrmo n.° 556.781. de 14 - 9 - 1062
Kozlows& (r. Cia.

PUGNA- PLI
Ind.
Brasileira
I
Classe 36
-

ALVAS
Lindo Brasileira

Classe 21
Artigos da classe

Classe 3A .
Artigos da classe

Termo n.° 556.794, de 17-9-1962
"Tromaf" — Refinações de Sal Ltda.
Rio Grande do Norte ' •
TROMIIF

/Mus tria brasilairrj

Classe 11
Artigos da classe
Têrmo n.° 556.790, de 17-9-1962
Arnaldo Queiroz Comércio e Indústria
Limitada

Classe 11
Artigos da classe
Térmo n. 556.801, de 17-942
Lojas Maringá Novidades Ltda.

Classe 41
Artigos da classe
Termo a.° 556.795. de 17-9-1962
"Tromaf"
Refinações de Sal Lida.
Rio Grande do Norte

P0TY

MARINGÁ
IND. BRASILEIRA

Industria 'brasileira
Classe 41
Artigos da classe

DAMASCO
IND. BRASILEIRA.

termo ri.' 556.789, de ' 0-9-1962
Metalúrgica Gabarito Ltda.

• GABARITO
Ind.. Brasileira .

EROBRAS
E.
IND BRASILEIRA

Termo a.° 556.796, de 17-94962
Datn a• sco Indústria e Comércio de Sacos
Vasios para Embalagens Ltda.
S3o Paulo

Glasse 24
Artigos da classe
ttrnso n.° 556.797. e 17 -9- 1962
'Plagiar — Laboratório Eletrónico Ltda.
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe
Térmo n. 556.802, de 17-9-62
Confecções "Movi Ciou" Lida
S'No P,.',

ION GOU

LIN

ND. BRASILEIRA
„
Artigos da classe

Thrno n. 556,803, d."1:7 -9 -62
Hugo Notaroberto
Sâo P a . ,

CISA ITALIA
)210DAS CONrECCUENti
.8141 GELL

FLAGLER

Classfs: 22. 23, 24, 31 e 50
Titulo

ARNALDO QUEIROZ
Ind. Brasil eira

IND. BRASILEIRA

'armo n. 556.804, de 17-9-62
Toledo Arruda — Comissaria e Espoo.
tacin- S . A.

Classe 50
Arttpos da classe

Classe
Artigos- da classe

Artigos da classe

Tèrmo o.° 556.783. de 17-9-1962
"Alvas" 141i:dedais para ConstruOlo
Limitada

CARMAC
Ind. Brasil eira

+.11.

•

èrmo n.° 556.780. de 17 - 9 - 1962
"Zemar" De.:oi ações Ltda.

Classe 5g
Artigos de Glasse

IND. BRASILEIRA

Termo n.° 556.799, de 17-94962 .
Oficinas Gratina Limitada

Claas 40
Artigos_ da classe

BRIMÁ

ZEMAR
Ind.. Brasil ei

Termo n." 556.792, de 17-9-1962
Amadeo Bracale
P

ARRENDAMENTO

KROLLS

Termo n.° 556 . 777, de 17-9-1962—
"ABCO" do Brasil — Industria de
Auto-Peca Limitada

Classe 21
Artigos da Classe

P1ER S

I Ind. Brasil eira

Termo n.° 556.776. de 17-9-1962
Comercial. Representações "Alfa" Ltda.
S:

!Ind.

,

C!,:sse 43
Al tigOs da' classe

&RAPE

Glasse 50
Artigos da classe

Termo n.° 556.798. de 17-9-1962
Maria Petucco Pega
São Paulo
Classe 41

Prraorows

Ind. Brasileira

Ind., Brasileira

•

Termo n.° 556.775, de 17-9-1962
Panificadora Map Ltda.

-

, Termo a.° 556 . 791, de 17-9-1962
-Distribuidora de Bebidas "Petrópolis"
Limitada
P•!,•:.)

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

MAC ATUBA
Ind. Brasileira
C1,,.; 42
Artigos da classe

