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DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO V — N.o 132

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Conselho de Recursos da Propriedade Industrial
- PAUTA EE PROCESSOS EM JULGAMENTO
SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 1941

Realizar-se-á, na próxima segunda-feira,
dia 12 do corrente, às 11 horas, a habitual sessão semanal do CUPI, quando serão julgados,
os processos adiante relacionados. Aos interessados nesses julgamentos, ou aos seus procuradores legalmente habilitados, será permitida a defesa oral de seus direitos, durante o
prazo máximo da dez (10) minutos,
ft Ectlisos

N.° 5.320 — Termo n.° 74.896 —Marca:
repesa?' — Recorrentes, Lab. Sampaio Costa
M. A.; recorridos, Farmaco Ltda.; relatem, J.
M. Lacerda.
NP 5.321 — Termo m o 77.300 — Marca:
Urotrat — Recorrentes, Instituto Terapêuticos
Reunidos "Labofarma" S. A.: recorridos, Instituto Químico Campinas; relator, Dr, A. RuNP 5.322 — Termo n.° 78.101 — Marca:
Vitaka — Recorrentes, Laboratórios Plasmorgan Ltda.; recorridos, Lab. Ilechuk Ltda.: relator, J. Id. Lacerda.

Aia

O secretario, depois de lida e aprovada a ata
anterior, submete à consideração do Conselho
o pedido de preferência formulado pelo Frigorífico Cruzeiro Ltda. para o julgamento do
recurso referente à marca Cruzeiro, êrmo número 86.896. — O Conselho deferiu a petição.
Em seguida, passa-se ao j ol gamellio doa P rocessos em pauta sobre os quais, assina se decidiu:
•
Recurso 5.310 — Tèrmn 25.391 —
•
'Um novo processo para extração de cobres diretamente do minério euprifero, por
meio de tratamento químico a frio" — Depo recorrentes, Jair Alves Horta, Sebastião Corian e Hilário Froire; recorridos, Laminação
ãacional de Metais, S. A. e Companhia de
Indústrias Elétro-Quimica. S. A.; relato:.
Sílvio Fruis Abreu. — Pelos recorridos falou
o agente Custódio de Almeida. Negou-se provimento ao recurso, por unanimidade.
Recurso 5.311 — Termo 26.392 — Priv.:
"1 "ma nova turbina hhfráulica Centripeta de
admissão parcial" — Dep. r recorrente, Luiz
Zanandrea; relator, Sílvio Fróis Abreu. — Negou-se provimento ao recurso, por unanimidade.
Rec. 5.312 — Termo 27.16i — Priv.:
"Novo sistema de empregar peças de aço niagnetizado para tabelas da preços, passatempo
para crianças, quadros de propaganda, etc."
— Dep. o recorrentes, Cavalcanli, Junqueira
S. A, e Dr. (tino Usiglio; relator, Sílvio Fróis
Abreu. — Negou-se provimento ao recurso,
por unanimidade, —

live. 5,313 _ Termo 27.750 — Mod. de
"Novo modelo do escova pura denATA DA 781.a SESSÃO ORDIN.kRIA, REALI- utilidade:
tes" — Dep, e recorrentes, Teodoro Schaitza
ZADA EM 1 DE JUNHO DE 1911
S: Comp.; relatar, Sílvio Froes Abreu. — Pelos
recorrentes falou o agente Gustavo crrionont.
—
Pediu vista dos autos o Sr. Clovis Cosia
Presidéncia do Sr. Clovis Costa Rodrigues, Itortrigues.
substituto legal do Sr. Francisco António
Encerrados os frabalhos, o Presidente conCoelho, Diretor Geral do Departamento Navoca para segunda-feira, próxima, nova reucional da Propriedade Industrial.
nião, à hora habitual.

. Ao primeiro dia do mês de junho do ano
de mil novecentos e quarenta e quatro, com a
presença de todos os seus membros e do auditor sob a presidência do Sr. Clovis Costa
Rodrigues, em substituição no Sr. Francisco
António Coelho, realizou-se a sessão ordinária
do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.

E, da tudo para constar, eu A. C. Potra de
Barros, secretário do Conselho do Recursos fiz
lavrar a presente ata Mie .será assinada por
todos os seus membros, depois de aprovada.
— Clovis Costa Rodrigues. — João Maria de
Lacerda. — Alberto PossUi, — Antonio de
Almeida Menhães. — Eargeplio Moraes Vitira • — Suivio Fróes Abreu,

SEXTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1944

Departamento Nacional da Propriedade Industrial
Ex p Er g ENTE DO SR. DIRETOR.

Dia 7 do junho de 1911
.

1 111‘11- gilini
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Termo mo 25.911 — Processo para fazer
sorvetes e similares—Gabriel Maia Ives Dor.
nel. — Indeferido, do aeOrdo can% os fundamentos do parecer do Sr. Pardo Ildefonsu Albano.
Termo n.o 28.527 — Cdrink GallChn,
11,74111 a XeCaljellt da erra mole — João Keller.—
Indeferido, do acordo com o laudo técnico, por
fanar aio pedido o característico do novidade.
Termo mo 30.110 — Processo de preparar
concentrados de vitaminas — National Oil Products Cu. — Deferida); de adoeci° com o laudo
técnico.

Termo n.o 30.839 — toem Densa — Balbino José Martins. — Indeferido, de acerai() com
o laudo técnico.
Termo mo 30.910 — Instrumento musical
de corda — John Williams Meltride. — Deferido, de Wird° com os laudos técnicos.
Termo. n.° ruim — Aperfeiçoamentos CM,
aparelhos de manipular, oteros alimentícios
— lhe Hohart Manufacturing Company. —
Deferido, de acórdo com o laudo técnico.
Termo n.o 31.900 — Aperfeiçoamentos eflt
motores de combustão — C0115111111 ino Peno.
— Deferido, de acordo com o laudo técnico.
Termo mo 32.315 — Enek:dor automático
para garrafas. vidros, garrafões em 'Outros recipientes providos de gargalo — Emil Bachmann
— Imlefeeido, de acóralo com o laudo técnico,
por faltar ao pedido o característico de novidade.
Termo n.o 32.425 — Novo tomba:tive! substituto do querosene e para alimentação de mofores de explosão — Luciano Gadd". — Indeferido, de acordo com o laudo técnico, por
faltar ao pedido o característico de novidade.
Termo n.o 32.659 — Processo de fabricação
de vasilhame LIC madeira e produto resultante
— Indústria ?Amoita de Embalagens em Madeira Ltda. — Indeferido, de acôrdo dou) o laudo
técnico, por faltar ao pedido o caraMeristico
de novidade.
•
TermomP 32.431 — Processo de extração da
resina do nó dc pinho — Indústrias Químicas
Imbitulet S. A. — Indeferido, de acórdo com
o laudo bç rnien, por faltar ao pedido o característico de novidade.
Continua na pão, 1.119

•
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SUMÁRIO

IMPRENSA NACIONAL
Diretor
ALBERTO DE ORITO PEREIRA
Chefe E. Publicações

Chefe S. Flete:aça.*

MURILO FERR.CIRA ALVES

EUCLIDCS OCSLANDES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO Si
ersto de publicidade do expediente do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, do tfinIstarlo
do Trabalho. Indústria e Comércio

Impresso nas Oficinas da Imprensa Nacional
Avenida Rodrigues Alves fl. 1
EXPEDIENTE
A matéria destinada aos jornais deverá ser endereçada ao Serviço de Publicações (S. Pb. ).
O disposto no decreto-lei n. 1.705. de 27 de outubro de
1939, deverá ser, na feitura do expediente das 'repartições públicas, invariávelmente observado.As repartições públicas deverão remeter o expediente destinado aos jornais oficiais até às 15 horas e aos sábados até ás
•
11 h e 30 m.
Os originais deverão ser devidamente autenticados.
As rasuras e emendas deverão ser sempre- ressalvadas por
quem de direito.
Os originais devem ser dactilografados, evitando-se sempre
escrever no verso.
A matéria paga terá seu recebimento das 9 às 19 h e 30 m e,
aos sábados, das 9 às- 16 h e 30 m e será publicada dentro de
48 horas.
As. reclamações, constatada a existência de erros ou omissões
pertinentes à matéria retribuída, deverão ser formuladas à Seção
de Redação, das 8 às 20 horas, e no máximo até 48 horas após
a saída dos órgãos oficiais.
ASSINATURAS
•
Repartições e particulares:
Capital e Interior:
70.00
Cr$
Anual
Cr$
35,00
Semestral
Exterior:.
Cr$
110.00
Anual
Funcionários:
Capital e Interior:
56.00
Cr$
Anual
Cr$
28,00
Semestre
Exterior:
88,00
Anual
Cr$
As assinaturas podem ser tomadas em qualquer época, por
semestre ou ano, terininando no último dia do mês em que se
vencerem.
As repartições públicas se cingirão às assinaturas anuais, renovadas pelos órgãos competentes, até 28 de fevereiro de cada
• ano.
• O 'registro de assinatura é feito à vista do comprovante de
recolhimento.Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor
do tesoureiro da Imprensa Nacional.
Os tsuplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
aos assinantes sómeote mediante solicitação.
O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por
exercício decorrido, cobrar-se-á mais Cr$ 0,50..
Assinaturas:
CAPITAL —, Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n. I.
INTERIOR — Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional — Alfândegas e Mesas de Rendas — Coletorias Federais.,

Págs.
CONSELHO DE RECURSOS DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL — Pauta de processos em julgamento, para a sessão de 12 de junho de 1944 — Ata
da 781" sessão ordirária, realizada em 1 de junho
de 1944 . . .

1117

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL — Exped:ente do Sr. diretor, da
Divisão de Privilégio de Invenção e da Divisão de
Marcas . .

1117

NOTICIÁRIO — Oposições — Caducidade de marca
Restauração de patcntes — Retificações — Chamada
para pagamento de taxa

1119

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO — Térrno de depósito

1120

MARCAS DEPOSITADAS .

1127

1944 I.' Til Dl ESTR E 1944

COLEÇÃO DAS LEIS
2 volumes, anotadas as retificações e reproduções, com indicação das catas de*
publicaçào

•

Emalado

Cr$ 60,00

Législação Federal

1 volume, classificadas as ementas por ordens alfabética e numérica dos assuntos

Cr$ 15,00
Seção de Vendas da L N. — Avenida Rodrigues Alves n. o 1
Agências I .2 7: Ministério da Fazenda e Edifico do Pretória
tATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL
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•

Notificações - São convidados os requerenTêrmo - 81.119 - Mário Teixeira de Frei• Continuação da 1. • pagina tes acima mencionados' a comparecer a este
•
tas. - Apresente os novos exemplares e cliTênia) n.o 32.619.- Nora Indo/tina para Departamento, ia fim de efetuarem o p a g a- ché, como exigido anteriormente.
ii.orteer Vitig S peças de tècido, iguais em uma mento da taxa de transterhwia das MenCittaTérmo - 97.999 - Banco Mercantil do
énita operação - Alberto Antônio liApice.- das marcas.
- Cumpra o disposto no arl. 29, do
Indeferido, de acôrdo com as razões • expnslas.
Decreto 21.507, de 1934.
no parecer do there da Divisão.
enennounÃo DE REGISTRO
Tèrmo - 98.911 - Imahiliiiria Brasil S.N.
MODELO DE UTILIDADE
'bi raia n.o 103.51U -1:enometria - classe 3 - i mi) ra - Mantenho a, exigência.
- Sandoz S.A. (Saudou A.0.) (Sandoz Ltda.)
Vt'IDO n.o 32.163 - Nora tina paro . tt desti- - Prorrogue-se o registro.
Térmo - 99.054 - Banco Financial . da
lação do óleo ele menta - Simag-Sociedade InNação S.A. - Mantenho a exigénciat.
Tèrrilo n.° 103.518 - Anisai - classe 3
1111Striill de Máquinas Gerais Ma. - lintereri40. de neônio com O laudo técnico, por faltar %aduz S.A. (Sataloz S.(.) (Sandoz* Ltda.) - Tèrnm - 09.708 - Irmão4 Lerma Lida.
Preliminarmente, pague 'a taxa máxima de
- Prorrogue-se o registro.
ao pedido o característico de novidade,
prorrogaçãg.
o
requerente
convidado
Notificação
É
Novo
Modelle)
estante
Tèrmo mo 32.593 'fôrma - 101.610 - Irmãos Barcelos. -7destacável para pendas .e análogas - ISUIUS acima Mencionado a comparecer a ist' Dopar1:41550'. - Indeferido, de acArdo com o latia() lanieuto, a fim de efetuar o pagamento da taxa Apresente novos exemplares, de neônio com
a exigência de fl. 9, e pague a taxa de proriwnieo, por faltar ao pedidp o característico .1;• ritual dos refeeidcS proce,sns.
rogação.
novidade.
Vem° - 101.874 - A. Coblentz. - Jun;Urino
32.599 - Inalador elétrico pane
te
os originais para confronto.
usa lema - Jorge Migado
- "'PereciPrititénios de 1.111M10310
DMA°
•
de miolo coai o laudo técnico.
do,

Térino n.0 32.615 - Nora nuteléto de palreiterdor seara pós - João Batista Tomaz. - lu-

deferido, de neônio com o laudo técnico. por
faltar ao pedido o característico de novidade.
Tèrmo n.0 12.663 - ..Gro modèlo de indica-

Er Il;I::NCIAS

•

QueiNTIA

pettonietmeg

n.o 30.805 - Combas/ice: para meloneóreis e allIr0.1 moiorcs O explosão - José
Antônio Pacheco. - Indeferido, de neônio coto
o laudo técnico.
TI‘PLIM

invcreser;

Ileribert Phiner (10.361-41) - declara a
i ne,eje,t (enc ia do pedido de patente. denominada
-7.az"). - Amoite-se o processo.
Doi Favern & Valadares (36.038-13, junto
h patente de n.° suY, - Concedo a restauração. •
ALTERAÇÃO DE NOME

CorVell% & Cemin. (pede para RPI •

anotada
na marra Imendatico, n.o 28.17(1, a alteração
do nome da ulular), - Anote-se a alteração
ti e ponte.
Natifiração - É convidado n requerente acima A n enCioniada a coropareere a 141e nejearlamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa
de alteração ele nonee da titular da mencionada
DIRVCR.
TRANSVIOU:NUA DE MARCAS

l2 oriedade Itrasileira de Vinhos Lida. (no pê-

tramforência da marca de 11.0 32.857)
Ginu•de-se.
Henrique Lemos (no pedido de transferência da maleta de n.o 36.031) - Guarde-se,
Instilitto de Terapêutica Ilunianitas Ltda.
(tio pedido de eadocidade da marca internacional de mo 43.572. - Aguarde-se.
J. D. Riedel E. de llaen & Cia.. Ltda.
(3.562.42 junto a marca de n.0 50.039). -Guarde-see.
Carlos em e nto (10 SOOSZI Júnior (no pedido
de b•ansferência da marca de 11.0 54.719).
'
Guarde-se.
- A.A. de Lima S: Cia., (no pedido de Iram:ferência do titulo ele e-staleelecimento, de número 51.023 - Guarde-se.
llenjamin Ig'ésias Malvar (no podido de
transferência da marca de OP 60.307).
Guarde-se.
Itolier. to Egolini (no pedido de transferi•nria da marca de 11.° 67.083).. - Guarde-se.
Roberto Farino' (no pedillo de transferência
da marra de DP :15.552). - Aguarde - se o comW1111.9110 do tiespacho no processo do registro 67.083..
S. A. Perfumaria Jasmin (no pedi, lo de atleração,de n.° 71.913)."- Sntarde - se. •
enrwo np 99 , 210 - Cor:Arnica Ilicopelia Limitada. - Aguarde, solução do termo número 105.370.
indústrias Brasileiras de . Ma teriais Plást i
-cosS.A(npediltrasfêcmca Gotiono, termo 0.0 100.631). - Aguarde-se
a apresentação da instrumento de mandato.
Indústrias Brasileiras de. Materiais PlilitIcos
S. A. (no pedido de transferência das marcas
dolumitada s soft números de faunos os. 100.635,
100.636, 100.637, 100.038). - Aguarde-se.
Térmo n.o 101.639 - Olímpio Alexandre &
- .Arenda-se, pagai)" entretanto a taxa de prorrogação devida a fl. 9.
Tèl'In0 n.o 102.201 - Etriprésa Recorde Limitada. - Aguarde-se solução do processo do
transferência.

•
:n 10115ell & Harris (15.1n1-11) - Preste es-

dor ele subsidacias pulverizados. terapámtieas
em condiçiers assépticas-Paulo konig. - In- clarecimentos.

deferido, de aeórdo com o laudo técnico, por
faltar ao pedido o característico de Mvidade.
Tèrneo mo 30.661 - Nora bocal para 0;11erfretiro - Antônio Alberto Campos Nogueira. ‘ Deferidir. de acorda() coto o laudo técnico, e nos
Pi ntos dos ponto!' caracterhdicoi, publicados a
12 de fevereiro de 19H.
retino no 30.901 Original nindèlo de
rol reg paro cobranças a &miriti() - >estar de
Freitas. - Indeferido, de arérdo com o laudo
técnico. por faltar ao pedida o característico
OU novidade.
•
'ritmo n.o 31.273 - ria nora morféia ele ealreeddrin perpétuo - Padre António ESICVA0
LOID ". -- Deferido, de i rutilo com o laudo
técnico.

DIVEanon

Espediente (10 lila O do junho de 1911

Monsen & Harris (15.118-11) - Prove ter
pago h 1,0 anuidade_
Térmo 30,321 - Eitgen Ale:onde/ . Nilz s
e João Frederico Bichice. - Apresem:.-clie
ROVOS relatórios mais claros o precisos.
Têm) - 30.870 - !abluiu; Fastener
Limite& - Preste esclarecimentos.
, Virmo _ 30.916 - José Seguro Burges CIO
- Apresento novos exemplares
CaSI
fazendo as exigências do laudo técnico.
Ténuo - 31.502 - Laboratório Químico
Farmacêutico Nogueb• a ltagylat & Cia. Ltda.
- Re g tentra a restauração do pedido .si assim
o _entender .
Urino - 31.131 - Standard Eleetrica S.A.
- A p resente 110' os rela Vidos satisfazendo a.:
exigências do laudo técnico.
Têm) - 32.851 - Sanson VaSeoneelos
Ltda. - Cumpra as exigências, de fl. 16.
'ritmo - 33,053 - Eugênio &ardi, e Waciam! Guaryszenki. - Revalidem o , sèlo de
fl. ti e complete o de fl. 13.
Tèrmo - 33.095 - Dolims Brota &
_ Revalido a estantuillia de CaLICUÇãO C SLICD11,
de fl. 6. Concedo ti prazo, para apresentar
os dissentios.
Tèrino - 33.110 - João Zanot ti - Satisfaça as exigências, da Seção.
DIN ERSUS
Mita:CIL Leottardus ik Cia. (15.413 e
15.171- 1 1) - Natia lia que deferir, e. ri face
da informação.
.515-11) - Deferillo.
Romeu _Rodrigues (75.575-11)
o pagamento requerido da' 3. 0, IP 59 e 6.0
anuidades. .
•
Romeu Ilmiriguos 115.511-1P - Deferido.
o pedido de paga incuto da 3P, 4P e 5.° anuidade.
Tèrnin - 33.153 'lhe Parsons Marina
Sleato Turbine Company limileri. - Aguarde-se, nos têrtnos do Decreto 1.232, dce 1912.

Noticiário

Beneonglon Raiai Co. ( Lransferacia Para 0
seu nome da marra Bendito. 1I9 22.218), La-

boratório Gruss Lida. (transferência para o seu
Disistio de Martas
nome da marCa Phospliorgyrio, n.o 27.698),
Instituto 'Soro Itormoterápico Nacional .S.A.
Expediente do dia 7 de junho de 1914
(ISON) (transferência para o seu nonm ila
masca Adiareol. n.o 48.081), Instituto Soro
ErGÊNCIAS
-Ilonnoterapico Nacional S.A. (ISON) (transferência para o Seu nome da marca Piarolia.
S.A. 8'11,01'14 (no pedido de transferênTIP 63 .531 ). e das mascas Ilemovit- n.o 68.826,
Mago, n.o 68.975. e (;uaiaco:ia, n.° 69.311). cia da marca de n.o 60.012) - Satisfaça a
exigência publicada em 20 de agi:isto de 1942.
- Anotem-se as transferências.

OPOSIÇUES

Produt 03 Evans (15. 858-11). npresontonch
oposição ao teedidO de privilégio deinvenção.
termo 11.0 33.019, de Companhia Jbl
inson
Johnson do Brasil.
Sorveteria c Café Flórida lida. (15.801-11).
apresentando oposição ao registro da marca
Café florida, tilrmo nP 101.833. de Manuel
Augusto Main.
e
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mesmo núcleo das indutáncias -saturáveis-nos
ramos- dpoito( dà . limar
"
. •
5 — Modificador do freqüência, 'conformo o
ponto .4, .caracterizado pelo 'enrolamento co, cada um dos núcleos que está preparado para • .
DES BABO INDUSTRIAL
alimentar o cil•cuito de carga.
Tavares nlho 84 Comp. Ltda. (910-41 — re— Modificador de freqüência, conforme os
quer a caducidade parcial tia marca Bar UniTaram 30.191 — The llobart alanufrietu- pontos
2 ou -3, caracterizado pela ligação aum
versal, n.o 25.930).
ring Company.
série da fonte de corrente continua com a
Wolffmetal Ltda.
Tairmo 31.551
fanfe de corrente alternativa.
RESTAURAÇÃO DE PATENTES
,
.7 — Modificador de freqüência, Conforme os
Foi requerida por Ibera Peri de - Freitas a
MonüLe DE UTILIDADE
pontos 2 ou 3, earactorizado pela ligação em
restauração do pedido de modal° industriai
série da fonte de corrente continua com a indopara caixa para empolas de - injeção medicinais,
1 armo 30.722 — José Alvarenga Beto.
tancia, através da fonte de corrente alternapatenteada sob n.°153, em G de junho da 1038.
tiva. Térmo 31.1a6 — Ciro Sansigolo.
Foi requerido por Ibera Peri de Freitas a
, 8 — Modificador de freqüência, conforme os
Urino 31.21 .1 — I traneisco Ereinela.
restauração do pedido de modal° industrial
pontos 2 ou 3, caracterizado por uma fonte
para: Novo modélo industrial de suporte de emUrino 31.830 — Enéias Dupré Moreira O tio corrente .conlínua que está representada
polas de injeção medicinal, duma só peça de Rarmundo Ihimberlo Dupo»r.
por um- retificador alimentado pela foi de ale
cartão, cartolina ou outro material adequado,
corrente alternativa.
feito sem goma nem cola de qualquer espécie,
mediante recortes e dobramentos, para ser usaO — Modificador de fregilancia, conforme a
PIOVII.ÉGIOS DE INVENÇÃO
do cm caixa adequada de capacidade para uma
ponto 8, caracterizado pelo suprimento de corUnidade, patenteada sob n.° 127, em 17 de jarente ratificada a um enrolamento sabre um
TPI/ M 11 1111.; DEPelsITO
neiro de 1938.
núcleo que está reunido a anna•indulancia saturável.
Publiençâo frita de neardo rum a art. 11
RETIFICAÇÕES'
10 t— Modifirador de fraguo -Meia, conforme
da regulamento siseete (decreto aL 102111
descrito e ilustrada nos dese.nlios anexos.
O titulo da estabelecimento A ilieeldnia, Mc 19231.
• tarmo 104.606, de Geraldo Sabia° da Silva.
A Requerente de aeardo com o art. 40 da
6 Da data al. publIenefto de que 'rata
' cujo cliché saiu publicado no Boletim de 30
o p eeeee te artigo. •umeçarià 14 correr o Conveneão internacional pata Proteção da Pro• de inarab do corrente ano, foi depositada naa
preso para o deferimento do pedido. 'Pu: priedade Industrial da União do Paris, em 1833,
classes 13, 27,- 31, 29, 48, 57 e 59.
nate 60 dias poderio apresentar SUM. OPO. revista em Ilaya em 1925, o art. 38 do regulaA insígnia comercial SAP, 'armo 104.767, de
afeie, ao Departamento Nacional da Pro- mento aprovado pelo Decreto n o 16-.264, de
Paulo • Roberto de Sousa, cujo cliché saiu pupriedade industriai aqueles que se folga- 19 de dezmnhro do 1923, e O Ra. 19, letra a, do blicado no Boletim de 4-4-1941. foi depositada
rem prejudicados som a anactesia da pa- Decreto-lei n.° 4.232, de G de abril de 1942, e
nas classes 11, 12, 14, 15, 17; 38; 39 e 49. •
reiVindica os direitos de prioridade emanantes
tente requerida. de igual pedido depoailádo na Repartição ()fiA marca Pornitam, turma 104.778, cujo
da' de Patentes dos Estados Unidos da Amé'Farino 33.266 ale 2-6- 5.
cliché saiu publicado no Boletim de 5 de maio
rica, em 6 de maio de 1943, sob n.° 185.832.
de 19-11, foi depositada por Raul Roviralla Astral!, na classe 3, para distinguir preparado far, Antomatie aletria Laborar ories, Inc. — Esmaeautico.
tados Unidos da América.
O título de estabelecimento Transporte NorTarmo 31.0 33.267, de 2-6-11.
Pontos Caracl e itticos da fuvençau para:
deste, têrmo 104.867, cujo cliché saiu publi"Modificador
de
freqüência"
—
Privilégio
sie
cado no Boletim de 12 de abril do rorrente
Automatic Electric, taboratories,
ano; foi depositada por Joaquim !nojosa de IR\ CM:LIO.
Lados Unidos da América.
Andrade, na classe GO.
1 — Modificador de freqüência, alimentado
Pontos caracférfaticos da invenção para:
O título Casa Clipper, @mo 101.872, de Olí- por corrente alternativa de dada freqüência
viu' César Castoldi, rujo cliché saia publicado para fornecer corrente de freqüência'sub-hár- Modificador de freqüência de núcleo comum —
no Boletim de 12 de abril do corrente ano, manica a uma carga, caracterizado pela Combi- Privilégio da invenção.
foi depositada na classe GO.
nação de várias industancias saturalveis para
Modificador de freqüência preparado
O titulo de estabelecimento COT til Me- São constituir uma instalar:ao compensada com ter- para fornecer corrente de freqüência aub-har
José, térmo 104.907, .de Santos. Eirado a /IMOS de (mirada e de saída, pela ligaçao da marnieo a uma carga quando alimentado por
Comp., cujo cliché saiu publicado no Baldia' fonte de corrente alternativa aos terminais de corrente alternativa de qualquer freqüência,
de 12 de abril do corrente ano, foi denositndo entrada ti de uni capacitado]; aos de sairia e caracterizado por compreender um núcleo COM
pelos meios de desvio de polarização 'empre- ditas Pasaagens 'saturáveis de fluxo inagnétrea
na classe 35, para couros.
gados para executarem unia distribuição de
A marca Emblemática, tarmo 92.015. de The fluxo assimétrica nas indutilmeas satura eis, e uma -comum, um enrolamento na passagem
TI. L1 Watkins Company. cujo cliché saio para que se prorluzain no circuito , de carga, comum alimentada por corrente alternaika
publicado no Boletim de- 15 de dezembro de que está- ligado em paralelo com o referido fornecida por uma fonte, um capacitado: capaz de suprir corrente de freqüência suh-har1942, foi mandado reivindicar as caces amaacirrardes e finar-meia sub-har- manam a uma carga, quando alimentado por
relo-canário, alaranjado, foi depositada na capacitador,
saturáveis, um ch•cilito de salda reunido ao
classe 48, para um preparado para meffiorar /nanica.
o aspecto e farilitar.o penteado do cabelo, bri2 — Modificador de freqüência, alimentado capacitador para fornecer corrente de frelhantina, pomadas.
por corrente alternativa de dada freqüência qüência sob-harmônica is carga e pelos meios
para fornecer corrente de freqüência !Mia-liar- de produzir uma oscilação de partida para famOnica a unia carga, caracterizado iiela com- zer com, que o capadtador transmita corren•
1 . inação de vãrias indulancias saturáveis para te de fr e qüência sub-harmônica (piando o enChamada para pagamento de taxa
constituir urna instalação compensada com ter- rolamento da passagem comum (Ar ativado
minais de entrada e salda, pela ligai:4 da fonte pela corrente de freqüência da fonte.
São convidados os requerentes abaixo men- de corrente alternativa e de corrente continua
— Modificador de freqüência conforma o
cionados a comparecer a ase° Departamento. aos terminais de entrada e de um capacitada(' Po nto 4, caracterizado pelo inicio das oscilaa fim de efetuarem o pagamento da taxa final de salda, para que se produzam correntes de crIPS sub-harmónicas que se efetua por um
dos seguintes processos:
fraguaria sub-harmanica no circuito de carga relay que (ativado em série com o capaci•
pie está efetivamente ligado em paralelo com tai lor.
u capacitaduaa
Priciléoio de ;atenção
3 — Modificador do freqüência conforme os
3
4Modificador de freqüência, alimentado ponto 2, caracterizado por um relay que '1
por corrente alternativa de dada freqüência preparado para abrir contatos que pirem em
Térnio 28.604 — Standard Electrica
para fornecer corrente de freqüência sub- curto-circuito pelo menos uma parte do enTênue 29.100
Oscar latira e Silva.
harmônica a urna carga, caracterizada pela li- rolamento feito em volta de uma das passaUrgia 29.882 — José Nascimento e Pero gação de quatro indutâncias saturáveis catre gens saturáveis.
si para constituírem um circuito de ponte e
Acciares.
— Modificador de freqüência conforme o
das fontes de corrente alternativa e de cor• Virmo 30.099 — Standard Oil Development rente continua a dois dos cantos opostos de um ponto 4 caracterizado. pela ligação do capacifadar em série com o enrolamento na passaCompany.
capacitado'', como do capacitader e do cir- gem comum e outro enrolamento em uma CÉUS
Tarrno 30.378 — Anchor 'locking Corpora- cuito de carga em paralelo com os cantos passagens saturáveis.
opostos.
tion.
5 — Modificador de freqüência conforme o
nono 30.481 — Emanuel de Novais Sales.
4 — Modificador de freqüência, conforme o ponto da caracterizado pela entrada da corT'arrno 30.611 — Armin Lacta Iluder.
omito 3, caracterizado pelo enrolamento dc rente alternativa na derivação do enrolameaTatuo 31.030 — Stainlard ' Oil Development
Alfred Eaufmann (14.590-14), apresentando oposição ao registro da marca Gigante, tôr- Company.'
ine n.° 98.552.
Urano 31.220 — Standard Oil Development
Company.
CADUCIDADE bn MARCA
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Sexta-tema 9
to na passagem comum para aumentar a vol'Engem aplicada no capacitados por efeito de
'auto transformador.
6 — Modificador de freqüência conforme os
pontos 1 ou 5, caracterizado pela ligarão do
capacitados mu série com os enrolamentos sucessivamente reunidos em ambas as passagens
saturáveis.
Modificador dc freqüência conforme o
ponto 1, caracterizado pelo circuito de carga
alimentado pelo enrolamento Oe unta tias passagens saturáveis.
8 — Modificador de frei/Ciência conforme
qualquer (bis pontos preceibmtes. cariwterizado pela inclusão no ciretáito de carga de
capacitado': de tipo que impeça a paralisação
das oscilações sub-harniónicas por carga excessiva.
O — Modificador de freqüência conftrine
qualquer dos pontos antecedentes caracterizado pela inclusão no circuito do capacilador
de unia iniltitAncia saturável para introduzisse certa proporção dos mais altos harmiSideus no circuito de salda.
10 — Mmlifieador de freqUência conforme
de:grilo e ilustradn nos desenhes anexos.
A Requerente, de acOrdo Com art. 4. 01 da
Convenção Internacional para Proteção da Propriedade Industrial da União de Paris, de
1883, resista em Raia em 1925, o art. 38 do
Regulamento aprovado pelo Decreto número 16.26f, de 19 de dezembro de 1923. e o
art. 1.0, letra o, do Decreto-bii n.° 6.232. de
O de abril de 19 .52, e reivindica os direitos de
prioridade emanentes de igual pedido depositado na Repartição Oficial de Patentes dos
Estados Unidos da América, em 6 da maio de
1913, sob n.° 183.831.
11111
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2— Novo tipo de fosforeira, corno reiviniiicado em 1 e caracterizado por possuir uni braço,
preso por um dos extremos, externamente, a
uma das faças da caixa e possuindo .em .seu
outro extremo uma janela munida de 'um WSpositivo para fixar a :nassa de ignição dos fósforos.
Térmo
33.269, de 2-6-51.
3 — Nino tipo de fosforeira, como reisindiCarlos Pereira dh Castro — g . Paulo.
cado em 1 e 2 substancialmente di s ser uu e t rePrntos característicos da invenção para: pre,z ratailli nos desenhos anexos.
-Novo modal() de mandril para brocas- — modéln de utilidade.
TI'matio n.° 33.271, de 2-6-14,
1 — O "novo modèlo de mandril para bro['ang olano Monteiro de Oliveira — Nesta Cacas-, caracterizado essencialmente por ter o
corpo principal constituido de duas parles, a pital.
primeira que se enrosca na haste suporte. e
Pontos característicos da invenção para:
a segunda a qual está enroscada à primeira "Novo
instrumento para retirada de cápsulas
por Meio de filetageM, é Oca internamente em
metálicas
de vedação de recipientes" — Modélo
todo o seu cumprimento e teni uni perfil in- de utilidade.
terno exclusivamente e inteiramente cónico,
para nele se adaptar as castanhas.
— Novo instrumento para retirada de rápmet:Uivas de vedação elo recipientes. ca2— O "nova modèlo de mandril para broras" sula
racterizado por possuir unia barra com um bede arresto com o item 1, tudo conforme subs- quema
tancialmente apresentado, reivindicado e dese- tálica. dente destinado a levantar a tampa menhos anexos.
2 — Novo instrumento para retirada de cão,.
sulas metálicas de vedação de recipientes, ca0
TériMs .1. 33.270, de 2-6-41.
racterizado por possnits no extremo da barra
qUe determina em forma curvilínea, unta saliArmando Padula — Nesta Capital.
ência perpendicular ao eixo da barra o que
"Novo tipo de fosforeira" — Modelo de un- serve como ponto de apóio da alavanca que
i idade.
constitui o sistema evitando também que se
1 — Novo lipo de fosfordra. caracterizado dobre ou amasse a cápsula retirada.
por ser compódo do 1 caixa Minto no seu in3 — Novo instrumento piira retirada de cápterior uma rampa destinada a facilitar a saída sulas metálicas de Nine:10 de recipientes, como
dos fósforos por unta abertura situada em sua reivindicado em 1 e 2, substancialmente desparte superior.
crito e representado nos desenhos anexes,
; 4 — "Uni novo fôrro, destinado a tetos:feito
de placas cerâmicas e vigas de madeira", substas:c:almude como descrito no relatório. mis/Isentado nos desenhos anexos e reivindicado nos
presentes pontos característims,

1,

•

•

Térnio

33.268, de 2-6-1.5.

Pontos característicos da _invenção para:
"Uni novo risse, destinado a tetos feito de
placas cerâmicas e vigas de madeira" —
de invenção.
1 — novo Mero, destinado a tetos, feito
de placas cerâmicas e vigas de madeira", caracterizado por as placas empregadas, preferivelmente de em:arnica, apresentarem, na face
superior, moreias laterais te de topo, aquelas,
cai .que quasi Mita a sua extensão, providas de
dentes, separados por reentrâncias curvas côncavas, limitando uma depressão marginal lulerna, que vai até unia parede baixa Mealela.
de cada banda, sendo oocampo central dotado
de elevação em meia cana, declivosa para ambos
os lados; e apresentando, na face inferior, canal central lsgitudinal em meia cana Coliseu
reentrante, bem como quatro entalhes, doia em
cada topo, perto dos cantos, nileri0:: para baixo
e para os topos.
2 — "Um novo fórro, destinado a tetos, feito
de placas cerâmicas e vigas de madeira", como
reivindicado sob n. 0 1, cararterizado por as
placas serem colocadas entre vigas paralelas de
madeira, com Os topos aderidos às paredes verticais destas, salientes um pouco para baixo,
pois o nível da face inferior das vigas coincide
com o do fundo dos entalhes, sendo as placas
presas por Itobra de pregos ou de escápulas,
fixados sob as vigas, em frente de cada entalhe, o reforçada, na face inferior do fórro, essa
segurança, por fios de arame, fixos sob as
vigas, passando pelos canais das placas e Pelo
que se forma, sob as vigas, entre os todos das
placas, dispostas estas, em fileira, uma ao lado
da outra, aderindo, pelas sinetas. laterais.
3 — "Uni
Mero, destinado a tetos, feito
de placas cerâmicas o vigas de madeira", COMO
rei; indicado sol; 11 .°s 1 e '3, caracterizado por
se unirem, lateralmente, as placas, pela face
de cima, mediante argamassa, que enche as depressões marginais de cada unia e as reentrâncias curvas das aderências de cada par, e, pela
face de baixo, se consenti:uh com as vigas, pelo
enchimento dos entalhes, canais centrais das
P ioras, tõda a massa ai fixa pelos arames de
refõrço do sistema.
DOVO

SERVIÇO
DE
REEMBOLSO POSTAL
A aciuisiçào de obras, separatas
e publicações outras, editadas
pela Imprensa Nacional,
q uando_ feita pelo SERVIÇO

DE REEMBOLSO POSTAL
Oferece apreciável comodidade.
Entre es vantagens decorrentes do
sisiema, enumeram-se as seguintes:
a) pronto atendimento;
b) pagamento no ato da entrega pela
Repartição Postal;
c) isenção de porte.

Os pedidos devem:
19, ser dirigidos por carta ou telegrama à IMPRENSA NACIONAL;
trazer a declaração Serviço de Re- embõlso;

39, conter endereço claro, enunciando nome por extenso, localidade,
rua e Estado;
49, enumerar, com precisão, as obras
e publicações pretendidas.

•

•
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Urino mo 33.272, de 2-641.
Agro Industrial $io Pedro Limitada --Nesta
Capital. .
Pontos característicos 410 - inveutão para:
"Novo moda) do recipiente para acondiciona‘•
.icento de alimento; líquidos" — :UM° induz-

.
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mae50 de ntri tronco •c cone, tendo em continuação 11 gargalo dito oue suporta a tampa, rittlia ou cápsula de vedação.
A — Novo medi% de recipiente para acondiCionaMeldo de alimentos líquidos, como seiviniieraio cru 1, 2. e 3 substanwialmente des.
evito o representado nos desenhos alieNOS.
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projeção e um dispositivo provido em dita exteusau para segurar a mesma na dita almofada
e na dita projeção, dito dispositivo incorporando projeções a modo de 'esporas Seguradoras
viradas para eltua na beira dianteira de dita
eatensio para inserção em dita alai:içada e
em litif estrutura do palmilha.
-

•

1 Nevo modtdo do recipiente para aeon:Urino 33.26, do `2-6- 1.
di•-tionamento de alimentos líquidos, caracteriTitulo nP :13.2A. de 2-6-1
zado por possuir quatro finícts planas, sendo boSell iy Shoe Company — Estailmi
leadas as - superfícies de intercessão das ditas
The Selhy Sline Company, — 'Estados uni: idos ua America.
faces planas.
dos da América.
Pontua, característicos da invenção para:
Pontos e:iratim/ g :ditos da- invenção para: -Palunina para sapatos" — Privilegio tio
—
pani
sapato
aperfeitiOada
"Forma
%IMMO.
de invenção,
Ima palmilha para :tapuio, conlireetidendo
1 — Uma forrou aperfeiçoada para sapato 11111 farpa douloo cie unia est casso lateral que
caracterizada per 11111a cavidade na parte da :sois se" coimo-ma cum a Parte d o b aix o d o lado In
da mesma e na toa iguidade da eXirelnidade
-ternopcmua de-thspor/;can
dia nt ei ra da isole c e ntrai da mesma, dita mi- terafica por um refeito de inaleriat semi-rigido
t idade tendo a 911:1 Par It! mais (mala na ZOM- e do.ado de unta extensão lateral conformadmi.
1:gu ' dde da linha dá isaria de dita sola e dita cem, e soloposta a, dita extensao ne dito corparle central, da fol41111, as linhas das paredes po, sclor no corpo c dito refôrço estando per- 1
traseiras de dita cavidad e coincidindo roni a mumiliteinenie segurados por aderente um mi
moça ° do dita parle da suta e dila P ari " c.a - outro; uni emilnuorle do ferro anile/chi a dito
Irai da forma.
setor do corpo e a dito retinto mis SilaS rSttC-

'

mjkj;ktb • s

li teatiZdtia

1`111a e ir/12MM, e Intia &agitada

'jade lia localizara° do arco nietaiáSico do pó
11111114411o, $11100 HW/lida dila a/andada en1 pusi'lhe Sethy :Ame Company — Estados Unido çüti por meio de um te' estialt • nto do rffito as— /110tiati do recipiente para aconsentado t9 ti oito setor do Cetim.
dicionamento do alimentos líquidos, COMO rei- da América.
vindicado em 1 e caracterizado por possuir (pia•ila invenção para:
Pon10$ eararl e ri,t 1
tio linhas, em alto relevo. e que til-elidam o
T ermo :13.2 -i? de 2-6-11. recipiente. seg»indo-se-lhe LIIM1 calote. esférica "Sapato aperfeiçoado"' — Peei iiilgio ild intimtilo.
(ple SUboria o gargalo.
Ciuiislie Sitfely !lazer — Estatitis Unidos da
3 — Novo mraltdo de recipiente para ~fun.1milrica.
1 — Sapato aperfeiçoado raraelerizmin
cionamento de alimento; líquidos, rumo reivin- combinaçá° ue uma palmilha filbidada. /Ara
dicado mil 1 o 2. substaiwialmenle descrito e Malar Unta pritiftiol ietelldeitle 110 Snealél
earaelerirdiros da invenção /.ara:
repretientad0 110A deetedoiS anelos.
na região tjú arco metatársicl, do pé; 17111 :1 al- 'Aja s ; fim:mimemos CM navalhas de segurança.'
mofada permanentemente aplicada a dita pal- — Pr..1iegio de illVencitu.
milha por letiiX0 de setor moldado para supor1 Aperfeiinadlitiltes OU rua navalha de selar dito setor neddado em operação, a hoira
Tétano m o 33.27:1,, de
traseira de dila almofada formamin t) til elleted0 gurança ito.a4a ele cimento; cooperantes para
subsimicialmente oposta em direção para ..traa segiira na lamina com as beiras externas conAgro indn.drial São Pedro J.tda. — Nesta para combinar e0111 11111 1111011tro de um ferra tigo/lidas para deliirMinar a exposição do gume
•
Capital.
de contraforte para SM/Orlar dita almofada de tuna lálninn interposta entre Mes, e um mepalmilha, e um ferio de contraforte ten- :anisam para ilper/a., e segurar ditos elemenPontos earaclei .Istiems da invenção para: edodita
na extremidade dianteira unia extensilo re- tos uni no outro, ditos elemmtos tendo c o rres'Novo modelo de recipiente para 111/011113e10- lativamente
chata com Inanimos ettïmtti,lcis Parl no/atentes projeçíies' e 111118 reentrãrria que ,
—
itammilo de atimei dos
traz q ue se entrecortam em fingido obtuso para %urjam de tIdin•ilMo por determinada foga
ditatrial.
registrar dito ferro em earrehição (tom a dita de. tluerancia, -caracterizados pelo tato que a
tinha axial do dispOSitixo 1111111 das e.ementos
1 — Nevo
de recipleolo para mon- almofada e dila 11/adoção.
diehilialtiente ile alimentos líqu id o s, caracteri
— Sapato aperfeiçoado caracterizado pela descreve ligo u . ° fulgido com a linha axial do
'elo fato de :t eci o modelo constituído de-zadot combinação de uma palmilha moldada para iispoSitivo do outro ,elemento quando os" dois
li una iteqUena I taSe ttóitre a quat se asSenla se- formar uma projeção asrendenie no sapato na ilementoS estão dispostos ema as suas beiras
acima. quatro saliiMcias, curvi- região do arco melatársico tio "pé, uma almo- externa; ein eOrreiline paralela, economista&
tieneas, sendo a 'Ancho, se g unda e quarta fada permanentemente aplicada a dita palmi- asdin o desalialiattitmlo dos elementos apertacom o Meanle ra/U e a terceira de raio pouco lha por linixo do setor mutilado para sairoilar dores e seguradores durante a operação de
dito setor moblado em operação, a twici tra- apertar e At g/111Ar COMO rekaaaatI41 tia folga de
1118/01..
seira de dita almofada fOrmando tu» encosto I olerancia .
•
substancialfnente oposta cai direçáo para traz '2
Uma
de
aperfeiçoapara conibinar roni um li um de um ferro da de emiturinidade cumsegurança
0 ponte 1, dotada de
1111
de coutraforte para suportar dita ai
preialedoles com beiras externas padia palmilha, um ferro tio 'contraforte ten- elementos
i%lelas
que
di g eri-ninam a exposição do gume
do na sua extremidade dianteira unia extensa() ta lá - a, UM
elementos P ren d edores ou
relativamente chata cont liotniiriis extendidns de gliarda SPIttiotios
titliad0 de Moa configurarão
para traz que se ¡meneiam em fingido (Musa projetanie e II outro eleinente
prendedor de
para registrar dito ferro em correlação com unia VOnfikniração correstiondentemente
todila almofada e dita projeção e uni dispositi- entra:MC.
caracterizada pelo fato que unia das
vo prilivido em di l a extensão para segorar a ditas configuralt
õrs trio a sua linha aviai dismesma na dita almofada e na dita projeção.
posta fazendo ligeiro ângulo CIAI) as beiras ex_ Sapato aperfeiçoado varneterizado pela ternas do pieni eph t dotada tio liii WorIglit111:50.
combinaeão • de onta palmilha mutilada para sendo que o outro elemento tem a linha axial
f nanar lima projeção :intente Mi Sap1110 ita • sua 1 • 011 figuracãn paralela às suas beira;
na regi3o do arco s inetartásien do P é . unia a l- extereas.
mofada permanentemente aplicada a dita pal— Cena flava! lia de segurança aperfeiçoamilha por baixo 'do setor moldado em opera - da3de
conformidaile rom o ponto 2, estando do2 _Novo iiiod,; ao recipiente para acotiai- cão, a ladra fraudra de dita almofada foreionamenio de aliilleldos líqUidOS, COMO rei- mando mu enefeCio substancialmente oposta em tado 11111 doa elementos seguradores de uma fenvindicado em I o caracterizado por possuir, direção para traz para combinar com um bom-. da e o mitro de uma costela que mitra em dila
acima dos elementos saliates a forma ej- Imo de 1111) ferhi de etedraterle para suportar fenda ohm folga, a linha tuia! de elemento dailletrica.
.dita almofada e dita palmilha, um ferro de tado de dita costela, caracterizada pzlo falo
contraforte lendo na sua extremidade dian- que a di:a fenda está disposta descrevendo UM
3 — Novo modelo de recipiente para acon- teira unia extensão relativamente chata emn angulo cum a tinha axial do elemento dotado
dicionamento de alimentos líquidos como rei- 1/ombros extend idos; Ora traz que se entrecor- de dita fenda, para alinhar as beiras e/dernaa
vindicado em 1 e 2 c eararterizaiio por nOs- tam em tingido obruso para registrar dito fer- dos, eienot illiet Mit eprrelaVilo parale:a durante
u ir em seguida a forma cilíndrica a confor- ro em correlação com dita almofada e dita a operaçao de aportar e segurar.
nP :13.275, ela 3-6-11.

.

là .

no dito setor do corpo na ,contigui-
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Talim j,0 33.?.7/3, de 2-G-ti.
Standard Medrica S. A. — Nesta Capital.
Pontos .caracteristicos da inveação para:
" Xporícivotunento em mofemo de fabricar el e
-nietadsbo"—Prvilégdenco.
1, ti processo de fahriear uma plitralidaile de elementos de SelOttio cru ronjunto,
caracterizado pelo fato (In se colocar um certo
número ite elementos de ltase sobre um par
• de gabaritos ou fórmasile retenção: d oe ser
cobrir os elementos com tinia ramada de
Votio: de se remover o gabarito superior; e de
se fazer em seguida coto que o selenio
aos elementos.
•
2. — O processo de fabricar urna plurati41211C de elemetdoe: de sclintiO ent ronjoito. de
aciirdo com o ponto 1. caracterizado pelo fato
de se cohicar uni certo número de elementos
de !rase sare uni par de gabaritos de retenção.
colocados nin Selmo o outro: de se recobrir os
eletnenlos ema unia camada lie pó de selõni 1:
de se remover o gabarito stiperbir; e de se comprimir o pó de selai., de encontro aos elenitente, a urna temperatura elevada, para Sas
fazer com que ti n pouco de seMitio prenda
o gabarito interior aos elementos de base.
3. — () prneesso de fabricar uma pluralidade de •elementos de selenien em em/junto.
do acórdo com 4' ponto 5. caraeterizado peto
fato de se colocar uni sói-ire o outro, sithre unia
placa-suporte, tini par de gabaritos idéoliros:
• de se colocar elementos de base dentro 4e milicos existentes nos referidos gabarilms; de ft
recobrir os elementos de base com pó de seMulo; de se remover o gabarito superior; de
se comprimir o pó de encontro aos elementos
de base: e de se fazer com que o pó comprimi
o prenda o gabarito inferior aos elementos.
4. — O processo de fabricar uma pluralidade de elementos de selónio era conjunto. de
acórdo com o ponto 1. caract e rizado Pelo 181.0
de Se tu:flear •11111 sare o ladro, Sare tinia
plaCa-Situorte, um par de gabaritos idêntices:
tk SO Morar eleinentwi do base dentro de odfidas exislonles nos referidos gabaritos: de fie
remmer n gabarito superior: de seeomprimir
o pó de encontro aos elementos de base, para
fazer com mie &se fi • adira aos elementos e
os prenda ao waloarito inferior; de Se remover
o gabrilo inferior com os Men/entoe de, cima
da piara-Suport e, tomo ma fotio: e de se praCeSsar CM seguida os referidos dentro da referido gabarito inferior.
5. 2- O proresso de fabricar uma pluralidade de' elementos de selimin em ter:junto, ilt*
Iteôr(10 non O pente 1, caracterizado neto fato
de se cubicar um sithre o outro. sõhre uma
placa-suporte, em jr
a de gabaritos idênticos:
no Se C ol l iCar ele mentos de More dentro de me-
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recobrir ias eleMenios de base com ft4 de Relê(frios existentes nos referidos gabaritos; de se
mo; tias.» remover o gabardo superior; de secomprimir o pó de encontro aos elementos de
base, a tuna temperatura elevada, forçandose. o p4 para baixo. mu Orno das periferias
dos elementos e catre o gabarito inferior e as
referidas periferias; de se remover o gahrito
inferior com oe Mementos, de tinia da cernida i(lara-SUpOrte. Corno um todo: e de Si' processar em seguida os referidos elementos deliteu do referido gabarito inferior.
A requerente reivindica, de acArili, com *1
Convenção Internacional e e art. 314 do 11eatilamento a que se refere ti Decrete ae 111.24 1.
de 19 de dezembro de 19-23. a prior ida • i0
corresp(mdente pedia& depositado na !teimelição dt Patentes (10S E.dados Unidi i s da Met..rica. rin 7 de janeiro de Ima, siai 11.° S71.5 t 7.
Tênno 33.279 de 2-6-11.
Standard Elertrica S. A. — Nesla capital.
Pontos característicos da invenção para: —
"Aperfeicoamentos em ou rebaixam a circuitos do válvulas termaiónicas" — Privilégio de
iliVentão.
•
1 — arranjo para estabilizar a °pernão

de um aparelho tradidor ou gerador de ondas elétricas abrangerefo uma On mais valiamIas térine-ioniens alimentadas cord potenciais
e correntes de operação provindos do uma fonte de corrente a gernstiva de voltagem variável. caracterizado pelo fato de rompreender
dispositivos para se derivar ou obter da fonte unia voltagem unidirecional de contrõle,
saciável com as %ariações de voltagem da fonte, e dispositivue para se aplicar a voltagem
de contride ao aparelho de modo a tornar o
funcionamento ¡Inste substancialmente independente das referidas variações de voltagem.
2 UM arranja de circuita elétrico. carnefedemo peto fato de compreender: urna fonte de corrente altentatiiii de voltagem Variável; dispositivos para se derivar ou obter da
ireesma actaquadas voltagens e correntes de
operação, dest um Ia a a uni circuito tradutor iet
gerador dc ondas abrangendo válvulas térmak:alces: e dispositivos para se aplicar, a
uma ou mais das válvulas, uma voltagem uaidirecional de controle destinada a variar em
conformidade coar as variações de voltagem
da fonte. tio modo que as características do
circuito de válvulas sejam tornadas substancialmente indenemlentes das referblas Nadacaos de voltagem.
— Um arranjo de acórito com os Pontos
1 ou 2. caracterizado pele fato de rpm a wit h:gen) de contréte a a-felugem da relate
corrente allernatisa podem' variar em sentidos
contrários.
4 — UM arranjo d e neArdo Corn os juiidobs
1 ou 3, caracterizado i.Pin fato de Moi a VOL2
Lagem de contrAte e a voltagem da fonte de
unia ou mais válsulas.
— rto arranjo de acórdo com o ponte e.
racterizado pelo fato de compreender uni
, elemento de contróle destinado a receber uma
boltagein de controle provinda da fonte de
corrente alternatisa. e pelo !ato de que uma
:voltagem de operação para o elemento de coa:tróle é obtida dos dispositivos derivadores.
! G — Um arranja de acórito com n ponto 5,
[ caracterizado pelo fato de que o Mentindo do
! controle compreende dispositivos para se obter uma 'voltagem alternativa proporcional à
voltagem da fonte de corrente alternativa, e
I um arranjo — abrangendo um condensador —
!controlado pela voltagem proporcional para
'que o condeneader adquira um potencial unidirei:h-mal substancialmente igual à diferença
f ealre a amplitude máxima da referida voltagem proporcional e uma voltagem unidire•rional fixa.

• 7 — Um arranjo de fletirei.) mon o ponto G.
caracterizado pelo fato de cotnpreender. além
do condensador, um retificador ligado em série roto il ste, e u mn i nu mais tubos de descarg a gazósa alimentados COM Corrente provinda
da referida vullagent de operação do elemento
de rialtrólo.

-

R — I'm arranjo de neônio com o ponto 7,
caracterizada pelo fato do que a s tangera adquirida pelo rondeMulabit é aplica' ia a Urna resiSlOolCia de Carga. sendo inita parlo ela neg:t
de
utilizada para prol foce onar a vidtagem
Contróle.

•

1) — 171n arranjo de aefirdo com o ponto 8,
caracterizmlo pelo falo de coMpreetuler ti ispoeitivos para suas izar ou - uniformizar a corrente rot resistência de carga, para que as
componentes allernativaa sejam substancialmente eliminadite lia. parle que propaorciona a
voltagem de controle.
10 L- Um arranjo de embato rifo) os pontos
G. 7. 8 ou 9.• Carart e riZado pelo fato do qtie
o condensador está destiando a se Carregar
Mirante os perimias de lacjada:: positivas da
referida voltagem proporcional. de modo a se
obter uma voltagem de contróle de polaridade negativa.
11 — Um arranjo de acordo com qualquer
dos pontoe 7 a 10. caraeterizado pelo fale, de
que o retificador é um diódo tendo o cató•M
ligado à toei-Liste intermédio de uni OH mais
tubo; nona ligados eof série, e ao bórno positivo da fonte de voltagem do operação, por
intermédio dit. uma resisténcia. e pelo tal tu
que (1 amido do diõdo está ligadu ao
&Mor.
12 — O arranjo para estabilizar um aparelho de viii vutias lermoiánieaa operando cota
unta coerente alternativa derisada de Uma
fonte de \integrai variável, Caracterizado pelo
fato de ser construído de arórdo cone o descrito puni referéncia à fig. t do desenho anexo.
13 — O arranjo de ticórdo com o ponta 12.
Caracterizado pelo fato de compreerster o elemento contrate descrito com referência il.
fig. 2 do desenho anexo.
A requerente reisindica. de neônio mim a
Convenção Internacional e o art. 38 do Regulamento a que se refere o Decreto número
le.241, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do corresponi lt'niã mcd ittti depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra, em 29.
de Janeiro de 1911 sob à.° 1.532.
•
Tèrnei 33.280 de 2-ti-11.
Standard Medrica B. A. — Nesta capita/.
Pontos e:ir:aderi-divos da invenção para:
"A !lei-Ceiem/men hW; no emiti ree iment4 i superriria, de melais " . — Privilegie de invenção.
1 — Processo de endurecer a enperficie de'
peças de metal suscetíveis do endureehinento
Por addr eintonto, e esfriame nto mi tempera,
upie ronsisre em se colorar um indutor bino
junto à zona a endureeee'e cari/eterizado pelo
fato de se. fornecer ao indutor uma torrente
de alta freqiiencia, da ordem de megaciclo%
e de inteqsidade suficiente para produzir no
metal superficial uma tenqmratura de endurecimento dentro de um tempo nild .superior
ai boi segundo, para desse modo se produzir
rima cantada temperada apresentando UMA
nítida linha de demarcação com o resto do
metal circunvizinho e inalterado.
2 — Processo de endurecer a superfície de
peças de metal, do acórdo tont o ponto I,
caracterizado pelo fato de que a corrente-empregada para o indutor é unia corrente da
mais de dois milhões de Meios por segundo.
— Processo de endurecer a superflcie
IIN:a3 de nietal, de acordo com o ponto 1, Ca-,
racterizade pelo fato de se permitir que a su a '
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Dispo.silivo de adirá) -com os pontos elétri c os do liP0 de armadura, -oscilante"
4
perficie •aquecida do metal endureça por um
e 2, Caracterizado pelo fato de.que refe Privilégio de' Invenção. •
• auto-esfriamento, devido à cdnductibilidade
• calorifica 'da massa de metal, quando se ia- rido diSpositivo de mareaçãocompreendi) um
a em motor elétrico do
1 — Aperfeiçoarmi)
projetor de jato de 'marcação compreendo
• termina) a corrente do aquecimento.
- tipo - de . armadura oscilante adaptado • para
o referido liquido da . determinadas operar coai - corrente alternada, inclusive uma
4 — Processo de endurecer a superfície de remover
áreas da referida tira, e um dispositivo atua- estrutura de campo, urna armadura supertada
susceptíveis
de
endurecimenpeças de metal .
— nina Nalvula ou eleMento semelhante, para oscilação ént correlaçãe com o mesmo, e
to per aquecimento, e esfriaMentn ou ~lie- dor
por exemplo — destinado a provocar uma se- Rim enrolamento de imanlação; dita armadura
• - ra, de acarde com o ponto 1, caracterilado letiva operação do referido rbrojellir de fluido e dita estrutura do campo tendo parte pola• pelo fato de que o metal superficial a enchi- em conformidade • com as variações de :lima res contíguas, uma de ditas parte polares sendo
• retser oh tentperar .4 n superfície de bardo raractl!ristica a tibserar, por meio do emir-fi- dividida em faces salientes . espaçadas de igual
marginal de uma ranhura interna.
le da itescanza do referido projetor de fluído polaridade, caracterizado pelo fato da arma- •
dera ler uni passo de vibrações sincronizado
5 — Processo de endurecer a Superfície de sobre a referida lira de registro.
peças de metal susceptíveis do endurecinien- 5 — Disposilivo dc iteórdo com o ponto 1. substancialmente à freqüência do abastecimento
• to por aquecimento, e esfriamento int tempo- e fandtafhanienie de acanto com os pontos decorrente eliminada, a disposição sendo tal
' t • a, dc acOrdo com o ponto 1, rararterizado 2, 3 ou 1, caracterizado pelo falo de se em- que cada meio-cielo sucessivo de corrente al• pelo fato de que a superfície a endurecer ou pregar, em caráter suplemenlar, um disposi- ternada de imantacão impele a armadura' em
temperar é a superfície de tuna ranhura ju- liVo tal C411110 mu elemento Móvel de um me- direção oposta à do semi-ciclo precedente.
• terna formada 'em tuna inassa de Metal, e pelo didor elidi-leo, um on leais estiletes de' movi— Cia motor de conformidade com o
• fato de que a espessura da camada de metal mento jateral, ou um tambor provido de uniu reato 1, caracterizado pelo falo que uma das
assim endurecida na ~odiei° é da Ordein der nervura helicoidal, para tiesquizar lateralmen- partes polares tem uma face saliente menos
aproximadamente 0,025 mm.
te a l; p rovida lira. de registro ao mesmo tem- que a nutra.
— Processo de endurecer a superfície de po mie se realiza a mareação O (pie O movi- 3 — Um motor de conformidade com os
•peças de metal suscetíveis de em hireeiment o mento do avanço da referida lira de registro pontos 1 ou 2 caracterizado pelo fato que Unia
face saliente de uma parte polar está normal'por aquecimento, o esfriamento ou.. tempera, proporciona a pesquiza vertical.
mente disposta entre faces salientes espaçade acardo com o ponto 1, caracterizado pêlo
—
Di:positivo
acórdo
rent
o
ponto
1,
'fato de que a espessura ou profundidade da e facultativanient e de acórdo com os pontos 2 das da outra. parte polar ao desiniantar-se o
camada superficial endurecida é da ordem de.
3, cartieterizado pelo fale de que o dispo- enrolamento.
.aproximadamente, uma centéssima perle da ou
sitivo
compreende mo estilete des- 4 — Uni motor de conformidade com qualespessura total da massa de metal, e pelo fato tinadomarcador
a
se
mover
para a pesquiza lateral da quer uru dos pontos que antecedem caracteri•de que a corrente empregada é da ordem de tira lite registro, e pelo
fato de que se prevê zado pela proVisão de um dispositivo para proaproximadamente 100 amperes, com unia fre- um dispositivo destinado
a aplicar uma vol- pender dita armadura para movimento iniciat.
qüência de pelo menos dois milhões de ciclos tagem relativamente elevada
entre o referido mima- direção ao iuianta o-se o dito enrolapor segundo.
estilete e a referida tira de rgistro e vapor exemplo, em conformidade Caiu 5 — 1:111 motor de conforniblade com . qualA requerente reivindica, de acórdo com a riável,de
Pie-Arndt, — de modo a fazer sal- quer ui mi dos pontos que antecedem caracteriConvenção Internacional e o art. 38 do Re- sinais
tar
centelhas
do refernlo estilete para a i e- zado pela provisão de um dispOSilive para regulamento a que se refere o Decreto número
tira, para formar marcações nesta úl- sistir Os movimentos de oscilação da arma16.264, de 19 de dezembro de 023, a priori- ferida
dura cio ambas as direções. os dispositivos de
dade do correspondente período depositado na tima.
oferecendo maior resistência ao moviRepartição de Patentes dos Estados Unidos da
,— Dispositivo de ;mérito rimi os pontos 1, molas
mento
11.0
América, em 5 de fevereiro de 1953, sob
2 cai 3, caracterizado pelo fato de que se pio- unira. da arniadura MUina direção de rpm na
vi Mit dispositivo destinado a produzir um
•474 .778.
campo debico, de intensidade suficientemen- II — Uni molar de conformidade eem qualte elevada para atuar sare o referido liquido quer um dos pentes que antecedem caracterfzado • pelci fato de estar montado o enrolamento
Tétano 33.281 de 2-6-41.
DO ponto de 111areai:5o, •
de imanlação na estrutura do campo e .cir8 — Dispositivo de acórdo cum os pontos cundat pelo Menos parte da armadura.
Standard Electrica S.A — Nesta capital.
1, 5 e 7, caracterizado pelo falo de que o dis- •
— Uru
de conformidade cOm qual- Pontos característicos da invenção para: — positivo de mareação e pesquiza é um tembõr quer uni dosmotor
pontos- que antecedem caractericom
uma
nervura
lielicoidat,
sendo
a
-referi"Aperfeiçoamento no registro de sinais sabre
zado pelo fato que o núcleo-da estrutura do
uma (Olha de registro de restabelecimento da tira de registro movimentada bem perto campo
tem a forma geral em . ". 1:".
•
da
nervura, pnréin não eia contato com a mescontinuo": — Privilégio de invenção.
ma, e pelo fato de que tuna barreira isolante, 8 — Um motor de conformidade com . o
1 — Dispositivo registrador para fac-shni- provida de uma fenda, é. interpósta entre a ponto 7 caracterizado pelo- fato (pie a estrule o fins. semelhantes, do tipo que emprega referida tira e o referido vôlei, fenda essa tura de acampo leni a forma de - 1P" com o
uma nervura ou tira de, registro em movi- através da qual o referido campo elétrico atua enrolamento de imantação disposto entre as
pernas do "U" do núcleo.
mento ao longo de um ponto registrador fixo, sare uma. parte restrita da referida tira.
caracterizado pelo fato de que a tira de re- tI — Dispositivo de liel)ni0 cord os pontos 9 — Um motor de conformidade com os
gistro compreende' uma tela de finas malhas, 1 e 8, caracterizado pelo falo de que a veie: pontos 7 ou 8, caracterizado pelo falo que a
feda de arame trancado, de trfetal perfurado, rida fenda é tornada ajustável; pelo fato de estrutura . de campo está dotada de faces ou
int de pano; pelo fato de ser previsto um ba- que se ' prevé também um elortrodo situado pontos salientes e espaçados na contigüidade
•bo do liquido — agua colorida, com ou sem de outro lado da tira móvel de registro, po- ila sua .ext reim idade fechada
sabão, e com ou sem o acréscimo de uni °lee- rém diretamente eia frente à referida fenda;
10 — Um motor de conformidade com os
n-atito. por exemplo-através do qual passa a
fato de que o referido eleetrodo apre- pontos 7, 8 ou O, caracterizado pelo fato que a
referida tira do registro, antes do registro, de pelo
senta um . bordo relativamente aguçado junto armadura tem suratte articulado entre as exmodo que as Suas malhas fiquem cheias de à tira; e peio
fato de que o campo elétrico de
líquido; e pelo fato de que o dispositivo de mareação é aplicado entre o tambõr helicoi- tremidades abertas do núcleo em forma de "U".
ii — Um motor de conformidade' com o
marcação está destinado a empregar um agen- dal e o electrodo de bordo aguçado, de modo ponto
7, caracterizado pelo fato que as extrete — por exemplo, ar sob pressão, calor, ou a se poder empregar tini líquido não condutor
eletricidade — Para remover ou solidificar o para encher os interstícios da referida tira midades espaçadas das pernas do núcleo em
forma de "15" constituem partes polares ambas
referido lkatiilo mantido no interior das nfa- de registro.
dotadas de faces espaçadas salientes e caraclhas da referida tira do registro, de modo a
terizado pelo fato de estar montada uma arfornecer uma marcação contrastants no ponto A requerente reivinilica, de acórdo com a madura
de duas extremidades no espaço entro
Convenção
Internacional
e o art. 38 do Regude registro.
.
lamento a que se refere o Decreto n. o 16.26%, ditas partes polares, cada extremidade tendo
2 — Dispositivo de acürdo com o ponto 1. de 19 de dezembro de 1923, a ,mioridade do uma face salienie para cooperaçao com as faces
e salientes da parte polar contígua
• caracterizado pelo fato de que a referida tira correspondente 'pedido depositado na Repar- espaçadas
de registro sofre a remoção do liquido por tição de Patentes dos Estados Unidos da do núcleo. •
meio dos referidos dispositivos do mareação, 'triférica, em 13 de Janeiro de 1913, sob nú•
o em seguida passa através do mesmo banho mero 472.210.
Terme 33.283 de 2-6-41.
Fiara ser recondieionada,. de modo a poder a
mesma tira ser empregada um certo número
Ruge Pena — Nesta Capital.
de Vezes para se obter registros temporários. 'fértil° 33.282 de 2-6-4%.
Pontos caracterfsticos da Invenção para:
3 — Dispositivo. de acOrdo tont o ponto 1,
"Aperfeiçoamentos introduzidos cai máquinas
caracterizado pelo fato de . que o líquido con- The Martin Brothers Electric Company
duplicadoras: Privilégio de Invenção.
tido na referida tira de registro é solidificado Estados Unidos da América.
pelo referido dispositivo de marcação, de modo Pontos característicos da Invenção para: • 1 — "Aperfeiçoamentos introduzidos em Máa se obter um registro permanente.
"Aperfeiçoamentos em ou referente a motores quinas duplicadoras" caracterizados por um
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rido distribuidor de tinta, feito de feltro ou
'similar que é movimentado dentro do cilindro
'ou tambor perfurado e do encontro às paredes
• do mesmo, por meio de dois braços laterais,
também colocados no interior do tambor e
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por uma ponta, que se apeia to rebordo da
lata a abrir, e Mie, fazendo efeito de alavanca,
mediante o movimento basculante do mesmo
corpo principal. obriga a lâmina a avançar:
tudo substancialmente como descrito. reivindicado o de acórdo com os desenhos
anexos.
.DreSOS RO seu eixo.
_
•
.. 2 —"Aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas duplicadoras" como .em 1, caracterizaTarmo 11.0 33.285 de 3-6-41,
dos por um dispositivo cio forma de botão que
Walter Keufner — Nesta capital.
pito externamente ao eixo do tambor perfurado, faz girar asse eixo e por intermédio
Pontos característicos da invenção para:
date, põe em movimento lento o uniforme o "Ema caixa isolada denominada Conservadeitolo distribuidor da tinta.
ra Económica ctijo fim é conservar quente a
• 3 — "Aperfeiçoamentos introduzidos em má- matéria nela colocada." , (Privilégio de Invenquinas duplicadoras" como em I e '4 emane:- ção):
virados por d' 'is dispositivos em forma da porca
1 — Caracteriza-se por se tratar de unia
que se acham presos aos discos lateralmente caixa isolada para conservar quente ou I»eSterminais do tambor e que servem para ajustar MO fervente alimentos de qualquer espécie
e regular a pressão désse tambor contra uni por tempo indeterminado.
l'Ain de borracha auxiliar da impressão, que
2 — Caraderiza-se por existir no interior
fira disposto longitudinalmente por baixo do
do aparélho 'buis compartimentos., acionados
tambor com a qual corre paralelamente.
pelo , mesmo vapor e por consegainte duas es4 — "Aperfeiçoamentos introduzidos em má- pécies de calor sendo uma úmida e a outra
(minas duplicadoras" como em 1; 2 e 3, carac- completamente seca.
terizando por uma manivela que se move uni3 — Caracteriza-se pelo fato da caixa procamente em um sentido, da direita para a esde vapor receber ' água 'automaticaquerda, e que ao terminar unia rotação com- dutora
mente.
pleta do tambor, se prende automaticamente
4.,— Caracteriza-se pelo falo de sempre
por meio de molas que interrompem seu
movimento giratório.
existir água fervente e o vapor por essa p roser aproveitado para conservar a tem• 5 —"Aperfçiçoamentos introduzidos em má- duzido
peratura dentro do aparélho.•
quinas duplicadoras" como em 1, 2. 3 e 4, ea5 — Caracteriza-se pelo fato de ser &se opa•raeterizados por duas mesas, laterais — uma
para o papel a imprimir e outra Pa ra o P".noti réllm muito bem isolado, a firn de maior aprojá impresso — que são articuláveis de modo a veitamento da finta aquecedora. •
poderem ser suspensas, fechando-se para cima
6 — Caracto riza-se.pelo fato de ser provido
após o uso da máquina, a qual assim diminue de unia válvula de escape e retenção para mede tamanho, tornando-se portátil.
lhor desperdício de vapor e água, e evitar
"Aperfeiçoamentos introduzidos em ma- pressão demasiada dentro do aparalbo.
quinas duplicadoras" como em 1, 2, 3, 4 e 5
caracterizados por duas cantoneiras móveis e
al armo n.° 33.286 de 3-6-44.
aj ustáveis por simples movimento manual, as
quais se acham colocadas na mesa do papal a
Lederle Laboratories, Inc. — Estadas Uniimprimir e que Servem para conduzir o papel
,
no rõlo de impressão e regulam sua direção e dos.
••
acondicionamento perfeito na mesa seguinte
Pordes característicos da iTIVOTHI1 de "Apardo papel já impresso.
feieoamentos relativos a ataduras cirúrgicas"
• 7 —"Aperfeiçoam/eidos introduzidos em má- (Privilégio do Invenção):
quinas duplicadoras" como cai 1. 2, :1,4, 5e 6.
Aperfeiçoatnenlos relativos a aladuraa
caracterizados por duas barras de metal que cirúrgicas caracterizados. por etimprennderem
servem de apoio às mesas quando suspensas uma película de derivado celulósico solúvel em
Para evitar que loquem DO tarolior.
água o plastificado, contendo corno in gredien• • R — "Aperfeiçoamentos introduzidos em má- tes essenciais uma ou mais sulfonamidas e ou
das mesmas sendo a película mencionaquinas duplicadoras" como em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sais
sem material de suporte ou eneorporada em
7, caracterizados por ser a tampa do tambor da
revestida com gaze, tecido ou outro matefacilmente removível, para poder-se colocar a ou
•
Limita de impressão DO ill1PriOr do cilindro Lar- rial cai lamina conveniente.
furado.
2 — Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
cirúrgicas, de aciirdo com a re i vindicação 1, can
racterizados por conter como ingrediente essenVamo 11.0 33.284 de 3-6-41
cial um derivado celulósico solúvel em agua,
plastificante do mesmo e uma ou mais suta
Manuel Henrique Cal Paz — Nesta capital. um
funamidas e ou sais das mesmas, com não me1 parte do, derivado celulósico para
Pontos característicos da invenção para: nos que
duas partes da fase sólida, tal película
"Um ferro de abrir latas de COIISCralS e simi- cada,
sendo sem suporte ou encorporada em ou relares" (Privilégio de Invenção):
vestida por gaze, tecido ou outro -material em
I — "Um ferro de abrir latas de consersas e lamina conveniente.
similares", caracterizado pelo fato de consti3 — Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
tuir-se de duas peças metálicas que se arti- cirúrgicas,
de acórdo com as reivindicações I
culam, por meio de dobradiça, podendo uma e 2, caracterizados
por conterem as película;
dobrar-se &Hire a outra, ou abrir, formando 1 a 75% em poso de
sulfonamida ou sais da
entre si um ângulo diedro que não pode exce- mesma. 2 a 95 tio em peso
de derivado celulóder de 90 graus, peças estas quo são uma lâ- sico
solúvel em água e 1 a 50¼ em peso
mina cortante o o corpo principal onde se pega plaslificante.
para abrir a lata.
4 — Aperfeiçoanwelos relativos a ataduras
II — "Um ferro do abrir latas de conservas
tie acórdo com as reivindicações 1
e similares", corno reivindicada no ponto an eirúcgicas,
a
3,
caracterizados
por ser a sulfonamida a
tenor, caracterizado pelo fato da dobradiça 2-sulfanilamido-pirimidina
e ou 2-sulfanilaser feita pelas próprias peças, existindo para mido-tiazol e ou sais das mesmas.
isso no corpo principal o fia lamina, o prolongamento do pequenas tiras que Fe enrolam nas
5 — Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
extremidades, formando tubos, por onde passa cirúrgicas, de neônio com as reivindicações 1
fim pino que permite a articulação das refe- a 4, caracterizados por eer o derivada celulóridas peças.
sico em ater celulósico, um estes celulósico,
III — "Um ferro de abrir latas de conservas ou misturas de ater e estar celulósico e, de
e similares", como reivindicado nos pontos an- preferência, os derivados alkil leves.
teriores, caracterizado pelo fato do d i to corpo
— Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
principal apres entar um entalho terminado cirúrgicas, de aeórdo com as reivindicações 1
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a 5, caracterizados por ser o plastificaate
álcool poli-hídrico; ou uma moina solúvel em
água, primária, secundária e tardaria.
— Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
cirúrgicas, de aeórdo com as reivindicações I
a 6, caracterizados por conter a película um a
agente moidificante ou dispersante, não tóxico, do tipo uniónieo ou catálnico.
•
R --Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
cirúrgicas, de aeôrdo com as reivindicações 1
a 7, caracterizados por conter também a película uni solvente não tóxico para as sulfonaatidas.
9 — .Aperfeiçoamentos relativos 'a ataduras
c irúrgicas, de acórdo com as reivindicações 1
a 8, caracterizados por conter a película Iamhan uni estabilizador para evitar descoramento, como a tiouréia ou uni derivado da
mesma.
— Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
cirúrgicas, de neônio com as reis indicações 1
a O, caracterizados por conter também a película outros ingredientes como anestésicos bicais, ti ou antiséticos e eu agentes de granulado dos tecidos.
II — Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
cirúrgicas, de acarido eum as reivindicações I
10. caracterizados por conter a película uni
corante medicinal.
12 — Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
cirúrgicas. de acórdo com reivindicações 1 a
11. caracterizados por conter a película nina
substancia para aumentar-lho as propriedades
elásticas.
13 — Aperfeiçoamentos relativos a ataduras
cirúrgicas, de acendo COM as reivindicações 1
a 12, caracterizados por conter a mistura inicial uni agente formador de película.
— Aperfeiçoamentos relativos a ataduraa
cirúrgicos, de, acordo com as reivindicações 1
a 13. em:acta:lixados por conduzirem a uma película como substancialmente reivindicado.
Reivindicam-se, finalmente, os benefícios da
Convenção Internacional, a que alude o artigo 38 do Regulamento que baixou com o Decreto n.° 16.264. de 19 de Dezembro de 192:1,
combinado com o art. 1. 0 do Decreto-lei número 4.232. de 8 de abril de 1913, tendo em vista
que Pedido idantice foi depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, sob o n.° 470.639, em 30 de dezembro do
1942.

Tèrmo 33.287 de 3-6-41.
Irmãos Luar° Si Comp. — São Paulo.
Pontos característicos da invenção para: —
"Aperfeiçoamentos introduzidos nas máquinas
para beneficiar arroz". — Privilégio de invenção.
1 — Os "aperfeiçoamentos introduzidos nas
máquinas para beneficiar arroz", caractarizado
Por ter dois brunidores dispostos sabre eixos
paralelos, sumido
do em níveis do alturas diter2 — Oa aperfeiçoamentos introduzidos nas
máquinas para beneficiar arroz", conforme
vindicado no item acima, e caracterizado poe
ter os Munidos constiluidos de quatro suportes
para os breques de borracha e de quatro quadros inteiriço, de ferro para a fixagem da tela:
prendendo-se, estas partes por meio de parafusos e tramelas.
3 — Os "aperfeiçoamentos introduzidos nas
máquinas para beneficiar arroz", conformo
reivindicado nos itens acima, o caracterizado
por ter a câmara do aspiração revestida na sua
parto inferior por chapa ondulada.
4 •:••-• Os a aperfeiçoamentos introduzidos nas
máquinas para beneficiar arroz", conformo
reivindicado nos itens acima, o caracterizado
por ter a peneira de corpos extranhos adaptada
e funcionante em conjunto com o corpo do separador de marinheiros.
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— Os "aperfeiçoamentos introduzidos nas
máquinas para beneficiar arroz", tudo conforme
substancialmente tleserito, , reivindicado e desenhos anexos.
Tétano 33.238 de 5-6-11.
J011a4 Varnauskas
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•

— São Paulo.

por serem os tubos em "U" ligados entre si
por um anel que se prolonga verticalmente
por um tubo provido de ILIMI válvula que se
abre de fora para dentro, de medo a permitir
a regulagem do ar.
Os .-fórnos para extração de sub-prodalos da roedeira construtdos. diSP O St IS e aliai,ledos a funcionar, substancialmente como aqui
descrito e representado no desenho anexo.

Pontos característicos lia invenção para: —
'Nova broca para perfuração de solos". — Medélo de utilidade.

Teirmo oP -31.673, de 25-8-13.
-Cartrid ge Company S. 'A. — Esta— Nova broca para perfuração de solo?, dosWostern
Unidos da América.
caracterizada por um holicoide cénico p
'gado inferior que se chute superiorodinta e
Pontos característicos da invenção. leira:
apostamente formando dois setores em leque, "Aperfeiçoamentos tias anila,: de fogo de carpelo
vértice,
naturalmente
inclinados,
.(MOSIO$
rega monto au ta no:dica, atoadas por gaz".
de cujos bordos circulares se prolongam verti- (Privilégio de invenção.)
calmente e obliquamente, paredes eóneavas,
que formam, acima do helicóide. um corpo le1 — Aperfeiçoamentos nas annas de fino de
vemente 1ronconido, Tilais estreito em Chin, e carregamento automático, ;Ilumina por gás,
COM dois rasgos longitudinais opostos. conse- cu j a estrutura se caracteriza por compreender
quentes da disposição cindida do Judie:Mie, em combinação um receptor ou caixa de cupartindo opostamente das bordas superiores das latra, um cano ligado a êstm receptor, uma
referidas paredes dois braços, curvos que si câmara de êmbolo adjacente ao cano compre"elevam e convergem para uma peço tubular endendo urna câmara aberta para traz e comuvertical, rosquzaria internamente, e pela qual nicando com a atina do cano, um fuste adjaa broca deve prender-se ao eixo tla - sonda.
cente ao receptor, cano e estrutura da câmara,
2 — Nova broca para perfuração de solo?. uru êmbolo alternando na ~ara da referida
como rei v indicada em 1, substancialmente :moo estrutura de câmara do êmbolo e móvel, nesta
estrutura, para recuar sob a pressão dos gases
tle”crita e representada nos anexos desenhes.
vindos da cilada alma do cano, que se caracteriza: por uma corrediça de ação associada
com o êmbolo e acionada para traz por êsse
Tétano 23.291 de 5-6-1i.
êmbolo, tendo a corrediça de ação uma parte
Irmãos Aquino, firma brasileira — Minas provida de uma parede transversal qtte se estende lateralmente através da extremidade traGerais.
zeira da câmara existente na estrutura da HlPontos caractertstices da insenção para: — mera de êmbolo, e provida de uma parede la'Tm novo 11/Odèls. de amiceedor elétrico de teral, em forma de flange, que se estende para
a frente, a partir da referida parede transverimersão- . — Moda() de utilidade.
sal circundando o fundo e os lados da estru1 — Fui novo modèlo de aquecedor elétrica tura de rãmara do êmbolo a fim de proteger o
de imersão. c aracterizado Por uma câmara con fuste contra impinjimentos dos gases e resíc tência elétrlca e mantida Por uni-tendoarsi duos quentes..
pagador tia forma de haste tubular para a
2 — A estrutura de arma ob a: fogo de arórdo
',agem do cordão cum os fios condutores da com o ponto 1, que se caracteriza' por compre;
'Intente ligados à dita resistência e mantendo ender Os meios preciso4' para limitar o movicru uma cxtremidade a tampa dessa eitmara mento de recuo do èmhdlo; e por que a parede
que na sua circunferência é disposta- com
, per- lateral tati forma de flauto se estende para a
lotações.
frente da parede transversal em distancia
— O novo modéto de aqiiecellor elétrico de maior do que a extensão do passeio do êmbolo.
imersão, como reivindicado no número prece- 3 — A estrutura de arma de fogo de itetirdo
ria rarterizado por ser a dita restencia
d ente.
ri na ' de uma série de placas de metal entre com os pontos precedentes, que se caracteriza
si superpo4as e isoladas por arruelas de
borracha intercaladas entre essas placas que
são lieadas alternadamente aos respectivos fios
rol!' li senil() o conjunto assim formado
mattUdo centralizado em uma baste cujo extremo saliente é provido dr, MtiOS compressores
para estabilizar ésse'conjunto da resistência.
— O novo nvidélo de aquecedor elétrico
imersão. r' i vim] irado nos no meros precedeutna,
kubstanciatmente como mi descrito e representado nus desenhos anexos

Por ser a estrutura de tara do êmbolo coastituida por uma orelha, pendente rigidamente
do cano, circundada no seu fundo e lados pela
parede lateral - em forma do flane,. que PC estende. para a frente, a partir da parede transversal da corrediça de ação.
— A estrutura de arma do fogo de entinto
com o s ponto 3, que se cararleriza por ter a
orelha um:i parte inferior, de contorno eitoror cilíndrico, e uma parte cru forma de ger.anota, adjacente ao ermo; e por rpm R mrede
lateral em forma de flane° constitui, em conjunto com a parede transversal da corrediça do
ação. uma câmara de contorno cilíndrico, e
aberta adiante, que envolve a parte de contor•
no cilíndrico da referida orelha.
5 — A estrutura de arma de fogo de aeórdo
com os pontos 2 a A, que se caracteriza mir ser
o dispositivo que limita os morto-lerdos de te.
caio do êmbolo, constituído por um anel de detenção disposto dentro da câmara do ~bolo;
e por que a haste do êmbolo se pnijota para
traz, atravessando esse anel, ate além da extremidade trazeira da mesma câmara do étn..
bolo, tomando contato normal com a parede
transversal da corrediça de ação.
ti — Uma estrutura de arma de fosco do tepetição e operada por gases, substancialmede
como descrita e ilustrada.
A requerente reivindica. de acArdo com a
CMIVelleãO Internacional e o art. 8$ do Regulamento n.o 16.261, de 19 de dezembro do
1923, a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes dos Estadas tinidos da América em .1 de fevereiro
de 1912, sob u.° 429.417.
Térmo nP 31.810, de 21-9-13.
Eimar Machado — Nesta Capital.
Pontos caracterfalicas da invenção P`rn:
"Marcador para partidas desportivas". (Modedo de' utilidade.)
1 — Marcador para partidas desportivas, caracterizado por um painel de vidro toam, com
a marcação de um campo para jogo desportivo,
tendo encostado de um lado um disco de metal,
que é atraído por um eletro-iman disposto en•
costado do outro lado do painel.
2 — Marcador para partidas desportivas,
substancialmente conto descrito no relatório e
ilustrado nos desenhos que o acomPanliam.

OBRIGAÇÕES DE GUERRA

.ftETIFICAWES
imano n.o 30.697. do 12-3-13.
Emprésa de Organização de Administração
de Sociedades Indústriais Ltda , Oasil.
Pontos característicos da invenção para:
• I'm (Acuo para extração de sob-produto da
madeira". (Privilégio de luvereção.)
1 — Uni fórno para extração de sob-produtos da madeira, caracterizado por ter em sua
parte inferior uni estrangulamento imediatamente acima da grelha inclinada.
2 — Um filmo para extração de subprodutos
da madeira, como em 1, caracterizado por ter
a meia altura do seu comprimento unnr série
de tubos em "U" colocados radialmente ao cilindro que forma o corpo do forno e que serve
para a entrada de ar.
3 — Um fArno para extração de sub-produtos da madeira, corno em 1 e 2. caraclerindo

Portaria n. 66 de 29-6-43

Instruções para a execução do decreto-let
n. 5.505, de 20-5-43

Preço •

Cr$

1,00

À VENDA

Seção de - Vendas - Avenida Rodrigues Alves, 1
Agência 1 - Ntnistério da Fazenda * Agência II - Pretório
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Ternto xr.• 101.4PS de 2-5-41
S. A. "O Malho" — Capital
Federal

de 3-2-44
1a ta »mula em Carcaz — Capital

Trino 0. 4 344.451
F•cloral.
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Tórnao n.• 100.202 de 2.5.44
Pocisilati Aholsima
rgent lha
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Virmo o. • 101.;12 de 3-3-44
A11111010141 Irmãos & dia. Ltda. —
Ratado .cle Pernambuco

"2..ÁZA".

CIGsse 1

1 'ma Prlictilit rinenuatogratica
Tdrine q.* 106.503 de 5-5-44
FloYal 1 106 e ri, ilhas — Estados I' Moles
di Am.2rleat

Uma publicação
perlótliva
Mino n.• 10e .467 de 9-5.44
S. A. 'O 3.11/11o" — Capital
Federal
CIII•SC GO —

Classe 46 — Perfumes
Tfliue a • 106.491 de 3-5-16
S. A. O Malho" — Capita,:
Federal

i
'•
,.'

•.

Chiava CO — l'Orros para Greles
Tdono us 1146 idos
3-3-41
1.euhardo
Capital Federal

i

Classe co - - I Iam publicai:a (
periódica
Termo n.• 100.493• -CR 3-5-4 .r
S. A . 'O Matho" — Capital
nal( ral

l

Ema HOM.:o:do
p eriódica
Uru In • 105 . 452 ale 3.5-44
8. A. 'O Msli.o" — Capitai
Pedem!

L1NOL

Classe 60

5

ALDWIffIllADA:J103 INTA$125

tà.

a••

•

'sun'

eus "

GO — PONS

ç'
• n•

:4

•

Classe 43 — Subao ~1 perfume, anil,
~liou e detcr~tes
II. • 106.509 de 3 -5.44
UO.4041084 'Calino 14d8. — Estado
de São Pavio
Classe GO — Unitt publicação
periódica
val o," p , . 106,500 de 3-6-44
,— S. A. "O Malho" — Capital
Federal

LIPOCALCINA
LABORATORIO KALMO LTDA.
siko PAULO

•

"•'<,

CR " #
A 141711t0SuPOICIO.UZ:

Classe GO — Uma publicação
"
plerlódica
nnno
0.5
106.495 de 24-44
i
8. A. • l/ Malho" — Capital—
Federal

Classe 41 — Melado
Tornin n.•106.614 de 3-5-44
Luis °odeia:mo Hem ia — Ci. rimai
Federal
•

SEDALÃ

Classe 3 — Cm preparado

ROUPA KCAltt:

[

Melado Uchtia

InailiC•Ca0

Clamais 110 — Uma publicação
alódh.a
IL
.
106.492
de 5-5-44
nro
8. A. "O Malho" — Capital
Pudera'

Classe CO — nina Ptilalicae2.0
perlódira
Termo re.• - 106.494 de 8-5.44
s. A. "O Malho" — Capitai
Federal

Classe 55 — ria desengordura:ate para
limpeza de vidros. liceas m ocó o i caa impregnadas de graxas o remota° de tintas e vernlzes
Térnm n. • 106.505 de 2.5-44
Antóião da (Oh eira Campos — Estado
de São Paulo

periOdIva
Térano al.• 105.499 de 5.5-44
8. A. "O Malho" — Capital
Pedem]

.

riv.c4tRunamtuto
1

"'.. ADOW(.140110gRAIIA4 AktlaTICOS

rierivoi
*LIWRDKR 11

annoTtkaantaos% Crias_

Classe 46 — Saha° comum, anil
e saismAreta
Trano n.• 106.513 dr 3.5.44
Jeadol Inadatam de Albuquerque A ndrattle
e Loura. al Omar, ia de Meio -- Per
nandaia:o

recria° —

ASUM •

a-raense

—

&

fa1-

31Illei:ULICO

M.

Classe 1 — 'Cintas, vernizes e esmaltes
Preparados para pintura cm ger.d. dlluciles e removedores ale tintas
Termo o.' 106.515 de 3.3-44
Suerdieck ela — listado da Cabia

Tdrme tate 1064110 de 1-5.44
C. Cordeiro, Mytassen ak Done!, Ltda.
— Capital Federal

12/LLEBEL
"lasse 44 — Charutos, cigarros, ciam-rilhas, rapé, fumo picado e em corda
Ténue tt.• 106.519 de 5-5-41
»colhida (gin gas de Rodrigues —
Capital Federa/

Classe 60 — Uma publicação
periódica
TO-mo; n.• 106 .501 de 3-5.44
B. A. •() Malho" — Capital
Federai

•

-akff5t....,•••.# 4 •
ii.z..
O LANA MULHER LACEM/9V . • 191001k Itinktent.•,f

ilasse
— e..
e admito pern ntail itopreparados
ee
ti. n
d
entespaera c1ai lts peg .14,
o,,.
e 44.,%
para oa mesmos fins e pentes
40340.44

Classe GO

periódica

publienr.ge

Classe 6 0 — Cana publicação
perlõtlica

Classe 36 — UllIVULUS

•

•
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108.521 de 3-544
Termo
Detonada bacelam de Eodrigues —
Capital Federal
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Térreo n.• 106.530 de 4-5-44
Fábrica de Cigarros ?tabu 8. A. —
Estado de SAo raulo
Classe 44 — Cigarros. cisarrilhos,

Tèrmo mi. 101.525 de 4-3.44
Paulo Tavares — Capital Federal

Termo m• 104.644 da 54-44 Jaime Spiguel — Capital Federal

JA IME- SPICUEL

e. e y2 e.246,

PROCRIE?
O
eRAZI1

charutos o fumos
Classe 57 — Ttoupa branca para uso
Tármo
106.532 tio 4-5.44
pessoal o de cama e mesa
Laboratório (te 1140!, .g la e Quitniotcralila ClaS7e G -- fiaxosenos e saiseificaderCS
do Brasil Lida, — Capital Federal
de líquidos comestíveis
TAnno 11.4106.522 de 2-5.41
(Prorrogação do registro ab e 23.300
n.»100.539 de 4-5-44
Tãnno
de 21-6-29)
Mário Andrade Itraga — Capital
"Quatro Paus" Indústria Química Ltda.
Federal
— Estado de São Paulo

SULFA-UREA

•

Tf rum mi." HM .54G de 5.5-41
Sodrá A ela, — Capital Federal

Laborat6rio de Biologia e
Quimioterapia do Brasil Ltda.
Rio ¡te Janeiro
Classe 2 — tini preparado farmacêutico
Tãnno
105.533 de 4-5-44
Alvaro de átomos — Capital Falara'

ENTERASE
Fabricante e proprietario
MÁRIO ANDRADE BRAGA
Rio de Janeiro

Bukot
Classe 2 — Fm preparado pura
uso agrícola
Termo n.• 106.525 de 3-5-44
Itebertu Miehelia — Estado do
Paraná

Classe 4A — Pasta dentlfricia. em embiln, creme, pó e liquido
Tárnio a.4 106.531 de 4-544
Laboratório de Diolosla e Quimioterapia
do Brasil Ltda. — Capital Federal

SULFUREA

Laborat6ri de Biologia e
Quimioterapia do Brasil Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 41 — Amido de milho, pós para
~ias, farinha de milhe, fubá de milho, canjica do milho, canjiquinha de
milho, flocos de milho, farinha de
farinha polenta e (abalai
Tèrmo n.» 106.526 do 3-5-45
Laboratório Paulista de Mor/sela S. A.
— Estado de São Paulo

ALGICL,45e
149004M4'/O P4I/LIST-1
Of BIOLOGIA 44.
SÃO PAULO

nassa s — Em preparader para ser
usado na medicina o na farmácia
T'igmos ns. 206.527 e 106.628
de 3-5.41
(Prorrogação do registro n. 4 27.615
de 6-5-M)
Laboratisfiróln tioMoura Ilra pli S. A. —
Capital Federa/

Classe 3 — 1.7m preparado farmiteilutico
'rênuo o. » /06. rir:. de 45-44
António ~opilai Ibireira — t'apiral
Federal
•

Classe. 46 — Artigos na

l'hISPC

Tramo ii. • 105.556 de 45-44

CROTAM1L
empai Predadera Fanearalita Aatlen•
5A0 PAULI)

Classe 5 -- Um produto farCompanhia Produtora Farmacêutica
Asclepias — Estado de São Paulo
macétilleo
Têm° 11. 0 105 .537 de 4-5-44
S. A. Moinho Santinta — Inchlstrias
Errais -- Estado de São Paulo

"VISCAP"
Chino 1 — Produtos embalceis ILIS•dritt
lias indústria" na fotografia, em nua.
lisos EttlfiltIOALS, StaoltftlIcias wittcorrosivas
Classe SI — Material de vedação
e mangueiras

Classe 13 — Pedras preciosas, semipreciosas e ~rios co, geral

Classe 3 — nn produto (ar.
macètitico
- Tarou. n. s 104.$40 de 4-5.44
Mario Andrade Bra ga — Capital
Federal

RINITO1
Fabricante- e proprietario
MARIO ANDRADE BRAGA
Rio de Janeiro

(lasse 3 — rir' produto (ar.
niaceutieu
Ténue n. • 106.$4t de 4-5-44
Mil rio And, a de Itraga — Capitai
Federal

KALFUNK
Fahneante e proprietario
MARIO ANDRADE BRAGA
Rio de Janeiro

"

BRASIL- MEDICO"

\T

Classe 00 —
revista ci e ntífica de
medicina e cirurgia
l'Srmo in.* 100.547 de 5-5-44
Luis Mota Custa — Capital Federal

u:Riu:Ni-Ey
mun..
el
er

Classe 17 — Meras e escrivaninhas para
uso do escritórios.
Termos na. 106.530 c 106.551
de 5-5.41
I.. Barbosa A Cia. Ltda. — Estado
de Pernambuco

•

CARBOU
;Alagoas
LrLi.
nem TucimmuCT

Classe 3 — Sabão e Sabonete oficina/
Classe
— Sabonete perfumado
Têrmos as. 105.552 c 106.553
de 5.5-44
I,. Barbosa A Cia. Ltda. — Estado
de Pernambuco

SALUTOL
1..SkteUSA ti C I A L71'1.

Itt.C:fr - PEHVIAIGUCO

Classe 3 — Sabão e sabonete

Classe 3 — Com produto farinam:natio°
Têruno n.• 106.542 de 44-44
Altina Rodrigues de Albuquerque Freitas — Estado de São Paulo

oficinal
Classe 48 — Sabonete perfumado
Térmn te 106.553 de 54-44
Fábrica Fiel Ltda. — Estado de StIe
rant()

ILEITE
13
Casar 41 — óleos comestivelg

Classe Is _ T íns p reparado para
a pela

Classe 5 — Metais não trabalhados. ou
parcialmente trabalhados, usados /MS
Indústrias
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Tesrmo n.• 108.581 de 9-5-44
Tarmo n.•306.573 de 3-5-44
Tênno 8.1 106.567 de 54.44
Tênuo th.• 306 Md do 5-5.41
— Estado de Sio Aee:ett0 & G ome s — Cap ital Federal
&
Ittentesano
E.
Estado
de
São
Claro
—
Augusto
Lopes
Joaquim Augusto de Paiva — Estado
Paulo
Paulo
de SIM Paulo

BRILHANTE

P. G.

OPACOLIN
Clamo 1 — Tintas, esmaltes

Flano 47 — Carvão vegetal

e vernizes

Classe 1 — Goma laca para emprègo
como matéria prima, na indústria de rnrp ises, esmaltes, tintas e análogos

rareio afr 109.593 do 44-44
Alberto da Silva Genvela — Capital
Federal

Terno) 11. 9 106.574 de 54-44
11. Montes-and & (*ia. -- Estado de Selo
Paulo

TU I M/ n.• 105,555 do 5-5-44
Frias llatbeen & CM. — Capital
Federal'

Classe 41 — Vinagre

SANOLIM

Ténue, n." 106.5rn tie 5-5-44
Joaquim Dias Teixeira — Estado de SãO
Inulu

Classe 1 — Tintas, esmaltes
• ve;n1res

li

riese 47 — canSo vegetal

Têtrao n." 106.573 de 54-44l'ranço it. • 106.583 de 4 . 5 44
8lontesano & Cia. — Estado de sã; José Henrique Siqueira 4 :lete./
CaPaulo
pitai Federal

• Classe 36 — Calçados e congèneres
Termo U. 106.559 110 5-5.44
Adelino do Figueiredo — Capital
Federal

FOSCONEVE

flLFflRT RRIV1

casse 1 --. Tintas, esmalteis

e vernizes

gane--

lellenTH44 1111ASILLIOA

Classe 41 — Doces, frutas. bales. henbons. confeitos, Soneleis e elmeoillle

Termo n. o 106.576 de 5-5.14
molitexan. gr: Cia. — Estado de São
l'aulo

— Ternos, costumes, sobre toClasse
dos e outros %.atuários sob medida
Classe 41 — Asnitea e edens vegetais
para fins culinários
'ferino 71. • 106.561 de 54-44
Jorge Castre, Fiflio & Cin. Ltda. -Térno
li."' 106.870 ele 6-5-41
1 'apital Federal
Sociedade . Técnica "Alegria" Ltda. —
Estado de São Paulo

Tétano ns 106.584 do 6-5-14
ilenrique Sloueira 41inio —
Capital Federal

Gieáé

-ORA/ICE

MOVE UNA
Classe I — Tintas, esmaltes
e vernizes .

MOUS/ele IIIIASILLIIA

Classe 41 — Doces, f r utas. Inda tt. "ti'
bons, confeito*. sorvete/9 e chocolate

,.

Termos na. 106.585 e 104.556
de 4-6-44
106.577 de 5-5.14
P. O. Schmielt & Cia. — Estado de mo
1.1onleelstal & Cia. — Estado de são
Grande do Sul
Paulo

ELZA

11/..

Cisne .49 — A rt ips na classe
Ternos me. 104.543 e 100.564
de 6-5-44
Albeelo Seledz — Estado de Sito Paulo

BANA -CREME

Classe 48 — Sabão Dern/filado
Tèrmo ns 106.571 de 5-3.44
Estado de
Vicente A. Novella°
Pernatnbuon

BRILHOLINA
Classe 1 — Tinia" esmalte,

e Vernizes

ténno n.1. 104.579 na 5-5-44
II. Montei/ano & t1n. — Botado de São
Paulo

BRANCOOPACO

''lane sr_ Artigos na classe
Classe 30 — Artigos na classe
Tnnno
106.587 de 0-5-44
F. 1h Nehmidt & Cia.
Estado do Mo
Grande do Sul

Classe 1 — Tintas, esmaltes
e vernizes
TernIn • n. • 106.571 de 5-3-44
E. 3lontesano & Cia. — Estado tis São
Paulo

Classe 13 -- Areigos na classe
Classe 44 — Sabão comum

• Classe 12 — Aguardente de cana

Termo a." /04.572 do 5-544
- E. mo„
Térme n. • 106.545 de 5 .5-44
t esa.,,„ &
— Estado de São
Imitiste& dei Papelão e Derivados Ltda.
Paulo
— Estado de São Paulo

BRILHOLIN
Classe 1, — Tintas, esmaltas

C vernizes

Classe

— Artigos na
riORSe
—
'Nemo o.* 106.535 de 4-5.44

Termo ai.* 104,580 de 5-5-44
Fábrica de l • Issóvas "trina% Ltda. —
The Union Fork And Doe Company —
Capital Federal
Estados tinidos da América

JABALI
Classe 53 — Papelão, papel e caixa,
de inflecti:to

Classe 1 - - Tintas, ernaltes
e vernizes

Classe 12 — Artigos na classe

BRISTALIN
INDUSTRIA DRASILIIRA
Classe 43 — E.s e tivas para dentes
e cabelos
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Termo n. • 106.599 de 8-5-44
Alexandre Keene — Eatadu de dão
Paulo

Termo n.• 106.605 de 8.5.41
(Prorrogação do registro n.• 27.791
da 11-7-29)
Anglo-Mexlean Petroleuni Company, Ltnoited — Capitai Federal

Termo n.• 106.617 de ti.5-44
.1. A. V. Ribeiro — 17studo de dão

DECORAR-FE
"TRACTOLINA.
Class e 17 — Artigos na classe
Classe 12 — Estâtuas, bustos, bibelots,
Jarros
Termo lb• 104,592 de 6-5-41
Paulo Teixeira Mendes — Estado
de São Paulo

Classe 44 — Talco refinado, talco. por. Classe 47 — Q uerosene. gasolina. óleo
fumado. pó de arroz, cirna. pu para
(Nese/ e óleos combustfvela provenientes
baton e loção
da tillstitacão do petróleo e do:ninados II
combustão interna de motores
Ternua n.• 10G.000 de 84-14
Policultura da it s rirt S. A. — Estado
Termo n.• 104.606 do 8-5-41
de São Paulo
Instituto Organoteralideo Eraeileiro
A. — Estado do São Paulo
angen

NICOÏAURUM

•e. .•

Aou aaaaaaa os Camas

COOPERATIVA
wryliwnx. •••••n•••••

INSTITUTO ORGANOTERAPICO
BRASILEIRO S/A,
S. Paulo

ff SP.

DOLYCULTURA DE ITA141/9
' moo men me rue um um MO
•••••

Classe 3 — Um produto Ur.
inaceutico

••n••••••••

n

Classe 10 — Artigos na classe

Classe 42 — Aguardente de cana

Termo n.° 106.593 de 6-5-41
Indústrias da Choco/ale Lacta S. A. —
Termo n.• 106.601 de R-5-41
Estado de São Paulo
Forjas Tansos Ltda. — Estado de Rio
Gre fIde do Sul

IDUQUEZZA.

•

TIMBOPO

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 4

pós, liquidas, peitas e resinas extraidas das ra bota tico tilliiiú

Classe 41 — Artigos na classe
Térreo n.• 106.594 de 6.5-41
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. —
Estado do São Paulo

"FIE":"IFIRSD

Termo li.• 106.613 dç g-5-44
Indústrias Químicas "l'onkil" Ltda. —
Capital Federai

Termo 11. • 106.611 de 8-5-41
(Prorrogacilo do registl-o n. • 27.418
de 6-4-291
Espólio do Dr. 3f4rin Pinheiro —
Capital lectieral

Casse 25 — Art:gos na ciasse
Termo nal 104.619 do 8-R-44
Laboratório turno 1,teht. — Estado
de São Paulo

•TAGUS
A primeira labrica de Relogios
Einricos da America Latina.e.
preparado farClasse 3 —
ouneloutleo
Termo n.• 106.624 do 8-5-44
Laboratório Yurod Ltda. — Estado
de Silo Paul..
.

NEO BIS

LABORATORIO YUCON LTDA
SÃO PAULO

na

Classe 2 —
prepara do Earmacem leo
Termo n.• 106.621 de 8-5-14
Laboratótio Voam, Ltda. -- Estado
de Sim Pauli;

VITARMON‘ IOL
LABORAT,ORIO YUCON LTDA.
SÃO PAULO

. Clame li — Artigos na

ChUtse

Ta-rno n.• 106.603 de 8-5-44 A. A. Ramos — Capital Federal
Classe 41 — Artigos na classe

Archivos Brasileiros
de Medicina

ig lasse 3 — 'Um preparado Ur-

••

Tirou, st. • 10R.623 de 8-6-41

laboratório "Sanitas" do Urinol' Lida,
— Estado de São Paulo

Termo n. • 106.595 de 6.5-14
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. —
Estado de São Paulo

Classe CO — Unia publicação
cientifica
Termo n. • 1116.615 de 8-5-44
Laboratiório Ylle041 Ltda. — Estado
de São Paulo

EflRONE

VERAMIDC
LABORATORIO SANITAS

Classe 26 — Calçados
Classe 41 — Artigos na classe
Termo n.• 106.556 de 6-5-44
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. —
Estado de São Paulo

Termo n.• 10a. CO1 de 8-5-41
Cl,. Progresso Nacional Indústria Brasileira de Ilebitlam e Conexos — São
Paulo

IODOLITIO
LADORATORIO YUCON LTDA

SÃO PAULO

TIIRADC."11;10Rp

Classe 3 _ um preparado faro
rnacéutibo
Ternia n. • 106.616 de 8.5-41
Laboratório Turno latia — Estado
de São Paulo

(laser 41 — Arti gos na classe
terrno n. • 106.597 de 6-5-41
Inolóstrla“ de Chocolate Lacta S. A. —
Estado de São Paulo

STANDAR FARME
LABORATORIO YUCON LTDA

cempessiN
Classe 41 — Arti gos na classe

SÃO PAULO
rlasse 41 — e 4IS
Reivindica as cóses: azul, verI Letivos.
melha. alaranjada e amarela .

Classe 3 — Um Preparado lartnacatIco

DO BRASIL LTDA.

SÃO PAULO
Classe 2 — Uni preparado Lirmaeeutloo
Terno+ n.• 106.424 de 8.5-41
laboratório enfade° Itioterápiro "Antip101" Ltda. — Estado de São Pattb/

DETENSYL
LABORATORIO mimo,
BIOTERAPICO •ANTIP101: LTOA.
SÃO PAULO CAPITAL.
Classe 3 — l i ou preparado farnuteetitico

•
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30.7.520 de 34-44
Tnmto u
110,1inda Istesta .n rtc ltadrIgum
Capitai St demi
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Vi rmo n. o104.490 dc Z-5•44
EU!~ VC/0,i) $1•Játa e t; Ina, — Capital
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Tèrmo 11. • 106.Z4S de 4-3-44
Irtutto — Capital
t. Il g rry Sieinbcte
nasal
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NOMES COMERCIAIS

Timm ne 106.505 de 5.5-14

5. A. Comércio e holastria MROIN

Estado do Ceara

Federal

PSW:14

coicio PAN-ÂM E RICANO

• 1‘•

tato do tetabrierlmento
Classe 60 —
— — — mio In . Is'! .301 de 11.5-44
Çtasse 27 — Titulo d s estabelecimento
B. A. Co:Orei° e ihdtInria
fl^.taik. tio t\ -:A.
Termo tn s 140.574 tlo 3-5-14
Claszcs 33 g
.1. Moreira. Itudrigum
— et:pitai
•

S; a

Nome comerciei
to-arto
106.7.12 do 3.5-44
LM S. A. — Capital Federai

t--

— Titulo dg estabelecimento

Termo it.* 106.554 de 5-5-14
Privei Trompister — Estado do Silo

LABORATÓRIO MATTOS

5 A. COMERCIO E INDUSTRIA MATIOS

Paulo

LU SIA
Iiboratorio Immo Ucteriolegice
71
Rua do Basende

Rio da Janeiro
Nome comerciai

C ia s ses 2 , 3 e 4.", —Tnulo tio cstabele.
cimente

MAMA

•

• nrina '.
1 ti. no; ,te 3_5.44
Anseiem° Morlire.0 Lana — czparl
Venera I

Classes 25. 2, nr e 4 5 .— Título do
r y taluttecinicni o
•

GUARDA MOVEIS
130TAFOGO

Nome coinerelai

Federal
Casses 17, 34 e 4:0 — Titule de estabehminamtu

Ciasses 10, 17 c 60 — Título de estellieletgplellh) •
Ténue n. o 106.511 e33 1-5-44
'Sociedade hirmrtudorn Dra.car Ltda. —
Capitai F-dcmi

Estmetivia

BRAZCAP LTDA
—

METAL15110ICA- MAR S/A.

Térmo 11. •1o5.357 de Z. -3-44
S. Cancela — Estado de São Paulo

Tnrino It • 106.523 de 1-5-41
31. .1. Dias oba Corta — Capital
Federal

•bOCIEDADE IMPORTADO.

Térmo n. a 106.523 de 3.5.41
Mitaldreiva Mar S. A. — Estado de
Sao Paulo

Àlliriledild

Classes 5 e CO — Titulo do
estaleeleciniento

-Termo n. s 106.531 de 4-5 . 4 t
Temia:mu Z-enith Ltda. — Estado de KM
Paulo

VINI-AGRÍCOLA
CAIOÇARA

TECELAGEM ZENITH LTDA
Nome comercial

Térrea, thr 10‘.50111 de 5.5-44
Casa Dançaria Anierleana 1.tda. — Estado de São Paulo
Choute 42 — Titulo de eelebelechnetIll,
Termo n. • 106.:40 de -5.44
Adelino de Figueiredo — Capital
Federal

Termo •et 106.543 de 5:5-41
Eutitni Ferreiro Sam paiu — C ap ital Federal

04.b4 BANCARIA ANZRICANA

NOMO comrrelal

irod:

•

INSIGNIA

Título de estabelecimento

Classe
5

116fino n. • 104.516 de 34-41
Einprnsa ConNtrutora do Distrito Vifloral Ltda. — Capital Irar/oral

EDIFICIO

CONFEDERAI.
Classe GO — Titulo de retal eleelmento
11.• 106. ii 7 410 3 - 5 . 44 •
Maria Aolelia Dutra — Muita!
Peitoral

SITIO
TUPA

Termo o.• 106.1e11 do 3-5-44
Noemi° Velloso /lousa • Silva —
Capital Federal
Classes 36 e 37 — Título de estabelecimento
•
Talai) th s 106.542 de 5-1-44
Leal — Capitai Eetitrai

nd
nalísla

Classe CO — Título de estabelecimento
Tèrmo n.. 106.513 de 5-5-44
A. F. Alves .1/4 Cia. — Capital Federal

Classes 34 e 60 — Titulo de estabelecimento
Ténno n. • 1b5.523 dr 4.5-41
Nensõr Ellata ~NI — Capitai Federal

ir

Tnrino n. • 106.5E1 de 5-5-44 .
Sociedade Agro-Peruaria itultistsial
Ltda. "Sapil Ltda." — CapItal Evderal

Empreza Guardador a de Moveis

UNI
ESPECIALISTAS SM CAIXAS
'PARA LABORATÓRIOS

Ciamos,

as — Titulo as •nabelecImento

Oas is.

II • AO — Título (1e esta-

belecimento

Classe 60 — insígnia comercial

CASA DO POVO
TECIDOS E ',ARMARINHO
Clames 22: 24: 25: 26: 27; 21: 29; no:
; II; 57 • 411 — Título de
21; 32;
Classes 41, 42 e 43 — Título de esta.iele.
estabelecimento
•
cimento
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Ensino Eumercial
Lei Orgânica
Reg. da Estrutura dos Cursos de Formação
Preço: Cr$ 1,50

VENDA
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Agência IN Pretório •
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembblso Postal,

CONGRESSO NACIONAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO

ANAIS
11 volumes: Cr$ 250,00
À VENDA

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1 — Agência 1: Ministério da Fazenda
Agência
Preterio .
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL

1

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE Cr$ 0,60

