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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Departamento Nacional da Propriedade Industrial

Organização e Administração de Sociedades Industriais Ltda. Oasil. — Deferido, de acordo
çorn os latidos técnicos e nos formos dos pontos
característicos publicath s a Ode Junho do 1011.
Termo n.o 30.812 — Circuito de aparelho

EXPEDIENTE DO SR. DIRETOR
para dar partida e controlar dispositivos de desDia 26 de junho de 1914
carga — General Electric, S.A. — Deferido,
PRMLÉGIO DE IN`VENÇA0
de acordo com o laudo técnico.
Térmo n.o 31.166 — Aperfeiçonmentos em
Tomo Mo 26.901 Unia máquina para pe-

neirar, elevar e transportar materiais diversos, ou relativos a processos de concentração de
notadamente o carvão — João Francisco San- minerais — American Cyanamid Company. —

Deferido, de acordo com o laudo técnico.
Tèrmo n.o 31.212 — Aparelho para a filmaanu rádio-cinemalogrófica — José Jany. —
Deferido, de acórdo com o laudo técnico, e nos
((I rmos rlos pontos característicos publicados
20 de junho de 1954.
Tnrino n.° 31,430 — Colchetes de encaixe ou
pressão, soltáveis numa só direção — Scovill
Nlannfacturing Company. — Deferido, de aei hr
-riocmlaudotécni,eostèrmdponts
caracterMicos publicados a 20 de junho do
processo e aparelho de manufaturada pastilhas 1914.
Vi rmo n. o 31.970 — Aperfeiçoamentos nas
de sabonetes — Levcr Brother Unilever Ltda. armas
em fogo de carregamento autonnitico
— Detendo de acordo com o laudo técnico, ,e
por gases — Western Cartridge Comnos Ulmos dos
'
pontos característicos publica- operadas
pany — Deferido. de , aeôrdo com o laudo
dos a 14 do junho de 1944.
Têrmo n.° 28.603— Processo de transmissão técnico.
'Fi'rmo n.o 32.708 — Processo de decalque
e recepção de sinais — William George Finch. Meterei
para marear roupas e artigos seme— Deferido, de acórdo com o laudo técnico.
Nothanael Uzias Goebel. — Indelhantes
—
'formo n.o 29.104 — Aperfeiçoamentos em
de acordo com o laudo técnico, por
dispositivo para abrir pacotes — W ingfoot Cor- ferida
o característico de novidade.
poration. — Doferolo, de neônio com o laudo faltar no pedido
Térmo n. o 32.710 — Tabela de número —
técnico, e nos ttNémos dos pontos característicos
Maurício Itrunner. — Indeferido, de acordo
publicados a 23 de dezembro de .1913.
com o laudo técnico, por faltar ao pedido o
Torrem n.o 29.372 Aperfeiçoamentos em característico de novidade.
processo e aparelho de bomba — E. I. do Pont
NioDÈLE, INDUSTRIAL
Nemours and ComPall Y. — Deferido, de acordo
com o laudo técnico,- e nos tèrmos dos Pontos
'Ferino n o 31.715 — tfr. novo tipo de frasco
característicos publicados a 24 de fevereiro
forma cilindei‘a — Piai: i. Santos & Cia. Li-14
de 1941.
mitada.
— Indeferido de acordo com o laudo
Têm'', n.o 29.712 — Aperfeiçoamentos em
transformadores elétricos — Mine St Co. — técnico, por feitor ao pedido o característico
Deferido de acordo com o laudo técnia), e nos de novidade.
Termo n.o 31.720 — Usa saquinho para a
tOrmos dos pontos característicos publicados
condicionamenfl de um co . sinfetante e insteia 15 de junho de 1944.
Venho n.o 29.777 — Uni envoltório , para ( ida em pó ou moldado — Companhia Fly-Tox
ventilador e base paro tal envoltório — William do Brasil S. A. — Indeferido, de acórdo com o
Walter Welon. — Deferido, de aeordd com laudo ténico, por não se tratar de matéria
suscitivel de proteção, ex-vi di disposto no aro laudo técnico. •
Té.rmo n.o 30.517 — Aprefeiçoamentos em tágo 19 do Decreto n.° 21.507. de 1931. Tèrino n.o 32.126 — Nevo Modélo de caixa
descaroçadores de algodão — Romuln Argentino
Franchelli. — Deferido de acordo com o laudo para einbalauem — Cartenagem Guanabara
Ltda. — Indefelido, de ccordo com os laudos
léenia
Tingiu) n.o 30.693 — Novo aparelho redutor letnicos, por faltar ao pedido o característiro
da expansão de fluidos — José Maria Domingo de novidade.
Grossi. — Deferido, de acórdo com o laudo
100 551.6 DE rriLIDADE
técnico.
•
30.019
— ma nora lampa UI eTèrmo
mo
Térmo n.o 30.697 — Una forno para extração
dei ricolorados nos
de sub- p rodu tos da madeira — Emprêsa
'éne a POP, ClIkTOS

wen e Sauwen & Comp. Ltda. — Deferido, de
neônio can o laudo técnico, e nos térmos dos
pontos característicos publicados a 11 de junho
de 1911.
Venho n.o 27.195 — Aperfeiçoamentos em
arilonitritas bromadas e processo de preparação das saci mas — W iiig fool Cama:ora Liou.
— Deferido, de acordo com o laudo técnico, e
nos termos dos pontos característicos publica.
dos a 14 de junho de 1944.
Urino n.° 27.484 Aperfeiçoamentos no
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pisos, caracterizada por ser a lampa principal
provido de uma talapa suvriddria com movimentos de fechar e abrir para receber a tomada de ligação — João Teixeira de Carvalho.—
Indeferido, acordo com os laudos técnicos,
por faltar ao rd:0Mo o característico de novidade.
Tèrmo n o 31.b21 — 1 1a mico modélo de

„alheia para azeite e visumre, ou outros ligaidos — Manuel Fado. — 1.efin ido, do Zliteid
ruiu o laudo técnico, e aio &irmos dos pontos

raracteristicos publicados e 12 de fevereiro de
;958.
Tèrmo n. o 31 454 -.- Ncvos rolamentos seus
esferas, CSi llalp:abii, pneo baixa rotação —
PaMitio FranciseJ ItarnoS.-7 Deferido, do acordo com o laudo técni.m, e hos tênias dos pontos característicos publicada; a 20 do junho
de 1911.
wenn:, no 32,408 .__ Hl o modélo de CUM'
~I brincos — A nu o h, saudais-aro. —
indeferido, de aerrdo roer, o laudo técnico, por '
faltar ar pedido o Caruru ristico de novidade.
Tèrmo n.° 32.%1 — notara fotográfica fia?ida, para surprr‘as — João Pinto dos Reis.—
indeferido, de acórdo COO" o laudo técnico, por
faltar ao pedido o caracterislien de novidilde.
ISIELIIORAMENTOS

Tértno n.o 31.500 — Nora sistema de rimfecetonamento ate tecidos fSfamparlos cm for-nas de ?nades prontos para e rdpidos corte
(mie faz oldlo da patente de n° 21.971) —
:faria Santiago • — Indefêrirr., de aeôrdo com
o la ida técnico or não rm, tratar de matéria
privPegiável nem reo-me como melhoramento.
F.XIGÊNCIAS

Vau° 11.0 31 095 — Américo de .F'reitas —
Modèlo de utilidade. — Cumpri roça no Dopar',emento, para assinar os desenhos, conforme
exige o regulamnils).
DtvElisep
Urino n.o 25.378 - Abrit t io Gimenez. —
Concedo a restauraçãJ
TRANSFERÊNCIA DE MAMAS

Casas Mousseline Ltda. ( transferê nci a Para
O Seu nome das marcas Musselina Aristocrata,
n.° 30.674, Musselina Aristocrata n.° 30.670,
Luiz Matos (transferência para o seu nome da
marca Onca, n o 42,679), Henrique Raupp
Martins (transferência para o seu nome do titolo de estabelecimento Casa da bulia, número 47.015), Abraão Jorge (trmisferência 'para
o seu nome da marca Flór da Sura, n.o 61.501).
M. C. Modeira (transferência para o seu nome
das marcas Bisbon, 67.359. e Seta, número 67.538). — Anotem-se as transferências.
NOTIFICAÇÕES
São C011 vi g iadas os requerentes acima men-

ci o nados a comparecer a *sie Departamento, a
r0111in na

na pág. 1.291.
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EXPEDIENTE
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S U M ,4*- R I O
Págs.;

IMPRENSA NACIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE

Diretor
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
Chefe S. Peeene

Chefe S. PublInções

EUCLIDES OESLANDES

MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO OFICIAL.

INDUSTRIAL — Expediente do Sr.. diretor, da
Divisão de Privilégio de Invenção e da Divisão de
Marcas
NOTICIÁRIO — Retificação — Notificação — Restauração de processo .
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO — Tèrmos de depósito
MARCAS DEPOSITADAS . .

1289
1292
1292
1295

SEÇÃO lo.
trino de publicidade do expediente do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério
do Trabalho. Indústria e Comércio

Impresso nas Oficinas da Imprensa Nacional
Avenida Rodrigues Alves n. 1
EXPEDIENTE
A matéria destinada aos jornais deverá ser endereçada ao Ser-

viço de Publicações (S. Pb.).
O disposto no decreto-lei a. 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 ¡ornais oficiais até às 15 horas e aos sábados até às
11 h 030 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 pága 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 salda dos órgãos oficiais.
ASSINATURAS
Repartições e particulares:
Capital e Interior:
Anual
Cr$
70,00
Semestral
Cr$
35,00

Exterior:

•

Anual
Funcionários:
Capital e Interior.

Cr$ 110,00

Anual
Semestre

Cr$
Cr$

56,00
28,00

Exterior:

Anual
Cr$
88,00
As assinaturas podem ser tomadas em qualquer época, por
semestre ou ano; terminando 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 rl" vista do comprovante de
recolhimento.
Os cheques e vales postais deverão ser emitidos em favor
do tesoureiro da Imprensa Nacional.
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
aos assinantes sómenta 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 ri. 1.
INTERIOR — Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional — Alfândegas e Mesas de Rendas — Coletorias Federais.

I. N. — Divulgação n. 89

Código de Processo Civil
Com índice alfabético e remissido
COBRANÇA DA DIVIDA PÚBLICA
DESAPROPRIAÇÕES POR UTILIDADE PÚBLICA
PREÇO

Cr. $ 8,00

A venda na Seção de Vendas da Imprensa Nacional e nas Agências:
n. Ir Ministério da Fazenda, e a. 2: Echftdo do Pretória

19
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COLEÇÃO DAS LEIS
2 volumes, anotadas as retificações e re-

produções, com Indicação das datas de
publicação

Cr$ 60,00

Ementário da Legislação Federal
1 volume, classificadas as ementas por . ordens aifabética e numérica dos assuntos

Cr$ 15,00
Seção da Vendas da • I. N. — Avenida Rodrigues Alves 'n.• 1
Agencias 1 e 2 — Ministério da Fazenda e Edifício do Pretória
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

_

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 28

Termo n9 9,7.755 . - L.N.M. - classe 11
Laminação Nacional de Metais S. A. - Reflui de efetuarem o pagamento da laxa ds, gistre-se.
transferènela das mencionadas marcas.
Termo n.o 95.756 - L.N.M. - classe 12
- Laminado Nacional S. A. - Registre-se.
ALTERAÇÃO DE NOSIE
Laminarão Nacional do Melais S. A. - lieTecidos Pereira Queiroz S. A. (pede para gistre-se.
ser anotada nas marras Cegueira : n.o 42.716,
Termo n.° 95.757 - L. N. N.,- classe 13
Santa Clara, n.0 56.265, Casa Nora Anaérica, - Laminação Nacional de Metais S. A. - Ren.o 60.061, Santa Clara, n.o 65.358, Santa Cla. gistre-se.
ra. n.o 66.160, Japim», n.0 62.485, Nora AnuiTêm() n.° 95.758 - L.N.M. - classe 10
n.° 53,897, Nora Américo, n o 53.898. a - Laminarão Nacional do Melais S. A, - Realteração do nome da titular); It. de Oli- gistro•se.
veira & Comp. Ltda. (pede para ser anotada
Termo n.° 95.759 - - classe 17
nas marcas Rio ;tranco, n.o 59.709, e papela. - Laminado Nacional de Metais S. A. - Reria e Tipografia Mo Branco, 11.0 0 974, a al- gistre-se.
teração, do nome da titular), Tecidos A. RiTermo n.° 95.760 - L.N.M. - classe 18
beiro S. A. (pede para ser anotada na marca - Laminarão Nacional de Melais S. A. - ReEmblemalira, n.° 00.821 a alteração do nome gistre-se.
da titular). - Anotem-se as alterações de
Tênia n.° 05.761 - L.N.M. - classe 19
nome.
- Laminado Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Nom/no:ações
Têrmo n.o 95.762 - N. M. - classe 20
São convidados os requerentes acima men- - Laminarão Nacional de Metais S. A. -Recionados a comparecer a ésle Departamento, a gistre-se.
fim de efetuarem o pagamento da taxa de 'alN. Dl. - classe 21
Termo n.° 95.763
teração de nome dos titulares da s mencionadas
Laminação Nacional de 5letais -S. A. - Remarcas.
gistre-se.
Termo 11. 0 95.761 - L. N. 31. - classe 38
ononnoosçAo DE ,m,sacvs,
- Laminado Nacional de Metais S. A. - ReTèrrne n.° 58.311 - Murray' - classe 3 - gistre-se.
Sir James Murray st Soa, Limited - ProrroTermo n.° 95.765 - L. A'.. 31. - classe 40
gue-se o registro.
- Laminado Nacional de Metais S. A. - ReTèrmo 11.0 58.315 - Mimes Murray 31. D. gi. re- .
classe 3 - Sir James Murray & Soa himiTêm° 11.0 95.766 - L. A'. M. - classe 55
led. - Prorrogue-se o registro.
, •
- LOMiD300 Nacional de Metais S. A. - Reclasse
.
ri.° 87.403 - EmIdentatica _...
'Ore se
- The Amalgarriated Dental Company,
Termo ito 95.707 - L. N. E. - clases 60
•
- Prorrogue-se o registro.
- Laminado Nacional de Metais S. A. - 1WTèrmo n.° 88.378 - La Carmeta - classe 18 gistre-se.
JORO 1.IIiZ Conde. - Prorrogue-se o regisTármo ri.° 95.773 - L. N. 31. - classe 5
rn.
- Laminarão Nacional de Metais S. A. - ReTèrmo n.o 93.320 - frItthala - classe 44 - gistre-se.
Suerdieek & Comp. - Prorrogue-se o registro.
Térmo n. 0 95.771 - L. N. E. - classe 6
' Tèrmn ri.43 97.659 - Radio-Tosse - classe - Laminado Nacional de Metais S. A. - Re3 - Almeida Cardoso & Comp. Lida, - Pror- gistre-se.
rogue-se o registre.
Ur= n.° 95.775 - L. N. AI. - classe 7
Tèrnito n.o 98 578 - Vitalaimr- classe 3 - - Laminado Nacional de Metais S. A. - ReP,ipólin de Casemiro José de Campes e Heitor. gistre-se.
- Prorrogue-se o registro.
Tês= n.o 95.776 - h. N. AI. - classe 8
Tèrmo - n9 98.579 - Plante - classe 3 - - Laminado Nacional de Metais S. A. - ReF.spálin do taionniro Joo4 do Caninos Heitor. -7 gistre-se.
p rorrogue-se o registro.
Termo n.° 95.777 - L. N. E. - classe 10
" Tênno n.° 98.580 - Ncuronte classe 3 - - Laminação Nacional de Metais S. A. - ReEspólio de Casemiro José de Campos Heitor. - gistre-se.
Prorrogue-se o registro.
Tèrrno n. 0 95.778 - L, 2V. E. - classe 11
Tèrmn n.° 98.581 - italia - classe .3 - - Laminaclio Nacional de Metais S. A. - Reinnlólio de Caseiniro José de Campos Heitor. - gistre-se.
Prorrogue-se o registro,
. Termo n o 95.779 - 14.51.N • - classe 12.-.
' Ténue n.° 100.173 - Licor de Guarand - Laminado Nacional de Metais S. A. - Reclasse 3 - Armando fbilfeld de , Miranda. - gistre-se,
Prorrogue-se o registro.
Termo n.o 95.780- L.M.N. - classe 13 Vi rmo n.° 101.712 - Luso( - classe 2 - Litininação Nacional de Melais S. A. - ReLehn & Finlr Products Corporation Prorro- gistre-se.
gale-se o reiLtro.
Urino n.o 95.781 - 14.31 .N. - dose 16 Tèrmo n.0 102.317 - Trianon - clae 43 Laminado Nacional da Metais S. A. - ReParrotta, 001IÇOIVN & Co mp. - Prorrogue- gistre-se.
se n registro.
Têrrou n.o 95.782 - L.31.N. - classe 17 • Termo n.° 102.61 .8 - Chaleira "A: S." - Larninacão Nacional de Metais 8. A. - Reclasse 12 ._... Alserti. %Mor & Comp. Ltda. - gistre-se.
Prorrogue-se o registro.
flann., n.o 95.783 - L.M.N.- classe 18 Tèrmo n. o 103.309 - Casa Tilai? - classe 17 Laminado Nacional de Metais S. A. - Re- nontalve.s, Qui* tt Comp. - Prorrogue-se gistre-se.
n registro. •
Tênue n.o 93.781 - L.31•N. - classe 19 Tèrmn n.° 103.561 - Mista - classe 22 - Laminação Nacional de Metais S. A. - Re1. & P. Coals Limito& -• Prorrogue-se o gis e-se.
registro.
Termo 11.0 95.785 - L.31 .N. - classe 20 Tèrmo n.° 103.562 - Mista - classe 59 - 1.arninneão Nacional de Metais S. A. - Re.1. 44; 13 . Limiteti. - Prorrogue-se o registro. gistre-se.
N'otifirações: - São convidados os requeTermo it.° 95.786 - L.M.N. - classe 21 Ti/mies acima mencionados a comparecer a 6ste Laminarão Nacional "de Melais S. A. - ReDepartamento, a fim de efetuarem o pagamento gistre-se.
da laxa final dos menelori ados processos.
Termo n.0 95.787 - - classe 38 Laminado Nacional de Metais S. A. - ReREGISTRO DE MARCAS
gistre-se.
TREMO D.° 95.750 - L. N. 31. - classe 5
Tèrrno n.° 95.788- L.M.N. - classe 40 - Laminarão Nacional de Metais S. A. - Re-, Laminatão Nacional de Metais S. A. -.3. Registre-se.
,
gisice-se.
Tèrmo 11. 0 95.753 - L.N.M. - classe 8 Têemo 11. 0 95.789 - classe 55 Laminado Nacional de Metais S. A. - Re- Laminação Nacional de Metais S. A. - fiegistre-se. '
gislre-se.
Térmo n. 0 95.754 - L.N.31..- classe 10
Termo n.o 95.790- L.M.X. - classe GO - laminado Nacional de Metais S. A. - Ile- Laminacão Nacional da Metais S. A. - Registre-se.
gistre-se.
Continuação data pagina
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Têrmo n. o 95.790 - 11.2V1.. - classe 5 -.Larninação Nacional de Metais S. A. - Registre-so.
Termo n.o 95.797- 31.N.L,,- messe -•
Laminado Nacional do Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.° 05.798- 31.N.L. - classe 7 LRITIlEIRÇãO Nacional de Metais S. A. - Reglstre-se.
classe 8
Termo n.° 95.799 - M.N.L.
Laminarão Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.° 95.800 - 3/.N.L. - classe 10 Laminarão Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.° 05.801 - 31.N•L. - classe 11 Laminado Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.o 95.802 - M.N.L.
classe 12
Laminado Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Termo n. o 95.803 -M.N.L. - classe 13
Laminação Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
- classe 16
Termo 6.0 95.801 Laminado Nacional de Metais S. A: - Registre-se.
Termo n.° 95.805- 31.N.L. -classe 17 Laminado Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.° 95.806-31.2V. - classe 18 Laminarão Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.° 95.807 M.N.L. - classe 19 Laminação Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Tétano n.o 95.808 - .M.n.L. - classe 20 Laminarão Nacional 'de Metais S. A. - Registre-se.
Tèrmo n.° 95.809- 31.N.L.- classe 21 Laminação Nacional de Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.° 95.810- M.N.L.- classe 38
Latninação Nacional do Metais S. A. - Registre-se.
Termo n.o 05.811 - 31.N.L. - classe 40 I.aminação Nacional de Melais S. A. - Registre-se.
05.812- 31. N. L, -_elasse 55 -•
Termo n.o
Laminação Nacional do Metais S. 74. - Regiatre-se.
Termo zi.° 95.813- 31. 2V. L.- Classe GO Laminado Nacional de Maçais S. A. - Registre-se.
Tèrrno n.o 95.925 - Peplosan - classe 41
- Pedro Baldassarri, Irmãos Comp. - Indeferido, de acordo com o art. 80, n.42 •7, do Decreta n.° 16.261, do 1923,
Termo á.° 05.553 - Suidagut - classe 41
- Adelino Pereira. - Registre-se, sem direito
ao uso exclusivo da expressão R:titulam.,
Têrmo n.° 95.556 - L. N. M. - classe 1
Laminarão Nacional de Melais S. A. - Registre-se.
ARQUIVANIENTO DE 1110CERSOS

Marcas
Teimo n.° 92.958 - Suzi - Premiar Klaser
& Companhia.
Termo n.° 96.992 - Rica Flakes - classe,
41 - Manuel Ferreira da Silva.
Virmo n.o 97.019 - Estra Gol - classe 37,
- Vasconcelos e: Companhia.
Termo n.o 97.025 - Café da Leiteria Santa
Cecilia - Louro Fonseca & Companhia.
Termo n.o 97.245 - Rim - Luiz de Limg
Tavares.
Têm° n.° 98.079 - Ancora - Erice Ledur.
7'èrnin wo 98.537 - Fixar: - Francisco
Terces Duarte.
lnsigaia comercial
Termo n.° 91.951 - C. I. A. - Crédito Imobiliária Auxiliar S. A.. - Arquivem-se, dei
aeArdo como art. 69 do Decreto de 20 de :pia.
lho do 1933.
Exime:teias
Cooperativa dos Empregados da ViacãO1
Férrea do Rio Grande do Sul (17.741-41).
Complete a taxa da petição.
José Aupliano (18.130-14). - Decla"
o número com o qual é inscrito o outorgado.
na Ordem dos Advogados.
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Companhia floodyar do Brasil Produtos de
Borracha (11.682-41). - Preliminarmente,
faça reconhecer a firma no notário do Estado
de São Paulo..
Manuel Ferraz de Sousa (no pedido de transferência da marca de n.° 73.946). - Requeira,
prelindnarmente, a transferência das marcas.
Termo n.o 65.883 - Vinícola Natal Ltda..Apresente novos exemplares da marca, (teci:irando, expressamente que entre os cereais D50
é reivindicaria a farinha.
DIVERSOS

Termo n.o 89.901 - titulo - Edifício Paru
- Companhia Textir Aliança Industrial.
Concedo a restauração nos termos do art. 13
do Decreto-lei n.o 6.211, de 1911.
_
Termo nee 89.905 - título - Edifteio TimMeu - Companhia Textil Aliança Industrial.
- Concedo a restauração nos termos do-art. 13
do Decreto-lei n.o 0.211-41.
Termo mo 90.227 - marca Figanlis - Laboratórios Sutis do Brasil Ltda. - Concedo a
restauração no's termos do art. 13 do Decretolei reo 6.211-11.
Termo n.o 91.016 - título - Pedro 1 'Oton da Silva e Sonsa. - Concedo a restauração nos termos do art. 13 do Decreto-lei número 6.214. de 1911.
Instituto Terapêuticos Reunidos Laboraram
S. A. (no pedido de caducidade da marca
n.o 32.783). - Guarde-se.
Divisão de Privilêoios de Invenção

Expediente do dia 26 de junho de 1911
SGÉNCIAS

•
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- Revalide o selo de Educação e Saúde, de
fls. 22.
Termo 11. 0 94.995 - Química Bayer Ltda.
- Satisfaça a exigência da Seção.
Termo reo 95.519 - Antemão Faustino Nascimento - Pague a taxa de promigação.
Termo nee 95.613 - Resta Pepnvitelt - Assine os exemplares de fls. 5 e preste esclarecimentos.
Termos ns. 95.612 - 95.014 - 95.015 95.016 - 95.617 -95.618- 95.619- 95.020
e 95.621 - Kosta Popovitch - Preste estiarecimentos.
Termo n.° 95.622 - Resta Popovitch Preste esclarecimentos sare a reinvidicação.
Termo n.o 96.011 - Duulop Rubber Company Limited. - Satisfaça as exigências da
Seção.
Tarmo n.° 96.884 - Brigada & Oliveira SIA.
- Promova a ratificação dos atos praticados
anteriormente.
Termo n.o .96.908 - Companhia Nacional
de Armazéns Gerais. - Pague a taxa de prorrogação de fls. O e satisfaça as exigencias da
Seção.
Termo 91..255 - Instituto Bioquímico Maraglianõ Lida. - Preste os esclarecimentos
exigidos.
Termo 96.910 - Camilo Ctisajis. - Mantenho a "exigência; pague a taxa de prorrogação.
Termo 99.109 - Malharia Sedan S/A. Reivindique o registro na classe 28.
Termo 102.438 - Companhia Brasileira lie
Artefatos de Melais. - Preste esclarecimentos, seihre os artigos denominados sandias e
saneholas, excluindo-os, se forem sachos e sacholas.
Termo 102.702 - Indústria Moonlight
Perfumaria S/A. - Apresente a procuração,
e cumpra o disposto aos arts. 29 e 30 do Decreto n.o 21.507, de 1934.
Termo 102.725 - Laboratório learinotrix
Ltda. - Apresente procuração.
Termo 102.755 - Agência de Representações Industriais e Comerciais Ltda. - CUMpra o disposto Do art. 29, do Decreto número
21.507, de f Dee:.
-Termo 102.790 - Sociedade Anglo-Brasileira de Representação Ltda. - Cumpra o
disposto no art. 29, 'do Decreto n.° 21.507,
de 1931.
Termo 102.798 - Sociedade Imobiliária Pan
Americana Ltda. - Apresente .procuração.
Termo 103.167 - Empresa Técnica e In-.
dustrial de Construçaes Ltda. - Satisfaça as
exigências.
Laboratório Euterápico Nacional S/A (no
pedido de - transferência da, marca de :Amaro
15.407). - Satisfaça as exigaucias.

Chaim Praeownik - Revalide 'os selos mandados.
Termo n. o 30.636 - Primax Ltda.; Taram
n.o 31.272 - Altivo Filgueiras Menem-e-c;
-termo 32.187 - Atílio C.antisani - Apresente
/DIVOS relatórios satisfazendo as exigências do
laudo técnico.
T eme no men _ Gustavo (mins; termo 31.868 - Standard Elétrica S.A.; tênue
31.873 - Radio Corporaticn ef America; [Armo 31.965 - Rolando Lupe; termo n. o 32.751
- Alexandre Miranda Leite; termo n9 32.771
- Giuseppe Michelangelo Drago. - Compateçam para eeclarecimentos.
Termo n. o 31.68e - General Electric, S.A.
- Apresente novos relatórios nos termos do
!.
parecer técnico de fls. 42 verso.
Termo n.o 31.091 - José Filas -Apreseilo novos últimos relatórios seguidos das reiindicações.
Termo n.° 32.012 - António Marques Reis
Júnior. - Apresente novos relatórios comp1 Nos.
Termo mo 33.113 - Jo s é Maria Pinheiro
DINERSOS
Lima - Complete o saio dos relatórios e deeenhng,
Termo 69.052
V. Gagliano. - AguarTetITIO D.° 33.170 - Diomedes Ferreira San- de-se o. termo 66.706.
tos. - Mantenho a exigência de fls. 8.
Termo 91.353 - Silvio Milagres. - AguarDIVERSOS
de-se solução do processo de caducidade do
Termo n.° 29.377 -João Faria - EXpeca- registro impeditivo.
se a certa patente.
Termo 95.573 - José Pinto -Bento Sineiro.
- Aguarde-se solução dos termos 75.121 e
Divisão de Marcas
73.911.
'
Expediente do dia 20 de junho de 1911
Noticiário
•
nuilleecies
RrrinCAÇÃO
Laboratório Caldearei Ltda. (no pedido de - A marca Serraras. cujo cliché
publitransferência da marea de n.° 36.970) - APee- cado no Boletim de 23 do corrente,saiu
de Serras
tente clichê.
1
Vasone S/, refere-se ao termo 103.033, classe
eociedade Quenica Industrial Atlanta Ltda. 6, distinguindo artigos na classe, e não ao
:(10 pedido de transferência da marca do nú&irmo 103.035, como saiu publicado.
mero 19.882) - Satisfaça as exigências da
tecem.
NOTIFICAÇÃO
Jong & Comp. Ltda. (no pedido de transe: convidado Laboratório Brina Ltda, a
/Prenda da marca de n. o 58.686) - Preste
esclarecimentos em face da informação da comparecer a este Departamento, a fim de
efetuar o pagamento da taxa final do termo
seção.
'Remo nee 93.997 - S.A. Indústrias Ren- 94.284, marca RIF,
t/idas F. Malarazzo. - Apresente novos nemRESTAURAÇÃO DE PROCESSO
/dares classificando o artigo de acórdo com a
classificação legal.
Foi requerido por..Aurélio Gimenez a resTermo n.o 91.282 - Luiz ninei - Satis- tauração do pedido de privilégio de invenção
Sara a exigência da Seção de Marcas.'
Para: Uma mesa para desenho, termo 25.378,
termo 11. 0 91.551 - The Sydney Ross C. depositado em 24 de -maio de 1910.
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Publicação feita de ~rdo com o art. 41 •
do regulamento 'Mente (decreto n. • 10.264
de 11.123):

•

fi 2. 4 Dn data da pobliençáo dç que truta
• presente artigo, começará a correr •
prazo toara o deferimento do pedido. Durante CO dia poderão apresentar suas oposleSes no Departamento Nacional da Propriedade Industrial asneies que se julgarem prejudicados com a CONICIMIlli0 da patente
requerida.

33.411, de 23-6-41.
Ilervásio Guimarães de Caevallio - Recife
termo 65.
Pontos , cai-aderis:ices tia 'menção para:
"Processo para decantação dos caldos utilizados na Indústria açucareira por meio de centrificação" - p rivilegio de invenção.
O processo consiste na decantação dos caldos da indústria açucareira por centrifugação
e se caracteriza por utilização de centrifugas
construídas especialmente para este fim, em
substituição aos grandes aparelhos de decantação, onde o peincipat agente é a gravidade.
Tèl1110 11. 0

Termo n. 0 33.412, de 23-6-1L
Dona Irma Alsago - São Paulo.
Pontos earacterfs:icos da invenção para:
"Novo transformador de corrente elétreea,
para soldagem elétrica" - Privilégio de invenção.
1. Novo transformador de corrente elétrica, para soldagem elétrica, caracterizado por
se efetuar a transformação da amperagem da
corrente primitiva em conseqüência de indução de nova corrente provocada pela maior
ou menor introdução de um núcleo de chapas de ferro silícios° entre quatro bobinas
espaçadas que envolvem os lados °poetes de
um quadrilatero de ferro formado de chapas
superpostas de ferro silicoso, estando u circuito de ditas bobinas ligadas a uma tomada
de corrente elétrica.
2. Novo transpormador de corrente elétrica, para soldagem elétrica, como reivindicado em 1, caracterizado p or Um dispositivo
suplementar constituído de wn núcleo de chapas de. ferro superpostas cujas extremidades
se alojam nu centro do bobinas dispostas no
centro por uma tercei ia bobina, dispositivo
esto quando intercalado, por meio do-uma
chave elétrica, On rirem, o do transformador,
permite-lhe utilizar uma corrente primitiva
de natureza trifásica.
á. Novo trasformador de corrente elétrica.
para 'soldagem elétrica, como reivindicado até
2, caracterizado por ser o conjunto do transformador disposto em um caixa protetora só- •
bre rodas, em forma de carrinho, que oferece maior segurança e proteção e permite comodamente levar o transformador ao local da
soldagem.
4.

Novo transformador ele corrente chçtrien,

para soldagem elétrica, como reivindicado até
3, substancialmente como descrito e representado nos anexos desenhos.
Tarmo n. o 33.113, do 23-6-11.

Standard Eleetrica S. A. - Nesta Capital.
Pontos característicos da invenção para:
"aranjos do antena" - Privilégio de Invenção.
1; Um arranjo de antenas do quadro ou laçada substancialmente situadas em um mesmo plano, caracterizado pelo fato de co mpre
-endrumalihdeoscnutre jos
condutores ficam normalmente a uma certa
distancia um do outro num ponto de alimentação, e.pelo falo do que os referidos condutores se distendem ou afastam, a intervalos
predeterminados, de modo a formarem quadros ou laçadas, de. tal -modo que - devida
ao espaçamento - essas laçadas ficam cum a

parte central dos seus condutores nas regiões
de sucessivos máximos de corrente enfasada,
de modo a proporcionarem uma pluralidade
, de laçadas dispostas em série.
2. Um arranjo de acanto cum o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que a referida Iniba
do transmissão é transposta a inlervalos
s meio cumprinsento de onde, de modo que todo
os stICeSSiVOs máximos de corrente fiquem em
coincidência de fase, on enfasadus, do mesmo
linha, para o que aão as
linlo da referida
-referidas inçadas diapastas a intervalos iguais
a Meio coMpriniento de onda, no sentido elétrica, ao lon g o da referida linha.
3. Um arranjo de acanto cem o ponto 1,
caracterizado pelo fato de que a referida ilidia de transmissão é transposla a intervalos
de meio cumprimento de onda, de 11110d0 mie
Lodos OS sucessivos máximos do sarrento fi
quem era coincidència de fase, ou enfasadus,
do mesmo lado da FCrecida linha, para o que
são as referidas laçadas dispostas a intervalos iguais a meio comprimento do onda, no
sentido elétrico, ao longo da referida linha;
pelo fato de que os comiutores que forma ia
4)5 lados de cada laçada são iguais a !meio
comprimento de onda; o pelo falo de que as
referidas transposiçõos mantem em pontos
"dai ; Para Pio Ma a i m reão da referida linha de transmissão situada além do ponto de
alimenlação seja utilizada para radiação.
4. Um arranjo de antenas de quadro ou
laçada substancialmente situadas cai um mesmo plano, de acardo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de comprecuder: um par de
condutores que divergem e convergem, atternadamente, substancialmente em /um plano
comum, de mudo a se cruzarem efeLivamerfte
iniervalos regularnsente repetidos, protiordonanilo uma série da laçadas plIIIMS ligadas
em série, sendo as extensões de cada coadaaos __ entre os pontos da cruzamento —
iguais, danar/amante, a um meio comprimento de onda à fragua/leia de , operação; e dispositivos destinados a ligar um elemento tradutor ou translator- a uma das extremidades do
referido par de condutores, de modo que a
circulação instantânea efetiva da Corrente se
faça no mesmo sentido ao longo de cada uma
das referidas laçadas.
5. Um arranjo de antena de acOrdo com O
ponto 4, caracterizado pelo fato de que cada
uma das referidas laçadas sucessivamente dispostas tem uma impedância menor do que a
laçada precedente.
n. Um arranjo de antena ale acanto com o
,ponto 4, caracterizado pelo fato de que 'OS
referidos condutores tecia diâmetros diferentes, crescente na directio do ponlo de conexão do referido dispositivo tradutor, de modo
a fazer com que cada uma das laçadas sucessivas espaçadas do referido dispositivo- tradutor tenha uma impedâneia menor do (Moa
laçada precedenta.
•
.
7. Um arranjo de antena de °cardo com o
ponto caracterizado pelo fato de que as
referidas laçada; sucessisas abrangem áreas
cada i»'. menores, de modo a fazer com que
cada um das laçados sucessivas espaçadas do
referido dispositivos tradutor tenha unia intpedância menor do que a laçada precedente.
Tatuo 33.11 1, ds 23-6-5 .
Standard Métrica S. A. — Nesta Capital.
Pontas característicos da invenção Para:
"Aperfeiçoamento ern sinal magnético". Prisilégio do invenção.
1 — Aperfeiçoamentu em sinal magnético
caracterizado pelo falo de compreender um
cieiro-buam uma armadura com contra-pêsa
montada num "alvar, uma mira, uni dispositivo para a exibição da dita mira quando
a dita armadura sa acha na sua po sição atraída, bem como dispositivo de atrito para reter
a dita armadura na sua posição atraída.
a — Um sinal magnético de acordo com
o ponto 1, para uso em conjunto com uma
ficha ligadora de linha muna mesa de liga-rales telt/fanicas, caracterizado pelo fato de
• cOlopreender tini eietro-iman, unia armadura
•
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com. contra-pês° montado num "pivOt" uma
mira, molas de fiara (jaças) com os seus contatos normalmente fechados ligados ao dito
eletro-iman, uni dispositiVO para a exibição
da dita it/ira quanito a dita armadura se acha
na sua posição ntralda, uma mola da alarme
notiumow 11111 prolongamento na dita armadura formado. do modo a fazer contato de
atrito com a dita mola de alarme nolurns
e manter a dita armadura na sua posieãO
ninada, /sun como dispositivos atuados pela
inserção dum pino na dila ficha de linha
para repor a dita /armadura à sua posição
não atraida.
3 __ Um sinal magnético e ficha de linha,
combinados, de acardo com o ponto 2, em
que o diSpOSitivu. MenciOnatio por Ultimo
compreende uma mola atuada pela inserção
de uns pino na dita ficha a fim de inclinar
a dita armadura para a sua posição nau atraída.
4 Um sinal magnético e ficha de tinha,
combinados, da, acardo com o ponto 2. eni
que a dita armadura é provida de uns cantra-pèso montado excentricamente, o que perMite ajustar a sua distancia do ponto de "pirar da armadura. -•
A requerente reivindica da neônio com a
Convenção Internacional é o art. 38 do Reatdam cnia a q ue se refere o Decreto minoro 16.264, de 19 da dezembro de 1923, a prioridade do correspondente pedido, depositado
na Repartição de Patentes doi Estados Unidos da Améries, em 5 de *fevereiro de 1913.
sob mo 471.789,
Tênue 33.415, do 23-6-11.
Sylvania Electric Products Tne. — Estados Unidos da América.
Pontos earactertslicos da invenção para:
"Alicrfeicoatnentos em lâmpadas fluoreseenIs. Privilégio de invenção.
Um material fluorescente destinado
especialmente para revestir lâmpadas fluorescentes, que se caracteriza por consistir de
silicato de cálcio ativado por manganês.
2 o material fluorescente da Dardo com
o ponto 1, ativado por chumbo e também por
manganès.
3 __ um material fluorescente substancialmente como ficou descrito.
4 — Uma lâmpada fluoresoeule, tendo o
revestimento reivindicado nos pontos 1 e a.
A rerruerenle reivindica, de acórdo Com a
Convenção InGernacional e com o artigo 38
do lirgulamento n. o • 16.261, de 19 de dezembro de 1923, a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição do Patentes
dos Estados Unidos da América em 21 de
março de 1913, sob n.° 480.396.
Tarmo 33. 416, de 23-641.
Sperry Cyroseope Company, Inc. — Estados Unidos da América.
Pontos caracterís ticos da invenção Para:
"Aperfeiçoamento em montagem para seixos", Privilegio de invenção.
f — Uma montagem para um eixo axiais
mente perfurado, caracterizada pela existência de: membros de apóio ou mancai, relativamente móveis. nos quais trabalham as
extremidades do eixo; uma escora de compressão, coaxial com o referido eixo; a dispositivos destinados a •cooperar com o eixo.
para movimentar etelivamente os membros
de mancai, um em relação ao outro, no sentido natal, de modo a aumentar permanentemente o espaçamento entre os mesmos.
2 — Unia montagem para um eixo axialmente perfurado, caracterizada pela existència de: unia armação stmortadora; dois membros de manca! axialmente espaçados. montados na mesma, o nos quais trabalham as
extremidades do referido eixo; uma escora de
compressão disposta axialmente no interior
do referido eixo, porém dêle espaçada; 'e dispositivos distensores que cooperam com, pelo
menos uma extremidade da escora e um
membro do mancai, no sentido de impediremefetivamente que a rant:b arão da referida ar-

maçao diminua o espaçamento entre os referilos
da natural.
—t ma montagem d.s neônio COM o ponto
2. seeraelerizada pelo falo da que os referidos
dia: positivos dislensmas aubnatem ns retaridos membros de nsaneal t: a referida armação a uni elt fOre0 de distsnção suficiente para
impedir o gripam/alto dos manaa:s 'em quaisquer condições da kamisratura.
4 — Uma inontagem para rolar ah/asai/pico, caractarizada pala existancia de: doia
membros de mancai axialmenla espaçados,
montados numa armação int caixa; nuns eixo
Oco de rolar, tendo extrisoidadea que trabalham nus referidos membros de nuança! espaçados; tuna escora axial, que atravessa o
referido eixo, espaçada do mesmo:, e dispositivos montados na refsrida armação ou
caixa, e destinados a cooperar cumpressivamente com as resturtivas extra mittaaes da
raferida escora, no sentido do inanterem pe.
Iminentemente a armação ou caixa distendida
lasticamente, de modo a impelir a contração
da armação e o gripamento dos mancais nu
Perêtide) (112:0 — por motivo de tua decréscimo de temperatura —, e de modo a manter
um adequado espaçamento entro os membros
d.e inancal.-denlro de al1111105 'limites de variação da temperatura.
5 — Unia muntagem de acôrdu com qualquer dos pontos precedentes, caracterizada.
pelo fato de que a referida escora tem bulislancialmente o Mesmo comprimento- que e
eixo. /o pelo fato de qu e UM ou ambos 'os re-.
feridos diapositivos destitua/lua a cooperar
compressivamente com as extremidades da
escora são ajustas eis no sentido axial,
almenia com O referida escora.
6 — Uma montagem de acordo com o ponto
5, caracterizada pelo fato de que os referidos dispositivos asa/Imante ajustáveis compraendens um par de pinos rosqueados.
— Uma montagem de acórdo com o ponto
5, caracterizada pelo falo de que um elos re-•
feridos dispusitisos axialmente ajustáveis
um p ino rosq uead o. sondo o outro um poste
de mancai que recebe fixamente uma extremidade do escora.
— -Uma montagem de acórd0 caiu qualquer dos pontos 1 u CIIV:Wierizada peto fato
do que as extremidades coopsrantes da referida esrora apresentam nentrâncias centrais,
9.— Uma montagem de aeardo com qualquer dos pavios 1 a 7, caracterizada Ia/10
fato de que as exinanida/les coo perantes da
referida escora são afuniladas ou cónicas.
O requerente i/eivindlica, de acardo COM a
Convençao Internacional e o arl., :38 do Regulamanto a que se refere o Decreto número 16.261, de 19 de dezembro de 1923, a mioridado do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Marin', ern 76 de Janeiro de 1913,
sob n.o 171.051.
Tèrmo n.o 33.117- de 23-6-14. — Maurus
ilanyai — Escocia. — Pontos eu rad erísticos da
Invenção para: "Aparteiçoamento PM tecido de
cordão relevado — Privilegio de Invenção.
1 — Aperfeiçoamento em tecido do cordão
relevado caracterizado pelo fato de compreender fios de urdidura de base encobertos por fios
de urdidora de cobertura entrelaçados salan 05
mesmos e fios de trama que incorporam os fios
de urdidura da cobertura numa face do tecido,
e assim a urdidura de base coberta adresenta
cordões bem definidas numa face (ia tecido.
2 — O tecido de cordão relevado de conformidade com o l ponto 1. caracterizado pelo fato
quo numa face do tecido os cordões se extendem na direção da urdidura de hase e no revéa
os cordãos se extendem na direção dos fios do
trama.
•

Tèrmo n9 33,418 de 23-6-11. — Manuel
flautista Salaberry Duranona — Argentina. —
Pontos característicos da Invenção para: "Um
novo despositiVO para amamentação artificial".
Modelo de utilidade.
1 — Um novo diaposilivo para a a m amentação artificial, que se caracteriza por compreender: um vaso com ou sem funda perfuvadO,
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•
•
dentro do qual se dispile'um êmbolo, e cyja
boca é coberta com uma tampa, bermetica, provida com chupeta que tem os meios precisos
para, dar sairia ao alimento impedindo a entrada de ar, substancialmente como descrito e para os fins e: verificados.
— O dispositivo para a amamentação artificial de actrdo com o ponto 1, em que o fundo do vaso tem um furo praticado muna saliencia existente ao interior do mesmo vaso, formando assim com as paredes e o fundo do vaso
eia es pa ço anular que coleta as filtrações do
'leite ou alimento que se escÕe por entre o embolo e o vaso, substancialmente corno descrito
e para os fins especificados.
3 — O dispositivo para a amamentação artificial de acordo com o ponto 1, em que o fundo
tem no seu furo uma valvula - para, retenção do
ar do interiqr do viam substancialmente como
descrito e para os fins especificados.
— O dispositivo para a amamentação artificial .de acordo com o ponto 1, em que a chupeta da tampa teia uma, válvula que permito
a saída do alimento e impede ao mesmo tempo
a entrada do ar, substancialmente como desCrito e para os fins especificados.
5.— O dispositivo para a amamentação artificial de acordo- com o ponto 4, cai' que a
mamadeira é provida com uni suporte de carga, substancialmente como descrito e para os
fins especificados.
O — O dispositivo para a amamentação artificial de acordo com os pontos anteriores, em
que as partes constitutivas e acessorlas, e a sua
maneira de operar, são as precisas para compreenderem a invenção descrita, representada,
e para os fins especificados, com referência aos
desenhos juntos.
Ténue ti.0 33.419 de 23-6-41.
Peterson Fitters And Engineering Co., —
Estados Unidos de América.
•
pata
Pontos curacteristicosda invenção:
'Processo e Avarento l g: Filtragem". —
Privilégio da Invenção..
— Um processo de filtragem em que urna
superfície filtradora rotativa sem fila é movia num malerial a ser filtrado, caracterizado
pelas operações de aplicar continuamente uma
camada de 1:ateria( coadjuvante de filtração à
auperficie para dar à dita superfície filtradora
um revestimeato prévio e aplicar continuamente o material a ser filtrado à superfície pré-rviamente revestida enquanto se mantem uma
Pressão diferencial através da camada de material e remover continuamente camada de materiais depositados sabre a superfície Minutara
antes de re-aplicar à mesma material coadjuvante de filtração.
2. — Um processo de filtragem, de neônio
com o ponto 1, que inclue as operações de
manter uma camada de material coadjuvante
de filtração separada de uni corpo do material a ser filtrado e aduzir continuamente a
camada de material coadjuvante à superficiii filtradora na medida (PM esta última se
aproxima do corpo do material dwer filtrado,
a fim de ser aplicado à superftefe (Madura
previamente revestida.
3. — Um processo de filtragem. de acordo
com os pontos 1 e 2; que inclue as operações
dempliear continuamente uma camada de material coadjuvante de filtração à superfície
'Wailers abano da zona coadjuvante de filtração à 'superfície filtradora abaixo da- zona
onde a dita superfície filtradura alcança no
seu movimento o corpo do material a ser filtrado e conduzir o material a ser filtrado
continuamente à superfície filtradora a prélamente revestida acima da dita linha de
aproximação.
4. — Um processo de filtragem, de acordo
com os pontos 1 e 2, que inclue as operações
ee fazer um par de suphrficie filtradoras rotativas sem fim .aproximarem-se na sua rofaçãb bem perto uma à outra ao longo de unia
linha paralela ao eixo de rotacitc, aduzir continuamente unia camada de material coadjuvante de filtração às superfcies filtradorms no
lado de aproximação • da linha de aproximação
,máxima. aduzie continuamente o material a
•
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•
ser filtrado às superfícies filtradonue Prévias
mente revistida além da dita linha de aproximação máxima enquanto se mantem uma pressão diferencial através da camada de matei ial coadjuvante e remover continuamente a
camada de material coadjuvante e remover
continuamente a amada de material coadjuvante de filtração e restituo de filtração deposido antes que a; superfícies filtradoras chegue
no seu movimento rotatório novamente à zona de disposição do material coadjuvante de filtração.
5. — Um processo de filtragem, de acordo
com os pontos 1 _e 4, que inclue as operações
de manter dois corpos de material em fluxo,
cum superfícies separadas, em contato com
partes de superfície separada cio unia superileM fillradora rotativa sem fim. consistindo
um dos corpos de. material de revestimento
prévio e Consistindo o outro corpo do material a ser filtrado, a fazer as mesmas partes
da sueprfície faladora passarem, na sua rotação, sucessivamente através dos ditos corpos de material em fluxo.
6. — Uni processo de filtragem. de acórdo
com o ponto 5, que inclue as operações de submeter a superficie filtradora, em , contato
com o material de revestimento prévia, a una
vácuo parcial para a disposição do revestimento sabre a mesma e, então, submeter a
cita sueprOcie a pressão diferencial adicional
enquanto em contato com' o material a ser
filtrado a fim de escoar o filtrado e depositar
o material filtrado sobre o revestimento.
7. — Uni processo de filtragem, do acordo
com o ponto 6, que inclue as operações de descarregar da superfície fillradora tótla a matéria depositada antes de completa a revolução da mesma, para unia nova exposição, e
mover a fiaria de superfície exposta pela dita
remoção para entrar em contato com o material de revestimento prévio no começo da revolução subsequente.
8. — Um processo de filtragem, de acordo
com os pontos 8 e 7, que inclue as
operações de efetuar a descarga da matéria
depositada, da superfície filtradora, antes de
completada a revolução da dali superfície,
pela inversão da pressão sobre a mesma de
modo a expPr a superfície novamente a um
contato potencial com o material de revestimento PrUICI.
•
•
g, um processo de filtragem, de acordo
com os pontos 6 a 8, que inclue as operações
de remover o revestimento prévio excedente
de uma grossura predeterminada antes de submeter a superfície filtradora a pressão diferencial adicional enquanto em contato com o
material a ser filtrado.
10. — Um processo de filtragem, de actirdo
com o ponto 6, que inclue a operaçãb de submeter os materiais depositados sobre a superfície filtradora móvel a unia ação de lavagem antes do material depositado ser descarregado da superfície em movimento.
11. — Uni proce sso de filtragem, de acordo com o ponto 6, que inclue a operação de
borrifar a sone rir ie tiltradora exposta subseqüentemente à descarga rio material depositado, efetuando-se a descarga do
material antes de completada uma revolução
e efetuando-se o borrifo da superfície exposta do começo da revolução subseqüente.
12. — Uni processo de filtragem, de acordo com os pontos 1 o 6, que inclue as operações de manter uni agente do revestimento
prévio suspendido em estado de liquido numa zona confinada, mergulhar parcialmente uma superfície filtradora rotativa sem
fim na dita zona, -manter um corpo de solidos _em estado líquido a ser filtrado era contato com as superfícies revestidas distante
da zona confinada do agente de revestimento prévio o submeter a superfície filtradora
durante a sua revolução sucessivamente à influência filtradora de vácuos de grau variável.
— Uni aparelho fillradur para realizar o processo de Bardo com o ponto 1, caruclerizado por ungambor filtrador rotaLi-

tivo incluindo dispositivos para suportar
um meio filtrante etn redor da superfície
eireunferencial do mesmo, um segundo tambor rotativo que se aproxima bem perto da
superfície eircunfereneial do tambor filtradur
ao longo de unia linha paralela ao eixo do rotação, uma camada alimentatiora acima do eixo de rotação do tambor filirador e unia segunda cãmara ntimentadora adjacente à superfície eireunferencial do tambor abaixo do
eixo de rotação.
11. — Uni aparelho fillrador de acordo com
o ponto 13. que inclue dispositivos cooperantes com as faces extremas dos tambores para
constituir a amara alimentadora acima do
eixo de rotação. '
15. — Um aparelho filtrado% de acordo com
o ponto 13, que inclue dispositivos para a
rotação sincrona dos tambores em direção
à linha de contato aproximado.
16. — Um aparelho filtrador, de acordo com o ponto 13, que inclue dispositivos
de válvulas ligando o interior de, pelo mePOS, UM dos tambores com udia fonte de
17. — Um aparelho f i ltrado% de odiai°
com o ponto 13, que inclue dispositivos para
prover umn pluralidade de câmaras filtradoras estendidas longitudinalmente P or bai xo das suPer fleieS filtradoras circunferências
do tambor.
18.— Uni aparelho filtrado% de acórdo com
os pontos 16 e 17, em que os dispositivos de
válvula ligam as cámaras por baixo das superfícies
feias filtradoras circunferencitiis para comunicação com pressão sub-atmosférica em posições
p redelerminadaas das ditas câmaras e para admissão de ar sob pressão às ditas câmaras em
(Miras posições predeterminadas das ditas amaras.
19. — Um processo filtrador, substancialmenie como descrito e para o fim exposto.
20. — Um aparelho filtrado% substancialmente amo deserdo e ilustrado e para o fim
exposto.
RETIFICAÇÃO (•)
Na publicação do têm() n.° 35.373, de 15
de junho de 1914, feita no Diário Oficial Seção
III, de 21 do corrente à página n.° 1.221, na
to coluna, item 1,
Onde se lê:
para o emprego ne t a processo de beneficiamento de ma fabricação de polpa,
•
Leia-se:
para o emprégo dessas fibras na fiação, tecelagem, na fabricação de polpa.
Na 2.4 coluna (final do item 10), em lugar
d., puplicado,
Leia-se:
Ca 11 2n - 1 0f1 • Cn 1l 2 n-3011; C u lla(); Call2a0;
Ca li 2a - 2 0; CR11 111 + 1 011: a temperatura e a
pressão apropriadas.
r) N. do S. Pb. — Retificado por erro
de revisão. .

ARQUIVOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAI
. Privilégios do invenção, Modelos de
utilidade, Modelo, e desenhos industriais
to Semestre de 1941 Cri 30,00
2.* Semestre de 1941 .— Cr$ 20.00
1, Semestre de 1942 -- Cr$ 20,00
À venda
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
.Agência II: Pretorio
Main* a pelidez pele SEIVIÇa BE REE1101.30 METAL
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IMARCAS DEPOSITADAS
Publloaello Celta de acordo com o art. 111 do Reg ulamento recate (Dec. a. 16.264. doi 1923
rar•grar0 entoo. Da data de publIcac2o começará • correr o prazo de iso dia. para O detrimento do pedido
Durante ene prazo pedra° apresentar lua* O posictir ao Departamento Nacional da Propriedade toduetrial
."
morre q ue e. julgarem prejudicado' com • concesidlo do reg istro marido.

•
Termo n.° 106.234, de 16.544
Têm° u.• 105.330, de 16-544
iferta Heckmann — Ps. ele Sio Paulo 31. S. Anglo- ar Comp. Mela. 13./4 —
Argentina

Termo n. • 106.840. de 16-5-44

HugOrie Guerra — Capital Federa/

TOimo e* 106.847. de 16-544
Olicla Malquer 4os Santos — e. Federal

a tirr4
•

MULTICOPY
Industria rasileira

.

.

Ámttokrio'sit)4Argr{.
è-.0.tneos•â.DO,l.".J5sR:D4Q.

Chame 11. — Biscoitos
Termo n." 105.41.1, de 16-544
M. S. Bitgley
rotim. Ltda. 51.A. —
Argentina

Classe 41 — Dotes, queijo., manteiga.
latudnios em geral, matam de tomate,
farinhas, rafe, conserva; e demais artigos na classe.

Classe 38 — Papel el • escrever e de encadernação; papel para ~cilho. de
fida er pecie; latir carta.: Muco. de
Pa pel; livro. em I. anuo,
Termos (t."te 106.841 e 1116.842, tie 15
do maio d.! 1941
— Creme, água e leo Para
Clame
Rege/10 Guerra — • danai Federal
barba ; saltito em pó e líquido: laico
com ou sem perfume; com e sem meu; sabonete; (Taxon para bigodes.
Têm° n.o 104.849. do 16-5•44

Termo ti." 106,821, de 16.5-44
Comp. Ltda. S./A. —
M. S. Bagley
Argentina

(Prottnaneão do roa'. 29.001, de 14-2-30)

Antônio Filma — Est. do Minas Gerais
e UM de Janeiro e Capital Federal

EUREKA
.
— /ticos de origem mineral.
vegetal ou a nima l, Para Iluminação,
aquecimento, lubrificação e combusClasse 41 — Biscoitos
tão. Petróleo e :SOUS derivados; gasolina e querosene. (lraxas.
Termo n. • 106.8341. de 16-5-44
NS — Preparados para conservar
(Prorrogai:Go do reg. 28.135, de 244-29)
e polir soalhos e objetos em geral. Classe 41 — Produtos de laticínios em
geral, especialmente Manteiga.
M. S. Bagley
Colina. Lula. S./A.
Preparados para limpar melais.
Argentina
Termos
Wh* 105.851 e 106.832, de 16
Termo a." 104.344. de 16-5-44
Classe 41. — Biscoitos. 1Leivintlica as
de maio de 1944
Mirabcau Basílio tlo Nascimento — CaMetalúrgica
Cruzeiro Ltda. — Capital
ebres assinaladas no "tileis."
pital Federal
Federal
"
Termo n.. 104.832. de 16.5-44
Id. S. Ba gleY A Comp. Ltda. S./A. —
Argentina
Classe 11 -- Substiliselas alimentícias MI
empregadas como Ingredientes na aliinentaçao.
Clal Se .47

EIAGLEY "

CRUZEIRO

r/03TAN
M.

•..

Termo ti .• 105.837. de 14-5-44
ComP• Ltda. l° /A. —
Argentina

S. 11agleg

Classe 7 — Arados e eeiratteírna
Classe 20 — Ant. correntes Para
navio..

..... ..•.•, ..... .Zunar•IP

Classe — Um preparado efins.lal Para
condimentar. llelsindlea as eares assinaladas no -clichê".

*-NSOrgairszydiro4

neoe"-

411elalicit

Classe 34 — Calçados
Terna/ n." 104.846, de 16-5-44

Casa Clipper — Artigos Me Escritório

Lida, — Capital Federal

Termo -n.f 10 11.833. de 16.5-44
31. S. Bugio- dê Comp. Ltda. 5./A. —
Argentina

Termo n. o 106.853 de 16.5.14
Firth-SterlIng Steel Company — Estados
( l ibidos ir. A rod‘rlea

' D 11 11 L O

P

ujosots.jav
Classe 5 — Aço (aço para corte •
alta velocidade)
Classe 42 — Uma bebida

Trneo 7/, • 2 0 6.8.34r de 16-5-44
IsIrth.Sterling Meei Company — Catado.
limitios ela Amerlea

Tann° n. 106.539. de 15-64
Rogerio 1 pl ena — Capital Federal

MULTICOPY
industria Brasileira
Classe 41 — Biscoito.

CIOSPe

17 — artigos na classe

Classe 32 — Paneis em geral

Classe • — Soo para ferzaweatee

p.
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Ténno a! 106.682, de 17-5-44
Tèrmo n. o 106.476, de 16-5-44
Ténno n ** 10E1.870, de 164-11
Tèrmo ri, 106.855. do 16-5-44
rinit-Sterlin g Steel Company — Estados Pennsylvania sint Manufacturing Com- Francisco Alves de Castro Barbosa -- QUI:alou Pinheiro & Comp. — C. Federal
Estado de Minas Gerais
pan y — Estados Unidos da América
Un:los da Amftlea

PEUNNALT
Clasoe 55 — 1 roamos limpadores para
IISU geral, ts u é. para limpar metais
e conservar e p011t soalhos, móveis e
análogos. '

Classe $ — Um preparado para ser
usado em h/MUS uretrals e para blenorragia.

Tèrnio n. • 106.871, de 16-5-44 •
Pennoyivania Salt Manufacturing Company — Estados Unidos da Atnérlea

Tétano n. o 106.883. de 17-5-44
André Puta — Capitai Federal

RYOCIDE

Classe 5 — Artigos na classe
Il'èrmos n. os 101.851. 106.857. 101.858 e

103.1159, ele 16.5-44
Yirtb-Sterling Steel Commuly — Estados
Unidos da Amética

FIRTIIITE

Classe 1Z — Arti g os Ila Classe

Térmo n. o 101.877, de 16 . 5- 4
Francisco "fin. !. de Castro flash Ma —
Estado de Minas Gerais

BELTON
INDUSTRIA

P.RACatIRA

Classe 48 —• Artigos na classe
Classe ! — Inseticidas

1

Térino n.• 106.884, de 17-5-44
Dano Leite ele Oliveira Almeida — Capitai Federal

Tétano go 101 .872. de 11-5-14
Pennsylvania Salt Manufacturing Com- Estados Unidos da América

Classe . 6 — Artigos na classe
Classe I/ — Artigos na classe
Classe 13 — Artigos na classe
Classe 5 — Ligas e compostos de agregado - metálico, e metais especialmente destinados a fabricação de ferramentas e moldes.

1

Térmos m e s 104360. 101.861; 101.862 e
106.843, de 16-5-44
Itrirth . Sterlind Steel Company — Estados
Unidos da .América

FIRTILIALOY
,

Classe 6 — Artigos na classe
Classe 11 — Artigos na classe
Classe 12 — Artigos na classe
Classe 5 — Ligas e compostos de agregado metallen. e metais especialmente d • stinados a fabricação de ferramentas e moldes.
101 .864, de 16-5-14
Térmo
Ittrth . Sterlin g Steel CompanY — listados
Unidos da Arlyi-a

* STAR-MO
Classe 5 — Ação para alta velocidade
Termo go 1011.865. de 16.5-14
Pirth-Sterlin g Steel çoMpany — Estados
1"- I I o da América

CIRLOMOCO
Ciam 5 — Aços para ferramentas e
moldes

Classe 42 — Artigos na classe •
Termo n. o 106.878, de 16-5-44
Fcanelseo Alves de Castre Barbosa —
Estado de Minas Gerais
Classe 46 — Lixivia

Classe 52 — FIOS de rendoso
Ténno n. o 106.817, de 16.5-44
Okol Company, I n c. — Estados Unidos
ela América

ROL

Térnto n 106.885 de 17-5-44
Pedro A. de Paiva — Estado de Minas
Gerais

Tétano n 101.873, de 16-5-41
Produtos VIM/MICOS PIrVIAnn Ltda. —

CArg DRAGÃO

I

ORTOCL EA N
-Cia se 41 — Café torrado, moldo. cru e
em grão
PRODUTOS CiEtetifiCOS PIATIMIN LIDA

T1rmo n. • 106.887, de 17-544
Prortoga6to do reg. 28.657)
Mário 518gal/tiles Rosa — Estado de
Minas tioais

SUA ALVARO DE MIRANDA 311.4
Classe 12 — Artigos na classe
RIO DC JANCINO
sal oincéutico

Classe 2 -- 1...,

Tèrmo n. • 106.879, de 16-5- 1
Francisco Alves de Castro Barbosa —
Estado (le Minas Gerais

Tesas) n. o 106.674, de 16-5-14
Standard Bramis Ineorporated — Estados
Unidos da América •

EXPURGON

MAR10 MAGALHÃES ROSA
POMBA — MINAS GERAIS

Classe 3 — Um prealuto farninceutico

t an jaB

Térmo n.. 106.888, de 17-5-44
(Prorrogação do - reg. 28.658)
Mário Magalhães Ensa — Estado de
Watts Gerais

CleSbe 41 — Composto de vitaminas

Ténias n.fr 104.575, de 10-5-44
TArmo n. I. 100.811, de 16-5-44
Ah-es de Castro Barbosa —
(Pmrrogaeã o do reg. 28.369, de 11-10-29) Francisco
Estado de Mina. Gerais
Cog nato (is Lisa it (si — i neta/era

COURTO

Classe 36 — Fardamentos militares, capotes, botinas, (papes, casquetes •
luvas.

jtik)
ME AUL;
eli3MH Dl=

Classe 42 — Artigos tia classe

Classe 42 — Artigos na clama
Térrno n • 100.880, de 14-5-44
Teixeira — Capital Federal
Jair

73riffio
?oro [impor
e polir vidros
e metoes
Classe 55 — Pre p arados para limpar e
. polir metais

SYMILASE
M A R I O MAGALH Ã ES ROSA
POMBA
MIMAS GERAIS

Classe 3 — Co, produto farmacéulico
T1rmo n. o 101.889, de 17-5-44
(Pr o rr oga ello do reg. 25-659)
Mário Magalhães }tosa — Estado de
Minas Gentia.

CÁLCIO-CREME
MARIO MAGALHÃES ROSA
POMBA — MIMAS GERAIS

Classe 48 — Loçã o para evitar q u e i ma
relia. e loção nava
barba.

(ICITO/S

do

-duraselo parton pelmo
fazer a

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE Cr$ 0,60

CtlaSSe 1 — Um produto farmacêutico

