תוספת מס׳  3לעתון הרשמי גליון  ,1328מיום  6באפריל.1944 ,

פרסום

סימני מסחר

פרסום סימני מסחר.
בהתאם לפקודת סימני המסחר ,מפרסמים בזה את הבקשות
לרישום סימני המסחר דלקמן—:
 .-.בטשך שלושה חדשים מתאריך עתון .רשמי .זה״ יכול כל אדם
להגיש לרושם סימני המסחר ,משרד האפוטרופוס הכללי׳ ת.ד.
 ,1254ירושלים ,הודעה על התנגדותו לרישום כל סימן מסחרי
המפורט בכל בקשה מן הבקשות דלקמן .ההודעה הזאת תוגש
בקשות׳ בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות סימני־המםחר,
.1940
.1

בקשה מם׳  6037בסוג .,2בנידון מיני צבעים ,לכות )פריט
למיני .לכה המשמשים לבידוד( ,מיני אמל )צבעים( ,צבעים׳?ל
ציירים׳ צבעי שמן ,חמר ייבוש ,לצבעים וללבות ,משמרי עצים,
צבעי־עץ ,הרכבות ושמנים ,כנגד ,ההחלדה והרקבוז׳ בשם'
 Nobles & Hoare, Limited,חברה בריטיתWoodbridge- ,
 Woik , Kingston Road, Leatherhead, Surreyאנגליה.
רישומו של סימן זה לא יקנה שום זכות לשמוש יחיד באותיות
"  " Nל־ " . " H
נרשמה ביום 26..ביולי: . •1942 ,
,

בכתב בצורה הקבועה וצריך לפרט בה את נימוקי ההתנגדות.
העתקה מן ההודעה תשלח למגיש בקשת הרישום.
אין להגיש התנגדות רשמית אלא לאחר מתן הודעה בכתב
למגיש בקשת הרישום ,באופן שתנתו לו הזדמנות לסלק את
הסימן המסחרי שלו לפני אשר יוצאו ההוצאות להכנת הודעת
ההתנגדות אפ לא נשלחה הודעה כזאת למבקש ,עלול המתנגד
להפסיד את ההוצאות שהוציא.
.3
בקשה מם׳  6336בסוג  ,21בנידון מברשות גילוח ,בשם לודוויג
מגנוס ,העוסק במסחר בשם
Ludwig Magnus, Luma Brush Factory,
רחוב הגליל ,המרכז המסחרי החדש׳ תל־אביב ,יצרז מבוישות.
נרשמה ביום  22בספטמבר.1943 ,

•י

.4

.יקשה מם׳  6350בסוג  ,30בנידון תכשירים העשויים מתבואות׳
 . Creamota Limited,חברה המאוגדת בהתאם לחוק
בשש
מדינת ויקטוריה• ,
28, Market Street, Melbourne,.State of Victoria, Commonwealth of Australia.
יצרנים.
נרשמה ביום  21באוקטובר׳ •1043
הכתובת למסירה בארץ היא ע״ש ריצ׳רדסון ושות׳ ,ת .ד300 .׳

בנידון תכשיר להשמדת רמשים,

׳בקשה מה׳  0107בסוג ,5
בשם
Common Sense Manufacturing Company, Inc.
חבויה' ממדינת גיו־יורק,
1392, Niagara Street, Buffalo, N.Y., U.S.A.

יצרנים ואקםפורטרים•
רישומו של סימן מסחר זה לא יקנה שוס זבות יחיד לשמוש
בסמלים של נולגלת ועצמות ומקק ובמלה ." 'poison
בשמוש לגבי תכשירים הכלולים בפירוט והמשמשים שלא לצורך
השמדת מקקים ,ישונה הסימן ע״ החלפת המלים
"Cockroach Preparation".
בשמו של אותו תכשיר• ;  . -־ . . .
נרשמה ביום  12בנובמבר׳ •1942

SERGEANT DAN
הכתובת למסירה בארץ היא ע״ש י .מושלי ,בית בוביס ,חיפה
' .5
בקשה מם׳  6306בסוג  ,25בנידון נעלים ,חצאי־נעלים ונעלי־
בית ,בשם ״עדה״ בית חרושת לנעלים׳ דר• גלומנטאל ושות׳,
רחוב הרצל  G 8י פ ו  ,יצרני נעלים. ,
נרשמה ביום  28באוקטובר•1943 ,

1

ADA

עדה

.6
בקשה מס׳  6379בםוג 17׳ בנידון סחורות המיוצרות מגומי
ומגוטאפרשה שאינן כלולות בסוגים אחרים ,בשם
The Goodyear Tire & Eubber Company.
הברה המאורגנת ומתקיימת בהתאם לחוקי מדינת אוהיו,
1144 East Market Street, Akron; County of Summit,
יצו׳ניםState of Ohio, U.S.A. .
נרשמה ביום  17בנובמבר•1943 ,

הכתונת למסירה בארץ היאיע״ש א .א• מלפורד׳ ת .ד• ,544
ירושלים.
.7

בקשה מם׳  6381בסוג 34׳ בנידון טבק ,גלמי אן מעובד ,בשם
״מספרו )א״י( בע״מ״ ,מגרשי התערוכה ,תל־אביב ,יצרני טיק.
נרשמה ביום  18בנובמבר•1943 ,
הכתובת.למסירה; בארץ היא ע״ש כה! צדק א.ת שפיסבך ,ת• ד.
 ,1169תל־אביב .י i
— — 15
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.8
בקשה מס׳  0382בסוג 34׳ בנידון מבק ,גלמי או מעובד ,בשם
״מספרו )א״י( בע״מ״ ,מגרשי התערוכה ,תל־אביב ,יצרני טבק•
נרשמה ביום  18בנובמבר.1943 ,

Wexhan Road, Slough, Buckinghamshire, England.
יצרנים•
נרשמה ביום  29בנובמבר.1043 ,

VYNIDE

PUCK
.9
צבעים בעלי בסים של

מלט2

 6באפריל1944 ,

,

בסוג

בשם
The Associated Portland Cement Manufacturers, Limited
חברה בריטיתPortland House, Tothill Street, Westmin- ,
ster, London, S.W., England.
יצרני מלט•
נרשמה ביום  21בנובמבר.1943 ,

הנתובת ?מסירה בארץ היא ע״ש ש .הורוביץ רצות׳׳ ה .ד.
 ,293ירושלים.
מ ו ד ע ו ת .
בסי חידוש לא שולמו בעד סימני המסחר דלקמן— :
מם הסימן המסחרי
200
430
579

SN0WCEM
הכתובת למסירה בארץ היא ע״ש ריצ׳רדסו! ושות׳ ,ת• ד,300 .
יפו.

Garbaty Cigarettenfabrik G.m.b.H.
Garbaty Cigarettenfabrik G.m.b.H.
Eau .de Cologne k Parfumerie-Fabrik
""Glockengasse No. 4711
Eau de Cologne & Parfumerie-Fabrik
""Glockengasse No. *711
Eau de Cologne & Parfumerie-Fabrik
""Glockengasse No. 4711
Garbaty Cigarettenfabrik G.m.b.H.

580
581

•10

אבקה

בקשה מם׳  6385בסוג  ,19בנידון תכשירים בצורת
המורכבת בעיקרי ממלט לשימוש בבני! או בקישוט׳ בשם
The Associated Portland Cement Manufacturers, Limited,
הברה בריטיתPortland House, Tothill Street, West- ,
minster, London, S.W., England.
נרשמה ביום  21בנובמבר•1943 ,

SNOWCEM

591

סימני המסחר דלקמן הוצאו מן הפנקס מחמת אי־תשלום
מסי החידוש— :
מס׳ הסימן המסחרי
141
521

הכתובת למסירה בארץ היא ע״ש ריצ׳רדםון ושות׳ ,ת• ד,300 .
יפו•
.11

בקשה מם׳  0391בסוג  ,18בנירו! עורות והיקויי
ומיצרכים העשויים מחמדים אלה ,בשם .
 Imperial Chemical Industries Limited,חברה בריטית,

שם הבעלים

Jewett Motors
"The Palestine Oil Industry "Shemen
Ltd.
"The Palestine Oil Industry "Shemen
Ltd.
"The Palestine Oil Industry "Shemen
Ltd.
Socony Vacuum Oil Co. Inc.
Standard Oil Company

523
527

עורות

שם הבעלים

528
529

רישום בעלים חדשים.
מס׳ הסימן המסחרי

שם הבעלים הנוכחים

שם הבעלים הקודמים

The Cooperative Society of the Winegrowers of
the Cellars of Rishon Lezion and Zichron
Jacob Ltd. of Rishon le Zion
The Cooperative Society of the Winegrowers of
the Cellars of Rishon Lezion and Zichron Jacob
Ltd. of Rishon le Zion

273

זאב גלוםקין

275

זאב גלוסקי!

5654

פביאן הנדל י העוסק במסחר בשם מעבדה חימית ׳׳לים״.

מעבדה  -י מ י ת ״לים״ חברה בע״מ ,גבעת־הרצל,113 ,
תל־אייב.

פרסום פטנטים
פקודת הפטנטים וסימני האמצאה.
נמסרת בזה מודעה כי כל האנשים המעונינימ בהגשת
התנגדות למתן הפטנטים דלקמן יוכלו בכל ע ת שהיא ,תוך
שני חדשים מתאריך העתון הרשמי הזה ,למסור הודעה על
התנגדותם בטופס הקבוע לרושם הפטנטים וסימני האמצאה,
משדד האפוטרופוס הכללי ,ת .ד ,1254 .ידגשלים.
בקשת פטנט מס׳ •2115
The Monotype Corporation Limited, Queens House,
55 & 56 Lincolns Inn Fields, London, W.C. England,
& Gertrude Emily Knight, Bexwood, Lodge Lano,
Salfords, Surrey, England,
בא־כוחו החוקי של המנוח ויליאם ג׳ורג׳ נייט•
שם האמצאה :״שכלולים בייצור חומר טיפוגרפי
בודדות או בקשר לכד״.
תאריד הבקשה 5 :במאי׳ •1942

באותיות

בקשת פטנט מס׳  .2239בנו לוםטיג ופריץ לוסטינ׳ שניהם
משכונת בורוכוב•
שם האמצאה :״שכלולים באמבולנסים או בקשר לכך״.
תאריך הבקשה 10 :בדצמבר.1942 ,

בקשת פטנט מס׳  •2309בדל שטרום ,רחוב דיזנגווי  ,167תל־
אביב! ,והחברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע״ימ ,שדרות
רוטשילד  ,20תל־אביב.
שש האמצאה:
בקשר לכד".

״שכלולים בפיגומים לבני! רצפות ותקרות או

תאריד הבקשה 30 :במרץ•1943 ,
בקשת פטנט מם׳  •2327נוב קוזינסקי ,רחוב אב! גבירול,18 .
ירושלים ,וולטר מיכאל פוכם ,ב י ת כספי׳ תלפיות ,ירושלים.
שם האמצאה :״שכלולים ביםודןת או בקשר לבך״.
תאריך הבקשה 21 :באפריל.1943 ,
בקשת פטנט מם׳  .2330רוברט הוף׳ רחוב גוטליב 9׳ תל־
אביב׳ ויום!* שמושקוביץ ,רחוב שלמה המלך  ,71תל־אביב•
שם האמצאה:

״מבנה רצפה משוכלל״.

תאריך הבקשה 24 :באפריל•1943 ,
בקשת פטנט מס׳  .2358פאול אהרנצווייג ,בית ברגטאל ,אחוזה,
חיפה :היינריד ניומ! ,רחוב שושנת הכרמל׳  ,18הר־הכרמל,
חיפה ,ו״םולל בונה" בע״מ׳ רחוב הנמל ,חיפה.
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 6באפריל1944 ,
שם האמצאה:
מסגרות״.

״׳טכלולים בקורות מתוחות מ ח ו ס נ ו ת וברצפות

תאריד הבקשה 30 :במאי.1943 ,
בקשת פטנט מ ס ׳  •2362יוסף גרוםמן׳ ׳רחוב פייארברג ,הל־
אביב ,ו־״סיפונה״ חברה להנדסה ולמסחר .בע״מ׳ רחוב המלכים,
 ,43חיפה.
שם האמצאה :״שכלולים בבניז רצפות ו ג נ ו ת ובקשר לכד״.
תאריך הבקשה 3 :ביוני׳ •1943
בקשת פטנט מ ם ׳  •2370הרמ! לוי׳ לפנים מרחוב בן־יהודה
.תל־אביב
 ,5Sתל-אביב׳ ועתה מרחוב ז׳בוטינםקי,5 ,
שם האמצאה. :״מכשיר חישוב משוכלל״.
תאריך הבקשה 13 :ביוני.1943 ,
צלטר׳

פטנט מ ס ׳  .2371קולומן

שכונת נחלת אחים,

בקשת
ירושלים.
שם האמצאה :״שכלולים במבעירים של דלק נוזל ובקשר לכד״•
תאריך הבקשה 10 :ב י ו נ י •1943 ,

בקשת פטנט מ ס ׳  .2379משה גרוטו׳ ו׳צרי״ ,חברה לתוצרת
פרמצבטית ו ה י מ י ת בע״מ ,שניהם מרחוב הגר״א  ,9תל־אביב.
שם האמצאה :״תכשירים להסדרת החמיצות של מיצי הקיבה״.
תאויריך הבקשה 27 :ביוני׳ •1943
בקשת פטנט מ ס ׳  •2380מיכאל
שטראוס ,5 ,תל־אביב.

אהרליד ,ב י ת המורה ,רחוב

שם האמצאה :״שב5ו?ים בחמרי בנין ומחצלות העשויים מקני
גומא״.
תאריך הבקשה 27 :ביוני.1943 ,
בקשת פטנט מ ם ׳  •2383יעקב גלוםקא ,רחוב בפו׳-םבא ,28
תל־אביב ,ותעשית נחושת א״י ״נחושתן״ בע״מ ,ב י ת ווינאגל,
ד ר ך יפו—תל־אביב ,תל־אביב.
״שיטח ואמצעים לייצור קערות בתי־כםא
שם האמצאה:
מבי טון״.
תאךיד הבקשה 6 :ביולי.1943 ,
בקשת פטנט מ ס ׳  •2389ל י א ה לוי׳ מ ב י ת שולוב ,גבע ,נתניה.
שם האמצאה :״שכלולים במכשירים לליטוש יהלומים או בקשר
לכד״.
תאוייד הבקשה 11 :ביולי•1943 ,
בקשת פ ט נ ט מ ם ׳ .2393
ביאליק ,מפרץ חיפה.
שם האמצאה :״שיטת בנין משוכללת״.
תאריד הבקשה 13 :ביולי׳ •1943
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בקשת פטנט מ ס ׳  .2450נפתלי שניאורסון ,רחוב פרישמן ,68
תל־אביב ,זליג םאזה ,רחוב אחד־העם  ,51תל־אביב•
שט האמצאה :״קופסת סרטו!״.
תאריר הבקשה 12 :באוקטובר.1943 ,

בקשת פטנט מ ס י  •2463הרמז רוזנברג ומשה חםוז׳
מנתניה.
שם האמצאה :״מכשיר חיבור ל״דופים" המשמשיס
יהלומים״.
תאדיר הבקשה :׳18־ באוקטובר,־ • .!943י•

מס׳ הפטנט
2155
2175
2193
2214
2230
2266
2306
2315
2329
2348
2445

1991
2091
2139
2154
2188

שניהם
?ניסור

יי

פטנטים.
חיתום
הפמגט
בעלי
שם
Razon
Elie Razon
Meir Rabinowich
Ginzberg
Alter Ginzberg
Moshe Benzinberg
Menachim Benovici
Eliahou Sochaczewer
Sochaczewer
Yehuda Winefield
Ièdidia
Iedidia Gorochow
Joseph Fanta and Julius
Goldsehmidt
Texaco Development CorCorporation
Nathan Joseph Borzykowski
Borzykowski
and Jehuda Arieh Borzykowski
Karl Heinz Uberg
Emanuel Cyrynski
Sandor Lindenfeld, Ignatz
Halas and Wilhelm Katz
Rudolph Donaldson Schott
Eugen Better and Palestine
Oil Industry "Shemen" Ltd.

תאריך הפרסונה
6.1.1944
6.1.1944
3.6.1943
2.12.1943
2.12.1943
6.1.1944
6.1.1944
6.1.1944
6.1.1944
4.11.1943

2.12.1943
1.10.1942
25.2.1943
2.12.1943
6.1.1944
6.1.1944

פטנט של הממלכה המאוחדת שנרשם בפלשתינה)א״י(.
תאריך הפרסום

מס׳ הפטנט

שם בעלי הפטנט

2226

12.8.1943 Manfred Sussmann

יוליום פרל ,רחוב חיפה  ,19ק ר י ת

בקשת פטנט מם׳  •2402ברוד ברקוביץ ,ב י ת רוזוב׳ רמת־יצחק,
ואליעזר מאירםון ,רחוב יהושע טהון ,9 ,תל־אביב.
שם האמצאה :״מהדקי ניר״.
תאריד הבקשה 2 :באוגוסט•1943 ,
בקשת פטנט מם׳  .2411ארנםט טורנהיים ,רחוב הנביאים 13׳
תל־אביב ,וארנםט קליין ,רחוב הירקון  ,55תל־אביב•
שם האמצאה :״שכלולים בייצור חוטי גומי״.
תאריך הבקשה 11 :באוגוסט.1943 ,
בקשת פטנט מס׳  .2414ידידיה גורוכוב ,רחוב אחר־העם 116׳
תל־אביב•
שם האמצאה :״שכלולים בגלגלי שינים לםר׳טים״.
תאריד הבקשה 13 :באוגוסט•1943 ,
בקשת פטנט־תוםפת לפטנט מ ס ׳ •2315
בקשת פטנט מ ם ׳  •2429לוי יוסף שנדורף ,רחוב יוסף ש 
רחוב אלפנדריא 14׳
מתתיהו  ,38ירושלים ,ושאול פרנקל,
ירושלים.
שם האמצאה :״מנן עקבים״•
תאריד הבקשה 2 :בספטמבר•1943 ,
בקשת פטנט מס׳  •2444מ א י ר גורביץ ,רחוב דוב הוז ,12 ,תל־
אביב ,ויצחק צ׳כובר' ,רחוב נחמני46 ,׳ תל־אביב.
״שכלולים בייצור חטרי בנין ובקשר לכר
שם האמצאה:
ולשיטות בנין״.
תאריך הבקשה 18 :בספטמבר׳ .1943

מודעה.
הפטנטים דלקמן הוצאו מן הפנקס מחמת אי־תשלום מסי־
החידוש.
מס׳ הפטנט
199
767
772
941
1276
1334
1620
1623
1624
1625
1626
1631
1633
1636
1641
1647
1648
1651
1653
1796

שם בעל)י( הפטנט
Leon Rabinovitz
Alfred Holter
Chiel Lichtblau
Vladimir Ipatieff
Junkers & Co. G.m.b.H.
Beau May Process Corporation
Josef Riesz, Paul Engelmann and
Edwin Blitz
Daniel Van Der Merwe Haarhoff
Henry Elhanan Zvi Raczkowski
Karl Bick
Moshe Steinbock, Leo Wajl and Feiwel
Steinbock
Izhak Liberman
Charles Graenacher, Richard Salimann and Otto Albrecht
Yitshak Rudoler
Otto Glucksmann
Nathanael Ehrlich and Anshel Ehrlich
Nathan Grunstein
Chaim Szczypior
Benno Lanczet
Genatosan Ltd.
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מס׳ הפטנט

רישום בעלים זזדשים
ש  .הבעלים הקודמים

The Consolidated Refineries' Ltd. and 2140
Sydney Taylor

 ...לרשימת .האנשים
א ת השם דלקמן —':י

שנרשמו

 6באפריל1944 ,

.
שם הבעלים הנוכחים

Angla-Iranian
Oil
Company
Limited
of
Britannic House, Finsbury Circus, London,
England.

כ ס ו כ נ י  .פטנטים לש׳  ,1944שנתפרסמה בעתוז הרשמי ג ל י ה  1316מ י ו ם  ,3.2.1044יש להוסיף

מ• זייגמן — רחוב ביאליק  ,1רחוב אלנבי 37׳ תל־אביב.
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