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SEÇÂO III
ANO XXIII -

N.°

216

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISOES 130 MINISTRO

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, i2 DE NOVEMBRO DL 196$

'REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL -

Retificado por ter sofri° novamente Termo n.9 97.791 - Modelo de uticom incorreções
lidade - Nevo modelo de entena
paia receptores de televisão. - ReRio, 8 de novembro de 1965
querente: Joeset Marothy - Recorrente: Casa das Antenas Rangel LiCancelamento ex-officio de Patente mitada. (Republicado).
Henrique Sliepen, titular da patenTermo ne 118.169 - Modelo de
te de modelo de utilidade para es- utilidade - Nevo modelo da trilhos
palhador de chama para fogões à gás, de suporte de cortinas. - Requepatenteado sob n.9 5.142. - O Se- rente: Giacomo Luporini - Recornhor Ministro exarou o seguinte des- rente: Incometal S.A. Indústria e
pacho: Cancelo a patente, de actirdo Comércio. (Republicado).
Os interessados poderão obter viscom o parecer. - Em 1.9 de outubro de 1e55. -e (a) Daniel Atraco tas dos processos respectivos, no Se- Ministro da Indústria e Comér- tor de Vista e informação.
cio.
Exigência:
EXPEDIENTE DO SECRETÁRIO
Tèrmo
n9 448.334 - Indústria de
DA INDÚSTRIA
Tecidos Lanar Ltda. - Fala a transferência do registro n.9 199.537, marDespacho em recursG
ca Lanar para seu nome, de acerdo com o artigo 1e6 do Código.
Rio, 9 de novembro de 1965
O Senhor Secretário da Indústria
Reconsideração de despachos:
Alfredo C. Salomão, deu provimento
abaixo mencionado, a fim de reforO Senhor Diretor Geral, deu promar a decisão anterior - Artizo 50 vimento
aos recursos interpostos nos
da Lei 4.048-61 e da Portaria Mi- processos abaixo mencionados, a fim
nisterial de 27-9-63.
de reformar as decisões anteriores:
Termo n.9 348.986 - Marca: U.C.B.
Termo ne 389.9e9 - Marca Pré- Requerente: Union Chimique Bei- bei - Requerente: Contecções dasçe S.A. - Recorrente: Usinas Chi- myne Ltda. - Reconsideraçáo: Armicae Brasileiras S.A.
de . Aço Probel S.A.
O Senhor Secretário da Indústria caeões
Termo ne 3e0.271 - Titulo: Pré- Alfredo C. Salomão - negou pro- bei - Requerente: Confecções Jasvimento aos recursos abaixo interLtda. - Reconsideração: Arpostos, a fim de manter as decisees myne
Aço Probel S.A.
anteriores. - Arti go 50 da Lei nú- mações,de
o Senhor Diretor Geral negou pros
mero 4.098-61, n da Portaria Minis- vimento aos recursos abaixo mentetial de 27-9-1963.
cionados, a fim de manter as deciTermo n 9 185.241 - Marca Stella
anteriores:
- Remierente: Stel l a Lamp Company sões
Termo ri 9 373.930 - Marca: CamLimited - Recorrente: Indústria pana
- Requerente: Irmãos Saiton
Metalerelca Stella Ltda.
Limitada - Reconsideração: DistiOs intereesadns nodereo obter vis- lana Vencedora Ltda.
tas dos processos respectivos, no SeTermo n.9 376.062 - Marca: Santor de Vista e Informações.
to Antonio - Requerente: José Lago Cavalcanti.
Termo n.9 376.610 - Marca: BiExpediente do Diretor Geral lolital
- Requerente: Química Ariston S.R.L. - Reconsileração: O
aio, 8 de novembro de 1965
Pevé S.A. Organização, Propaganda
e Vendas.
Privilégio de invenção indeferido:
Termo nP 377.007 - Marca: Fornomatic - Requerente: Metalúrgica
Termo n 9 114.493 - Aperfeiçoa- Wallig S.A. - Ibesa Indústria Bramento em combustível nuclear e mé- sileira de Embalagens S.A. •
todo para preparar tais combustíveis
Termo n 9 392.745 - Marca: Co
- Requerente: General Electric Com- lognel - Requerente: Perfumaria
pany.
Colognelles S.A. - Reconsideração:
Bozzano S.A. Comercial, Industrial
Reconsiderações de despachos:
e Importadora.
Termo n.9 392.840 - Marca: NoO Senhor Diretor Geral, negou Ox-Id - Requerente: De Arborn
acolhimentos aos pedidos de recon- Chemical Com pany - Reconsiderasiderações abaixo interpostos, a fim ção: Renner llermann S.A. Indúsde manter as decisões anteriores:
tria de Tintas e Óleos.

N.9 132.403 - Nevo cabide para cal.
ças - requerente: Goiti KobayashL
Exigências

Processos e termos com exigências
Os interessados poderão obter vis- a cumprir:
ta no Setor de Vistas e Inlorma:
ções.
'The Nalional Cash Regisler Company - nu tiansierencia para seu no.
me da patente de manem 66.107
privii:ges de invenção.
Divisão de Patentes
EXPEDIENTE Do DIRETOR
Rio, 8 de novembro de 1965
(etificado por ter saldo com incorreções)
Notificação

Termos:
N.9 121.804 - W. R. Círace & Co.
Ne 126.995 - Aktiebolaget ScaniaVavoyis.127.295
Spindellabrik
N.'? 127.537 - Curtiss-Wright Corpo:adem
N. 133.540 - Van Dresser Special.
ey Corporation.
Ne 154.623 - The Singer Manufactie ing company.
N.9. 135.1e2 - American ClothV ra i t Company,
N. 135.458 - Monsanto Company
Ne 160.367 - Yoshinihu Yemada

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.9 4.018 de 2.)-12-1561, e mais dez
dias para evintUais juntadas de recursos, e se do mesmo no se tiver
valide nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Derartamento a fim de efetuarem b paDiversos
eamento da prim eira anuidade dentro
do leme° de lei dias na fnerea do naArquivamento de processos:
réerefo único do artigo 3e dn
da Pronriede de Industrial. rara nu'
eet am exnedidas as respectivas carNe 111.000 - Teenform Founda'dons, Inc. - priv. invenção.
tas patentes.
Ne 125.121 - R. neje° Sias , ....
priv. de invenção.
Privilégio de Invenção Deferidos
N9 125.130 - Braz i l Ottartz Comercial S. A. - priv. de invencão.
Termos:
N 9 12e.871 - Abel Braz Ennes
N.9 86.540 - Purificação do colege- -rei% de utilidade.
N 9 13 1 .658 - Orlando Burattini
no - requerentes: Alfred Bloch e Irfie utilidade.
ving Bernt Oneson,
139n - ssl tsuo Ishibashi
N.9 1P9.890 - Aperfeiçoamentos e-n
n'147,1
d e utilidade.
materiais termo-endureciveis reN.9 123 n em nue rente: Pelygram Casting Co. Limirdilo Bar- mn4e1 0 de
ted.•
1,19 1 51.159 - ponte P1,N1-' de BarNP 115.693 - Conolimeros e protrodAIC industrial.
resso p ara a sua fabricação - re- ,•f,Q
N 9 1 5 1 .658 - 'Den to Pt
de Barinerente: L.T.R.C. - f o sioratori Ha-os Fele ° - modelei induetrial.
p set Dl R ire rea Chimica.
Aree lvem-se os pereeeens.
Ne 125.2% _ Processo nara a desh idrn e eneeão de hidrocarbonetos Privilég io de invenção Deferida.
em-In eren te: Shell TntrnRtlnna1e ReReeerle Affnqtscliann i l N. V.
Termo:
NP 127.646 - AnnhfunPntos nata
r eq uerente: Herculee
res eseer feno-ciam?.
N.9 128.933 - Processo de fabricaN 9 l ee.en
Proceeen nata a ;iro- ção de ésteres do ácido tiofosfórico.
eurão
oçqtowes a l rilltlieng e a lren tl i ^is ,•nbstlintdog çIeei..
"
Exigências
41/
- ox/ -t110 11 - 4 - ca ebe rnido - oxi
meti] - fenil - aeeticr
Termos com exigências a cumprir:
- rPe; ti orPn t . : Perbenfabriken Bayeieesesee,eseneeheste
NP 130.537 -- Westinghouse Electric
•
N, ”o.gag
Anerfetengtnentow
cnrporatien.
eridn rieefdrie e - ree
N.? 132.c08 - Westinghouse Electric
eeeeee
Shawirdeen C h em irals Li- Corporation.
Ne 132.197 - N. V. Philipseeiloeli'rQ 1/0.442 _ Mereniecnn de A co- ipmeenfebriek en.
*elem ento - rrouerente: InternatioNe 132.357 - Automatic Telephonal Harvester Company.
ne & Electric Company United. -

`. •

•
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d
f - As Repartições Páblieas
deverão remeter o expediertio

EXPEDIENTE

•,destinado à publicação nos
¡jornais, diàriamente, até às
15 horas.
I - As reclamações pertinen.!
ks à 'matéria retribuída. nos
casos • de erros ou omissões,
deverão, ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação
das 13 às 16 horas, no máximo até 72 horas após a , salda
dos órgãos oficiais.
- Os originais d
' everão ser
'dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para , et
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão . .(omar, em • qualquer
época, por ,seis meses ou arn
ano.'
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas setaaviso pré via.Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validé,:ele de suas assinaturaS.'
na parte superior do enderèço

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Svenska Ackumulator
NP 133.158
Atkieboiaget Jungner.
N. 9 134.146 - Westinghousel Elec2
tric: Corporation.,
- NP 134.146-Westinghouse Electric Corporation.
NY 134.292 - N. V. Philips'Gloei.1ampenfabrieken.
N. 9 134.885 - Sebastião Pereira.
N, 9 135.389 - American Machine &
Folindr y Campa ny
N.° 135.442 - C y ro da Silva Pereira
N 9 135.474 - General Electric Compana.
N° 135.483 - C.B.E. Cia. Brasileira de Extrusão.
N.° 135:493 - Tilo Faulheber e
Gerhard Beckm ann.
N 9 135.540 - Tadeo Gorgan.
N 9 135.579 - Rockvrell Standard
Corporation. •
N.° 135.592 - Alexandre Lisnlk.
NP 135.671 - Amp Incorporated.
' N o 135.788 - Ansaldo g . A.
N° 135.795 - Saciei-á Aponeazioni
Comina Antivibranti Saca E. P.A.
Lambretta do Brasil
N* 135,835
Irt ra•,iria Mecânicas. .
N° 135,849-- Toru playftsht. Jorge
Watnru Hayashi, Wilsão Sotoru Hayash
Tondln.
,N° 135.864 N° 135.875 - Kalle Aktiengsellschaft.
The New York fue
NP 135.928
Brake Company.
N.9 160.005 - Irmãos Yadoya
Fundição e Mecãnica.
Diversos
Têrmo:
N.9 110.489 - Ildeti Ramos de Li!na - priv. de invenção - Arquivete o processo.
EXPEDIENTE DA SECA° Db
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Foram mandados averbar as trari*
tad:nelas e as alterações de nomes doa
1dt-tilares abaixo mencionados:

Desarcas caiem.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
ISPU Do ~viço Da pueue..0.8
MURILO FERREIRA ALVES

amara OÀ saçIe Da. Naoaçao

FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL
. aaçao
•
•

g...adoidada da caps ./bania 41. Dopartaanaffied
allyad
elliadatabrald de nOoprlad•da . 1nadatrial da &enlataria
Camara,*
I. inch:mula

•

Impresso asa Oficinas do Oepartamcnto de imprensa Nattee411

ASSINATURAS•
•

REPARTIOBS • PARTICULARES,

FUNCIONÁRIOS

Capital 'e Interior:
Capital e Interior?
.
Semestrá. . . . C.r$ '6 000 Semestre • 1. J Cr
1•500

Ano .

Cr 12 000

. . .

• .

Ano . • .

Exterior:

na

.

Cr$ 13.000 Ano

vão Impressos o número doi
talão de registro, o rnés e of
ano em que - findará.
A fim de evitar • soluçãrt dr/
continuidade ao recebimento
Associated Electrical Industries
(Manchester) Limited - pede para
ser anotada na patente de número
63.776 a alteração de nome da titular.
Tootal Broadhurst Lee Company Lia:Rad - transferência para seu nome da patente 72.136 privilégio de invenção. •
Howe - Hichardson Ecale Company - pede para ser anotada na patente de .número de térmo: 120.800
- privilégio de invenção a alteração
de nome (duas alterações).
Sphere Investments Limited transferência para seu nome dos têraios 135.973 privilégio de invenção 158675 privilégio de invenção - e, finalmente, 159.539 privilégio de invenção.
Exigências
Processos Com exiWncias a cumprir:
Laboratórios Andrornaco S. A. no pedido de averbação de contrato
na patente 4159 modélo industrial.
M.A.C. Winepress & Machinerv
CO. (PTY) Limited - no pedido de
transferência da patente 8.509 privilégio de invenção.
Transferência e Alteragdo de' Nome
de Titular de Processos

Cr*

9 OGO

Exterior:
Cr$ 10.000

dos -jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima de trinta

(30) dias.
Casa Sendas Ltda. - transferência
para seu nome da marca ' - Café Sendas - têrmo 468.967t
•
Les Parfums Pierre Balmain transferência para seu nome das marcas Vent Vert - número 176.103
Parfums Pierre Balmain - número 176.104
Jolle Madame - número 189.891.
G. Reisky & Cia: Ltda. - transferência para seu nome. da marca Hacoba
número 181.854.
Chácara Hortulandia - transferência para se unome do título - Hortulânia
número 187.184.
• indústrias Reunidas Reinaldo Forest' S. A. - na alteraeão de nome
da marca - Café Regina - número
213.981
Manufatura de Roupas Kulty Ltda.
- transferência para seu nome da.
marca - Bingo - número 266.738
metalargica Semfirn S. A. - na
transferência para seu nome da marca número 309.939- denominada Semfim.
Etablissement Marqint - nas transferências para seu nome das marcas:
Cinzano - número 302.629"
Cinzano - número 302.631
Cinzano - número 302.634
Cinzano - ralinero 302.636
Cinzano - número 302.637
Cinzano - número 284.279
- Quanto aos pedidos de AverbaCão de contrato - firmado entre Cinsano Ltd e Indústria de Bebidas Cmsano 5.
5. A. nas marcas acima mencionadas. Anotem-se mediante as
P,DaStraà, ds contratos de exfflaraffin
Ornador; entre as requerentes também
a cima mencionadas.

Foram mandados averbar as seguintes transferências e as alterações de
nome nos processos abaixo mencionados:
Sten-Kal 5. A. - na alteração de
nome da marca - Yerobina - número 172.871 - para seu nome.
.
..Exigéncias
Sten-Kal S. A.- na alteração de
nome da marca - 'Yucaty númeProcessos e têrmos com exigências
ro 175.270 - para seu nome.
a cumprir:
Agfa Aktiengesellschaft - na transCia. de Produtos Chin-dans Indusferência para seu nome da marca - trintas M. Harners - no nedidn de
MitlY382. - número 179.032.
averbação de contrato no aegistro

As Repartições Pálstie\ne
cingir-se-ão • às assinatura))
anuais renovadas até 28.de.
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competimtes.
- A fim de possibilitar a
remessa 'de valores acompanhadosde esclarecimentos
quanto á sua aplicação, sou.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos n favor
do Tesoureiro 'do De parta.
mento de Imprensa Nacional,
Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais sd se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as"
sinalara.
. .
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao der-.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da arsinalara.
- O custo . de -cada exem.
piar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa,
acrescido. de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.
internacional 50.556 - processo .0.982
de 1962 - Preste esclarecimentos, ficando aguardando os processos constantes do maço.
Philco Rádio e Televisão si A. no pedido de averbação de contrato
no registro 145.872.
Vva. H. Underberg Alvrecht & Cia.
Ltda. - na alteração de nome do registro 177.911.
Laboratórios Especifarma S. A. nos pedidos de averbação de contrato'
nos registros 210.175 e 'outros do maço.
Indústrias Alimentícias Beira-Alta
S. A. - na alteração de nome no
re gistro 213.656.
Walter Nazario - na transferência
no registro 214.182..
Cia. Industrial de Máquinas Gráficas Cigraf - na transferência para
seu nome do registro 221.698.
Usafarma S. A. Indústria Farmacêutica - na alteração de nome do
registro 183.052.

Fornitura Cosentino Ltda. - na
transferência do registro 199.958.
Elétrica São Bento Importadora e
Exportadora Ltda. - na transferência para se unome dos registros=
186.571 e 277.681.Pucci S.-A. Artefatos de Borracha
- nas" transferências dos registros 214.543 e 214.544.
Occhialini Auto Capas Indústria e
Comércio Ltda. - na transferência
do re g istro 214.912 - título. „
Gasol S A. Indústria e • Comércio
- nas transferências dos registros 215.067 e 224.061. 232.472 e 313.473.
Dentária Campinairs Ltda - na
transferência do realstrn 218.341 •
Occhialini Auto Canas-indastria e
Comércio Lida- na transferência
riam seu nome do registro 220 152
Branca Sielia 'de IVIiranda Ribeiro
- na transferêne i n do registro 220 942
- Dera su nome '
Vin(cola Fribli rRO 5 A - na transNa-Sacia para seu no ae do registro
222.732."
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Frutas Fortes Ltda. - na transfeN.° 573.393 - .Coelho Barbosa N.° 653.460 - Reine - . Fábrica N. 702.731 - Rita - Anderson
Vinci& para seu nome do registro nú- & Cia.
de Agulhas Reine s. A. - Clasc Clayton & Co. S. A. Ind. e Comero. 260.905.
N.° 679.092 - Química Vahney se 10.*
mércio - Classe 41.
Indústria e Comércio Dako do Era- S. A.
N.°
653.464
Assairana
N.° 702.817 - Gel Rubron
$11 8. A. - na transferência para seu
N." 679.093 - Química Valmey Indústria de Bebidas' Amazonia Pravaz Recordatilaboratórios S. A.
nome da marca número 302.846.
S. A. - Classe 43.
- Classe 3.
Joalheria Ouro Fino S. A. - na S. A.
.Ns. 679.094 e 679.095 - QutN.° 660.141 - Surpresa - HeN.°,647.335 - Transfocal e o
,alteração de nome do tétano 481.977.
Conjunto - Foca Foto ótica CorMacnal S. A. Máquinas Operatri- mica Farmacêutica Gaspar Viana lio Nicolay - Classe 41.
res - na alteração de nome no têrmo S. A.
e Afins S. A. - Classe 38.
N.° 697.209 - Morgantl - tografia
481.943.
•
N.
677.475
- Milnete - Cadal
Amorico
Morganti
Classe
41.
N.° 679.096 - Nora & Cia. LiMacnal 8. A. Máquinas OperatriN.° 697.210 Refinadora Mor- -Cia. Industrial de Sabão e Adubos
tes - na alteração de nome no têrmo mitada. .Classe 41.
•
481.944.
N.' 679.097 - Laboratoires gani' - Americo Morgantl • -N.° 679.770 - Patria Amada .:lasse. 41.
Crinex S. A.
EXPEDIENTE DA n SEÇÃO DE
-N.° 697.257 - Larfe - Cia Matth Ilohner A. G. - Classe 9. ••
N.° 679.098 - Baduy &. Cia.
N. 679.771
Toison D'Or --`
PRORROGAÇÕES
N.° '680.163 - Malharia Sáo Siderúrgica do Nordeste - Classe Zavody
Bohemia Narodni Podnik
ii."
41.
Luiz
Ltda.
••
Dia 5 de novembro de 1965
N.° 697.790 - Ford - Ford - Classe 17.
N.° 688.596
Cia. .Brasileira
N.° 689.358 - Nitrofurol - LaMotor Co,
Classe 21.
de Artefatos de Latex.
•
Exigências
boratório Estrela Ltda.'Classe •
N.°
693.460
Sabor
--•
Indús•
N.° 697.220 ---,Casa Masetti Jàa- tria Retinidas (:itricas Ltda. - n." 3.
.Térmos com exigências a cumprir' 'borla S. A. •.
• N. 697.325 - Presbow - Line
Classe-41. ^
N.° 698.166 - ,Cia. (:ity Pau- • N. 698.582• - • Juininjelol - Material do Brasil S. A. - Clits-'
275.017 - IREO Indústria de
lista de Melhoramentos.
se 8.
Roupas e Afins S. A.
Instituto Nacional
N. 698.555 - Kulzer & Co. pia Ltda. - Classede3.Quimiotera- .N.° 697.326 - Econolite - •Line
N. 326.810 - S. A. Brasileira de
GMBH.
Material do Brasil S. A. - ClasTabacos Industrializados Sabrati.
N.° 098.780 - Aleyer - Ind. se 8.
NP 565.623 - Irmãos Bleck Ltda.
N.°
699.236
Arpavê
S.
A.
N. 9 444.669 - A Exposição Modas
de Tintas Lotlçalin S. A. - ClasN. 689.250 Plás- Indústria e Comércio.
8. A.
se 1.
' •
ticos
tlevea
Ltda.
Classe
28. .
Ns. 699.823, 699.829, 699.830
NP 679:525 - Sebastião Pereira
N.° 699.099 - Emblemática N.° • 698.194 - Roda - tSãO-Ccmércio e Ind. de Calcados S. A. e 699.831 - ,Max Lowenstein S. Tile Udylite Corp - Classe 1.
Paulo Alpargatas S. A.- Classe
N.9 679.528 - Antonio Soares Netto, A. Fábrica Aliança de 'Artefatos
N." 699.582 - Alpina - Enge- n." 34.
• a..
N.9 700.273 - Lodovino Perez.
de Metais.
nitaria Alpina 'Ltda. - Classe 25.
N.° 700.096 - Ambassador Na. 700.436 - 700.437 - Probal
Comércio e Ind. S. A.
. N." 699.583 - Engenharia Al- Hydrawerk, Aktiengesellschaft Diversos
N.9 700.673 - Cia. Industrial e
Classe 8.
pina
Ltda. - Engen n laria
Agrícola Comércio e Importação N." 700.006 - Sabão AgresteLtda.
Nome
comercial.
Têrmos
'
aguardando
anterioriCIACI.
José Gomes da Costa
Classe•
N.°
099.637
Ethamolin
dades:
N.9 700.969 - Hospital . Santa Lúcia
.
_
Glaxo Laboratories Limited , Ltda. Pronto Socorro.
11.."4.'(700.
';'
095 -• Embasador
NP 700.012 - Laaomarsino SPA. • N." 700.162 - indústria de Pe- Classe 3.
NP 701.408 - SOCOI Soe. de Co- ças para Tratores e Automóveis - N.° 529.563
- Fatez -Ind. Tapetes Atlantida S. A. ITA1
Classe 31.
mércio Ind. e Representações Ltda. hostil Ltda.
Kyriakos - Classe 36.
N. 699.839 - 699.838 - 699.837 N. 700.097
• Shirvan
N.°
697.496
Frigorifico
de
N'
443.232
Pa
pagaio
Hal- 690.835 - 699.834 - 699.833 nário - Ind. Tapetes Atlantida
•
Goiás
S.
trich
S.
A.
Ind.
Com
,
.
e
Agro.
•
- 699.832 - 699.836 699.840 S. N. ITA - Classe 34.
N.° 679.709 - Casa \Vinil= - C l asse 40.
Max .Lowenstein S. A. Fáb. Aliança
- N.° 700.098 - Pretnier - ind.
Modas e Confecções Ltda.
de Artefatos de Metais.
N.° 086 455 - Arthur Murray Tapetes Atlantida S. A. 1TA
N9 fia7.530 - Tab. Treidfarma S.A. . N.° 675.102 - Sir James MarArthur Murray Inc.
Classe C,lasce
N.° 693.5114 - Taa-mngos marques da ray do Brasil S. A. Produtos Foro "7
Viva Avroza Barreto.
N.° 700 099 - Centenário *-:
macênticos,
N.° 688.077 - Postal - Cia Ind. , Tancres Atlantida S. A. ITA
NP C90 179. - Tabacos Tatsch 8.A
•
675.103 - Sir James Mur- Lopes. Sá Industrial de Fumos - -- Classe 34.
N. 699.173
Tabacos Tatsch mis?N.°
•
•
'
do Brasil S. A. Produtos Far- Cl asse 44.
N.° 700.230
Sonebon
NoS. A.
N.° 689 646
Dunas - Ind. , annirn'ea Laboratórios S. A._ -'
N. 699.854 - Companhia In- marital ic.os.
N.° 681.296 - Usabra -Indústria Alimentícia ['domar Ltda.
Classe 3.
troductora de Buenos Aires S. A. e Comércio
•
Classe 41.
S. A.
N.° 699.973 Associação dos •N.°
N.°
700.263
Solvam
- Soe.
681.444 -*R. Malte & Cia.
funcionários das Emissóras UniN.° 689.947 - Helomar - Ind. Técnica de Materiais Sotema S. A.
Ltda.
Aiinient iria Helomar Ltda. - - Classe 9.
das - AFEU.
N. 538.590 - In•ds. Eletro
•4.° 682.605 - Sonder do Bra•N.° 700.271 - York Campos Ltda.
• N.° 700.102 - CM sil S. A. Ind. Farmacêutica.
- trio York ;i. A. Produtos Cirfirgi-,,
N.° 546.168- Stallworth Pine ' N." 684.285 - Laboran Farma.. Cia. Nacional de ,Ind. e Constru- cos - Classe 10.
cão
Clasce 47.
cindira S. A.
Products, Co.
N." 700.272 - Emblemática N.° -700.105 - CNI
N.° 577.026 - Distribuidora
CM - Polengbi S. A. Ind. Brasileira de
N.°
686.128
Sensenwerke
Cia
4. Nacional de.'Ind. e Constru- Produtos Alimentícios - Classe
Comercial Paulista S. A.
Aktiengesellscnaft.
•
ciam. 31.
• N. 580.434 - Soc. Mercantil Krenhof
n.°
N. 686.725 - Química "rem'
_ João Destri Ltda.
N.
700.106
- CNI - CNI - N." 700.371 - Centenário Geissler N. A.
Cia. Nacion'al de Ind. e Constru . Calçados Centenário Ltda. N.° 687-011 - Farmácia do
N. 9. 686.733
Suchard Holding ção - Classe 42.
Indio Ltda.
Classe 36.
Soc.
Annayme.'
N. 700.107 - CN1
N.° 697.833 - Somei Soc. de
CNI. N. 700.384 •- Clprogargan Medicamentos Ltda.
.
Ns. 686.744 e 687.218 Cia. Nacional de Ind. e Constru- Somei Soc. de Medicamentos Li. N.° 698 581 - Ilelbra S. A. citar(' Holding Societe Anonyme. ção - Classe 44.
Classe 3..
N.° 700.108 - CN1 - CM
N. 687.542 - Lesney Products
Indústria Farmacêutica.
N."700.417 - CHEM - C. H.
Cia. Narional de Ind.
Ns. 699.252
699.253 - & Co. Limited.
Constru• F. Muller Gesellschaft Mit Itcs n
N.° 687.855 - Lab. Dumont Silo .- Classe 40..
•099.254 - 699.255 - 699.256 chrankter Haftung - Classe 10: •'••
N.° 701.917 - ealieço de 10(110 • N.° 700.418 - Farmaceutiel
699.257 - G99.258 - 699.259 - Ltda.
699.260 -- 099 261 -- 699.262 - • N." 088.344 - Pittsburgh Plate - Delfim Madeira & Cia. Ltda. Balla - S. A. Farmaceutici ItaGlass Co.
- Classe 36.
'
•
lia - Classe 48.•
A Sensaeão Modas S. A.
N.° 702.004 - S. Benlo
N.° 688.780
Dunhill InternaN.' 700.420 - Quinado Izidroa
N.' 699.610 - Mackinnon &
Porta Aborta - Manoel Ferreira - Cia. Vinícola da Madeira Li.
Coelho-Ltda. Cio., Yerbatera S. A. lional Inc.
- Classe 41. •
•
afitaria - Classe 42.
Com nrcial Industrial y Agrícola. - N. 089 757
Warner Lambert
N.° 702 021 = Esfrela - S. :2%
N." 700.659 - Menina C.ica
N.° 699.884 - Saga S. A. Co- Ptu.rmaceutical
Ind . Gerais -- Cia. Industrial de Conservas Ali,
mé r cio r. Indústria.
•, Prorrogação de marcas:
m enticias Cica - Classe 41.
N. 699.965 - Farinoquimica
.
,se .32.
Foram mandados prorrogar os c.i ,aN."
7 02.465
- Orchidea - Dr.
•
N."' 70 0.660 - (:ica - Ciao
• se;nlintes processos abaixo menS. A.
Luvs do Mendonça e Silva - Industrial .
de Conservas Alimen•
N. 701.618 - Padaria e Côn.
modos.
ticias eiva - Classe 41.
feitoria Fluminense Ltda.
N.° 307.153 - Auro - Irma()
N° 702.471
Zely - Mur t a
N.° 700.665
N.° 601.633 - Argos Industrial Saha g off & Cia. Ltda. - Classe
Emblemática
S. A. ind. O Comércio - Classe Ind. de Chocolates Lacta S. A.
S. A.
n." 14.
n.° 48.
Classe I.
N • 702.231 - Lab. Nitrafarnt
702s.n7;159„1-n sSaloAmã_
o--riTnTe.
Nn.,."„n
N." 645.279 - ErgometrIna N." 700.666 - Emblemática
S. A.
n 2n.
Ind. ( I
. Chocolates Lacta S. A.
N.° 702 431 - Bebidas Copa- Instituto Birichimico S. A. Paulo r„si
l norte
•41
Proença
Classe
3.
Ltda.
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N.° 698.560 - Foligenex
LaN.° 697.558 - Maracana - FãN.° 700.674 . - Barbacenit -» N. .698.520 - Sgr Ring - See!ger & Co. - Visse 6.
boratórios Farmacêuticos Natus brica de Tecidos Maracanl, S. A.
Cia. Açucareira Barbacena
N.° 698.551 - Tupy - J. . Bel- Ltda. - Classe 3.
- Classe 31.
•
Classe 1.
698.568 - Mauricio Citro
N." 698.155 ---,Zaklan - Ma,
N.° 700.689 - Duat Kraemer miro & Cia. Ltda. - Classe 1.
N.° 698.558 - CoryzOphyl - Ótica ' Lux S. A. - Maurício Ci- lhana Zarklan Ltda. - Classe 36.
Ltda. - Classe 3.
N.° 093.193 - Roda - São
N. 700.690 - Sarnasol - Lab. S. Meyer & • Cia. Ltda. - Classe iro ótica Lux S. A. - Nome co. n.° 3.
Paulo Alpargatas S. A. - Classe
marcial.
Procamno Ltda. - Classe 2.
N.° 698.778 - Weekend - La- n." 32. •
N.° 700.693 - Hematodin :Z.° 698.727 - Tarzon - Edgar
N.° 698.195 - Roda - São
Lab. Hildeberto S. A. - Classe nice Burroughs Inc. - Clas , e :12. nificio Sulriograndense S. A. Paulo
Alpargatas S. A. - Classe
•
Classe
22.
•
n.° 3.
e
N.° 698.531 - Edifício Monten.•
20.
-'.
N.° 698.779 - Querida - La• N.° 700.995 - Cerâmica Itabra- pio - Montepio . Geral de EconoN.° 698.196 - Roda - são
sil S. A. - Cerâmica Itabrasil mia dos Servidores do Estado - nifício Sulriograndense S. A.
Paulo Alpargatas S. A. •- Classe
Classe 33.
Classe 22.
S. A. -• Nome comercial. .
n."
22.
N.° 699.126 - O Ferragista N.°' 698.782 - Laura
LaN.° 7.01.475 - liohadur
N.° 698.197 - Roda - São
• Bohm
& Haas Ges Mit Beschrank- Manoel , José Palhinha - Classe nifício Sulriograndense S. A. - Paulo Alpargatas S. A. - Classe
n.° 32.
Classe 22.
ter Ilaftung - Classe 28.
n.° 32.•
N.° 699.136 - Transallantica
N. 701.476 -_,Serpasol - riba
N':°
608.976
Star
Moly
N.° 698.455 - Certo - ConCia. Nacional de Seguros - Tran- Clernson Bros Inc. - Classe 6.
Soc. Anônima - Classe 3.
tabilizadora e Revisora Técnica..
- Cia. Nacional 'de SeN.°
699.145
NSU
NSU
Organizadora
Ltda. - Classe 33.
N.° 701.477 - Vioform - Ciba sallantica
uros
Nome
comercial.
g
Werke Aktiengesellschaft - ClasN.° 698.570 - Loirinha - MoiI. Soc. Anônima - Classe 3.
•
N.° 699.137 - Caninesina
se 6.
nho Fluminense S. A. - Classe
N.° 701.478 - Percortol Produtos Químicos Ciba S. A. - Eugenio Goulart Machado - Clas- . N." 699.145 - NSI1 - NSII n.° 41.
se 48.
Werke Aktiengesellschaft - CiasN. 698.573 - Lourinha - MoiClasse 3.
N.° 699.144 - Estreita - Ge- se 21.
nho Fluminense S. A. - Classe.
• N.° 701.481 - Vulkadur
• Farbenfabriken Bayer Aktienge- bruder Jungbans A. G. - Classe
N.° 700.011 - Long Life
ri.° 8.
N.° 698.574 - Loura - Moinho
sellsclMt -Classe 1.
Nkesbla
S. A. - Classe 11.
N.° 699.155 - Old Ilickorv Fluminense
S. A. - Classe 41.
„ N.° 701.482 - Desmodur N.° • 700.014 - Rimpianta
N. 698.975 - Crime de Trigo
•Farbenfabriken. Bayer Aktienge Oh! Nickory Distiling Co. -• Cias- Nlesbla S. A. - Classe -9.
,*1
Se 42.
.
- National Bisquit Co. - Classe
sellsch-ft - Classe 1.
N" 700.015 - Mylady - Mes- n.• 41.
• N." 699.841 - Rêde Jorna/isN. 701.483 - Desmo»hen
N.° 699.119 - A 'Nossa Saúde
Farbenfabriken Ik?wer Aktienge- fica Nacional niN - Organização bla S. A. - Classe 36.
n Lilla - Classe 32.
N.° 700.667 - DN' - Ind. de - Vinicultura e Engarrafadora
sellschnft - Classe 1.
5..Z.° 699.890 - Bela - Soe. Co- Chocolate Lacta S. A.
Classe Ouro Fino S. A. - Classe 42.
N.° 701.484 - Microsulfo - mercial Abel Pereira da Fonseca n.° 41.
N.° 099.3 .17 - Genesiodal
Aliança Comerci al de Anilinas - Classe 41
N. 9 700.9;18 - Miss
Indús- 01F •- Química Intercontinental .
S. A.- - Classe 2.
iria York S. A. Produtos Cirúr- Farmacêutica Ltda. - Classe 3.
N.°' 699 892 - Sanguinbal Fon- g:cos
. N.° 701.485 - Dimefos Classe 10.
OEF - Química Intercontinental
al
Abel
seca
Soc.
Comerc
i
Aliança Comercial de Anilinas
N.°
VI
.472
Ft111101'
Agro
Farmacêutica
Ltda. - Classe 3.
reira da Fonseca - Classe 4.
S. A. - Classe 2.
Lar Ind. e •Coméreio de . InsetiN° 699.348 - Lafiodans
N.° 699.893 - Lini .naphone - •cidas
.N.° 701.486 -- Boehringer ManS. A. - Classe 2.
N.° 700.025 - Dolin Kraemer
nheim - C. F. Bnehrina.er & Soeh- langlapbone Instititte Limited - - N.° 701.474 - Pectamed - E. - I.ab.
Kraemer Ltda. - Classe
Classe
R.
ne GMBH - Classe 48.
Aktiengesellscnaft - Cias- n.° 3.
•
N.". 7(10.016. - Príncipe de . Ga- Merck
N. 701:488 - Cyclomycina se 3.
N.° 700.068 - Apolamin
C. F. Boenringer & Soehne.GMBT-I les - Cia. Agrícola e Comercial
N.° 701.479 - Viofal - Pro- Wintrrop. Products Inc - Classe
dos Vinhos da Porto - Cla ,se 42.
- Classe 3.
:I.° 700.018 - Banco Prolar -• dutos Químicos Cilia S. A. - Cias- ILG 3*
N. 539.230 - Padrão -• EuN.° 700.101 - Salomão - TeBanco Prolar S. Il.
Classe 33. se :1.
' rico de Moraes - Classe 32.
Kibar
café
celagem
Salomão S. A. - Classe
N.°
700.023Metro]
Lab.
N.°
520.523
ASA
Agências
544.399
Procanmo
Ltda.
Classe
2.
Kibar
Ltda.
Classes
41,
42
e
43
n.°
24.
- Noticias Sul Americana S. A.
N.° 700.692 - II - LaboratóN.° 700.024 - Arsenil - Lab. - Titulo.
Ber- Procamno Ltda. - Classe 2.
N° 546.099 - Da Se
N.° 578.697 - Estufa de Ouro rios Biasintetica S. A. - Classe 3
nardo Guertzenstein - Classe 34.
- Auto Pintura Interamericana N."• 701.480 - Folido/ - FarN." 700.275 - Carioca --Dia- Pinear
N.° 552.880 - Santista - Cia.
Ltda. - Classes 21, 33, 45 benfabriken 'Bayer Aktiengesellsmantino
Maduro
&
Toledo
Ltda.
Açucareira Santista Açuear e Café
chaft - Classe 2.
•
e
50
Titulo.
- Classe 42.
- Classe 41..
N.° 701.487 - Raupina - C. F.
N.° 700.661 - SCTT Soc.
N.° 669.962 - MU - Moinhos Boehringer & Soehne GMBH FriN,° 555.882 - Borella
•-•
• ,gorífico Borella S.- A. - Classe Comercial ( 10 Tra n sportes Tran s a- Unidos Brasil . Mate S. A. - Classe Classe 3.
tlantica SeTT . S. A. - Classe 32. n.° 41.
n." 41.• N.° 680.462 - Sodyesul - MarN.° . 700.663 - Emblemática N.° 674.468 - Alce Thinner Di- tin Marietta Corp - Çlasse I.
N. 653.459 - Bainha - Fáb.
de Agulhas Reine S. A. - Classe Indústria de Chocolate 1.frcta S. A. lactol - Ind. de Produtos QuíN.° 680.463 • - Sodyeco - MarClasse 41. • •
micos Alca Ltda. - Classe 1. .
• n.° 10.
tin Marietta Corp - Classe 1.
N.° . 700.664 - Emblemática N.° 680.464 • Sodyevat - MarN.° 680.239 - Pyocoline - LaN.° 678.982 - Tem Mais Pro- Indústria de Chocolate Lacta S. A.
tin Marietta Corp - Classe 1.
boratoire Savoibe.
Classe 3.
cura Por Ser Mais Pura Leve a Classe 41.
N.° 683.334
N.° 700.067 - Winthrop
Cistamebin Gal'raTa Fechada e Abra Em Casa
N.° 700.007 - Maitenil - MaCia. Ltda. - Wintrrop Products Inc - Classe
D'Abronzo- & Cia. Ltda., ria de Latirdes Varclla de itlauri A. S. C3rrèti
Gelada
n.° 3.
Classe 3..
Classe 42.
- Classe .3.
N.° 700.069 - AlevEiire ..•
N." 680,017 - A Outra Face do
N. 683.958 - Cama Bruno
N." 700.021 - Mais Saúde em
Wintrrop Products Inc - Classe'
Yoinem - AtIntida Cinematográ- Cada Cono - Cia. Brasileira ,de Cama Bruno S. A. - Classe 40.
•
3. .
fica S. A. - Classe 32.
N. 685.162 - Sanoestro
Leite e Café Solúvel Lei Caf
N." 699.888 - Roux - 'Roux'
. N.° 682.947 - Pirulito Boião Classe 41.
Lab. Belém Carneiro S. A. - Laboratories
Inc. -•Classe 3.
- Kihon S. A. Ind. Alimentí3.
N.`
699.858
- Casanova .N.° 689.305 - Capricornio - Classe
cias - Classe 41. •
/
N.° 686.217 - Coloria - MoaN° 683.822 - Futura - Fried Lanifício Capricornio S. A. - gem Las Heras Ltda. - Classe Americana Bebidas, Refrigerantes
Classe 24.
S. A.,- Classe 42.
Classe 6.
Erunn
n." 41."
552.722 - Panex - Panes
• N.° 084.655 - Xan,tigen - Far- . N. 698.458 --Mosqueteiros
N.
689.288
V. W. Extra - S:N.°
A. Ind. c Comércio- Classe
benfahrieken Rever Aktiengesells- Indústrias de Escovas Alfa S. A. Aços Villares S. A. - Classe 5.
- Classe 29.
49.
chaft - Classe 10.
N. 695.584 - Clin - Abel de n•' N.°
N.° 098.459 - Os Três Mosque- Barros
698.569 - Ablente - MoiN . 697.192 - 'Regi() - Fáb.
Comé
-cio
e
Indústria.
de
Classe
nbo Fluminense S. A.
.de. Calçados Helena Ltda. - Chis- teiros Indústrias de Escovas Tintas S. A. - Classe 1.
Alfa S. A. - Classe 29.
ti.° 41.
' se 36.
MesN.° 697.190 - Uvinul - GeneN.° 698.496 - Tersol - Cia.
N.° 700 012 - Lucifer
N.° 697.274. - Jofabraph Corp -.Classe bla S. A. - Classe 1.
• Lápis Johann Faber Ltda. - Clas- Intersul de Crédito Financiamento ral-Aniline
e Investimentos - Classe 33.
Caiçara N.° 700.013
se 17. •
N.° 697.258
.N.° 698.513 - Artex - Artes
697.258 - Sombra Agua Ida S. A. - Classe 1. ..
N.°. 697.290 - lris - Fáb. di
de Artefatos Tex- Fresca e Dragoflex - Ind. ReitN." 689.287 - Super - Aços •
. Gazes Medicinais Cremer S. A. leis A. 7iria
Classe 34.
nidas Sof?' Cama Drago S. A. - Villares S. A. - (lasse 5.
Classe 10.
N.* 0598.531 - Quero Quero - Classe 40 - Frase de propaganda
N.° 698 571 - S. 1.-opoldo -IN.° 698-.054 -Provimi - PraN.° 697.50g - Carpa - Irmãos Moi rdio Fluniinense S. A. vitni do Brasil 3 A. Ind. e Co- Metalúrgica Abram° Eberle S. A.
Puini
•- Classe 11..
Classe 11. se 41.
mércio - Classe 41.
•
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I. N.° 698.572 - Paraiba - Moi- Transporte Transatlanticos SCTT

TERMO N° 126.303
9 - Um fecho roscado conforme reiClasse S.A.
;vindicado em qualquer uma das reivinDe 1-2-61
L° 41.
N.° 698.753 Ind. de Máquidicações 1 a 8, caracterizado pelo tato
que dito corpo é de seção poligonal num
nas
de
Costura
Bernina
F.
Gegauf
N.° 698.575 - Economia - MoiRequerente: MacLean-Fog Lock
sentido perpendicular para com um eixo
. A. - Ind. de Máquinas de Cosnho Fluminense S. A. - Classe tura
Co. - Chicago, Estado de Illionis, central.
Bernina F. Gegauf S. A.
n.° 41.
EE.UU.
10 - Um fecho roscado conforme
N.° 700,691 - Espinheira Santa
N.° 700.730 - Casa Condor ImInvençío: (Um Fecho Rosc a do» ,
reivindicado em qualquer uma das rei.
- Lab. Reunidos Paraná Ltda. portadora S. A. - Casa Condor
- Classe 3.
Importadora S. A.
1°) Uns fecho roscado caracterizado vindicações 1 a 9, dito fecho comprepor
ter bin eixo central que compreen- endendo uma porca tendo pares de ditas
N.° 702.400 ".- Manit Rub N.° 698.456 - Contabilidade e
de
um
corpo, róseas concêntricas para superfícies latera's opostas substancialBristol Myers Co. - Classe 3.
Revisora Técnica Organizadora
com
dito
eixo central, dito corpo tendo mente paralelas para com o eixo, caN.° 702.859 - Alegro - Indus- Ltda. - Contabilidade e Revisuperfícies
. planas em lados opostos do racterizado por meio incluindo um fina-.
trie A. G. Allegro . - Classe 48.
sora Técnica Organizadora Ltda. mesmo para
receber uma ferramenta de ge numa extremidade . da porca e pro.
N.° N.° 638.787 - Mitto - InN.°
701.842
Organização
Viapl:cação de torsão, dito cárpo tendo jetando-se radialmente para fora de dldústria Micheletto S. A. Fábrica tória de Publicidade Ltda. - também superfícies de extremidade, ten- tas superfícies, e ditos 'cientes estendende Máquinas e Parafusos - Clas- Organizadora Vitória de Publici- do uma das ditas superfícies de extremi- do-se para a periferia do flange.
se 6.
dade dentes integrais do tamanho e fei11 - Um fecho roscado conforme
N.° 693.588 - Sunlignt - Uni- dade Ltda,
tio substancialmente uniformes na mes- reivindicado em qualquer uma da sreilever Limited - Classe 46.
N.° 678.475 - S. A. Real de ma que se projetam axialmente para com vindicações 1 a 9, caracter:zaclo pelo
Ferragens - S. A. Real de Fer- a superfície. de extremidade c que cada fato que dito fecho compreende uma
Prorrogação de insignia:
ragens. .\
um tem um canto relativamente agudo porca tendo ditos dentes em ambas as
•
na junção de uma superfície e de um superfícies de extremidade.
N.°
702.022
Fábrica
de
TeN.° 699.154 - Damiani - Dacanto, as supreficies e de um canto.
cidos
Esperança
S.
A.
Fábrica
12 - Um fecho roscado conforme
miani S. A. Produtos Alimentlas superfícies e cantos dos dentes fide Tecidos Esperança S. A.
cios
Classe 41.
• cando numa relação -angular aproxima- reivindicado nas reivindicações 9 ou
10, caracterizado pelo fato que ditos
Prorrogação de titulo de es- damente reta entre si, e d:toá cantos 'dentes tem- extreMdades internas espaProrrogação de insignia:
sendo
aproximadamente
uniformes
na
tabelecimento:
çadas radialmente das rôs.as.
fundura em- todos o seu comprimento e
• propaganda:
N.° 429.407 - Padaria e Con- estendendo-se para a periferia do corpo . 13 - Um fecho roscado conforme
N.° 697.218 - Da Experiência feitaria Restaurante. e Pizzaria em sentidos uniformemente não-radiais reivind'cado em qualquer uma das reido Passado o Melhor Chocolate do Darmbio Azul - Padaria , e Con- tais que a extremidade externa de cada v'nd'cações - 1 a 9, dito 'fecho comtirePresente - Chocolate Dulcora feitaria Danubio Azul Ltda. - canto dos mesmos fica periféricamente endemia um pino, tendo partes de cabeça
por trás do resto do canto qurncic o e haste, caracterizado pelo tato que uma
S. A. - Classe 41.
Classes 41, 42 e 43,
fecho é girado num sentido para soltar parte da cabeça facear longitudinalmente
N.° 697.215 - Os Armazéns rio
N.' 646.466 - Relojoeiros do o fecho.
a parte de haste, e (Pios dentes estenNorte Anunciam Mais Barato 1mdem -se substancia'inente da parte de
. possível -. Tecidos Vicente _Soa- Brasil a Casa dos Bons Relógios
2 - Um fecho roscado conforme reires S. A. - Classes 23, 36 e 37. - Leopoldo Geyer S. A..Comér- vindicadona "reiv:dnicação 1, caracteri- haste para a periferia da cabeça.
N. 697.216 - As Casas Re- cio Administração e Participações zado pelo fato que d'tos ' cantos dos 14 - Um fecho roscado conforme
dentes ficam curvados de maneira a fi- reivindl(ado em qualquer uma das rei.
gente Anunciam Mais Barato Im- - Classe 8.
possível - Tecidos Vicente SoaN.° .702.223 - Hotel Rio Verde carem côncavos no sentido giratório para vind i cacões 1 a 7, compreendendo dito
fecho s um parafuso tendo p artes de Ca'
res S. A. - Classes 23, 36 e 37. - Geraldo Tambasco Gloria -- soltar o fecho.
beça e haste, caracterizado pelo fato
N. 697.219 - Quem Tem Lares Classes 41, 42 e 43.
3 - Um fecho roscado - conforme
Tem o íellior - Lares Produtos
é'e tem uma superfic'e chanfrada
N.° 698.781 - Fábrica Damiani reivindicação 1 ou 2, ,caracterizado pelo que
Domésticos Ltda. - Classes 1. 2,
fato que d:tos cantos dos dentes têm na parte de cabeça adjacente á parte
de
Massas
Alimen
ícias
t
Damiade haste, e d ,tos den'es estendendo-se
4, 6, 7, 8, 11, 14, 15,- 26, 28, 31;
ni S. A. Produtos Alimenticios centros numa órbita circular tendo em através de dita superfície chanfrlula
39, 40, 40, 47, 49 e 17.
d'âmetro maior de que a climensto ex- Classe 41.
terna do corpo num sentido normal para substnacialmente da parte de 'haste para
N.° 698.523 - Diploma de Bea per:féria da parte da cabeça.
com
dto eixo.
N.°
073.977
Soc.
Industrial
leza de Coty - Perfumes Coty
Americana
de
•
Máchinas
Siam
S. A. B. - Classe 48.
4 - Um fecho roscado de acôrdo
Soe, Industrial Americana de Má- com qualquer uma das revindicações 1
TÊrtmo No 111.301 ,
Prorrogação de frase de pro- q uinas Toreuato Di Trila S. A. - a 3, cara terizado pelo 'fato qu* as exClasses .6, 7. 8, 10, 11, 17 e 40.
paganda:
tremidades de ditos cantos dos dentes
De 23 de junho de 1959
N.° 700.191)
Malharia Saio- afasatdos do eixo do corpo ficarem por
N.° 698.738 - Ricardi o Maior mãci - Tecelagem Salomão S. A. trás das extremidades do mesmo que The Pyram i d Rubber Company
fica mmals perto de dto eixo quando Estados Unidos da AmAriea.
Nome em Camisas - Produtos - Classes 30 e 37.
o fecho é girado no sentido para soltar Titulo: Unidade de Mamadeira.
Testeis Armando Ricardi S. A.
N.°
697.800
Loja
da
America
- Classe 30.
e China - Ernesto Pereira Cia. o fecho.
N.° 608.074
Toddy Não Tem Ltda. - Clases 12, 14,15, 24, 34.
Pontos Caracteristicos
5 - Um fêcho roscado conforme reiNem Pode Ter Similares - Cia. 35. 40, 49 e 50.
vindicado em qualquer uma das reivinAnônima Toddy Venezolana dicações 1 a 4, caracterizado pelo fato -19) Un i dade de mamadeira comN. 698.161 - Casa Coates - que a d:sposição não-radial de ditos can- preendendo um bocal de borracha
Classe 41.
para a extrem I dade aberta, de um
N.° 698 163 - Partes de Todos Casa Contes S. A. Comércio e In- tos dos dentes é tal que uma linha ra- frasco
por maio de uma rabeca ne
partir
OS Autos - Para Au'os de l'i'atits as dústria de Refrigeração - Clas- dial estendendo-se para fóra a
oara fusi que fixa um fiange rio dito
Partes - Jorge Arnoriin & Cia. ses" 6, 8 e 17.
de dito eix opraa a interseção do cano bocal de encontro à orla de aiiern
Classes 6,•8, 11 e 21.
de dente com a periferia do korpo forma tura do fraco caracterizada nele,
. N. 699.102 - °any Lojas - um
ángulo de trinta graus ou menos fato de cominreender dim5sitivos
• N. 608.913 - 1 othly é o Ali- Vvo Daniel & Cia. Ltda. - Claspara travar o dito flange do nocal
com dito canto de dente.
mento de Confiança }'ara fõila a ses 13. 15, 26 e 35.
rei- entre a tampa e o frasco: e apto
6
Um
fêcho
roscado
conforme
Anoninui Toddy
vindicado em qualquer uma das reivin- fato de que o dito disnositivo de
Venezolana - Classe 41.
aresta
dicações 1 a 5, caracterizado pelo fato travação compreende urna
7ertica1 anular na borda externa do
•
PRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
que dita uma das ditas superfcies de ex- flange.
P.irrogação de sinal de protremidade do corpo ter uma forma tronpaganda:
TÊRMO: 132.680
29) Unidade de mamadeira tal como
co- cônica e formar um ângulo então
meio g rau e dez - graus com um plano descrita no ponto 1, caracterivida
pelo fato de compreender uma reN." 608 405 - Cruide (lotei de 19 de setemro de 1961
perpendicular para com o eixo do fe- entrância anu'ar na orla sunerior
Cia. intersul de Credito Financho.
do fraco em baixo do fiange nara
ciamento e Investimentos - Cias-. Requerente: Weildecnico José Mello
7 - Um fecho roscado conforme rei- dentro da q ual a borracha do lado
ses 33, 41, 42 e 43.
e Harry Roth - Novo Hamurgo
Inferior do flange do bocal se eseôa
/lho Fluminense S.

A. -

•••n•

RGS.

Prorrw.tatiim de nome etimervial

Invenção: Atacador

para Calçados.

1 0 Atacador para calçados, de mateN. 706.109 - 111(i' e Comércio rial elástico, caracterizado por uma alça
metálica flexível e mais larga do que os
151 Suzuki S: Irinaos Ltda. -e Comerei° M. Suzuki (k- irmãos furos de passagem do atacador.
Ltda.
' 2° Atacador para calçados caracteri.. N. 760 662 - Soe. (:oinercial zado por ser essencialwato como de3.
de Transporte Fransatlanticos crito, reivindicado e ilustrado nos de(.•.:11* S. A. -- Soe. Comercial de senhos anexos.

vindicado em qualquer uma das reividicações 1 a 6 caracterizado pelo fato
que o número de dentse na dita uma
das superfícies de extermidade do corpo
é de 18 a 66.
8 - Um fecho roscado Conforme reivindicado em qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo tato
que ditos cantos dos dentes terem uma
fundura no canto entre 0.0075 em e

0.04 cm.

quando a cabeça de parafuso comprime sÔbre a dita aresta vertical. •
39) Unidade de mamadeira tal como
descrita no ponto 1 ou 2, 'aradarisada pelo fato de que os ditos dia-

pcattivos d trava0o, abraneem unia
borda anular saliente da face inferior da parte superior da tampa exatamente, nor den f-o da dita arosta.
49) Unidade de mamadeira tal
como descrita no ponto 3, caracter1-
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cada pelo fato de que o dito range
do bocal compreende uma abertura
de ventilação controlável, que o atravessa, imediatamente por dentro da
dita orla de abertura do frasco, e
• pelo fato de que a . dita borda anular
fica situada acima da orl asuperior
do frasco, entre a dita aresta e a
dita abertura de ventilação.
5 9 ) Unidade de mamadeira tal
como descrita em qualquer uni dos
" pontos precedentes, caracterizada
pelo fato de compreender unia aresta anular inferior disparada da face
inferior do dito flange, na sua periferia externa.
69 ) ' Unidade de mamadeira tal
como descrita no ponto 5, caraçterizada pelo fato de que o volume combinado da aresta vertical e da aresta
Inferior excede o volume da dita re- entrância anular.
'7) Unidade de mamadeira tal
como descrita no ponto 5 ou 6,
caracterizada pelo fato de que a largura da aresta vertical é maior do
que a de reentrância, 'e a largura da
aresta inferior é menor do que a
dessa reentrância.
8 9 ) Unidade de mamadeira tal
como descrito no ponto 4. caracterizada pelo fato de que a referida reentrância é um entalhe de profundidade e largura iguais , a um canto
angular.
99) Unidade de mamadeira de
acôrdo com o ponto 1 ou 4, caracterizada pelo fato do bocal nela empregada compreender um cilindro
anular tendo um flan,ge radial, disposto por fora e em tôrno -do mesmo; e pelo fato de que o referido
flange é provido de ama aresta anular vertical na sua periferia externa.
109) Unidade de mamadeira tal
como -descrita no ponto 9, caracter izada pelo fato de que o referido
/Urtiga é provido de uma aresta anu-

lar pendente, na sua periferia externa.
119) Unidade de mamadeira, substancialmente, corno descrita com r eferência aos desenhos anexos:
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de
27 de agt.istis de 1945. a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 2 de
março de 1959, sob n 9 796.465.
TIMMO N 9 116.896
De 2 de outubro de 1959
Requerente: J. M. Voith g.m.b.11.

s- República Federal da Alemanha.

Titulo: Aperfeiçoamentos relativos
a máquinas clesidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares.
Pontos Característicos

1) Aperfeiçoamentos relativos a
máquinas issidrat adoras de fabricação de papei ou materiais similares,
caracterizados por uni dispositivo de
distribuição da mistura de material
fibroso; consistindo de um tanqua
disposto em tôda a largura da máquina, dividido em sua parte superior por duas divisões que dividem
dito tanque em direção obliqua à
largura da marituna, paralelas entre
si' da maneira que se forma, neste
tanque, três câmaras, duas de afluxo, comunicando com uma terceira.
de localização central, através de
aberturas providas nestas divisões.
2 9 ) Aperfeiçoamentos relfitivos a
máquinas desidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares,
-
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de acôrdo com o ponto 1, caracterizados por serem ditas aberturas
dispostas na parte inferior das paredes divisionárias.
39) Aperfeiçoamentos relativos a
máquinas desidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares,
de acôrdo com o ponto 1, caracterizados , pela disposição de ditas aberturas perto de tõpo das pareceres
divisionários do tanque de distribuição, sendo que o conduto ascendente,
que comunica para a máquina de
fabricação de papel, conduz até para
dentro da câmara central.
49 ) Aperfaiçoanientos relativos a
máquinas desidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares,
de acôrdo com o ponto 1, caracterizados pela disposição de câmaras de
separação de ar, providas com válvulas, colocadas antes das câmaras
externas, de afluxo, preferivelmente
adiria dos condutos da alimentação.
5 9 ) Aperfeiçoamentos relaticos a
máquinas desidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares,
de acôrdo com o ponto 1, caracterizados por um rôlo-peneira, disposto
na câmara "meltral, abaixo do conduto ascendente, que comunica com
a máquina.
6 9 ) Aperfeiçoamentos relativos a
máquinas desobradaras de fabricação de papel ou materiais similares.
de acôrdo com o- ponto 1, caracterizados pelo - comunicação das câmaras
externas, de afluxo, com a câmara
central, da maneira que permite -a
movimentação da mistura stcitiosa de
material, e a remoção do arts sliberado desta misturai
7 9 ) Aperfeiçoamentos relativo a
máquinas desidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares,
de iscôrdo com o ponto ó, caracterizados por aberturas destinadas à re-

moção do ar liberado da mistura
aqiiosa de material fibroso, aberturas
estas, dispostas perto da tampa do
tanque de distribuição.
8 9 ) Aperfeiçoamentos relativos
máquinas desodratadoras de fabricação. de papel ou materitis similares,
de acôrdo com o ponto 6, caracterizados por aberturas no conduto ascendente, que comunico com a maquina de fabbricação de pepel, dispostas na altura onde dito conduto
ascendente atravessa extampa da câmara de distribuição.
9 9) Aperfeiçoamentos relativos a
máquinas desidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares,
de acôrdo com, os pontos 7 ou 8,
caracterizados pela subida suave da
tampa do tanqua de distribuição,
para o ponto de salda do conduto
ascendente, que comunica com a
máquina.
10 9 ) Aperfeiçoamentos relativas a
máquinas desidratadoras de fabricação de papel ou materiais similares,
de actirdo com o ponto 6, caracterizados pela largura das aberturas
destinadas à remoção do ar; sendo
esta não mais do que a metade da
largura das aberturas destinadas ft,
passagem da mistura aquosa do material fibroso.
119 ) Aperfeiçoamentos relativos a
máquinas desidratadores de fabricação de papel ou material, de acôi do
com os pontos de 1 a 10, substancialmente tal como descrito, reivindicado e Ilustrado nos desenhos esquemáticos anexos, reinvindicando-se
ainda, nos térmos do decreto n9
43.956-58, a; prioridade decorrente
dos pedidos depositados perante a
Repartição de Patentes, Alemã, sob
os números V 2.289 vu-ss d, e V
3.677-VII-55 d, cujo conteúdo foi "
reunido no presente padido.

IMPOSTO DE RENDA
Lei a' 4.506 — de 30 de novembro de 194
Dislaõe sôbre o irnpósto que miai_ sôbre as
a proventos de qualquer natureza

Decreto n' 56.566 _ de 23 de maio de 1965

rendas

•

Aprova o Regulamento para cobrança a fiscalização
do Impbsto de Renda

Inivolgação n' 929
29 edição

Divulgação n• 939
PREÇO1 Cri 400

PREÇO; Cr$ 250 •

A VENDA
Na Guanabara
eção de Vendas: Av, Rodrigues Alves, 1

Agéneia I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Posta'

Em Brasília
Na sede do D.1.N,
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MARCAS DEPOSITADAS
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Pubiicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
cerrar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depurtaznento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Tèrrno n. 706.511. à 18-8-65
Conlet.Oes e Beneficiamento de l'ecidu.
Laia.
0 i0 de janeiro

Termo n.° 706.517, de 18-8-65
Termo n.° 706.514. dg 12,-8-65
Termo n.° 706.520, de 18-865
Confecções e Beneticianymtc de Tecidas Confecções e Beneficiamento de l'ecidos Confecções e Beneficiam,. lb_ de fet.idus
Ltda.
Ltda.
fada.
Ri o ds j‘ineirg
Rio de janeiro
Rio de janeiro

Cl ae 22
Casse 22
Lasse 22
C ,I ,Se 22
Fios para tecelagem e para uso co- Fios para tecelagem e para uso co- Fios para tecelagem e pr,ra uso comum linhas de costura, para bordar e mum; linhas de costura, para bordar e mum; linhas de costura, para bordar e Fios para teceiagetn e para uso eo.
[num; linhas de costura, pdr..1 bordar
para tricotagran
para tricotagem
para tricotam/
para tricotagern
Termo n.° 706.512. de 18-8-65
Termo n.° 706.518. de 18-8-65
Termo n. 706.515. de 18-8-65
Tèrmos ns. 706.573 - 706 524 de
Confecções e Beneficiamento de Tecidos Confecções e Beneficiamento de Tecidos Confeecões e Beneficiam -rito de Tecidos
18-8-65
Ltda.
Ltda. ,
Ltda.
Limonanpie Ltda.
Refrigerantes
Rio de Janeiro
Rio de janeiro
Rio de jármiro
São Paulo

COÉ9T1M
hwilástria ISrasaike
•

11.10n••000

Classe 41
Conservas e v.nagres
Classe 42
Para distinguir, Aguardentes Bordes
vos. antz. bUtet, brandv, conhaque. .er..
vejas fernet. genebra. gin, kumel, licos
res. nectar. punch. pimpermint. chula,
Classe 22
Classe 22
Ciasse 22
g LICOS dd frutas sem álcool vinhos ver.
Fios para tecelagem e para uso co. Fios para tecelagem e para uso coPios para tecelagem e para uso comuth, vinhos espumantes vinhos
muna; linhas de costura. para bordar e mum; linhas de costura. para bordar e
mum; linhas de costura, para bordar e
quinados e whisky
para tsicotagem
para tricotagern
para tricotagers
Termos
ns. 706 525 e 706.526 de
Termo a. , 706.513, de 18-8-65
Têrmo ri.° 706.516. de 18-8-65
Termo n. 706 519. 3t• 18-8-65
",
Csmfecções e Beneficiamento de Tecidos Confecções e Beneficiamento de Tecidos Confecções e Beneficianvnto de Tecido:
Refrigerantes [imortal Wa Ltda.
Ltda.
Ltda.
Ltda.
tião P.uo,
Rio de janeiro
Rio de laneiro
Rio de Janeiro

63

VERNWELMO
(MORANOW

Casse 4!
Vinagre e son.:ervas
Classe 42
Para distinguir, Aguardentes. aPentl.
vos. aniz, bitter. hrandy conhaque cer.
ternet. genebra qin kurnel hoa.
res. nectar. punch. pimpermint -hum.
Ciasse 22
Classe 22
Z.:asse 22
vinhos ver*
Zoa para tecelagem e para uso co- rios para tecelagem e para mio co- Fios para tecelagem e para uso co- !timos dd frutas sem
inath, vinhos espumantes. vinhos
mum linhas de costura, para bordar e mum; linhas de costura, para bordar e mum: linhas de costura, para bordar e
minados e whisky
para tricotares,
para tricotager
para tricotagem
AMARELO
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Proptl..edade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg irem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 706.527, de 18-8-65
Refrigerantes Limonal.pia Ltda.
São Paulo
Classe 41
Vinagres e conservas
Termos ns. 706.52 8e- 706.529, de
- 18-8-65
Refrigerantes Limonappia Ltda.
São Paulo

Têrmo n. 9 706.532, de 18-8-65
José Marques Jesus
Goiás

seis revista. Propaganda em rádio
televisão. tornais," programas radiotóni.
cos. peças teatrais e c nematográticas
• e revistas impressas
Termo n.° 706.538, de 18-8-65
Laboratório Pelos; S. A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 41
Farinhas de cereais e maças alitnenticias
em geral.
• Termo n.° . 706.533, de 18-8-65 .
RCN Indústrias Metalúrgkas S. A.
São Paulo

Classe 41
Conservas e v:nagres
•
Classe 42
Para distinguir, Agl./arg entes. aperitivos, aniz. bater branay conhaque, cer.
vejas teimei genebra gni. kumel,
res. aectar. punch, pimpermint. rhuni
ouros dd trutas sem álcool vinhos ver,
muth. vinhos espumantes. vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 706.530.
18-8-65
lndústri th! Comércio de Bebidas Kong
Ltda.
Paraná

R C N Indústrias
Metalúrgicas S. A.
Nome comercia,
'Termo n° 706.534, clt. 18-8-65
Higio Química Ltda.
São Paulo

Classe 10
Classe 3
Mae:rial topográfico
Preparado farmrS_eutico indicado como
anorético
Termos ns. 706.540 a 706.544, de
18-8-65
Termo n.° 706.537, de 18-8-65
Jorna Indústria Química e Farmacêutica
Solhar Eletrosica S. A.
Ltda.
São Paulo
São Paulo

gisteh~nix
Indústria Brasileira
C'asse 29
Rolos para pintura, pincéis, trinchas,
bráhas, espanadores, escbvas e vassouras
Termo n.° 706.535, oe 18-8-65
Itacolomi Comercial, Construtora e
Administradora L.da.,
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Aparelhos e utensilios de iluminaçau
..e aquecimento. de cocçao. de refrige•
ração, de secagem e de ventilação, fornos létricos para fins Industriais, elerrodos para fornos elétricos. ~padas
ie toda espécie. ;sondai:isente ISmpadas
mcandescentes. lâmpadas de arco. Iam
p adas luminescentes. -faróis: aparelhos e
Instrumentos de salvamento. extintores
incêndio: aparelhos. instrumentos e
tacolomi Comercial, Construtora 4e
stensilios de física. de quirnica. óticos.
geodésicos. eletrotécnicos, de pesagens
e Administradora Ltda.
de sinalização, de contróle e ,fotográficos. instrumentos de medição. aparelhos
-Nome' comercial
oara telegrafia e telefonia com e sem
Mstalaçbes telefônicas automáticas
Classe 47
Termo ri.° 706.536, de 18-8-65
manuais e semi-automáticas. instalações
Para distinguir; Aguardentes, aperits.
Itacolomi Comercial, Construtora e
para telegrafia de freqüência musical
vos. aniz bitter, brandy conhaque, cer
Administradora Ltda.
para telefonia a alta fregKéncia e tele.
veias ternas genebra gin. kumel. Eco.
São Paulo
transmissão de imagens, telégrafos rã.
res nectar. punch, pimpermint, rima
Dirk'. tele-impressores, telefones para
sucos dd frutas sem álcool vinho ver.
as pessoas atacadas de surdez, acessõ.
muth. vinhos "espumantes. vinhos
rios para radiocomunicação e peças se.
quinados .e wh'sky
—
paradas. instrumentos de medição eléTermo n.° 706.531. is 18-8-65
trica. transfórmadores, notachimente
Bloch Editores S. A.
transformadores de medição, pontes de
Car anabasa
medição, contadores, contadores de água
e de outros líquidos, contadores de gkik
e de vapor. analizadores do gás da fu.
maça, instalações de segurança e de
regulagem para caldeiras. pirómetros
calorimetros, aparelhos de Ilurninaçao
'
elétroamãs, pára-ratos, avisadores da
policia e de incêndio. instalações le
contróle de rondas. tele-indicadores.
Cla.sscs: 32 e 33
campainhas, material de Isolamento, de
Promasau de concursos.
publicidade
Classe 12
linhas e de montagem ' para circuitos
mau-amas de rádio televiso e teatro Almananues—sanuario.s. álbuns fatores- elétricos, cabos, bobinas Pupin, tubos
fr,rmi ts rek • Ilitm e.okisros sos, cartazes, catálogos tornais nac:o. de canalização, fios para tubos, contaas Si v.ieweN. •
r
nata e estrangeiros. publicações impres. tos, resistências, fusíveis, reles. interrup
•

Concurso

Garota de Ipanema

toses, sinetas, quadros de distribuição e
de contagem, pilhas. acumuladores, microfones. bobinas, aparelhos elétricos
oara o uso em teatros, a parelhos de
projeção. válvulas de descarga. valva.
ias amplificadoras e retificadoras, válvulas geradoras. tubos de válvula. registrador de horas, aparelhos de contrae do tempo de trabalho, sirenes, oscilógratos. aparelhos de projeção para estradas de terso, instalações de engate.
aparelhos para imprimir bilhetes, reaistencias elétricas. notadamente em fio ou
:uvas); bobinas de reatância, retificadores. escóvas de adição de corrente
Têm° n.° 706.539, •de 18-8-65
A B Topografia Una,
Guanabara

JOMA
indústria Brasileira
Casse 1
Para distinguir: Acidos em greal. água
raz. água oxigenada, alcoois. aluraen
aluminio em 6 para pintura, alvaiade
amoniaco, and-corrosivos, quimicoa. ar•
senico. azul da Prussia, azul ultramar,
carbonatos, em geral carão. cloretos em
geral, corantes, creosoto para indústria
dissolventes, esmaltes quimicos, fenol t
seus derivados, fumo negro para apli.
cação em pinturas, glicerina para apli,
cação industrial. rldratos, hidrogénio
hidroquinina, hidrosulfitos, hiposulfitos
ioduretos, laca, ma gnésio. materiais corantes e descamares, nitratos, -exigènio
potassa, potassio de sódio, preparado;
quimicos usados em laboratórios foto.
gráficos, produtos químicos para tarai
manchas, produtos quImIcos rara pintura, reveladores fotográficos. sais quimicos usados nas industrias. 'soluçai:
para pratear, solutos, soluções' quimIci
Para 'pintura e fotografias solvente?,
sulfatos. sulfitos, tintas liquidas em pó
e sólidas, tintas preparadas para vulcanizar, tintas ara uso na Indústria e as
arquitetar, vernizes ouimicos e zinco
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colônia água de touca.
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de 'alfazema kgus
vara barba, loções e tónicos para o.
cabelos e vara a pele, brilhantina bandolina. "batons" cosméticos fixadores
de penteados. petróleos. óleos nnra
cabelos., creme evanescente. cremes gordbrosos e pomadas para limpeza da
peie e "maquillage" depilatórios deso.
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que se

julgarem prejudicados com a *meado do registro requerido
•n•nn•

dorantes. vinagre arom- ático. Dó de arroz
Termo n.° 706.547, de 18-8-65
Termo n. 0 706.551, de 18-8-65
Termo n.° 706.553, de 18-8-65
e talco perturnado ou não. lápis para
Laboratório Climax S. A.
Cledar — Representações e Conta
Plásticos Elza Ltda.
pestana e sobrancelhas, preparados para
São Paulo
São Paulo
Própria Ltda,
ernbe!ezar cilios e olhos. carartn para
São Paulo
o rosto e para os lábios. sabão e creme
"0 GORDO E O MAGRO
pare barbenr. sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes, dentifricios em pó
pasta ou liquido: sais perfumados para
A DUPLA INESQUECIVEL"
banhos, pentes. vaporizadores de perfume: escevas para dentes, cabelos, unhas,
;lasse 4Á
e cibos: dum de louro, saquinho perfu3rinquedos t,essateninos e diversões em
mado. pre parados' em pó. pasta. liqui.
geral a saber: Libuns inpiessos para
do e tijolos para o tratamento das unhas
ecortar e gue.na-cabeça chini ldissolventes e vernizes, removedores da
uras de trens, automóveis caminhões,
Classe 2
cuticula; glicerina perfumada para os
arores, 'it.:vetas, triciclo: e nunca,
INDUSTRiA BRASILEIRA
cabelos e preparados Ora descolorir Um produto veterinário indicado na
:,:nlatu-as ie armas em ç, era, para lrin.
unhas, cílios e p intas ou sinais artifisulfaterapla
ar, barri .: os botas lonecas, dados,
ciais, óleos para a pele
migmas, loqus instruéisto..: bolicher;
Termo n.° 706.548, de 18-8-65
aibes Inniaturas de topSes e mó.
Classe 32'
Laboratório Farmaquion Lida,
saltt zosinha e quarto pari
Para didtinguir: 'ornais, revistas, livros
Classe 6
São Paula
e publicaçbes em geral, álbuns, prograPara distinguir:: Máquinas para isdus- rinqueros. e Ges. roi-,a. tabo;eh-os
mas musicais, radiofónicos e peças teairias texteis 'em geral, máquinas e suas acz,s de bilbs, mesas dr bilhar, rautbe trais, programas para televisão e propartes integrantes para fins industriais, es, )oro. n t t.laturas le t e : goe e nbjeduções cinematográficas
máquinas de pressão, motores e suas os usacoa na vida ceai gare brinquedos,
partes,
acessórios para automóveis, ala- snecos. ai.. aturas de ar imais para
•
C'asse 10
vancas,
alternadores, alimentadores pa- minguados, bichinnos de pelúcia, plásAlgodão ara cirurgia, compressas cirúrtico ou borracha
ra carburadores, anéis, aiietes, aparelhos
gicas, esparadrapos, esponjas para cirurpara
mistura
de
combustiveis
de
motores
gia, gaze para fins cirúrg.cus. sulturas,
Termo n." 706.554, de 18-8;65
à explosão máquinas amassadeiras de
- tampões de gaze e algodão
Plásticos Elza Ltda.
concreto e barro, bombas, máquinas bruSão Paulo
Classe 41
nidoras, máquinas compressoras. engreProdutos dietéticos e farinhas alitnentlsagens, máquinas para escavação de
das
terra, mancais. macacos para brocas, silenciosos, tornos revolver e inceanicos,
Classe 2
virabrequins; velas, máquinas ventilaAdubos, ãcidos sanitários, água desindoras, máquinas de polir, máquinas de
fetantes e para fins sanitários, apanha
rosquear, tesouras mecânicas, ruplas,
masca e insetos (de gana e papel ou
Classe .3
PaPellio), aludis bactericidas, Gerais. Um produto farmacêutico como medica- transportadores automáticos para alta e
cidas- carraphticidas. cresol. :avaotah. ção tônica e reconstituinte, indicado nos baixa pressão, prensas, punções, molas.
INDUSTRIA BRASILEIRA
na. creosoto. desadorantes, desinfetan- estados de desnutrição a convalescenças mandris, impulsionador de diferencial.
tes. dehmadores, exterminadores de
máquinas
para
malharia,
multiplicadores,
Termo n.° 706.549, 'e 18-8-65
Pragas e hervas daninhas. uterellianlançadeiras, lubrificadores, cestrifugos,
sse 49
Lençóis Dixie Ltda.
te& entbrocaçoes para animais, enxermáquinas
limadoras,
máquinas
de
estam3ringued
a
eassatempos
t cl!versbes
Guanabara
tos, farinha de ouos, tertilizantes. for
par, fornos para fundição, máquinas ser& a' tat.i.t álbum mpressos para
fatos, formicidas- fungicida& fumigaiscompresrsoras, cruzetas, cilindros, blo- .ecortar t atirai quebra-cabeça. minhates. glicose para fins veterinários, guacos de motores, carter do motor, cabe- uras de trens automovels caminhos'.
nos. herbicidas, insetifugos, larvicidas,
çote do cilindro, eixo de transmissão, *atores bicicrPtas. trincias e aviões.
microbicidas, medicamentos para salespulas, esmeris, máquinas isuiladoras miniaturas de armas em gela para br i nmala, aves e peixes, óleos desinfetantes
car banihna. bolas babacas, dados,
e veterinários. petróleos sanitários; e
Termo n.° 706.552, de 18-8-65
enigmas. loaos instrutivos: boliches; naINDÚSTRIA
BRASILEIRA
.1
desinfetantes, papel tumegatória pós
Plásticos Elza Ltda.
tais, pióes, eranaturaS de loções a móinseticidas. parasiticidas, fungicida, e
São Paulo
veis de .ala, cosinha • quarto para
desinfetantes, preparações e produtos
brinquedos.
r edes. ra,-.as, tal:014.1ms,
Classe 37
Inseticidas. germicidas, desinfetantes e
tacos de 51:t.nr mesas de i libar, sagas.veterinários, raticidas, remédios oara Leiç6is, fronhas e guarnições pare
tes. topos miniaturas de adlios e objecamasas
fins veterinários, sabões veterinárias e
tos usados na elcis real pare bnnquedos.
desinfetante*, sais para fins agricolas
Termo n.° 706.550. de 18-8-65
.necos, tit luras de animais para
INDUSTRIA BRASILEIRA brinquedos.
horticulas, tanitrios e veterluirlos,
bichinioá de pelúcia. pláfiCriar — Representações e Conta
fato& •uperfostatos, vacinas para aves
tico ou borracha
Própria Ltda.
e animais, venenos contra insetoa aniSão Paulo
Classe 19
mais e hervas daninhas
Termo n.° iti6.555. de 18-8-65
3ringuedob, 'Passatempos e da/asseies em Produtos Alimentícios "Nilan" Ltda.
Termo n.° 706.546, de 18-8-65
ieral a saber: álbuns 'emasso& para
São Paulo
a Novaguimica Laboratórios S. A.
acostar e atinar quebra-cabeça. minis
São Paulo
Liai d e rens automóveis, caminhões.
tratores. Meie latas. tricic los e aviões,
oiniaturas , mas era geral pare briucar, na . a ,'Ios bolas !mascas.' tidos.
enigmas tOÇQL .nstrutivns; boliches: Pa
INDUSTRIA BRASILEIRA
ias. abar,: miniaturas de togões e mósa la cosinha e ouarto, para
Classe 41
iNDÚSTRIA BRASILEIRA
brinquedos ecks. role:as, talioleirns
'acos 4e alliia, mesas de hilhar saque Alcachofras, aletria, alho, espargo'',
es logos ofiwaturas de artigos e °aja açúcar. alimentos para animais, amido,
Os usadas is N.;cia real, rose brinquedo,- amêndoas, ameixas, amendo im, araruta,
zitiras de animais para arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeilonecos
Classe 3
minquedos bichinhos de pelúcia. OU tonas. banha, bacalhau, batatas, balas,
Uni rodai° farmacêutico indicado no
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Nume comercial
tico ou borracha
tratam!pto dos estados tensionais

TRISUITA

CLEDAR

O GORDO E O MAGRO

DI IE

BRIM

DIAZEPINA

NILAN

a.

40
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cos de cárinto. blocos para pavimentaTermo n.° 706.558 de 18-8-65
café em pó e.em grão, camarão, canela,
runc n.° 706.565, da '18-8-65
ção, calhas, cimento, cal,, cré, chapas
1. Abes Tronsi,orte, S. A.
em pau e em pó, cacau, carnes, Chá, Exportadora Brasileira de Café S. A,
isolantes, caibrus, caixilhos: colunas;
Guanabara
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
(Brascafél
chapas para coberturas., caixas dágua.
cereais. cominho. creme de leite, cremes
Espirito Santo
caixas de j escarga pára etixos. edificaa.imenticios. croquetes, compotas, canções premoldadas, estugue, emulsaõ de
gica, coalhada, castanha. cebola coad,
base astáltico, estacas, esquadrias, estrumentos para alimentos. toloAntes.
turas metálicas Para construções, lamechouriços. (lande. doces, doces le trulas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
tas. espinafre, essências alimentares, emClasse 41
de pinção lages, lacjeotas, material iso'padas, ervilhas, enxovas, extrato de toTitulo de estabelec.mento
lante contra trio e calor, manilras, masMate, farinhas alimentícias, tavas, féTermo n. v706,559. e 18-8-65
sas para revestimentos de paredes, maculas, flocos, farelo. fermentos, feijão.
Classe 50
Rodoviário Saudade Ltda.
deiras para construções mosaicos, proficos, frios, frutas secas naturais e crisArtigos da classe
Rio de janeiro
dutos de base- astàltico, produtos para
talizadas: glicose, goma de mascar: gortornar impermeabilizantes as argamasduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Termo n. v 706.566. de 18-8-65
goiabada. geléias. herva doce. herva
sas de cimentt; e cal hidráulica, padreOficinas Reinei ',Id..
mate,- hortalças, lagostas línguas. leite
sgulho, produts betuminosos, tmpermeaGuanabara
condensado, leite em pó. legumes em
bilizantes liqu:dos ou sob outras formas
conserva, lentilhas,- linguiça, louro, maspara revestimentos e outros como nas
sas alimentícias. Mariscos,- manteiga.
vimentaçao. peças ornamentais de cimargarina. marmelada, macarrão, mas.
mento ou gesso para tetos e paredes,
sa de tomate. mel e melado. mate, maspapel para torrar casas, massas antisas para mingaus. molhos, moluscos.
ácidos para uso nas construções, parNome
comerciai
mostarda, mortadela, nós moscada. na
Classe 2l
quetas. portas; portões, pisos, soleiras
les. óleos comestiveis, ostras. ovas.
Para distinguir veiculos e suas partes para portas. tijolos, tubos de concreto
Termo n.0 706. 560. di 18-8-65
integrantes, a saber: Aeronaves, aeros- telhas, tacos, tubos de ventilação, tanpães. paios. pralines pmenta. pós para
Transportes Girassol Ltda.
tatos, aeroplanos, alavancas de freios. ques de cimento. , vigas, vigamentos e
pudins. pick tes. peixes, presuntos, paMinas Gerais
tés, petit-pois. pastilhas. pizzas, •pudins;
amortecedores, ambulâncias, assentos de
vitrós
veículos, aviões automóveis„ balões,
queijos. rações balanceadas para aniTermo
n.°
706.568,
de 18-8-65
barcos,- bicicletas, barras de freios, bar.
mais, requeilbes. sal. sagu. sardinhas,
ras de tração. braeadeiràs de caixas Debras, Distribuidora Editorial Brasi•
sanduieles, salsichas, salames, sopas enleira Ltda.
molas, braços de veleulos, crarretes
laradas, sorvetes. suco ck tomate' e de
Guanabara
carros de bagagens. carretas carretas
frutas: torradas. tapidc.a..támaras. talhaINDÚSTRIA BRASIIETRA
de artilharia, carrinhos de mão, carririm,. tremoços, tortas, tortas para alinhos para ,,rireiros. carros para carmento de animais e aves, torrões,
ga, carros para eatrodas de ferro. carea.sse 21
toucinho e vinagre —
ros, caminhões, ca rroce ria s, carroças,
Artigos da classe
Termo n. v 706.556 ie 18,8-65
carruagens, carros tanques, camionetas
Têm ori.° 706,561. le 18-8-65
Auto Posto Mirim Ltda,
caminhões chassis. carburadores, charAcasa — Predial e Incorooradora Ltda neiras, co hes conexões
de tope de vel. OILTRiBUIDORA EDITORIAL BRASILEIRA LTEM
São Paulo
Guanabara
cujos, cubos para propulsores. cubos,
desligadores, engates de borracha, eu Nome comerciai
gatas de ferro, estribos para carruagens.
..stribos, eixos de locomotivas, tratos auTermo n.t 706.569, de 18-8-65
tomáticos. freios pneumáticos, 'Tetos pa- Fabrica de Babais Maia.eca Ltda.
INDÚSTRIA BRASILEIRA .
ra estrada de ferro, paralama galeras.
Rio de laneirn
hastes de veiculas. hélices, iates, infe- •
toras de locomotivas, logos de engreClasse 47
' Nome comerciei
nagens, logos de rodas logos de rodas
rara distinguir: Alcool ara motores de
para transporte de toras, lanchas, tanTermos
na
.706.562
e
706.563,
de
exlosão, carvão mineral. vegetal e de
chões. liteiras, locomotivas, molas de
turfa, combustíveis. gás gasolina, gra18.8-65
xa, graxas oara lubrificação lubrifica- Acasa — Predial e lncorporadora Ltda. borracha para carros molas de veiculos.
motocicletas, motociclos, monociclos.
Guanabara
tes. óleos combustíveis. óleos para trenavios. õilibus painéis de armação de
loa. óleos lubrificantes óleos para iluveiculo& para-choques, para-lamas,
minação è para geração 4e %Na. pepontões,
reboques, reboque para transtróleo. querosene
porte, rebocadores, rodas ara vetcaloa
18-8-65
Termo n.^ 706.557.
saveiros, tambores de freios, tendera, tianaaellaMIK.•50
Auto Posto Cara muru Ltdá.
bures, tirantes de carros, tratores, troINDÚSTRIA BRASILEIRA
moiRacomaffiale,
...
les, trenós. triciclos, trucks de locomoSão Paulo
O. •-••••••••
- ,
mo •
COMINDA•01. 10 Ris
tivas, vagões, vaores e velocípedes
Classe 16
Termo n.° 706.567. ele 18-8-65
Artigos da classe
Empresa Republicana de Engenharia
Classe 50
_ Ltda.
Classe 42
Artigos da classe
Guanabara
Aguardente de cana
Termo n.° 706.564. de 18-8-65
INDUSTRIA BRASILEIRA
Termo n." 706.570, de 18-8-6*
1. Alves Transportes S. A.
Reynaldo Baraccii'fli
•
Guanaba .-a
São Paulo
Classe 47
Carvão mineral, de turN o uvegetal.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Ceras para iluminação. combustíveis.
Instituto de Assistência Dentária
fluidos de iluminação gasolina. gordude'São Paulo":
Classe 16
ra de oetrideo. graxas. lenha. lubt ifiPara distinguir: Materiais paar construcantes. nafta, óleos f!uminantes, óleos
ções e decorações: Argamassas. argila
lubrificantes, parafinas. petróleo reli
Classes: 10 e 53
nado. guerotene e turfa
Nome comerciai
areia, azulejos, batentes. balaustres. bloTitulo de estabelecimento

CAFEBR ÁS

ALVES

dolticiimo

@Saudade ,eda

,GIRASSOL

es.

MIRIM

ACASA
PREDIAL E*
INCORPORADORA LTDA.

ACUA

CARAMURU

1. ALVES

TRANSPORTES S. A:
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Térmo n.° 706.571, de 18-8-65
Simão Patriclo de Almeida
Pio de Jancirc

j

Termo n.9 706.584. de 18-8-65
Termo n.° 7063.80, .4, 18-8-65
Termo n. 9 706.575, de 18-8-65
( Prorrogaçãol
Mercantil Café Santa Clara S. A. Química e Farmaceutiza Nild,ho do
Laboraterápica — Bristoi S. A. In'.
. Brasil Ltda.
Guanabara
.
dústria Quimica e_ Farmacêutica
Guanabara

SANCLAR

PRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

LENEDRIN

Classe 41
Café em grão
Termo n.° 706.576, de 18-8-AÇ
J. Cerqueira 6 Cia.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
%Judie 2

'

ÁLCOOL TRIUNFO

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n,° 706.577. de 18-8-65—
J. Cerqueira iS C.
Guanabara

PRORROGACÃO

SODA E AGUA TONICA
TR,IUNFO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 43
Sodas e águas tônicas
Termo n. °706.574, le 18-8-65
J. C.erqueira ti Cia.
Guanabara

FÁBRICA DE
4wriet.,C ERVEJA
TRIUNFO
4.?
Classes: 11 12
Titulo de et.tabeiei: mento

EVODON

-PRORROGAC;id

SÃO PAULO

•

Classe 3
Um preparado farmueuticoTermo n.° 706.586. de 18-8-65
Cia. Lopes Sá Industrial de Fumai
Gtianabara
•

.Classe 2
Artigos da classe

INDUSTRIA BRASIIRIRA.
Classe 42
Cervejas
Termo n.° 706.578. de 18-8-65
Cia.
J. Cerqueira
Guanabara

Termo n.° 706.582, de 18-8-65
(Prorrogação)
Laboraterápica — Bristol S. A. Indústria Química e Farmacêutica

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
•
Álcool para fins industriais
Térmo n.° 706.573. de 18-8-gç
I• Cerquêira 6 Cia.
Guanabara

Brasi/eirk

Classe 3
Usni produw farmacêutico indicado no
Casse 3
tratamento das trague° ironquites een
Usa produto farmacêutico, Indicado
suas manifestações
cano anti-concepcional
Termo n.° 706.585. de 18-8-65
(Prorrogação)
Terno n. 9 706.581, da 18-8-65
Laboraterapica — Bristol S. A. Tn(Prorrogação,
clústria Quirnica e Parmacéutica
D. Pires Agro Pecuária S. A.
São Paulc

AGUARDENTE
T-RIUNFO
Para distinguir: Adubos, ãcidos sanitarios, tguas desinfetantes e para fina
sanitários, apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou pape)ão). álcalis, bactericidas. baraticidas. carranaticidas
creosol. creosotalina creosoto. desodorantes, desinfetantes dekunadores, exterminadores de pragas e bervas daninhas. esterilizantes, embrocações pare
animais, enxertos, farinhas de ossos.
fertilizantes, fosfatos. glicose para fins
veterinários guano, herbicidas, inseticidas. preparações e rodutos inseticidas.
preparações e produtos inseticidas. notadamente fungicidas
Têm° n.° 706.572. de 18-8-45
•
Cia.
J. Cerqueira
Guanabara

, Indústria

Indústria I3rasileiri

PIM/ROGAÇÃO

VINAGRE TRIUNFO

RAUVOLGIN

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 41
Vinagre
Termo n' 706.579, de 18-8-65
Classe- 3
Química e Farmacêutica Ndeldlo do Um roduto farmacêutico indicado no
Brasil Ltda.
tratamento da hipertensão
Guanabara
Termo n.° 706.583. de 18-8-65
Classe 11
(Prorrogação)
Ciga)res
Bristol S. A. InLaL. --gterápica
4strta Quimica e Farmacêutica • Termo n.9 706.587, ck 18-8•65
Cia. Lopes Sá Industrial de Fume.
Guanabara
1

'PRORROGAÇÃO)

ORANDRIN
Indústria Brasileiri

CENTURY,

Classe 44
Classe 3
Um produto hl-mai:Z. 1u co indicado no Bo:sas para fumo, boquiihas, cachim,
- tratamento da insuficiência hormonal bils. carteiras, charutos, c,garros, cigar.
ax.se 3
iit'.cc
indical n masculina em tôdas as suas manifes- rilhas, cinzeiros. isqueir4s, piteiras.
Um i noiliito tarmatià
rapé e tabaco manufarurade. ou não
tações
como tranquilizante no psicoterápico

Novembro de 1965 ,
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Termo n.° 706.588, de 18-8-65
Leen Hirszmisn
•
Guanabara

rota de Ipanema
Classe •32
•
Peças teatrais e cinematográficas e programas de televisãe e -adio
Termo ta° 706 589, de 18-8-65
Oca Arquitetura, Indústria e Comércio
S. A.
Guanabara

tuáquisas de pressão, motores e suas
partes, espulas. máquinas para bordar.
alavancas. alternadores máquinas bruniduras. cilindros. márimeas ectoneras
cateçotes, bombas elétricas bombas hidráulicas. bombas para equidos bur.
linhos. barras, turaderas máquinas para tirar cortiças. enqrenagens, máqui

rias de estampar Forjas turadieras. terlas, máquinda Jata h.r3 , e serampar
aralvulas, pinhões, ressaltas, máquinas
rosquear, engseagens e paratusos Sem
fim, teares. turbinas. rasouras rotativas
e mecânicas, tornos revolver e maca
nicas, maquinas eira miasmas de tece
dos, máquinas rara induseeas de tecidos de tapeçaria. tiniu:pecam-as, man
cais, molas, máquinas exauras máaue
nas de esticar, má q uinas eesacadoras
erguladeres,
filtros. politne as, Les
sos, máquinas pareczurraras,
icomuta-

.

Classe 33
Titulo
Termos ns: 706.S9() 706 . 591, • ae
18-8 -65
^Charlottr Glock
Guanabara

Classe 8
Para distinguir- Aquecedores, aquecedores automáticos. aparelhos para moer
carne, aspiradores da p ó aparelhos ele
tricos para lavar acendedores elétricos
aparelhos picadores de carne e legumes
aparelhos totográficos amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelho:
de rádio rece p tores aparelhos de' radie
receptores conjugados corp fonógrafos
e- receptores de televisão. aparelhos -r
captores de televisão antenas, acumula
:res elétricos a p arelhos de Iluminação
p aredeiras . elétricas. baterias, balanças
atiles e cafeteiras elétricas bobinas cam
p atnhas elétricas acumuladores de ar
condicionadores de ar chuveiros elétn
cos, diais. enxugadores elétricos coce
radeiras elétricas estutas eva °oradores
exaustores eletri jos, fogareiros elétricos

a

ao Departament•

concessão do registro requerido

.

alimentos, cadeados. caldeirões, caçar°. engates para crros eixos de direção
Ias, chaleiras, cafeteiras conchas coa freios. fronteirs para verculos. -guidão,
dores. cuscuseiros. cabides de meta. locomotivas lanchas, motociclos, molas,
.zabos, caixas de ferro. cgruzetas curvas motocicletas. motocargas. moto furgões,
antorseiras, chaveiros. caniver-s cha. manivelas. navios. Ónibus, para-choguea,
cenas. cremones, cadinros crivos. :ton. para-lamas. para-brisas. pedais, pateies,
tradores, cassinetes, cabos. chaves cha rodas para ' bicicletas, ' raios para bicicleves para porcas circulares chaves for tas, reboques. radiadores para veiculas,
.4uimetrica. correntes para chaves. col rodas para veiculos. selins. triciclos, tieretes, chaves p ara porcas, distintivos acelerador tróleis. troleibus. varâes de dobradiças. dearanço para talheres pra rantes para veiculas. vagões, velocipetos e zopos. enxadas. esteras. sngates des, varetas de contrble do afogador e
enfeites de metal, estribos. espátulas
carros. toletes -Iara carros
.stolos de metal para carimbos, eixos
Termo
n. 9 706.596, Qc 18-8-65
expandidos' para tubos estruturas :neta
icas, escarradeiras. espremedoras. ..apu Fábrica de Cigarros Caruso 'S. A.
São Paulo
madeiras formões, torces, "erro para
:arta: capim, trerolhos, lacas.. taciaes
Fechaduras. fruteiras, funis, tórmas para
locas. bolos, empadas e p ediras, tlanges
fivela, furadores. ferramentas cortante:
m parturientes para marceneiros 'echos
le meta. terraduras, turminhas tuas
Je aço. ganchos ouarnicões de metal
aartos. ganchos para quadros. grampos
fogões e geladeiras grelhas aalheteiro:
aonzos grosas garrafas. Ilhoses toe
iara emendas de correias grades pare
.hos jarros limas lâminas hcoreiros
.atas luvas linguetas, leiteiras. inacha
linhas molas p ara portas. martelar
-narreraa. matrizes, marmitas, maçanetas
Classe 44
norsas. machetes. manteguerras Malhos
Cigarros
aavalhas nines. ocas cias picaretas
pregos p onteiras, para luxos porcas Termos ns. 706.597 e 706 599. de
'ratos porta-gelo, poseiraa. porta-pão
18-8-65
aorta-ferias p aiiteirás panelas puxado Itacolomi Comercial, Construtora .
-es olacas pregadores porta-espontas
Administradora Ltda.
peneiras p inos p lainas perfurar-letras
São Paulo
p ires p inças oanelaes porta copos •
aarratas. passadores de roupa prest
!has rasteias roldanas ralos regadores
-ebites, reduções, recipientes de metal
-odizioS roscas de ao inoxidável re
meros de aço inoxidável registros
serras serrotes. sifões saleiros sacarró

•

• automáticos terras elétricos de pai
sai e engomar Frigideiras elétricas Fo
lógraaas geladeiras elétricas. interrua
Classe 11
rores. lavadores e li q uidificadores ele !tias torquezes, . trilhos tubos suhula
Suporte • de alum'•o o • cara coador de nacos, leiteiras automáticas tustrader
pões, am pões travadeiras telas de
• café
arame trincos taças travessas tesouras
r as lanternas elétricas lampadas. mis
%radares elétricos, automáticos micro • rancas t r amelas talheres talhadeiras
Classe 38
Classe 16
• ampas para p anelas e caldeirões ter
Sacos de papel, envelopes, sacolas tones, mostradores. p ilhas elétricas re r
Para distinguir- Materiais paar construmas,
tachas
trans
d
e
casinha
torra
pa
triaeradores resistências elétricas.
de papel e papel filtro
ções e decorações: Argamassas, argila,
nelas automáticas de pressão, reatores iraras orinóis vasos vasilhames ver areia azuielos batentes balaustres Mo4as
mandril
de
ex
pansão
treta
de
Termos os. 706.592 lOt .595, de
sorveteiras ~meai sirenes elétricas
:os de cianato, blocos p arai p avimenta18 8.65
torradeiras elétricas transformadores frezar. g uia de treza de chantrar i°. calhas cimento cal
cré. chapas
ventosas maletas haus Para sacos de
RN Indústrias MetaPirgicas S. A. tomadas . elétricas válvulas elétricas e viagem
Rolantes, caibros. caixilhos: colunas;
p
ara
p
asta&
ba
Ima
zes
cantos
ventiladores
São Paulo
Para estolos colchetes para malas cra -hapas para coberturas, caixas daqua,
•
Glasse 11
Para distinguir' ferragens e ferramentas vos enfeites fecho para' p astas e para 'zalzas de degrar0 para etbros edificaitses p remoldadas estuque, emulsão de
Alicates, alavancas. arruelas • arrebites malas p assadores de corretas pontal
argolas, aldrava& armações de meta. ma, p rendedores de p apel. suportes ,ase asfáltieo estacas, esquadrias estrutorniquetes e tubos de expansão
eiras metálicas ' p ara construções, lamehneares de latas arame aparelros
' a s de metal ladrilhos lambris. luva*
t-he e cate. assadeiras açucareiros apa
Classe 21
lunçào !ages. lageotas. material iam
r elhos p ara lavatórios arandelas ares
Para distinguir: Ve ieulos e suas partes
tas. aros, • almotadrises amoladores Integrantes: Aros para bicicietas. auto- sas para revestimentos de p aredes, ma..
amoladores de ferramentas alças vara móveis: auto-cami mões, .vetes amor- letras para construções mosaicos, proancinhos, brocas, bigornas baixelas tecedores alavancas de camhio barcos , ante contra frio e calor mandras masnandetas, bacias momnomeres baldes breques braços p ara veiemos. bicicle. lutos ' de base, asfaltico, produtos para
oorboletas. baterias Nuas de metal bra tas carr i nhos de rnae e ea •.eas :anu 'ornar i r» --- rneabilizantes as argamascadeiras. bules bisagra buchas bainha nhoneres, carros ambulanee earninhões ,as de cimento e cal hidráulica nedre..
para facas: baterias de casinha colhe carros, tratores carros-berços. caros
iiilho. or.adirts betuminosos, tmpermearei de pedreiros cadeados correntes ea tanques carroserrigadores, carros ear ilizantes lí q uidos ou sob outras Fogueia
hides,
chaves
de
Indústria Brasileira
Parafusos conexõe. roças, carrocenas, chassis chapas clr- 'sara revestimentos e outros conireeikaa
'oara encanamentos caixas de metal para areares para veículos. :ubos de veículos ei mentacâo. peça s ornamentais de -àClasse 6
nortóes colunas canos chaves de fen carrinhos para máquinas de escrever mento Ou gesso para tetos e paredes.
Para distinguir: Máquinas para indús ia chaves inglesas cahações
canecas :-orrediços p ara veículos direção. desli. 'assei pa • forrar casas. massas antitida texteis em geral manuinas e suas :opos. cacheriots centro da mesa
meeiras estribos escadas rolantes rir Ne idos para uso nas conatrucões Parpartes integrantes para fins industriais, q ueteleiras, caixas para condimento elt
vadores para passageiros e para carga p erla poras, portões, pisos. soleiras

.

.

.

i

‘

.

Indústria Brasileira
,
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Termos as. 706.603 a 706.606, de
para portas. tijolos, tubos de rencrete • alfinetes mastins, fechos corrediços e
18-8-65 I
telhas. tacos, tubos de ventilaçáo, tan demais miudesas de armarinho. — JoaSociété Rhochaieta
ques de cimento vic,as, vigamentos 1 Iheria e artigos de metais preciosos,
França
semipreciosos e suas imitações, usados
vitrõs
como adornos: pedras precic.Nas trabaClasse 32
— Vidro.
Para distinguir: Almanaques, agendas lhadas e suas imitaç
anuários, álbuns impressos . boletins, ca cristal e seus tarefares. Artefatos
tálogos, edições impressas. zevistas, dr de cerâmica (porcelana, faiança, lougaos de publicidades, programas radio ça vidrada) para uso caseiro, adôrno,
tônicos, rádio-televisionados. peças tea fins artisticos e industriais, instalações
trais e cinernatograticas. programas cir . sanitárias. — Material exclusivamente
para construçáo e adôrno de prédios.
eenses
estradas, como cimento, azulejes, ladriClasse 50
lhos, te'has. portas. Janelas. Papel para
Impressos em geral
forrar casa. — Artigos. máquinas e
Termo n.° 706.600, de 18-8-65
instalações para escritórios s desenhos.
Compagnie Nationale Air France
— Armas, munições de guerra e casa.
França
Explosivos. Fogos de a.tíficio. — Veículos e suas partes integrantes. exceto
máquinas e motores.' — Fios em geral
VÔO SANTOS DUMONT para
tecelagem e para uso comum.
Classe 22
nhas de costura, para bordar, para
Fios em geral
Classe 33
tricotagern, exceto barbante — TeciClasse 23
Expressão de propaganda dos em geral. — Artefatas de -algodão.
Tecidos em geral
cânhamo, linho, juta, seda. lã e outras
Classe 24
Térmo n.° 706.601. de 18-8-65
Rendas, fitas, tranças gal
"Grandes fibras. — Artefatos e produtos acaMarquint
Etoblissement
bados de origem animal, veneta ; ou mi- •
Classe 36
Marques Internacioneles"
nera l , artefatos de substansias químicas. Para rl'estraguir: Artigos de •ssz.aárito
Vaduz
— Tapetes, cortinas e panos pata assoa- • ror;
íeitas em geral: Agasalhos
lhes e parecles. Linóleos. oleados e en- avens-cai. iparcatas. anáguas, blusas
cerados, inclusive ssara instalações hos- lotas botinas. blusões boinas baba
pitalares. — Couros e peles preparados douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
ou não. Artefatos de couros e peles. atiças. casacão coletes, capas. chales
— Artigos de vestuários, de tôda sorts. zacrecols. calçados, chapétis, c:ntos
inclusive de esporte e para crianças. cintas combinações corpinhos calças
(fraldas, cueiros). — Roupa de cama e 3e senhoras e de crianças, calções, cal.
mesa, inclusive cobertores. Toalthas
cais; camisas, camisolas, camisetas
uso pessoal, panos de prato e análogos. cuecas. ceroulas. colarinhos cueiros
— Artefatos de borracha e de guta•- saias casacos, chinelos, dominós, echar
percha. — Móveis de metal, vidro ou Dez, tentas as. fardas para militares comadeira, esfofaclos ou no Colchões. 'egiais. fraldas, galochas, gravatas gortravesseiros e acolchoados para móveis. -os, jogos de lingerie. jaquetas, laciuês.
— Substâncias alimenticiaa e seus pre- maids, mantas. mandriá°. mantilhas. gaparados. Ingredientes de alimentos. Es- nhos. perneiras, quirnonoa. regalos
sências alimentícias: — Bebidas alcoóli- ,uvas ligas, lenços.mantõs. meiao
cas e fermentadas. — Refrescos e água ktds, palas. penhoar. pulover pelerinal,
naturais e artificiais, usadas como be- •
poiiches. polainas, pijamas. pu
bidas. — Tabaco manufaturado ou -obe de chambre. roupão, sobretudos
Classe 42
não. Artigos para futnantes, exceto pa- suspensórios. saldas de banho sandálias
• Amargo
pel classe 381. — Velas, fNsforos, sa- susteres. shorts. sungas. tolas, ou slacks
bão comum e detergentes. Amido, anil éaier. -• oucas. turbantes, ternos. uniformes
Termo n.° 706.602, de 18-8-65
e preparações para lavanderia. ArtiGlidrose Productions Ltd.
e vestidos
gos e preparações para conservar e polir
Inglaterra
Perfumaria,
cosméticoa.
dentifrícios,
Termo
n.°
706.608.
de 18-8-65
—
Rôlhas Metálicas do Nordeste
sabonetes e preparados pra o Cabelo.
(Crown Cork) S. A.
Artigas de toucador e sscôvas.para as
Pernaniblice
dentes. iinhas. cabelo e -ousa — jogos
de hada a espécie. Brinquedos e passatempos: petrechos e affigos para fins
%lhas Metálicas do Nordeste
'acclusivatrisnte desportisaas exceto vesClasses: 8. 9, 11. 12. 13. 14. 15, 16.
tuários
(CROWN CORK ) S. A.
17, 18; 21; 22; 23; 24; 2& 34, 35, 36,
Termo n.° 706.607, de 18-8-65
37, 39, 40, 41. 42. 43; 44. 46 48 e 49
Radbas Metálicas do Nordeste
Instrumentos de precisão instrumentos
Nome comercia.,
(Crown Cork) S. A. •
científicos, aparelhos de uso comum;
Termo n.° 706.609. de 18-8-65
• Pernambuco
instrumentos e aparelhos didáticos; tnol.
Atlânticla Cinernatográ fim S.
des de , tôda a espécie; acessórios .le
.Guanabara
aparelhos elétrkos (inclusive válvta
las. lâm padas. tomadas 4 ios. .soostetes
PRORROGAÇÃO
aparelha. fotográficos. ra(liofõn cos,
nornatográlicos, máquinas falantes, discas gravados e filmes reveados.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Instrumentos musicais e sua:, nartes
tegrantes.exceto máquinas falantes
Classe 3:
Ferrarnentas de tar.la espécie. ler.
Classe 3 1Filmes de pequena metragen Ar pro- i'
cato guando mistas de mágainasi, f,..r '
ragens e cut-laria em arral. Paaasa ,,, Rôl'ias, tampas e cápsOas inetálieas i dução da requerente (lornais cinematográficos)
artigos de qua'quec nas eal. — Botões. ;P ara frascos e recitiáf-Fg es era geral I -

OQ

Crown Cork

—

:,

Atualidades "Allântida"

Termo n.° 706.610, de 18-8-65
(Prorrogação)
SociedacL, Anônima Curtnne Capixaba
Espirito Santo

-SACC
Classe 35
Solas de sapateiro e seleiro; couros e
peles preparados ou não
•
Tênm on.° 706.611, jk• 18-8-65
Suerdieck S. A. Charutos e Cigarrilhos
Bahia

PRORROGAÇÃO

Erma
,,v‘rY

esui

nk

'

49

dr""kNk
Classe 44
Fumo não manufaturado sharutos,
garrillios e ciaa"°''
Termo n.° 706.612, as )8 - 8 - 65
M. Fonseca
Cie. (Casa Dava])
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Classe 5
Metais não fern-sos
Termo n.° 706.614. de 18-8-65
Luiz Severiano Ribeiro
Guanabara

PRORROGAÇÀ-d.,

CAIC
Classe 33
Cinema e teatro

asas

4642

Sexta-feira

12

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Novembro de 1965

4

DEPOSITADASI
PUblIcoego &RO de acordo com o art. 130 do Oddigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
prazo de 63 dlas para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
, rettelonal da PropriaJakte Industrial aqueles que se Juigaretn prejudicados com a concessão do registro requerido

CITTe• •

Tarmo n." 706.613. de 18-8-65
Cooperativa Viti-Vinicola ,"Aliança"
Ltda.
Rio, Graaj.: .do Sul

Têem on.° 706.618, de 18-8-65
Confecções Berna rdo Ltda.
São Paulo

Termo 11. 9 706.621, de 18 - 8 - 65
Béla Sipos
São Paulo

Termo n.° 706.625. de 19 - 8 -65
Laboratórios Delta de Patologia
Médica Ltda.
Rio Grande do Sul

PR0RROGAÇÃO
RDLABRTON
Indiutria Brasileira

Classe 50
Classe 1
Laboratórios de análises
Uni liquido plástico que adicionado aos
concretos ainda úmidos, assegura unia
Termo n.° 706.626, de 19-8-65
Classe 35 maior aderência
Arrozeira, Itaimbé Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuário:
Termo n.° 706.622. de 18-8-65
Rio Grande do Sul
roupas feitas em geral: Agasalhos
Béla Sinos
aventais, alparcatas. anáguas .lusas.
botas, botinas. blusõea. boinas. baba
São Paulo
louros. bonés. capacetes cartolas. cara
ouças, casação, coletes capas chatas
cachecols, calçados. cimpéus. Matos
cintas, combinações. carpinhos. calças
Ir senhoras e de, crianças calções. CS(
çaã, camisas. camisola& camisetas
saias, casacos. chinelo& -dominós. achar.
FIXIMPER
aes. fantasias, fardas rara militares. co .
Classe 41
"Indústria Brasileira
cuecas. - ceroulas, colarinhos. cueiros
Beneficiamento de arroz
!eg; ais..traldas. galochas gravatas. gor.
,-os logos de lingerie. laguetas, +aqtês.
Termo n.° 706.627. de 19-8-65
iuvas, ligas. ! ençus cnantét g. , •unetas
Consterpa — Construções, Terraplanavalas, mantas, mandrião, manilhas. oa
gem, Pavimentação Ltda.
'p rós. palas, perzhoar, outover oeterinas
Rio Grande do Sul
rugas. oonches. polainas nilamas..pu
Yahoo, perneiras. quiroonos, regalos
Classe 16
eche de chambre. roupão. sobretudos Urna massa asfáltica, impermeabilizanta
suspensórios. saldas de banho. sandálias
%urrares. shorta. sungas. stolas ao siaria facilmente maleável em estado frio e que
mesmo exposta ao sol não deslisa
mies, toucas. turbantes, ternos, uai
Formes e vestidos
Tanino n.° 706.623, de 19-8-65
Empraza dz. Engenharia e C_omércio
Termo n.° 706.619. de 18-8-65
Ltda.
Béla &rios
Bahia
Sân Paulo

tibtlitilá

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, afiz, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kumel..
nectar, punch, pimpennint, rhum,
sucos dd frutas soez álcool, vinhos
muth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 706.615, ,de 18-8-65
Resinco — Indústria s. Comércio de
Resine° — Indústria a Comércio de
Resíduos de :09°ao Ltda.
São Paulo

RESI . N C O
Indústria Brasileixa
. Classe 24
Resíduos de algodão
Termo n.° 706.616, de 18-8-65
Resíduos de Algodão Ltda.
São Paula

.r RESUMO INDÚSTRIA E à01.1220I0
DE ' RESITCOS 'is ALGODU LTDA.

ITAIMBE

CONSTEIPA

DURES TER
IndiistrJ.a Brasileira

EMCOL

SALVADOR —

Nome comer:AM•
Classe t
Termo n•° 706.617. 1- 18-8-65
Liquido plstico
base le enoxi para
I P/uriform — Laminados P ásiacos Ltda. tratamento' superficial de argamassas
São Paulo
ou concretas
Termo n.° 706.620,
18-8-65
Heirrid_ Waldemar 'SchmIt

Bania

Classe 16
.
Materiais para construção
Termo n.° 706.628, cie 19-8-65
Incotil S. A. — Indústria e Comércio
de Utilidades
Rio Grande do Sul
.

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n° 706.624. de 19-8-65
Alípio Endres* Ci Filhos Ltda..
Rio Grande do Sul

São Paulo

Indi;strSiCeHrEjileira

NIDRES-1
INDUSTRIA BRASILEIRA

--.Iáse 4.
Substãu: i a a'kurntirias - ‘., u.g nren1
Classe 28

i'..aminados plásticos

rados. Ingrediente de a l=m,ritos. Essências alininiticiam

Cl -sse 41
Fariaaa de trigo e milho

VULFLEX
C:las.se 36
Artigos de vestuároi rle tõda sorte (iaclusive calçado)

I
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Termo n.° 706.629, de 19-8-65
Mabra Limitada — Indústria, Comércio.
Representações e Importação
Rio Grande do Sul

Termo n. 9 706.633, de 19-8-65—
Ison S. A. Indústria Fareaacê.utica
São Paulo

e

PRORROGAÇÃO

• v_

HIPOSERPINA
Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir e assinalar um produto
farmacêutico de sua indústria e comércio indicado na hipertensão arterial
Termo n.° 706.634, de 19-8-65
Classe *17
Ison S. A. Indústria Farmacêutica
Artigos, máquinas e instalações para
São Paulo
escritórios e desenhos
Têrmo n.° 706.631, de 19-8-65
r PR O RROG ACÃO
Laboratórios Organon do Brasil Ltda,
São ' Paulo

'PRRIDGACX0-À
w.b.a;i3~
'

ORGANON
01u
1 LaboratOrios
not), cio.ii.
iras
tola.—São Paulo
gana. Brasileira
Classe 4
Substâncias e ' produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
palcialrnente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, as fáltico em
bruto. algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita„ benjoim, breu, cânfora,
caolim. chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre. feolhas. fibras vegetais, flores
secas, gra fites. gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, liquido& de plantas, latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas.
manganês. óleos de cascas vegetais.
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores, gelatina, giz, dlrados, p lumbagina em bruto. pó de
moldagem para fundições. pedras britadas, p iche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho. raizes vegetais, resinas, resmas naturais, resíduos testeis. allielo.
selvas, talco em bruto, 'cisto, :isto
betuminoso e silicato
Termo n.° 706.632, de 19-8-65
Chas. Pfizer £-,
Co., Inc.
Estados Unidos da América

MAGNA - TERRAMICINA
Classe 3
•
Um preparado farma.-..êtnico com propriedades antibióticas

OTOSTIL

'Indústria Brasileira

Termo n.° 706.638. de 19-8-65
Termo n.° 706.646, de 19-8-65
Jolifre — Folhimplástic Representações Indústria e Comércio de Produtos AliGuanabara
mentcios Manol Ltda
Guanabara

FOLIIIMPLÁSTICi

f nado .para
Cafe a Cila

INDÚSTRIA BRASILEIRA/
Classe 28
Artigos da classe
. Termo n.° 706.639, de 19-8-65
Barma — Revestimentos Ltda,
Guanabara-

BARMA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 706.640. de 19-8-65
Alcir Guimarães
"•
Guanabara

AVICOLA ACARI

:zurz
,.. .
tas,

Uri !III HW III" 11111
"" .,, ;; n ":,..",:re . *te -: • ..

Classe 41
Açúcar
Termo n.° 706.647, de 19-8-65
' João da Fátima da Silva Jordão
Guanabara

41"2'4
IndAstria urasiiie¡roj

Classe 3 Classe 32
Pare distinguir e assinalar tun produto
Livros impressos
Classes: 2, 19, 41 e 50
farmacêutico de sua indústria e comérTitulo de estabelecimento
cio indicado em otites em geral
1
Tèrmo n.° 706.648, de 19-8-65
Termos no. 706.641 a 706.643 e 706.689 Palermon Conservadora de Persianas )
Termo n.° 706.635. de 19-8-65
Ltda.
19-8-65
tom S. A. Indústria Farrriacentica
Alcir Guimarães
Guanabara
São Pa'Ulo
Guanabara
•
PRORROGAÇÃO •

MUGOOLINA
Indústria Brasileira
Classe 3
Pare distinguir e assinalar um produto
farmacêutico de aplicação terapêutica
para as vias respiratórias, da indústria
e comércio da requerente
Termo 11. 9 706.636, de 19-8-65
Ferragens Carvalho Comércio e Indústrio S. A.
Guanabara

'FERRAGENS
CARVALHO
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA S. A.
Nome comercial
Term on.° 706.637, de 19-8-65
Farmácia Iternacional Ltda .
'
Guanabara

DROGARIA

ACARI

PÁLERMON

L.iasse 16
Persianas ,esquadrias, lambris, portais,
Classe 2
vigas, vigamentos, armações para jaArtigos da classe
nelas, ferragens para construção e
Classe 19
' vitrdi
Artigos da classe
Classe kl
Termo n.° 706.649, de 19-8-65
Artigos da classe
Mercadinho dos Teles Ltda
Classe 50
Rio de Janeiro
Artigos da classe
Termo n.° 706.644, de 19-8-65
Someig --- Sociedade Manufatureira de
Equipamentos Ltda .
Guanabara

TELES

Classe 41
• _ P.-odutos alimenticios em geral

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Artigos da classe
Termo n.° 706.645, de 198-65
S. A Moinhos Brasileiros Indústria,
Comércio. Agricultura
R io Grande do Sul

Termo n.° 706.651, de l.8-65
Oldemar de Almeida
Guanabara
s%eb'

PRORROGAÇÃO
PA C E'

INTERNACIONAL

Industrld Prasllelra

Classe 3
Titulo de estabelecimento

Classe 41
Farinha de trigo

Classes: 2, 13 e 25
Titulo de eetabelecimento
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade 1nciustrial. Da data da publicação começará
acorrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional dà Propriedade Industrlal aguéles que se julgarem prejudicados com a concessão cio registro requerido
Termo n.° 706.663, de* 19-o-65
itoiabada, geléias, herva .doce, hervi
S . (dedada Impo -;auora de Vidros Ltda. mate, horta.lças, lagostas. linguas, leitt
,:c..ndensado, leite em pó. legumes, ea
.suanabara
onserva, lentilhas, linguiça; louro, mas.
•s alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrão, mas;a de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
Classe 36
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
Calçados
indústria Brasileira
cs. óleos comestiveis, ostras ovas,
Termo n.° 706.652. de 19-8-65
iães. paios. pralines. pimenta, pós para
Classe 11
Comércio e Representações Rupara L°da.
Vidro comum, laminado, trabalhade Pudins. pick es, peixes, presuntos, pa.
São Paulo
em tódas as formas e preparos vidre t;:s, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
cristal para todos os fins, vidro indus medos, rações balanceadas . para animal, com telas de metal ou composi mais, -requeijões. sal, sagu. sardinhas,
e.es especiais; ampolas, aquários, as ;andina:les salsichas, salames, sopas em.
aadeiras almofarizes. .bandejas cube :atadas, sorvetes, suco de tomates e de
tas cadinhos. cântaros calices. .centri 'turas: torradas, tapioca, tâmaras, talhaINDÚSTRIA BRASILEIRA
ie mesa. cápsulas. copos. espelhos as -uri, tremoços, tortas, tortas para ali.
Classe 8
carradeiras. frascos fôrmas para do es . mento de animais e aves, torrões,
Discos fonográficos
toucinho e vinagre
fôrmas para fórnot . tios de vidro. par
Classe 41
ratas,' garrafões graus glebos haste
Termo n.° 706.653. de 19-8-65
Termo n.° 706.666, de 19-8-55
Café em grão, torre.lo e moldo
larros, iardineiras. lico . eiros mamada% Sebastião Wothan Tavares ne Lima
omércio e 'Representações Rupara Ltda.
ras, tnantegueiras. pratos pires porta
Termo n.^ . 706.659, de •19-8-65
São Paulo
São Paulo
Cimabra
• Comércio e In Iilstna de laias, paliteiros, potes. pendentes pedestais. saladeiras serviços para reMadeiras Brasilei!as Ltd?
escos caleiros tubos. tigelas travesGuanabara
"ITAIM.NOTICIAS"
vara marcar. goma aráb:ca para colar
sas, vasos vasilhames vidro para viClasse 32
vidros para C011ta-otas. vidro para
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Uma publicação impiessa
automóveis e para bara-brisas e
ica ras
Termo n.° 706.667, de 19.8.65
Classe 8
Confecções hauria Ltda.
Classe 4
Discos tonogrã ficos
Termo n.° 706.664, de 19-8-65
—
Rio de Tam.iro
Ma loiras
Costi S. A. Iniustria e Crime:rd°
Telma n.° 706.654. de 19-8-65
Termo n.° 706.660, de 19-8-65
Cervejaria Mãe I- . -ta S. A.
Rio nand., ,i.rs Sai
• Emco — Empresa Comercial, Industriai
São Paulo
e ee Representações Ltda.
Guanalwa
Classe 36
oara distinguir: Artigos de vestuários
Classes: 42 e 41
rowas feitas em geral: Auasalhoa,
v.ntais. varcatas. anáguas blusas,
Frase de propaganda
lotas, botinas. blusões, boinas. balaTermo n.° 706.655, de 19-8-65
-louros
bonés. capacetes. cartolas. cara.
C'asse R
Cervejaria Mãe Preta S. A.
peças. casaçâo. coletes. capas, chales.
Materiais
••tetricos
São Paulo
mehecols calçados. chapéus. .ciatua
Termo n.° 706.661 de 19-8-65
witas. combinações. carpinhos. calças.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Ir senhoras e de crianças calções calAndar Manufatura .le Calçado-, 1.
'cad camisas, camisolas, camisetas.
Gitanab
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
Classe 41
saias casacos, chinelos, dominós. acharciasse.: 42 e 43
Alcachofras, aletria, alho, aspargos is fantasias, tardas para coFrase de propaganda
açúcar, alimentos para animais, amido ce:ala fraldas. galochas. gravatas. por.
Termo n.° 706.656, de 19-8-65
mendoas, ameixas, amendoim. araruta 'os logos de lingerie. jaquetas. laquéS.
Erme'indo Sturion
. atum, aveia, avelãs, azeite. azei- (uvas, ligas, lenços. mantas. meias.
Classe 36
Lonas.
banha. hacariau, batatas, baias -na,ffs. mantas mandrião. manilhas asSão Paulo
Calçados de crianraii. boa er a s e
liscoltos,
bombons, bolachas. baunilha . .tós. oalas. penhoar, pulover, pelerinaa,
. senh-ras
oonchea polainas. Difamas -ou.
:ate em oó e em grão 'camarão, canela
Tema) n." 706.662, de 19-8-65
sol oau e em pó. cacau, carnes. chá Coa oernetras, quimonos. regalos.
CASA DO PAPA!
Investir — Distribuidora de Inatos raramelos. , 'chocolates, confeitos, cravo -obe de chambre roupão. sobretudos,
Ltda.
.*ereals. cominho. creme de leite. cremes tuspensórios mictas de banho, sandálias,
shorts sungas atolas ou slacks.
Gusnahera
s'imenticlos, croquetes compotas, cau- sueteres.
Mn'. toucas. turbantes, ternos, unilim. coalhada, castanha. cebola, cond.
Classe 40
formes e vestidos
mentos nara alimentos. colorantes
Titulo de estabelecimento
chouriços. dendê doces. doere de fru
Termo n. 3 706.668, de 19-8 65
Termo n.° 706.657. de 19-8-£5
+as espinafre. essências alimentares. em
Oficina Mecânica Solmar Ltch
Móveis de Aço Fiel S. A.
m.cfas, ervilhas, ensovas, extrato de toGuanabara
1111)1,STRIA BRASILZRA
São Paulo
mate, farinhas alimenticias, lavas, fé-.
Classe 38
rufas, flocos farelo, fermentos, feijão
Impressos parcial a mt.• :ritos para fipos, frios. frutas secas naturais e crisserem preenchi.: • em serviços de eis- talizadas: (Virose, goma de a• ••scar. gor
tril'çãi i e 'Ruin
duras, grânulos, grão de bito, gelatina
Termo n.° 706.650, de 19-8-65
Al gayer L Kirsch
Rio Grande do Sul

•iESSAW'

Termo n.° 706.656, de 19-8-65
Roldão Borges dos Reis
Baiia

CLARIM

CARTAZ

indastria brasileira

BRASILEIRA GOSTOSINHA

CEREJINHA É DIFERENTE

Andai

INVESTIR

FIEL LINEA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Móveis de aço em gerei

Indústria Brasileira

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE; CR$ 50

;lasse 21
Veiculas e stiaS partes integrantes

