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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
ANO XXI - N.' 63 -

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 2 DE 'ABRIL DE 1963

N. o 107.346 - Preparação de bisfenois - Union Carbide Corp.
N.° 107.483 - Aperfeiçoamentos
Rio 27 de março de 1963
em método e aparelho para enrolar
bobinas de material lamelar - GenePortaria n,0 25 de 20 de fevereiro de
ral Elecrtic Co.
n.°
4.048
de
29
de
dezembro
de
19611
N.°
99.632
Processo
de
concen1963
e mais dez dias - para eventuais jun- trar o formaldeido - The Borden Co:I N.° 107.511 - Preparar um raivo
O Ministro de Estado da Indústria tadas de recursos, e do mesmo não se 1 N.° 99.790 Agentes para trata- agente cerumenoliticos - Synergistics
o do Comércio, tendo em vista o dis- tendo valido nenhum interessado, i- mento posterior - Farbenfabriken Inc.
posto no artigo 4. 0 do Decreto-Lei cam notificados os requerentes abaixo Bayer Aktiengesellschaft.
N.° 107.529 - Aperfeiçoamento
8.933, de 26 de janeiro de 1946, re- mencionados a comparecer a este De-1 N.° 103.158 - Procerso de prepa- de guarnições de carda para todo o
solve autorizar Rulino Geraldo de partamento a fim, de efetuarem o pa- ração de novos esteres de piperidil 2 material textil - Societé En ComAraujo para desempenhar a função de gamento da taxa final concernente a 1 aril metanois - Societé Das Usines mandite Par Actions de SPA ei Fils.
Agente de Propriedade Industrial. - expedição dos respectivos certificados ,Chimiques Rhone Poulenc.
N.° 107.812 - Dispositivo autoa) A ntO4a Belbino.
dentro do prazo de sessenta dias - N. 0 103.191 - Processo químico mático para máquina de costura em
Rio 27 de março de 1963
na forma do parágrafo único do ar- para a produção de conapostos de 1,1 zig zag - Elgin Fábrica de Máquinas
i de Costura S.A.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
tigo 134 do Códigõ da Propriedade diovido de zenzotiadiazina - Merck N.°
107.841 - Composição de reIndustrial,
GERAL
Co. Inc.
sina de eter resorcinol diglicidilico cu
1. N.° 103.270 - Aperfeiçoamentos. epoxial oxi fenol aldeido e poliamida
Pri;,ilégio de invenção deferidos
Notificação
!em ou relativos a processos de abriUma vez decorrido o prazo de re- N.° 69.448 - Processo de produ-1i cação de corpos monocristalinoa - sólida - Koppers Co. Inc.
1 N.° 107.916 - Processo para a
uma
vacina
contra
o
vima
da
po.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei tis
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
fabricação de novas 2:5 di (benzimin.° 4.048 de 29 de dezembro de 19611 liomelite para imunizar primatas 1 N.° 103.272 - Processo para tin- I lazil) (2') furanas - Ciba Societe
e mais dez dias - para eventuais jun- American Cyanamid Co.
e ir ou estampar materiais fibrosos - Anonyme.
tadas de recursos, e do mesmo não se
Dispositivo para a -Ciba Societé Anonyme.
N . 0 80643
1 N. 0 108.037 - Aparelho para ex• evacpaç
tendo valido nenhum interessadu, fião. dos gases produzidas nos
N.° 103.367 - Processo de prepa- tração continua de substâncias vegecam notificados os requerentes abaixo I conversores evitando a entrada do ar
mencionados a comparecer a este De-1_ Evg- Entwicklungs Und Verwer- ração e de aplicação de 'novos coran- tais - Ledoga S.P.A.
tes azoleos - Compagnie Française 1. N.° 108.122 - Processo para •
partamento a fim, de efetuarem o P a- eungsgesellschaft MBH.
fabricação de corante pigmentares ./ des Matieres Colorantes.
gamento da taxa final concernentes a
N.° 103.482 - Aperfeiçoamentos 'Ciba Societá Anonyme.
expedição dos respectivos eertificadoj N.° 87.077 - Composições de viN.° 108.275 - Poliuretanos estádentro do pazo de sessenta dias _. dro - fl• Jmntier 4e de Saint Gobairi. em ou relativos a capas de pneumátina forma do parágrafo único do arti- 1 N.° '89.630-' ,-0-Fechamento d a re- cos - Dunlop Rubber Co. Limited. veis Compressíveis e processo de obN.° 104.696 - Combinação t. a- tenção dos mesmos - The 'General
go 134 do Código da Propriedade In- cipientes piia • cimento de nitrocelulose e materiais semelhantes - Du vadora para boeiros enterráveis - The ! Tire 6 Rubber Co.
dustrial.
Armco International Corp,
Pont do Brasil S.A.
1 N.° 108.668 -- Processo aperfeiPrivilégio de invenção deferido
i
N. o 104.797 - Aperfeiçoamentos çoado de desparafinação por solvente
N.° 90.026 - Espuma de poliureEsso Research And Engineering
N.° 115.256 - Aperfeiçoamentos ,tano e processo de fabricá-la - The em ou relativos a pneumáticos - Co.
Dunlop
Rubber
Co.
Lirnited
em máquinas retificas de tubos sem 'General Tire 6 Rubber Co.
. 108.969 - Processo para precentros - Requerente Gabriel Simão 1 N.° 91.353 - Processo para modi- N. 0 104.986 - Aperfeiçoamento parar sais básicos cristalinos de proem ou relativo a mecanismo de contro6 Cia. Ltda. - Ficando sem efeito ficar um polímero olepinico e
dutos de redução da estreptomicina P°Iírne- Ie hidráulico
o despacho de arquivamento.
i o pirolisado modificado produzido Imi ted. ulico - Massey Ferguson Li Rikagaku Kenkyusho.
pelo mesmo - Phillips Petroleum Co. . /
N.° 109.339 - Processo e dispoReconsideração de despacho
I N.° 105.021 - Coletor
rebitado sitivo para a obtenção de ácidos carN.° 91.442 - Cadeira de braços'
. •
N.° 466.722 - Marca Hidrocutis
para máquinas elétricas - Roberto boxilicos insaturados e respectivamen- Requerente M, Miglievich.
te ou seus derivados Knapsack
N.o 91.788 - Processo de preparaReconsidero o despacho que inde
N.° 105.752 - Processo de prepa- Criesheim Aktiengesellscha t.
riu o presente pedido, para conceder ção de 2 teu l 2 butil secundário 1,3
N.° 110.195 - Consrução de filo registo requerido porque em primei- propanodiol dicarbanato - Galter ração de compostos 'orgânicos - The
tro Panmetals And Processes Inc.
British Drug Houses Limited,
ro lugar, não ' vejo 'candência alguma Productos Inc.
N. 0 105.840 - Esquema de liga- I N. o 110.345
Pechiney Compangentre a marca registrando e a havida N. o 92.022 - Composição para
ção
para a sincronização de um osci- i/ie de Produits Chimiques Et ElectroMiles Lacomo impeditiva, e em segundo lugar determinação de glicose
metallurgiques -7. Processo de fabrilador - Telefunken GMBH.
porque quando o registro agora tido boratories Inc.
•
N. o 106.595 - Processo de prepa- cação eletroliticas do tenteio.
como impedimento ocorreu, já antes 1 N.° 92.908 - Processo para estahavia o registro da marca em ap-eço, bilisar substâncias orgânicas - Uni- ração de novos derivados da fenotia- 1 N.° 112.429 - Aperfeiçoamentos
zina Societé das Usines Chimiques seletivos a câmaras de secagem - Briapenas não prorrogado em tempo '
/ versai Oil Productos Co.
Rhone Poulenc.
tish American Tobacco Co. Limited,
N.° 96.862 - Processo de produEXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 106.685 - Processo para e
N.° 114.155 - Processo para a
zir compostos triazolil estilbenicos fabricação de esteres de ácido reser preparação de carnitina - Societé
DA DIVISÃO DE PATENTES
fluorescentes - J. R. Geygy A.G pico - Ciba Societe Anonime,
Belga de L'Azote Et Dos Produits ChiDia 27 de março de 1963
N.° 107.220 - Processo para a / miçies• Dee Marly S.A.
N.° 98.510 - Processo para reNotificação
cuperação de naftalenos de misturas preparação de análogos da resel pina - N.° 114.633 .- Extração de óleo
Uma vez decorrido o prazo de se-' de hidrocarbonetos - Universal Oil Les Laboratoires Français de Chi -! e farinha de germem de amendoim ¡ Hans Keunecke.
miotherapie.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Products Co.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

1062 Terça-feira 2 -- As Repartições Públicas
deverão renaeter o expediente
destinado d p ublicação nos
jornais,' diáriamente, até às
15 liaras, 'exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até eis
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por eScrito, à Seçãn de Redação, das
9 às 17,30 horas, ri2 máximo
'até 72 horas após g saida dos
, órgelos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas,. por quem de direito. rcisutas- e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
,anuais, as assinaturas. podcrse-áo tomar, em qualquer, época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos .sent
aviso- prévio.,
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

D:ÁRIO OFICIAL (Seção III)

Abril de 1953

As itepartiOes,Públkus
cingir-se-ão ' às assinaturas
anuais rencoadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
'fevereiro de cada ano e
OIRILTOR eaRA,
iniciadas, ern qualquer época,'
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
.pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reoweurse ao •wevloo os •ulatacacões
ciam oa shfolo ele irerto.oio
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa de Valores . acompanhados de esclarecimentos quanto
•
à sua aplicação. 'soliciramos 'DIÁRIO OFICIAL
asem as interessados. prefeaoCCÃO ai
rencialmente cheque ou vale .
ã• putalteldetd. da •x p •dlenta de Dapartamanto
machona, de PrOpri•dad• Induatrial da Min(rtárla
postal, emitidos a favor do
5. Ind4atri• a COnnobrCleo
Tesoureiro do Departamento
044,410 nas ealcinrado Departamento de Imprensa Nacional
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às ediASSINATURAS
ções "dos órgãos ofieiais só se
fornecerão aos assinantes que
IIISPA/mrões E PAA1TICULAIIES
FUNCIONÁRIOS
•
os solicitarem no alo da assinatura,
Capital e Interior;
Capital e. Interior:
600,00 Semestre .
Semertre . . . Cr$
450,00 - O funcionário público feCr$ 1.200,00:Ano
• • Cr
(
Ano400.00 dera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
Exterior:
xterior:
esta condirão no alo assiCr$ 1.300,00IAno
Cr$ 1.0000 tratara.
Ano
O custo de cada exemplar
parte super‘rf do enderêço viso continuidade no recebimento 'atrasado dos órgãos oficiais
impressos e número do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acresci
de registro, o més e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano,
que findará:
o, e de C $ . 1,00, por ano
A fim de evitar solução de mínimode trinta (30) dias
decorrido .

EXPEDIENTE

Desistência de procesNos
N.° 130.458 - Aperfeiçoamentos
em queimadores - David Harol BorCiba Societè Anonyme (declara a
wick,
desistência do termo 107.607 privilé..Modêlo de utilidade deferido
gio de invenção para "Processo para o
N.° 128.946 - Válvula para caixa fabricação de um niivo heterociclo) da descarga - Artefatos de Cimento Anote-se a desistência e arquive-se o
processo.
Erelit Ltda.
N.° 109.053 - NU° modelo de I N.° 58.666 - Oswaldo Corrêa de
anzol - Jose Maria de Melo e Casar Sá e Benevides - Satisfaça exigência.
Rodrigues,
•
invençâo indelet idos . N.° 85.519.- Union Carbid; And
Privilégio
Carbon Corp. a.- Satisfaça exigência.
N. o 55.661 -- Processo para a faN.° 93.192 - Walter_ de Araujo
briciação de ferros para armaduras Cruz - Satisfaça exigência..
providos de saliências assim como má- , N.° 100.564 - Panuayotis Efstraquinas para a produção de ferros Iraste - tio - Satisfaça exigência.
gênero para armaduras -- Johannes • N.° 106.045 - Solvay £.1 Cie.
Satisfaça exigência
Gillberg.
N.° 106.520 - Composições anal- ! N. o 98.639 - Gulf Research 6
gésicas tópicas - Modero Lab. Tnc. Development Co. - Satisfaça exigência.
Modelo de utilidade indeferido
N.° 108.458 - The Wellcome FoN.° 91.780 - Nélvo suporte de pa, undation Limited - Satisfaça exigirarede para apoio de chtiveirinros soli- cia.
elétricos - José da Silva,
N.° 62.749 - Walter Cocito -dários nos desviadores de aquecedores Satisfaça exigência.
N.° 130.871 - Palitos de utilida- N. 0 106.535 - Gio Batia Accinaldes domésticas - N. Doi el Cia. Li- Satisfaça exigência.
mitada.
DIVERSOS
N.° 132.615 - NOvo modelo de
caixa para aparelhos intercomunicado- Ray Pen Comércio de Canetas e
res - Intervox Indústria e Comér- Peças Ltda. (no pedido de transfecio de Aparelhos Elétricos Ltda.
encia na patente n.° 49.325) - ArN.° 132.715 - Nôvo modelo de quive-se o pedido por falta de cumpriguindaste de brinquedo - Gildo Sil- imanto da exigência, e guarde-se o
processa.
veira Leite.
N.° 132.732 - Usa ne5Vo tipo de
sacola TiraCol Casimiro •Cebollada EEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
SEÇÕES REPUBLICADOS POR
Serrano.
TER SAÍDO COM INCORREÇÕES
Garantia de prioridade
Dia 27 de março de 1963 .
N. 0 134.752 - Processo termo quíNotificações
mico com pressão de ativação dg argilas e terras descorantes -- Vicente
Uma vez decorrido o prezo de reearbonell Riquelme - Arquive-a de curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
acôrdo com o art. 9.0

- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não. se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
Os requerentes abaixo mencionados
comparecer a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa final concernente ó expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
' Privilégio de lnvençâo Deferidos
N.° 77.895 - Dispositivo para facilitar a adaptaçâo de tubos de fOrmávais a mandril ou qualquer superfície
cilíndrica indeformável - American
Can International Inc.
N.° 94.567 - Processo para a fabricação de novos halogeno androstenos - Cibo Société Anonyme.
Modelo Industrial Deferido

N.° 132.873 - Niivo dispositivo para observação de fotografias - Manuel
Cobos Gutierrez.
M modelo Industrial Indeferido
N.° 119.721 - Niivo modelo de i calçado - Calçados Samello S. A.
Exigências
N P 131.805 -_ Cerâmica Funcional Prata Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 106.825 - Antonio Marques &
Cia.
Satisfaç sexigencia.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÕES
Dia 27 de marçO de 1963
Exigências
N.° 566.673 - Anua S . A. Indústria e Comércio - Satisfaça exigência.
N. ° 566.681 - Prolar Sociedade
Anônima - Satisfaça exigência,
N.° 566 980 - Laboratórios Griffin
do Brasil S. A. -- Satisfaça exigência.

N.° 567.019 - Martini
Rosal
SPA - Satisfaça exigência.
N.° 567.378 - Cerâmica Sul Americana S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 567.397 - S. Hanashiro &
Cia. Ltda, - Satisfaça exigência.
N P 567.402 - Studart S. A. Indústria e Comércio -7 Satisfaça exi
gência•
N.° 567.435 - Suerdieck S. A. Cha.
ratos e Cigarrilhos - Satisfaça exigência.
N.° 56,7.478 - Union Carbide Corp
- Satisfaça exigência.
• N.° 567.479 - Union Carbide Corp
- Satisfaça exigência.
N.° 567.585 - Alexandre Samuel
- Satisfaça exigência.
N.° 567.896 - Rock-well GMBH
- Satisfaça exigência.
N.° 567.976 - Escobar S. A. Indústria e Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 568.003 - Brasitex Polimer Indústria Química S . A. - Satisfaça exigência.
N.° 568.252 - Hannel ês Cia. Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 568.434 - Armando Scorsoni
- Satisfaça exigência,
NP 568.429 - The Firestone Tire
Rubber Co. - Satisfaça exigência.
N.° 568.449 - Almeida Land S. A.
Comércio e Importação - Satisfaça
exigência.
N.° 568.476 - Laboratório Euterápico Nacional S. A . - Satisfaça exigência.
N P 568.534 --- Civilsan Engenharia
Civil e Sanitaria S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 568.535 - Civilsan Engenharia
Civil e Sanitária S. A. -- Satisfaça
exigência.
N.° 568.763 - Tecelândia Ltda. Eatisfaça exigancia.

▪
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Diversos

N.° 499.593 Lucyana Marcondes
Coelho de Souza - Prossiga-se no exame ficando sem efeito o despacho de
fls. av„ que arquivou o processo encaminhando-se a seguir à Seção de
Prorrogações.
N.° 478.043 - Lorenz - Standard
Elektrik Lorenz Aktiengesellschaft classe 8 clichê publicado em 29-3-61,
foi mandado prosseguir como registro
ruivo contando o prazo de oposição desta data em diante, • apresente novos
exemplares sem referência à prorrogação.
N .° 566.675 - Indústria Químico
Plásticu Ostrolite Ltda. - Aguarde-se.
N .° 566.978 - Belli Pardini fis Cia.
Ltda. - Rguarcle-se.
N.° 566.979 - Belli Pardini & Cia.
Ltda. - Rguarde-se,
N.° 567.395 - Cerâmica Sanitária
Porcelite S . A. - Aguarde-se.
N.° 567.462 - Siderúrgica Barra
Mansa S. A. - Aguarde-se.
N.° 567.592 . - Santo Eduardo Tecidos Em Algodão Ltda. - Aguarde-se.
N.° 56 7 .932 - Isaías Raw Aguarde-se.
N .° 568.061 - Café Paulista Ltda.
- Aguarde-se.
N.° 568.064 - Teixeira Barboea
Cia. Ltda. - Aguarde-se,
N.° 568.065 - Teixeira Barbosa &
Cia. Ltda. - Aguarde-se.
N .° 568.282 - Sarna S. A. Servi.
ços Acumuladores Máquinas Acessório,
- Aguarde-se.
N.° 568.313 - Mesbla S. A.
Aguarde-se.
N.° 568.315
Mesbla S. A. Aguarde-se.
N.° 568.317 - Mesbla S. A. Aguarde-se.
N.° 568.318 - Mesble S. A. Aguarde-se.
N.° 568.328 - Welter Bortolotto
& Irmão - Aguarderse•
N.° 568.332 - Lanifício Sulriogran.
'dente S. A. - Aguarde-se,
N.° 568.450 - Almeida Land S, A'
Comércio e Importação - Aguarde-se.
Prorrogaçio da Marcas

N.° 559.739 - Dialop - Dianda
Lopez & Cia. Ltda. - classe 41 Prorrogue-se o registro.
N.° 539.713 - Quinicose - Breeilabor Produtos Farmacêuticos Ltda. classe 3 - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 25-2-52N.° 566.604 - Sleek - T. J.
Smith 8s Nephew Limited classe 10
- Prorrogue-se o registro.
N.° 566.622 - Bayer - Barbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft classe 2 - Prorrogue-se o registro.
N.o 566.623 - Bayer - Farbenfabrieken Bayer . Aktiengesellschaft classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.o 566.623 - Bayer - Farbenfabrieken .Bayer Aktiengeiellschaft classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N-° 566.630 - Theree Flowers
Richard Hudnut - classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N.° 566.631 - Bartini & Rossi Martini & Rossi SPA - classe 42 Prorrogue-se o registro.
N.° 566.632 - Martros - Martini
8s Rossi SPA - classe 42 - Prorrogue-se o registro.
N .° 566.676 - Peralta - Mechado
e, Cia. Ltda. - classe 36 - Prorrogue-se o registro.
N.° 566.678 - Pluvial - Imper.
meabilizantes Ceresita do Brasil Ltda.
claese 1 - Prorrogue-se o registro.
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N.° 566.952 - Omeg,a -Helios
S. A. Indústria e Comércio - classe
17 - Prorrcigue-se o registro retificando-se a data para 26-5-53N.° 566.955 - Bronzarte - Eletro
Metalúrgica Republic S. A. - classe
25 - Prorrogue-se o registro.
N.° 566.956 - jautex - Cia. Jauense de Fiação S. A. - classe 23 Prorrogue-se o registro, -N-0 566.961 - Monte Alto - Cia.
Agrícola Fazenda Monte Alto - classe 19 - Prorrogue-se o registro.
N.° 566.966 - Silitstahl Wurttembergische Metallwarenfabrilc classe 8 - Prorrogue-se o registro'
N.° 566.967 - Silitstahl - Wurt.
tembergische Metallwarenfabrik classe 11 - Prorrogue-se o registro.
N.° 566,971 - Ermeco Locação de Vagões a Transportes Ermeco
S: A. - classe 16 - Prorrogue-se o
registro.
N.° 567.018 - Walk Over - Geo.
E. Keith Co . - classe 36 - Prorrogue-se o registro.
14.° 567.021 - Milady - Antonio
puig - classe 48 - Prorrogue-se o
registro.
N.° 567.022 - Peritrate'- Warner
Lambert Pharmaceutical Co. - classe
3 - Prorrogue-se o registro com seer.
bação de contrato a favor de Warner
International Corp.
N.° 567.023 - Alke Seltzer - Miles Laboratories Inc . - classe 3 Prorrogue-se o registro sem exclusivi.
dade da palavra Seltzer com averbação de contrato de exploração a favor
de Laboratórios Miles do Brasil Ltda.
N.° 567.026 - Brio - Dormeuil
Freres S. A, - classe 36 - Prorrogue.
se o registro.
Bromo Seltzer
N.° 567.027
Warner Lambert Pharmaceutical Co.
- classe - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.028 - Federated - American , Smelting And Refining Co . classe 5
Prorrogue-se o registro'.
N.° 567.029 -_ Emblemática The Gillette Co. - classe 11 --- Prorrogue-se o registre cor.. averbação de
contrato a favor de Gillette Safety Razor Co. of Brasil.
N.° 567.036 - Rhodialgin - Cia.
Química Rhodia Brasileira - classe 3
- Prorrogue-se o registro.
N.° 567.041 - Histofer - Lab.
Loubet de Prods. Farmacêuticos Ltda.
- classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567 .042 - Bromoglyl - Lab.
Loubet de Prods. Farmacêuticos Ltda.
- classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.379 - Aliperti Siderúr
gica J. L. Aliperti S. A. - classe 11
- p rorrogue-se o registro.
N.° 567.391 - Vascotamento - D.
F. Vasconcellos S. A . Óptica e Mecânica de Alta Precisão -. classe 8 Prorrogue-se o registro considerando-se
os artigos não incluídos em outras classes.
N.° 567.394 - Accioly - peuunio
Accioly S. A. - classe 11 - Prorrogue-se o registro.

N.° 567.399 - Leite de Colônia Studart S. A. Indústria e Comércio classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.400 - Pacalonia - Studart S . A Indà§tria e Comercio classe 48 - Prorrogue-se o registro.
74 ,0 567.401 Sabocolonia Studart S. A Indústria e Comércio classe 46 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.403 - Talcolonia - Studart 3. A Indústria e Comércio t classe 48 - Prorrogue-se • sestro.

N.° 567.404 - .Kolny - Studart S.A. IndúrariJ e Comércio --1
classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.405 - Loçocolonia - Studart S. A Indústria e Comércio classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.406 - Flor de Colânia Studart S. A. Int> e Comércio classe 48 - Prorrogue-se o registro
retificando-se a datr pora 30-4-53.
N.° 567.409 - Coube Y Toro
Laboratórios Associzdos Carrano S . A.
- classe 42 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.410 - Limache - Laboratórios Associados Carrano S. A- classe 42 - Prcrrogue-se e registro.
N.0 567.429- u . Verde - Suerdieck S .A. Charutos e Cigarrilhos classe 44 - Prorrogue-Se o registro.
/sr.° 567,430 - Mercedes - Suardieck S.A. Charutos e Cigarrilhos classe 44 - Prorrogee-se o registro.
N.° 567.431 - Jair - Soerdieck S .A. Charutos e Cigarrilhos classe 44 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.432 - AGA - Suerdieck SÃ. Charutos e Cigarrilhos classe 44 - Prorrov..e-se o registro.
N .° 567.433 - Adlon - Suer.
dieck S .A. Charutos e Cigarrilha, classe 44 - )rorrogue-se o registro.
N.° 567.434 Cruz Condor Suerdieck S. A. Charutos e Cigarrilhos
- classe 44 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.436 - Nippões Suer.
dieck S.A. Charutos e Cigarrilha* classe 44 - Prorrogue-se o registro.
N.° 56 7 .437 - Brasileiros - Suerdieck S .A. Charutos e Cigarrilhos classe 44 - Prorrogue-se o registro
considerando-s• como distintiva a for.
ma do clichê'
N.° 567.452 - Reguladora - La..
boratOrios Associados Garrano S. A.
-- classe 3 - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data pua 27-1.53.
N,° 567.476 - Whirlpool
Whirlpool Corp. - classe 8
Prorrogue-se
o registro.
N.° 567.477 - Non Krush Ste.
venson 8s Son Limited - classe 23 Prorrogue-se o registro
N .° 567.495 - Margarina Demeza
- Produtos Alimentícios Certo S. A.
- classe 41 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.497 - Café do Ponto Café do Ponto Indústria e Comércio
Ltda. - classe 41 - Prorrogue-se o
registro.
N.° 567.499 - Polar - S. A. Fábrica de Linhas' Alete Marconcini classe 22 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.516 - Lucy - J. Corrêa
Avila & Cia. Ltda. - classe 48 Prorrogue-se o registro.
N.° 567.556 - Sulfationin - Pravez Recordati Laboratórios S. A. classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.557 ---- AbsteniI - Pravez Recordati Laboratórios S. A. classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.558 - Plexler Pravez Recordati Laboratórios S. A. cláse 3 - Prorrogue-se o registro.
N. ° 567.559 - Ali Desor - Pravez Recordati Laboratórios S. A. classe 3 - Prorrreue-se o registro.
N.° ' 567.560 - Adedoze - Pren
vez Recordati Laboratórios S. A. classe 8 - Prorrogue-se o registro.
N.o 567.568 - Nossa Senhora da
Penha - Cia. Industrial Além Paraíba - classe 23 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.569 - Tungsrain - Egyesult Izzolampa Es Villamossagi AT classe 8
Prorrogue-se o min"
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N.° 567 .570 - Technicolor - Tarte.
nicolor Corp. of America - classe 8
Prorrogue-se o registro.
re .° 567.571 - 3M - Minneeota
Mining And Manufacturing Co. classe 28 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.572 - Safety Walk •Minnesota Mining And Manufacturing
Co. - classe 16 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.612 - Phtalogen - Far.
henfabriken Bayer Aktiengesellschaft
- classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.613 - Acramin - Fev.
oenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
- classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.614 - Telon - Far
benfabriken Bayer Aktiengesellschaft
- classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.662
Mountain Music
- Marshall Taplow Limited - classe 42 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.670 - Olivina - Indústrias
Gessy Lever S. A. - classe 41 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.671 J 150 - S. A . Fábrica de Tecidos e bordados Lapa classe 37 - Prorrogue-se o registro,
N.° 567.676 - R 160 - S. A. Fábrica de Tecidos e Bordados Lapa classe 37 - Prorrogue-se o registra.
N.° 567.678 - R 15 - S. A. Fábrica de Tecidos e Bordados Lapa :lasse 37 - Prorrogue-se o registro,
N . ° 567.697 - Omega - Omega
Louis Brandt & Freie S. A. - classe
32 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.698 - Lion llonsanto
Chemical Co. - classe 4 7 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.699 - Rossi - Martini
8s Rossi SPA - classe 42 - Prorro.
gue-se o registro retificando-se a data
para 29-5-53.
N.o 567.699A - Manox - Hardman 86 Holden Limited - classe 1 Prorrogue-se o registro'
N.° 567.700 - Emblemática Granja Guanabara S. A. - classe 41
- p rorrogue-se o registro.
N.° 567.708 - Copacabana Palace
Hotel - Cia. Hotéis pajace - classe
33 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.721 - Vagosedina - Laboratório Hildeberto S . A. - classe 3
- Prorrogue-se o , registro.
N.° 567.768 - Sumiu. Sano - S. A'
Moinhos Rio Grandenses - classe 41
- Prorrogue-se o registro,
N.° 567.769 - Ave Sano - S. A.
Moinhos Rio Grandenses - classe 41
- Prorrogue-se o registro.
N.° 567.770 - Aquino Sano - S.A.
Moinhos Rio Grandenses - classe 41
- Prorrogue-se o registro.
N.° 567.771 - Gado Sano - S. A.
Moinhos Rio Grandenses - classe 41
- Prorrogue-se o registro.
N.° 567.837 - Ipana - Bristol
Myers Co. - classe 48 - Prorroguese o registro.
N .0 567 .856 - Desmancha Tudo
_Feliz José Dias --- classe 2 - Prot..
rogue-se o registro com averbação de
contrato a favor de Bruno Balsi Mille
Britto.
- N.0 567.858 - Filigrana - Camisaria Filigrana' Indústria e Comércio
Ltda. - classe 36 - Prorrogue.se
reeistro.
N.° 567.862 - Lord
"Elias
Bumaruf - classe 43 - Prorro-

gue-se o registro.

N.0 567.882 - Sadta Clara -- Joaquim R odriguez de Almeida -- classe
46 - Pro rrogue-se o registro.
N.o 567.883 -- Ormig - Ormig
Org anieations Mittel GMBH - das.'
i• 19 - Prorrogto-e• o migam,
•
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N.°-567.893 - Radex - Osterreichicle Amerikanische Magnesit Aktiengesellschaft - classe 4 - Prorrogue-se
o registro na classe 4•
N.° 567.897 - Mulco - Mulcca
S. A. - classe 8 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.903 - Cylcromax - F. L.
Smidth as Co- A. S- - classe 6 -Prorrogue-se o registro.
N.° 567.914 - Formi Tox - Antenor de Vivo - classe 2 - Prorroguese o registro.
N.° 567.919 - Perlex - Indústrias
Químicas Brilex Perlux Ltda. - classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.939 - Columbia Columbia Pictures Corp . - classe 8 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.94u - Tenol - Sinclair
Refining Co, - classe. 47 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.942 - Hexathion Quimbrasil Química Industrial Brasileira
S. A. - classe 2 - Prorrogue-se o
registro.
N.° 567.943 .- Previsone -7- Les
Latioratoires • Français de Chimiotherapie S. A. - classe 3 - Prorrogue-se
o registro.
Société
N.° 567.944 - Timoxyl
des Laboratoires dos Proxyteses S. A.
- classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.977 - Escobar - Eseobar
S. A. Indústria e Comércio - classe 8
- Prorrogue-se o registro.
NP 567 .998 Favorita - General
Milk Sales Inc . - classe 41 - Prorrogue-se o registro retificando-se a data
pare .18-5-53.
N.° 568.026 - Termitox - Enso
Gutzeit OsakeyLtio - classe 16 Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 27-12-52.
NP 568.043 - Ivalon - Simoniz
Co. - classe 28 - Prorrogue-se o registro.
Stromberg - GeneN.° 568.044
ral Time Corp. - classe 8 - Prorro.
gue-se o registr o.
N.° 568.045 - Metaphen Abbott
Laboratories - classe 3 - Prorroguese o registro.
N.° 568.046 - MinGdex - Laboratórios Glaxo Brasil S. A. - classe 3
- Prorrogue-se o registro.
N.° 568.052 - Tickorneter - Pitney Bowes Inc. - classe 17 - Prorrogue-se o registro.•
N.° 568.055 - Emblemática Granja Guanabara S . A. - classe 19.
- Prorrogue-se o registro.
- N.° 568.060 - Restaurante A Minhota Ltda. - Restaurante A Minhota Ltda. - Prorrogue-se o registro
(nome comercial).
N.° 568.062 - Bilac - S. A. Cia.
Cervejaria Princeza - classe 42 Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 20-7-53.
N.° 568.063 - Mundial - Pastificio Mundial S. A. - clasra 41 Prorrogue-se o registro.
N.° 568.072 - Fan - Indústrias
York S.A. Produtos Cirúrgicos - das.
se 48 - Prorrogue-se o registroN.° 568.073 - Fan -.Indústrias
York S.A. Produtos Cirúrgicos classe 48 - Prorrogue-se o regiwtro.
N.° 568.074 - Lumina - Lumina
Indústria de LâmPadas Ltda. - classe 8 - Prorrogue - se o registro.
N.° 568.075 - Toxathion - Quimbrasil Química Industri ai Brasileira
S. A. desse 2 - Prorrogue-se o registro.
N.° 568.104 - Nutritiva - Granja
Guanaba ra S. A.-- classe 41 - Prorrogue-se o registro-
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N.° 568.105 - Rações Guanabara
N.° 568.312 - Arrow - Mesbia
N.0 568.539 - Emblemática - Go.
- Granja Guanabara S. A. - classe S. A. - classe 21 - Prorrogue-se o mas Spigai as Cia. Ltda . - classe 41
41 - Prorrogue - se o registro.
registro.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 568.106 - NUtreina - Granja
N.° 568.314 - Dinamic - Mesbla
N.° 568.540 - Pirâmide - S. A.
Guanabara S. A. - classe 41 - Pror- S. A. - classe 18 - Prorrogue-se o Pirâmide Industrial e Administradora
rogue-se o registro.
registro.
- classe 11 - Prorrogue-se o registro.
N .° 568.246 - Fetofix - LaboraN.0 568.329 - Guia do Comprador
N.° 563.541 - Carlos Comes
tórios Geyer S. A. - classe 3 -- Pror- - Domingos Galante - classe 32 - Piano Brasil S. A. - classe 9
rogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
Prorregue-se o registro.
N.° 568.257 - Americano - CerâN° 568.330 - 3 Américas - SocieN.° :368.542 - Swind - Cia. Bramica Sul Americana S. A. - classe 16 dade de Ferro 3 Américas Ltda. - sileira cie Chocolates - classe 41 - Prorrogue-se o registro.
classe 5 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 568.262 - Rhovyl - Société
N.° 568.334 - Piramid - Isaias
N.° 568.547 - Alit - Eletro InRhovyl - classe 1 - Prorrogue-se o Dreizik - classe 8 - Prorrogue-se o dústria Walita S. A . - classe 8 'registe
registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 568.263 - Rhovyl - Société
N.° 568.338 - Sol - Tapeçaria
N.° 563.548 - Hawai - Cie. BraRhovyl - classe 22 - Prorrogue-se o Sol Ltda. - classe 34 - Prorrogue-se sileira de Chocolates - classe 41 registro.
o registro.
Prorrogue-se o registro.
N. ° 568.264 - Rhovyl - Société
N.° 568.370 - Emblemática N.° 568.550 - Douglas - Cia. BraRhovyl - classe 23 - Prorrogue-se o Wertheimer Freres Inc. - classe 48 sileira de Chocolates - classe 41 registro.
- Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 568.265 - Rhovyl - Société
N.° 568.371 - Thor - The BorN.° 568.551 - Sensação - Cia.
Rhovyl - classe 28 - Prorrogue-se o den Co. - classe 1 - Prorrogue-se o Brasileira de Chocolates - classe 41
registro.
registro contrato de exploração a favor
N.° 568.266 - Prolabo - Prolabo de Alba S. A. Adesiva e Laticínios - Prorrogue-se o registro.
N.° 568.807, - Weril - Indústria
Société Pour La Fabrication Et La Brasil América.
Brasileira de Instrumentos Musicais
Vente Des Produits Et Appareils De
N.° 568.415 - Colombo - Helios Weril Ltda. - classe 9 - ProrrogueLaboratoir Rhone Poulenc - classe
8 - Prorrogue-se o registro retifican- S. A. Indústria e Comércio classe se o registro.
17 - Prorrogue-se o registro.'
Prorrogação de Expressão de Propa"
do-se a data para 10-4-53.
N.° 568.268 - Prolabo - Prolabo ' N.° 568.417 - Helios Holios
geada
Société Pour La Fabrication Et La S. A. Indústria e Comércio - classe
N.° 567.037 - Rhodia a marca de
17
Prorrogue-se
o
registro.
Vente Dos Produits Et Appareils De
N.° 568.418 - Emblemática - confiança também a serviço da veteriLaboratoir Rhone Poulenc - classe
Needle
Industries iLimited - classe 12 nária - Cia. Química Rhodia Brasilei10 - Prorrogue-se o registro retificanProrrogue-se
o registro com averba-' ra - classe 2 - Prorrogue-se o regisdo- se a data para 10-4-53.
ção
de
contrato
de
exploração a"favor tro.
N.° 568:269 - Prolabo - Prolabo
N.° 568.531 - Pá de Arroz Lady
Société Pour La Fabrication Et La de Linhas Corrente S. A- Sucessora de o melhor e não é o mais caro - PerVente Dos Produits Et Appareils De Cia. Brasileira de Linhas Para Coser. fumaria Lopes Indústria e Comércio
N.° 568.419 - Emblemática - J.
Laboratoir Rhone Poulenc - classe
S. A. - classe 48 -.Prorrogue-se o
14 - Prorrogue-se a registro retifican- 8s P. Coets Limited - classe ?J. - registro.
Prorrogue-se
o
registro
com
averbação
do-se a data para 10-4-53.
Prorrogação de Frase de Propaganda
N.° 568.270 - Prolabo - Prolabo de contrato a favor de Cia. Brasileira
NP 567.024 - Toddy não tem nem
Société Pour La Fabrication• Et La de Linhas Pare Coser.
pode ter similares - Cia. Anma Toddy
N.
°
568.430
Super
Atic
GeorVente Des Produits Et Appareils De
Venezolana - classe 41 - ProrrogueLaboratoir Rhone Poulenc - classe ges Benguerel Fils as Co. -- classe 8 se o registro.
Prorrogue-se
o
registro.
15 - Prorrogue-se o registro retificanN.° 567.861 - Caravela não tem
NP 558.443 - Deutsche Grammodo-se a data para 10-4-53.
medo de égua - Cia. Fiação e TeceN.° 568.271 - Emblemática - So- phon Gesellschaft - Deutsche Gram- lagem Assumpção - classe 34 - Prorciété Des Usines Chimiques Rhone mophon Gesellschaft GBMH - classe rogue-se o registro.
Poulenc - classe 3 - Prorrogue-se o 8 7- Prorrogue-se o registro.
N.° 567.995 - Primeiro Encerado
registro.
N.° 568.447 Bigorna - Almeida Plasti - São Paulo Alpargatas S . A.
NP 568.273 - Nerane - Cia. Bra- Land S. A. Comércio e Importação - - classe 34 - Prorrogue-se o regissilaira Rhodiaceta Fábrica de Raion - classe 1 - Prorrogue-se o registro..
tro.classe 22 - Prorrogue-se o registro.
N-° 568.448 - Emblemática - AlN.° 568.302 - Chama constante
• N.° 568.287 - Sunsweet - Suns- meida Land S. A. Comércio e Importa- num instante - Cia. Brasileira de Gás
weet Growers Inc. - classe 41 - ção - classe 2 - Prorrogue-se o re- - classe 47 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
gistro.
NP 568.316 - Qualidade e bom
N.° 568.304 - Caixinha de Música
N. ° 568.451 - Emblemática - Al- gOsto não custam mais - classes 2 - Helena' Guimarães Galo - classe meida Land S. A. Comércio e Impor- 4 - 8 - 9 -- 11 - 12 - 13 - 14
32 - Prorrogue-se o registro.
tação - classe 1 - Prorrogue-se o re- 15 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24
N.° 568.311 - Arrow - Mesbla gistro.
26 - 28 - 30 -- 34 - 35 - 36 S. A. - classe 7 - Prorrogue-se o reN.° 568.452 - Emblemática - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 gistro.
Almeida Land S. A- Comércio e Im- 43 - 46 - 48 - 49 - Prorrogue-se
portação - classe 8 - Prorrogue-se o o registro.
registro.
Prorrogação de Insígnia
N.° 568.47 7 - Neobor - Borax
Borax
Consolidated
Limited
classe
68.303 - Marpimente - MarN.°
5'
inipdsto de Renda
1 - Prorrogue-se o registro.
tins Pimenta tis Cia. Ltda. - classe 41
N.° 568.478 - Palmolive - Colgate - 42 - Prorrogue-se o registro.
- Regulamento aprovado peio
- Palmolive Co. -.classe 46 - ProrProrrogação de Nome Comercial
Decreta a.* 36 773, cle 13-1-55
rogue-se o registro.
° 566.592 - Schiavone ImportaN.°
568.479
Palmolive
Colgate
N.
DIVULGAÇÃO N.. 716
Pahnolive Co. - classe 11 - Prorro- dora S. A. - Schiavone Importadora
gue-se o registro.
S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 567.677 -,- Cia. Hoteleira do
N.° 568.481 - SR - Lever Brorffew ve$ kee
thers Port Sunlight Limited - classe Brasil - Cie. Hoteleira do Brasil 3 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registroA VENDA
N.° 568.482 - Boraxo - Borax
N. ° 568.333 - Laboratório Zern.
Consolidated Limited - classe 46 - beletti S. A. - Lab. Zambeletti S. A.
lkofio de Vendam Av. Ftodrigue*
Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
Alvea, 1
568.483 - Vacrit - Hepworth Prorrogação de Título de Estabeleci-.
as Grandage limited - classe 6 mento
Aonde 1 - KIlaiattrie
Prorrogue-se o regista.
N.° 566.614 - Lençóis Paulista S.
N.° 568.485 - Wincharger Win- Paulo Vienense - Cia . Cervejaria
da Pateada
charger Corp. - classe 6 - ProrroBrahma S. A. - classe 33 - Prorrogue-se o registro. '
Aamhde-ae a pedidos pelo ridrsigo
gue-se o registro.
de ReembOlso Poetai
N.° 568.538 - Musicais - Cia.
N.° 566.615 - Agudos São Paulo
Brasileira de Chocolates - classe 41 Vienense - classe 33 - Prorrogue-se
•••nffinawaimeieneweur lume.
- Prorrogue-se o registro.
o registro.
1.1.• MED.,
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MARCAS DEPOSITADAS
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Public/sedo loato de aebrç o com o art. 130 da °Migo da Propriedade Industrial. Da data da pubtleaglio começará a
Garrar o prazo da Oe dias para. deferimento do pedido. Durante éase prazo poderão apremontar suas o= ao Dapartemausiabes
llaotonal da Preprieda4e Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conseasito do .'requerido
Termo n° 568 .335, de 5-12-1962
Paulo Garcia
Estado da Guanabara

VERMELHO

e
(

o
1-e
a,

reElrei. /*‘.
.; .'
OIRO

quina, água de rosas, água de elfazequina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantina&
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, emas,
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e eia pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes laçais/cates,
es.úncias, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele. e para base
de pó de arroz, esmaites para unhas,
escavas para dentes, cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o- cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquidas dentifrícios, em pasta, em
sabão. em creme, em elixir e em pó.
líquidos pára ondulação permanente.
lixas para unhas, tugi& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
para pó de arroz, papéis Perfumados
carminados, e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza;
mento da
utis. pon-pons, pó de
arroz

Classe 48
Para disringuir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiseat, água
de beleza. água fadai, água de lavanda,
água de colônia, arminhas, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas.
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas, cujos e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes em
lentilhas,' em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental
depilatórios, desodorantes, di ;solventes,
Termo n° 568.337, de 5-12-1962
Construtora Limoeiro Limitada .
essenclas, extratos estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
Estado da Guanabara
de pó de arroz. eimaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, losekes, liquidas dentifricios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação. permanente,
lixas para unhas, !Nu& óleos para o
Brasileirs
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. Retróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
Classe 16
carminados, e com pó de arroz, pentes,
Para distinguir; — Os seguintes matepomadas perfumadas para o embelezatinis para construções e decorações:
mento da cutis. pon-pons, pó de
Rodutos de base asfáltico, material
arroz
is•ilanto contra frio e calor tijolos,
pt adidos para tornar impermeabilizantes
Termo ns 563.336, de 5-12-1962
as argamassas de cimento e cal hidráuPaulo Garcia
lica, tubos para concreto, argila, areia,
Estado da Guanabara
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolastes. placas para pavimentação, te111xs. estacas, cal, telas de metal oeste
c4 nstruções. postes de concreto. cimento, peças ornamentais de cimento ou
gt sso para tetos e paredes, lamelas de
mal. madeiras para construções. soleiras para portas, vigamentos e caibras,
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
janelas, batentes, colunas, balaustres,
lairilhos, azulejos, mosaicos, manilhas
forros, lambris, frisos. portas. portões
glacies, esquadrias, calhas, tubos de
vi ntilação, luvas de junção. chapas
Classe 48
Para dist.nguir artigos de toucador e pura coberturas, corrimão, estruturas
perfumarias em geral: Almiscar klua metálicas, grades ou telas de arame
de beleza água fadai, água de lavanda
para 'urros ou armações para
construções
água de colônia, arminhas, água de

Indústria

Tèrmo n° 568.338, de 5-12-1962
Tapeçaria Sol Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 568.341, de 5-12-1962
Soares da Costa Comércio e Indüstris
de Madeiras Limitada
Estado da Guanabara

PRORROGAÇÃO •

SOL

'pg,- g ffl sts,

inclustria Brasifetrai,
Classe 34
Para distinguir: Tapetes, cortinas e panos para assoalhas e pardees, linóleos,
oleados e encerados, inclusive para intalações hospitalares
Prorsogação -

oareg

r-Ida

eta

Termo n° 563.339, • de 5-12-1962
Marcus Vinitius de Albuquerque e
Classe 4
Mello, Paulo Pinheiro de Andrade c Para distinguir: Madeiras brutas e apta
Samuel Kauffmann
nadas
Estado da Guanabara
Termo n° 568.342, de 5-12-1962
Soares da Costa Comércio e lndilstria
de Madeiras Limitada
Estado da Guanabara
Classe 16
Para distinguir: Aduelas, caibras. cala
xilhos, esquadrias, forros, frisos, lanelas, alizares, persianas portas, pisos,
Industrio Brasileira
marcos, molduras, tacos, venezilanas, via
gamentos, ripas, rodapés e compensados
Classe 40
Termo n° 568.343 de 5-12-1962
°tileis,
Armários, assentos, balcões
Promotora de Melhoramenbanquetas, bancos. camas, cadeiras. Promeg
creado-mudos, cristaleiras, colchões de tos do Estado da Guanabara Limitada
Estado da Guanabara
mola, conjuntos de copa e casinha,
cadeiras giratórias, dispensas dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida, galerias,
mesas, móveis para jardim mesinhas,
móveis para hall, móveis estotadoes,
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras,
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços. Colchões,
Classe 32
caixas e móveis para aparelhos radio- Para distinguir: Um jornal impresso
fônicos, móveis para terraço, sofás- ca
Termo n° 568 .344, de 5-12-1962
mas, estrados de camas, acolchoados,
porta-vasos, divans, almofadas, tra- Sindicado dos Empregados no Comércio
do Estado da Guanabara
vesseiros, cômodas e discotecas de
Estado da Guanabara
madeiras

JORNAL DO
4:. CENTENÁRIO

Termo n° 568.340, de 5-12-1962
Gutemberg José Barbosa •
Estado do Rio de Janeiro

JORNAL
SEC

Classe 32
Para distinguir: Um Jornal
'

Indústria Brasileira

Termo n.° 568.345, de 6..12-62
Carvalho 8 Borges Ltda.
,

Classe 48
Para distinguir: Brillusestina, óleo de baboza, óleo de mutamba, óleo de &o e
'de lavanda, loções, extratos, talcos, pó
de arroz, quina petróleo e petsliec, água
mentolada, tônico para cabelo, água de
colônia, laqaè, fixador, leite de rosas,
chalupa° hené

aRLERIFF DOS
MT:o. e o .7
Ceará
Classes: 6, 8, 9, 14, 15, ?.1. 33 e 40
Titulo de Estabelecimento •
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Tércno n.. 568.352, de 6-12-62
Frei'x Ltda.
Cunha £5
Bahia

Termo n.° 568.346, de 6-12-62
t...arv,, 6 Borges Ltda.
Ceará

• Termo n.° 568.357, de 6-12-62 —
Cunha 6 Freitas Ltda
I3ahia

Abril de 1953
Termo n.9 568.370, de 6-12-62 .
• Wertheinu.sr Freres, Inc.
Estados Unidos da América

V I .6 R I A

-;69,197a,

ara.stietra
Classes: 6, 8, 9, 14, 15, 21, 33 e 40
Titulo de Estabelecimento
Irmãos Carvalho Ltda,
Geará

uasse
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe

25 daotz£

• Tên-no n.9 563.358, de 6-12,62

'T'4rmo a.' 568.353, de 6,12-62
Cunha 6 Freitas Ltda.
Bahia

Viúva S:Ivio Orlandi 6 Fr.hos Ltda.
M.aas Gerais

'0104454E7E
ORLAM!~

Nome Comercial
rférmo n.° 568.348, de 4-12-62
Irmãos Carvalho Lida,
,

Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 568.359, de 6-12-62
Luiz Braga França Ferreirr
Geará
Ceará
Casses: 6, 8, 9, 14, 15, 21, 33 e 40

Titulo de Estabelecimento
Classe 41
Artigos da classe

Termo n.9 568.319, de 6-12-62
Antonio Alfonso de Albuquerque
Ceará

Termo n.9 568.354, de 6-12-62
Cunha •S Freitas Ltda.
Bahia

1

Classe 33
Sinal de propaganda

Classe 48
Pó de arroz
Termo o.' 568.371, de 6-12-62
The Borden Company
Estados Unidos da América

THOR
Classe 1
Produtos quenicos para uso ea, oficinas
de fundição, a saber: aglutinantes de
resinas sintéticas para machos, enduradores de Machos e de moldes, umectan„
tes, massa para machos, resinas de.
fundição e semelhantes
Termo 11.9 568.372, de b-12-62
Sherrnan Produtos FarrnacéutIcos. Ltda.
Rio de janeiro

~Ao
ihestria
l'21aaile.tra
Classe 3

Um produto faanacei-tico
Tércno n.9 568.368, de 6-12-62
José .Alves Pinheiro Júnior e Octávio
Termo n.• 568.373, de 6-12-62
José Ribeiro Filho
Sherman Produtos Farmacetticos Ltda.
Guanabara
Rio de 'janeiro
Classe 8
Artigos da classe

SHERISAFILINA.
OLDUVRIA

Termo n.9 568.350, de 6-12-62
M. Lamboglia
Cia. Ltda.
Ceará
Classe 41
Artigos da classe

•drATAril
fiLiffil

Termo n.9 568.355, de 6-12-62
Cunha ,6 Freitas Lida,
Balda

Classe 32
Reportagem, romance e filme cinernata.
gráfioo

Têrmo n.° 568.374, de 6-12-62 •
Donaldson Company. • Inc.
Estados Unidos da ?inerica

Termo n.9 562.369, de 6-12-62
Maria "Nazareth de Bragança Pereira e
Elisa Gomes dos Santos Silva
Guanabara

DONALDSON

mwolv.rETA

Classe 8
Aparelhos purificadores de ar

ind. brasileira

Termo n. 9 568.375, de 6-12-6^
Donaldson Company. Inc.
Estados Unidos da America

Classes: 12. 13, 14, 22, 23 24, 26

28. 29, 30, 31: 34: 36; 37; 38. 48 e g'
Titulo de Estabelecimento

Termo a' 568.351 de 6..12-62

'

mem onns ame =MD .••n•

••••• nn••••n ••••

Cunha 6 Freitas Ltda.
Bahia

DONACLONE

Classe 41
Artigos da classe

Classe 8
Aparelhos purificadores de ar

Wrrno n.9 568.356. de 6-12-62
Cunha 6 Freitas Ltda.
Bahia

Termo n. 9568.376, de 6.12-62
Aristides Denes
Ch. Ltda.
Paraná
-

P E' R A 1) O . R
ncf.%brastleira
wsr

Classe 41
.

Artigos da classe

eanatota

easse 3
Um produto fanna.eutico

IP?

lese

g.

a

Classe 41
Artigos da classe

.60 Ir.

-

1;%110:4,1maa

k2aNSC

Para distinguir: Cervejas, eognac. vtaguardentes, licores. aperitivos,
pernet. whisky, kumel. vermouth, bran
dy rum, bitter, vinho, quinado, vinho
espumante, piperrnint. gin. punch, genebra. atriz: arear e suco de frutas cora
álcool

MOJSTRIA ORASt1E24

Classe 36
Artigos da classe

Tèrça-feira 2
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Tércno n. 9 568.-115, de 6-12-62
papel carbono, perfuradores, pastas
para escritórios e para desenhos. pa- Hélios S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
pel carbono, perfuradores, pastas para
escritórios com fechos de metal, porta.
tinteiros, porta-lápis, porta-canetas. por..
ta-carimbos, porta-cartas, porta-blocos,
penas. prensas, prendedores de papéis, I
PRORROGAÇÃO
percevejos, reguas, stencis, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para es.
crever. tiralinha, tintas para carimbos,

Abril de 1963 1067
Termo n.° 568.424, de 6-12-62
Tipografia Mercantil S. A.
Rio Grande do Sul

Termo n, 9 568.419, de 6-12-62
J. e P. Coats, Limited Escócia
PRORROGAÇÃO

LIVRARIA ,PAPELARIK,,\,
TIPOGRAFIA E ARTES GRÁFICASli

mil

tintas para duplicadores, tintas para impressão. tintas para desenhos, aparelhos
de tirar cópia- ,} -Çtéis de tintas para
escrever e de e'è
máquinas de endereçar. ni;.,
registradoras
Classe 32

C0LOM

RE

Para d,stinguir: Almanaa,ues, agendas,
anuários, álbuns impresos, boletins, caINDilSTRIA IMAS/LEIRA.
tálogos ,edições impressas, folhetos, Jornais, livros, impresos, ' publicações, irapressas, revistas, órgão de publicidades,
programas radiofônicos e rádio-televiClasse 17
sionados, peças teatrais e cinematográfi- Para distinguir: Fitas para máquinas
ficas, programas circenses
de escrever, *de contabilidade e outras
da indústria e comércio da depositante
Classe 38
Termo n.° 568.416, de 6-12-62
Aros para guardanapos de papel
João Francisco Gouvea
aglutinados, áluns (em branco), alhuns
São Paulo
para retratos e autógrafos; balões (exP ALVORADA ZONA OBSTS
ceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochoClasse 32
ias não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
Um jornal
para cigarros, calcos de tipografia de
Termo
a.*
568.417, de 6-12-62
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, caclerneys, cader- Hélio& S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
nos caixas de cartão, caixas para pacopelaria, cartões de visitas, cartões
merciais, cartões índices, confeti, carPRORROGAÇÃO
tolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegráSicas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; Rilhas índices.
FITAS PARA MAOL.INAs
'Olhas de celulose; guardanapos; livros
DE ESCREVER
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentoe
de papel transparente; pratos, papaINDÚSTRIA BRA5ILE11115.‘
nos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
Classe 17
para forrar paredes, 'papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de Para distinguir: Fitas para máquinas
seda, papel impermeável, papel em bo- de escrever de contabilidade e outras,
bina para impressão, papel encerado. da indústria e comércio da depositante
papel higiênico, papel impermeavel
Termo n. 9 568.418, de 6-12-62
para copiar, papel para desenhos, paNeedle Industries Limited
Inglaterra
pel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulho,s, papel celofane,

ND

•

PRORROGA0

papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
fabric a de papel

\*,
FOTO ALEGRS - RIO GRANDE DO stril

a
nrou'-̀;:.,„0.
(:— ':-..p.ik13 714e .
.......c........, ..

Classe 31
Para distinguir: Cordoalha e barbc....as

Classes: 32, 33 e 50
Titulo

Tármo n.° 568.420, de 6-12-62
Gomes, Spigai ã Cia. Ltda.
São Paulo

Termo n.° 568.425, de 6-12-62
Produtos Químicos La g ar Ltda,
São Paulo

Comom L)
r" In

diistria Brasi.1 eira'

Classe rr
Para distinguir: — Combustiveis, !abria
ficantes, substâncias e produtos destld
nados a iluminação e ao aquecimento::
Álcool-motor, carvão a gás, hidrocarbo.
retos, gás metano, butano e propano,
gás engarrafado, gás liquefeitos, gaso1Ma, graxas lubrificantes, óleos combus•
tiveis, óleos lubrificantes, óleos destinados a iluminação e ao aquecimento(
óleos para amortecedores, petróleos e
querosene

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bom
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, carameios, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops, doces de leite, simples e
compostos, doces de frutas em coaservas, preparadas em massa, em calda,
em compotas e em geléias, doces, doces
gelados, doces de amêndoas, de amen.doira de nozes de castanha, e de fruTermo n.° 568.426, de 6-12-62
tas secas, cobertos com chocolates, frutas secas, passadas e cristalizadas, ge- Cia. de Indústrias Brasileiras Cibrás
S.A.
léias, goma de mascar, pralinés, pasti.
São Paulo
lhas, puxa-puxa, pirulitos, pudins, panetones, sorvetes ,torrões, torradas
Termo n. 9 568.421, de 6.12..62
Odorante Octávio Tavano
São Paulo

1NDI•CAPICs
In chistria
Bradi. eira
Classe 10
Para distisguir: Aparelhos cirúrgicos
para indicar a localização de ápse infectado
Termo n.° 568.422. de 6-12-62
Ramon Farre Martinez
São Paulo -

MLAÇÃ LC PA RAU° JFI
Classe 41
Maçã cristalizada
Têrmo n. 9 568.423, de 6-12-62
Ho Chen 'Chung
São Paulo

fr
FI Z 7, ALAN DIA,

Classe 41
Classe 50
Classe 12
Para distinguir: Bilhetes de loterias,
Para distinguir: Agulhas, agulhas de
cartões de visitas, folhinhas, impressos croché, agulhas de tr1c6 e sovelas useeia geral, músicas impressas, passagens,
das para trabalhos de bordado

AS T ER\
In
cllistria
Brasileira
fi
t

1310 ACUMULA IA )..„

Classe 32
Para distinguri: Programas radlofecte
cos de televisão, teatrais e circenses
Tármo n. • 568.427, de 6-12-62
Launes — Administração e Participa.
ções Ltda.
São Paulo

"Là1II NE9)
40 Paulo—Capital

Classe 33
Administração e participações
Termo n.° 568.428, de 6..12-62
Max Loweristein S. A. Fábrica Aliark
• . ça de Artefatos de Metais
São Paulo

-ARMA—REDE

Brasileira
, Indástria
.
Classe 11
Expressão de propaganda
Tèrmo n.° 568,429, de 6-12-62
Triunfo Conservação de Elevadorea
Ltda.
Guanabara

flvnN iro km-

— um
ttk t vont*

Para distinguir: Lanches, refeiçdoes,
Classe 8
turas e salgados: croquetes, churrascos, Conservação e reparos de elevadoree
cochinhas, carnes, empadas, omeletes, cora fabricação e venda de pequenas
pastéis, salsichas, sanduíches e MINI
pneke pisa as raescnas
saladas

•

1068 Terça-feira
Termo n.° 568.430, de 6-12-62
Georges 13enguerel Puis as Co.
Suiça

SUPER ATIC
PRORROGAÇÃO
Classe 8
-Relógios, maquinismos de relóg:os, ias_
trugmentos de alarme •e marcadores de
tempo e de velocidadeacronômetros, despertadores de bolso, maquinismo de
relógios, mostradores de . relógios, pèn,
dulos, reguladores d relógios
Termo n.° 568.431, de 6-12.-62
Laboratório Mercex radz.
Guanabara

Polivin -.B12 »
indústria Brasileira
Classe 2
Um produto veterinário
Têrmos,ns. 568,432 e 568.433, de
6-12-62
Docol S. A. Indústria e Comércio
Satna Catarina

DOCOL
indústria Brasileira

MARIO OFICIAL: (Seção III)
foices, fechos de segurança para por- I
tas e ¡anelas, enxadões, guarnições'
de metal, grelhas, garfos, ganchos para
quadros, grampos para emendas de
correias. guarnições de metal para máquinas; guarnições de metal para banheiros e bidês, grosas, grampos para
andaing es, jarras, limas, laminas para
barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
e números de metal, limatões. leitewas,
ladrões e espalhaclores para mictórios,
levantador para vidros de caminhões.
automóveis e para veiculos em geral.
luvas para bombas d'água. luvas de metal rosqueada para unir as partes laterais do eixo, malhos, machadinhas,
molas para portas. martelos, marretas.
marmitas. maçanetas. molas de vae e
vem, molas para rodas, martelos para
cosinhas. mossas. mancais para rodas,
molas para cadeiras giratórias, matrizes,
navalhas para barbear, puas, pás picaretas. pregos. picões, ponteiras. paraf&
sos. porcas. pratos, porta-galo. portapão porta-loias, porta-frios, paliteiros,
podões, porta-chaves, potes, protetores
para calçados, porta-copos, peças para
amortecedores de choques, peças para
caixa de direção, peças para bielas,
peças para barra de . tensão, pinos
excatricos para veículos (pivô), peças
paia mecanismo e partida, aças para
ponta de eixo dianteiro, panelas, partatoalhas, . postes de metal, pinos pinos
de direção, pinos de molas, parafusos.
pernos trincos, tubos para encanamento., terminais para 3e tensão
verrumas, válvulas sa Jatarias para d ascarga automáticas nas sentilhas casos.
embalagens de metal
Classe 10

!Para distinguir: Abaixa-linguas, abreI bocas, adenótomos, afastadores, agraClasse 11 • fos. agrafos para ossos, agulhas para
Para distinguir: Ferragéns e ter:ara-a injeção, algodão hidrófilo alicates,
eia outras classesa-acessónos para vea amalgamas. aparadores, aparadores pa
calos, alicates alicates cortantes. anci- ra fins médico-cirúrgicos, aparelhos panhos, alavancas, arrebites, arruelas: ar- ra massagens, aparelhos de pressão argolas. aldravas, armações de metal,; terial, aparelhos de diatermia, apare
abridores de latas, arames lisos e lar- lhos de raios ultra-violeta. aparelhos de
pados, aparelhos de chá e café, assa- raio X. aparelhos de
infra-vermelho,
deiras, açucareiros, almotolias, arpões.
arpões de carregar, arcos de serra; aparelhos surdez, assentos para enfêrbrocas, bigornas. baixelas, bandejas. Imos, ataduras, bisturis, cadeiras para
bacias, baldes, boinbonieres; bridões clinica, cambraia hidrófila. canulas, capara animais, ales. bebedoures, bolas taplasma de .feltro, catgut, cera lamide aço, colheres para pedreiros, cadea- , nada, cera para incrustações e articulados, correntes, cabides. caixas de metal i ções, cora colante. cintas para fins clipara portões chaves, cremones; anzóis., nicos, cintas umbelicais, colheres corarcos de pua. chaves de parafusos, ca- tantes, compressas de tecidos, costótelotas, conexões para encanamentos. 1 mos. curativos cirargicos, caretas, dencaixas de metal, chaves de fenda. cha- I tas artificiais, dentaduras. depressores,
ves inglesas. cabeções, canecas, copos, I dilatadores, drenos, duchas vaginais,
cachepots, centros de mesa, coquetelei- elevadores, espartilhos, espéculos vagiras. caixas para acondicionamento de nais, esponjas clinicas, estufas, espátualimentos. caldeirões, caçarolas, chalei- las, escalpelos. escopros, extratores, esras, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros; cavadores,, fios de linho para feridas,
• coadores, 'colheres, cavadeiras, canos de ifacas, ganchos para músculos calaçaescape de metal. catracas, corta arames, metros, gazes, godivas. goivas, gesso,
cadinhos, carretilhas, cabos de metal. grampos para soturas, guta-percha, hischuveiros comuns, crivos, cruzetas, cur- j terômetros, irrigadores, instrumentos civas, curvas de reforço, calibradores. rúrgicos ara oerações. ligaduras de câcanos, canos, chaves de boca. chaminés nhamo, liquido e pós para limpeza e
'de metal, canivetes, distintivos, &scan- polimento para fins odontológicos, lixa,
ao para talheres, dobradiças, enxadas, luvas e dedeiras de borracha, limas para
esferas, engates, esguichos, enfeites para , ossos, lancetas, massas plásticas para
arreios e enfeites para automóveis, es- fins odontológicos. máscaras para anestribos, espumadeiras, xtensões, enxada
ilhas. enxós, esporas, engrenagens; bo- tesia, mesas de operações, mesas para
tões de metal folhas de metal asse en- 1 curativos, martelos, olhos artificiais,
volve as molas e protege contra o pó I placas para ossos, pontas de guta-pere ferrugem, folhas de metal que pro- cha para obturações de canais. porcetege, as molas contra o pó e ferrugem, lana, protetores para seios, pincéis paformões, ferros de cortar capim, ferra ra garganta, pinças anatômicas, protelhos, facas, facões, fechaduras, funis; tores, rolos cirairgicos de lã de pau,
fôrmas para doces, e bolos frigideiras, rugo e rodas para desgaste dentário, te. fruteiras, fivelas e fechos pare malas tescópio, bugia, ruginas sarjadeiras,
"e pastas, freios (para animais), ferra- sandaraca, meda e crias para soturas,
vam para aparelhos de bidês, ferradu- sacos para gelo „e bolsas para água
ras para animais, frisos, fôrmas, ferra- quente, sondas, seringas para lavagens
' tens para tetos de cabine de caminhões, , e injeções, serras, serras para raquie-
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Comia, tampões higiênicos preseavativos alm.—leite, termômetros, tesouras.
toalhas higiênicas, ventosas, verniz iso-

Termo n.° 568.440, de 6-12-62
jervis B. Webb Atnericas Company
' Estados Unidos da América

lante para fins odontológicos
Térmo n.° 568.434, de 6-12-62
Armando Scorsoni .
São Paulo

SALTO G.RANDE

lnes-r i n Brneilelrn

PRORROGAÇÃO

DOG' MAGIC
Classe 21
Carros transportadores
Termo na 568.441, de 6-12-62
ervis B. Webb Americas Company
Estados Unidos da América

Classe 42
Aguardente, baer, vertnouth, vinho, cerveja, gin, conhaque e Lasque

TOWMATIC

Tèrmo n.° 568.435, de 6-12-62
Cerealista Manha Ltda.
São Paulo
ériereit atedia,

classe e
Controels elétricos de despacho para
transportadores
Termo n.° 568.442, de 6.12.62
Jervis B. Webb Americas Cotnpany
Estados Unidos da AnuSriro

Indústria Brasileira

.
Classe 91
Arroz, feijão, farinha, milho, grão de
bico, lentilha, ervilhas secas, tapioca,
trigo
Têrtno n.° 568.436, de 6-12-62
Presentes Rosane Ltda.

t*C

Br

n ira
ase

PRONTOW
Classe 21 ,
Tratores autopropulsionados para vagonetes ,providos de um sistema automático de contrôle de direção
Termo n.9 .568.443, de 6-12-62
(Prorrogação)
Deutsche Grammophon Gesellschaft

-naúst
- rC "ja sas c I 3
Alemanha
Para distinguir; joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
imitações, usados corno adornos, pedras
NORROGACÃO
preciosas trabalhadas e suas imiatções.
-Nets chi Grameophoa Gesellschaft
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abotoadaras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, correnClasse o
tes, estojos para joias e- argolas
Aparelhos, instrumentos e máquinas
para gravação, reprodução ou multipli..
Tèrmos as. 568.437 e 568.938, de
cação da voz e da música e respectivas
6-12-62
peças, especificamente; máquinas falanSão Paulo
tes, pick-ups elétricos ou mecânicos,
agulhas, discos, estojos para máquinas
falantes, instalações para guardar dia1 coa dispositivos para trocar discos,
limpadores de discos, aparelhos de rá.
dio, alto falantes, microfones e ampliindústria Brasileira
ficadores
Franz Teichert
Térnios na. 568.444 e '568.445, de
Classe 42
6-12-62
Bebidas alcoólicas em geral: Cervejas,
Dobimar Von Katneke •
bitter, vinhos, aguardentes. licores, apeAlemanha
ritivos, fernet, whisky, kumeu, vermouth cognac, brandi, rum, vinho quinatio, pipermint, gin, punch genebra, aniz
nectar e suco de frutas com álcool
Classe 41
Vinagres

ndaiáo

DELTA

Vamo na 568.439, de 6-12-62
(Prorrogação)
The Firestone Tire & Rubber Company

Estados Unidos da .kinerica

PRORROGAÇÃO

Classe 41
Batatas comestveis
Classe 45
Batatas para plantio
Termo n.9 568.446, de 6,12-62
Laboratório Letal de Alexiades Hnos.
Ltda.
Colombta

ANTIBYX1NA ALEX
Indústria Brasileira

Classe 39
Aros de bor, acha

Classe 3
Produto farmacêutico indicado no trasarrento das tráqueo-bronquites e suas
manifestaçõas

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção (II)

Têrça-Teira z

'A

Termo n.° 568.382, de 6-12-62
Classe 35
Perfumaria Lopes Indústria e Comércio Aros para stuardanapos de papel
S. A.
aglutinados, áluns (em branco), álbuns
Guanabara
para retratos e autógrafos: babes (exceto para brinquedos), blocos para
7.01 Yrand
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuLaboratorio Lebolessel S/A.
ras não impressas; 'cadernos de acrePRORROGAÇÃO
ver, capas para documentos, carteiras
Rio de Janeiro
para cigarros, calcos de tipografia de
Sabonete DORIS
papel ou papelão, cápsulas de papel,
INDUSTRIA BRASILEIRA
de papelão, cadernetas, caderPreço por preço é o melhor! caixas
- Classe 3
nos caixas de cartão, caixas pa . a paArtigos da classe
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, contei. carTermo n.° 568.378, de 6-12-62
tolina, cadernos de papel melimetrado
Laboratório Labolessel S. A.
Classe 48
e em branco para desenho; cadernos
Guanabara
Expressão de propaganda
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegráMcas, caTermo
n.°
568.383,
de
6-12-62
Indústria de Espelhos Nossa Senhora dernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. envólucros para chada Conceição S. A
Indústria Brasileira,
rutos de papel, encadernação de papel
São Paulo
ou papelão, ettiquetas; fôlhas indices,
fOlhas de celulose; guardanapos; livros
Classe 3
Artigos da classe
não impressos, livros fiscais, livros de
XSTRIA rE ESPELHOS
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
VOSSA SE:EORA COE,
Termo n.° 568.379, de 6-12-62
de papel transparente; pratos. papel:CEIÇA0 r.
Perfumaria Lopes Indústria e Comércio
nos, papéis de estanho e de aluminio,
S. A.
papéis sem impressão, papéis em branco
Guanabara
para 'impressão, papéis fantasia, menos
Nome comercial
para forrar paredes. papel almaço com
PRORROGAÇÃO'
Termo n.° 568.384, de 6.-12-62
ou sem pauta, papel crepon, papel de
Indústria de Espelhos Nossa Senhora seda, papel impermeável, papel em boda Conceição 5, A.
bina para impressão, papel encerado,
São Paulo
papel higiênico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
VOSSA szvonA rA
papel para encadernar, papel para esCONCEIÇXO
crever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane,
J.nclár.strie Brasil eia • ts •
papel celulose, papel de linho, papel
INDÚSTRIAS
absorvente, papel para embrulhar taBEIJAFLOR s./à;
baco, papelão; recipientes de papel, roClasse ls
Espelhos
setas de papel, rótulos de papel, rolos
R.S. JAN VARIO. 433
de papel transparente, sacos de papei,
Termos os. 568.385 a 558.389 ,de
.serpentinas; tubos postais de cartão,
6-12-62
tubetes de papel
-Lutcher S. A. — Celulose e Papel
Classe 48
Classe 32
São Paulo
Artigos da clas se
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacioTermo /2. 9 568.380, de 6-12-62
nais e estrangeiros, publicações impresPerfumaria Lopes Indústria e Comércio
sas, revistas. Propaganda em rádio,
S. A.
televisão, Jornais, programas radiofôniGuanabara
cos; peças teatrais e cinematográficas
e ll PER 1-21111-ni
—.d
Classe 50
INDUSTRIA O4,1374E/RA
Termo n.° 568.377, de 6,-12-62
Laboratório Labolessel S. A.
•
Guanabara

LESSE.'

IllhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

PRORROGAÇAq

Classe 14
Artigos da classe
Termo n.° 568.381, de 6 12-62
Perfumaria Lopes Indústria e Comérc,e
S. A.
Guanabara

PRORROGAOC

Sabonete Vale Quanto Pesa

O sabonete das familias1
Grande. Bom e Barato!
Classe 48
Exaressão de propaganda

p

Para distaiguir: Bilite'es de loteias,
cartões de visitas, folhinhas, impressos
em geral, músicas impressas, passagens,
papéis impressos
.

Classe 4
Para distinguir: Celulose em bruta ou Têrmos os. 568.390 a 563.389, de
parcialmente trabalhadas
6-12-62
Classe 17
Lutcher S. A. — Celulose e Papel
Para distinguir: Artigos, máquinas e
São Paulo
Instalações para escritórios em geral:
Papel carbono, stencil separadores
para arquivos arquivos para correspor
ciência, pastas para escritórios com
FINFIr.t
fechos de metal, almofadas para carimbos e para tinta, abridores de cartas
ill'OUSTR/Á
BR,1.5/(fhP4
EF)
berços pira mata-borrão, canetas para

EXTRA

desenhos, cortadores de papel. carimbadores, tintas para escrever, borracha.

molhadores, gomadores, coladores, cestos para papéis e correspondência esquadros, desenhadores, datadores com
minas, furadores, máquinas de apetrechos para apontar lápis, lápis. canetas,
lapiseiras porta tinteiros, porta lápis,
porta-carimbos porta-canetas, descanso
para lápis e canetas, réguas, instrumentos de escrever e de desenhos, porta.
cartas, porta-blocos, prensas, prendado:
res de papéis ganchos percevjos. compassos, máquinas para escrever, calcular e somar, máquinas para grampear
grampos e ganchos para escritMos.
tira-linha, fusins godets sinetes, aram
fichários. mapotecas, carrinhos par
máquinas de escrever e cofres
.

classe 4
Pard distinguir: Celulose em bruto ou
parcia!mente trabalhada
Classe 17
Para distinguir: Artigos, máquinas e

Instalações para escritórios em geral.
Papel carbono, stencil, separadores
para arquivos, arquivos para correspondência, pastas para escritórios com
fechos de metal, almofadas para carimbos e para tinta, abridores de cartas,
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furadores, máquinas de apetrechos para apontar lápis, lápis, ctnetas,
lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis,
porta-carimbos porta-canetas, descanso
para lápis e canetas, réguas, Instrumentos de escrever e de desenhos, porta.
cartas, porta-blocos, prensas, prendedores de papEis ganchos percevjos, compassos, máquinas para escrever, calcular e somar, máquinas para grampear,
grampos e ganchos para escritórios,
tira-linha, fusins, godets, sinetes, arguifichários, mal-patacas, carrinhos para
máquinas de escrever e cofres
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressos, folhetos, for.
nais, livros impressos, publicações impressos, revistas, órgãos de publicações,
programas radoifônicos e rádio-televisio..,
nados, peças teatrais e cinematográficas,
programas circenses
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados. áluns (em branco) álbuns
para retratos e autógra‘os; balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações. bobinas, brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, .confeti, cartolina, cadernos de papel cnelimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrá Gicas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão. ettiquetas; fOlhas indicas,
Eôlhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais, livros de

contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tataco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loterias,
cartões de visitas, folhinhas, impressos
ecn geral, músicas impressas, passagens,
papéis impressos
Termos ns, 568.395 a 568.399, de
6,12-62
Lutcher S. A. — Celulose e Papel
São Paulo

EXTRA

CRElli

berços para mata-borrão. canetas 'pela
Darbem BRAsIzt-Mil
desenhos. cortadores de papel, eu'
badores, latas para escrever, borra(
molhadoref, gomadores. coladores 'cesClasse 4
to:: para papéis' e correspondência es- Para distinguir: Celulose ntot bruto ema
Quadros. desenhadores Aatnrin,.. ervm1
parcialmente trabalhada

1070 Terça-feira 2
Classe 17
Para chstinguir: Artigos, máquinas e
instalações para escritórios em geral:
Papel carbono, stencil, separadores
para arquivos, arquivos para correspondência, pastas .para escritórios com
fechos de metal, almofadas para ca.
rimbos e para tinta, abridores de cartas,
berços para mata-borrão, canetas para
desenhos, cortadores de papel, carim*badores, tintas para escrever, borracha.
molhaciores, gomadores, coladores.
toa para papéis e correspondência, esquadros. desenhadores, datadores com
minas, furadores, máquinas de ape cachos para apontar lápis, lápis. canetas,
lapiseiras porta tinteiros, porta lápis,
porta-carimbos porta-canetas, descansa
para lápis e canetas, réguas, instrumentos de escrever e de desenhos, portacartas. porta-blocos, prensas, prendedores de papéis ganchos percevlos, =passos. máquinas para escrever. :a/grampos e ganchos para escritórios,
ara-linha, fusins, godets, sinetes, argui.
fichários, mapotecas, carrinhos para
máquinas de escrever e cofres
Classe 32
Para distinguir: Almanaques ,agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas, órgãos de publicidade,
programas radiofónicos e rádio-televisipnados, peças teatrais e einematográ,
ficas, programas circenses
Classe '38
Aros para guardanapos de papel
a g lutinados, áluns (em branco), Mimas
para retratos e autógrafos; balões ( exeeto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas: cadernos de escrever, capas para documentos, carteirea
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para pa•
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, contata cartolina, cadernos de papel melimetrado.
e em branco para desenho, cadenos
escolares, cartões em branco. cartuahos
de cartolina, chapas planegrá 4icas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. envólucros para charutos' de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; fõlhas índices.
folhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentor
de papel transparente; pratos, papel
nos, papéis de estanho e de aluminira
papéis sem impressão, papéis eia branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel caepon, Papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênicn, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel ; rolos
de papel transparente, sacos de papel,
aerpentinas; tubos postais de cartão,
•
tubetes de papel

IYARIO OFICiAL (Seção Hl)
Têrmos ns. 568.400 a 568.404, de
6-12-62
:Lutcher S. A. — Celulose e Papel
São Paulo

SUPER

bLANC

pyousTR/4 BR4S/zE/R4

Classe- 4
•
Para distinguir: Celulose em bruto ou
parcialmente trabalhadas
Classe 17
Para "distinguir: Artigos, máquinas e
instalações para escritórios em geral:
Papel carbono, stencil. separadores
para arquivos, arquivos para correspondência, pastas para escritórios com
fechos de metal, almofadas para ca.
iambos e para tinta, abridores de cartas,
berços para mata-borrão, canetas para
desenhos, cortadores de papei, canoa
badores, tintas para escrever, borracha,
molhadores. c:ornadores, caiadores. cestos para papeis e correspondência esquadros, desenhadores, datadores cora
minas, turadores, máquinas de apetrechos para apontar lápis. lápis. canetas,
lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis,
tiorta-carimbos porta-canetas, descansa
para lápis e canetas, réguas. instrumentos de escrever e de desenhos, portacartas. porta-blocos, prensas, prendedores de papéis. ganchos . percevjos. compassos. máquinas para escrever, calcular e somar. máquinas para grampear.
grampos e ganchos para escritórios,
tira-linha. fusins. godeta sinetes, arguifichários. mapotecas. carrinhos para
máquinas de escrever e cofres
Classe 32
Para distinguir: Almanaques ,agendas,
anuários. álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, Mhetos, jorriais, livros impressos, publicações impressas, revistas, órgãos de publicidades,
programas radiofónicos e radiotelevisionados, peças teatrais e cinematográficas,
programas circenses
Classe 38
Aros para guardana pos de papel
aglutinados, áluns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos; balões (ez,
teto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de ,papelão, cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrá çicas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. envolucros asara charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; Rilhas indicas,
faias de celulose; guardanapos; livros
não impressas, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papellnos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem Impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel impermeável
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loterias, para copiar, papel para desenhos, pabastões de visitas, folhinhas, impressos pel para emkulho impermeabilizado,
ela preel, 'músicas impressas, passagens, papel para encadernar, papel para escrever, papel para im p rimir, papel paPa066 formemos •
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1-afina para ebbrulhos. papel celotane,
papel caiu/case, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar 'abaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. ralos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas: tubos postais de cartão,
tubetes de. papel

cato para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para ca/culos
blocos para anotações, bobinas brocha'
ras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
'para cigarros, calcos de tipografia de
papel 'km papelão. cápsulas de papel,
' caixas cfr papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para paClasse 50
Para distinguir: Bilhetes de loterias, . pelaria, cartões de visitas, cartões cocartões de visitas, folhinhas, impressos merciais, cartões indicas, contata -carem geral, músicas impressas, passagens; i tonna, cadernos de papel inglimetrado
'e em branco para desenho, cadernos
papéis impressos
escolares, cartões em branco, cartuchos
Termos as. 568.405 a 568.409, de
de cartolina, chapas planegrVicas, ca6-12-62
Lutcher S. A. — Celtdose • e Papel* dernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes, envcSlucros para chaSão Paulo'
rutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; Rilhas indicas,.
'Olhas de celulose; guardanapos; livros
SUPER LREII
não impreasos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
st: ma/5TM BRASÁV(/RA •
de papel transparente; pratos, papelinos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão, papéis em branco
Classe
para impressão, papéis fantasia, menos
Para distinguir: Celulose em bruto ou para fcsaa.ar paredes. papei almaço com
parcialmente trabalhadas
' ou sem pauta, papel crepon, papel de
Classe 17 •
Para distinguir: alf1netes de cabeça 'seda, papel impermeavel. papel em bopara escritório, aIineteiro, almofada i bina para impressão, papel encerado.
de carimbo apagadores, aparelhos pa- 'papel higiênico. papel impermeável
ra fitas colantes, apontadores de la- para copiar, papel para desenhos, papis, berço de mata-borrão. blocos de pel para embrulho impermeabilizado,
carta, blocos de rascunho, bobinas pa- papel para encadernar, papel para es-ra máquinas registradoras, _de soma e cravar, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos, papel celoi.ane.
de cálculo bobinas para grampeadores, bobinas para embrulhos, borra- . absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientas de papel, rochas, cabos para canetas, calendários, setas de papal, rótulos de papel. rolos
canetas, capas para livros de escritório carbono. atendi. carimbos, clas- de papel transparente, sacos de papel.
sificadores, , clips, colchetes para pa- serpentinas; tubos postais de cartão,
papel celulose, papel de linho, papel
peis, compassos, contornos para matubetes de papel
pas, c u,r v a s francesas. datadores,
Classe 50
•
emendas para parafusos para tis oem Para distinguir:
Bilhetes de loterias,
livros de escritório. elásticos para es- cartões de visitas, folhinhas, impressos
critório, espiral para pastas. espatulas, em geral, músicas impressas, passagens,
esponjeiras. esquadros, estojos para lapapéis impresos
pis. ferragens para pastas, fichários
colegiais, fitas de celulose para uso
Termos ris. 568.410 a 568.414, de
em escritório, fitas para máquinas de
6-12-62
escritórios, fitas de papel gomado,
São Paula
gancho para papel, giz escolar, goma arábica. gomeiras, grafites, grampeadores. grampos, guilhotinas pekrA
papéis, logos de carimbos. jogos de
RA BLAnt
pincéeis, lapis diversas, limpa-tipos
BR4s4E/R4
inlaUSIRIA
para máquinas de escritório, livros de
argolas, livros de parafusos, livros fiscais, mata-borrões, mata-gatos, matatintas, normografos. numeradores, paClasse 4
rafusos para livros, pastas páásticas
para escritório, pastas sanfona, pega- Para distinguir: Celulose em bruto' ou
parcialmente trabalhadas
dores de papel, penas para canetas,
17
percevejos. perfuradores, picotadores. .Para distinguir:Classe
Máquinas e instalações
porta-bobinas, porta-cadernos, portapara escritOr:os e desenhos em geral:
carimbos, orta-canetas, porta-etiquetar, arquivos para correspondência, almoporta-lapis, pranchetas. rendedores de fadas para carimbos e para tintas, abrilapis, quadro-negro para uso . em escri- dores de cartas, arquivos, apontadores,
tório, reabastecedores de • pincéis, re- berço para mata-borrão, borrachas, cagistradores, réguas de cálculo, réguas netas para desenhos, cortadores de pa,
comuns. separadores de caael, sinais pel, colchetes, carimbadores, cestos para
para fichário, tintas de cacrever, tin- papéis de correspondências, classificateiros. tira-ararn p os. transferidores
dores, clips, coladores, canetas, compasa
soe, cofres, canetas tinteiro, canetas es,
Classe 32
ferográficas, desenhadores, dataadores,
Para distinguir: Almanaques, agendas. com minas, descansos para lápis e caanuários, álbuns impressos, boletins, ca- netas, esquadros, espátulas, furadores,
tálogos, edições impressas, folhetos, Jor- fusins, fichários, fitas para máquinas de
nais, livros impressos, publicações im- escrever, fichas para arquivos, máquipressas, revistas, órgãos de publicida- nas de escrever, calcular e somar, dás..
des, programas radiofónicos e rádio- ticos para papel, máquinas para grana.
televisionados, peças teatrais e cinema.. pear, goma arábica, gomadores, grautográficas, programas circenses
peadores, grampos e ganchos para ascritórios, godets, instrumentos de esClasse 38
crever e desenhos, lápis, lapiseiras, moAros para guardanapos de papel lhadores, máquinas e apetrechos para
aglutinados, aluna (em branco), álbuns apontar lápis, mata-borrão, mapotecas,
para ' retratos e autógrafos; balões (ex- metros para escritórios e para desenhos,
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a.

Termo n.° 568.459, de 6-12-62
culutura, cultivadores, debulhadurea, bianções de concreto, cornijas de ma-1
destocadores, desentegradores, esmaaa- (leira, drenos, esquadrias, esats. esti-utu-; Maria Carolina de &morá Arruch
Guanabara
dores para a agricultura,' escarrificado- ras de ferro para telhados em construres, enchovadeiras, facas para maqui- ções. tolhas de metal, cimento e asbesnas agricolasi ferradeiras, gadanhos, tos, impermeabilizantes, isolantes. acúsgarras para arado, grades de. discos ticos e tertn.cos, ladrilhos, manilhas de
ou dentes, máquinas batedeiras para barro, mármore (imitação), ,nosalcos,
máquinas insetifugas. .ma- paratelepipecios, pedras, pilasaas. piIND. BRAAIL,EIRA agricultura,
quinsa vaporizadoras, maquinas ne sos, portas, pranchas de substâncias 'miClasse 33
mungir, máquinas niveladoras, de teera. nerais ou vegetais, soleiras, tanques teInsígnia
Classe 1
máquinas per‘uradoras pára a agricul- lhas de barro, tarro e vidro, telhas de
tura, máquinas de plantar, motochar . - todos os tipos, tijolos, vidro para adorPara distinguir os seguintes artigos:
Térnio n. 9 568.460, de 6-12-62
Acidas em geral, água raz, agua oxi- ruas, máquinas regadeiras. máquinas de no (artigos esses empregados exclusiFábrica Trianon de Bebida:, Lida,
vamene tpara construção)
genada. álcoois, aiumen, alumínio cai roçar, de semear. para sulfatar, de
Guanabara
pó para pintura, alvaiade, amoníaco, tosquia de triturar, de esfarelar terra,
Termo n.° 568.454, de 6-12-62
anti-corrosivos químicos, arsênico, azul para irrigação, para matar formigas e Pequiá — Engenharia e Construções
da Prüssia azul ultramar, carbonatos outros insetos para borrifar e pulveriS. A.
em geral. charão. cloretos em geral, zar desinfetantes, para adubar, para
Guanabara
corantes, creosoto para indústria, dis- agitar e espalhar palha para colner
solventes, esmaltes, etanalias quim.cas, algodão, para colher cereais, maciurias
fenol e seus derivados, futno negro amassadoras para fins agricolas. de
para aplicação em pinturas, glicerina cortar árvores, para espalhar, para ca•
para 'aplicação industrial, hidratos, hi- pinar, máquinas combinadas para sedrogênio, hidroquinina, h.drosulfitos, mear e culturar, de aesbanar, para (aioduretos, laca, magnésio. materiais co- silar. máquinas e moinhos para forra
rantes e descoranms, nitratos, oxigênio, gens, máquinas toscadoras, ordenadaindústria Brasileirk
potassa, potássio de sódio, preparados
; mecânicos, raladores mecânicos. roquímicos usados em laboratórios foto- res
los compressores para a agricultura.
Classe 16
gráficos, produtos quiraicos para tirar sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
Material de constru;ão
manchas, produtos químicos para pintura,' reveladores fotográficos, sais qui- socadores de terra, tosadores de graTermo n.° 568.455, de 6.12-62
válvulas para
micos, usados nas indústrias, solução ma, tratores agrícolas,
Representações indústria e
Rirei
maquinas . agrícolas
para pratear, solutos, soluções quimicas
Comércio Engenharia Ltda
Classe -42
Classe 6
para pintura e fotográfica, solventes,
Guanabara
Vodka
sulfatos, sulfitos, tintas, tintas liquidas. Motores. macacos ,máquipas Industriais.
moinhos,
moldes,
bombas
para
água,
em pó e sólidas. antas preparadas para
' Termo n.° 568.461, de 6-12-62
vulcanizar, tintas para uso na indústria bombas de ar, bombas para fins indusDalva Santana Castro
e na arquitetura, vernizes. vernizes triais, abanadoks de cereais, máquinas
São Paulo
para beneficiar algodão, rafe e cereais.
químicos e zinco
I aparelhos distribuidores de 'i' a, prenTêrmos as. 568.448 a 565.152, de
sasindustraiis, molas, tornos amarres6-12-62
' rores e máquinas para eniaraar
Inclústr;a Brasileira
Almeida Land S. A. Comércio e
Casse l'
,
I
Importaçãc a
Pata d,stinguir os seguintes artigos:
8
Classe
Acidos em geral, água raz. água oxiMataria lelétrico
genada, álcoois, alumen, abananas em
Classes: 23, 28. 33, 35
pó para' pintura, alvaiade, amoníaco,
Têm° a.° 568.456. de 6-12-62
Titulo
anti-corrosivos químicos, arsénico. azul
Inocencio Feres Figueir6a
. da Prússia azul ultramar, carbonatos
Guanabara
Termo n.• 568.462, de 6..12-62
em geral, charão, cloretos em geral,
Dalva Santana Castro
corantes, creosoto para . indústria, disSão Paulo
solventes. esmaltes. esmalias químicas.
fenol e seus derivados, fumo negro
para aplicação em pinturas, glicerina
industria rk.s1 le Ira
para aplicação industrial, hidratos, hi•
drogénio. hidroquinina. hidrosulfitos,
caiasse 2
Ioduretos, laca, magnésio, materiais coIND. BRASILEIRA
Artigos da classe
rantes e descorantes. nitratos. oxigênio.
potassa,
potássio
de
sódio,
preparados
Substancias e preparações quimicas
Classe 35
usadas na agricultura, ai saber: adubos. químicos usados em laboratórios fotoadubos artificiais para o solo, álcalis gráficos, produtos quinaicos para tirar
Artigos
da classe
.
para
pinpara fins agricolas, bactericidas, ceras manchas, produtos químicos
Classe 6
tura,
reveladores
fotográficos
sais
quíTermo n.° 568.463, de 6..12-62
Bombas hidráulicas para lquidos densos,
para enxertos. cianamide de cálcio
Anastacio Mandalios
água, gasolina e similares
como adubo , para o solo. defulnadorea, micos, usados nas indústilas. solução'
para pratear, solutos, soluções químicas
São Paulo
desinfetantes usados na agricultura e para pintura e fotográfica, solventes
Tèrrno n.° 568.457 ,de 6-12-62
na horticultura, escórias básicas para sulfatos, sulfitos, tintas, tintas liquidas.
Moraes, Oliveira, ts Cia. Lda.
adubos, essências para exterminar ani- em pó e sólidas, tintas prepazadas para
Rio Grande do Sui
mais e plantas daninhas, extratos de vulcanizar.. tintas para uso na indústria
quassia para fins hortícolas, fertilizan- e na arquitetura, vernizes, vernizes I
tes para o solo. formicida, guano, tnsequimicos e zinco
tifugos, massas para enxertos, pastilhas
Classe 8
1ND BRASILEIRA
para destruir insetos, preparações pana Pirômetros, fogões, aquecedores ,encepreservar o solo, preparações para des radeiras, balanças. refrigeradores, torfruir insetos. hervas e plantas dani- radores, ferros eleticos, soldadores eleClasse 36
Classe 42
nhas, sais para fins agrícolas, sais para ncos, acendedores elétricos,' modelos e
Calçados
Para distinguir acures
fins horticolas, substâncias qui/nicas moldes de tôda espécie, nveis e prumos
Termo ri." 568 . 458, de 6-12-62
para destruir insetos, bervas e plantas
Têrmo n.° 568.464, de 6,12-62
Termo n.° 568.453, de 6-12-.62 .
Acessórios Mecanograf S. A. Comércio e Indústrit
lbetne S. A. Máquinas
daninhas, venenos contra e vermina,
lavas Construtora e Imobiliária Ltaa.
Guanabara
venenos para insetos e visgos
dt, Equipamentos Mecanográficos
Guanabara
contra lagartas
Paraná
Classe 7
Máquinas e utens,lios para seiem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber arados. abridores
indústria Brasileira
de sulcos. adubadeiras, ancinhos meaiINDÚSTRIA
BRASILEIRA
Classe 17
:ticos e empilhadores , combinados
Para assinalar e distinguir genericamente
arrancadores mecânicos para agriculta•
os artigos da classe a saber: Artigos.
ra, batedeiras para cereais, bombas
Classe 16
máçuinas e instalações de escritSrio.
Classes: 6. 11 e 4f
para adubar, celfadeires, carpideiras, Azulejos. blocos de pedra, caixas de
e mira desenho
• Insígnia,
ceifados para affoz, charruas para agri. cimento, cal, concreto, cimento, comTermo n.° 568.447, de 6..12-62
Almeida Land S. A. Comércio e
Importação
São Paulo

Rureau internacal

BIGORNA

de Imprensa
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INDIA SPORT
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1NDIA SPORT

DORIAN - GREY

JAUS

OLIMPO]
.11ECANOCRAF,

q0"41:533E MEU

CIÃRIO OFICIAL (Seção III)

1072 Tèrça-feira 2
Termo n. 9 568.465, de 6.12-62
Mecanograt S. A. Comércio e Indústria
de Equipamentos Mecanogták os
Paraná

dECINGRAF,,
Classe 50
Impressos
Termo n.9 568.466, de 6-12-62
Imprimax Ltda.
Paraná

IMPRIMAX
Classe 50
Impressos
Termo n.9 568.467, de 6.12-62
Esq uadrias Agua Verde Limitada
Paraná

1G1111 VERDE,
Indústria Brasileira

Têreno n.° 568.472, de 6..12.62
José Apolinário da Rocha
Rio de Janeiro

Casa da Boa Obra_

tCB 0):

Abril de 1963

Têroaos ns. 168.478 e 568.479, de
6-12-62
(Prorrogação)
i.pany
Colgate-Palmolive
Estados Unidos da
erica

PALMOLEVE

Classe 33
Insígnia

Classe 46
Preparados para conservar e polir soalhos e outros objetos e para limpar
Termos ns. 568.473 a 568 475, de
metais
6-.12-62
Classe 11
Les Laboratoires Français de ChimioNavalhas, navalhas de segurança, lã
therapie S. A..
minas para navalhas de segurança e
França
cutelaria pequena para uso geri e
caseiro

4ti ROUSSEL. »
Les L aboratóires França is
de Chi miothérapie s. a.
Paris
•-rança

Classe 16
Esquadrias

Classe 1
Substâncias e preparações giimicas usadas nas industrias, na fotografia e nas
análises químicas; substán•-,ías e ore,.
parações químicas anti-corrosivas e anti •
oxidantes
Classe 2
Substâncias e preparações gunnicas usa,
Publicidade
" das na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitários
Classe 48
Classe 32
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, saTitulo
bonetes e preparados para o cabelo;
artigos de toucador e eseóvas para
Termo n.9 568.469, de 6-12.62
os dentes, unhas, cabelo e roupa
Distribuidora Guairacá de Automóveis
remo n. 9 568.468, de 6-12-62
Cine Publicidade Ltda. •
Paraná

Termo n.° 568.480, •1e 6-12-62
(Prorrogação)
Leves Brothers, Port Sunlight, Limited
Inglaterra

Paraná

Temio n.° 568.476, de 6..12-62
Laboratório Euterápico Nacional S. A.
São Paulo

Distribuidora

Classe 21
Titulo
Termo n.9 568.470, de 6-12-62
Socofer --- Sociedade deZ.:o'nstrucôes
Ferroviárias Lida
Paraná

(i/MOAS

L.ccoAtogo
NACIONAL. S A

• A.Asewm
pc,42;WW, ...Ao.. 42 IA ic
TONICO RECONSTITUINTE,
2L4 20 0A2102 L Irma
'USO INDICADO" •

Classe 6
Combinações de geradores eWtricos Mn.
vidos à força pr:mária, incluindo combinações de geradores elétricos movidos à vento e à motor
Têrmo n.° 568.486, de 6.12-62
Madeleine Marcelle Beghin Dassonville
Guanabara

MAN DUCHE

5U PP

Classe 36
Artigos da classe
Classe 46
Termo n.9 568.487, de 6-12-62
Sabão comum, detergentes, preparados
Madeleine Marcelle Beghin Dassonville
para lavanderia e para lavar
Guarlabara
Termo n.9 568.481; de 6-12-62
(Prorrogação)
Leves Brothers, Port Sunlight, Limited
Inglaterra.

ANOUCHE
BOUTIQUE»

Len BROTHEFtS P O RT
t ROLA TERRA

suniuirr Lucro

Classe 3
Pasta dentifrícia medicial

Guairacá de Auledieis

14-7-/AW:fè.

000.00•31~"""•"•

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Cie

S. A.

Termo n.' 568.485, de 6.12-62
(Prorrogação)
Wincharger Corporation •
Estados Unidos da América

Termo n.9 568.482, de 6-12-62
•(Prorrogação)
Borax Consolidated United
Inglaterra

Classe 36
Artigos da classe
Termos as. 568.488 c 568.489, de
6-12.42
Pegassus Turismo e Passagens Ltda
Guanabara

PEGASL1S
TURISMO E

PASSAGENS LTDA.'

BORAX0

Classe 50
Impressos, bilhetes, cartões postais, car.
4. CM.... 200 • O.
•
tões comerciais, folhinhas, passagens,
50
.0en~
. 0•Aus *No 20.0
AO • Tmr.I 2.0
C.
papéis de correspondência, envelopes,
•49..... nn ••n •••1.
Classe 46
duplicatas, faturas, recibos, notas fisSabão e preparado de horas em pó
cais, e impressos -.eu geral
para ser usado coimo um limpador
Classe 50
Classe 3
Insgnia
Tênato n.9 568.483, de 6-12-62
Artigos da classe
• Indústria Brasileira
(Prorrogação)
Têrmo n.9 568.489, de 612-62
Térmo n.9 568.477, de 6-12-62
Hepworth
Grandage Litnited
Pegassus Turismo e Passagms Ltda.
(Prorrogação)
Classe 16
Inglaterra
Guanabara
Borax Consolidated Linnted
Para assinalar e distinguir genéricaClasse 50
Inglaterra
mente os artigos da classe a saber:
Impressos, bilhetes, cartões postais, car.
Material exclusivamente para c..ustru...
V el C R 1 T
tões comerciais, folhinhas, passagens,
ção e adôrno de prédios e estradas,
papéis de correspondência, envelopes,
como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas,
duplicatas, faturas, recibos, notas fis,
Portas, janelas, papel para torrar casas
cais, e impressos em geral
Classe 6
Insígnia
Termo n.9 568.471, de 6-12-62
Camisas de cilindro e assemos para vá...
Jotas Publicidade Ltda.
Termo
n.9
568.490, de 6-12-62
vidas, para motores de zombustão inGuanabara
Classe 1
terna, sendo todos êstes artigos partes Pegassus Turismo e Passagens Ltda.
Produtos químicos usados na indústria,
Guanabara
de máquinas
na ciência e na otografia, cumposições
extintoras de incêndio, substâncias paTermo n.° 568.484. de 6..12-62
JOTAS
ra dar tempera e preparados químicos Minnesota Mining And .Manufacturing
•••
para soldagem; substâncias químicas
Company
PUBLIC I DA DE para conservar produtos alimentclos;
Estados Unidos da América
• PASSAGENS LTDA
TURISMO E
, substâncias para curtimento ou tananClasse 28
Classe 32
I tes; substâncias adesivas usadas na Pelculas ou filmes plásticos próprios
indústria
para receber impressão
Publicidade
Nome Comercial
25m~

Mr.rea 2n011

•••••n•

SOCOFER

NEOBOR

PEGASUS
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Termo n.° 568 . 491, de 6-12..62
Autoclã Lida
Minas Gerais

AUTOCLÁ LTDA
Nome Cern cru al

Termo n° 568 . 500, de 7-12-62
João Vaz

[

JO V A Z

ClaSse 3
Artigos da classe
Classe 48
Artigos da classe
Classes: 1 a 50
Insígnia
Termos as. 568.495 e 568 .496, de
6-12-62
B:ofarma Société Anonyrne
São Paulo

ONDA
Classe 3
Artigos da classe
Classe 48
Artigos da classe
Termo n. . 568 . 497, de 6-12,-62
Agropastoril S. José Ltda .
Rio de Janeiro

Classe 36
Artigos da classe
Marca
Têrmo n° 568 .501, de 7-12-62
Indústria de Meias Elmar Limitada

Classe 41
Artigos da classe
Termo ri' 568 . 498, de 7-12-62
Antônio Porfirio de Almeida
Sampaio Neto
Minas Gerais

tl RÍDI

UNICI"PICI

Classe 6
Aplicação: Pistões e pinos para
pistões para máquinas

EL M A F
Inci.Brasileira

Marca
Termo n° 568 .502, de 7-12-62
Oficina Mecânica Guayra Ltda .
Paraná

[.
CHURRASCARIA

3 FAZENDAS

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Titulo

EMPRÉSA hE ENGENHAR
EtfiENHEIRALITIMal
Termo n° 568.509, de 7-12-62
Empresa de Engenharia Engenheira]
Limitada
Guanabara

ENGENHEIRA!.
Classe 25
Artigos da classe
Termo n° 568.510, de 7-12-62
Concreto Armado Premoldado
Representações Engenharia S. 31
G sanabara

CONCRETO ARMADO PREMOIDADO

o

REPRESENTAÇÕES ENGENHARIA St

o

Classe 22
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Termo si' 568 . 516, de 7-12-62
Casa do Rádio Artigos
Eletro-Domésticos Ltda .
Estado do Rio

HELIOLAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA)

Nome comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Termo n° 568 .504, de 7-12-62
Oxigênio "Edy" S. A.
Paraná

Titulo de estabelecimento

g

Nome comercial
Termo n° 568 . 503, de 7-12-62
Baceg a. Picolotto
Cia. Ltda .
Paraná

SIMPATIA MAGAZIN

efigíca
u. Worm - SOBERANA

OFICINA MECANICA
GUAIRA LTDA.

Têrmo n° 568 .513, de 7-12-62
V. Almeida & Irmãos Alves Ltcfa
Guanabara

Termos ns . 568.514 e 568.515,
de 7-12-62
Sedas Soberana Ltda .
Guanabara

Termo n° 16E .508, de 7-12-62
Empresa de Engenharia Engenheiral
Limitada
Guanabara

rani°

SERVIÇO

Indústria Brasileira

Termo n° 568 .507. de 7-12-62
Helio Aguinaga
CrJnabara -

0

«S. José»

•
SIMPATIA

Têrmo n° 568.512, de 7-12-62
V. Ai meida e Irmãos Alves Ltda.
Guanabara

INDúSTRIA BRASILEIRA

Ind. Brasileira

Termos as. 568 .492 a 568 . 494, de
6-12-62
Sondei do Brasil S. A. Indústria
Farmacêutica
São Paulo

DER

.

Termo n° 568 .506, de 7-12-62
Metal Le -Nr S . A . Indfistria
e Comércio
São Paulo

o

Classe 8
Artigos 'da classe
Casa de Rádio Artigos
• Termo n° 568 .517, de 7-12-60
Eletro-Domésticos Ltda .
Estado do Rio

LAR

'INDÚSTRIA BRASILEIRie
Classe 8
Artigos da classe
Têrmo n° 568.518, de 7-12-62
Irondino José de Freitas Souza .
Guanabara

Garniheurin
3
a,
c iaaBrasileir
Indústria

Nome comercial
Título
Termo n° 568 .499, de 7-1242
António Rodrigues Lomeu

Marca
TermO n° 568 . 505, de 7-12-62
Agro P.--,ária
Granja Mangueira
e Comercial Ltda .
Rio Grande do Sul

A N T -R O L
Ind. Brasileira

Marca

Marca

Artigos da classe

Termo n° 568 .511, de 7.12-62
Concreto Premoldado Representações
Engenharia S. A.
Guanabara

Terve on° 568 . 519, de 7-12-62
it.onci&ao José de Freitas Souza
. Guanabara

CORE

Gabaneurot

INDOSTRI4 BRASILEIRA

indústria Brasileira,

Classe 16
Artigos da classe

Classe 3
Artigos da classe

1074 Térça-feira 2

NARIO OFICIAL

Termo 119 568.520, de 7-12-62
Termo n° 568.527, de 7-12-62
Umbus Comércio de Minérios S .A. Quitutilândia Bar •e Restaurante Ltda.
Guanabara
Guanabara

1TAMINAS COMÉRCIO
DE MINÉRIOS 5, k.
Nome comercial
rimo o° 568.521, de 7-12-62
Irondino José de Freitas Souza
Guanabara

Vacirampo
Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos da classe
Têrm n 568.522. de 7-12-62
Irondino Jose de Freitas Souza
Guanabara

13T- SOJA
Indústria Brasileira

r-

•
Classe 3
Artigos da classe
Termo n9 568.523, de 7-12-62
Irondino José de Freitas Souza
Guanabara -

(Seção III)

Termo n° 568.536, de 7-12-62
Frani Cororatiou
América do Norte

QUITUTILANDIA

Termo n' 568.539, de 7-12-62
Gomes Spigai
Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Titulo de estabelecimento
Têrmo n9 568.528, de 7-12-62
Herinano Serilia da Motta
Guttnabara

EDITHA ESPÍRITA
PAZ E Anil

Sinal de propaganda

Titulo de estabelecimento
Térmo n° 568.531, de 7-12-62
Perfumaria Lopes Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
Guanabara
PRORROGAÇÃO
Pô de Arroz lADY
E' omethorcfl6O tO maI5

Classe 8
Para distinguir: — Filtros de óleo
ara motores de exlosão

mI

UMUABADJA—_

•

ESTRELA DO NORTE
Industria
. Brasile ira

Classe 1
Para distinguir: --- Como marca 'genérica rodutos quiMicos ara uso na
indústria
Têrmo n° 568.538, de 7-12-62
Companhia Brasileira de Chocolates
São Paulo
Ç

SILCAN g- COMÉRCIO
,E REPRESENTAÇÕES

CIVILSAN,

PINTURAS
IÃO JORGE

CIVILSAN

PRORROGAÇÃO,
dáN

Expressão de propaganaa
Termo n° 568.532, de 7-12-62
Sociedade Administrado e Agrico14
Estrela do Norte limitada
São Paulo

Tèrmo n° 568..540, de 7-12-62
S .A . Pirâmide Industrial
e Adminis radora
São Paulo

Termo 119 568.537,, de 7-12-62
Comercial e Imortadora "Umuarama*
Limitada

MUSICAIS

Classe 50
Inchictria
Administração de bens e negócios em
geral, a prestação de assistência técnica
e administrativa, compra e venda de
Classe 41
Indústria 'Brasileira.
produtos agrícolas, importação, expor- Amêndoas, araruta, alpiste, avela, em,
tação e representações, comissões
do, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas,
Classe 3
e consignações
aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
Artigos da classe
bombons, biscoitos. bolachas, batatas,
Termo n° 568.533, de 7-12-62
Têrmo n° 568.524, de 7-12-62
Sociedade Administradora e Agrícola bananada, bolos, bacalhau, banha, canela, chouriço, chocolates, caramelos,
San Comércio e Representações Ltda.
Estrela do Norte Limitada
coalhada, camarao, carnes, carne de
Estado do Rio
Sào Paulo
baleia, confeitos, cacaú. cereais, cebola,
creme de leite, creme de milho, condiSOCIEDADE ADMINISTRADORA
mentos, crustáceos, chá. cravo, caf&
AGRICOLA ESTRELA DO
cangica, co5co, castanhas, cominho, canNORTE LIMITADA
giquinha. conservas alimenticias, doces,
Nome comercial
drops, ligada, frutas, frutas secas, frutas
em
caldas, frutas cristalizadas e frutas
568.534,
de
7-12-62
Termo n9
compotas, féculas, figo, fermento, fariEngenharia Civil
Civilsan
nhas, fava, farelo, suba, gomas para
e Sanitaria S.A.
mascar, geléias. goiabada, gorduras.
Título de estatelecimento
Sào Paulo
grão de bico, glacés, glicose, baunilha,
Têrmo n9 568.525, de 7-12-62
extrato para doces, extrato de tcrmaete.
'PRORROGAÇÃO;
Oliveira Rosa 6 Rodrigues Ltda.
ervilhas, enxova, extrato de carne, flocos, essência, para balam doce. e ali.
Guanabara
mentos. gelatinas, grnuloas, berva - doce,
línguas, linguiças, leite, lombo, leite
INDUSTRIA BRASILEIRA
condensado, leite em prá, legumes, lentilhas, lagosta, mel, mortadelas, marmeClasse 16
ladas, manteiga, mostarda, marisco.
moluscos, molhos, margarinas, massas
Para distinguir: —. Construções
alimenticias, massas de tomate, melado.
Termo n9 568.535, de 7-12-62
malho, nos-moscaçla, óleos comestiveis
Engenharia Civil
Ovilsan
ostras, paio', pessegada, peixes, pescaTítulo de estabelecimento
e Sanitária S.A.
ra; peças teatrais e cinematográficas
São Paulo
da, pickles, patês, pastilhas, pôs para
Termo a° 568.526, de 7-12-62
pudins, pralinés, piles. pimenta, primacoeneretal Rottsseria Alaska Ltda.
teos, polvilho, queijos, quirera de mi'PRORROGAÇÃO
Guanabara
lho, rações balanceadas, requeljeo, roscas, angu, salames, semolina de trigo.
topas enlatadas, sucos de frutas, salINDÚSTRIA BUSILEIRP
sichas, sal, toucinho, tremoços. trigo,
torta, torrões, torradas, Minaras,
Iningnia
littuto da itektbdieeinteaso
tapiocas, vinagre e 'arque

10 BOM BIFE
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/PIRÂMIDE [INDÚSTRIA BRASILEIRA‘
Classe 11
Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens.cutelaria e pequenos artigos
de metal comum, da indústlia e comer.
cio da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca, braçadeiras,
artigos de metal para janelas, portas.
escadas e cortinados, afiadores, aldravas, alavancas, alicates, aumototias,
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros.
tachas, argolas, armações de ,toldos,
aros, rebites, arruelas, atiçadores azei(eiras, lâminas e navalhas de barbear.
brocas, buris, bainhas, baldes, bacias,
balmázios, bicos, ilheses e .1. 1ntas de
atacadores para sapatos, bisnagas, porcas. borboletas, botões, puxadores, braços para cabides e prateleiras, ennive.
ias, chanfradores, cortadores, cravadorei cunhos, cabides, cabos, caçarolas.
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
cantoneiras. alças, pegadores. puxadores,
cintas para caixotes,' coadoiea, colhe.
res, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
cacadores, debruns, dedais, enxós, es.
cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
espátulas, esticadores, expremedores,
facas, facões, ferramentas cortantes,.
perfurantes, desbastantes e alisantes.
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos . e para calçados, funis, ganchos, graminhõs, abridores de latas, farras, fogos de chaves
de parafusos, lâminas e fólhas de serra,
limas, lampiões, latas para cçxnestiveis
e para lixo, charneiras e dobradiças,
machadinhas, martelo, pequenas molas,
trazeiros, eixos intermediários, etnbrea.
ferragess para peças de mobiliária,
cinzéis. escarnadores, punhais pás. panelas, patAfusos, pinos e contra pinos,
rastelos -odinhas. roletas, sacarrolhas,
serrote- ferragens para malas, tenazes e
tesouras

DIÁRIO OFICIAL (Seção lii)
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Tann° n° 568.541, de 7-12-62
Pianos Brasil S.A.
São Paulo

•

PRORROGAÇÃO

CARLOS GOMES
rousms itaÁsuciai

Classe 9
Para distinguir: -- Instrumentos musicais: Pianos, pianolas, órgãos, harpas,
liras, armônicas, bandolins, violinos,
violão, violas, rabecão, gonzos, gaitas,
violãocelo, cometas, flautas, pishão, saxofqnes, banjo, tamborins, guitarras clarinetes, cuicas, rerneca, realejos,
tambores e trombones

, Térino n° 568.542, de 7-12-62
Companhia Brasilera de Chocolates
São Paulo

SIO
Erasil eira
In
Classe 4I.
Para distinguir: —r Balas e bombons
Termo n° 568.543, de 7-12-62
Grings e Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

RL O
In das t ria Brard leira
Trmo n" 568.544, de 7-12-62
Kim Publicidade Ltda.
São Paulo

Classe 2J
Para distinguir: -- Desenhos displays,
cartazes e painels

Tèrnio e 568.545, de 7-12-62
Emmanuel Senise e António Carlos
Fadei
.
São Paulo
A •L

t: AOIJ‘T

Classe 8
rara distinguir: — Taximetros
Tèrmo n° 568.546, de 7-12-62
KIM, Publicidade Ltda.
São Paulo
RIlfi

PUBLICI PAD:

LTDA.

-

Nom,. comercial
Tênno n° 568.547, de 7-12-62
Pletro — Indústria Walita S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ALIT

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Eliminadores de' bateria, dispositivos para Controlar ou modificar correntes elétricas, inclusive sistemas retificadores de correntes altersadas amblificadores, monitores alon;adores de arco, carregadores de baieria automáticos, auto-reguladores, bo-
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Tarmo n° 568.553, de 7-12-62
'rirmo n° 567.559, de 7-12-62
binas de raatancia, soldadores de rea
E. Kunz Ci Cia. Ltda.
sistência elétrica, fontes de corrente cie 'Laboratório Farmacêutico Internacional
Sociedade Anônima
Rio Grande do Sul
aquecimento por indução, controladoSão Paulo
res de sinal neon, transformadores,
•
controladores de alimentadores
tórios, e reguladores de voltagem, tubos de descarga de espaços elétricos
válvulas ou tubos para retificação, re,
gulagem e estabilização, tubos ou válvulas a vacuo, tubos ou válvulas reti
Indústria Brasileirt.
ficadoras, valvulas, pilhas foto-elétriClasse 3
cas, artigos, acessórios e equipamento
Um prodato farmacêutico indicado
fotográfico, a saber: equipamento
Classe 42
como vaso-dilatador
"foto-flash", inclusive lampadas "fotoWhisky
Slash" e refletores para as mesmas,
Termo
n°
568.554,
de
7-12-62
unidades fornecedoras de força para
Termos ris. 568.560 a 568.609,
"foto-flash' e meiots para controlar Laboratório Farmacêutico Internacional
.
de 7-12-62
Sociedade
Anônima
corrente de "foto-flash", altímetros,
Banco Novo Mundo S.A.
São
Paulo
calibradores de altímetros, precipitaGuanabara
dores de poeira, fontes de corrente
eletro-estática, osciloscópios de alta
velocidade, sistemas de comunicação
pro micro-ondas, dispositivos para met& unidade, máquinas testadoras de
Fadiga ou cansaço operadas eletro-magnéticamente, antenas de radio, IamClasse 3
padas de painél de radio, transmissoClasse 1
res de radio, receptores de radio, dia- Um produto farmacêutico vitaminico
Substâncias e preparações químicas
positivos receptores e transmissores de
.
usadas aias indústrias
Tarmo n° 568.555, de 7-12-62
rádio, radar, transmissores de televiClasse 2
Laboratório
Farmacêutico
Internacional
são, receptores de televisão, dispositiSubstâncias e preparações químicas
Sociedade
Anónima
vos para vulcanização de pneumátiusadas na agricultura e horticultura
São Paulo
cos. lampadas para televisão, e Iame floricultura
padas elétricas, tubos ou válvulas a
Classe 3
vacuo para radio e tubos ou válvulas
Preparados farmacêuticos
para radio. pilhas foto életricas e iamClasse 4
padas de televisão, lonógrafos elétriMinérios em bruto, etc.
cos, combinações . radio-televisão-fonóClasse 45
grafo
•
Metais cai bruto
•
"Classe 6
Têrmo n° 568.548, de 7-12-62
Classe 3
Máquinas industriais e suas _partes
ComPanhia Brasileira de Chocolates
Uni produto farmacêutico vitaminico
Integrantes
gão Paulo
Classe 7
Térmo n° 567.556, de 7-12-62
Máquinas agrícolas e suas partes
Laboratório Farmacêutico Internacional
°RORROOAÇÃO
Sociedade Anónimo
integrantes
São Paulo
Classe 8
Aparelhos elétricos em geral, etc.
Classe 9
Instrumentos musicais
Classe 10
NDOSM/A 13/e4 LE/R4
Aparelhos e instrumento para
a cirurgia, etc.
Classe 11
Classe 41
Ferragens e ferramentas em geral
Classe 3
Para distinguir: -- Balas
Classe 12
Uni produto ' farmacêutico vitaminico
Tèrmo n° 568.549, de 7-12-62
Botões, alfinetes e miudezas
Termo no 568.557, de 7-12-62
Strassburger E Cia. Ltda.
de armarinhos
Rio Grande do Sul
Laboratório Farmacêutico Internacional
Classe 13
Sociedade Anónima
Jóias e suas imitações, usadas
São Paulo
como adorno
PRAIICESCA
Classe 14
In aletria 13rasi 1 si ra
Vidros e seus artefatos
Classe 15
Artefatos de cerâmica, faiança e !ouça
Classe 36
vidrada
Calçados em geral
Para distinguir:
Classe 16
Material de construção
Térmo n° 568.550, de 7-12-62
Classe 17
Companhia Brasileira de Chocolates
Instrumentos e petrechos para escritório

DINI TRATE

INDUSTRIA BRASILEIRA

LIOBABY

- INDUSTRIA BRASILEIRA

OKEY

.Oraanizacõi's
No-vowMundd,

:I OPAREN T

INDÚSTRIA BRASILFI RA

HAWA/
I

LI OVI T

INDUSTRIA BRASILEIRA

SORBITRATE

INDUSTRIA BRASILEIRA

' São Paulo

DOUGLAS
Ir)c11.c

tri s Braeileirr

Classe ai
Balas e bombons
Para distinguir:
Têrmo n° 568.551, de 7-12-62
Companhia Brasileira de Chocolates
São Paulo.

b'ENSAÇÃO

dilstria Brasi3 eiTh

Classe 3
Um produto farmacêutico Indicado
como vaso-dilatador
Térmo n° 567.558, de 7 - 12 -62
Companhia de Fumos Santa Cruz
Rio Grande do Sul

Classe 20
Petrechos navais aeronáuticos

Classe 21

Wall StreeL
1nclústriA 11rasileire

Classe 41
Para distinguir: — Chocolates
e bombons

e desenhos
Classe 18
Armas, munições e explosivos
Classe 19
Animais, aves e ovos em geral

Classe 44
Cigarros

Veículos e suas partes intaaarlites
Classe 22 •
Pios em geral para tecelagem e uso

comum

Classe 23
Tecidos em geral

Classe 24 . .
Artefatos de algodão, etc.
Classe 25
Istáttias. etc.

IMRIO OFICIAL (Seção PI)
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Classe 26
Artefatos de madeira, osso ou -ragiro
Classe 27
Artefatos de palha e fibra
Classe 28
Artefatos de material plástico'
Classe 29
Espanadores, vassouras e cor Anara_s
Classe 30
Guarda-chuvas, bengadas e sombrinhas
Classe 31
Lonas, tendas, etc.
Classe 32
Jornais, revistas. etc.
Classe 36
Operações bancárias, ets.
Classe 34
Tapetes. cortinas, etc.
Classe 35
Artefatos de couro. Peles
Classe 36
Artigos de vestuário em geral
Classe 37
Roupa de cama e mesa. Toalhas
Classe 38
• Papel e seus artefatos
Classe 39
Artefatos de borracha e guta percha
Classe 40
Móveis em geral
Classe 41•
Produtos alimentícios
Classe 42
Bebidas sem álcool (refriger.ates)
Classe 44
Artigos p ara fumantes
Classe 45
Sementes e mudas para horticultura etc.
Classe 46
Produtos e material para lia a, esa
Classe 47 _
Gazolina e lubrificantes
Classe 48
Perfumaria a artigos de toucador
Classe 49
Brinquedos e passatempos
Classe 50
Impressos em geral, cartazes Termo n° 568.610, de 7-12-62
Predial Luso Brasaeira . Ltda.

Trmo ..n° 568.613, de 7-12-62
Olavo Fernandes Maia
Guanabara

Classe 41
Mel e melada
Termo n° 568.614, de 7-12-62
Olavo Fernandes Maia
Guanabara

Classe 42
Aguardente
Térmo n° 568.615, de 7-12-62
Fábrica de Rulmenti Birlad

f

Termo n° 568.620, de 7-12-62
Faria, Santo.
Cia, Ltda,
São Paulo

a

•

liira
Iffiãrubi

PADARIA E
CONFEITARIA
LI SBONEN SE
Título
Classe 6
Rolamento de esfera
Têrmo n° 568.616, de 7-12-62
Uzina Rulmentul Brasov
Mumania
.

ENGENHARIA
ARQUITETURA

Insignia

5

MIMOSA
Classe 46
Velas em geral, especialmente velas de
fantasia para aniversário
—
Termo n° 568.612, de 7-12-62
"M. B." Indústria e Comércio
de Bijouteria LtAa.
São Paulo

Classe 6
Rolamentos de estera
Termo n° 568.617, de 7-12-62
Humberto Schota
Guanabara

Caía Eduardo
Titulo
•farm° n° 568.618, de 7-12-62
Mustaphá Mourad
São Paulo

f .8.

Classe 47
Para distinguir: — Combustíveis, lubrificantes, substâncias e produtos destinados a iluminação e ao aquecimento;
Álcool-motor, carvão a gás, hidrocarboretos, gás metano. butano e propano,
gás engarrafado, gás liquefeitos, gasolina, graxas lubrificantes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleos destinados a iluminação e ao aquecimento,
óleos para amortecedores, petróleos e
querosene
• Termo n° 568.622, de 7-12-62Indústria e Comércio de Aguardente
Pirassununga Ltda.
São Paulo
"PIIASSUBUNGA
Brasileira
Ind4stria •
Aguardente, aniz, ape
ritivos; bagaceira, batidas, brandy, bit•
ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque.
i extrato de malte fermentado; Sernet; genebra. gengibirra; gin, gingar; kirech,
1 Para

Classe 37
Para distinguir: — Colchas

da

PENHA

Classe 42

1W-11

Classe 5.9
Impressos em geral. Galcazes
.
propagan

Termo n: 568.621, de 7-12-62
Auto Posto Penha Ltda.
Artigos da classe

Industria Brasileira

0,2141TRIJTORA 003 EDIFIC103 INFANTE'

Têrino n 568.611, de 7-12-63
Carlos Gomes
Estado do Rio de Janeiro

kummel; licores; marasquinhos; nectar;
piperment, ponches; rum; sucos de frua
tas com álcool; vinhos, vodka, whisky
Para distinguir; Aguardente, aniz, aperitivos; bagaceira, batidas, brandy, • bit.
ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado; • ernet; ge.
Industria Br as ile ir a'.
nebra, gengibirra; gin, • gingar; kirech.
kumtnel; licores; marasquinhos; nectar;
Classe 36
piperment, ponches; rum; sucos de. fruArtigos de vestuários, roupas feitas,' tas com álcool; vinhos, vodka, whisky
semi-confeccionadas ou sob medida, I
para homens, senhoras e crianças, a
Têrmo n° 568.623, de 7-12-62
saber: Agasalhos feitos de peles natuVicente B. Marteleto
rais ou artificiais, anáguas, aventais,
Minas Gerais
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, cominações, casacões, capotes, calças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus; dolmans; echarpes, estolas; fardamentos; gorros, galochas. gravatas,
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lenços, leques, lençaria, ligas, librés, lingeies; mantas, meias; palas. paletós,
pantufas, pijamas, peignoirs, punhos,
Classe 40
peitos e peitilhos para camisas, pelar'.
Mesas para televisão, conjuntos
nes, polainas, ponchas, pullovers: quide cadeiras e ornamentos de ferro
monos, quepis; regalos, robe de chamTermo n° 568.624, de 7-12-62
bre, roupas de brim para o trabalho,
Vicente B. Martelleto
roupas feitas para crianças, roupões de
Minas Gerais
banho; saias, sapatos, sandálias, sobdéos, shorts, sungas, slacks, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobratudos; traJes, ternos, toucas, tailleurs. turbantes; FÁBRICA DE 14(i-VEIS
uniformes, uniformes para empregadas;
/P ER R OSO 3.
vestidos; xales

IDENTIAN

-

'

Termo re 568.619, de 7-12-62
Malharia "Devian" Ltda.
São Paulo

distinguir:

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

4

MOVEIS DE Piit RO"

Titulo de estabelecimento

o

Termo n 568.625, de 7-12-62
Weber Vianna Novaes
Minas Gerais

La Doraró no;
,Tecnicos
L E D E. R
Titulo de estabelecimento
Termo n° 568.626, de 7-1242
Carnation Company
América do Norta

Classe 41
Um produto de emulsão de gordura

vegetal para fins alimentícios
N" 568.627,
7-12-62, de
Tarmo n° 568.627, de 7-12-62
Sorep-Sociedade de Representações
e Participações Ltda.
Guanabara

EP
Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe

