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foi considerado abandonado o de f6lhas 13, em face do não atendimento;
da exigência de folhas 18. No mérito,
nego provimento do recurso, por não
DECISÕES DO MINISTRO
reconheSer afinidade nos produtos (mórou o seguinte despacho: Pra. MiC único do artigo • 50 da Lei número veis e geladeiras). - Rio de janeira
Dia 17 de abril de 1963
numero 10.344-63 - Conseço do recur- 4.048 de 29 de dezembro de 1961. 9 de abril de 1963. - (ass.) AntoSociedade Industrial Paulista de Ar- so nos-termos do parágrafo único do Nego provimento por entender em con- nio Balbino.
tefatos de Cimento Limitada Recor- artigo 50 da Lei número 4.048, de formidade com os pareceres técnico de
Elcctro União Sociedade Anónima rendo do despacho que indeferiu o ter- 29 de dezembro de _1961, Acolhendo Rilhas 27, 28 e 29 que não ocorre a
mo número 53.196 - Privilégio de In- os fundamentos dos pareceres técnicos colidencia alegada. - Em 9 de abril Recorrendo do despacho que , indeferiu
venção para Novd Lege - O Senhor de fôlhas 19 e 21 por entender que de 1963. - (ass. ) Antonio Balbino. o termo número 127.594 - Marca
União. - O Senhor Ministro exarou
Ministro exarou o sguinte despacho: não ocorre no caso candência capaz
Hospiital e Maternidade Modelo taProc. Mie número 9.796-63 - Conhe- de induzir o consumidor em erro dou mandaré Sociedade Anônima - Recor- o seguinte despacho: Con'heço e dou
ço do recurso, de acôrdo Som o pará- provimento ao recurso na forma do item rendo do despacho que indeferiu o ter- provimento ao recurso nos termos do
grafo único do artigo 50, da Lei nú- 12 do parecer do Doutor Auditor, a mo número 258.410 - Titulo Hospital parágrafo único do artigo 50 da Lei
número 4.043, de 29 de dezembro de
mero 4.048. de 29 de dezembro de fólhas 20.
Em 9 de abril de 1963. e Maternidade Modelo Tamandaré. - 1961. Em face da informação do DNPI
1961. - Mantenho o despacho recorO Senhor Ministro exarou o seguinte já não subsiste o motivo que Justificou
(ass. ) Antonio Balbino.
rido, à vista do parecer do órgão técCarl Schlieper - Recorrendo do des- despacho: Conheço e dou provimento o indeferimento do pedido anterior. nico que, nos sucessivos exames a que pacho que indeferiu o termo número ao recurso nos termos do artigo 50 da
de Janeiro. 9 de abril se 1963.
submeteu o requerimento inicial de 233.813 - Marca EmblemátiSa (Fig. Lei número 4.048 de 29 de dezembro Rio
privilégio, não encontrou o requesito de Olho). - O Senhor Ministro exa- de 1961, com fundamento nas razões - (ass.) Antonio Balbino.
essencial da" novidade capaz de carac- rou o seguinte despacho: Proc. Mic do parecer do Diretor Geral do DNPI,
terizar o invento. Em 9 de abril de tal:merco 10.346-63 - Conheço do re- fôlhas 21. - Rio de janeirc: 5 de
Expediente do Diretor Geral
1963. - (asa.) Antonio Balbino.
curso, nos tèrmos do parágrafo único, abril de 1963. - (asa. ) Antonio
Casa Surda Indústria e Comércio de do artigo 50, da Lei número 4.048 'de Balbino:
Dia 17 de abril de 1963
Móveis Limitada - Recorrendo do des- 29 de dezembro de 1961. Nego proviHospital e Maternidade Modelo Tapano que indeferiu a patente modelo mento. Em face da decisão judicial, mandará Sopedade Anônima RecorNotificação
de utilidade -para eNóvo Modelo de referida na informação do DNPI decla- rendo do despacho que indeferiu o
Cadeiras ou Poltronas» - Termo nú- rando extinto o registro invocado no termo número 285.413 . - Titulo HosUma vez decorrido o prato de temero-67.949 - O Senhor Ministro pedido o recurso carece de efundamen- pital e Maternidade Modelo. - O Se- curso previsto pelo artigo 14 da Lei
exarou o seguinte despachou Conheço to legal. - Em 9 de abril de 1963. nhor Ministro exarou o seguinte despa- n.° 4 , 048, de 29.12.61 e mais dez
do recurso, de acôrdo com o parágrafo
cho: Conheço do recurso nos termos dias - para eventuais juntadas de
(asa.) Antonio Balbino.
único do artigo 50 da Lei a° 4.048,
American Home Products Corp - do parágrafo único, do artigo 50 da recursos, e do mesmo não se tendo
de 29 de dezembro de 1961. Mantenho Recorrendo do despacho que deferiu o Lei número 4.048, de 29 de dezembro valido nenhum interessado, ficam no.
o despacho recorrido, a vista do pa- termo número 220.222 - Marca Din. de 1961. Nego provimento, reconhe- tificados os requerentes abaixo men.
recer do órgão técnico que nos suces- Sardyn. - O Senhor Ministro exarou cendo de acôrdo com o parecer do eionados a comparecer a êste -Deparsivos exames a que submeteu o regue- •o_seguinte despacho: Conheço e dou DNPI que a denominação Hospital Ma- tamento a fim de efetuarem o pagacimento inicial de privilégio, não encon- provimento ao recurso nos termos do ternidade Modélo, carece de cunho dis- mento da taxa final consernente a extrou o requisito essencial da novidade parágrafo único do artigo 50 da Lei tintivo. - Rio de janeiro, 9 de abril pedição dos respectivos certificados
capaz da caracterizar o invento. Ar- número 4.048 de 29 de dezembro de de 1963. - (asa.) Antonio Balbino. dentro do prazo de sessenta dias quive-se. Rio de janeiro, 9 de abril 1961. Em face da informação do
Irmãos Ouchana - Recorrendo do na forma do parágrafo único do arde 1963..- (asa.) Antonio Balbino. DNPI já não subsiste e motivo que despacho que indefeilu o termo número tigo 134 do Código da Propriedade
Companhia de Propaganda Adminis- justificou o indeferimento do pedido 321.770 - Marca C,amper, - O Se- InduLtrial.
tração e Comércio Propac - Recor- anterior. - Rio de Janeiro, 9 de abril nhor Ministro exarou o seguinte desparendo do despacho que deferiu o ter- de 1963. - (asa.) Antonio Balbino. cho: Conheço do ecurso nos termos Restauração de privilegio -de invenção
mo número _110.732 - Titulo Propax
Cari Schlieper - Recorrendo do des- do parágrafo ,único, do artigo 50 da
N.° 103.383 - Aperfeiçoamentos
de Antonio Pereira de Castro Pinto pacho que indeferiu o termo número Lei número 4.048. Nego provimento em ou com relação a um armazenaJunior. - O Senhor Ministro exarou 233.814 - Marca Embleinática (Fig. em fase da informação do DNPI no mento de memoria permanente como seguinte despacho: Proc. Mie nú- de Oito). - O Senhor Ministro exa- sentido de que ao contrário de que preendendo núcleos magnèticamente
mero 10.342-63 - Em face da infor- rou o seguinte despacho: Pelos funda- alega o recorrente, permanecer o re- biestáveis e dispostos em carreiras de
mação do DNPI no sentido de que mentos da minha decido do, processo gistro da marca. impeditivo. Rio de M núcleos ciada uma - N. V. Phinão foi prorrogado no prazo hábil, um número Mit 10.346-63 ao qual são as Janeiro, 9 de abril de 1963. - (asa.) lips Gloeilampenfabrieken - Conesdos pedidos do recorrente e que houve mesmos partes e identico o interesse co- Antonio Balbino.
do a _restauração.
desistência quanto ao outro conheço e nheo do recurso, mas nego provimento.
Indústria de Refrigeração Consul SoRestauração de modélo industrial
nego provimento ao recurso nos ter- - Em 9 de abril de 1963. - (asa.) ciedade Anónima - Recorrendo do
, mos do parágrafo único do artigo 50, Antonio Balbino.
despacha que deferiu o teran_ mamem
N.0 98.929 - Um Ovo tipo de
• da Lei número 4.048 de 29 de dezemCeamica Sãg enatava Sociedade 359.493 - Marca Consul de Comer- recipiente para colocação de condibro de 1963. - Em 9 de abril de Anónima - RaZoram,a da despacho cio e Indústria Macaal LItarieuda. - O mentos em geral - Gino Lorenzi -•
1963. - (asa.) Antonio l3albino.
acate deferia o termo número 235.1154 Senhor Ministro exarou o seguinte dee- Coscedo a restauração.
J. Carvalho & Carvalho Limitada -- :- Mareia PleStikx de Iulto Otto The°. pacho: Nos- termos. do parágrafo único
' Recorrendo do despacho que indeferiu dovo lionmann. - O Senhor Ministro 1 do artigo 50 . da Lei número 4.048 de Restauração de modelo de utilidade
termo número 144.452 - Marca ~cote o aeguinte de:anicho: Conheço 29 de dezembro de 1961, conheço sóN.° 87.496 - Nova embalagens
-Lasovita - O Senhor. Ministra *tua- do recurt tuaa temos do . parágrafo mente dó recurso de fõlhaa ã lét ice principalmente para empalas -

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL'
-

DidRIO OFICIAL (Seção III)

1326 Têrça-feira 23
-7..

Abril de 196?

•

As- .tegartiçães Públicas
— As Repartições "Micos
cingir-se-ãof às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais rem:dadas até 28 de
-destinado à publicarem nos
DEPARTAMENTO - DE ' IMPRENSA NACIONAL .
fevereiro de cada ano e (111
jornais, diariamente, e:é às
Ola a TOPI St RAI.
iniciadas, em qualquer época,'
15' horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
— A fim de possibilitar a re-'
CHIM. MC% •IIINVICO eu wueLIC^Çeilia
cwara aa accao
areaclo
11,30 horas.
:nessa
de valores acompanhaFLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
— As reclama çôes pertinendos
de
esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuida, nos
à
sua
aplicação,
solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou ,omissães, deosem
In
interessadosprefeateio ia
verão ser -formuladas por esrencialmente cheque ou vale
•aiie do woublIeldado do alapsillenter deIllogiartenlante
crito, à Seção de Redação, das
Paaak.neu de, Prap.1 aaaaa enduttnal de ffintatérlo
postal, emitidos a favor do
9 as 17,30 horas. 49 máximo
.
de Inclimtela • Comèrelto
Tesoureiro 'do Deportam' enio
até 72 horas após a saida dos
'irmos.° nue efielnrsco Departamento de Imprensa .Naciond
de Imprensa Nacional.
órgãos oficiais.
- -.0s suplementos 114 - edi.
— Os originais deverão ser
ASSINATURAS ''a... '«,es dos órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
REPARTIOES E PARTIC.ULARE3 I a
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de
os solicitarem no alo da assireit(); rasuras e emendas. .
.
Capital e interior:
.t
Capital e interior: ,,,,___>-• natura.
Excetuadas as para o
—
O
funcionário
público
600,00 : Semestre . . . Cr$
Cr$
450,00
exterior, que terão sempre Semestre • • •
A
no
.
.
.
•
.
.
Cr$
1:2000
Cr$
8,00
00 deral, para fazer jus ao des. .ino
anuais, as assumiuras pudir'conto indicndo, deverá provar
Exterior:
Exterior:.
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da asai-,
ca, por seis Meses ou um ano. Ano
Cd 1000,0a notara.
Cr$ 10(.1,00fAtio
I
— As assinaturas vencidas
custo de cada exemplar
poderão ser suspensos sem parte superirt do enderëço vão i'014tamidade nu recebimento atmsado dos órgaos oficiais
impressos o miniero do talão dos jornais, devem os ouinan-1 será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para Jacilitar aos assinantes' de registra, o enés e o ano em tes providenciar a respectiva, do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovaçan corri antecedéricia, ano, e _de Cr$ 1,00, por ano
o verifkação do prazo de Oali:.1 que findará.
Linde de suas assinaturas, nal A' fim de evitar solução de mínimo, de trinta (30) dia*. i decorrido.

EXPEDIENTE

lherme Aiziri — Concedo a restauraçao.
N.° 90.298 — Panela para flitar,
grelhar, cozer, assara„...com—depe..sto
anexo — Michihiko Yanajewa — Concedo a restauração.
N.° 91.556 — Nevo tipo de máquina para caia expresso — Gioveni Cavinato -- Concedo a restauração.
N.° 98.206 — Nevo tipo de protetor para porta-notas — Mario Soares
Ferreira' — Concedo a restauraçtft•
N.° 99.486 — Um nevo tipo de
suporte para máquina de escrever telefones e outros — Francisco Passantino --- Concedo a restauração.
N.° 100.172 — NU° tipo de esponjeira para ser colocada na cinta
de cobradores de bonde, ea.bus e 1.11.1.
troa — Fernando Lanzini — Concedo
a restauração.
N.° 102.137 — Nevo tipo -de caixa
para várias utilidades — Ezio Ruggeri — Concedo a restauração.
N.° 103.536 — Nevo tino de embalagem protetora para frutas — Luis
Sebastião Giordano — Concedo a .les•
tauração.
N.° 104.097 — Nevo tipo de aquecedor para ãgua — Shuji Maruyama
-- Concedo a restauração.
Diversos
•
Attilio Pertlearrani (no pedido de
restauração na patente n.° 1.661) —
Nada há que deferir quanta a prorrogação da patente uma ver que a mesa
ma foi requerida fora do prazo tela.
Fidel Arlete (junto a patente. n°
48.233) — Nada há que deferir
quanto ao cancelamento da patente em
face do . longo tempo decorrido. SJa
mente por via judicial será possivel
agora o exame da questão.
Resinas Sintéticas e Plásticas S.
A. Resinp/a (junto a patente termo
114 498) — Mantenho o despacho
concessivo da patente em face do pis-

tecer do Diretor da Div. de Patentes.
N.° 92.077 — Fatio Bartarelli —
Concedo o deserquivamento.
N.° 109.2.93 — Chugai Seikaku
Kabu. hiki Kaisha — Concedo o de!arquivamento.
Reconsideração do dewacho
Fumiya Nomura (no pedido de reconsideração de despacho no termo n.°
13 1 .411 priv. invenção) — Tendo
em vista a reconsideração de depacho formulada pelo inventor, e considerando que o parecer técnico efetivamente está incompleto, pois não
indica nem fundamenta a alegado falta de novidsde do invento, resolve,
reconsiderar o despacho que indeferiu o prerente pedido. para efeito de
determinar volte o proce-so a oevo
exame técnico. Solicite-se o parecer
do Miniztérie da Agricultura.
Notificação
É convidado Electro União $• A.
comparecer a Sete Departamento a
fim de efetuar o pagamento da taxa
final na mrca União, termo 127.594.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
(Republicado por ter saído com
incorreções)
Dia - 17 de abril de 1963
CANCELAMENTO DE MARCAS
S. A. Fábrica de Linhas Alete
Marconcini (declara o cancelamento
— Anote-se o cancelamento do rondada marca 'Linha Pinguim n.° 190.051)
tro conforme requerido pela própria
titular.
Cia. -.Propec (Comércio e Indústria) (declara o cancelamento do nome comercial Cia. Propac . Comércio
e Representaçõee) ra° 192.936) a—

—

•

notificar a t:tu/ar do registro Labo•
raterio Payartatosan S.A. para aproa
sentar provas r ---t vo de força
maior que a impede de Importar a
matiria pr.ma to-t qae fabrica o ema
Irkopp Indústria de Máquinas de produto.
Indátrias Qui:nicas e Sabões SaCostura S. A. (no pedido ,de cedoc:dede na marca Croslux n.cr 209281) gres Ltda. (roccrrendo do despacho
— Transforme' o petição protocolada que incieferits o Como 350.255 marca
rob o n.° 32.999-60 (fia. 19), em.' SareseI) -- Tendo em vista o recurrecurso pagando a taxa a fim de que so interpdato e considerando que ',a
o assunto possa ser reexaminado tal requere:1,o hou.e !nr bem apresentar
novos erntnpizres de cujo enche reticomo sugere a D. Jurídica.
Fábricas Germade S. A. (no te- rou a figura da croPlque era o ele.
curo interposto ao despacho que in- I mentaacolidente com as marcas antedeferas o termo 425.339) — Manta. riores remivo na feriria da lei, reconnpo o de pachonegativo do registro siedrar o deoPec. o que indeferiu o preím f-ce dos pareceres.
sente pedido Para o efe:to de conceder
Feb Germade S. A. (no recurso - afinal o regastro requerido.
S.cotty Gravatas e Confecções Ltda.
interposto ao despacho que indeferiu
o termo 425.340/ marca Matagato) (no pedido de reconsideração no tesa
— Mantenho o despacho negativo de mo 383.452 marca Scotty) — Tendo
registro em face do parecer da D. em vista as razões expostas no pedido
Jurídica.
de rec-arciderseão e considerando que
N.° 409.966 — Editora Momento efativamente a m . rca registranda não
Nacional Ltda. — Prossiga-se no an- oferece que:quer risco de êrro ou endamento do processo ficando sem efei- gano para os conzurnidores quanto a
to o despacho que arquivou o proces• procedânc:a dos satigois reconsidero o
ao.
despacho que indeferiu o presente peN.° 533..912 — Rubens Setubal dido para efeito de conceder o -re— Prossiga-se no andamento do pedi- girtro.
do. Se por ventura a marca d igo, o
Scotty Gravatas e Confecções Ltda.
titulo for registrével, então no despa- (no pedido de reconsideração no atcho concessivo far-se-á a ressalva no ino 388.453 titulo Scotty) — Tendo
tocante as classes e e declaração cor. ern vista as -razões exposta* no pedido
reta do género de negócio.
de reconsideração e considerando que
efetivamente o titulo registrando não
RECONSIDERAÇÃO DE
oferece qualquer risco de erro ou enDESPACHO
gano quanto casta procedência doe
1.
•
produtos reconsidero . n despacho que
-C. F. Boehringer & Soehne
B.H. (no pedido as retonsideração-de indefar'u o pretenso pedido para efeldespacho, na marca Clorofizina núme- to.de conceder o ra-'-tro nos termoe
ro 147.659) de Laboratório Phymeto- do ert. 117..r.° 4 do Código.
min S.A.) -- Tendo em vista o pedi- . D, • F. Vasconcelos (recorrendo do
do de reconrideração. reconsidera o dezpielle oue in-leforin o termo -númedespacho que, denegou .a caducidade ro •210.44 . : merco roliopticon) —
do registro 'Ma apreço para efeito de; Tendo em .visto o rorurrn intornosto , •
Cance:e-se o registro, tendo em vista
a renúncia expressa da sua própria
titular.
DIVERSOS

•

••
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N.° .111.344 -2.2% Aperfeiçoamentos - N.° 99.031 - Aspirador de p6,
em ou relativo a processo de estabili- com tubo ventilador movido a motor
_ Req uerente Nikolaus Laing e Bruno
zar compostos cristalinos contra oxi41
dação - Requerente N. V. Philips' Eck.
Gloeilampenfabrieken.
N.° 92.143 - „Aperfeiçoamentos
N.° 111.558 - Nóvo processo para em ou relativos' a fabricação de cora estabilização e conservação de car- reias para variadores de velocidades
nes e ou couros em geral - Reque- (trapezoidal lisa) - Requerente Walrente Carlos Basso Stajano.
ter Machado Kawall.
N.° 100.968 - Aperfeiçoamentos
N.° '111.657 - Processo para a
preparação de derivados ceto etileno em ou relativos a um aparelho para
- insinicos - Requerente Curto Era quebrar gelo - Requerente Standard
Electronics Corporation.
S.P.A.
N.° 102.497 - Aperfeiçoamento na
N.° 111.684 - Processo de preparação de une nave derivado piridazi- faricação de fibras a partir de matémietimie.
rias termoplásticas tais como o vidro
- Requerente Compagnie de Saint
, N.° 111.984 - "6" - Deoxi TeExpediente do Diretor de Divieão de
•
traeiclinas - Requerente American Gobain.
Privilégios
N.° 107.978 - Comandos para
Cyananiid Company.
Rio,- 17 de abril de 19:33
N.° 114.515 - Processo de fabri- tornos revólver e semelhantes - Recação de derivados de benzil-tio metil querente Acme Industrial Company.
Notificação
N.° 108.103 - laTóvo aquecedor
éter - Requerente Faberfabriken
, Uma vez decorrido o prazo de re- Bayer Aktieregesellschaft.
- Requerente Sidonia Arzt,
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 109.144 - Unidade reguladoN. o 114.517 - Processo para pre.n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961 parar novas animas - Requerente ra de » velocidadede motor para relóg;os
e mala dei dias - para eventua:s jun- Ciba Societé Anonyme - Ciba Ak- sem corda e semelhantes - Reguetadas de recursos, e do mesmo não se tiengsellschaft.
ernte Consolidated Electronics Industendo valido nenhum interessado, fiN.° 114.680 - Aparelho e proces- tries Corporation.
cam notificados os requerentes abaixo so para a produção de óleos bombeáN.° 109.288 - Aperfeiçoamentos
mencionados a comparecer a êste De- veis sob baixa temperatura usando em suspensão de estojos anódicos das
partamento a fim de efetuarem o pa- óleo de . xisto e semelhantes - Re- células para eletrolise de elumina gamento da taxa final concernente a querente The Oil Shale Corporation. Requerente Montecatine Soeietá Ge-,
expedição doe respectivos certificados
Aperfeiçoamentos nerale -Per L'Industria Mineraria e
N. 0 115.000
dentro do prazo de sessenta dias - relativos a polimerização de butadieno Chimica.
na forma do parágrafo único do arti- - Requerente Montecatini Societá
N.° 109.398 - Instalação de ilugo 134 do Código da Propriedade In- Generale Per L'Industria Mineraria e minação, especialmente farol, - para
dustrial.
viaturas automóveis - Requerente
•
Chimica.
Zuse K.G.
N.°
117.131
Desfibrador
para
Privilégio de invenção deferidas
N.° 109.451 - Processo pan en-•
material difícil a desfibrar, particularTermos:
mente pala a fabricação de papel, pa- cher e acondicionar em ' embalagens
N.° 93.212 - Aperfeiçoamentos pelão e produtos similares - Reque- individuais materiais líquidos, pastosos,
pulverizados ou granulados bem como
.eoa .ventilador de coluna - Requeren- rente j. M. "Voith. .
N.° 117.237 - .Bateria de fornos dispositivos próprios para execatar o
te Sociedade Paulista de Artefatos
do coque regeneradores de coque - processo -- Requerente Friedrich
Metalergicos S.A.
Bonte e Hans Degener Grischow.
N.° 104.193 - Processo de produ- Requerente Koppers Company, Inc.
N.° 109.524 - Nóvo dispositivo
N.° 117.416 - Regulador de temeão de susperis6es de insulina cristalina tendo ação" prolongada - Reque- po - Requerente Controls Company para iluminação, para varias f inalidades - Requerente Gilberto Durão
•
rente Neetie Terapeutisk Laboratorium Of Company.
N.° 117.417 - New ° registrador Coelho.
S A tieraima
N.° .109.596 - ,Aperfeiçoarnentos
N.° 108.551 - Proceatio de prepa- - Requerente Controla Company Of
em ou relativos a uns dispositivos consrar produto, refratários contendo óxi- América. N.° 117.470 - Aperfeiçoamentos tituído por uma válvula eletrônica,
dos de zirconie • alumínio, o os produtos assim obtidos - Requerente sôbre ou relativos a trens de lamina- tendo um eletrodo que forma parte da
ção - Requerente 'lhe British Iron parede e da qual o conterno e princiL'Electro Refractaire.
palmente uma superfície plana - ReN,° 108.558 - Forno para grelhar And Toei Research Association.
N.° 117.493 - Processo para es- querente N. V. Philips' Gloeilampen- Requerente Frédéric Wenger,
N.° 108.891 - Máquina cortadora terificar polioximetileno Requeren- fabrieken.
N.O 109.597
Aperfeiçoamento
do forragens - Requerente Anton te E. 1. Ou Pont da Nemours And
relativo a revestimento eletrostático de
Company.
Bode Grenberg.
N. o 117.495 - Aparelho aperfei- artigos - Requerente Dunlop Rubber
N.° 109.152 - Dente reversível
para equipamento escavador de terra çoado para recuperar nitrogénio do Company Limited.
N.° 109.604 - Instalação de moa- Requerente Gerald Algar Monroe "ar" - Requerente Liquefreeze Comgem com alimentação controlada e
pany, Inc.
Petersen.
N. e 109.977 - Aperfeiçoamentos' N.° 117.895 - Processo pare colo-' com descarga, sob concede e classifiem ou relativos a máquinas para o en- rir materiais e composições para ilege cação, do material moido - Re.querolamento de hastes de fumo em tiras fim - Requerente Union Carbide Cor- rente Altenburger Maschinen G.M.
B.H.
envolventes ou invólucro, - Reque- poration.
N.° 109.637 Processo de e disN.° 117.897 - Co-polímeros de
rente Arenco Aktiebolag.
/4 .° 110.785 - Aperfeiçoamento. etileno e' agrilatos de alcoilas modifi- positivos para clorar piscinas de nataem ou relativos a dispositivos destina- cados - Requerente Union Carbide ção ou similares - Requerente George Henderson . Graves e Geenas
dos a reproduzir discos de vitrola, nos Corporatioil.
N.° 119.232 - Processo pera a ob- Washington'Gray.
quais o prato giratório é montado
N.° 109.647 - Aperfeiçoamentos
para rotação por meio de um eixo e tenção de derivados da ftalirnidina uma luva - Requerente N. V. Phi- Requerente Knoll A. G. Cfietnische em ou relativos a dispositivos para
gravar e ou reproduzir sinais de alta
lips' Gloeilampenfabrieken,
Fabriken.
N.° 119.730 - Processo para a fa- frequência mais particularmente sinais
N . " 110.013 - Correias transportadores perfuradas, dispondo de sucção. bricação de novos monoasse corantes de televisão - Requerente N, V.
empeeerdes na fabricação de artigos metalíferos - Requerenae Ciba So- Philip's Gioeilampenfabrieken.
N.° 109.655 - Refletores com rede ftero r-- Requerente Motins Me- ej ete Anonytne - Ceba Aktiengsellsflexo de aparência especular - Rechina Company Limited.
chaft.
N. o 111.107 - Processo para guare N.° 75.308 - bistribuidor para querente Minnesota Mining 6 Manunecer o revestimento de poços - Re- tubulações, maximé para aparelhos facturing Company.
N.° ee9.656 , Aperfeiçoamentos
quereete Califórnia Resenrch Corpora- medidores de fluidos - Requerente
em ser relativos a processe, poso a
G. Keomschriider Aktísegrellschaft.
N e 111,245 - Aperfeiçoamentos' N.°-89663 •• -e-Aperfeiçoamentos gravação e ou reproduped de sinais de
refeeentes.ea ' ferramentas . manuais . - e em aparelhos esereae sor vedarei •Ze•Rel alta t friguênCia, 'mais particularmente
puniste para as mesmas - Requeren-• quarenta Peeea Serbedoree Ygienac sinais de televisão - Requerente N.
V. Philips' . Gloellacopenfabelebea.
te S mraonds Aer Ocessorieg Limited. Sooleciad Anónimas

considerando que o requerente já é
titular da marca com o mesmo nome
Poliopticon resolvo de seer' do com a
lei reconsiderar colleaspacho que inde'feriu o presente pedido para efeito de
conceder o registro requerido. 1
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
(recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 291.776 marca Popular) Tendo em vista o recurso interposto e
sconsiderando que o requerente já é titular de marcas com os nomes de Popular e Polar, resolvo na forma da Lei
reconsiderar o despacho que indeferiu
o pedido para efeito - de conceder o
registro requerido.
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N.° 109.666 - Aperfeiçoamento
em chaves seletoras para uso em ias
talações telefônicas automáticas - R.
querente Automatic Telephone ;Electric Company Limited.
N.° 109.701 - Aperfeiçoementl
em lâmpada de descarga de ranhura
múltipla - Requerente General Electric Company.
N.° 109.736 - Condensador elite
trico com abertura trespassante - Re.
querente Siemens Fi Halske Aktieree
sellschaft.
N.° 109.754 - Aperfeiçoamentos
em, ou relativos a válvulas incendeie
cantes de descarga, e mais especialmente válvulas estabilizadoras de voltagem - Requerente N. V. Philips'
Gloeilainpenfabrieken.
N.° 109.759 - Banhos para a 6h.
tenção de revestimentos metálicos gal.
vânicos - Requerente Dehydag Deutzchã Hydrierwerke G.M.B.H.
N.° 109.761 - Armação, ou dispositivo a semelhança de armação,
destinado a aparelhagens elétricas de
comunicações ou medição - Requerente Siemens 6 Halske Aktiengselle
chaft,
N.° 109.798 - ;Válvulas eletrônicas
e processo de montagem - Requerente: Radio Corporation of America.
N.° 11Q.557 - Aperfeiçoamentos em
fusíveis de rolha - Requerepte: Soc.
Ind. Diamita Ltda.
N.° 110.572 - Máquina de napressão e de composição contínuos de
blocos efemérides - Requerente: Rogar Louis Grandemange.
N.° 110.592 - óculo anti-ofuscante
para' automobilistas, aviadores, motociclistás a semelhantes - Requerente:
Karl Hurnaus.
N.° 110.710 - Aperfeiçoamentos em
aparelhos de indicação e contriste Requerente: Serco International Corpration.
N.° 110.838 - Abanador para •
ventilação do ambiente - Requerente: Klaus Heutjer.
N.° 110.854 - Aperfeiçoamento dm
botão interruptor de mercúrio córn vedação elástica - Requerente: General
Electric Company.
N.° 110.869 - Disjuntores de circuito - Requerente: Wastinghouse
Electric Corporation.
N.° 111.253 - New.) suporte para
lustres e outros - Requerente:
tria Paulista de Lustres Lula.
N.° 111.918 -; Aperfeiçoamento em
interruptor de circuito do tipo a vácuo
- Requerente:. General Electric Company.
N.° 111.976 - Dispositivo de segurança aplicável em aquecedores elétricos dágue, para chuveiros, torneiras •
outros fins - Requerente: Francisco
ganhos.
N.° 111.995 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a dispositivos do tipo que
compreende um amplificador transistorizado e um filtro de banda ou preeeletor - Requerente: 14. V. Philips'
Giloeilampenfabrieken.
.
N.o 112.032 Aperfeiçoamentos em
ou relativos a dispositivos semi-condutores - Requerente: N. V. Philips'
Gloeilempenfabrieken.
N.° 112.912 - Aperfeiçoamentos seu
ost relativos a fita magnética de gravação revestida com Mos -- 2 - do
lado da mimada magnertioaate - R.a
querem.: N.' V. Phillps'Oloeilampenfabrieken,
N.° 114.941
Aperfeiçoamento eia

de ndisleo
Requerens14
!soerei /11444eis ~pavor,
construção

•
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N.° 114.942 - Aperfeiçoamento em
conversar de _freqüência ultra-elevada
aperfeiçoada - Requerente: General
Electric Company.
, N.° 114.913 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a dispositivos telefônico*
- Requerente: Reitish Telecomunications Research Limited.
N.° 114.980 - Aperfeiçoamento em
mecanismo de trava para um medidor
de watt-hora. - Requerente: General
Electric Company.
N.° 112.055 - Aperfeiçoamentos em
combustores para fogões a gês - Requerente: Francisco Bazan Coll.
N.° 115.159 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos e fornos de alta fregil'eneia, providos de uma válvula de saída
comandada pela grade e de um dispositivo retificador para o suPrimento de
corrente- direta da válvula de saído Requerente: N. V. Phitips'Gloeilampenfabrieken.
N.° 115.163 - Compressor de refrigeração intercambitivel, do tipo aberto e hermético - Requerente: Worthington Corporation .
N.° 115.224 - Dispositivo exaustor
aplicável sare fogões - Requerente:
Aristides Pileggi.
N.° 115.354 - Aperfeiçoamentos em
medidores de gás - Requerente: Par.
kinson Cce.van Limited.
N.° 115.477 - Circuito -fieflastron
aperfeiçoado -. Requerente' The Na•
tional Cash Registar Company,
N.° 115.564 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a raiais elétricos de sobrecarga - Requerente: The English
Electric Company Limite&
N.° 117.194 - Circuitos neutralizadores - Requerente: Standard Coil
Products C.°, Inc. ,
•
N.° 117.227 - Aperfeiçoamentos era
ou referentes a dispositivos de contresle de reatância, em particular para
modulação de freqüência. - Requerente: N. V. Philips'Gloeilampenfe•
brieken.
N.° 125.722 - Suporte de máqui
na de barbear com tomada de corren
te e pulsador. - Requerente: Arna•
ble Martinez.
N.° 134.252 - Novos aperfeiçoamentos no processo de construção de
casas pré-fabricadas - Requerente Oscar de Paula Bernardas.
Modelos de utilidade deferidos
N.° 108.480 - NOvo presépio Requerente: Jaycne Berseta.
N.° 89.797 - Aspirador de p8 por.
tátil - Requerente: Mario Folpini.
N.° 111.965 - Circulador de ar

para ambientes - Requerente: Eduardo Marcello Gargi.
N.° 115.060 - /48vo rnodê/o de
disco de vedação - Requerente: Antônio Guedes Hunziker.
N.° 115.295 - Novo tipo de conta
gotas - Requerente: Peter Vacus.
NP 125.648 - N8vo tipo„ de loquete com transformador - Roquexote: Carlos Augusto Gazeau.'
N.° 126.541 - Nkivo tipo de alialentador de fio de solda - Roquelente: Luiz Carlos Berthold*.
N.0 131.066 - Aperfeiçoamentos na
•crtuarução de casas populares - Requerente: Fábio Valiam dos Moa.
Privilégio de invenção indelerirk
N.° 117.301 - Processo para obtengoequde•raree • produto resultante -ta: Xoichiso Truelgda.

N. 134.018 - Italo: Bevilacqua Cumpra a exigencia.
'Umas:
I N. 109.201 - Campana S.A. InN. 98.927
Yozo: Minan2idani -- dustrias de Artefatos de Borracha e
r.'timpra a exigencia.
!Calçados S.A. Industrial e 'Mercantil
N. 10/.9:zu
Adalberto José de - Cumpra a exigência.
aiveira - Cutapira • a ex.gencm.
N. 136..157 - Sergio Lourenço P.
N. 109.5lb - oris vVeiotrg - Ribeiro e Jes.se Ferreira Camprnn3
N. aí 1..411 - W111.4).3.1.1 Lorovra- a exigência.
cion
Ç.utupra a exigencia.
N. 91.860 - Charles Honnold
Cumpra a exigência.
Crispin - Cumpra a exigência.
14. 311.33J - Unon Carbde CorN. 92.467 - José Castioni 6 Filho
poraton - Ltimpra a exgenca.
- Cumpra a exigência.
N. 111.3%9 - isotil à.kl. - Pios
N. 93.672 - Abel Braz Ennes Cabos z materia-s isolantes - Lum. Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N. 94.376 - Herackto de Simone
N. 11,.:29) - Asbiton A. G. - Meira - Cumpra a exigência.
Cumpra a exagencia.
N. 99.819 - J. Germano Guidugli
N. 111.929 - Lenkradwerk Gustav - Cumpra a exigencia.
Retri - Cumpra a ex.gencia.
N. 106.436 - 'voo de Freitas VirN. 111.95s - Usvaiuo
golino - Cumpra a exigencia.
sio e Urbano Zacr.hi - Cumpra a CdN. 106.733 - Industria e Comercio
gencia.
de Doces Santa Fé Ltda. - Cumpra
N. 11.681 - Cluzo: Shirata - a exigência.
N. 109.308 - Saverino Gazzi -Cumpra a exigencia.
• N. 134.85u - Tadahiro: Uchara Cumpra a exigência.
N. 109.563 - Moyséa Nesanel - Cw.‘pra a eixgencia.
N. 105.960 - Cie. B.asi- Eche] - Cumpra a exigência.
N. 110.321 - Solo Cup Compaay
leira de Extrusão - Cumpra a exi- Cumpra a exigência.
geada .
-N. 111.154 - Prado Importadora
N. 106.630
anulaturas Back
S.A. - Cumpra a exigência.
mitada - Cumpra a ex:gencia.
N. 114.285 - Ferriccio Gobbi N. 110.703 - Union Carbide Cor- Cumpra
a exigência.
poratiud - Cumpra a exigenda.
N. 114.595 - Indústria Fogões
N. 110.763 -; Fred. Olsen Avia- Regência
Ltda., Cumpra a exigêntion Maintenance Norsk
cia.
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 115.206 - Donato D'Apolito N. 112.360 - Alejandro Varquez I Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigencia. •
N. 116.698 - Thereznha Beatriz
N. 0112.936 Minnesota Mining Alves de Andrade Zorowich - CumAnd Manufacturing Company - pra a exigência.
Cumpra a exigencla.
N. 122.161 - Bernardinl
Curai
N. 115.311 - Paulo Mathias e
- Cumpra a exigência.
cides Guerido - Cumpram a exigenN. 129.753 -- Calixto Bichara
da.
Kuaik - Cumpra a exigência.
Exigeneias

•

COLEÇÃO DAS LEIS
1963
VOLUME I

•

. ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de ianeiro a março.
Divulgaçao n• 889

Preço: Cr$ 400,00

=nele

N. 130.510 - Organizaçúo Ott1
o
Pécego Ltaa. - Cumpra a exigencia.:
N. 1,21.541 - Alberto 1 eris pu•
Cumpra a ex:gência.
N. i,2.1aj - lisvoldo Coloiy,1,0
Cumpra a eximi-cc.:a.
N. 132.4/á /-Obrica d e. Cuti'el •
Arqu.vo Bernardini S.A. - Cumpro
a exigênc.a.
N. 1.12.5/9 - Resilan Indsutria
Comercio Ltda. - Cumpra a exigêne
cia.
N. 132.971 - Indarcié Indauria de
Arteiatos de Cimento e Amianto Lid
mitada - Cumpra a exigência.
N. 133.301- - Victor Nuno Pereira
de Souza Lima - Cumpra e exige4
cia.
N. 133.392 - Sebastião Mota Ria
beiro de Vasconcelos e José. Aciolphei
Abranches Fabris e-- Cumpram a ;ex.10

gencia.
N. 133.471 - Lauro Oberlaender
Cumpra a ex.gência.
N. 134.506 - Ceshavas
Zenii
Diga o rzquerenta.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAR
Dia 17 de abril de 1963
Exidències

N. 382.327 - Eletrotécnica Lucia

sinus S.A. - Satislaça exigência.
N. 416.623 - Soc:edade Imobilitse
ria Jurema Ltda. - Satisfaça exigén.

cia.
N. 420.758 - Samiya Comercial •
Importadora Ltda. - Satisfaça colga.
cia.
N. 420.761 - Forminform
- Satisfaça exigencia.
N. 420.762 - Milton Guper Sa•
tisfaça exigência.
N. 420.764 - Herinan Augusto de

Oliveira - Satisfaça exigencia.
N. 420.765 - Pelaria Polo Norte
S.A. - Satisfaça eixgendas
N. 420.766 - 120.767 7- 420.768
- 420. 769- 420.770 -420.771 ~.
420.772 - 420.773 - 120.774
420.775 - P:Ieria Polo Norte S.À.
- Satisfaça exigencia.
N. 420.776 - Auto Importadora
São Domingos Ltda. - Satisfaça •xi.
gencia.
N. 420.779 - Roberto Meuser •-•
- Satisfaça exigência.
N. 420.785 ,- Aktiengesselischaft
Par Zink Industne Vormals Wilhernt
Grillo - Satisfaça exigencia.
N. 420.786 - Luiz Ribamar Bar.
bosa Lima - Satisfaça exigencle.
N. 420.789 - Jacques Jean Marie

Mouselli, Sabine C/aude Marguerlte

Moussalli e Madame Moussalli

VOLUME II
ATOS po PODER EXECUTIVO
Decretai de lantim a ~rio
Divulgação e' &90

Prego: Cr$ 1.500,00
A VENDA t
lezdlo da Vaiam: Av. Rodrigues Alves, .1
ÂgênCili 11 Ministério de Lauda

Ateotle-ese a pedidos pelo Serviço de Reembardso Postal

tisfaça exigência.
N. 420.796 - DBA Division Docaiar - Szilsfaça exigencia.
N. 421.323 - ilton de Campos
Viana - Satisfaça exigencia.

N. 421.325 - 421.326 - Miltoil
Milton de Campos Viana - Satisfaça
'exigencia.
N. 421.3138 - Sr. Conse. Francisco
Metarazzo Junior - Satisfaça exigen.
da.
N. 421.340 - Interplastic S.A.
Ind. e Comercio - Satisfaça exigeneia.
N.° 421.343 - 421.344 421.345- 421.346 - 421.347 Interpiastic S. A. Indústria o Com ér c i o - Satisfaça exigência.
N.° 421.346 -, 421.349 -- Orbital ‘4 Produtos -Qairnicos Ltda, Sa-

tisfaça exigência.

-
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N. 421.361 - Revendedora de NOME COMERCIAL DEFERIDO
Ferio Carioca Ltda. - Satisfaça estiN.° 393.602 - Cia., r‘le Fiação e
genc'a
no 421.406 - 421.407 - Fá'ori- : Tecelagem Industrial Mineira Cia.
ca de Bebidas Flan Ltda. - S3ti,- de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira - (art. 109).
faça exigência.
N." 421.408 - Pernambuco In- ' N.° 393.624 - V/einmann 1is Cia.
dústria de Sisal S. - Satisfaça Ltda. - Weinmann 8s Cia. Ltda.
- (art. 109 n .° 1) ;exigencia.
N.° 421.409 - Longfix Inchntrial
RESTAURAÇÃO DE TÍTULO
e Comercial Ltda. - Satisfaça exiDE ESTABELECIMENTO
gência.
João
Leite
Filha
N-° 421.600
N.° 378.489 - Aldo Caneca In- S'itisfeça exig
corporação e Vendas de Imóveis N.° 421.606 - Newton de Feli- Aldo Careca Inaerporação e Vendas
Satisfaça 'exigência. de Imóveis ci. 33 - Concedo a
ciano Santos
N.° 421.608 - Christiano H. reStaurnão.
Steyer 81 Irmão Ltda. -- Satisfaça
MARCA INDEFERIDA
exigência.
N.° 421.611 - Velotest Ltda. N.° 391.892 - Schweppes - DesSatisfaça exigência.
N.° 421.612 - Valfredo Cardoso tilaria Dalmore Ltda. - classe 42.
N.° 395.837 - Catita - Casa Ca- Satisfaça exigência.
el. 36.
N.° 421.613 - Gallileu Francisco tita de Calçados Ltda.
N.° 399.637 - Trifibra --A. J.
Guerino - Satisfaça exigência.
N.° 421.614 - Ind. de Café Di- Renner S. A. Indústria do Vestuário
plomata Ltda. - Satisfaça exigên- - cl. 36.
N.° 389.859 - Porcelana e Steacia.
tita S. A. - Itaqui - classe 25.
DIVERSOS
Latinia
NP 344.303 •- Cardial
S.
A.
Ind.
de
Bebidas
cl.
42s
•
N.° 421.331 - João Baptista do
Amaral Filho - Prossiga-se com o
- FRASE DE PROPAGANDA
pedido também na classe 33.
INDEFERIDA
N.° 421.336 - Radio Rio Ltda.
N.° 381.793 - A Mais Perfeita
- Prossiga-se com o pedido também
Rede Varejista em Gêneros Alimentína cl. 33.
NP . 421.358 - Editora Abril Li- cios - Mercearias Nacionais S. A.
mitada - Prossiga-se com exclusão - clasess 41, 42, 43.'
aos artigos grifados.
CADUCIDADE DE MARCA
•
EXPEDIENTE DAS-DIVISÕES
Bial Farmacêutica Ltda. (no pediE SEÇÕES
do de caducidade na marca Neuralgin
n.° 162.156) - Tendo em vista as
• Republicado' por terem saído
provas de uso da marca contidas no
com Incorr?Oes
processo e o que se contém no dode
1963
,Dia 17 de abril
cumento apresentado acordo entre a
Notificação
firma cedente e a cessionárla,. tendo
em
vista o parecer da Seção Legal,
Uma vez decorrido o prazo do re- esta Divisão Jurídica resolve denecurso previsto pelo artigo 14 da Lei gar o pedido de declaração de caduaP 4.048, de 29.12.61 e mais dez
dica - para eventuais juntadas de cidade do reg. 162.156.
TRANSFERINCIA E/ALTERArecursos e do mesmo não *a tendo
ÇÃo DE NOME DE 'TITULAR
valido nenhum interessado, ficam no• DE PROCESSOS
tificados os requerentes abaixo* mencionados a comparecer a este DeparLa Emilia Indústrias Textiles Sotamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente a ciedade Anonimet Industrial Comercial
expedição dos respectivos certificadol y Financiara (transferência para o
dentro do prazo de sessenta dias - sou nome de marca Mimosa número
na forma do parágrafo (mico do ar. 260.198) - Anote-se a transferên•
o 134 do Código da Propriedade cia,
ftidustrial •
Brasileira da Vinhos S. A. Indústria e Com&roio (pede para - Ser anoMARCAS DEFERIDAS
.
tada no título Brasilandia número ...
Lobo- 149.036, a alteração de nome) N.° 139.814 - Onnivit
ret6rio Paulista de Biolagia 8. A. Anote-se a alteração de nome.
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
- cl. 3..
NP 538.580 - Aerosol - Aerosol (pede para ser anotada na marca
celta Brasil Ind. , e Com. S. A. - Volkswagen n.° 177.081 a alteração
de nome) - Anote-se a alteração de
•
2 AR -- Distribui- nome.
N.° 390.906
dora de Bebidas M M Ltda. - clasBanco nrwo Mundo S. A. (transse 42.
Charlas ferência para o seu nome do título
5.534 - Crinsa
N.° 39
Jardim Nevo Mundo n.° 179.841)
Hoonold Crispin - classe 16.
- Anote-se a transferência.
N.° 393.684 - Maraba - Paiva
Indústrias Reunidas Titan S. A.
Trompter - classe 23.
(pede para ser anotada na marca
Titanzinho n.° 208.046 a alteração de
RESTAURAÇÃO DF MARCA
•
nome) - Anote-se a alteração de noN.° 369.339 - Money - Holley me:
Çaii uretor Co - classe 6 - Conde- •
Marlene Lopes (pede para ser anoa reitauração.
tada na marca Safira ri.° 254.030 a
alteração de nome) - Anote-se a al9IN4 DE PROPAGANDA
•
terção de nome.
DEFERIDO
Mrlene. Lopes (pede_para ser ano1 1W'' 396.50f -- Publitone,
$0"' tada na marca Safira n.° 754.030 a
•
Dag" •
as, 32, 3$ -- (art. alteração de nome) .- Anobe-se a altaragão de nome.

(Seção Hl)
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Centauro Transportes Rodoviários e
DIVERSOS
Turismo"- S . A. (transferência para
seu nome do titulo Centauro TransDansk Laborator.os Quimicos e NTportes Rodoviários n.o 275,388) - macauticos Limitada - Junto a marca número 239.152. - Nada há que
Anote-te a transferência.
•
Casa Arthur Armarinho . S. A. - deferir quanto ao pedido de transfe(pede...para sor anotada na insígnia rência pois • 0 presente registro já esta
Casa •Arthur n.° 274.004) . a aha-ação em -nome de Dansk Laboratórios Quíde nome) - Anote-se a alteraçao de mico e Farmacêutico Limitada.
nome.
Dansk Laboratóriós Químicos e Farmacêuticos Limitada - Junto a marca
EXIGÊNCIAS
número 238.601 - Nada bá que deIndústria Química e Farmacêutica ferir quanto ao pedido de transferênSchering S. A. (no pedido de aver- cia pois o presente registro já está em
bação de contrato nas" marcas n.° nome de Dansk Laboratórois Quimico e Farinacéuffilo 'Limitada.
255.474 - .236.164 - -106.287 N° 395.838 - Casa Catita de Cal'Apresente clichê.
çados Limitada - Aguarde-se.
Willys Motors Inc (junto a marca
N° 384.406 - Editora e Comercial
n.° 190.491) - Satisfaça exigência. Americana
Limitada - Arquive-se.
Cia. Comércio e Navegação', (junto
N9
396.166
- Confecções Anfra Lia *marca n.° 183.999) - Sita faça mitada
Arquive-se.
exigência.
N° 398.240 - Amaro Manca MonUniversal American Corp (junto a teirb - Arquive-se.
,
marca nP 239.318) - Satisfaça exiN°
412.840
CorporaçãO
Brasileigência.
ra de Administração Sociedade AnôniChemway Corp (junto a, marca n.° ma - Arquive-se.
178.089) - Satisfaça exigência,
N9 413.812 - Empraza Funerária
Cia. Distribuidora de Vallres Co- de- São Caetano do Sul Limitada dival Crédito Financiamento e Inves- Arquive-se.
timentos (junto a marca n.° 392.839)
N° 413.087 -Construções
Engenha- Satisfaça exigência.
ria e Pavimentação Cepavi Limitada Ostermayer 8s Cia. Ltda. (junto Aguarde-se.
a marca. n.° 147.821) - Satisfaça
N° 412.895 - Indústria de Tubos
exigência.
e Artefatos de Cimento Vidrados LiEutectic Soldas e Soldagens S. A. mitada Citacil - -Arquive-se.
(junto a marca n.° 192.918) - SaN° 413.539 - Hamainco Inchisrtia e
tisfaça exigência.
Comércio de Máquinas Agr.colas LiCasa Lemcke Sociedade Anônima mitada - Arquive-se.
N° 420.049 - Adipel Auto D.striRoupas de Cama Mesa e Banho 4..
Junto a mm-ca número 260.20 .2. - buidora de Peças Limitada - ProssigaSatisfaça exigência.
se considerando as barras de d'reção
Fábrica de Cigarros Caruso Socieda- e seus pertencer como barras de direde Anônima - Junto a frase de propa- ção e suas partes integrantes.
N9 420.332 - Comercial Importaganda número 270.905. - Satisfaça
exigência.
dora de Ferramentas Metais e Maquia
Deoclides Heitor Jendiroba - Jun- nas Cromovan Limitada - Prossigato ao tèrrno número 541.032. - Sa- sê excluindo dedais manequis "de aratisfaça exigência.
me mangueiras punhais e viadutos de
Ny 413.392 - Indústria de Artefa- ferro:
N9 573.182 - Balduino Weber &
tos de Tecidos Imperial Limitada. Companhia Limitada - Aguarde-se.
Satisfaça exigência.
N° 575.942 - Oscar Cardoso So- N° 568,003 - Brasitcx Polimer Indústria Químicas Sociedaded Acarlima ciedade Anônima Comérè'io e Indústria
- Satisfaça exigência.
- Nada há que deferir uma vez que
• N° 363.645 - Daniel Guy Lerma o reg. 232.107 esta em vigor até 28
de março de 1970.
- Satisfaça exigência.
Ni. 575.940 _ 575.941 - Oscar
N° 419.843 - Sobrare° Soc. Brasileira de Equipamentos de Ar Compri- Cardoso Sociedade Anônima Comércio
mido Limitada - Satisfaçà exigência.
e Indústria - Aguarde-se.
Na. 575.821 - 575.822Costa
N° 420.230 - Barão Publicidade
Penna El Companhia - Aguarde-se..
Limitada - Satisfaça exigência.
N° 420.281 -.a H. Miranda IndúsN° 575.765 - José Reis - Aguartria e Comércio - Satisfaça exigência. de-se.
N" 575.613 - Companhia Fábrica
N° 420.283 - Isokle Werner Ge-.
de Botões e Artefatos de Metal
bauer - Satisfaça exigência.
-- -Aguarde-se.
N°. 434.435 - Thyrso Bottura
N° 575.447 - Casa Systema LimiIrmãos - Satisfaça exigência:
Na. 420.347 - 420.3-16 - 420.348 tada - Aguarde-se.
N° 575.446 - Casa Systeina LimiL- 420.349 -- 420.496 - 420.508' 420.509 - . 420:510 -420.511 - Ben- tada - Aguarde-se,
.
N: 575.412 - A Serviçal Sociedade
zenex Companhia Brasileira de Inseticidas - Satisfaça exigência.
Anônima Técnica e Comercial Aguarde-se.
N° 435.008 - American Radirmar
N° 575.411 - Companhia- de Fogos
Standard Sanitary ;Corp - Satisfaça_
exigência.
Biagino Chieffi Sociedade Anônima • N° 419.324 - Tintas Ec,o Limitada Aguarde-se.
- Satisfaça exigência. PRORROGAÇÃO DE MARCA
• N° 418.674 -7 Pedro Furlan - Satisfaça exigência. •
N' 558.094 - V. ' Giolito - V.
N9 573.310 - O Condomínio das Gato Sociedade Anôn,ma Indústria e
Aguas da Prata -2 Satisfaça exigência. Comércio de Vidro Neutro - Casse
N°' 419.725 - Sociedade Anónima 10 - Prorrogue-se o registro-, Indústria-e Comércio Concordia - .Sa- RETIFICAÇÃO DE AVERBAÇÃO
Indúsrtia e Comércio Concordia - SaDE CONTRATO
•
N° 420.636 - Sociedade Iniarnationaja des Ecoles Berlitz L.. Satisfaça
Fica retificadó o contrato de exploexigência.
ração 'publicado em 21 de março de
- N° 420.906 - O Condoininio do 1963 na marca.Dunlop número 239.462
Edificio- Soraya
Satisfaça tacigan- de Dunlop Rubber .Co LimIted •
tabelac-ido as Inglaterra e em favor de
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Dunlop do Brasil Scsnedade Anônima
Indústria de Borracha - Estabelecido
eia São Paulo •Brasil - Averbe-se o
'Contrato de exploração.
, Retificação
.
O tèrmo número 427.673 - Titulo
Casa Feres - De Ali Mermar - Classe 36 - Clichê publicado em 17 de
novembro de 1959:
O térnio número 428.656 - Nome
Comercial Solos Serviços Brasil Norte Limitada - De Solo Serviços Brasil Norte Limitada - Cliché publicado
em 24 de novembro de 1959 - Estabelecido em Pernambuco.
O térino número 429.607 - Marca
Lojas Riachuelo - De Companhia Distribtadora de Tecidos Riachuelo Classes 12-- 22 -- 23 -- 24 -- 31
- 34 - 36 - 37 - Cliché publicado
em 26 de novembro de 1959 - Estabelecido nesta cidade.
•
O tèrmo número 429.611 - Lojas
Riachuelo - De Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuelo - Classes
12 - 22 - 23
24 - 31 - 34
- 36 - 37 - Cliché publicado em
26 de novembro de 1959 - Estabelecido nesta capital, para titulo.
O tértno número 429.612 Lojas
Riachtido - De Companhia Distribuidora .de Tecidos Riachuelo - Classes
12 - -- 23 - 24 - 31 - 34
- 36 - 37 - Clichê publicado em
26 de novembro de 1959 - estabelecido nesta capital, para titulo.. .
O térrno número 429.613 - Lojas
Riachuelo - De Companhia . Distribuidora de Tecidos Riachuelo - Classes
12 - 22 - 23 - 24 - 31 - 34
- 36 - 37 - Cliché publicado em
26 de novembro de 1959 - Estabelecido nesta capital, para titulo.
Os térreos números 429.614 429.615 -- 429.616 -- 129.617 -429.618 - 429.619 - 429.630
429.621 r-- 429,622 - 429.623 429.624 - 429.625 - 429.626 Para o titulo Lojas Riachuelo Companhia Distribuidora de Tecidos
Riachuelo - Para as clas.ts 12 - 22
- 23 - 24 - 31 - 34 - 36 - 37
- Cliché nublicados em 26 de novembro de 1959.
O têm ° número 431 .261 - Marca
Biblioteca de Cultura jurídica - De
Zahar Editores - Classe 32 - Clichê
publicado em 26 de novembro de 1959.
O têrmo número 431.262 - Marca
Biblioteca de Cultura Economica De Zahar Editores - Classe 32 Cliché publiCado em 26 de novembro
de 1959.
O tèrmo número 431.263 - Marca
Biblioteca de Cultura Histórica - De
Zahar Editores - Classe 32 - Cliché
publicado em 26 de novembro ele 1959.
N, 431.264 - Marca Biblioteca de
Cultura Filosófica - De Zahar Editores - Classe 32 - Clichê publicado
em 26 de novembro de 1959.
O termo número 431.467 -L Marca
Veneza Mar - De Veneza Artes e
Decorações Limitada - Classe 33 Cliché publicado em 26 de novembro
de 1959.
O térmo número 431.490 --Marca
Robson - De Materiais Elétricos Robsou Limitada - Classe 33 - Clichê
publit'ado em 26 de novembro de .1959.
O termo número 431.624 - . Insignia Seg de Agência Seg LinOt.ada Classe 33 - Clichê publica& em 26
de novembro de 1959 - Estabelecido
em São Paulo.
O tèrmo número 432.318 - Titulo
Ba- e Restanrante Brahma - De Companhia Cervejaria Brahma Sociedade
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1. oeçao

MIN

Anónima - Classes 41 42 - 43 com fonte de água; terminando por
-- Cliché publicado em 26 'denovem- câmara alargada cujos bordos tem os
seus terminais Miremos rosqueadcs,
bro de 1959.
senda as Cordas da escava própria, O termo número 432.310 - T_tulo mente dita montadas em suporte per-.
Bar e Restaurante Braluna - Da Com- furado, cujo bordo é "rosqueado era
panhia Cèrevjaria Brahina Sociedac'e combinação com a rosea já meneio.
Anônima - Classes 41 - 42 - 43 nada.
- Clichê publicado em 16 de dezembro
de 1959.
TERMO 1I9 79.763
O térmo número 432.318 - Titulo
De 26 de maio de 1955
Bar e Restaurante Brahrra - De Companhia Cervejaria Brahma Sociedade ! Pittsburgh Plate Glass Company.
Anônima - Classes 41 - 42 - 43 - Estados Unidos da América.
- Clichê publicado em 16 de dezembro!• Titulo: Processo e aperelho para
encurvar vidro.
de 1959.
i
O térino número 432.310 - Titulo , 1. Um processo para encurvar
encurvado que compreende suBar e Restaurante Brahma - De Com- mato
chapa plana de vidro em forpanhia Cerveiaria Brahma S'scieda-'e uma
portar uma chapa de vidro plena
Anônima - Classes 41 - 42 - 43 cariado substancia/mente no contorno
Clichê
publicado
em
16
de
dezembro
desejado sabre um molde de grades
de 1959.
em seções no formato da curvatura
O termo número 432.896 - Mtrea desejada para o vidro encurvado e
Tabur - De Irmaos !alm. VeiCa los e aquecendo o vidro para levar o mesPertences Sociedade Anônima - Classe mo a amolecer por meio do que a
21 - Clichê publicado em 21 dmdezern- porção central do vidro encolhe ate
tocar a porção central do molde, cabro de 1959.
racterizado por suportar a chapa
O térmo número 431.369 - Titulo plana como um feixo em pontos da
Hotel Service - De Sociedade Anó- suporte intermediários as extreminima Martinelli Financiamentos e In- dades da chapa de vidro e levantanvestimeritos - Classe 31 - pu- do as porções de borda amolecida
°pasma ou margem do vidro doe poria
blicado em 11 de dezembro de 1959.
tos mais internos de suporte nas extremidades do molde. - Seguem-se
os pontos de na. 2 a 22.
Privilégios de Invenção
TÉRlda 10 78.410
De 15 de março de 1955
Moda() de utilidade - Nõvo modélo de escava para limpeza em geral.
Alexandre Gruber - Sô.o Palo.
Nay° modê/o de escava pára limpeza em geral, permitindo a circulação da água através da própria escava caracterizado pelo fato do cabo
da escova ser um cano comunlcante

TkRMO N9 88.398
De 8 de maio de 1950
Requerente: Pittsburgh Plata Glacs
Local: Estados lanaras da América.
Titulo: Um painel visor ou vidraça
tal como um para-brizaa, e processo
para produzir o mesmo.
1. Um papipnel visor ou vidraça, ta/
como um papra-brisas,que compreende uma lamina curva de Vidro dotado
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de uma camada de óxido metálico
ezpzesu:a vaaaatel sôbre a superficas da craeoaerizado pelo fato
de a camada de axido metálico -c0a
brir apenas uma parte da ifirnints,
sendo o restare da . lamino relata.
vamcnte elara. paap, permitir viaão in.
teire.mente claae, e de a espessura da
camada aurnt".ar progressivamente
Para fora a partir da parte claaa. Seguem-se os pontes de 2 a 10.
TÊR3a0 N9 104.051
13 de junho de 1958
Requerente: Conatasitino &marta'
São Paulo.
'Titulo: /abo tipo de máquina nafta
mai para descase:Ir café - Modêlo
, de utilidade.
1 - Nay° tipo de máquina para
descascar cefe - - caracterizada por
ter uma lâmina de esmeall que serve
para desarcar o café.
Navo tipo de máquina para dascascar cera , manual, caracterizada na
item I e ainda ror. ter peças de borracha, recertada em tamanho adanuado nus se-ven para retirar a película do grão de café.
De

TÊRMO N° 104.061
De 20 do junho de 1958
Requerente: Companhia de Fogoe
Biegino Chieffi - São Paulo.
Título: Vareta exteasivel para na
Ries e similares - Modelo de utilla
dade.
1. 0 ) - "Vareta extensível para Injões e similares", caraterizada pelo
fato de ser constituUla de duas du mais
peças tubulares datadas de movimento
telescOpicç em quaisquer espessuras •
cOres, estando as peças internes da.
tadas de região de maior diâmetro, ao
passo que os tubos externos se aprt.
sentam com .espessemento interno jun.
to è13 SUSI extremidade.. Total de
pontos.
TÉRMO N.° 104.374
_ De 11 de agasto de 1958
Modal° de utilidade: "Nava mediilo de tecedor para roupas".
Murray Marta: Potter - 8. Paulo.
1. 0 -- NU° modelo de 'tocador para
roupas, caracterizado por ser constituído por uma coluna portadora,. AIO
alto, de uma amaça° que gira em rolamentos, sendo sitada arraaçao fornada por travessas radial. que couve.%
sem para ume peça vertical, reforçada
por meio de tirantes inclinados, tende
finalmente, entre as travessas, deotea.
didos fixoe paralelos, horizontais. TO*
tal de 3 pontos.

, Preço t Cr$ 200;00
TÉR/vID N.° 108.164 -

r VENDAI 1

Seçlio de Vendas e Av. Rodriguee Alves, 1
Agézida 1, Ministério de Fazenda
Atende-se a pedido. pelo Serviço de Reembolso Poetiij

De 18 de dezembro de 1908
Requerente: Plínio de Pirites - ti.
Paulo.
Título: N8vo tipo de chave de lerModêle de utilidade.
da
N8vo tipo-de chave de fiada, caracterizado e reivindicado pele
feto, de formar um corijunto , de cabo
éoat bocal no lugar ,da ponte em corte par• fenda .e de uma eérie de dentei de fenda ai encabtávale e com vik•
riaçâo de..tepessure • largura de corte
".a
flkytal de. .3 pontak
1,-1 1 • :,;:"

.4' 'LI
•"-
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mina, caracterizado por serem os
borrifos separados e divergJotes
De 3 de julho de 1957
entre si, atingindo cada • borrifo
De 24 de fevereiro de 1959
uma parte separada da lâmina,
Estadas
Ethyl
Corporation
—
Estados
C.° Inc.
. Chas. Pfizer
num dado instante, e dispor as
Unidos da América.
Unidos da América.
áreas 'nrrifadas diferentes transTitulo: Composição combus- tível, versa:* ente ao eixo dos percursos
Titulo: Processo para a separaçãc
de esterciides instecurdacai „(Priv. proce:so para a preparação de paralelos do movin:ento relativo
ciclo pentadienil manganês tri- entre. os borrifos e a lâmina para
inveação)..
contidos em . . dita levar os percursos do movimento
1.° Um processo para a sepa- carbonilicos
composição e uso de tais com- relativo das áreas borrifadas diração de delta 1.4 — 3 — ceto-ester61ferentes respectivas a se intercepdea de u'a mistura contendo delta 4 postos.
1. Uma cotripsoição combustível
— 3 — ceto-esteróide, tendo os cita- tendo aperfeiçoadas propriedades tarem e combinarem para formar
dos esterciides 18 a 21 átomos de car- anti-detonant es para - uso em mo- uma película contínua, que. se esbono em suas estruturas nucleares, ca- tores em combustão por meio de tende transversalmente. Seguemracterizado por tratar a citada mistu- vela de ignição. caracterizad a por se os pontos de 2 a 12.
ra com uma quantidade de reagente consistir de uma parte de um
de Girard suficiente para se combi- combustível comtituido de hidroTERMO N.° 108.917
nar com o radical 3 — ceto de com- carbonetos com a escala de ebuliposto detal 4 — 3 — ceto, mas insu- ção da gasolina e uma quantidade
De 4 de março de 1959 •
ficiente para se combinar- com ' outros menor, que aumenta a qualidade
radicais, diferentes do citado radical 3 antidetonante do combustível, de
Requerente: Alexandre Sklar
— cato, e separar a hidrazona do deita uni composto hidrocarbocíc lo-Pe n
4 — 3 — ceto — esterOide assim pro-tadienlmgaêstricbonl Estado da Guanabara.
Título: Nóvo -termin de cabo.
duzida dos delta 1.4 — 3 — ceto — tendo a fórmula geral AMn (CO)
estéréides inalterados. Seguem-se os 3 na qual A é um radicai de hi1) Mv° terminal de cabo de
ponros de 2 a 9.
draearboneto ciclo-pentadienílico qualquer capacidade (quantidade
tendo de 5 a 17_átomos de carbono de fios) para cabos elétricos constendo 5 átomos de carbono com a tituídos de fios isolados eletricaTERMO N.° 89.063
configuração geral do ciclopenta- mente uni do outro por meio de
dieno, sendo o radical de hidro- material higroscópico e protegiDe 13 de julho de 1956
carboneto ciclo-pehtadieni l ligado dos contra umidade pela capa enNome; Hermelindo Rotatori — São ao manganês por meiode ligações volvente de material impermeável
de carbono-a-manganês de áto- sendo o ne)vo terminal de cabo
Paulo — Capital.
"Nevo tipo de misturados para água mos de carbono que fazem parte caracterizado pela junção direta
quente e fria" — Modelo de utili- da configuração eiclo-pentadiend. de- fio isolado individualmente
Seguem-se os pontos de números com material higroscópico com o
dade.
fio isolado com Material não hl2 a 5.
grose ar ico. Total de 4 pontos.
1. 0 — NOvo tipo de misturador para
TERMO N. 108.691

TÉRMO N,° 95.427 .

água quente e fria, constituído por
TERMO N.° 108.637
uma carcaça de material rígido, caracterizado por ter no seu interior uma
De 23 de fevereiro de 1959
haste, à qual é adaptada uma peço girável cujo movimento mistura as águas
Requerente: Western Electric
quente e fria. Total de 2 , pontos..
Company, Incorporated — Local:

Estados Unidos da América.
Ttiulo: Sistema comutador de
TERMO N.° 89.924
divisão de tempo de modulação de
código de pulso para telefone.
De 15 de outubro de 1956
' 1: Um sistema comutador de àiRequerente: Vidros Corning Brasil visão de tempo de código de pulsos
para telefone. tendo uma pluraliS.A. — São Paulo.
dade de linhas de assinantes, caTitulo: Processo de colar corpos piá- racterizado porque unia rêde de
moldados de vidro, de vidro e metal, comutação de divisão de tempo
ou de vidro e cerâmica, e produtos re- localizada centralmente estabelesultantes do , mesmo — Privilegio de ce ligações para as linhas de as-_
invenção.
sinantes em porções de tempo dis
1. 0 — Processo de colar pré-molda- tintas de um ciclo reptitivo. uma
dos de vidro, de vidro e metal, ou de concentração remotamente localividro e cerâmica, por meio de vidro zada liga as linhas a rêde. e arde colagem intermediário para formar ranjos estabelecem uma ligação
um artigo, tal como, especialmente. através do concentrador para a
válvulas de raios catádicos„caracteri- réde de comutação em uma porzado pelo fato de o vidro intermediá- ção de tempo particular. Seguemrio ser primeiro fundido e depois das- se 02 pontos de 2 a 38.
vitrificado, para efetuar a colagem.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.

TERMO N9 109.019
De 17 de

fevereiro de 1959

José Bresser Brandão e Antônio Ri-

naldi — Sã Paulo.
"Nóvo processo de ventilação em
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TERMO N° 109.678 •
De 10 de abril de 1959
Requerente: RI — RI Werk A.
G., estabelecida em Mendrislo, Tossin
Suíça.
Fecho corrediço.
I 7- Fecil • corrediço, caracterizdao
por um cordel portador continuo que

se estende 'longitudinalmente em cada
lado do fecho e acha-se abrangido cm
circulo fechado pelos pés dos elementos alinhados sõbre o mesmo. o que
engrena, no fecho cerrado, com as
suas zonas situadas entre )és dos elementos vizinhos, no sentido de um
bloqueamento transversal de (-poete
dos elementos, com fendas longitudinais frontais das cabeças- dos elementos da carreira oposta. , (Um total de
141 pontos) .
TERMO N9 109,747
De 15 de abril de 1959
Requerente: Edgard 4 13llicher — São
Paulo.
Titulo; 'Vivo 'dispositivo para e mbaralhar cartas!
1 — Meio dispositivo para embaralhar cartas, caracterizado por uma
armação formada por duas Macas paralelas e verticais. uma anterior e
outra posterior. mentidas afastadas era:

tre si por meio de duas Outras placas
laterais, estas providas superiormente
de um pegador central, e ainda dota-

das cada urna delas, de raspo hori-

zontal ntermediário, ou sendo eventualmente divididas em duas partes,
ao longo de altura, com dermitação
de espaçamento intermediário; e sen.
do os refer'dog ragnos ou e.,:rararb,itos
opostos. um licleiramentP mais haiico
que o outro. (Total de 3 pontos).

TERMO N9 109.915

assentos e encostos revestidos com
De 23 de ideal de 1959
plástico em peral-.
Reonerente: 1909.915 — 23 de maio
I — NOvo processo "de ventilação de 1959.
em assentos e endistos revestidos com
Título: Processo de proteção dos
plástico em geral, aracterizado por
serem providos de orifícios em :eg- I metais contra a corrosão cletroquintica
ácido.'
Mento; os quais recebendo uma varia- de1tipo
Processo de proteção .dos meção de pressão, produzem uma suc- , tais —
contra a corrosão eletroquImica
ção e expulsão do ar pelos orifícios . 4 e tipo
ácido e contra a penetração
menores no plástico ou material equihidrogénio e suas conseqiiéncias.
valente .
"leio ácido. caracterizado pelo Cato,
de se ajustar ao meio corrosivo além
de um inihidor de ti p o conhecido uma
• TRRMO .1\lç' 109 ..435 •
peouena pror4"rii- de enxoi-e em estado finamente disperso. (Total de

De 31 -de março de 1959

Interessado: Sebastião Lopes

6 pontos) .

de
••
Mendonça.
Ural° N 9 110.108
TÉRIVIO N . ° 198.690
Local:
Recife
Pernambuco.
De 24 de fevereiro de 1959
De 30 de abril de 1959
TERMO NP 95.166
Título: Um renovador de ar — MoRequerente: nomualdo • Macela',
Requerente: Pittsburgh Plate
•
Pisa — Itália.
Glass Company — Local: Estados dêlo de utilidade.
De 24 de-junho de 1937
Sistema de Ancoragem- para preUnidos da América.
19 — Um renovador de ar, caracteRequerente: Sears, Roebuck S.A. Título: Tratamento de folhas ele rzado por se constituir de uma tela esforçar -cabos para estruturas préesforçadas. .
Comércio e Indústria — Local: vidro.
metálica, soldade a periferia de uni
1 9 . Sistema de ancoragem para fios
São Paulo.
1 Uni processo de revestir unia disco, formando uma caixa cujas parefractária, tal como uma redes laterais é a Ode descrita. No de aço a pré-esforçar para estrutaTitulo: -Cavalo de madeira com lâmina
•
de vidro; por borrifamento interior da caixa referida, há urn cane roí* pré:•esforçadas, caracterizado -pelo
molejo.. para criança (Mod. ml- lâmina
da lâmina com uma pluralidade arlawodo a um cano dotado de 'ein fato de uma cabeça, de ancoragem
ride).
de borrifos de unia dispersão de volante: , o conjunto é adaptado a um ser' dotada ' com orificiw longltudi1. 0 Cavalo de madeira com frio.- uni composto metálico hidrolisá- outro ' cano condutor de ar, tambéére -1 liais , - que têm unia porção troneoc8exterior, aberta para o exterior
.jejo, para criança, compreendeu- irei, sendoa
ecida até clotade de um volante e de um su- I nica
lâmina aqu
e. das zonas terminais dos fios des.
.d o um corpo COM a forma geral de uma temperatura Auficiente. para porte; o cano do cone 'é dotado de tinados
a serem pré-esforçados, se-jun cavalo apoiado em unia 'base, a dispersão formar uma película uma haste de fixaçtio da tela nela-- roai ,dotadas ...ora unta pequena cacaracterizado pelo fato de o dita de óxido metálico sobre a citada Uca dotada ainda de urna haste para beça, formada por uma deformação
cmpo ser apoiado na dita' base'pOr 1.1àmina, mas inferior à temperatu- siocação da bandeira ck. orientação da" pecção transversal, mas tendo
• quatro molas helleOldaisí- 1) Seãd0 ra na ilual a-lâmina S
" e -;funde; e dO'Vén-tó - ao cone. ,:aptador de ar. uma área 'invariável, obtida por
jprensagem a frio em direção
duas em cada lado do corpo. Se- produzir percursos de movimEnto (Ttotal de 2 pontos) .
taoca perfis talo que as porções Is.
relativo entre os borrifoe e a 14guezn-.e os pontos 2 a 2.
•1
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tereis das zonas esmagadas, possam
atingir as porções de tema superfleee.
Ideal correspondente à dos orifícios
na cabeça de ancoragem. (Um total
de 6 pentes).
—e

trico do veículo; e o dito corpo podendo conter ainda impressões publicitárias quaisquer ena suas faces
, De 16 de junho de 1959
The • (íood-Year Tire 4e Rubbber laterais. (Total de 5 pontos).
Company. — Estados Unidos da
1
América.'
..
TaRMO
N
s 111.329
•
• Titulo: Processo de polimerização
De 25 de junho de 1959
com iniciador peroxi-di-carbonato
formado In tatu.
Requerente: Lipoquímica Ltda.
paul°.
*1 7 Um processo de preparação de São
Titulo: Aperfeiçoamentos em emum polímero- de um monomero in- balagens
de cara.
saturado polimerizevel caracterizado
1 9 Aperfeiçoamentos em embalapor polimerar o raonômero na pre- gem
de cera, caracterizados por ser
sença de um paroxi-di-carbonato or- a embalagem
dotada d: corpo de
gânico formado ia situ ( Seguem-es papelão revestido
internamente por
os pontos de ns. 2 a /1).
uma película de alumínio, cujas herdas são dobradas sabre as bordas do
mesmo. (Total de 3 pontos), •
=MO }1 7 111.254

• aakeadee N9 111.070 e .
De 11 de junho de 1959
Requerente: José Aadres 'aqueda
Cairolo e Ounther P. Ounther P.
Pfutzenreuter. — Santa Catarina.
Aperfeicoamentos em máquinas de vulcanizaçáo.
1 9 Aperfeiçoamentos em máquinas
de vulcanização caracterizados pelo
fato de proporcionarem meios e incremento da produção mediante duplicidade de braços de fixação dos
pinos, de aperto que são dispostas
do mesmo lado do conjunto placa
de vulcanização e base da placa, propiciando aos ditos pinos, que são
manejedos por cabeçotes de ferro
fundido um melhor ajuste às peças
em serviço mediante pontos de fixação e propiciapdo tombem a oportunidade à má q uina efetuar duplo ser"viço simultâneo. (Total de 4 pontos).
X

TÊM°

N9

12/.07e ,

De 11 de junho de 1959
Requerente: -Brinouedos /3ande-ante S.A. — São Paulo.
Título: Veiculo de múltiplas finalidades para bebês. (Modelo de Uti
lidade).
1 9 Veículo de múlti plas finalidades
para bebes, construido de armee°
preferivelmente tubular, com rodas
posteriores dis postas em eixo fixo.
enq uanto nue as anteriores se anresentam inde p endentes e com livre
giro em nualnuer direcão, caracter!
zado pelo fato de alie a estrutura do
veículo aore.senta posteriormente ramos voltados para cima e para a
frente, junto* às extremidades dos
quais se articula peça eom ramo
voltado para frente e o emitro maior,
voltado pera cima e lieeiramente
para traz, podendo esta peça ser rebatida, Para a frente nos pontos de
arti culacão. enouanto que uma segunda haste é fixada à estrutura ire
leiloe junto à curva posterior da
mesma, sendo tal haste ~tenormente dobrada para a horiteental
sendo esta parte, acima como a peça
basculante revestida por lona, que
posteriormente se enresenta devidamen te folgada, eriquanto cme na
parte anterior. dos ramos menores,
conforma o tecido assento com aberturas Inferiores e laterais. (Total
de 2 'pontos).
TÉR.Mo N 7 111.081

elIRMO la7

111.147

1,nn•nn••

De 22 de junho de 1959
Requerente: Matteo Leví — São
Paulo.
Título: Dispositivo para informa•
çaes, distribuição de Notícias e propaganda em veículos coletivos.
1 7 Dispositivo para informações,
distribuição de noticias e propaganda em velculoa coletivos, caracterizado por compreender um corpo (5co,
tendo qualquer formato, fixo supe•
ricamente, por meio de parafusa.
braçadeira ou similar, ao teto da
veículo ou a outro ponto adequada
qualquer, corpo este 'provido em sua
superfície lateral de uma ou ms.s
janelas, diante das quais é feita passar uma fita impressa com InformaÇaes noticiosas, provenient.: de um
rede intern0 ds dita caixa, guiada e
tensionada respectivamente por urna
série de rolos de guia e roletes esticadores; . o desenrolamento da dita
fita sendo provido automàticamente,
de maneira continua ou não, através
els um pequeno motor elétrico, ou
equivalente, acionado por pilhas, ou
alimentado pelo pró prio circuite elé-43

TÉRMO N9 111.525

•
De 6 de julho de, 1959
Requerente: Diamond Gardner
Corporation — Estados Unidos da
América do Norte.
Pontos característicos de: "Recipientes para alimentos" (Privilégio
de invenção).
.5
1 7 Um Tecle:leme para produtos
alimentares, feito de um material
de polpa e destinado à embalagem
ou acondicionamento de carnes
aves, caracterizado -por compreender
uma parede de fundo e paredes laterais verticais, cuja parede de funde tem uma superfíce superior, Provida de uma pluralidade de copos cilíndricos na mesma, cujos copos são
distribuídos sare a superfície inteira da parede de fundo, e cujo tamanho e forma são de molde a per.miter-lhes confinarem mecânicamente, quaisquer sucie que emanarem
do produto alimentar neles acondicionado, devido à tensão superficial
dos ditos sucos. (Um total de 15
pontos).
e

CÓDIGO BRASILEIRO DO AR
E
LIEGISLAÇÂO POSTERIOR
DIVULGAÇÃO N.° 762

•

TERMO le s 111.585
De 8 de julho de 1959
Requerente Bruno malas asl —
São Paulo.
Título: Nave vaporizador de peta
fumes em geral. (Privilégio de In.
vendo).
1 7 Nôvo vaporizador- de perfumes
em geral, caracterizado por ser constituído de um curto provido moferermente de orifício rosqueado e de
uni alceamenta ciandrico de menor
diâmetro, dotado de orifício central
cemunicante e um outro alojamente
sunerior de edlâmetro menor que o
primeiro e orovie'o ainda, de um
mineteculo til-a(eto l ateral, para a
saída do liquido. (Total de 5 pontos).
TrRIVIO N 9

111.278,

De 20 de julho -de 1939
Req uerente: Tadashi Karatawa —
Silo Paulo.
osa
Titulo: Toboleiro nara cortar pão.
(Mode.lo de Utilidade).
l s Toboleiro pare cortar neo confecc'arado em m e deira, caracterizado ne l a fato de -c rer constituído de
nuedro (Weide nos cantos e pela
face irfee.rior de ~atoe ou pés,
Sendo tal ouedro suneriormente rochedo • nor e malo cem •aberturas al•ternedas .erieurnee elle inferionnente o cueiro, a certa di s tância do xadrez, 4 feched, r ee táboa oue num
doe c e nto enre e enta recorte recoberto no r placa deslocável. (Total de
2 pontos).
• s•'
TERMO N.° 111.978
De 23 de julho de 1959
Requerente: Jeronyino Borbosa
Mon-neiro e Jameq. Fanstone Suncierland Cook
Paulo.
Título: Confeito de assobia — Pri-,
vilégio de Invertçiio.
19 — Confeito de assobio, caracte.
riaado por ser constituído "de um corpo
provido de cavidade interna de bordas arredondadas- ou achatadas e do
diâmetro menor que o do dito corpo,
cavidade esta ligada ais 'faces maiores
do mesmo através de orifícios. Total
de 2 pontos.
TERMO N.° 112.069
De 28 de julho de 1958
Requerente: Luigi Primaígiore
Itália,
Título: Dispositivo elétrico de se-

e
.•

Preço Cr$ 120,00

De 12 de junho de 1959
Requerente: João P iernandes Geepar — São Paulo.
Título: Nova e original saboneteira
de encaixe.
1 7 Nova e . original saboneteira de
encaixe, caracterizada por ser constituída de uma chapa dotada ou não
de suportes anelares 'laterais para
escovas de dentes, provida centralmente de uma haste cuja extremidade livre é levemente recurvada
para baixo, onde é previsto um corpo provido de abas reviradas em L
para o encaixe' da aba de um dispositivo provido de rebaixe no qual
é fixado .por pressão, o sabonete.
(Total de 2 pontoe)

Abril de 19,53

gurança para acender charutos e cigarros com indicador de execução -Privilégio de invenção.

1.° — Dispositivo elétrico de segurança para acender charutos • cigar•

), VENDA
Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
•
Atende-se a pedidos 'pelo Serviço de Retrai:Also Postal

ros, com indicador de execução, especialmente aplicável a veículos automóveis, caracterizado pelo fato de ser _como
tituido por um corpo tubular metálico com uma extremidade fixada no
"tabaer" e a outra dotada de uma
espécie de campânula que-funciona
como campainha, tendo interiormente
pare o lado do "tablier" uma resistência para acender charutos uu cigarros
e na parte oposta um anel isolador com
orifício central atravessado por uma
bainha ap/icével a um núcleo que pode
deslisar entre o suporte da resistência
e. o referido anel, para estabelecer olo
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Abril de 19153 1333

salto, cana o auxílio do qual a mola andando um colector com " uma sede contato dever*. ser comprimida rie de aberturas dispostas em ae- ratterlzado por ser constItuido'Ner
contra a superfície de contato da qiiência, uma. cabeça com uma aber- duas partes interencaixadas dat
plaaa. — UM total de 6 pontos.
tura comprida disposta para comu- quais a superior tubular cliindri.
nicar, simultaneamente, com várias ca, transparente é Inferiormente
das referidas aberturas, na face in- aberta e superiormente fechada, e
TÊM() N.° 112.142
TERMO W 1À2.298
terna do colector e da cabeça referi- parte inferior com uma porção
das, estando o coletor citado e a ca- também tubular cilíndrica, supe• De 4 de agasto de 1959
De 29 de julho de 1959
beça aludida montados, com movi- riormente aberta, para encaixe
Titulo — Artigos de elástomeros mento de escorregamento em ralação na parte ruperioz- tubular cilín• 93m original brinquedo pirotécnico" microbicidas
— Privilégio de In- um ao outro, ao longo da face inter- drica transparente e inferiormenft
— Privilégio de Invenção.
venção.
na, para pôr a abertura mencionada
1 9 1 Um artigo elastômero micro- em comunicação, sucessivamente, te fechada, com um proiongamen*
Minem Chiyoda — São Paulo.
bicida curado empregado em conta- com diferentes aberturas,- durante ô to constitutivo de uma canaletia
1. 0 — Um original brinquedo piro- to cora leite e caracterizado par ter movimento" referido, caracterizado com sua extremidade livre fechatécnico, caracterizado por um cartucho um agente ralcroblcidade, nêle uni- por a cabeça citada ter, pelo menos, da e superiormente aberta para
que tem a forma de funil, feita em formemente disperso. — Seguem-se unia divisória montada com movi- proporcionar a aos pásuaros acesmento, dentro da aludida abertura, so ao alinhamento e à água. Tocartolina ou outro . material adequado, os pontos de na. 2 a 13.
transversalmen te a mesma e por ha- tal de 2 ponta,.
cartucho este que recebe .internamente
ver dispositivos para. deslocar cada
•
uma caixa troncimica, cujas paredes
uma das mencionadas divisórias, pelo
TERMO N9 112.304
acompanham a mesma inclinação do
lado de fora da cabeça referida, com
TERMO N. sa 315.519
De 4 de agbsto de 1959
cartucho, ocupando tal caixa a metade
o fim de modificar a posição da reDe
12 de agôstode1959
superior do cartucho, ficando com sua
RecTuerente — A, B. Dick Compa: ferida divisória ao longo do compriparede superior no mesmo _plano da ny, sociedade norte-americana, in- mento da abertura, citada. — Teta/
Nome; Adriana Fichino e /da
Halzd — São, Paulo — Capitai.
boca do cartucho, sendo ai fixado por dustrial, estabelecido. em Mies, Es- de 10 pontos.
M. U. para Nevo tipo de escôva
cola; sendo que, ta! caixa é fechada tado de Iiiinois, Estados Unidos da
do Norte.
• TERMO N.° 112.324
para roupa.
inferiomente por uma tampa • tem em América
•
Pontos característicos de: ¡Cir— Nevo tipo de escova para
De 5 de agôsto de 1959
seu interior uma bolsa ou saco feito cuito de desvio" — Privilégio de Inem papel fino, preso por sua orla na vença°.
Requerente: Amp Incorporated. roupas, caracterizado peio fato de
r uma alavanca que dà ao sala
parte superior da caixa em que está
Local: Estadott Unidos da Amé- Porte
1 9 ) Circuito para produzir voltaencerrado, de maneira a ficai' suespea- gens catáveis em reação e sinais nu- rica.
dos pé/os uma articulação
raio apr oximadamente de
ao do fundo da caixa estando deposi- méricos de entrada, caracterizado
Titulo: Sistema para revelar num
90
0
(graus} per sibilitapdo um entados ,nesta bolsa ou saco, pequena, por compreender urna primeira e um aseqiiência
predeterminada
caixe perfeito no estojo. Total de
de diodos,
bobinas de papel. Total de 3 pontos. uma segunda pluralidade
•
de
sinais-.
caum
ánodlo
e
cada um tendo um
1 — Um sistema para detecção 2 pontos. •
tódio, meios ligando a referida primeira pluralidade de diodos numa da ocorrência de uma seqüência
TÉRMO N.° 112.301
primeira cadeia seriada, o anódio de predeterminada de sinais - numa
TERMO N. • 116.12a
uni diodo sendo ligado ao catódio de fonte de sinais, que compreende
De 4 de agasto de 1959
outro diodo, meios ligando a referi- uni dispositivo de estado hl-estáDe 3 de f
de 1a60
da segunda pluralidade de diodos vel. dotado de estados "constante"
Requerente: Filterwerk Mann
Req uerente:evereiro
Lúcia Xavier. da
numa segunda cadeia seriada, com o
assoei"inconstantes"
estáveis,
e
Hummel G . rn b, H. , firma alemã.
anódio de um diodo sendo ligado ao adós co meada sina/ na wqüêncla Silveira Lucci — São Pau/o,
Titulo: Aparelha instrutor de
Pontos característicos de: 'Filtro de catódio de outro diodo, uma primei- e dispostos na seqüência dos sie segunda pluralidade de transisar com banho de álea para morares ra
tores, cada transistor tendo elemen- nais, e meios sensíveis a ocorrênde combustão interna e outras maqui- tos de base, de emissor e de coletor, cia aih a eesiva dos sinais em sePontos Característicos
nas que aspiram ar" — Privilégio de meios para ligar o emissor e coletar qiièn. w . na fonte, de modo a le1
—
Aparelho
invenção.
de cada transistor na referida pri- var cada dispositivo associado de cara cterizado I nstrutor de Vénia
meira pluralidade de transistores ao seu estado "inconstante" para o por uma base por ser - co nstituld0
1. 0 — Filtro de ar com banho de respectivo catódio e anádio diferente
p rovida de rodas e
pele, de
óleo, para motores de combustão in- na referida primeira pluralidade de "constante", caracterizado
urna armação em L in
fato
de
possuir
.meios
de
levar
vertido
terna e outras máquinas que aspiram diodos, meios de 'ligar o emissor e
dotada de urna travessa central
cada dispositivo de seu eetado Perp
ar, apresentando unia fenda anular coletor de cada transistor na referi- "constante"
endicular,
na
qual
é
ao "inco,stante"
fixada a
para a entrada do ar, formada entre da segunda pluralidade de transisto- ocorrer qualquer sinal na fonte, e extremidade i nferior de uma
a parede externa do cartucho de fil- res ao respectivo catódio e anódio de meios, também sensíveis a ocor- vanca articulada - provida de alaum
tração e uma parede do pote de óleo, um diodo diferente na referida se- rência sucessiva 'de sinais em se- pino disposto próximo a sua
exgunda
pluralidade
de
diodos,
um
tr
puxada para cima, caracterizado pelo primeiro e uni segundo mananciais qüência na fonte, para inibir a
emidade e de Unia mola
ais"
fato de que a fenda anuir possui, eia de corrente constante caracterizados passagem do estado "constante" cuja tensão é r eg ulada porespir
meio
uma região inferior do cartucho de fil- por meios de ligar a referida primei para 1 "Incostante' dos dispositi- de uma haste fixada na r eferida
tração, um diiirnetso interno mínimo,
cadeia seriada ao referido primei--ra vos associados com um sinal e o armação sendo a e xtremidade da
correspondente à necessiuie velocida- ro manancial de corrente constante, Imediatamente precedente, de ma- dita alavanca alojada no centra
de do fluxo nas proximidades do ba- para formar as características volta- neira que cada dispositivo é leva- de /mates recurvadas dispostas
na
extremidade I nferior de
nho de óleo, e que, a certa distância gens de reteano da referida primeira do do seu estado "constante" para tu
urna p eça
da borda inferior do cartucho de fil- pluralidade de diodos após fluxo de o "incostante" sènaente ao ocorbular
vertical
prevista
na
extreatravés dela, meios para limidade su per : or da
tração, maior do que o diâmetro in- corrente
armação Mgar a referida segunda cadeia seria- rer um sinal fora, ou fora de or- ina mencienada. Tota/
terno mínimo da fenda anular, acha- da ao referido segundo manancial de dem', de seqüência. Seguem - se os tos
rlis 3 ponse alargado, através de um degrau, ate corrente constante para formar as pontos de 2 a 11.
um diâmetro interno maior, sendo que características voltagens de retal/10
a borda livre da parede do pote de da referida segunda pluralidade de
TERMO N. o 114.75L
TP.R.-1140 le1.• f6.796
óleo acha-ao puxada para dentro. Um diodos, após fluxo de corrente atraDe 8 de julho de 1959
vés dela, meios palea aplicar seletivatotal de ? pontoe.
8
de- feve-cimo de 1960
mente e simultane amente oe referiNome: José Bresser Brandão —
n
Requarente: OrLindo
dos sinais numéricos de entrada aos
São Paulo — Capital.
jeronymo
Saia Pau/o.
referidos transistores para controlar
TERMO N o 112.303
M. U. para Navo tipo de junção
estado
condutivo
dos
referidos
o
'rindo: Novo dispositivo lurn;nom
po: extrusão.
De 4 de agósto de 1959
para propaganda de coração
transiatores em reação aos referidas
I
—
Nôvo
tipo
de
junção
por
exe outros
Privilégio
sinais
numéricos
de
entrada,
e
meios
Requerente — Siemens & Halske
de Invenção,
para derivar voitagans efetivas das trusão empregada em calçados,
Aktiengeselaichaft, firma alemã.
•
Pontus nrneteridTecis
Pontos característicos de; "Pino de respectivas ligações entre os referi- caracterizada pelo fato de ter um
dos mananciais, primeiro e segundo, fio de cobre, que recebendo a corcontato para ligaçõis preusadas".
1 — Novo d.:g-eslavo luminoso
19) Pino de contato com, pelo me- de corrente constante e as referidas rente elétrica se amolda ao' cosi- propaganda
para
dceoração e outros. caraça
nos, uma mo:a de contato, caracte- primeira e segunda cadeias seriadas. terno da sola.
terizado
Inicia/mem
por
—
Um
total
de
5
pontos.
rizado pelo fato de que o pino de
11121
tudo Cla
cinnc/rico, transpartenteou tranaiticidos
contato apresenta uma abertura em
TERMO N. o 115.434
e
com
superficie
forma de barca, na qual a mola de.
De 9 de dezembro de 19511
lateral toda decorada
eu latam
TERMO Ne 112.317
contato a modo de lingueta o acha
brEcoiciate coloridas
tubo
Requerente: Fábrica de penas este provido superiormente de
De 4 de agôsto de 1959
Instalada de tal forma que uma plaruela intima onde
urna ata
ca, provida com, pelo menos, uma
Requerente — Paiunetais and Pro- de aço Brasil Ltda. — Estado da isela
sr
fixa unia l âmina
nte. cona
superfície de contato, possa ser in- casa IBC — Estados Unidos da Guanabara.
passarem centrai, e alar
da !a
troduzida livremente no espaço exisTitulo:
Nôvo
modelo
de
bebena extreidade oposta
tente entre uma. das paredes da América.
douro e comedouro para passares. discochado
plano. dotado
pai
Título — Distribuidor de Fluido.
de
abertura e uni lado da mola de conModêío de Utilidade.
central
bem
como de pequeno fiarxf
tato, e, ainda, pelo fato de que, do
)
Distribuidor
adaptado
para
re19
I. Nôvo Modêro de bebedouro e opostaa:. recortadas e duas lingueta*
outro lado da mola de contato, se gular a paseagem de fluídos por uma
reviradas pa
b
acha previsto um Interruptor de res- série de aberturas seguidaa, cor-im p e- Ou comedouro para pássaros, os- aixo; e pe.dito tubo sendo e
pelos extremos com rdati_vit ncaixa;
'Jul ga, ato
contatos elétricos que determinam o
acendimento de referida resistência.
Seguem-se os pontoe 2 a 8.

)

1334 Terça-feira 23

DIÁRIO OFICIAL (Seção

Abril de 1963

tre dois montantes circulares, ambos' na:, podando a dita tubulaçZo ser pro- mesma medida, a distância recíproca auto-propulsor, unia armação monta-

com aberturas centrais e providos de
orelhas laterais, fixáveis a urna placa
lateral de suspensão, plana ou facctada,
e de preferência espelhada. Total de
4 pontes.

vida ainda, de válvula de contrôle da dos flancos do tambor e aquela das da de cada lado do veiculo, um par
passagem do ar comprimido prpveni- sedes circunferenciais. Total de 11 pon- de braços carregadores de carga, senente de um reservatório ar êste que tos.
do um rotativamente montado sôbre
saindo pelos orifícios ou rasgo acima
a armação, de, cada lado do veículo,
citados, forma uma cortina, que proteum receptáculo carregador "de carga
ge. que protege o operador do calor
TERMO N. 119.274
montado na extremidade externa dos
proveniewe do forno. — Ttal de 21
citados braços, e um macaco hidráuTERMO N. o 116.808
pontos.
de 9 de maio de 1960
lico para cada um _dos citados braços,
Depositalo em: 8 de fevereiro de
Requerente: Koaperes Company, Inc. incluindo o citado macaco Indraulico
1960.
— Local: Estados Unidos da Amcrica. um pistão ascilantemenie ligado a um
TERMO N.° 118.190
, Requerente: João Gianesi C Filhos.
Titulo: Um aqUacedor ou trocador de dos citados braços t um cilindro com
— São Paulo. calor
tubular cilindrico para instalações uma extensão de cilindro; u . a monta- 28 de março de 1960
de gaseificação de combusivel em pó gem por pino- da extensão do clindro
Titulo: allovas , disposições construRequer, ata: Joseph Hirsch Vinerberg ou óleo tendo uni ventilador de fuli- sôbre a citada armação, numa positivas em ou relativas a suportes para
Canadá
gem com uma os:malta:ira de jatos de ção antes da montagem oscilante do
bobinas de papel. — Modêlo de Uti'Titulo: Dispositivo de
Empacota- ar m soei.
citado pistão, quando o citado . pistão
lidade.
mento.
1. Um agaimedor otuccrETAOIN está, totalmente, recuado, sendo a ex1 -- a Um dispositivo de embalagem
Reivindicações
1. Um aquecedar ou trocador de ca- tremidade do citado cilindro oposta, à
caracterr"acio por compreender uma par- lor tubular ciliadrico para instalações citada extensão rotativa em teimo de
1.°) allovas disposições construtivas te tobuler fornada dg niaterial
de gaseifiaação de combustível em pó citado pino da extensão do cilindro,
em oc relativas a suportes para bobi- em folha e tendo painéis dianteiros e
nas de papel», caracterizadas pelo fato traseiros, uma extremidade da parte tu- ou óleo tendo um ventilador de fungam durante a extensão e_ rotação da ma(Seguem-se os pontos de 2 a
de consistirem na plicação aos pares, bular formada de ma`.erial fkxivel em com uma cremalheira de jatos de ar caco,
18).
de placas metálicas ou de outro mate- failha e tendo painéis dianteiros e tra- móvel, caracterizado pelo fato de que
rial conveniente, placas essas aproxima- seirca, uma extremidade da parte tu- a creahaleira de jatos de ar compreendamente retangulares e dotada nos can- bular tendo um fechamento de tapo de um cano de descarga de fluido transTr,Rmo N° -117.341
tos de sapatas arredondadas, com ex• e buracos alinhados de não se esten- versalmente ligado com um cano de
cesao das inferiores, planas, sendo que deado - através dos paineis adjacentes ámentação para fluido de limpeza esDe 31 de outubro de 1959
através das - sapatas arredondadas se ao 'fechamento de tôpo. Total de 10 tendendo-se ao longo do eixo do aquecedor
ou
trocador
de
calor
tubular
ciNome:
Jesus Laguna Martin,
proc:ssa a fixação das placas a traves- pontos.
líndrico, a cremalheira de jatos de ar São Paulo — Capital.
sas que unem os pares correspondènestendendo-se .radialmente para fóra do P.I. para "Nõvo tipo de Matam:Sal
tes de placas, w quais pela face interna
eixo acima das extremidades dos tubos cambiador de velocidade'-,
e em posição mediana apresentam saTERMO N.° 118.239
de
aquecedor e sendo montada para ro- I — Nõvo tipo de difereficial camas
em
meia-cana
abertas
superiorliênc i
tação
cai tõrno do eixo. — Segue-se biador de velocidade, caracterizado
30
de
raarça
de
1960
rente e que se prestam para encaixe
o ponta 2.
por ter um conjunto de engrenagens
dos eixos suportes das bobinas. Total
Requerente: Fram Caaporation e Holou polias loucas. de diversos chamede 3 pontos.
s lingsworth ti Voas Ccrnpany — Estatros, conforme as velocidades de ro.
dos Unidos da America.
TERMO N.' 117.263
tação desejada, as quais. à Vontade e
PoTítulo: .Disposit : vo Separador
TERMO N.° .117.032
seletivamente, ser acopladas a outras
roso.
de 22 de fevereiro de 1960
engrenagens ou polias. estas motoras.
1 — Dispositivo separador poroso
-De 23-11-59
Requerente:
Internat:onal Business por meio de uma ou mais chavetas
para o'ta: mecânica/unte um liquido
Edgard Regadia — São Paulo — hidrocarbono de agua contida no mes- Machia., Corporation, a-- Local: Es- que passam nos rasgos existentes na
parte interna das referidas engrenamo, caracterizado por, compreender uma tados Unidos da America.
Capital.
Titulo: Accessório para fita de má- gens ou polias loucas. (Total 'de 4
M.U. pema allovo tipo de bule com fôlha poroso constituída principalmente
pontos).
por fibras de esparto orientadas ao aca- quina de escrever.
suporte regulável para coador.
1. rim arcessario para manipulação
I — Novo tipo de suporte regula so entremeiads de feltro, a dita fõlha
de uma fita impregnada de tinta, envel para coador, caracterizado pelo fato tendo propriedades hidrofobicas de Inácio quanto é enfiada para passar por guias
TERMO Ne 117.345
do bule ter _externamente uma peça que daixará passar o liquido hidrocar'caracterizado
por
ser
uma
•
peça
feita
bono,
porém
bloqueará
a
água
e
tendo
suporte, montada en. duas canaletas,
De 4 de novembro de 195?
de chapa de metal fino, ter- uma parte
su a se eatenchan pare baixo-.dos para- um proporção de pressão de bôlha de que se encurva em torno da citada fita, Patrício Cintas Molhas.
fusos proporicanando movimento de vai ar de P e uma permeabilidade de ar para supo-tar a intsma, e uma parte
São Paulo — Capital.
e vem em sentido vertical suspendendo de F, em que P é a pressão de beilha pela qual se segura a citada peça apro- M.U. para "Nõvo tipo de lie.rço--'
abaixando
o
coador.
Total
de
2
pond
fõlha
medida
em
polegadas
de
água
e
priada para ser pegads !anualmente para balanço.'.
éa vasão FCM de ar por pé mover e dirigir a citada fit passando•
tos.
I — Nahvo tipo de berço-balanço.
quadrado por 0.5 polegadas de pressão a pelas. guias.
pontos constituído por tua suporte onde é
iferencial de água e PxF dá número de de 2 a 5.
justaposto em berço, caracterizado pe• TERMO N.°117.095
velocidad, de separação e 240 ou mais;
lo fato de possuir um mancai deslocae em que a aluída fõlha é capaz de
15 de fevereiro de 1960
vel axiahnente e sustentado por unia
remover Cala a água de uma mistura
• TERNIO N9 117.132
roda conjugada ao motor. sôbre um
Requerente: Arlindo da Veiga Règo JP-5 contendo 1% de água numa velocidade de vazão excedendo 20 . GPM
excêntrico de comando fixado ao eiDe 1° de dezembro de 1959
Estado da 'Bahia.
por pé quadrado. Total de 8 pontos.
xo, dando ao conjunto. impulsos no
:Titulo: Máquina de Soldas.
, a; •
Nome: Antônio Martins Jr.
sentido de vai e vem, balançando O
f — Máquina de soldar, caracterizada
São- Paulo Capital.
berço.
por ser constituída .por um jogo de três
M. U. para 'Nevo tipo de suporTÊ125.10 N.o 118.274
•
resisténcias co, série, Nadas entre si
te com ligação automática para ferro
pu rmeio de bernes e chapas de latão.
.
elétrico
de
passar
roupas".
de
19150
31 e março
TERMO Na 117.359
sendo a central a corerspondente a entrada de faiam e as dos extremos as Requerente: Piretlí SOcietá Per Azio- 1 — Nôvo tipo• de suporte com
De,
23 de fevereiro de 1960
gação automática para ferro elétrico
Itália.
corrspondente s a saída. de . força traiu, ni
de
passar
roupa,
em
forma,
de
um
paRequerente:
Hawaiian Development
Titulo: Aperfeiçoamentos em tamboformada em 1.650 e 2.200 wati'respee•
Limite&
res para a confecção de coberturas ralelepípedo e caracterizado por ter Cotnpany
tiva mente. Total 3 pontos.
Local: Estados Unidos da Atnjriestampado, na sua face superior um
pneumáticas.
descanso inclinado, correspondente ' à ca.
1 -- Aperfeiçoamentos em tambores base do ferro elétrico. (Total de 3 Titulo: Papel de
impressão conten• TERMO N.117.189
para a conftcçao de coberturas pneu- pontos) .
•
dpo lapso-celulose não proveniente de
máticas,
caracterizados
por
compreen28 de março de 1960
madeira. de baixa resistência, e proderem sua par de flancos circulares ride fabricá-lo,
S.
A.
ReqUerente:
Max
Lowenstein
gidos
coaxiais
e
deslocáveis
reciprocaTÊRNIO
N
117.2-77
•
Fábrica Aliança de Artefatos de Metais mente em diteção axial u'a membrana
1. O Processo de fabricaçao de um
De 22 de fevereiro de 1960
tubular tendo as extremidades ancoracomponente de composição' de fabricaSão' Paulo.
das,
à
prova
de
fluído,
nas
faces
exTitulo: Aperfeiçoamentos em Fornos ternas dos flan:os; sõbre cada flanco
Local: Estados Unidos da Améri- ção de papel de impressão caracterizado_ por reduzir. mecânicamente. ligca.
'41.rIetas — Privilégio de Invenção.
uma sed circunferencial circundada pela
no-celulose não proveniente de maAperfeiçoamentos
e
fornos
de
Requerente:
Drott
Manafasturing
1—
membrana e tendo um diâmetro vari,S- Corporation.
deira . finamente dividido tendo uma
do
tipo
industrial
ou
domésti•
%tsais,
soltura "freeness" d.- 25 a 400 ca
lo- vel desde um valor menor até um vana. caracterizado por ser 'aplicada
lor maior do que o dos Bancos, e sendo Titulo: Carregador superior,
.S .F. e uma resist,'ncia e 7:rreha;. adb..
g narc-ialmente, em altura e
1 — Um carregador para passar acato Nlullen inerente til'.) r'or
.A1taa sedes deslisantes axiaImente em
cia adequadas, uma tubulação pro.
diapostoit re.asN ir.qqs„respe ctlyos flancos,„e meios carga Por ciam_ de um veitulo „carac- 0%. (Seguem-se 'os pomos ds 2 a
a de sona ,sárle, de orifKlos
rara verter aontemporaneemente e na terizado por compreender um veiculo 2JY.
•
lhe
meço
lontsocIt•
eet
d
C Itwebs reWili'
SCO1.121C1-Se OS

cesso

A

3
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MARCAS DE-POSITADAS
Pubticaçáo *da de acordo com o art. Lie do Oodigo da Propriedade Industrial. Da data da publicaçáo começará a
gcgrek premo de 60 dlae para o deferimento do pedido. Diaranta kee pravo poderá° apreecntar euaa °pulgas ao Departamento
~mal da ~piedade Iodurazial aquelee que es julgarem prejudieados ouls a ronces peao do registro requerido

I

Termo n° 571.409, de 28-12-1962
ndústria de Calçado sNapoli S. A.
São Paulo

Dize - me com que andas
ii:és)
c te direi—q-uer
Casse 36
Frase de Propaganda
Termo n° 571.410, de 28-12-1962
Indüstria de Calçado sNapoll S. A.
São Paulo

Riga - me Com Que VO c è An:di
Lhe Virei (2de-rã-Você
--

(

•

Ciasse 36
Frase de Propaganda
Termo n 9 571.411, de 28-12-1962
Sociedade Brasileira de Incorporações
Sobil Limitada
Estado da Guanabara

SOBIL
Classe 33
Insignia

Têm° a' 571.412, de 28-12-1962
Sociedade Brasileira de Incorporações
Soba Limitada

Termo n° 571.416, de 28-12-1962
Incosul S. A., Comércio e Armazena
Gerais.
Estado da Guanabara

TRANSPORTADORA
INCOSUI
Classe 33
Titulo
Termo n° 571.417, de 28-12-1962
Incosul S. A., Comércio e Armazena
Gerais
Estado da Guanabara

TRAPICHE
INCOSUL
Classe 33
Titulo
Termo n° 571.418, de 28-12-1962
Dinarte Arquitetura e Construcões
Limitada
_.---Estado da Guanabara

Estado da Guanabara

Classe 33
Titulo
Termo n° 571.413, de 28-12-1962
Aliomar Herménio Pereira
Estado da Guanabara

GINÁSIO
SANTA CRUZ
0.33
Titulo

Termo n°571.114. de 28-12-1962
/ncosul S. A.. 'Comércio e Annazens

INCOSUI
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Gerais
Estado da Guanabara
Classe 50
Par adistinguir: Impressos
TennO n9 571.115. de 28-12-1962
Incosul S. A.. Comércio e Armazens
Gerais
Estado da Guanabara

tiUkaDit MÓVEIS
1NCOSUI
atue 33

Título

EDIFÍCIO
SANTA CRUZ
Classe 33
Titulo
Terra* n• 571.419, de 28.42-1962
Distaria Arquitetura e Construções
Limitada
Estado da Guanabara

•EDIFÍCIO
SANTA CRUZ III
Classe 33
. Titulo
Termo n° 571.420. de 28-12-1962
Public Limitada
Pernambuco

• PUBLIC LTDA.
Nome Comercial

Termo n° 571.421. de 28-12-1962
Public Limitada
•
Prrnrimbuco

•'PUBLIC
Classe 8
: Para disting',/ : Discos gravados
•• .:••• • i•a- .1 .

Termo n° 571.422, de 28-12-1962
João Kessler Coelho de Souza
Estado da Guanabara

CA-RIOCA
dIJATROCENTÁRIO

Termo n.9 571.428, de 31-12-62
Recuperadora de Metaus Vitória Ltd&
Guanabara

Vitu

Indústria Brasileir a

Classe 32
Para distinguir: Almanaques e boletins
Classe 5
impressos, livros impressos, peças eine- Metais nâo
trabalhados
ou parciaunente
matográficas, peças teatrais, Jornais c
trabalhados, usados nas indústrias
revistas
Termo ri,' 571.429 de 31-12-62
Termo n° 571.423, de 28-12-1962
Agência Vencedora Ltda.
João Kessler Coelho de Uuzá
Pernambuco
Estado da Guanabara
•

CARNET
MILIONÁRIO
Classe 50
Para distinguir: Um Carnet de Crédito
Termo n 9 571.424, de 28-12-1962
Nome Comercial
João Kessler Coelho de Souza
Estado da Guanabara

CARNET
TURISTA
Classe 50
Para distinguir: Um Carnet de Crédito
Termo n9 571.425, de 28-12-1962
"•
Nome Comercial
João Kessler Coelho de Souza
Estado da Guanabara

CHEGUE TURISTA
Classe 50
. Para distinguir: Talões de cheques
bancários
Têrino n° 571.426, de 28.42-1962
Nome Comercial

..

Agencia Vencedora tida:
PRORROGAÇÃO
Nome Comercia!
Termo n.° 571,430, de 31-12-62
Consórcio Imobiliário do Brasil S. A.
Pernambuco

«Pernambuco,
Country Club
Classe 3.3
1-nu/o
Termo n. 9 571.431, de 3i1262
Edições Pelicano Ltda.
São Paulo

'

MASCARA NEGRA)
Os Mestres da Literatura Policial
• Classe 32
Coleçáo de ediçáo de romance cie no
toras diversos em volumes separado.,
Publicações !supressas
'ramo n.° 571.432. de 31-12-62Edições Pelicano Lida
São Paulo

João Kessler Coelho de Souza
Estado da Guanabara

SÓ-RIO

;DiDis em Um»,

• Classe 35.
Classe 32
Para distinguir: Livros impressos, jor- Coleçáo de edição de romance de ntia
nais e revistas
toras diversos em volumes separado&
¡ Publicações impressas
Termo n.° 571.427. de .31-12-62
Térmo
571,433, de 31.12-62
Empre sa Gerin• de Bebtbas • Ltda.
k e pr
•
Guanabara
esetrtaçaes Souza Machado Lida
• Pernambuco

PRORItOGAÇA0

URINO

•,Representações
ouzat Machado Lida.

Classe 42 • • •-•
Vinhos. licores. cognac. ruint.'smii;bitterl
brandy, !emes, kirsch; gin, genebra,
ulague,veirrionth
•"/
•\=kre"ilid•
?•,.
•+ ?`•.1*.
-• !'t,'+'; • h.,04tJ,: n::

wirát. coir:44,1
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Termo ri. 571.434, de
- Araujo Gonçalves
Pernambuco

(Seção )11)

Abril de 1.563

Termo n. 571.440, de 31-12-62
Cirilo Pereira da Silva
Pernambuco

a

da Prussia azul ultramar,. carbonatos
Termo ri.' 571.448, de 31-12-62
em geral, charão, cloretos em geral, Grêmio Recreativo e Cultural do Cosnér.
corantes, creosoto para indústria, dis- cio de São Paulo
solventes, esmaltes, esmalias químicas,
,
São Paulo
/anel e seus derivados, turno negro
para aplicação em pinturas, glicerina
Pl3ORROGAÇA0
para aplicação industrial, hidratos, hi.
'RAINHA
couRcIo.
drogénio, hidroquinina, hdrosullitos,
I
ioduretos, laca, magnesiO, materiais coClasses: 32 e 33
rantes . e descorantes, nitratos, oxigênio,
Expressão de propaganda
potassa, potássio de sódio, preparados
quirnicos usados em laborazórios lotoTêrmo n.° 571.449, de 31-12-62
grát.cos, produtos quimicos para tirar
N..4.°.
Editóra Revistas Associadas Ltda.
manchas, produtos químicos para pinSão Paulo
bet'
tura, reveladores fotograhcos, sais. quimicos, usados nas industrias, . solução
VISTO COMERCIAL"
para pratear, solutos, soluções quimicas
Classe 42
E IN MsTRIAL
para pintura e -fotográfica, solventes,
Aguardente de cana
sulfatos, sulfitos, tinias, tintas liquidas,
em pó e sólidas, tintas preparadas para
Classe 32
_Teimo ri.' 571.441. de 31-12,62
Revistas
Comércio e Representações Real Ltda. vulcanizar, tintas para uso na indústria
e na arquitetura, vernizes, vernizes
Pernambuco
químicos e zinco
Termo n.° 571.450, de ;1m12-62
Instituto de Angeli do Brasil Produtos
• Termo n.', 571.445, de 31-12-62
Terapêuticos S. A.
Scotty Gravatas e Confecções Ltda.
- São Paulo
Guanabara
\
eb.

ro

indtistr;n
Classe 46
Agua lavadeira
Termo n.° 571.435, de 31-12-62
Indústria e Comércio de C,erâm,ca S.
Soceran
Pernambuco -

A.

Classe 16
Insígnia
Termo n,° 571.436, de 31-12-62
Indústria e Comércio de Cerãsa,ca S. A.
Soceran
Pernambuco

—indústria e Comércio •
.de Cerâmica S/A. SOCERAN
Nome Comercial
Termo ri.° 571.437, de 31-12,62
Consórcio Imobiliário do Brasil S. A.
Pernambuco

PRORROO40

STEROFITON")
Indústria Brasileira,

RsR(z,
Nane

Classe 3
Um tónico neuro-cerebral 4tivador das
funções hormonaes masculinas

Comercial

Termo ri.' 571.442, de 31-12-62
Sociedade Agrícola Engenho Liberdack
Ltda.
Pernambuco

Termo n.° 571.451, de 31-12.-62
Usina Santa Elisa S.
São Paulo "0.

PRORROOAÇA0‘.
SANTA ELISA
•k
In chie t a Brasilej,

Cluti de--Campo
Pernambuco»,

tatistria Brasileira

Classe '35
Para distinguir: Couros e peles preparadas ou não, camurças, cromos, vaqueClasse 33
tas, pelicas e artefatos dos mesmos:
olmofacias de couros, arreios, bolsas,
Título
carteiras, caixas, chicotes de couro,
Têrmo n.° 571.438, de 31-12-62
carneiras, capas para áhuns e para
Comercial Distribuidora Btasileira Lilivros, embalagens de couro, estojos,
Classe 42
Codibras
mitada
Aguardente. anis, cerveja, bagacelra, guarnições de couro para automóveis,
Pernambi.co
guarnições para porta blocos, malas.
rum, gim, uiscoe, vodca, vinhos
maletas, porta-notas, porta-chaves, por..
ta-niqueis„ -pastas, rédeas, selins, sacos
Tenni) n./ 571.443, de 31-12-62
Comercial Distribuidora'
Diste/kik/ora de Publicações Ltda. n- para viagem, sacolas; solas e solados,
tirantes para arreios, valises
Dpl
'Brasileira Ltda. bODIBRAS'
Pernambuco
Tênia° n.9 571.446, de 31-12-62
Edit.:ira Revistas Associadas Ltda.
Nome Comercial
-São Paulo
Termo n.° 571.439, de 31-12-62
Tecidos Rio Branco S. A.
Pernambuco
IN BI CA DOR ECO:146I CO:À

Classe 32'
Revistas

24ápio
'cd,

Classe 1
Álcool
Térmo n, 571.452, de 31-12-62
Companhia Industrial Rio Gut-41114m
Rio Grande do Sul

P RORROGAÇÃO .4

ARANHA

BRANCA

prouuttiA BRASII.EIRÃ

Classe 23
Tecidos em geral

Têm) n.• 571.453, de 31-1242
Malharia 'Dede" Ltda.
São Paul,

2 /tk

ÍDZD
Térmo n. 9 571.447, de 3,1-12-62
Classe 3-2
Indústria
BrasileitQl
Mario Sttela Olaio e Dado de Mello
Coleção) de edição de autores diversos
Barros
Classe 36
Classe 36
eia .ver..-mies separados, publicações imSão Paulo
Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
Para distinguir: Aventais, blusas, bluo
pressas
sões, boinas, botas, babadouros, casa.
sões. boinas, botas, babadouros, casa.
"Tèrmo u.9 571.444, de 31.1242
cos, coletes, capas, chales, cachecol:si
aos, coletes, capas,- chatas, cachecol%
%mana S. A. Indústrias Quimicas
calçados, chapéus, cintas, oombinações.
é:alçados, chapéus, cintas, combinações
São Paulo
corpinhos, calças, calções, camisas, e'
norpinhos. calças, calções, camisas, ca
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
!atletas, camisolas, custas, ceroulas, calo
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
eiros, caaacão, dominós, echarPe&
fraldas, galochas, gravatas, gorros,
galochas, gravatas, gorros, ja.
gutas, luvas, ligas, lenços, leques,
/uvas ligas, lenço& leque&
alDOSTRIA BRASILEIRA
mantós, melas, maalots, mantas, mana
mias, maillots, mantas, man.
Classe
drião," malhas, paletós, palas, penhoar.
.maillas, paletós, palas, penboar,
peugas, puloveres, ponches, pelerina&
puloveres, ponches, pelerinaa, Ácidos em geral, água rat, água ma.
polainas, pijamas, punhos, robe de
, pikases, punhos, robe de genada, álcoois, alumen, alumínio em
chambre, sobretudos, suspensórios. sal
Classe 2
**coados, suspensórios, somo pó pau pintura, , alvaiade, amoníaco,
/Jen inseticida
nua, minem, toucas ~Moi
tensos, tomes e vestidos' nettie<i~s".4&4nsieos; enlate°, azul
.,
1

Indústria Brasileira

• RCE

)1,1s!';',Y

•

SACRIL

.álx:

'4(;...#1.1'1 t.

:
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Z3
Termo r1.9 571.454, 0. 31-12-62
Metalúrgica Exacta Limitada
São Paulo

Urino n.9 571.458, de 31,12-62
Maria Esther Larghero de Nande
São Paulo

PRORROGAÇ AO
EX AT A
In dl-1st ria
Braslieira

Têrmos na. 571.465 e 511.466,
• 31-12-62
• Thomaz Dias Rocacnora
São Pauto

Abril de 1963 1337

de

Tênno a. 571.473, de 31 .12-62 .•
Alvero G:anha Loregian
Guanabara

0c;\

SOLO—I.JEC'f
Classe 2
Soros e vacinas para uso veterinário

iridtistrla flr
Termo n.9 571.459, de 31-12-62
ojr
Classe 11
a
Maria Esther Larghero de Nande
Para distinguir: Ferramentas manuais.
Classe 8
São Nulo
terragens,cutelana e pequenos ar:igos
Óculos de segurança industrial
de metal comum, da Indústrla e comérClasse 31
cio da requerente, a saber: Tarrachat
Máscaras e sant-máscaras de proteção
e machos para fazer rosca, braçadeiras.
industrial
D. B. L.
artigos de 'metal para janelas, portas.
Termo
n.9
571.467, de 31-12-62
escadas e cort/nados, afiadores, aldraClasse 2
vas. alavancas, alicates, aurnotolias. Soros e vacinas para uso veterinário Metalúrgica Dentária Santa Apolânia
Ltda.
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
Guanabara
tachas, argolas. armações de toldos
Termo n. 9 571.460, de 31-12-62
aros, rebites, arruelas, atiçadores azesConfecções jafry Limitada
reinas. laminas e navalhas de barbear.
Guanabara'brocas, buris, bainhas, baldes, bacias.
ii..nimázios, bicos. ilhéus e 'pontas 'te
atacadores para sapatos, bisn43as, Porcas, borboietas, ootões, puxadores, braos para cabides e prateleiras. caniveNome Comei ciai
tez chzintradores, cortadores, cravado'
BRASILéRit
INDúSTRIA
'
Termo n.9 571.468, de 31-12-62
rei, cunhos. cabides, cabos, zaçarolas
Imobiliária São Bras Ltda.
cadeados, caldeirões, canos c tubos,
Classe 36
Guanabara
cantoneiras, alças, pegadores. puxadores,
Confecções em geral de roupas
-cintas para caixotes, coador-es, colherei, cotovelos, cunhas cuspideiras, desn. 571.461, de 31-12-62
cacadores, debruns, dedais, enxós, es- SernTêrmo
aq
Comércio e Representações
cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
fihr,
Llmltada
espátulas, esticadores. espremedores,
facas. facões, ferramentas cortantes,
perturantes, desbastantes e alisantes
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
Nome Civil
fivelas, tórmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graminhos, abriTermo n.9 571.469; de 31-12-62
dores de latas: limas, jogos de chaves
Imobiliária São Braz Ltsla.
de parafusos, lâmina, e tôlhas de serra.
Guanabara
limas, Lampiões, latas para canestiveis
e para lixo, charneiras e dobradiçaa
machadinhas, martelo, pequenas moiaa,
terragess para .peças de mobiliária,
cinzéis. escarnadores, Punhais. pás, panelas. parafusos, pinos e contra pinos,
rastelos, rodinhas. roletaa, aacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
Classe 33
tesouras
Titulo
Classes: 4, 7, 8 s 17
TermO n.9 571.455, de 31.12-62,
InsignIa
Teimo a,* 571.470, de 31-12-62
'acamar-- Indústria e Comércio Marte
Alvaro Granha Loregian
Ltda.
Termo n.• 571.462, de 31-12-62
Guanabara
São Paulo
Kin-Li Modas Indústria e Comércio
Ltda.
Guanabara
PROP.ROGAÇA0

JAFR1

b

lèibiIiária
São Braz Ltda.

i

ÀCNAB
_

INCOMAR's1
Inaustri a 3ras2,.leira

Indústria Brasileira

.1

Classe 16
Para distinguir: Artefatos de cimento
e de granilite: caixas de água, pisos,
ladrilhos, tanques, pias, azulejos, mosaicos e telhas

.Indústria Br'railZ:a

Termo n.° 571.456, de 31-12-62
Classe 36
Sociedade Civil "Ruda de Administra- Roupas e artigos de vestuário inclusive
ção e Participações Ltda.
de esportes. para homens, senhoras e
São Paulo
crianças
SOCIEDADE CIVIL "RUIM
DE A LUINISTRAÇÃO E
, PARTI C I PAÇ ÕES LPDA.

Nome Civil

f

•

Tênno n.9 571.457, de 31-12-62
Sociedade Civil "Vice "Ltda. de Ad.
'
zninistração e Participações
São Paulo

socisus CIVIL H,VINOIt'l
LTDA.
Nora Chril

Metalúrgica Dentárii
Santa Apolonia Ltda

Termos na. 571.463 e 571.464, de
Si-12-62
enusmaz Di ga Rocamora
São Paulo

VA IV UA R DA
, IndUstria Bra enloira
Classe 8
' Óculos de segurança industrial
Classe. 31.
Máscaras e semi-máscaras de proteção

industrial

Classe 12
Aguardente de cana
Termo n.° 571.471, de 31.12-62
Alvaro Granha Loregian
Guanabara

gto
Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo n. 571.474, de 31•12..62
Alvaro Granha Lorealam
Guanabara

MAGALI:AN),
INDUStRIA BRASILEIR&"
Classe 42
Aguardente de cana
—.moa

Termo rii9 571.175, de 31-12.62
Alvaro Granha Loregian
Guanabara

A

ckt,

b

4 " 1'4 ileir:'

ylo

Classe 42
Aguardente de cana

Termo n.9 571.476. de 31-12-62
Alvaro'Granha Loregiau
•Guanabara

MACWMON
INDUSTRIA BRASILEIRk,
Classe 42
Aguardente de easo
n•n•••••

" Termo n. 571.477, de 31-12-62
Alvaro Granha Loreglan
Guanabara

-MACMURRAY,

MACALISTER

INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIADÉRASILEIRA

Classe 42
Aguardente de cana

Classe 42
AgUardente de cana
Temo n.' 571.472, de 31. / 2-62
Alvaro Granha Loregian
Guanabara

MACKENZIE
INDUSTRIA B RASILEIRA .
—
Classe 42 •
Aguardente de moa

Tênnos as, 571.478 e 571.47Q de
'
3/-12-62
, Textura A. G.
&liça

SPUNIZED
. Classe 22
alin
has 'cle filanientoe eontinuma.
eic'respados
Classe 23
Tecidos em gerai

4.1?"
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•
Térnao a. 9 571.4E4, de 31-12-62
Wm. W!`tgley Jr. Ct.'ierany
Estados Unidos da Améric

Têrmo 21. 9 571.485, de 31-12-62
.Wrn. Wrigley jr, Company
Estados Unidos da América

FUNDO AMARELO
-- •

,

oAeew

<JiiiCfmurr5-1
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weloters.,
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7 7591, ..t.'17-740..,.
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WRIGLEY'S

,

:SILMON'
Laboratorios Andromaco 5. A.
São Paulo

•

Classe 3
Preparado farmacêutico

Classe 4i
Goma de mascar

Classe 41
Goma de mascar

Termo n. 9 571.481, de 31-12-62

. (Prorrogação)
Companhia Geral da Agricultura das
Vinhas do Alto Douro
Portugal

19i
3.•••-.111
'Termo n.° 571 496, de '.1 12•62
( Prór.
.Mobl.s, .1c
Estados Unidos da 1'.31,,ric4 .

FUNDO BRANCO''

4.,, ,_
,

o

Termo n.° 571.491, de 31-12-62
(Prorrogação)
Laboratórios Andrótnaco S. A.

r.t-;1

Têrtno n.9 571.486, de 31-12-62
(Prorrogação)
Gravluer Manufacturing Company
Limited
Inglaterra

Termo n.9 571.992, de 31-12-62
(Prorrogação)
Granja Guanabara S. A
Guanabara

dasse 32
Livros cómicos e publ,caçõr.'s
Teimo n.v 571.497. de 31-12-62
(PrOrrogação)
LInited-Greenfield Corporation
Estados Unidos da América

GEOMETRIC
Classe 11
Tarrachas, machos de tarrachas, port
ferramentas e ferramentas de rosques
mento
Têrmo n.° 571.498, de 31-12-62
(Prorrogação)
Signode Steel Strapping Company
Estados Unidos da América

!GRAVINER1,

Classe 8
Classe 41
Aparelhos par aextinção de incêndio Alimento para anánais (mistura de dl
versosingred.entes cm perwritagens cerTermo n. 571.487, de 31-12-62
tas para darem uma boa ração balam(Prorrogação)
Companhia Geral da Agricultura das ceada: farelo de trigo, farelinho de
trigo, remoído de trigo, fubá, farinha de
Vinhas do Alto Doudo
'carne, farelo de soja, fare lo de amenPortugal
doim, farelo de babaçu e outros, misturaem 'forma de farinha, 4arelo, picado,
COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA dosgrânulo,
Classe 11
flocos, pastas, massas ou
Fechos
metálicos,
cintas ou tiras inet&.
tortas)
Classe 42
\ DAS VINHAS DO ALTO DOURO
licas para marrar caixas e sernalhan.
Vinho do pôrto
Termo n.° 571.493. de 31-12-62
tes; ferramentas -para esticar, ferra.
•
Classe 42
(Prorrogação)
mentas para fechar, carretéis, prendedoAguardent7, bebidas destinalas e viTêrmo n.9 571.432, de 31-12-62
Wagner Electric Corporation
res e serpentinas ou ólos de cintas ou
nhos espumantes naturais, espumosos e
The Wellcome Foundation Linmed
Estados Unidos da América
tiras para amarrar pacotes, caixas, fel.. licorosos
Inglaterra
xes e fardos, cortadores de cintas ou
Térmo n.9 571.488, de 31-12-62
tiras; portas para reter caga e cintas
Wrigley Jr. Company
ou tias para reter carga
Estados Unidos da América
Termo n.° 571.499, de 31-12-62
td.
Classe 21
Classe 3
(Prorrogação)
Freios para veículos e partes metálium preparado farmacêutico itclicado
Martini E Rossi S. p. A.
cas de conserto e substituição para
tratamento das doenças ne chagas
Itália
Classe 41
freios de veículos
Goma de mascar
• Termo n.° 571.483, de '31-12-62
Termo n.° 571.494, de 31-12-62
Intercontinental Hotéis Gorporation
Termo n.° 571.489, de 31-12-62
'
(Prorrogação)
Estados Unidos da América
(Prorrogação)
Willys Motors tne.
Martini 6 Rossi S. p. A
Estados Unidos da América
Itália

r-TRIBIDIUM

INTER CONTINENTAL HOTELS
Classe 21
Automóveis e suas partes estruturais
Térmo o.* 571.495, de 31-12-62
(Prorrogação)
Miles Laboratorles, Inc.
Estados Unidos da América

Classes: 33, 41, 42 e 43
Sinal de propaganda
Termo n.9 571.484, de 31-12-62
' Wm. Wrigley jr. Company
Estados Unidos da Amérig+

Casse 42
Vermute

FUNDO VERDL

Termo n.9 571.500, de 11-12-62
(Prorrogação)
Schlage Lock Company
Estadol Unidos da América

Classe 42
Vermute
Termo. n. 9 571.490, de 31-12-62
(Prorrogação)
General Time Corporation
Estados Unidos da América

Wrist Ben

VERDE ESCURO 3,
.Classe ,311
.05'nna,., de..ma ar,ar

•:
'

Clame I

)- Itèl6gioe 'de

SCH LAGE:
Classe 3

Classe 11

Preparado efervescente para embater Fechaduras e chaves e acessórios, ta*

a acides

como espelhos e gusratções

•

n ••
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Taras° n 571 .501, da. 2-1-1963
Perfumaria Kanitz Limitada
Esteao da Guanabara
Prorrogação

PRORROGÁda,'
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Tann° n 571.503, de 2-1-1963
Perfumara Kanitz Limitada
Estado da Guanabara Prorrogação

PRORROGAÇÃO)

.AbrIt de 1903 '13

pomadas para evitar a suor, vaselina
perfumala, sais para banha
Vario n° 571.505, de 2-1-1963
Perfumaria Kanitz Limitada
Rstado da Guanabara
Prorrogação

Termo n9 571.507, de 21 :LM
Perbalaeia Kanitz Limitada
• Estada da Guanabara
Prorrogação
a-•
CRORROGA40.

.'n_xURFtwAÇA-0:è
_

NI

Classe 43
Classe 18
tara distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sa- Para distinguir: Sabonetes sólidos, líbão em pasta e em barras, sabao em quidos, pó, creme, blocos e bolas, sabastões para barba cremes para o bão em pasta e em barras, sabão em
rosto e barba, pinturas em líquido, pó bastões para barba a- cremes para o
ou concretas para coloração dos labias, rosto e barba, pinturas em liquido, pó
olhos e sobrancelhas, extratos, loaões, ou concretas para coloração dos labias,
pomadas fixadoras para bigode, cosme- olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
ticos, brilhantinas liquidas e concretas, pontadas fixadoras para bigode, comeaguas de colonia e de toilette a pó de i ticos, brilhantinas liquidas e cogcretas,
arroz, comprimidos e em tabletes, tin- aguas de coloaia e de toilette, pó de
turas para , cabelo, dentifrício em pó, arroz, comprimidos e em tabletes, ta1 quido, concretos e em pasta, saaões ; turas para cabelo, dentifrício em pó,
dentifriclos, essencias, talco perfumado, liquido, concretos 'e . em pasta sabões
aguas para tmke.esamento da pele, dentifrícios, asseadas, talco perfumado,
abalava° liquida. aó ou cum:reto, t3n1- acata para ea talesamento da pele,
shmar oo liquida, pó ou cone:ao, tôniCO3 e vigores pata cabelo e pele, depilatórios em liquido, pó ou concretos, cai e vigores nata cabelo e pele, depipomadas -vernizes, tabletes, lapas, pas- latórios em liquido, pó ou concretos,
tas, líquidos e esmaltes para limpeza pomadas, vernizes, tabletes. Japis, Pasdas unhas, águas de quina; sachets para tas, líquidos e esmaltes para limpeza
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes das unhas, águas de quina, sachets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
.e em pó, prearados licitados eia pó e
e
panadas para evitar o suor, vaselina em pó, prearados liquidas em nó e
porradas para evitar o suor, vaselina
perfumada. sais para banho
perfumada, sais para. banho
Tèrmo a° 571.502, de 2.1-1963
Têrmo n° 571.504, de 2-1-1963
Pertumaaa Kanite Limitada
Perfiaaaria Kanitz Limitada
Estado da Guanabara
Estsdo da Guanabara
Prorrogação

nowtocack)

PRO-FiãOGgÃs0

AR
-

••

.

Classe .15
Par&-distinguir: Sabonetes sólidos, liquidas, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba
cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração doa labias,
olhos e sobrancelhas- extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosamticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, talcu perfumado,
aguas para rmlalesamenta da pele,
,hampou liquido, p6 ou couto, tônicos e vigores para cabelo e pele, aapilar:rios em pado, pó ati concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas, líquidos e esmaltes pa:a limpesa
das inibas, águas de quiva sachos para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados liqaidas em pó e
pomadas para evitar 3 suar, vaselina
perima ida sais para 'anho
Trmo n" 571.506, de 2-'-1963
Esta as da Guanabara
Prorrogação

PRORROGAÇÃO,
5,

-

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidas, 11a
quidoa, p6, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e era barras, sabão em
bastões para _ barba — cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, p05 .
ou 'concretas para coloração ' dos labias,
olhas e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosznea
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, compairnidos e em tabletes, tino"
turas para cabelo, dentifrício em pó,
aquIdo, concretos e eia pasta, salões
dentifrícios, assoldas, talco perfumado,
aguas para enbelesamento da pele,
sh.araoo liquala, pó ou concreto, micos e vigores para cabelo e pcb, devia
laiataa em aqu'do, pó ou cavar:tara
pomadas, vernizes, tabletes, lapia, pana
tas, liquidas e esmaltes para limpeza
das unhas, águas de giram. saacts „rara
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados !amidos, em p.5 •
pau adas pam matar o suor. vaarlina
perfumada, sais para banho
Tendo n' 571 .5a, de 2-1-1963
Peat.suara Konaz lamiatia
Eat atia da raaanabaea

‹-

Classe 46
Para distinguir: Sabonetes sólidos,. /1quidos, pó, creme, blocos e bolas, mbar) em pasta e em barras, sabao em
bastões para barba cremes para o
-rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloraçáo dos labias,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, coarcteticos, brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonia 'e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó,
bquido, concretos e em pasta sabões
gjentifricios, asseadas, talco perfumado,
aguas para smeelesamenao da pele,
shampoo lfquid, ;6 ou concreto, tônico e vigores para cabelo e pele depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas. líquidos e esmaltes para limpesa
dam unas, águas de quina. saches para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados líquidos em pó e
marradas para evitar 'o suor, vaselina
ia 'perfumada, Mit para banho
.jr

Classe la
Prorrogação
Para distinguir: Sabonetes sólido, liquidas, pó, creme, blocos e bolas, sabão era pasta e em barras, sabão em
bastões para barba .-- cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração da* labias,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, causeticos, brilhantinas líquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado,
águai para canaelesamento 'da pele,
shmapoo líquido, .pó ou concreto, bancos e vigores para cabelo e pele. depilatórios em liquido, pó ou concretos.
pomadas, 'vernizes, tabletes, lapis, pastas, líquidos e • esmaltes para limpeza
das unhas, água a de quina. sscaets para
perfumar quarto, eia Pastabas„ tablete;
e eia j345, prearadea líquidos iaa r-

Classe 43
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, tu-'
bão eia pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba, pinturas em líquido, pó
ou concretas para coloração dos labias,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosraeticos, brilhantinas líquidas e concretas
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifricio em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado,
água: para errl t lesamenca da pele.
shaapoo liquida pó ou cofie:ato, tônica? e vigores tora cabelo pele, ?apl.
latarioa em liquida, pó ou concretos
pomadas, vernizes, tabletes, aipis, pastas, líquidos e esmaltes para limpesa
das unhas, águas de quina, saehets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados líquidos, em , p5 e
pomadas para evitar aatuor, vaselina
- perfumada, sais para banho
C:asse 48
Perfumaria Kanitz. Laialtscla

PRORROGAÇÃO

Prorrogação
Classe 48
Para distinguir: Cristais, para banho
Term.. * 571.510, de 2-1-1963
Indústria de Malhas Dupuy Limitada
Sao P.
',DUM
[Tnáistria Brasileira'

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral. tecia
dos pára confecções em geral, para tepecarias e para artigos de cama e mesas
allgodaa, aarhamo, caroá. fazendas *
tecidos de li ' em peças, luta, linha Paa
co-paco. ramy raiam, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis
tecidos "de pano toure

•
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Tisno n° 571.515, de 2-1-1963
Termo a° 571.509, de 2-1-1963
Societá Anoninaa Pelica Bisleri
Qa. "afilar", Representações e Participa•
Itália ,
Oes- Limitada
' São. Paulo

BRI$TAZIDE

"a! LAR

:E PARTICIPAÇBW

_

Name Comercial
Termo ri° 571.516, de 24-1963
Indústria de Pianos Schwartzmann
S.A.
São Paulo

f—PRORROGAÇA0

'SCHWA TZ

Prorrogação
Classe 42
Artigos da classe

Têrmo n° 571.520, ck- 2-1-1963
Bristol — Myers Company
Estados Unidos da América

INDUSTRIA BR ASILEIRA

Classe 3
Para distinguir: Preparações antibidti
cas e antituberculosas
Termo n° 571.521, de 2-1-1963
International Business Machines
Corpo'ration
Estados Unidos da América

ELECTROGRAPHIC

Abril de 1963
Termo n° 571.527, de 2-1-1963
Comanhia Ssvift do Brasil
São Paulo

CARNARINHA .
aeuere~
4~swar~r~
- Classe 41
Para distinguir: Fala coinestivel,
própria para a alimenta ão de aves e
suínos
ermo n° 571.528, de 24-1963
• Comanhia Swift do Brasil
amue.
São Paulo
•

SOWINHA SOLTAI,

.•••••••••••••••••1
•
Classe 41
Classe 17.
Para distinguir: Farinha comestível,
Par adistinguir: Tintas para uso com própria pára a alimentação de aves
máquinas de contabilidade, com máquisumos
nas tabuladoras, com máquinas regisTermo
n°
571.529,
de 2-1-1963
tradoras, com máquinas de endereçar e
Comanhia Swift do Brasil
com outras máquinas de escritório¡ alSão Paulo
mofadas de tinta; tinta para canetas tinteiro; canetas, penas; canetas-tinteiro;
lapis; lapiseiras; minas para lapis

Classe 9
Para distinguir: Acordeons, aparelhos
para tocar piano mecanicamente, cordas
de arame para instruinentos musicais,
arcos de violino, arinções de piano, bandolins, banjos, baterias para jaz band,
Termo n° 571.522, de 2-1-1963
berimbaus; bombos, boquilhas, para insTootal-Broadhurst Les Company
trumentos de música, capainhas de orLrinited
questra, cavaquinhos, citaras, clarins,
• Classe 41
In
g (aterra
clarinetes, concertinas, contra-baixos,
Para distinguir: Farinha comestível,
cornetões, cornetins, cuicas, fagotes,
própria para a alimentação de aves e
flautas, flautins, foles de orgãos, foles
sumos
de gaitas, gonzos para pianos, guitarClasse 23
ras, guitarras de cordas, harmônicas,
Termo n° 571.530, de '2-1-1963
harmoniuns, harpas, liras, maceta para Para distinguir: Tecidos em peças feitos
Comanhia Swift do Brasil.
bombos, maquinismos de plano, teclas Inteiramente ou princialmente de séda
São Paulo
_
artificial
de marfim para pianos, martelos de pia-,
no, oboes, rgãos, pandeiros, pianos, pisTermo n° 571.523, de 2-1-1963
tões, pratos de banda, rabecas, realejos,
Richardson — Merrell Inc.
requintas, saxofones, tambores, tamboEstados Unidos da América
rins, tantans; tímpanos, trombetas, tubas, violas, violoncelos, violões . e
Classe 41
werillones
Para distinguir; Farinha comestível,
própria para a alimentação de aves e
Termo n' 571.517, de 2-1-1963
suínos
Abea — Associação Bandeirante de
Educação e Assistência
Termo n° 571.531, de 2-1-1963
Classe 3 •
São Paulo
Comanhia Swift do Brasil
Para distinguir: Prearado • germicida e
São Paulo
- antisetico indieádo no tratamento de
"." ABEA—ASSOCIAÇIC •
afecções
e
infecções
da
bosts,
do
nariz
• Termo n9 571.512, de 2-1-1963
•IM••n••n••••ATWnw•iL..........."•ffi.eeeMoÉIOWP
- BAN DEI RAN ria E DE e da garganta
Arkit, Arquitetura e Decorações Ltda.
EIUCAÇÃO E ASqISTRNCIA
São Paulo
er Gola INTAPtg. t--Sk 5_
Termo n° 571 ,524, de 2-1-1963
E
á
Merrell Inc.
Richardson
›.
Nome Civil
ci
Estados Unidos da América
cg
t3M\
k
N4Nv
,
ci,
ct
ARICIT
Têrrus a' 57_1 .518, de 2-1-1963
1" ---_—_7_
,Filhos
‘
Adefino Pinto Pimentel
Siío Paulo—Capitarg
t401P.. Wr..7---RMI-144 c‘
Limitada
ti ______----São Paulo
cost. CR.Rt•Ic21-1_44j
Classe 33
Para distinguir: Decorações e arquite•• Classe 3
tura
Para distinguir; Uns antiesasmódico
Classe 41
Termo n9 571.513, de 2-1-1963
Para distinguir: Conservas de carnes,
Termo n 9 571.525, ,de 2-1-1963
Sociedade União Popular do Rio Grande
peixes e outros produtos marinhos; de
Comanbia Swift do Brasil
do Sul •
frutas e legumes; doces em massa; baSão Paulo
hna, gorduras e óleos, animais ou ve•n•
getais; lacticinios, particularmente queiBRASUL
PRORROGAÇA.n
jo e manteiga; artigos de salsicharia em
gRikst_EIRA
geral; produtos sumos em geral, SresOLE0
OIL.
PAU Da SBLATT
eo
cos, salgados ou defumados; aves, fresClasse 42
---"sommenawnear
cas, resfriadas ou congeladas; ovos e
Classe 32
Para distinguir: Vinhos
Classe 41
todos os sub-produtos de tais artigos
Para distinguir: Tornais, revistas, bolePara distinguir: Gordura comestível
Termo a° 571.519, de 2-1-1963 tins, 4o1hetos, almanaques, e publicaçse
Termo n° 571.532, de 2-1-1963
Mssers Company
Bristol
impressas
Termo n° 571.526, de 2-1-1963
, Chiba dos Gerentes de Bancos
Estados Unidos da América
Estado da G:nuas:lis
Comanhia Swift do Brasil
Termo n° 571.514, de 2-14963
São Paulo
dBruncar", Administração e Partícipação Limitada
PERFECTO
São Paulo

Termo n9 571.511, de 2-1-1963
Indústria de Malhas Dupuy Limitada
São Paulo
...
• Classe 36 - •
Para distinguir: Artigos de -vestuárlo9
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpercatas. anáguasr- blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba• doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, Chales
cachecols, calcados, chapéus, cint•-s
cintas, combinações, corpinhos, calçai
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas:- camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros; sa-as
casacos, chinelos, dominós echarnes:
fantasias, fardas para militarese cole.
e'rus fraldas, galochas, gravaras, gor• ;os, icgos de lingerle, ini.etas: leques;
Luvas, ligas, lenços, manids, meias
- inajés mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulovei oe ermas
peugas, ponches, polainas, pijamas: punhos. - perneiras, qu,monos, regalos,
robe de chambre, roupão: sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts, sungas, isolas. soutiens, slacks, taleis toucas, turbantes;
,
- vest:clos

OSSORINHA4

TOOTAV IS

SANGARIMA.

BENTYL

•TRIBIOTYL

STRÁÇIO
ri3RIIN C A—A
PARTICIPAÇIO LTDA..
Nome Comercial

".

OLEO OIL
Classe 3
Para diJtinguir: Um produto indicado
no tratamento de infecções sensíveis
penicilina e a estreptomicinoterapla

Classe 41
Para distinguir: Gordtra comestível

3

S.

Clube dos Gerentes
fie Bancos_
Classe 33
Titulo
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Termo n° 51°1.533, de 2-1-1963
Frigorifico Wilson do Brasil S. A.
São Paulo

r-PRORROGAÇÃO,

.Tèrmo ri° 571.535, de 2-1-1963
Tintas Prospa do Brasil 'S. A.

São Paulo

rosco - r iex
„,„
Indústria Brasileira
•

fAt6O

-

g

Ir Ico

p

I I sA

DO OR NS L

p •

it

Classe 46 Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
deka:água sanitária,. cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforo,.
Ibrivia, lá de aço, - pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceos,
•velas e velas a base de estearam,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza
Termo n° 571.534, de 2-1-1963
Tintas Prospa do Brasil S. A.
São Paulo

DeCor-Fle?c
'indústria Brasileira,

triais, fluoretos, fundentes para solda;
galvanizadores, gelatina para fotografias
e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos; impermeabilizantes, loduretoss
lacas; massas para pintura, magnésio,
mercúrio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
químicos para impressão, otassa industrial, papeis emulsionáveis, para a fotografia, papeis de turnesol, papeis heliográficos e reliocopista, películas sensíveis, papeis para fotografias e análises
de laborat§rios, pigmentos, potassa, pós
metálicos para a composição de tintas,
preparações para fotografias, produtos
para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas, prussito; reativos,
removedores, reveladores; sabão neutro,
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
silicatos, soda caustica, soluções quimi.
cas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
pastosiapara madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner; vernizes; zarcão

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos, acatamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; água
raz, alcool, albumina, anilam, alumen,
alvaiade, alvejantes inchistrials, alumínio em pó, amoniaco, antaIncrustantes,
anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- detergentes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada ara fins
industriais, amnia; banhos ara galvanização, benzina, benzol, .betumes, bicarbonato de sódio, de otássio; cal virgem,
carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composiçõès
esüntoras de incendios, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes; desincrustántes, dissolventes;
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol, filmes sensibiTermo n° 571.537, de 2-1-1963
Manoel Luiz..s.r.Celalasa'sa
lizados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol, fos 4atos indusMinas G s
triais, fluoretos, fundentes para solda;
galvanizadores, gelatina para fotografias
e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos; impermeabilizantes, ioduretos;
lacas: massas para pintura, magnésio,
Classe 32
mercúrio; nitratos, neutralizadores, ni- Para distinguir: Albuns, jornais, publitrocelulose; óxidos, oxidantes, - óleos pa- cações em geral, programas radiofónira pintura, óleo de linhaça; "produtos cos, programas televisionados, peças teaquitnicos para impressão, otassa industrais e cinematográficas, revistas
trial, papeis emulsionáveis, para a fotografia, papeis de turnesol, papeis helioTermo n° 571.538, de 2-1-1963
gráficos e reliocopista, películas semiMadeira B(Sa Vista Limitada
veis, papeis para fatografias e análises
'• Paraná
de laboratórios, pigmentos, potassa, pós
metálicos para a composição de tintas,
g-tro.‘",arti"15
preparações para fotografias, produtos
para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas, prussito; reativos,
Indústria Brasileira.).
removedores, reveladores; sabão neutro
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
Classe 4
silicatos, soda çaustica, soluções quími- Par distinguir: Madeiras . de tagla espécas de uso industrial, solventes,- sulfa- cie. em bruto e arcialmente preparadas
tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
(serradas)
pastosa para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
Térmo n° 571.539, de 2-1-1963
fibras, celulose, barcos e veículos, tal• Rádio Uruarama Limitada
co industrial, thiner; vernizes; zarcão
- ---a""asParaná

Far

Classe I
Absorventes, acetona, ácidos. acetatos,
agentes quimicos para o . tratarnenta e
coloraçao de fibras, tecido;, couros e
celulose; água raz, álcool, albumina.
anilinas, alumen, alvaiade alvejantes io.
duvidais, alumínio em pó, amonlaccs
anti-incrustantes, antl-oxidantes, anti.
corrosivos, anti-detonantes, azotatos
água acidulada para actunUladores.
' água ortlgenada para fins mclustriais,
amónia; banhos para galvanização. benzinas, benzo!, betumes, bicarbonato de
sódio, de potássio; cal virgem carvões.
carbonatos, estalizadores, celulose. alua.
pas fotográficas, composições estintorca
de incêndio cloro, corrosivos. cromatos,
corantes, creosotos; descorantes, dee>
Tèrtno n° 571.536, de 24-1963
crustantes, dissolventes; emulsões loto.
Tintas Prospa do Brasil S. A.
gráficas, enxofre, éter, esmaltes, esteta
ratos; fenol, filmes sensibaizantea para'
São Paulo
fotografias, fixadores, fluidos para
freios, formol. fosfatos industriais. frise
foros industriais, fluoretos, fundantes
para solda; galvanizadores, gelatina para
• -a
fotografias e pinturas, giz, glicerina: hl.
Indústria
Brasileira.
dratos. hIcirosulfitos; magnésio,. merca.
rio: nitratos, neutralmadores, nal-malta Para distinguir: Absorventes, acetona,
tose; óxidos, oxidantes, óleos para pia. ácidos, acatamento e coloração de fitora, óleo de linhaça; prodatos guiara bras, tecidos, couros e celulose; água
cos para impressa°, potassa industrial. raz, alcool, albumina, anilinas, alumen,
papéis emulsionáveis, para a totografia, alvaiade, alvejantes industriais, alumípapéis de turnesol. papéis hellográficoi nio em pó, amoniaco, anti-incrustantes,
e heliocopista, películas sensiveis, pas anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- depéts para fotografias e análises de taba. tergentes, azotatoi, água acidulada para
ratório. pigmentos, potassa, jfas meus acumuladores, água oxigenada ara fins
azos para a composição de tintas, pres
parações para fotografias, produtos para industriais, amola; banhos ara galvaninata:alar, pratear e cromar, proíbem zação, benzina, benzol, betumes, bicarpara diluir tintas. prussiatos: réativos, bonato de sadio, de otássio; cal virgem,
removedores, reveladores; sa pão mutat carvões, carbonatos, catalizadores, celusaís silicilatos., secantes, .sensibilIzantes, lose, chapas fotográficas, composições
estintoras, de Incêndios, cloro, corrosi.-silicatos, soda cáustica, soluções
tas de uso industrial. -solventes. sulfa- vos, croniatos, corantes, credsotos; des.
s tos: sintas em s pó, liquidas, sólidas ou corantes; desincrustantes, dissolventes;
pssrosas para madeira, ferro.: paredes emulsões fotográficas, enxofre, éter, escora-rações, decorações. couros. tecidos, maltes, estearatos; fenol, filmes sensibifibras celulose, barcos e veirflos, talai lizados para fotografias, fixadores, fluiindustrial, thiner, s aanases- .sarcace
dos para freios, formo!, foeutos Urdas-

Cobu- Flex

_ • -
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Rádiatiéind
Classes: 32 — 33
Titula
Tanino n° 571.540, de 2-1-1963
- Madeira Santo Antonio Limitada
Paraná
ir
'
111 I

Madeira Sado AMOR q.
Classe
Titulo

H argamassas da cimento e cal hid,

Ica, ttalros para cottereto, argila, ar
pedregulho, gesso, estuque, chapas ,
Jantes, placas para pavimentação,
lhas, estacas, cal.' telas de metal p
Construções, postes - de cencreto, cia
to, peças ornamentais de cimento
gesso para tetos e puredea, lamelas
metal, madeiras para construções, a,
tas para portas, vigamentos e can)
caixilhos, tacos, parquetgs, veneziai
janelas, batentes, ' colunas, balaust
ladrilhos, azulejos, mosaicos, - mania
forros, lambris, fritos, portas, porti
grades, esquadrias, calhas, tubos
ventilação, luvas de junçâo, cha:
para coberturas, corrImao, estrutu
metálicas, grades ou telas • de ara
para forros ou armações para
construções
Tèrmo n° 571.542, de 2-1-1963
Instaladora Lusitana Limitada
Paraná

INSTALADDRAILUSITANI
Classes: 16 — 33
Titulo
Termo n° 571.543, de 2-1-1963
Posto de Serviço Pirapó Limita&
Paraná

•
Pipe
ra

•

;

Classes: 33 — 47
Título
Tatuo n° 571.544, - de 2-1-1963
Comagril S. A.. Veículos e Maquiar
Ag ri colas,
Paraná

COMAGRILI
indústria Brasileira
Classe 7

Máquinas e utensalos pari Sarem Les.
dos exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados abridor(
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meai
nicos e empilhadores . combinad(
arrancadores mecânicos para agricuitt
ra, batedeiras para cereais, bomix
para adubar, ceifadellas, carpideira
ceifados para affoz, charruas para agr
culutura, cultivadores. debulhadora:
destocadores, desentegradores, esmaga
dores para a agricultura, eicarrifleack
rés, enchovaddras, facas para macm,
nas agricolas. ferradeiras, gadanho
garras para arado, grades de disco
ou dentes, máquinas batedeiras par.
agricultura, máquinas insetifugas, má
quinsa vaporizadoras, máquinas cl
mungir, máquinas nlveladoras de terra
máquinas perarradoras para- a agricul
tura, Máquinas de plantar, motochar
ruas, máquinas regadeiras, máquinas ' ta
roçar. de semear, para sulfatar, d.
tosquir, de triturar, de esfarelar terra
para , irrigação, para matar formigas
outros insetos, para burrifar e pulveri
zar desinfetantes, para adubar, oare
agitar e espalhar palha, para colhei
algodão, para colher cereais, máquina,
amassadoras para fins agrIcolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar. máquinas combinadas para semear e culturas, de desbanar, para capilar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado.
res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, lazieSdeiras, segadeirm,
•

Térino n° 571.541, de 2-1-1963
Alfa Limitada — Sociedade de
Engenharia
Paraná

IndustriafrasA
ileiia.‘

Classe 16
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e • decorações:
Produtos de base asfáJtico, material
Isolante contra frio e calor, tijolos,
produtos para tornar Impermeabilizantea

•
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tocadores de teria-, tissadores de Ara.
Ternso a.'.- 571, 549, de 2..1-63
Para distinguir veículos era geral e suas
ma, tratores agrícolas, válvulas psra
Granja Maralucia Ltda.
çare, dos mesmos: automóveis, cara:.
máquinas agricolas
Paraná
nhões,auto-caminhões, carrocerias e ret.
boques, bicicletas, tricicles, carros, car• ''Térrno n°, 571.545, de 244963 roças, lanchas, hiates, aviões, vagões:
t omagril S. A., Veiculoa • Máquinas
carros, tratores, canos irrigadores. freios.
Agrícolas
_
breques, pedais, amortecedores, . pata.
"
Paraná
Classes: 4 e 41
)
brisas, hélices, parachoques alavancas
—
•
Classe 21
Título .
de 'moias, tambores de freios varetas
Para distinguir: Veículos e suas artes
1 de contrôle, silenciosos e eixos de diteTermo
n°
571.550,
de
24-1963
integrantes, á saber:. Aeronave; acrosI de fre:os, barras de freios. braçadeiras
e Loteadora Aurora Limitada '
tatos, aeroplanos, alavâncaa de freios, Industrial
ção e businas para veieulos
..
- Paraná
amortecedores, ambulâncias; ando:. ITermo n° 571.558. de 2-1-1963
n h a s, assentos de veiculas, aviões, auSegurança Imobiliária S. A.
tomóveis; balões, barcos, bicicletas.
'
•
São Paulo
barras de freios, barras de tração, braClasse 50
çadeiras de caixas, braçadeiras de eixo,
Titulo
ONUTO 001
braçadeiras de molas, braços de veículos: charretes, carros de bagagans,
Termo n° 571.551, de 2-1-1963
.;
carretas, carretas de artilharia, carriClasse 33
Lido Lembi
nhos de mão, carrinhos para pedreiros.
.
Titulo
Rio Grande do. Sul
carros para carga, carros para estrada
Timo n° 571.559, de 2-1-1963
de ferro carros, caminhões; carrocenal.
Segurança Imobiliária S. A.
carroças, carruagens carros tanques, caSão Paulo
mionetas, chassis, carburadores, chapas
,de cabeçalho de veiculas, chapas cir) EDIKCIO
Classes: 41
43 — 46
culares de veículos, ei
h acrurroisr.a s, coches.
'SANTA ODILA,
Sinal
dc
Propaganc:a
éOnexões de tope de vc
Classe 33
ra propulsores, cubos; desligadores;
Termo n/ 571.552. de 2-1-1962
Título
xos de hélices, eixos de locomotivas, eiComercial Casas Rosa S. A.
xos de veiculas, embarcações, elevado'Tèrmo n° 571.560. de 2-1-1963
Paraná
res engatei de borracha, engates deter
Santapaula Melhoramentos S. A.
sia, estribos para carruagens, estribos de
São Paulo
Rosa
Veiculas; freios automáticos, freios pneumáticos, freios para estrada de terra
Classes: 41 — 42 — 43
ferro de paralama; galeras; hastes de
Titulo
veiculas, hélices; lates, injetores de loInd. Brasileira
comotivas; jogos de engrenagens, iss
Termo n° 571.553, de 2-1.1963
50
gos de rodas, jogos de rodas para nana- Indústrias Reunidas Nossa Senhora da Para distinguir:Classe
Talões, coupons, ter- pbrte de toras; lanchas, lanchões,
Aparecida Limitada
tificados e outros impressos de proparS, locomotivas; molas de borracha na
Paraná
,
ganda
rW . carros, molas de veiculas, motoclCleias, motociclos, nionociclas; navios
Termo a° 571.561, de 2-1-1963
painéis de armação de velcutos.
'. 13iiibus•
A
Importadora Lugano Comércio e
.p.ara-choques, para-lamas, pontões reIndústria
`baque; reboque para transporte, sebo• São Paula
çadores, rodas para veiculas; saveiros.
tambore s de freios tenders, tilbures, ti=ANO
rantes de canos, tratores troles trenós,
(O ATEIROR NEGOCIO
—
trucks de locomotivas; vagões,
I
•
k,D
0 AN3
,
.
vapores, velociptcles
•
33 — 41
Classe 23
• Título
n° 571.546, de 2-1-1963
Frase de Propaganda
, Empresa Cinematográfica Oeste S .A.
Termo ri' 571.554, de 2-1-1963
Térmo no 571.562, de 2-1-1963
Paraná
Irmãos Kaba Limitada
Importadora Lugano Comércio e
Paraná
Indústria
• - a -s/s
São Paulo
p
g

AURORA.

num,
oinucta

Termo is* 571.565, de 2-1-1963 ' .57.
• Importadora Lugano Comércio til
--•
. •
. Á, "21
.
Indústria
F.'
São Paulo •
.1- s

miolo

SUPERPINE'
Ind. B rasileirs

• :,• •/...
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te:/,
eidos para confecções , em geral, para I
tapeçarias e para artigos de cama Il i
mesa, algodão, cânhamo, cetim, casota
casemiras, fazendas, e tecidos de lã em .1
peças juta, jersey, linho, nylon, paca.
paco, percalina, rami, rayon, seda nas
tu?al, tecidos plásticos, tecidos imper.
meáveis e tecidos de pano couro, ve- i
ludos
'
-!
Tèrmo n° 571.566, de 2-1-1963
• Doei C. Friedlander
São Paulo -

'1...1D011

ettial Casas

•

Industrias Rennifis,,.
"Nossa Senhora da .1
Bøareciá
C/asscs:

)6111/.

rêsa Cinetnalograftra
Oeste
Classe 33
Título

Termo n* 571.547, de 2-1-1963
Piratini Limitada, Comércio e
Administração
Paraná

!ridos K m , 1.1k

AIINT.
Classe 33
Titulo
571.548, de 2-1.1963
m Limitada
Granja Maral ucía
»ara

Termo n° 571.555, de 2 -1-1963 .
Industrias Santa Roas Limjtada
Paraná

c:casses: 4 — 41

Classe 4
Para distinguir: Pasta mecãnice

`RuLEITE
‘ADMINISTRASIO E)
I PARTICI PAÇ ES
Têrmo a* 571.569, de 2-1-4963
Zefec S. A., Admiaistraç.j. e
Participações
- São Paul

• Clases 50
Para distinguir: Artigos não incluídos
em outras classes, a saber: agendas, eti.
quetas, prospectos comerciais, rótulos e
Impressos comerciais em geral, usados
nas atividades da requerente
Termo a° 571.570, de 2-1-1963
Zefec S. A., Administração e
Participações
São Paulo

Classe 23
Frase de Proaganea

Termo a* 57/ .557, de 2-1-1963
Bolide Limitada, Indústria e Comércio
Paraná

Termo n• 571.564, de 2-1-1963
Importadora Lugano Comércio e
Indústria
•
São Paulo '

/MUNO

,..t 13'0 ACUMULADA/

•

'n LIJGANO"

,dastria ..orasheird.
Classe 21

• Têrmo ri' 571,568, de 2-1-1963
Ruleite S. A., Administração e
Participações
• São Paulo

CANASTA.4,
i MILIONÁRIA,

Tèrnio n° 571.556, de 2-1-1963
Industrias Santa Rosa Limitada
Paraná Classe 38
Para distinguir: Papel e seus artefatos,
livros não impressos

•

r

Termo ri' 571.567, de 2-1-1963
Ru/eite S. A., Administração e
r
Participações
•
•
S'so Prala
I fi RULEITE
Classe 50
Para distinguir: Artigos não incluidoeem outras classes, a saber: agendas, etiquetas, prospectos comerciais, rótulos e
Impressos -comerciais em geral, usados
nas atividades da requerente

,Ind.

Termo n° 571.563, de 2-1-1963
Importadora Lugano Comércio e
Indústria
São Paulo

rin dl-Jazia' Brasile-ia:

BOLIDE

Classe 36
Para distinguir: Calças para senhoraa;\
crianças, po:ta-fraldas para crianças,
porta-toalhas higiênicas para senhoras e
porta-cueiros para crianças

r- ZEPEC

Classe 23
Frase de Proaganda

SAkr ROSA

áen—aria :São lietirk

NoUS RIA BRAMEM

# NA QUALIDAPE
ESTA O IIELEOS
PREZO .

Nome Comercial

••

rt!

1)._14
ASTICAL
I
T

1

-

*

C 5/Arn
I A.D11INISTI/A2A0 E4

-

PARTICIPACOES
'

•

Nome Comercial

Têrmo n° .571.571, de 2-1-1963
A.T.E. — Telefones Automáticos az
. Brasil S. A.
•
' I • 'São Paulo
.014RRARD\
,

Classe '.6
Frase, de Proagands

,•,,Classe

t.

t
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,s de ar reirige-ado e CO%iit/OC.C.'. „parelhos fo:olát.cos, acendedores automáticos. é:parelhos deteriiie amplificrdors
Itadoz. e , , aito fz, l,iat
behed r-mros de água refrigerade so
trigoriti.os, balanças, bardos, t•
cJndicionadores de
beack
C, vtagein. exausto
DU
kes, ..atares de in.:ãid:o, estufas, fogões a lenha, á g.".s. elétricos , ou a
puerozaaa. gravac:o..es de som e de imagens, isaueiros. irradiadores de Soo ou
taior. Livadoras de pratos e tal:teres,
lavat:.;:as de roupas. máquinas ee
r..,iras, máquinas de secar e pas.-:ar
toupa.:, microfones, refrigeradores dosnéstiew. , comerciais e industriais res;stencia, elétricas. resfriadores, reta ys
gre/és ), reguladores de voltagem, refrigeradores a compressão e absorção,
aorN, ezaras elétricas. transformaddres de
;Voltagem, torinl,stazos, torneiras de
compres..ão, ventiladores elétricos doe industrias
' mést.,es,- comercia
T;raio ti° 571.572, de 2-1-1963
„ Conções Modeles de ['rance Ltda..
Sãs). Pilo
a
•

ganes, bi-on:e em pó, em !rio, vhumbo
Termo n" 571.579, de 2-1-1963
eus bruto ou parcialmente preparados, Les Laboratoires Français de ChimiothrI cimento an-etálico, cobalto em bruto ou
rapie S. A.
parcialmente trabalhado, couraças, estaFrança
nha em bruto ou parcialmente caba1 uhado. f.srro, ferro maleável. lâminas de
latãa eia fôlhas limalhas, magnésio, metais estampados, níquel, ouro,
papel de estanho. platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco
corrugado e zinco em fôlhas

Brazidran

Lei laboratoires Rançais

Termo n" 571.575, de 2-1-1963
Nletalradio S. A.
São Paulo

de CiiimisitUrapie s. 1..

Paris

França

•
i

j2.2.áz

Nome Comercial
Urino n° 571.576, de 2-1-1963
Metalradio S. A.
São Paulo

Para distinguir: Um produto farmacêutico indicado no tratamento da tabela
• culose e pneumoconioses
Termo n° 571.580, de 2-1-1963
Serrana Sociedade Anônima de Mineração
•
São Paulo

TASTAIRADI O
[Ind. Brasileira

2,eacina 7)

NICSDÈLES DI :. 'RANGE/
i NDUSTRIA BRASILEIRA

•

Classe 8
Para distinguir: Amplificadores, aparelhos radiofônicos, antenas, aparelhos de
Indústria Brasileira
televisão, aparelhos transformadores, autos falantes, bobinas, condensadores,
chaves elétricas, discos, fios, lampadas,
Classe 16
Interruptores. máquinas falantes, microfones, amplificadores de sons, pilhas, Para- distinguir: Cimento e gênero (sulpick-ups, rádios. tocadiscos, e transfor- fato de cálcio) para adorno de prédios
madores
Termo n° 571.581, de 2-1-1963
Indústrias
York S. A Produtos
nano. ri' 571.577, de 2-1-1963
Cirúrgicos
Companhia Ilnião dos Refinadores
São Paulo
Açucar e Café •
São Paulo
Prorrogação.

Classe 36
rara diaanguir: Artigos de veatárice
roupas feitas em geral: Agasalhos,
ventals. alpercatas, anáguas, blusas,
totas, batinas, blusões, boinas, baba.
doures. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão coletes, capas, chales,
cachecois, calcados, chapéus, cintos.
PRORROGAÇÃO
aiatas. combinações, corpinhos, ca.ças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saias.
casacos, • chinelos, dominós, echarpes;
fantasias, fardas para militarem coefraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, laquatas: leques;
luvas ligas, lenços, mantós, metas.
maiôs. mantas, mandrião, enantilhas: paletós. palas, penhoar, puloveta pelerfnas
p-zugas, pouches, polainas, pijamas; pua
ama perneiras, qu,naonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 41 ...suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Para distinguir: Açúcar e café
sweaters, &horta, sungas, atolas, soutien& alaclu, talar, toucas, turbantes;
Termo n' 571.578, de 2-1-1963
ternos, uniformes e vestidas
Companhia União dos Refinadores
Açucar e Café
Vrnaa n° 571.573, de 2-1-1963
São Paulo
Banao Nacional da Guanabara S. A.
Es°,trf,a da Gaanabara

Banco Nacional
da Guanabara'

eecastdocAo -

-, 4trisurilàpz-.5
< ((el-k, "- - ,At

Nome Comercial

, !
le lipVtiil-gfirzke,

Vima e 571.574, de 2-1.15'53
Remlesentações Ambapeças Limitada
São Paulo

.:,,.....„-___..,

AMBAPEÇAS
Ind, Brasileira
Claáse 5
„
Aça et', bruto. aço Preparauo. iço
doce. a.;c, paia tipos, aço pata molas,
aço instrumental e' rúWdo, especialnunk trabalhado*, broa" bronze de mau-

Tépao n° 571.582, de 2l-1963.j
nadar, Moda Infantil Limitada'._
Esasda da Guanabara

cn
c

o

.....s.n.“,....r?.•
.....;er.7,..:

41
Pitaa distinguir: Açúcar e oáé

Indústria Brasileira

s.:lasse 36
s

•

Marca
—kr

Térmo n° 571.583, de 2-1-196à,
'Importadora de Madeiras Itacolassul
,
Limitada
.
Fatal) da Gualabart
as

ÏfÃÓOLA S IS

UL
•I

Classe 16
•a
Para distinguir: — Os seguintes magia.
liais para construções e decorações:
Produtos de base astaltico, matealal
Solante contra frio e calor. ti}olaxs,
pradutos para tornar impermeabilizaaitas
as argamassas de cimento e cal hidlulica, tubos para concreto, argila, aaa.
pedregulho, gesso, estuque. chapas
tantas, placas para pavimentação,
estacaajal, telas de metal perto
construções, postes de concreto,
to, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas_ de
metal, madeiras para construções. soletras para portas, vigamentos e caibros,
caixilhos, tacos, parqueies, venezianas,
Janelas, batentes, colunas, balaustres,
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
forros, lambris, frisos, portas, portões,
grades, esquadrias, calhas, tubos' . de
ventilação, luvas de junção, chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metalicas, grades ou telas de arame
para Sarros ou armaçaas para
construções

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias emgeral: Almíscar água
de beleza, água ai,
fad água de lavanda.
água de colônia, arminhos. Latia de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, coanéticos para o
Termo n° 571.584, de 2-1-1963
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins
Marcelino Antonio'
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Estado do Rio de asneiro
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental.
ersencias, extratos, estojos de perfumas.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, aahe/a, razoas,
cilios e unhas, fixadores para o.cabela
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Classes: 33 — 42 — 43
de toucador, grampos para -o cabelo,
Titulo
geléia de petróleo perfumada, lápis
pa a maquilagem, lança-perfumes, loTermo n° 571.585, de 2-1-1963 )
as, liquidos denerfricios, eta pasta, em Casmas Administradora e Comercial
abo, em creme, em elixir e eia pó,
Limitada
líquidos para ondulação, permanente,
São Paulo
•
lixas para unhas, laqué, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara usa de toucador,
pastas e pó para as unhas, ana-aons CASMAS—ADMINISTRADOR4
para pó de arroz, papéis perftArdos,
COMFRC. I Al. LTDA.
carminados,. e com pó de 'arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza,
mento da cutis. • lion-pons, pó de
arroz
Nome
•

Chib Maracangalllj

"
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n• 571.586, de 2-1-1963
nynAkstria Metalúrgica "Truffi" Ltda.
São Paulo
.sssisrissr
Prorrogação
...
- PRORROGAÇA0

TRUFFI
'IND. BRASILEIRA
•
Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 571:587, de 2-1-1963
Carkis Oppenheimer, Comércio e Representações S. A.
São Paulo

ou ligação de eixo, esticadores; máquiTermo n° 571.594, de- 2-1-1963
Termo n° 571.603, de 2-1.; z's33
na á-. desgastar e aparelho sde dispor
,
Alexandre Djukic
São Paulo Admiair.ttação S. A.
as sobras desperdiçadas; limpadores, laSão Paulo
Pernambuco
vadores e secadores de lata do tio de
escovas rotativas, movidas a força; desagrador líquido; secadores de correias
ara materiais a granel e líquidos; reviradorea e agitadores de lata; "larries";
g
mancais; engrenagepns e jogos de engrenagem; olia louca; cubas e alimentaClasse 32
dores transportadores; alimentadores, Para dist i nguir: Pres loções artísticas,
Classe 33
depositos e posteira apara os mesmos; concursos, promoções em jornais, revisAdministração
de bens e represzntaçO
e peças dos produtos acima mencionados tas, estações de rádio-difusão
e televiTermo n° 571.601, de 2-1-1963
são, albuns de revistas impressas, anuá-Mimo n° 571.591, de 2-1-1963
Recife Administração S. A.
Ipau — Indústria Paulista de Plásticso rios impressos.. almanaques, impressos,
Pernambuco
catálogos impressos, boletins impressos,
S. A.
folhetos impressos, figurinos impressos,
ião Paulo
jornais impressos, livretes e publicações
impressas em geral, livros impressos, periódicos impressos; peças teatrais, cinematográficas e revista simpressas

,PRESTÍGIO
DO BRASIL'

PAU"

1MASTRIA BRASILEIRA

Classe 28
Para distinguir: Artefatos e produtos
acabados de origem animal, vegetal ou
.,CARIOS OPPBNHEIMER
mineral não incluiclos em outras clas.,CCWRCIO E:11EPRESENses, artefatos de. , substâncias químicas
não incluidas em outras classes: Ador,TAÇOES
,
nos de ambar e de chifre, barbatanas de
baleia, capas de crina para colchões,
Nome Comercial
carrinhos para bebes de matéria plásti'Termo n* 571.588, de 2-1-1963
ca, chapas de matéria plastisa para ImTranchan Calçados de Luxo Limitada pressão, cimens2 de amocega, colas foEstado da Guanabara
tigráficas, coiS'a eSs encadernador, co_
ty
lheres ele matéria plástica, chz s .tas e
sssmamadeiras de material plástico, compostos vegetais impermeáveis para tecidos, ccordel de tripa, correia de lona
com borracha, ebonite, enfeites de ma•Á
taria
plástica para automóveis, esper.
N3dustrla Bras.1' eira
•
macete refinado, esponjas,' espuma de
Casse 36
mar manufaturadas, estoraque manutaPara distinguir: Calçados para crian- tarado, guarnições de material plástico
ças, senhoras e homens
ps.a automóveis, tacos de matéria plástica, feltro de crina para cadeira, filtros
Tkrmo ri* 571 . 589, de 2-1-1963
de esponja, fita isolante, Saibas isolanLeníne Faria
tes de slcbstânclas sintéticas, garfos de
Estado da G:isentar,
matéria plástica, gluten, goma para diapeleiros, guarnições de celuloide para
arreios, isoladores para mesas, mirra, palitos de penas, películas de celuloide
virgem, resinoides, preparados, sangue,
cristalizado, 'sacos de plástico para embalagens e torneiras de celuloide
~ah

Classe 48
distingair: Artigos para o cabelo
-"rem° n s 571 . 590, de 2-1-1963
Chain Belt Company
''sstaclos Unidos da Araérles

'T "13

•2

prorrogação

MASA - TINGE
•h11111M o GAIMI.0 ~MIO O•

(Seção III)

Termo n° 571.592, de 2-1-1963
Promoplan, Empreendimentos e Comércio Limitada
São Paulo

"PROMPLAN"
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
I Para distinguir: Impressos em geral

Termo n° 571.595, de 2-1-1963
Alexandre- Djukic
Sá'a Paulo

-"RAINHA DO MAR",

Classe 32
Para distinguir: Promoções artísticas,
concursos, promoções em jornals,.revistas, estações de rádio-difusão e televisão, albuns de.revistas impressas, anuários impressos, almanaques, impressos,
catálogos impressos, boletins impressos,
folhetos impressos, figurinos impressos,
jornais impressos, livretes e publicações
impressas em geral, livros impressos, periódicos impressos, peças teatrais, cinematográficas e revista simpressas
Termo n° 571.596, d e2-1-1963
Alexandre Djukic
São Paulo

eie .0),auta

Classe 33
Administração de 'oens e repre,,,ntaçr
Termo n° 571.602, de 2-1-1963

Amazonia S. A. Investimento.
Pará

Amazonia, S.' Ã.
Investimentos
Nome comercial

e

571.603, de 2-1-19453
Têvmo
Kimel Materiais de Construção Limitadt
Estado da Guanabara

KIMEL

FESTIVAL
BRASILEIRO DO JAZI

Classe 16
Artigos da classe

Termo n° 571 . 6C.4, de 2-1-1963
Kimel Materiais de Construção Limitide
Classe 32
Estado da Guanabara
Para distinguir: Promoções artísticas,
promoções em jornais, revsitas, estaçõeS
de radio-difusão e televisão
—
Termo n° 571.597, de 2-1-1963
Alexandre DjulSc
São Paulo

MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA,

"VOLTA DO ESTADO"

Nome Comercial

Classes: 32
33
Insignia Comercial

Termo n' 571.605, de 2-1-1963
Kimel Materiais de C:nstrução Limitad a

Termo n° 571.598, de 2-1-1963
Bonaotti 5 .A., Indústri se Comércio
de Radiadores
São Paulo

-

IONGOTTI S. A",
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE RADIADORES'

E s'aàs

,

:,Itanalsara

NEL — MATERIAIS
!DE CONSTRUÇÃO .
Titulo

Termo a* 571.593, de 2-1-1963
. Têrmo n° 571.606, de 2-1-1963
Classe 6
Somag — Sociedade Mercantil e
Taufic N. M s nsur & Filhos Limitada
Para distinguir: Aparelhos par mistuAgricola Guabarema Limitada
São Paulo
rar, remexer e agitar concreto, argamasSão Paulo
máquinas
e
vidro;
sa, emboço e reboço,
Nome Comerciai
para transportar, distribuir, jorrar e arrematar concreto; transportadores; eleTermo n° 571.599, de 2-1-1963
vadores; dentes de roda de engrenagem:
Hilmar Comércio e Indústria S. A.
correntes de dentes de roda de engrePernambuco
nagem e correias; bombas 'para líquidos,
semi-líquidos, semi-solidos, concreto e
'INDÚSTRIA BRASILEIRA
materiais plasticos: tela de água viaja•
dora; te/as dois tipos vibrante e não viClasse 19
brante para areia, cascalho e outros
materiais adidos; ?parelhos de recolhi- Para distinguir: Aves, bicho da seda,
mento, remoção, lavagem e aglomera- caprinos, carneiros, gado, galinhas, ganClasse 33
..•••
ção para o sistema de clari5icação, se- sos, marrecos, aves, patos, perús e Paradistinguir: Administração"de 'te
ria
b!z. Classe, p33,.. .
suínos '
paraslo e purificação de líquidos; união
..;; e representação".
Titulo '

)SOMAG"

;
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Termo n° 571.607, de 2-1-1963
Tad c N. Mansur & Filhos Linirtada
São Paulo
7,111,,
•

41Sâte
-

.

Industria Brasileira
Classe
Artigos da nassa

Tétano n° 571.608. de 2-1-1963
Ramiro Almeida Gama
Pernambuco
•

tkquelaa
Indústria Brasileira
Clases 42
Para distinguir: Aguardente de cana
Tarrao n9 571.609, de 2-1-1963
Moagem Rosa -de Sarom Pernambuco

Moagem
,

Rosa de Sarom.
Nome Comercial

Termo n o 571.610, de 2-1-1963
Joaquim Sampaio de Mello
Pernambuco

Café Nordestiào.
INDUSTRIA BRASILEIRA
• Classe 41
Para distinguir: Café torrado e moldo
Termo a° 571.611. de 2-1-1963
Nordeste Industrial e Comercial S. A.
Pernambaco

Classe 33
Peta distinguir: Administração de bens
•

e

representaçõeS

Termo ng 571.612. de 2-1-1963
C4ty Rio Inchistria e Comircto de Roupas Limitada
Estado da Guanabaza

"'"'Clitegt

-n Classe 36
Para distiaautri Coafecções de roupas
feitas
Tikrno n o 571.614, de 2-1-1963
Tomé Martins dos Santos
Goiás

Classe 41
Para dtatiuguir, : etN4

aparchos de -emane, aparehos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para arqueação de
volumes, balanças, batedeiras, bateda lras para refrescos, batedeiras para 11quidos e massas, binóculos, bules elétricos, businas; baterias, baterias elétricas,
barómetros, büssolasy bobinas, benjamins, balcões frigoríficos, aparelhos
Ipara bordar, aparelhos para banho, de
ar quente, eliuveiros eétricos, coqueteeiras, campainhas eétricas, chaves elttricas, chaves automáticas, chaves pa;a
antenas, e fios terra, bobinas para
rádio e televisores, chaves de alavancas
chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos. câmaras frigorificas, caixas de descarga para vasos sanitários, aparelhos para cortar
Classe 41
pães, cafeteiras automáticas, câmaras
Para distinguir: Café
fotográficas e cinematográficas, chassis,
Tênno n.° 571.615, de 3-1-1963
condensadores, castiçais, condensadores
Conservadora Predial Indom Ltda, para vapor. colimadores, aparellios corSão Paulo
tadores de frios, cabos e condutores elétricos, contadores de rotação. cnotas
INDOM '44
para revelação de papéis moltogaáficos,
) .„
câmaras ampliadoras, compressores. máqtanas cinematográficas, instrumentos
de calcular, chicotes para autacuSveis,
Classe 33
cronômetros. carrilhões aparelhos de
Conservação de prédios
copiar, fotografias, aparelhos ca t ibradores. aparelhes cinematográficos. apare'armo n.° 571.616, de 3-1-1963
lhos de contrôle cinematográf`cos, soaChurrascaria Solar Azul Ltda.
rshos de contrôle de sons, aparelhos de
São Paulo
comunicação interna, discos gra Jados,
dsais. diafragmas para fotografias, das
SOLAR AZUL'
pertadores. enceradeiras, expremedores
elétricos, estufas, esterailizadores, esquaClasse 41
de aço, esquadros de agrimensor.
Empadas, cochinhas, pizzas, salaJas, dros
extintores de incêndios, aparelhos para
omeletea, sanduiches, croquetes salsi- expremer frutas e legumes. aparelhos
cha, linguiça, macarrão, massas alimen- estereoscópios, escalas, indicadores de
tícias, carnes e peixes em conservas maré, eletrõmetros de quadrantes, esou não
pectroscópios, aparelhos de contrôle e
medida, exaustores. estojos para filtros
Termo n.° 571.617, de 3-1-1963
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
Neo nCruzeiro Ltda.
geral, equipamentos eletrônicos e rádio.
Sáo Paulo •
técnicos, fogões, fornos e fogareiros elétricos, faróis, faroletes, fios para eleCRUZEIRO
tricidade, fios terra, aparelhos fotográticos, ferros elétricos de engomar e pas.
sor, ferros 'comuns a carvão, ferros elétricos para sodar. fervedores, fusiveis
Classe 8
filmes revelados, fôrmas eléticas, finos
Aparelhos de gás neon
de óleos para motores, aparelhos de
'nono ti, 571.618, d e3-1-1963
freqüência modulada, máquinas fotográficas, filmes rIgidos, fonógrafos, fitas
"Sociper Sociedade Paulista de
métricas, instrumentos físicos, focalizaEletricidade Ltda.
dores para câmaras fotográficas, gelaSão Paulo --deiras, farrafas térmicas, geradores auNa
tomáticos, geradores estáticos e eletrônicos de alta-'..freqüência, que funcionam
cces válvulas para aquecimento por
9
44
dielétrico e indução, fitas magnéticas,
Classe 8
aparelhos para gás engarrafado e apaPara distinguir: Artigos e aparelhos elé- relhos de inversão, hellográfos, hidra•
tricos e eletrônicos para automóveis; metros, holokees para automóveis, ine artigos para Instalações elétricas e terruptores, isoladores, impressores, apaaapiradores de pó, aquecedores abai- relhos de intercomunicação, indicadores
¡oure, alto-falantes, antenas, acumulado- cla níveis, itnans permanentes para ráres, amplificadores. anemómetros, ampe- lios, aparelhos de gás neon. gravadorômetros, assadeiras elétricas adaptado- atinas impressora fotográficas, isorei de microscópios, agulhas para fonó- lantes elétricos, instrumentos entendi].
grafos, aquecedores de ambiente, apa- cos e didáticos, instrumentos físicos, isorelhos e instrumentos didáticos; instru- ladores de corrente, instrumentos de
mentos de precisão; instrumentos cien- calcular, instrumehtos náutico, instrutifico,: acendedores, acendedores elé- mentos para medida e contrôle para
tricos, acumuladores elétricos, apitos, mecânicos, intermediário para 'Ornes,
ótica; Instalações elétaicas e artigos elé- lâmpadas, lunetas, liquidificadorea, lutricos e eletrônicos em geral: aparelhos pas, lampeões, lustres, lentes, aparelhos
óticas formando diversos aparelhos de tininosos, aparelhos de luz flunrescente
hidráulicas; conjuntos de peças óticas limpadores de para-brisas. ,anternas
aparelhos e acessórios de rádios; apa- portáteis e lantana+ . de mão, luzes trarelhos de contrôle e medida, aparelhos zei s as para veiculos, tticrosclnans,
de expurgo de contrôle e medida, apare- et-tisneis°, manômetros, monóculos, moslhos de expurgo utilizado na limpeza e traderes de rádio, microfones, medidodesinfecção de sentinas, mictórios e res de duns, medidores de intervalos,
outros ocals, aparehos de Nações para aparelhos para medição, miras de qualligações para banheiros, aparelhos de quer graduação': tnassariaos,-normógraar refrigerado, aparehos . de ar condi- fos, uiveis de ferro, níveis d'água para
donado,:aparebos de ata tensao»apare- caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
Itoa automáticos para, descarga de etttl, observaçtio e medida, aparelhos de on.
Térrno n° 571.613, de 2-1-1963
Jose Combas Alameda
Goiás
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dulação peauanente, objeitva para sor •
pliadores, ialsturadores para banheiro-,
painéis de carros, para-raios, plu g s, I» nelas elétricas, panelas de pressão, pis
tolas de pintura, plcic-ups, pilhas sèca,
elétricas, prumos, pantógrafos, pareene
troa, pantômetros, pirômetros, lote,
mentos de precisão, periscópios, mede
toses cinematográficos, pince-nez, a parelhos de refrigeração, refrigeradores
réguas de aço, rádios, refletores, :cato
res, relays, receptores, regadores auto
máticos, relógios, relógios de -ponto e
de vigia, redutores, resistências elétricas
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons
reatores para luz fluorescente, reostatos
registros para vapor, registros paa bidé
para banheiros, aparelhos bebedouros
para lavatórios e para pias, secadores
para cabelos, potenciômetros.
ras, sincronizadores, sextantes, selado
andores, sifões, sereias de alarme, aparelhos para soldar, soquetas, sinaleiros,
reguladores automáticos ou não, a p arelhos de televisão, teleuplas, telêmetros
tomadas, telescópios, teodolitosa tecni
grafos, terenatnetros, tomadas cif cor
rentes, aparelhos de telégrafo sim fio
tansfortnadores, trenas, torrados dc
cereais,, torneiras de compressão, for.
neiras de alta pressão, torneiras com
dispositivos para aquec.mento de água
telefones, telescópios, transmissoresl toca-discos automáticos ou não, I tithe'S
condultes, terminais para baterias. voltimetros, ventiladores e válvulas

Têrmos as. 571.619 ã 571.620,Ede
3-1-1963
Kraf ç t S.A.
Espanha

l'ERM ELHute.
1-'741

Indústria Brasileira

30CIPEL'
Indústria praeie¡xa

Classe
Substancias quImicas usadas em gata!
-nas indústrias: Acetato de chumbo Ocatato de cobre, acetato de amôneo, 'acetato de potássio, acetato de sódio, acetato de zinco, acido arsênico, ácido fos:.;
fórico, ácido picrico, cido bórico, 'ácido'
oxálico, ácido murlatico, ácido nitriao,
ácido acético, ácido fénico. ácido AIA:. )
fitrico, ácido creanico, ácido Unica,
ácido cítrico, ácido salicilico, ácido
benzóico. acetanilida. acto], água oxigenada, albaglina, albuminato de ferro,
argonina, argirolarsoniato de ferro, arseniato de p otássio, arseniato de sódio,
antimôneo metálico, aloina, amoníaco.
óleo, 'anéis para facilitar o arranque
dos motores, anéis obturadores, ¡BUIR::
de sgmento, auto-lubrificadores, armes» `
aparelhos para mistura de combustivels
de motores a oxplosão, 'máquinas arrias'-:,
sadeiras, máquinas amassadeiras de con.à..''"

creio e barro, máquinas de abrir chtme.'„a
tas, máquinas afiadoras para ferramena
tas de corta máquinas para arqueacarsas,
de embalagens máquinas de atarraclihtria
batedeiras, bielas, braços. ',ursinhos,
cos de motores. bronzinas, h laros, bar.,
ras, ornbas de ar comprimido., bombas al
de circulação, 'alinhas de combusto.aa
para motores. bombas de 5leo„ bornIms
e água :. gazolina para atittarsi.ealsa,
bom &n, bombas hiArátilicas. , bot4apa, 4
centrifugas, rotativas de deslOcginente
a pistão bombas elétricas bombas para
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.coirreiaa, guarnições de metal para miad
inflai," para pressão hidráulicas e pa ra- I mercúrio, bl-fostato de cálcio, bacarbo- Virmos as. 571.621 á 571.622, de
3-1-1963
quinas, guarnições de metal para baa
c6Fnp
—ie-ssores, bombas alétricas para k no de sóallo, borricina, porato de
Neon/Mico& máquinas brurudoras, ma-1 sódio, benzolnaltoli benzoato de mer- indiístria e Comércio Recarma Ltda . • abeiras, e bidês, grosas, grampos para
São Paulo
quinai para bordar, máquinas betonai- cúrice, bismutos em bicabornato de poanda -maca, jarras, limas, lámmas pata
barbear, licoretros, latas de lixo, letras
sas, cruzetas. cilindros, câmbios, cabe- tãssio, breu F. F., cafeína, cal vire nurneros de metal, limatões, leiteiras,
çotes, camisas, carter de embreagam, gem, carbonato de -cobre, -carboanto de
ladrões e espaihadores para mictórios,
cariar de motor, comutadores, cubos de cálcio, -carbonato de magnésio, carboIndiletria
Brasiieire;
molas para. portas, martelos,. marretas.
placas, de embreagem, culatra de din- nato de magnésio, carbonato de sódio
Marnatas, cnaçanetas, molas de vae\at
doas do motor, caixas ene lubrificação, carvão vegetal em pó, carvão ativo.
Classe 6
vem, moías paaa rodas, martelos para
carburadores, cabeçotes - de cilindro. caseinato de sódio, carvão animal ciacoroas. carteias, cadeias, cortantes nureto de mercúrio, citrato de cafeína, Para distinguir: Máquinas para indús- moias para cadeiras giratórias, matrizes,
para entalhar canos. máquinas de cos.. citrato de ferro, citrato de prato. , ai- trias têxteis em geral: máquinas e suas cosinhas, morsas, mancais para rodas,
tura, máquinas adaptadas na construção reto 'de magnésio, cloreto de sódio, partes integrantes pata fins industratst luvas para bombas d água, luvas de me.
e conservação de estradas, corte de cloreto de cal, clroeto de Cálcio, clo- máquinas de pressão; motores e suas tal rosqueaaa para unir as partes lato
madeira e contos, máooanas para cortar clareto de potássio, colargol, colódio partes; acessórios para automóveis: ala- rais do eixo, malhos, machadinhas,
e moei carne e legumes, máquinas clas- trato de ipotássio, cloreto de amônio. vancas, altemadores, alma atados para foices, techos de segurança para por*
sificadoras, máquinas de centrar, má.. elástico, cremar tártaro, cuprol, citrato carburador, anéis de pistão, anéis de tas e janelas enxadões. gtuarniçõeil
guinas para cortar, mágainas compres.. de ferro e quinina'. citrato de ferro ver- saltos, repulsionadores de rolamentos e de metal, grelhas, gastos, ganchos para
soras, carretéis, máquinas cravadeiras, de, carbonato de bário, cloreto de bá- rolos-rolaraentos, aparelhos redutores de quadros. grampos para emendas de
carneiros hidráulicos, máquinas para rio, carbonato de amimara cloreto de consumo de gasolina, retentores,de gra. levanta:iot para vidros de caminhões,
xa, de óleo e de cilindro, aedutOres si- automóveis e para veículos em geral,
fabricar cigarros, máquinas para t:rar
cortiça, distribuidores de gasolina, dia- zinco, cloreto de cálcio, carbonato de lenciosos, máquinas de rosquear, má.. navalhas para barbear, puas, pás, pica.
-posittvos de arranque, diferencial, dispo- potássio, carbonato de manganês diu- guinas rotativas para usinar ferro, aço e retas, pregas. picões, Ponteiras, paralisa
retina, diatermina, dera/atol. enxofre
sithiós de ignição elétrica para motores, em pó, estearas° de zinco, estearato de bronze, máquinas para rotular, regula.. sos; porcas. pratos. porta-gélo, porta.,
dinamos, dragas, desnatadeiras para magnésio, estearato de alumínio. enxo- dores, serras mecânicas, salgadeiras pão, porta-lo:as. porta-frios, paliteiros,
manteiga, discos, desfilaradores de cana fre dourado de antimônio, essências de para naantejga, segmentos de pistões. podões. O:irra-chaves, potes, protetores
e parafusos sem fina silen- para calçados. porta-copos, peças para
e forragem, máquinas desempalhadaras. gemenol, essência de eucalipto. tonosa- engrenagens
ciosos, satélites silenciosos, separadores amortece 'ores de choques. Peças para
máquinas debulhadoras. deacascadoras. lia formo], fosfato de ferro, fosfato de de
graxa, óleos e cilindros. máquinas caixa de direção, peças para bielas,
máquinas distribuidoras de concreto e trica/cio, fosfato de potassa°, fosfato de seçadoras,
máquinas para- serra, teares, peças para barra de tensão: pinos
barrcr• esPuladeiras, eixos de direção, sódio, fosfato de aradneo. glicerina, gla turbinas. torcedeiras, tesouras, rotativas, eicznineos para veiculos (pivô), peças
eixo de tranan:ssão, embreagens, eu- cerofosfato de magnés. glicerofosfato de tesouras mecânicas, tõrnos revolver, tor- sara mecanismo e partida. aças' para
grax dores, centrífugos para forjas. en- (Ho. hermitol, hemoglobina em pó, nos, tipias. tranchas, tirantes, transpor- ponta de eixo dianteiro, panelas porta.
genhos de cana, expremedeiras para iodo metálico, iodureto de chumbo, tadores automáticos para alta e baixa trama:. postes de metal, pinos, pinos
manteiga, engrenagens para eixos de iodureto de arsénico. iodureto de prata, pressão, tuchos .de válvulas, máquinas de direção, pinos de molas, parafusos,
manivelas, engrenagens de parafusos, iodureto de enxofre, ichitalbina.
para tecidos de tapeçarias máquinas manos trincos, tubos para encanamsam
sem-fina engrenagens de distribuição, fórmço, ichitiol, iodarei° de potássio. trituradoras, máquinas térmicas. máqui- tos, terminais para barra de tenso,
engrenagens multiplicadores, elevadores. lactofosf ato de cálcio, lecitina, lactato nas de trançar, máquinas urclideiras. %arrumas, válvulas sanitárias 'para dei.'
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris, de cálcio, magnésia hidratada, mentol. válvulas para motores, válvulas para nrga automaticas nas sentilhas, caso;
embalagens de metal
válvulas de aspiração, velas,
espulas, máquinas encanatórias, máqui- mercúrio vivo, nitrato de chumbo, ni- descargas,
de ignição para motores, virabre,
nas ensacadoras, elevadoras máquinas trato de sódio, óxido de ferro, óxido de velas
Térinn na 571.623, de 3-1-1962
guias, ventoinhas, máquinas..xende esculpir, máquinas para estaleiros, magnésiia óxido de zinco, oxiodurato
Sociedade Construtora Duarte Lide
tiladoras
neá,f¡tainas de estampar, máquinas de es- e bismuto, oxidoanureto de mercúrio,
São Paulo
Clara
e 11
. ficar...máquinas para escavação de terra,
Para distinguir: Ferragens e ferramenpirosfofato
de
sódio,
pedra
úme,
permáqUinas para extração de óleo, filtro,
de hada espécie, cutelaria em gea.
PRORROGAÇÃO
cloreto de ferro, perborato de sódio, tas
filtros para óleos, foles de rorjas má- peroxido
e outros artigos de metal nNe inclui .11 SOCIEDADE CONSTRUTOM
de
magnésio,
peroxido
de
zinem outras classes: acessórios para vetquinas para furar e centrar, fornos para
tratmentos térmicos, máquinas de fa- co, prota-indureto de mercúrio, protal- cubos, alicates, alicates cortantes. anci DUARTE LTI)A. wIr"
bricai papel, in-áquinas para o fabrico ao/. proroxalato de ferro, sulfato de nhos, alavancas, arrebites, arruelas; ar
Nome Comercial
de fumo, máquinas para fabricar gê/o, amônio, sulfat ode cobre, sulfato de golas, aldravas, armações de metal
mágOnas para fabricar telas de arame, ferro seco, sulfato de magnésio puro abridores de latas, arames lisos e farTêrmo na 571.624, de 3-1-1963
aparelhos de chá e café, assa
guilÇótinas, guindastes, geradores para em pó, sulfato de sódio, sul tato de zin- padas,
Mercantil e Administradora
"Ordlv"
deiras.
açucareiros,
almotolia&
arntiee,
coa nte continua e. alternada gerado- co, sulfato de sódio, sulfato de man- arpões de carregar, arcos de serra:
Sociedade Anónima
eletricidade, gazeificadores de ganês. sulfato de potássio, sulfato de brocas, bigornas, baixelas. , bandejas
res
São Paulo
/iqu os combustíveis, guinchos.. guarnia barium, sulfato de aatimôneo, sulfato de bacias, baldes, hombonieres; bridões
çõe 'máquinas de impressaa. máquinas ferro, sulfato de potássio, salicilato de para animais, ales. bebedoures, bolas "ORDIV" - MERCANTIL
Mau adoras, aflitas universais para coo- magnésio, salicilato de sódio, salicilato de aço, colheres para pedreiros, cadea ADMINISTRADORA
du de água de motores e máquinas, de mercúrio, sa/ipirina, tanalbino, ta- dos, correntes, cabides, caixas de meta;
Idomow
laminadoras a frio e a quente para aço nino, tártaro de ferro e potássio, tár- para portões, chaves, cremones: anzóis.
Nome Comercial
arcos de pua, chaves de parafusos, cae outros metais, lançadeiras lubrificaTèrmo na. 571.625, de 3-1-1963
dores centrífugos. máquinas hmadcoas, taro de potássio e sódio, tanigénio, te- lotas, conexões para encanamentos
a gmanas de lavar pratas e roupas. rebentina, veneza, teobromina, tires caixas de metal, chaves de fenda cha- "Socipel" Sociedade Paulista de Ela
tricidade Ltda.
máquinas Inadoras, macacoa mancais. cristal puro, uretana, sabão neutro, ves inglésas, cabeções, canecas,. co poscachepots, centros de mesa, coqueteleiSão Paulo
motores elétricos. mineração Meadeiraa, óleo sulfuricinado, maciantes e sulfato ras,
caixas para acondicionamento de
crialos mecânicos, moinhos para ce- de sódio cristal. Soda cáustica, tintas, alimentos, caldeirões, caçarolas. chalei- "SOCIPEL" SOC/EDADI
reais meninas, motores 3e combustao vernizes, thinner, esmaltes, amimas, tin- ras, cafeteiras, conchas, cuscraelrom
PAULISTA DE EIETRI inteiro. motores &asa macacos para tas para calçados e capotas de auto- coadora& colheres, cavadeira& canos de
knoits. macacos de roscas, de parafusas móveis, fluidos para freios, emolientes escape de metal. entram/s, corta axmes, CIDADE LTDA.
e hadráulicoa, mancais de martes- molas. para remoção de tintas aplicadas, água cadinhos, carretilhas, cabos de metal,
la(ome Comeram
gagnetos para motores. molas Ignição ia; Álcool, alvaiade, secantes, coran- chuveiros comuns, crivos, cruzetas. curTêrmo na 571.626. de 3-1-1963
inecauesmo impulsionador do diferenasal tes mineral* para uso nas indústrias. vas, curvas de reforço, calibradores,
multiplicadores, máquinas misturadoras ahsorventes, benzina, lanolina, empo- canos, canos, chaves de boca, chaminés "Ordiv" — Mercantil e Administrador
Sociedade Anónima
de barro e concreto, máquinas para cia. siçaes para impermeabilizar tecidos e ao para talheres, dobradiças, enxadas,
esferas, engates. esguichos, enfeites para
aSão Paulo
lhana, máquinas para movimento de
Coaras
arreios e enfeites para automóveis, esterra, mágtlinas para moldagem, pinhões
o
tribos, espumadeiras, afanadas, erma&
ORDIV
C/asse 47
de motor. polinizes, presas" punções.
abas. enxós, esporas, engrenagens: boplainas de mesa, plainas, limadoraa. Para distinguir: — Combustivels, lubri- tões de metal Inibas de metal que en- Inddetria Braellain
placas para tornos pontes gtgantes. pi. ficantes, subettincias e produtos desti- volve as molas e protege contra o pó
• • Classe 14.
noa, limadoras. pedais de alavanca de nados a Étneinasao e ao aquecimento: e ferrugem, folhas de metal que proembreag ens, planetárias de, parafusos A/rad-Motor, carvão a gás, hidrocarbo- tege as molas contra o pó e ' ferrugem. Vidro, cristal e seus artf atos a saber:
sern-fam e de rodas, polias maquinas retos, gás metano, butano e propano. formões, ferros ele cortar capina ferro- abaixa-há, açucareiros. ampolas pari
operatrizes, máquinas para toaria. má- gás engarrafado, gás liquefeitos, gaso- lima, facas, facões, fechaduras, funis medicamentása 'aquários. bacias. • beba
biaenteiras bombonieres, boti,
quinas .pulaerizactoras, calaninas para lina. graxas lubrificantes, óleos combus- &imas para doces, e bolos, frigideiras., doaros.
lhas, cáliées."Candieltos, .4tariudos,
fruteiras,fivelas
e
fechos
para
malas
Oveis.
&coe
lubrificantes. óleos destinapolir. receptáculos. rolos, ,roletes, rese pastas: freios (para animais), ferra- pas ' confeitelrát cOmpoteiras, copos, 44
arearia mima aeataxillidia, acetato de dos a ilurninadfo e ao aquecimento, gema
-para aparelhos de bidês. ferrado- pétbaSf 'esPeeMedOre's 'de ftatti,- • %rasai
aburabo, babarem do Parei. Mac/Greteis Meca para amortecedores, petrókoir e 'as para
fraseta,'frilteitas, rijai:ara-gari-afãs gaios
animais,' /risota famas.
asol.rotiesa
de seerolorio, hl-cloreto& hl-amure% de
c para tetos de eatrIne de adnheita, Mei;'' globos," jardineiras. , tarsos,
••

;
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tnantegueiras, pires, porta-Jarros.: lose; óxidos, oxidaates. óleos para pia.
potes, pratos, porta-condiu:tantos quart.: tura, óleo de linhaça; produtos quinaijeiras. redomas, recipientes para uso cos para impressão. potassa industrial
• doméstico, refletores, refratares, saia- I papeis emulsionáveis, para a icnografia.
Uras, saleiros, serviços de vidro ou t papé,s de turnesol, papéis hetiográficos
cristal para água e outras ebidas, taças e heliosomsta. películas sensiveis pae vidros para janelas e outras abere. péis para tatografias e analisas de iabo.
ratório. pigmentos, potassa, pós meta.
turas
•
—
lisos para a composiçáo de Natas, preTerm on.° 571.627. de 3-14963
parações para fotografias produtos. para
Indústria Batil S.A .
niquelar, pratear e cromar. produtos
São Paulo
para dilwr tintas. prussuitos; reativoa
removedores. reveladores: sabão neutra
silicilatos, secantes, sensibilizantes.
silicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfa00.4§30
tos; tintas em pó, líquidas. sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes.
Indu'stria Brasileira
construções. decorações. couros. tecidos,
fibras celuic.se, barcos e veículos, talco
Classe 45
industrial,,thiner, vernizes; zarcão'
Para chssinguir artigos de toucador e
pertumarias em geral: Almíscar. água
Termo n.° 571.629, de 3-1-1963 .
de beleza ..agua tacial, água de lavanda.
A Confisca Assuntos Contábeis e
água oe colónia,. arminhas, água de
Fiscais S.C.
quina, água de rosas, água de eltaze.
São paul()
quina. água de rosas, água de alfazer.
A CONFISCA ASSUNTOS
mas: anaania perfumada, liquida em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas
CONTKBEIS E FISCAIS S/C
bandolinas, batons., coaméttcoa para o
Nome Civil
empana, cremes para a peie. carrn its.
cheiros em pastilhas, em tabletes em
Termo n.° 571.630, de 3-1-1963
lentilhas, em trociscos e em pílulas,.
Brandão 6 Papini
cremes para barbear, cremes dental,
São Paulo
depilatórios, desodorantes d.ssolveates,
ess: nuas. extratos, estolas de perfunse's,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes. cabelo, roupas.
IND. BRASILEIRA
cibos e unhas, fixadores para o cabelo
pestana. cibos e bigodes, fivelas para
Classe 36
o cabelo, glicerina perfumada para uso „
de toucador.. grampos para o cabalai 'ara distinguir: Aventais. blusas; blu.
l á pis . saca, boinas, botas, babadouros, casageléia de petróleo perfumada.
cos. coletes, capas, chales, cachecols,
para naaquilagem, lança-perfumes, lo- calçados, chapéus, cintas, combinações,
ções. líquidos dentifricios, em pasta, em corpinhos. calças. calções, camisas, ca.
sabão, em creme. em elixir e cai Pó, misetas, camisolas. cuelas, ceroulas. cal..
líquidos para ondulação, permanerne.
de senhoras e de crianças, colarinhos.
lixas para unhas, laqué. óleos para o ças
cueiros,
casacão, dominós, adunes,
pós
para
dentes.
perfucabelo, pasta e
mes, petróleo ara uso de toucador. fraldas, galochas, gravatas, gorros, japastas e pó para as unhas. on-pona quetas, luvas, ligas. lenços, . leques,
para pó de arroz, papéis perfumados. mantós, meias, caaillots, mantas, .nan.
malhas, paletós, palas, penhoar,
carminados, e com pó de arroz. pentes. drião,
pomadas perfumadas para o embeleza- peugas, puloveres, ponChes, palatinas,
mento da cutis. pon-pons, pó de polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
arroz
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
‘Tarmo m° 571.628, de 3-1-1963
Termo n. 4 571.631, de 3-1-1963 Globo S.A. Tintas e Pigmentos
A Confisca Assuntos Contábeis e
São Parlo
Fiscais S.C.
asa'
São Pule

LEONE5A

.CROMOLIT

IND. BRASILEIRA
classe 1
Absosventes; acetona, ácidos acalmais.
agentes químicos para o tratamento e
toIoraçáo de fibras. tecidos, couros e
celulose; água raz, , álcool, alouram*
anilinas, alumen, alvaiade alvejantes in.
dustriais. aluminio em pó, arnoniaco
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti.
corrosivos, anti-detonantes, azotato&
água acidulada para acumuladores
água oxigenada para fins industriais
amónia: banhos para galvanização, bera
sódio, de potássio; cal virgem carvões.
carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas. composições estintores
de incêndio cloro, corrosivos. cromatoa
corantes creosotos: descorantes, desin,
crustantes, dissolventes: emulsões foto.
gráficas. exixofre. éter. esmaltes, estes.
ratos; renal, filmes sensibilizantes para
fotografias, fixadores, fluidas para
freios, formal. fosfatas industriais. fósforos industriais, fluoretos. (andantes
pesa ,solda; galvanizadores. gelatina para
fotog r.ifia3,e . ,pinturas giz,. glicerina. : Watt:atas., a hislroSulfitost x rnagpes(o, mercUa
Dto; nitratos, neutraitzadores; nitrócelts.

Abril de 1963 1347.,4

n,-1i‘t- . ('‘7".

45,2 s'43 I S.2.3 e
.4Z77,014, e eNCERRAmEN C re•
FIN . 45 . SenvICOS cya 0e5ue.40

Têm° n.° 571.633, de 3-1-1963
Timbus , — Representações lada.
Sao Paulo

PRORROGAÇÃO saia as

as a.

a

iSSUNTOS CONTWIS VISCAIS Sie

Classe 50
Impressos para uso em: cheques. duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes; placas, tabuletas e vkaulos, bilhetes impressos
Termo n.° 571.632, de 3-1-1963
Editôra Abril Ltda .
•
São Paulo

'COMPREENDER
Classe _32
nais e, estrangeiros, publicações MiaresAlmanaques.' anuários, álbuns Impressos, cartazes, - catálogos; Jornais . naciosas, revisina'.. Propaganda em rádio,
talcsylgO, ;')'siataii,. programas nrislofami-,
éOsrptts ieitrala * cinematográficas

5

•• .1 •

4

f'
."5
•

• n ,1

.

N.,

'

\

o,
00

• Inn u' s tr ia Brasileira

• Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, ,boinas, botas, babadoulos, casacos, coletes, capas, chales, cachacols,
calçados, chapéus, cintas, combluações,
corpinhos, calças, calções,s camisas, ca.
cueiros, casacão. dominós, echarpes
drião, malhas. paletós, palas, penhoar.
'gutas, luvas, ligas, lenços, leques.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jamantós, meias, maillots, Mantas, man.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
misetas. camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre. sobretudos, suspensórios, sou.
siem, tailleurs. toucas e vestidos
Termo n• 9 571.634, de 3-1-1963
Tinibuy — Representações. Ltala
São Paulo
TIMBUY-11.EPRESENTAV5ES

•

LTDA.
Nome Comercial

Termo n.° 571.635, de 3-1-1963
Bohn 6 Cia.
Rio Grande do Sul

üJtivada

-•

•

•

Industrio Brasileira •' ''"
Classe 44
Fumo (tabaco) em bruto ots , -0 ./
•
em bania
Tarmu a.' 571.638, de 3-1-1963,
Carl Leoni N.V.
Holanda

• PRORROGAÇÃO

,

,bew

Q.

gE

e';‘.\
,04!":"
;•
áf

'J

•

';:144%)a3.0
...„,' .'''*
•

••n••

•••--

Industrio Brasileiri.:".
Classe 41
abalas'
Fumo (tabaco) em bruto ou. ss..s
em folha
Termo n.° 571.639, de 3-1-1963
• O. Dias Coelho es Cia. Ltdd»
Rio Grande do Sul
'112'
PRORROGAÇÀO
.
74=~2
il&523r

indústria -Brasileira,
Classe 41
Erva-mate
Termo n.° 571.636, de 3-1-1963
Cari Leoni N. V.
Holanda

PRORROGAÇÃO
k

,

wrosro o& f,V.6.n....0
..!),...,,,,

Tarmo n.° 571.637, de
Cari Leoni N. „
Holanda

/E:4

113 o

eft' RU M°
Industrie'

Brasileirai

Classe 44
Fumo (tabaco) em bruto ou
em a:ilha
Têrtno ri.° 571.640, de, 3-1-1963
Sociedade Anônima Bandeirantes de
Educação
§,alo Paulo

SOCIEDADE ANÔNIMA
BANDE RANIES
DE EDUCAÇA0
Nome Comercial

Classe 44
Fumo (tabaco)
Termo n.° 571.641, de 3-1-1963
Clavus Indústria e Comércio LtS'a
São Paulo

ti

NialtUda

Classe 49
Artigos da classe

,
Termo n. 9 571.643, de 3-1-196Á
Companhia Mônaco „,
Rio Grande do Sul , •
•

'attn

aaaa
.(11'11

íit.1

•
Classe 43
Refrescos eáguas naturais e artificial.
li go incitadas %ta classe 3

1348 Tirça-feira 23

'refino a.' 571.642, de :-I-1963
Companhia IYIénaao
Rio Grande do Sul

a
:1COMPANH1.4 11/400NACO -Vinhedos, Indústria—.
•• \ Comércio, Importação e Exportação
Nome Comercial
-Terino n.° 571.644, de 3.1-1963
Companhia Mônaco.
Rio Graned do Sul

4^,
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Termo n.' 571.64a. de 3-1-1963

(Prorrogação)
Prodatos Químicos Ciba Si.
Guanabara
.

PRORROGAÇÃO

I ANIT

Indústria Brasileira

Termo n 571.654, de 3-1-1963
Inst.-auto Nacional do Mate
Guanabara

ferino n! 571.650, de 3-1-1963
João Teixeira Posses
São Paula
-

MATE

Frio ou Quente

,Faz E3em a Gérité

Classes: 41 e 43
Classe 1
Frase de Propaganda
Resinas artificias, que consistem 'em
Industria Brasileira
produtos de condensação, à base de
Termo n.° 571.655. de 3-1-1963
Classe 19
aidido, usadas nas indústrias seguintes: Suerdieck S.A. Charutos e CigarraiAves, ovos e animais vivos
indústria radiofónica, indústria elétrica,
lhos S.A.
Indústria da construção e das máquinas
Sabia
Termo a.' 571.661, de 3-1-1963
(ineistrias dos aviões e dos automóveis)
Confecções de Bordados Regiana Lide
e indústria dos móveis
São Paulo
Termo a.° 571.649. de 3-1-1963
Panificador aFlor de Piraquara Ltda.
- _São Paulo
•

•Flà"."r de Piraquara
Classe 42
Vinhos

Tèr000 e.* 571.645 da 3-1-1963
Companhia Mónaco •
• Rio Grande do Sul

Classe 41
Açúcar, balas, bombons, biscoitos, bolachas, botos, chocolates, caramelos.
conservas, massas aliinenticias, pães, farinhas alimentícias, raspas: féculas, grãnulos. flocos, amido, doces, frutas, mortadelas, presunto, roscas, salame e
sorvetes

Charutobrãs
Indústria Brasileira!'

Classe 44
Charutos, cigarros, cigarrilhas, rapé,
fumo picado e e mcorda
Termo II.' 571.656, de 34-1963
Lacete de Oliveira Fel/"
• Guanabara

'REG1ANA

Industria

Brasileira

Classe 4
Bordados

•

Termos as. 571.662 571.672, de
3-1-1963'
Indústria Meta/úrgica São Caetano
Sociedade Anônima
fi•-) Paulo

Termo n.° 571.650, de 3-1-1963
Y. Ser raty, Fumos S.A.
Pará.
Classe 21
Titulo de Estabelecimento

Termo n.°. 571.646, de 34-1963
Companhia Mônaco
Rio Grande do Sul

Ileidfaatria BrasileirO
Classe 43
Refhascos e águas naturais e artificiais
não incluídas na classe 3
Termo n," 571 647, de 3-1-1963
(Prorrogaçãc4
Pradutos Químicos Ciba 5
Guanabara

PRORROGAÇÃO

tuTOVOCICLINA
Indústria Brasileira
Classe 3
Ur:ti produto farmacêutico destinado ao
tratamento da amenorréia secundária,
abbstn habitud e ameaça de abortos;
• Ima • cilaanóttio de resièdes

Indttstria Brasileira

Classe /
Substáncias químicas usadas em geral
Classe 44
nas indústrias: Acetato de chumbo aceCigarros cigarrilhas, charutos, fumo,tato de cobre, acetato de amôneo, acecinzeiros e cigarreiras
tato de potássio, acetato de sódio, ace,1
tato de zinco, ácido arsênico. ácido /caiTérmo n. o 571.651, de 3-1-63
fOrico. ácido piaria°, ciclo bórico ácido
Moinho Nicoláo Ltda.
Indústria Brasileira
oxálico, ácido muriatico. ácido nítrico,
Rio Grande do Sul
ácido acético, ácido fénico, ácido sulfúrico, ácido crbruico. ácido tãoico,
PRORROGAÇÃO
• Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira, ácido cítrico, ácido salicilico, ácido
estofados or não
benzóico. acetanilida. acto), água oxigenada, aibagbna, a/buminato de ferro,
'
n.°
571
.t58,
de
3-1-1963
- Termo.
argonina, ,argirolarsoniato de ferro, ara
Marina Tinoco Mathias
seniato de potássio, arseniato de sódio,
Rio de Janeiro
Classe 41
antimôneo metálico, :bina, amoníaco,
Farinhas de trigo e de milla;
arena), aristol, acetanihda, acetato de
chumbo, bálsamo do Perú: bi-'cloretos
Termo n.o 571.652, de 3-1-1963
de mercúrio, bi-cloretos, biaiodureto de
Condomínio do Edifício Portuon1
mercúrio, H-fos fato de cálcio, bi-carboGuanabara
nato de sódio, borricina,/ porato de
sódio, benzolnaltol, benzoato de naer13RORROGAÇÃO
•
• Classe 22
cúrio, bisrautosaem bicabornato de poFios em geral para técelagem, linhas tássio. breu F. F., calcina, cal virpara costura, para bordar e para
gem, carbonato de cobre, carboanto de
bicotagem e crochê
cá/cio, carbonato de magnésio. cárbo.
nato de magnésio, carbonato de sódio.
Termo n.° 571:659, d .e3-1-1963
carvão vegetal em pó, carvão ativo,
Martins, Irmão 45 0a.
•
caseinato de sódio, carvão animal, aia,
Maranhão
nureto de mercúrio, citrato de cafeína,
Classe 33
citrato de ferro, citrato de prato, ci.
Titulo
trato de potássio, ,cloreto de ambulai,
cloreto de cal, ai/acto de cálcio, doa
Termo rao 571.653, de 3-1-1963
reto de magnésio, cloreto de sódio,
Companhia de FumoraSanta Cruz
cloreto de potásslo, colargol, colódio
Rio Gruade do Sul
elástico, cremor tártaro, cuprol, citrato
de ferro e quinina', citrato de ferro verde. carbonato de bário, cloreto de bário, carbonato de amônio, cloreto de
"~ennena~,
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
indústria Brasileira
potássio, carbonato de manganês, anuo
Classe 44
retina, diatermina. dermatol, enxofre
OCINK 10
Ckarrae
em pó, estearato .de zinco. estearato de
4140d0. blarófiG
- Indústria Brasileira

Classe 43
Saco de uva

Termo n.° 571.657, de 3-1-1963
Chalé Móveis Ltda.
,
Guanabara

Einnelo
Ponruakt

xtase

TN-fera 23
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magnésio, estearato de alumínio, enxo- virabrequins, separadores, velas de veia, massas anti-ruidos, eu:andores de altos Industriais, borracha para aramada
fre dourado de antimónio, essências de ignição„ volantes, relos, hidráulicos e pratos, funis, formas para doces, fitas (adores, bainhas de borracha peru rite"
gemenol, esséncia de eucalipto, fonosa- freios de ar para veículos, carburado- Isolantes, filmes, fios de cela:oca, fechos ricas, cochirn de motor, cantaras de ett'
formol fosfato de ferro, fosfato de res, anéis de segmento, bombas para para bolsas, facas, guarniçóes, guarni- chupetas, cordões, massiços de borrai
tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de óleos, cruzetas, câmbio, cárter de ;em- ções para chupetas e mamadeiras, guar- cha, cabos para ferramentas, chave
sódio, fosaato de amóneo, glicerina, gli- breagem, cárter do motor, comutadores, nições para porta-blocos, guarnições roa, calços "de borracha, chapas
e cega
cerofosfato de magnas, glicerofosfato de culatra do' cilindro do motor, caixa para liquidificadores e para batedeiras troa de mesa, cordas de borracha, cip.
de
frutas
e
legumes,
guarnições
de
masódio, hennitol, hemoglobina em pó,
de lubrificação
Bulas de borracha para centro de meaek
terial plástico para utensílios e objetos, calças de borracha para máquinas,' eoè
iodo metálico, iodureto de chumbo,
Classe 8 .
iodureto de arsênico, iodureto de prata, Cabos para coladores, carregadores de guarnições para bolsas, garfos. galerias pos de borracha para freios, dedeiras,
1 iodureto de enxofre, Ichitalbina, ichitio- bateria, painéis, terminais aciisticos, para cortinas, jarros, laminados er'áa- desentupidefras, discos para
mesa, deit.õ
fórmio, ichitiol, iodureto , de patássio. terminais acústicos„ terminsis para ca- ticos, lancheiras, anantegueiraa, malas, canso para pratos, encostos,
embokellA
lactofosfato 4 cálcio, lecitina, lactato bos de baterias, intensificados da pres- orInóis, prendedores de roupas, puxado- esguichos, estrados, esponjas de ,
borrade cálcio, magnésia hidratada, mentol, são do óleo d °pedal dos freios sôbre res para móveis, pires, pratos, palitei.. cha em quebrajado para tornai:as.
DOI
roa,
pás
de
cosínha,
pedras
pomes
arti..
as
rodas
dos
veículos
motorizaos
e
do
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, nide borracha 'lisos, formas de borracbat
ficiais,
porta-pão,
pulseiras
para
reló,
trato de sódio, óxido de ferro, óxido de aparélho auxiliador para os mesmos
guarnições para móveis, guarnições »de
magnésio, óxido de zinco, oxiodurato fins, lanternas, pestana para farol de gios, protetores para documentos, pu.. borracha para automóveis,
e bismuto, oxidoanureto de mercúrio, veículos, antenas pr veículos, cumula- xadoras de água para uso doméstico para vekulos, lancheiras paraguarniçeel
ascobtreiti
pirosfofato de sódio, pedra ume, per- dores, automático de partida, baterias, porta-copos, porta-níqueis. porta notas, Laminas de borracha para degraus.Iliar
cloreto de ferro, perborato de sódio, businas, botões de partida, botões de -porta-documentos, placas, rebites, rodi:. tas de borracha para janelas
peroxido de magnésio, peroxido de zin- busina, filtros de óleos para motores, nhas, recipientes, suportes, suportes para portas, lençois de 'borracha. e para
manoplaii
co, prota-iodureto , de mercúrio, protal- faróis, isoladores de corrente, interrup- guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tuboa para serin- maçanetas, protetores para para-lamas,
tores
de
papel,
interruptores
de
freio,
col, proroxalato de ferro. sulfato de
gas, travessas, tipos de material ;da- acelerador, pedal de partida. pecas peta
amônio, sulfat ode cobre, sulfato de interruptores de pressão de óleo, inter- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- protetores para para-choques.
pedal do
ferro seco, sulfato de magnésio puro ruptores da luz de controle da pressão mes para acondicionamento, vasos, xíbusinas, pratinhos, pneumáticos. 002131
. em pó, sulfato de sódio, sul cato de zin- do óleo do motor, interruptores das caras, colas a frio e colas não Inchados
de borracha para bengalas e muletas,
co, sulfato de sódio, sulfato de man- luzes dos paiéis e dose faróis, pedal de em outras classes, para -borracha, para rodas massiçaa, rodízios, revestimentos
ganês, sulfato de potássio, sulfato de partida, rádios para veículos, radiado- cortumes, para marcineiros, para sapa- de borracha. rodas de borracha pira
barium, sulfato de antimôneo, sulfato de res, rale de buzina, sele de faróis, rale teiros, para vidros, pasta aaeslea para móveis, sanfona do vácuo, suporte de
ferro sulfato de potássio, salicilato de de dínamo, sinaleiros, taximetros, vol- correias, pasta e pedras para afiar motor, sapatas do pedal de breque It
magnésio, salicilato de sódio, salicilato tímetros, filtros moldes, carcaças para esmeril em pedra. -em pó. em divo, desembraio e isolador, suportes, seztd.
rádios e máquinas falantes
de mercúrio,' salipirina, tanalbino, taem pasta paia afiar, moer e desgastar, Pneumáticos. suportes de câmbio. 13nj.
nino, tártaro de ferro e potássio, tárClasse 21
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
taros de potássio e sódio, tanigênio, te- freio (parte integarnte do veiculo), para ladrilhos e adesivos para azulejos lona de partida, saltos, colas e solados
rebentina, veneza, teobromlna, úrea mecanismo para acoplamento de veí- anéis, carretéis para tece/agcra e guar- de borracha, surdinas de borracha pata
e tek.
cristal puro, uretani, sabão neutro, culos ferroviários, orelha de parada pa- nições de material plástico para indús- aplicação aos fios telegráficos tigelmr,
fênico, trovadores da porta,
óleo sulfuricinado, maciantes e sulfato ra aparelhagem de tração, amortecedo- tria textil, colas usadas nas indústrias
tubos. tampas de borracha para coutade calçados
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas, res de choques, para choques, carro,
gotas, tinas de borracha para elalbasaClasse 31
svernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tin- ónibus, automóvel, anteparos, auto-cacão de substâncias químicas
tas para calçados e capotas de auto- minhões, alavancas, alavancas de cam- Lonas de .creio, gacheta. anéis de veClasse 47
móveis. fluidos para freios, emolientes bio, alavanac de freios, breques, bar- dação, bujões, carburador, bujões de
Combustíveis,
gás,
querosene, óleos kr
cabeçote,
bujões
de
cá;ter, bujões de
para remoção de tintas aplicadas, água ras de freio, braçadeiras de mola, bubrifkantes, óleos para Iluminação 4
raz, álcool, alvaiade, secantes, coran- chas, barcos, barras de tração, barras diferencial, canaletas, correias de trans' para
geraaero de força, graxas par(
tes minerais para uso nas indústrias, de direção, cabos de veículos, carroce- missão, mangueiras, tampões, tubulaabsorventes, benzina, lanolina, compo- rias, chassis, j carcassas, coroas, capotas, ções para vedação, vedadores, arruelas lubrificação, óleos combustíveis, á1co0
para motores de explosão, gasolina s carsições para impermeabilizar tecidos e engates para veículos, engrenagens, ems buchas, canaletas, correias de filtro, vão
mineral, vegetal e de turfa, petróm
breagem, feixes de molas, 'hélices, mo- cordões de porta-mala e das partes dos
couros
lei,
fluido
para amortecedores (fina hia
las, motociclos, maicais de veículos, automóveis, correias de ventilador.- fel- brificantes),
• Classe 6
fluido para freio (fina
Motores elétricos, terminal, trazeiro do pedais, paralarnas, porta laterais, pi- tro dos vidros das portas, das rodas e
brificantes), graxa para veículos
dos
cubos,
feltro
dos
nhões,
porta-rodas,
parabrisas,
paraviras
das
portas,
motor de partida, terminar âncora do
eixo do bendiz, aunamos elétricos, cole- choques, pistões, rodas, reboques, tam- feltro para retentores, lonas dsso patins Térmos as. 571.673 à 571.685, de
tores de arranco, aros, carburadores, bores de freios, varetas de veículos, dos freios, mangueiras, mangueiras
Indiístri aMetaliirgica São Caetano •
correntes de distribuição, coroas, car- bicicletas, motocicletas, retentores, aros dos freios, do eixo trazeiro, do cárter,
Sociedade Ara5nim a
buradores, caixas *cle câmbio, engrena- para bicicletas, aviões, braços para veído radiador e do filtro de ar
São Paulo
Classe 33
gens, embreagem, juntas universais, culos carros tratores carros de tanpartidas, pistões, freios, caixa de mu- ques irrigadores, cimas circulares para Estamparia, fundição, tornearia, maca•
dança, caixa de movimento central, co- veículos, cubos d eveiculos, desligadet- nica, matrizes para metais etn geral
Industrie, Brasileira
metalúrgica, moldes em geral
lares de esferas para direçao e movi- ias, fronteiras para veículos, lanchas,
mento central, engrenagem para mo- motocido, manivelas, para-lamas, vare_Classe 34
Classe I
•vimento central, inhões livres dentadas
tas de controle do afogador e.
Cortinas, capachos, cortinados e
leoa,' encerados,
encerados, estrados, linóleos, olea- Absorventes. aCetona, ácIdc,s, acetabast
acelerador
para cabos, rolamentos, carburadores,
dos, panos para assoalhas e paredes. agentes químicos para o tratamento ç
pinhões, macacos, alavanca para susClasse 28 coloração de fibras, tecidos. couros é
pender veículos, gatilho de partida de Para datinguir: Artefatos de material
mosquiteiros: passadeiras. sanefas e
celulose; água raz, álcool, albumiaa.."
funcionamento de engrenagem de velo- plástico e de nylon: Recipientes fabritapetes
anilina*, alumen. alvaiade alvejantes In"cidade do veiculo. engrenagem -para cados de material plástico, revestimenClasse 35
dustriais, alumínio em pó, amoniacca
eixo e manivelas, alimentador para car- tos confeccionados de substâncias ani- Para distinguir: Couros e peles prepaanti-oxidantes. fintar
buradores, anéis de pistão, anéis de es- mais e. vegetais: Argolas, açucareiros. radas ou não, camurças, cromos, vaque- anti-incrustantes,
corrosivos, anti-detanantes, azotatON,
feras, para ;rolamentos, anéis de óleos, armações para óculos, bules, bandejas. tas, pelicas e. artefatos dos mesmos: água acidulada para acumuladora:4—
anéis, auto lubrificadores, agulhas de bases para telefones, baldes, bacias, bol- olmofadas de couros, an.eass, bolsas, água oxigenada para fins industriais,
regulagem do carburador, buchas, bur- sas, caixas, carteiras, chapas, cabos Carteiras, caixas, chicotes de couro, amónia: banhos para galvanização. bane
rinhos e insufladores do ar, bombas lu- para ferramentas e utensílios cruzetas, carneiras, capas para abrias e para tinas, benzol betumes, blcaroonato de
brificadorés, bombas de artictslação de caixas para acondicionamento de aa- livros, embalagens de couro estojos. sódio, de potássio; car virgetn. carvões,
combustível para motores; blocos de mentos. caixas de material plástico para guarnições de couro para automóveis, carbtanatos, estalizadcrres, celulose, chamotores, bielas, balancins, cabeçotes, ci- baterias, coadores, copos, canecas, .co- guarnições para porta blocos, malas, pas fotográficas, composições estintorco
lindros, comutadores, culatra de cilin- lheres, conchas, cestas para pão. cesti- maletas, porta-notas, porta-chaves, por- corantes, creosotOs: descorantes
dro do motor, caixas de• lubrificaçãk nhas, capas para álbuns e sara 11-sros. taniqueis„ pastas, rédeas, selins, sacos crustantes, diasolvenms; emulsões foto.
compressores, condensadores, cremalhei- cálices, cestos, castiçais ars, velas, para viagem,- sacolas, solas e solados. gráficas. enxofre, éter, esmaltes. eateatirantes para arreios, valises
ras, cruzetas, dispsiatvo de arranque. caixas para guarda de objetas. cartaratos; fenol, filmes sensibilizantes para
Classe 39
dlnamos, dispositivi para ignição elé- chos, codores para chá, dessans pura
fotografias, fixadores, fluidos para
Artefatos
de
borracha.
artefatos
de
bortrica para motores, engrenagens, en- pratos, 'copos e copinhos de plástico
freios, tormol, fosfatas industriais, fósgrenagens de cremalheiras, eixos, em- paar sorvetes, caixinhas de plástico racha para veículos, artefatos de bor- foro, industtiais, fluoretos, fundantes
bolos, fusos, geradores, lubrificadores para sorvetes, .colherinhas, pasinhas, racha não incluídos em outras classe. para solda; galvanizadores, gelatina para
centrifugosa motores, motores de com- garfinhos de plástico paaa sorvetes, for.. Arrudas, argolas, amortecedores. assen- fotografias e pinturas, giz, glicerina; hlbustão, mancais, mancais de roletas, minhas de plástico para sorvetes: discos tos para cadeiras, borrachas para aros, dratos. hidrosulfitos; magnésio,,. mercúmacados de rosca, magnetos para moto- de mesa, estojos, estbjos para óculos, batentes de cofre, buchas de estabili- rio; nitratos, neutralizadores, nitrocelu. res, mecanismo impulsionador de dife- embalagens de material plástico, emba- zador, buchas. buchas de jumelo, ba- tose; óxidos, oxiciantes. óleos para pia,
rencial, pistão, pinhões, redutores, ro- lagens de material plástico para sorve- tente de porta,- batente de chassis, bicos tora, óleo de linhaça; produtos vinil?.
das, dentadas, segmentos do pistão, se- tes, estojos para objetos, espumas de de mamadeiras, braçadeiras, bocais, ba- cos para impressão, potassa industrial.
rradores de graxa, transformadores, nylon, esteiras, enfeites para autatuó- ses para telefones, borrachas para caril- papéis emulsionáveis, para a !o:c:Kira/kl
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Termo n.' 571.690, de 3-1-63
apéis de turnesol Pa péis bellográficos 'de dínamo, sinaleiros, taximetros, vol-j tacos, adesivos para ladrilhos e aclePolimercante Nordeste .Ltda.
heliocoplsta, películas sensivels, pa- timetros, filtros moldes, carcaças para sivos para azulejos, anéis, carretéis para
tecelagem e guarnições de material
Pernambuco
rádios e máquinas falantes
dia para fotografias e análises de [aboplástico para indústria textil
Classe' 21
tório, pigmentos, potassa, pós aietáClasse 31
coa para a composição de tintas, pie- Fido (parte integarnte do veiculo),
arações para fotografias. produaos para mecanismo para acoplamento de vei- Lonas de Sieis), gacheta, 'anéis de ve,
blquelar. pratear e cromar. produtos culos ferroviários, orelha de parada pa- dação, bujões, carburador, bujões de
elétricas, pilhas, pluas, msistèn- ra aparelhagem de traçao, amortecedo- cabeçote, bujões de cárter, bujões de
para diluir .Untas, prussiatos: reativos. res de choqueis, para choques, carro, diferencial, canaletas; correias de transtalas
temovedores, reveladores; sana° neuto. ônibus, automovel, anteparos, auto-ca- missão, mangueiras, tampões, tubula" laia, silicilatos, secantes, sens.ailizantes minhões, alavanca., alavancas de cam- ções para vedação, vedadores, arruelas.
Nome Comercial
, de -freios, breques, bar- buchas, canaletas correias de filtro,
.silicatos, soda cáustica, soluções quitni- bio, alaVanac
as de uso industrial, solventes sulfa- ras de freio, braçadeiras de mola, bu- cordões de porta-mala e das partes dos
Termo n.° 571.691, de 3-1-63
tos; tintas em pó. liquidas, sólidas ou chas, barcos. barras de tração, barras automóveis, correias de ventilador, felB. de Souza
Pernambuco
jostosas para madeira, feras. paredes, de direção, cabos de veículos, carroce- tro doi vidros e-, portas, das rodas e
çonstrumVs, decorações. couros. tecidos. senadea 'seoao3 'a acama 'SISSM.13 'S211 c.,s cubos, feltro dos viros das -"portas,
•
• fibras celulose, barcos e Veiculos "talco engates para veículos, engrenagens, em- feltro para retentores, lonas dso patins
s 'feixes
thiner. vernizes; zarcão
de molas, hélices, mo- dos freios, • mangueiras, mangueiras
breagem. fe
Classe 6
las, motociclos, maicais de veículos, dos freios, do eixo trazeiro, do mister.
aMotores elétricos, terminal, trazeiro do . pedais, paralamas, porta laterais, pido radiador e do filtro de ar
motor de partida, terminal âncora do nhões, porta-rodas, parabrisas, paraClasse 33
492.
eixo do bendix, dínamos elétricos, cole- choques, p:stões, rodas, reboques, ‘tam- Estamparia, fundição, tornearia, mecâtores de arranco, aros, carburadores bores de freios, varetas de veículos, nica, matrizes para. metais em geral.
ajF
•eiro
torrentes de distribuição, coroas, car- bicicletas, motocicletas, retentores, aros
metalúrgica, moldes em geral
Classe a,
buradores, caixas de câmbio, engrena- para bicicletas, aviões, bsaços para veíClasse 34
Artigos da classe
gens. , embreagem, juntas universais. culos,. carros taatores, carros de tan- Cortinas. caps :hos: cortinados e congópartidas, pistões, freios, caixa de mu- ques irrigadores, chaas circulares para leoa, encerados, estrados, linóleos, oleaTermo n.° 571.692, le 3-1-63
dança caixa de movimento central, co- veículos, cubos d eveiculas, desligaciei- dos, panos para assoalhos e paredes. Socirnacre Sociedade de Material de
lares de esferas 'para direção e movi- ras, fronteiras para veículos, lanchas.
mosquiteiros, passadeiras, sanefas e
Construção do Recife Ltda. "
'Mento central, engrenagem Pa ra mo- motociclo, manivelas, para-lamas; varetapetes
Pernambuco
vimento central., inhões livres dentadas •
tas de controle do afogador e
Classe 35
pata cabos, rolamentos, carburadores,
acelerador
Para distinguir: Couros e peles prepa. SOCIMACRE Sociedade de,Material'
'pinhões, macacos, alavanca para susClasse 28
radas ou não. camurças, cromos, vaque,te Construoão • do Recife Ltda.
pender, veículos, gatilho de partida de Para distinguir: Arte tatos de material tas, pelicas e artefatos das mesmos:
funcionaibento de engrenagem de velo- nylon: recipientes fabricados de ~- almofadas de couros, arreios, bolsas,
Nome Comercial
cidade do veitulo, engrenagem para .rial plástico, revestimentos "colecciona- carteiraa, caixas, chicotes de couro,
eixo e manivelas, alimentador para car- dos de substâncias animais e vegetais: carneiras, capas para ábuns e para
Tènmo n.° 571.693. ie 3-1-63
burodores,.. anéis de—pistão, anéis de es- argolas. açucareiros, armações para ócu- livros, embalagens de couro, estojos,
Albert Vais Schailc
feras para rolamentos, anéis de óleos, colos, bules, bandejas, bases para tele- guarnições de couro para automóveis,
São Paulo
anéis, auto lubrificadores, agulhas de bons, baldes. bacias, bolsas, caixas guarnições para porta blocos, malas,
regulagem do carburador, buchas, bur- carteiras, chapas, cabos para terramen- maletas, porta-notas. 'porta-chaves, por..
ainhos e -insufladores do ar, bombas lu- tas e utensílios, cruzetas. caixas para ta-niquels„ pastas, rédeas, selins, sacos
brificadores, .bombas de articulação de acondicionamento de alimentos, caixas para viagem, sacolas, solas e solados,
tirantes para arreios, valises
combustível para, motores, blocos de de material plásticos para baterias, coa..
wotores, bielas, balancins, cabeçotes. ci- dores, copos, canecas, colheres, conchas,
Tènno n.° 571.686, .de 3-1-63l
cestas para pão, cestinhas, capas para
brasileiri
.11sciros, comutadores, culatra de
do motor, caixas de lubrificação, álbuns e para 1 ,vros, cálices, testas, cass Companhia Internacional' de Capita.
zação
Classe 41
• • compressores, condensadores, cremalhei- tlçais para velas, caixas para guarda
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
roi, cruzetas, dispsiotvo" de arranque, de objetos, cartuchos, coadores para chá,
PRORROGAÇÃO
descanso para pratos, copos e copinhos
açucar, alimentos para animais, amido,
dínamos, dispositivi para ignição elé- de plásticos para sorvetes, aaixinhas de
trica para motores, engrenagens, en- plástco para sorvetes, colhernhas, pa- CIA. TUTERNAcIOWAL DE cA2ITALIZA X0 'amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite. azeigrenagens de cremalheiras, eixos, em- sobas, garfnhos de plásticos, para sortonas: banha, bacalhau, batatas, balas,
Guanabara
bolos, fusos, geradores, lubrificadores vetes, forminhas de plástico para sor.biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
Nome
Comercial
centrífugos, motores, motores de com- vetes, discos de mesa, estojos para ócucafé em pó e em grão, camarão, canela
bustão, mancais, mancais de roleta. los ,embalagens de Material plástico, emem pau e era pó, cacau, carnes, chá, -Termo n.° 571.687 ,de 3-1;63
atacados de rosca, magnetos para moto- balagens de material plástico para sorcaramelos, choaolates, confeitos, cravo,
Editora Módulo Limitada
res, mecanismo impulsionador de dife- vetes, estojos para objetos, espumas, nycereais, cominho, crema de leite, cremes
Guanabara
rential, pistão, • pinhões, redutores, ro- lon,- esteiras, enfeites para automóveis
aliai/ nticio3. micoses, -compotas, candas, dentadas, segmentos do pistão, se- massas anti-ruidos. escoadores de pragira coalhadas, castanha, cebola condi-.
-- paradores • de graxa, transformadores, ias, funis, formas para doces, fitas isomentos para • alimento:. coloravas,
yirabrequins, separadores, velas de lantes, filmes virgens, fios de celulose,
chouriços, dénd4. doces, doces de fruignição,. volantes, !Talos, hidráulicos e fechos para bolsas, facas, guarnições
tas, espinafre, essências alimentares, em.
- freios de ar' para veículos, carburado- para chupetas e mamadeiras, guarni es
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toClasses': 16,
32, 33 e 50
res; anéis de segmento, bombas para para porta-blocos, guarnições para Il..
mate, farinhas alimentícias, favas, féTitulo de Estabelecimento
. óleos, cruzetas; câmbio, cárter de em- quidificadorse e para batedeiras de fruculas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
de
material
tas
•
legumes,
guarnições
motor,
comutadores.
do
breagem, cárter
figõs, frios, frutas ,secas, naturais e crisTermo n.° 571.688, de 1-1-63
culatra do cilindro do motor, caixa plástico para utensílios e abjetos, guartalizadas; glicose, goma de mascar, gorLaboratórios Keto-Wentaco Ltda.
nições para bolsas, garfos, galerias para
de lubrificação
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
c.a
São
Paulo
'
•
cortinas, jarros, laminados plásticos,
Classe, 8
goiabada, geléias, herva" doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Cabos para caiadores, carregadores de prendedores de roupas, puxadores para
móveis,
pires,
pratos,
paliteiroa,
pás
'de
bateria,' ,
terminais acüsticos,
condensado, leite em pó, 'amaines em
conserva, lentilhas, linguiça, .!ouro; masterminais- acús t icos, tejmnials pata ca- cosinlaa, pedras pomes artificiais, portasas alimentícias, mariscos, manteiga,
bos de baterias, intensificador da pres- pão, ptslaeiras para relógios, protetores
são do óleo d opedal dos freios. sôbie para documentos, puxadores de água
margarina, marmelada, macarrão, masuso doméstico, porta-copos. portaia rodas dos veículos motorizaos e do para
sa de tomate, mel e melado, mate, masa
níqueis, porta-notas, porta-documentos
aparelho auxiliador' para os mesmos placas, rebites, rodlnhas, recipientes,. susai para mingaus, molhos, moluscos,
Clame 3
fins, lanternas, pestana para farol & portes, suportes- para guardanapos, sa.
mostrda, mortadela: nós moscada, noPreparado farmacêutico,
veículos, antenas pr vtaeulos, cumula- leiroa, tubos, tlgejas, tubos para ampo.
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
dores, automático de partida, baterias, las, tubos para seringas, travessas, tipos
pães, paios, pralinés. pimenta pós para
Tétano n.° 571.'389, de 3-1-63
picicles, peixes, arasurstos, paratilas, botões de partida, botões . de de material plástico, sacolas, sacos, sa- Importadora e Expo:tadora Catarinense
tês, e petit-ois pastilhas. pizas. pudins';
Usina, filtres de óleos para motores. quinhos, vasilhames, vasilhames para
Ltd 1.
queijoa, rações balanceada, para aniróis, isoladores de corrente, interrup- acondicionamento, vasos, xícaras, colas
Guanabara
suais, requeijões, sal. salu. sardinhas,
es de papel, interruptores 'de freio, a frio a colas não incluídos em outras
sanduíches, salsichas, sa!mas sopas enAnterruptores de . pressão de óleo, inter- classes, para borracha, para costumes.
eorfadoii
latadas, sorvetea, sucos de_tonate e de
ruptores da luz ,de controle da pressão para marcinelro, para, sapateiros, para toportadoça e E.—
. - do 6(o dó motor, interruptores dal vidros, pasta adesiva para
frutas; torradaS, taPb4cá,, tâmaras, talha.
carreias,
. . , nsa t a.....;
rints tremoços, tortas, tortas- para' ali.
• luzes dos paiéis e dose; faróis, pedal da ,é •pasta e pedras. para; afiar, • -esaneril em - ', a - 'atarin
1,
. partida, rádios para - veículos, radiadd.- pedra, em p6, ekra disco, em pasta, para ':-"a: is--1:.3,': '', '1 i; .. -"-d.' '" ' i
ment& de' adritais'e aVesaVi st ões ; touti. riem, rale de bia¡ina, tele de Esmói& rele 1 Moec e deagartar t 'rebo/os, adesivos para
.
Nome Comercial
cunho; vinagra

Polirneréante
Nordeste Ltda.
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Termo n. 571.700, de 3.-1-63
Heinz Rahmig
Guanabara

Termos ns. 571.694 e 571.695. de
3-1-63
McKesson Robbins, Incorporated
Estados Unidos da América
Classe 3
Substãncias químicas, produtos e pre,
parados para serre, usados na medicina
e na farmácia

4

.1.1‘w

atvrat_g
Classe 33
Titulo

Tércao n. 571.701, de 3..1-63
Oficina Mecânica Simonteiro Ltda.
---,Guanabara
•

•,SIMONTEIRO,

Classe 48
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em gerai: Almiscat Saua
Classe 21
øt beleza, água fadai, igua de lavanda. Paralamas, calotas, molduras para pa.
água ne colónia, arminhos, tgua de rabrisas, maçanetas de portas, !migar!.
quina, água de rosas. água de alfaia- nas, frisos, parabrisas, portas, painéis,
ras. amónia perfumada, liquida, em pó.
carrosserias
em pedras, para banho, brilhantinas,
batons,
cosméticos
para
o
bandolinas.
Termo n.° 571.702, de 3-l-63
cabelo, pestanas, cibos e bigodes.
Roberto Marinho
ctavons, cremes pare a pele, caren:ns.
Guanabara
cheiros era pastilhas. em tabletes.- em
Lentilhas. em trociscos e em pílulas,
depilatórios. desodorantes, dissolventes,
de pó de arroz, esmaltes para unhas.

essèncias. extra:os. estojos de perfumes
creme para limpeza da pele.'e para base
pestana, cibos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabeio,
para maquilagem, lança-perfumes, loções. liquidos demiti-idos, em pasta, em

RÁDIO - CONSÊRTO
Classe 32
Almanaques, agendas, anuários, álbuns

9

arroz

Têrmo n. 9 571.696, de 3-1-63
Jayme Schacber
• Rio Grande do Sul

Termo n. 571.707, de 3- 1 - 63
Dentifrícios Dr. West's Ltda.
• Guanabara
9

r

nnno n.° 57 I . 714, de 3-1-63 I',
Antenor Rama
São Paulo

DOTIFRIc103 DR. d5T • b LTD•it
Nome Comercial

LEGIÃO

•

Termo a.° 571.708, de 3-1-63
Comércio e Indústria de Confecções
Montecobre Ltda.
Guanabara
.

Classe 32
Jornais, revistas e publicações impressa*
em geral
Termo n. 571,715, de 3-1-63
Elaboraoes Biológicas Ltda. —
iria e Comércio
Rio Grande do Sal
.•
9

ELBIOS
—

Classes: 2 e 3
Insígnia

Classe 32

Almanaques, anuários. álbuns impresTermo n.° 571 . 716, de 3-1-6
3'
sos. cartazes, catálogos, jornais nadociais e estrangeiros. publicações impres- Elaborações Biológicas Lida, —
fria e 'Comércio
sas, revistas. Propaganda em ddio,
Rio Grande do Sul .
televisão, jornais, programas radiofônicos: peças teatrais e cinematográficas
BI CLOGICAS LIDA:
Tenno a.° 571.709, de 3-1-63
.•31
Industrias Químicas
Alba S. A.
Nome Comercial
Suo Paulo
Termo n. 571.717, de 3-1-62
ALBA S/A. Especializada Scandinavian-American Nyloa-lloalerli
A, S.
Dinamarca
em Servir Bem
Classes; 1, 4 e 28
".
Expressão de propaganda
LABORAÇOES

••••"'

a.'

411nn•nnnn••

Timo n.° 571.704, de 3-1-63
C. Malra Imóveis
Minas Gerais

Indústria Brasileira

MD.

Nome Comerciai-

Classe 36

Termo n. 571.705, de 3.1-63
— Contém° e Indústria de
Bebidas Lida,
Guanabara
9

Titulo

TtIrmo n.° 571.698, de 3-1,63
Hw Schraitz Ltda.
Sào Paulo

SCHMITZ LTD&

ASCAL
11.,~4"etilmetzeL

Nome Comercial

1

lABBOJECTI
Classe 10
•
Uma seringa plástica. disponível, con-• •
tendo medicamentos, instrumentos, má•
quinas, aparelhos e petrechos para a me.
dicina, a arte dentária, a cirurgia e a
Game 36
higiene, exceto os incluídos na classe 34; Artigos de vestuário, de Moda sorte, el.
máquinas, aparelhos e instalações hos- amove de esporte, e para criança*
pitalares, de expurgo e fins análogos. (imidaa, cJefros, ettc. ), melas, teci000
exceto móveis da classe 40
eXteiti em gera) todos leitoa, de
plásticos
Termo n. 571.711, de 3-1-63
(Prorrogação)
Tinas 13.* 571.718, de 3-1-63Os. Annia Toddy Venezolana.
0mir Gomes de Sá Rocha '•
I,t
Venezuela
Guanabara
.

9

IMOS

Inddetria Brasileira

1•
:

e< •

UNO

er;

• I.

fiCURSCIES

f

•

aame 42
Para distinguir: Aguardente, sois, aperitivos; bagaceira, batidas, brandy, bitl caChaca;"cervejas; cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado:,- fernet; geClasse 3
.
Siabstánciai quhmicas e preparados para nebra, gengibirra; gin, gingeri kirech,
iterem usados na medicina, e 1 farmácia kummeis MCOralt misrenufesboss isectari
1 • • I.

•

571.710, de 3-1-63
Tércao
• Abbott Laboratories
Estados Unidos da América

Classe 48
Uma loção perfumada

,

-t -

Frase de propaganda

INDUSTRIA EIRAS' LEI
Classe 4
Algodão em bruto ou parcialmeute trem

I=

,T iaraiú Modas C. Marra Imóveis

ÇYOwBIFIDUS:

Classes: 32 e 50

•

•

I,aboratolrea Etienne S.A.R.L.
França

_ALG PEL

OFERTEX DA SEMANA',

•

;'Átát,'*

Indústria Brasileira

Termo n. 571.699, de 3-1.63

9

9

kika Modas

HW

nino n. 571.712, de 3-1:43
pipernient, ponches; rum; sucos de froAgricultura e Tecelueig
tas com álcool; vinhos, vodka, whisky Ramilaudia
Ltda.
Para distinguir: Aguarde-me, aniz, ape• São Paulo
ritivos; bagaceira, batidas, brandy,
ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado rnet; ge- ( )RAMÍLÂNDIA.1
nebra, gengibirra; Qin, ginger; kireelt
kummel; licores; marasquinhos; :sector. INDC&TRIA BRASIL E!
piperment, ponches; rum; sucos de teu'.
Classe 23
tas com álcool; vinhos, vodka, whisky
Tecidos em geral
Ténno n.° 571.706, de 3.1763
'Varro n.° 571.713, de 3.1-63 Comércio e Indústria de Confeccões Algopel — Algodoeira Paranaense T.411.
Montecobre Ltda.
São
o Paulo
São Paulo

impressos, boletins, catálogos, edições
impressas, folhetos, jornais, livros im-

pressos, publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidades, programas rasabão, em creme, em elixir e em p<5. diofônicos e rádio-televisionados, peças
líquidos para ondulação, permanente.
teatrais e cinematográficas,
lixas para unhas, laqué, óleos para o
programas circenses
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador.
Têmso a. 571303, de 3-1-63
pastas e pó para as unhas. on-pons
Jotio Cunha Junior
para pó de arroz, papeis perfumados.
•
São Paulo
carminados, e com pó de arroz. pentes.
perfumadas
para
o
embelezapomadas
PRORROGAÇÃO
mento da cutia. pon - pons, p6 de

Titulo
Classe 36
Termo n.° 571.697, de 3-1-63
Japu Sol:beber,
Rio Grande do Sul

Abril de 1963 *Int

Mistura

• TURISMO
PA4S.AGINS
Classe 33
Titulo

" •
Clisse. 41
de chocolate entiltado ers Poria
I -,de poli

.

••
t

u. • •
i` 1"
1.g.:

.4:

`..•

•

•

1352 Tèrça-ira 23
Têtara n.° 571.719, de -1-1963
sae.onfecções Liicia S'issatiaa`Ltda
Guanalsara
s !

MIA
INDÚSTRIA BRASII-EX&

Classe 3(,
Artigos da classe
Termo n.° 571.720, de 4-1-1963
Gráfica "K Pena de Ouro" Ltda .
•São Paulo
ar.

. GRÁFICA
. PENA DE OURO
LTDA. -

Nome La.nercial
•

Têrmo ti.° 571.721, de -4-1-1963
Gráfica "A Pena de Ouro" Ltda .
••
São
, A PENA DE

OURC

Classe 33
fipografia e gráfica
,Têrmo n.9 571.722. de 4-1-1963
Papelaria "A Pena de Ouro" Ltda .
São Pa.ulo
PAPEI." A_

A

2 .F.".NA DE

OURO

L 1 v A.

Nome Comercial
Térmo- n.9 571.723, de .-4-1-1963
Papelaria "A Pena de Ouro" Ltda .
•
São Paulo
••••

GWei.
takftel• er.M./.*

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
-Termo' n, 571.725, de 4-1-1963
Peter Paul, Inc.
.
r T'tidos da América
Estad

nas de guia para correias transportadoras. , Máquinas, aparelhos e peças ou
elementos para transmissão de fõrça,
•
inclusive jogos de engrenagem e engrenagens hélicas e de sem fim, engrenagens em espinha de peixe (dentes contínuos, desencontrados ou entalhados)
engrenagens de carretos -cilíndricos, enClasse 41
Subatânciás alimentícias e seus prepas grenagens de esquadria ou de ângulo,
montadas e por montar, unidades variárados. Ingredientes de alimentos .
veis de mudança de velocidade; unidaEssências alimentícias
des de engrenagem motorizada, reutura e velocidade; Propulsionadores de
Têrmo n.9 571.726, de 4-1-1963
correia e corrente; acoplamentos. de
Peter Paul, Inc.
eixos; manca,S de rolamentos montados
arial
Estados r
e por montar; mancais cie metal 13abbitt
e mancais _ordinários ou mancais retos

MOUNDS

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Têm° n.9 571.727, -C'l e 4-1-1963
Peter Paul, Inc.
Estado,' Unidos da América'

AIMONIr
,CLIJSTEk

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparados . -Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias
Têrmo n.° 571.728, de 4-1-1962
Peter Paul, Inc.
Estados Unidos da América

MIVIONDAY
C.asse 41
Substâncias alimantialas e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências alimentícias

Classe 17
Tèrmo n.9 571.729, de 4-1-1962
distinguir: Artigos, máquinas e
Stafford-Miller Inc. 6 Cia. Ltda .
instalações para escritórios em geral:
Guanabara
Papel carbono,' stencil separadores
para arquivos, arquivos rara corre .spoiadén da pastas para escritórios com
fechos de metal. amoladas para ca.diabos e para tinta abridores de cartas,
berços para mata-borrão canetas para Preparado para limpar, lavar e polir
desenhos, cortadores de papel. caras.
dentaduras ' naturais' e artificiais
badores. tintas 'Para escrever, borracha.
Têrmo n.9 571.730, de 4-1-1963
molhadores, gomadores zoladores. cesGeneral Foods Corporation .
tos para , papéis e, correspondência, esEstados Unidos da América
quadros. desenhadoras, datadores com
minas. tuaadores, maquinas .: da apare atos para apontar lápis lápis, - canetas,
lapiseiras porta . tinteiros, porta lápis.
porta-carimbos porta -can aaass, descansa
para lápis e canetas. aéq instrumenaos de escrever e de desenhos, portaClasse 46
cartas porta-blocos, prensas, prendedora., . de papéis ganchas percevicia, com- Esfregões para limpar e remover, depassos. máquinas para -escrever, caltritos de caldeirões, de panelas, de cular e somar, máquinas para gratnpear,
pratos e de utensílios semelhantes
grampos e ganchos tara escritórios,
Termo n.9 571.731, de 4-1-1962
tara-linha, fusins, godets sinetes, arguiLink-Belt Company
ficls trios, tnapotecas. carrinhos para
Estados Unidos da América
• , máquinas de escrever e cofres
Para

•POppinis

Tétano n.° 571.724 de- 4-1-1963
Immuno S A. Produtos Bioll gicos e
Químicos
Guanabara.

E LT

Classe 6
Máquinas,- aparelhos e peças ou elementos para transporte de materiais, h.alusiva elevadores e correias transportadoras sem fim; taboleiros . sem fim; eleadoreaa...a,
com aaçambas; hélices transIndústria R4 Asileira
portadoras; transportadores de correia,
Classe 3
Um produto farmaçêutíco, indicado- no peças e acessórios para • os iriesmos, iatiusiv-a polSasa talha caçamlaas, lenços
"tratamento das doenças gastro-'de torranasa, lanças; g elliaea, e
intestinais

Siii-Met-San
:.1;t0M

Têêrmo n.9 571.732, de 4-1-1963
Gegeral Foods Corporation
Estados Unidos da -América

Abril de 19,53
Térmo n.° 571.734, de 4-1-1963
Comércio e Indústria Mattos Rocha
Rocha S . A
. Guanabara

PRORROGAÇÃO

iNousras a.sratiati
Classe 36
Artigos da classe
Têrmoos ns . 571.736 à 571.74d, de
4-1-1963
Fundição Hércules
Santa Cataria

Classe 41
Um compósto usado no preparo de
geléias, sobremesas, massas e
sorvetes
Termo n.9 571.733, de 4-1-1963
Cockshutt Faria Equipment of
Canadá Limited
Cana ala

COCKSHUTT
usasse s
Máquinas e utens.lios para secas usados exclusivamente • na agricultura e
horticulttrra a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicoa para agricultura, batedeiras para cereais. bombas
para adubar, ceifa d eiras, carpideira%
ceifados para a f foz. charruas para aariculutura, cultivadores, debulhadora.
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarriticadores, enchovadetras, facas para maquinas - agrícolas. furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas per‘uradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motoctiar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar, de
tosquir, de triturai, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para hurrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar pala. para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fina agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para .capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbaaar, para tasilar, Máquinas e Moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadares mecânicos, raladores juccânIcos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeira s. segadeiras,
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricolas
Termo n.° 571.735, de 4-1-1963
Carnes -e Derivados Limitada
Guanabara

Classe 5
Artigos da classe
--- Classe -6
Artigos da clama
Classe 7
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
mmeeNI

Têrmo 11,9 571.741, de 4-1-1963
Fundição Hércules S .A.
Santa Catarina

•
PUNDIÇXO EaRCULESe
S
A.
11.11.1~,~~mena..~.~1~en

• Nome Comercial _ _s
Tértnos as. 571.742 à 571.743, de
•
4-1-1963
Tecelagem Argus Ltda.
Santa Catarina

Inditiatrta Bras ilélra
Clama-36
Artigos da claaast
Classe 37
Artigos da dana
Tèrtno n.° 571.744, de 4-1-1963
Tecelagem Argua Ltda.
Santa Catarina
ei TECSLAG/21 ARGUS vrno

Clame 41
Carnes e Seus derivadoa

Nome Gxa3nte1.
, r-

e

T g rça-feira

•
CURO OFICIAL (Se00

23

Termo n.° 571.745, de 4-1-I9
Indüstria de Conservas Kormans
6 Cia.
Santa Catarina

Termo n.° 571.758, de 4-1-1963
Artefatos de Metais Alcrna Ltda.

Terna mi, 571.750, de 4-1-1963
Achiles Henrique Gonçalves
Santa Catarina

Santa Cataraia

IEDISSTRIA DE daStRVAS

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
a
Termo a.° 571.746, de 4-14963
Indústr‘a de Conservas Kormann_
6 Cia.
Santa Catarina

"ALOMA" LTDA.

Classe 46
Sinal de Propaganda

X ORM A N.N

LV 3

Têrmo ra° 71.767, de 1.2-63
hdtstria, Contara° e Importação junkeet
Ltda.
Santa Catarina

Jrtd. Com. e Jkrtp.
junker afeia.

Nome Comercial

• Termo n. 9 571.751, de 4-1-1963
Achiles Henrique Gonçalves
Sant aCatarina
" A

Abrg de 1963 1353-

ARTEFATOS DE METAIS

ff SIO JORGE 0

01~~~~/~•~•••~1~~181~

IN;

Têrmos as. 571.759 A 571 .760, de
4-1-1963
Irmãos Batista Ltda.
Santa Catarina

X

IRBAL"

Indústria Brasil.eira

•

Termos ns. 571.768 e 571.769, de
4-1-63
Metalúrgica Alurnetal Ltda.
Santa Catarina

ALUMETAL 41,

Indástria Brasileira
Classe 46
Artigos da classe
Saddam& *imitiste.

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 571.747. de 4-1-1963
Indústria e Comercio de Tintas Imperial Ltda.
Santa Catarina

Classe 8
Artigos da classe

Termo n.° 571.752, de 4-1-1963
Frigorifico Machadinho Ltda.
Santa Catarina

Indústria Brasileira -

••••n••nnn•*•••••~".~.~........

Classe 7

Classe 5
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe

Artigos da classe

Clarse 6
Artigos da classe

razsostrzoe

Termo n. 9 571.762, de 4-1-1963
Artefatos de Metais Aloma Ltda.
Santa Catarin a

ACHADINHO LTDA.

Nome Comercial

Têrnio n.° 571.770 de 1-1-63
Metalúrg.ca A-:metal Ltda.
Santa Catarina

Nome Comercial

itda.

egir *ca "il LIMEM

Termo n.° 571.753, de 4-1-1963
Frigorifico Machadinho Ltda.
Santa Catarina

Nenie
Termos na. 571.771 a 57L 7/', de

4-1-63

NMACWADINHO"

Tecelagem Kuehnrich S. A,
Saa t Catarina

,

Indústria Brasiletra

Indústria Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

IMPERIAL

Classe 6
Artigos da classe

Teerra ou. *571 .754, de 4-1-1963
Classe 1
Artigos da classe

Egon Sasse

Santa Catarina

Termo n.° 571.763. de 4-1-1963
Irmãos Batista Ltda.
Santa Catarina

Termo n.° 571.748, de 4-1-196,3
Achiles Herrique Gonçalves
Santa Catarina

TRBAL0

IDEAL

IND. BRASILEIRA

Cinal de Propaganda
Termo a.° 571.764, de 4-1-1963
Indústria Comércio e Importação
Junker Ltda.

(Ind. Brasileira)

Santa Catarina

Achiles Henrique Gonçalves
Santa Catarina
INDUSTRIA DRASILEIRA

NJUNKER"
Indústria Brasileira
Classe e

IND•tiSTRIAS
SCHNEIDER

Si A.

GM•MeMemr

Nome Comercial
TermOs ns. 571.756 à 571.757, de
4-/-?1963
Industrias Scneider S.A.
Santa Catarina

Têrmo n.° 571.765, de 4-1-63
Indústria de Pinheirinhos S. A.
Santa Catarina
'

INDeSTRIA DE PINRSIEINHO3
3.
A.
Nome Comercial
Termo n.* 571.766, de 4-1-63
Indústria de Pinheirinhos S. À.
Santa Catarina

Classe 46
Artigos . da classe

a

a
Classe 8
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe ,,,t

lermos na. 571.775 a 571.778. de
Tecelagem Kuehnrich S. A.
Santa Catarina

0. T E--K A tt
Indústria Brasileira .
Classe 36
Artigos da classe

Classe 34
Artigos da classe
aasse 24
Artigos da classe
Classe 22
Artigos da classe
Termo n.° 571.779, de

SCHNEIDER
Indústria Brasileira

--

Classe 36
Artigos da classe
Classe 34
• Artigo da classe
Classe 24
Artigos da classe
4.1..63

Classe 11
"4 Artigos da classe
Termo n.° 571.755, de 4-1-1963
Indústrias Schneider. S.A.
Santa Catarina

—Termo n.° 571.749, de 1+1963

Classe 22
Artigoa da classe

Classes: 6, 7 e

A
Is

Classe 46
Artigos da classe

Indástriu urasileira'

1 63

Esquadrias Cruzeiro Ltda.
Santa Catarina

PINREIRINROS
Classes: 11. 26 e 27
Titulo de Estabdecimento

UilUONI23 CO22(120 L?vgi:
Nome Comercial

DIÁRIO OFICIAL
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Têrmos na. 571.793 a 571.796, de

Têrmo n.° 571.780, de 4-1.63
Horst lago Passold
Santa Catarina

s

'

4-1-63 •
Indu.seins Texteis Renaux S. A.
Santa Catarina

Abril de 19:3

(Seção 111)

Termos as. 571.833 e 571 .804, de
4-1-63
Rcmrx S. A. .
Santa Catarina

Termo n.° 571 . 811. de 4-1-63
Lidústr:n de madeira Santa Catarina
J. A.
Santa Catarina

Cometa -

indústria Bràsileira
Classe 41

,.

Artigos da clatze

Nane Comercial

Indústria Brasileira

Ternos ris. 571.78' 1e V1.782, de
4-1-63
.
•
•-•-ffilndústria Textil Jo.av ile S. A.
Santa Cata-ia!
aa,i

Duble trla Braelle ra
Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Classe 34
Artgos •da classe
Classe 24
Artigos da classe

lbs.0 .•

INDUTEX0

;:iãdstria
1
Classe 23 .
Artigos da c •c
Classe 37
Artigos da c'

Termo n.° 571.797, de 4-1-63
Granalha de Aço Ltda.
' Santa Catarina

.,Trino n.° 571.783, ic 4-1-63
Stoll Irrn .3 •
Santa Cat.-:,a1

"ROT.MATO0

STO

Indústria Brasileira

Classes: 6
Sinal de propca.,,,..ia

Termos na. 571.812 e 581.813, da

• 4-1-63

Classe 21
Artigos da classe
Classe 7
Artigos da classe
Termo n.° 571.805, de 4-1-63
Metalúrgica Stacdele Ltda.
Santa Catarina
--

Inddstria Brasileir$

NVIATH
Ind. Brauileira

Classe 8
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
n.° 571.814, de 4.1-63
Magnetos Vibema S. A.
Santa Catarina

Classe 11
Artigos da classe
Termo n•9 571.806, de 4-1.63
Tipografia Mayer Ltda.
Santa Catarina

MAGNÉTOS V1BEMA

Classe 6
Artigos da classe

Térinos ns.571.784 e 571 .785, de
4-1-63
Stoll
Santa.

.

• Rlagnetos Vibema S. A.
Santa Catarina

Termos os. 571.798 e 571.799, de
4.1-63
Granalha de Aço Ltda.
Santa Catarina

•

Nome Comercial
Termo n.° 571.815, de 4-1-63
, Elwo Rádios Ltda.
Santa Catarina

Classe 8
Artigos da c!asse
Classe 6
Artigos da classe

IND. BRASILEIRA

Termos as. 571.786 a i71.791, de
4-1-63
• Tricetagem Catarinense 1;c1a.
•
Santa Catarina

Classe .38
Artigos da classe
Classes: 4, 5, 6, 11, 28 e Si)
Sinal de propaganda
Classe 5
Insígnia comercial

•••

Térmos na. 571.807 e.-571.808, de
4-/-63
Indústria de madeira Santa Catarina
A.
Santa Catarina
•

S

• Termo n.° 571.800, de 4.1.63Granalha de Aço Ltda.
Santà Catarina

-Inddstria Brasileira
•

Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Classe 24
Artigos da classe
Classe 34
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Artigos da ciam
1,•,(
•
mio n. 9 571.792, de 4.1.63
rtcotagom Catarinense Ltda.
Santa Catarina
"

•

Inddatria Brasi/eira

Classe 5
Artigos da classe

Classe 17
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe

Santa Catarina

MADEIRAS
RUDOLF 8. A.

INDÜSTR I A DE

Nome. Comercial

Térinos t ar. 571.809 e V1.810, de
.
4-1-63
Indústria de madeira Santa Catarina
S.A.
Santa Catarina

*-SANTA CATARINA"
Iaddstria Brasileira

Tarmó n.9 571.802, de 4-1.63
Tecelagem São Luiz Ltda.

111•1••••••~•• n•••••n•n••••n••••••••••.~••••

leçdegan 54o Luiz Liedied0

' Classe 17
Ártigos da clasa

;Noa*, Zranercial.,

Classe 40
Artigos da das

Santa Catarina

Uricolage
tedartinense tt

,
Nome• Co
, Lacrei/1 •

•24

Inddstria Brasileira

*2RU3T II,*
'Er4tLa tri a Bram lleira

Ténmo n. 9 571.801, de 4-1-63
Indústrias Madeiras Rudolf S. A.

) Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 571316, de 4-1-63
Fábrica de Artefatos de Cimento Record de Waldemar Boettcher
Santa Catarina

Classe 16
Artigos da classe
Têrrnos tis. 571.817 e 571.818, de
4-1.63
•
•
Heinz Schurz
Santa Catarina

SCHULZ
Inc. Brasileira
Classe 6
Artigos 'da classe
Classe 7
Artigos da classe
Têrmo n.° 571.819, de 4-1-63
Heinz Schulz
Santa Catarina
0

FUNDIO0 SCHULZ
• Classes: 6 e 7
Titulo de •"E,Stabelecimento
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nas ensaeadoras, elevadoras, máquinas,
de esculpir, máquinas para estaleirom'
e
.
máquinas de estampar, máquinas de ems•
ticar, máquinas para escavaeác de arme
máquinas para extraçao de óleo, Ilitso,
'PRINC/PE'n
filtros para óleos, foles de forjas, má..
(minas para furar e centrar, tornos para
PÁBRICA DE REMIAS
tratamentos térmicos, máquinas de; faIndústria Brasileira
bricar papel, máquinas para o fabrico
*MARTE*
de fumo, máquinas para fabricas gelo,
máquinas para fabricar telas de arame,
Classe 8
guilhotinas, guindastes. geradores para
Classes: 41, 42 e 43
corrente
continua e alternada, gerados
Termo a.° 571.821, de 4-1-63
."
Sinal de ropaganda
res de eletricidade, gazedicadores de
Ciasses: 33 e 50
Sociedade Industrial Illumenauense Ltda.
liquidas combustíveis, mamilos, guarniSinal de propoganda
Santa Catarina
'Prato a." 571.828, de 4-1-63
ções. máquinas de Impressão, máquinas
Companhia Agro-Pecuária de Macueo
insufladoras, juntas universais para can.
Têrmos
na.
571.834
a
571.839,
de
Guanabara
•
* GELAROM*
dutos de água de motores e máquinas,
4-/-63
Imewe S. A. Indústrias Metenicas laminadoras a frio e a quente para aço
Indústria Brasileirà
e outros metais, lançadeiras lubrificam
Sào Paulo
de.egemo
doces centrífugos, máquinas limaddas,
niàquinas de lavar pratos e roupas,
IMEWS
Classe 41
máquinas lizadoras, atacamos. atranearim
Indústria
Braelielra
•
Clasie
4
Artigós da clame
motores elétricos. mineração maadeisaa,
Artigos da classe'
nLrtelos mecânicos, moinho* para te..
Classe 6"
Termo a. 95,1.822, de 1-1-63
reais, mearocas, motores de combustão
Termo
a."
571.829,
de
4-1-63
Para distinguir: Máquinas para iodas.. inuma, motores diesel, maeacos para
Sociedade Industrial Blumenanense Ltda.
Dr.
A.
Wander
S.
A.
mias testeis em geral: máquanas e suas brocas, macacos de roscas, de paralisas
Santa Catarina
Suiça
parts integrantes para fins industriais: e hidráulicos, mancais de metem. molas,
máquinas de pressão; motores e suas ,magnetos para motores. MU;33 Ignição,
SOCIEDADE INDUSTRIAL
PRORROGAÇÃO„
partes; acessórios para automóveis: ala- inecaresmo impulsionador do diferencia?,
vancas, alternadores, alimentador para multiplicadores, máquinas uesturadoras
BLUMENAITENSE
LTDA.
carburador, anéis de pistão, anéis de de barro e concreto, máquinas para ffir
óleo, anéis Para facilitar o arranque lheria, máquinas para AhloVi131CD10 de
Nome comercial
dos. motores, anéis obturadores, anéis terra, máquinas para moldatani. pinhões
de sgmento, auto-lubrificadores, aríetes. de motor. polarizes, prensar, punções,
Classe 11
Térmo re° 571.823, de 4-1-63
aparelhos para m'atura de Lombustiveis
Preparados alimentares dietéticos, pre- de motores a explosão máquinas amas; plainas de mesa, plainas, :isnadoras,
Indústria e Comércio Mascas Ltda.
parados alimentares para crianças, fali- sadeiras, máquinas amassadetras de con- placas para tornos pontes mgantes,.M.
Santa Catarina
abas para crianças, conservas de legu- creto e barro, máquinas de abrir chave- nos, amadoras, pedal.; de a,aeanca de
mes, pradutos ii.base de leite e produ- tas, máquinas afiedoras para ferraram,. embreagens, planetárias de sarau-ias
sem-fim e de rodas, polias raáquians
tos à base de malte
INDTISTRIA E COMÉRCIO
tas de corte, máquinas para arqueação operatrizes, máquinas para olaria, máde embalagens, tuaquinaa de atarrachar, quinas purverizattoras, máquinas . para
MESON LTDA.
Termo te' 571.830, de 44-63.
batedeiras, bielas, braços, baganhas,
polir. receptáculos, rotos, . coletem , íess•
Rodovias
de
Construtora Continental
coa de motores, bronzinas, blocos, bar- saltos, repursionadores de rola nos e
S. A.
ornbas de ar cornpritindo„ bombas rolos-rolamentos, aparelhos redutores de
ras,
Nts
Rio Grande do St,
de circulação, bombas ele sombustivel consumo de gasolina; retentores de gra.
Nome Comercial
para motores, bombas de alto, bombas xa, de álea e de cilindro. redutores st.
Têrmo n.• 571.824, de 4-1-63
de água e gazolina para automóveis. lenciosos, máquinas de rosquear, ask,,
Idalicio Palhares
bombas, bambas hidráulicas. bombas quinas rotativas para usinar tarro, aço e
Santa Catarina
centrifugas, rotativas de deslocamento e bronze, máquinas para rotniar regula.
C.3 15
cI
a pistão, bombas elétricas, bombas para dores, serras mecânicas, salgadeiras
líquidos, para pressão hidráulicas e para para manteiga, segmentos de pistões,
compressores, bombas elétricas Para enerenagens e parafusos sem-fim,
pneumáticos, máquinas brunidnras. ma- ciosos. satélites silenciosos, separadores
quinas para bordar. máquinas betonei- de graxa, óleos e cilindros. máquinas
ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabe- secadoras. snáquinas para serra, teimem
çotes. camisas, carter de "embreagem, turbin cedeiras, tesouras, rotativas,
- Nome comercial
carter de motor, comutadores, cubos de tesouras mecânicas, tõrnos errolver, tom
-placas, de embreagem, culatra de cilin- nos, eplas. Manchas, tirantes transpor..
Termo se° 571.831, de 4-1-63
ConstrutOra Continental de Rodovias dros do motor, caixas de mbrificação, tadores automáticos para a ta e boba
carburadores, cabeçotes -k cilindro, pressão, ambos de válvulas, máquinas
S. A.
coroas, cartelas,
cadelas, cortantes para tecidas de tapeçarias, máquinas
Rio Grande do Sul
acer
para entalhar canos, máquina., de cos- trituradoras, máquinas térmicas, máquia
tura, máquinas adaptadas na construção nas de trançar, máquinas urdideiras.
COPT ifiENTar'i
Classes: 40 e 49
e conservação de estradas, corte de válvulas para motores, vá/vidas para
Sinal de proaganda
madeira e correos, máquinas para cortar desmrgas, válvulas de aspiração. velas,
Classe 50
Papéis de carta, papéis de oficio, cam e moer carne e legumes, máquinas das. velas de ignição para motores, virabreTermos as. 571.825 e 571.826, de
tões comerciais e de visitas, envelopo sificadoras, máquinas de centrar, má..
quiris, ventoinhas, máquinas ven4-1-63
tiladoras
Irmos /viandas ti Cía. Indústria e de qualquer tipo, faturas, duplicatas, le- quinas para cortar, máquinas compresClasse 7 tras de cambio, cheques, notas Fornis- soras, carretéis, máquinas eravadeíras.
Comércio
sórlas, debánturese apólices, ações, folhi- carneiros hidráulicos, máquinas para Máquinas e utenseios para serem usa.
Sa. • Catarina
nhas, passagens aéreas, ferroviárias, ro.. fabricar cigarros, máquinas para tirar dos exclusivamente na agricultura e
cortiça, distribuidores de gasolina, dis- bOrticultura a saber; arados. abridores
duviárias, marítimas
positivos de arranque, diferencial, dispo- de sulcos, adutratieiras, ancinhos medi..
Termo a.° 571.832, de 4-1-63
altivos de ignição elétrica para motores, nicos e empilhadores , combinado*.
Construtora Continental de Rodovias dínamos, dragas, desnaiadeiras para arrancadores met:micos para articultuS. A.
manteiga, discos, desfibradores de cana ra, batedeiras, para cereais, bombas
Rio Grande do Sul
e forragem, máquinas desempalhadoram para adubar, ceifadeiras carpideira/,
máquinas debulha:oras, descascado.-as. ceifados para alfoz, eharruns para °gele3,
I máquinas distribuidoras de concreto e culutura, culti vadores, • debulhadora;
barro, espu/adeiras, eixos de direção, destocadores, desentearadores,
eixo de transmissão, embreagens, en- dores para' a 'agricultura. isearrificadot
.
graxadores, centrífugos para forjar., en- res. enchovadeirai, facas para maquia
genhos de cana,, expremedeíras para nas agrícolas. !emadeiras, gadanho*,
Ç orNb
manteiga, engrenagens para eixos de garras yara : :iarado. ,grades • de disco.
Nsi-eS.
manivelas, engrenagens de parafusos. ou dentes,' máquinas batedeiras parai
sem-fim, engrenagens de . diatribeiçãO aariculbeem, máquinas inamilugas, osga
•Casse .11
XJ-. o
engrenagens multiplicadores, elevadores, quJnea / VastOrizadoras, 'máquinas 'slat
Anelos da .lasse
hidráulicos, eacaeas rolantes, esmeris, mungir, máquírms amei/adoras de (eng,
Classe 42
casse, 4,1,i
emulas, máquinas eencaziatórias,
Art:gos .da classe
,e
máquinas perSiradOras para a moina.
Termo n.° 571.820, de 4463
Ricardo Krelling
.
Santa Catarina

Termo a' 571.827, de 4-1-63
Irmãos Mendes ts Cia. Indústria
Comércio
Santa Catarina

.833, 71e 4-1-63
Termo n.'
Construtora ContInental de Rode:mias
S. A.
Rio Grande do Su:

geeNelelleni•

p

.4
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ktra, máquinas de plantar, motocharjaca, máquinas regadeiras, máquinas de
isoçar, de semear, para sulfatar, de
ilooquir, de triturar, _de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outios insetos, para burrifar e pulverlter desinfetantes, para adubar, paca
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquitras
amassadoras para fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para tamear e culturar, de desbanar, 'para ensfiar, máquinas e moinhos acra forragens, máquinas- toscadoras, ordenadorei mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para -a agricuitura,
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
aocadores de terra, tosadores de grana, tratores agrícolas, valaulas para
máquinas a g ri colas

lotas, conexões0 para encanamentos,
Têrmos as. 571.84 .171.841, cie
• pastas, freios (para animais), ferrtp
caixas da metal, chaves de fenda,. dageias para aparelhos de bidês, ferrada.
vas Ingasas, cabeções, canecas, copos, Indústria e Comércio Ergainet Ltda. ras para animais, frisos, fôrmas. ferra.
cachepots, centros de mesa, coqueteleiSeio Paulogens para tetos de cabine de caminhões,
ras, caixas para acondicionamento de
foices, fechos de segurança para por.
.'ERGA.115'
tas e janelas, enxadões, guarnições
alimentos, caldeirões, caçarolas, chalei•
de metal, grelhas, garfos, ganchos para
ras, cafeteiras, conchas, cuscuzeiros;
r Incgtntria Brasilaird
•
quadros, grampos para emendas de
coadores, colheres, cavadeiras, canos de
Classe-correias, guarnições de metal para máescape de metal, catracas, corta arames.
cadinhos, carretilhas, cabos ele metal. Para distinguir: Aspiradmes de pó, apa- quinas, guarnições de metal para bachuveiros comuns, crivos, cruzetas, cur- relhosrelhos de gravação, aparelhos de abeiras e bidês, grosas, grampos para
vas, curvas de reforço. calibradores, ar refrigerado, aquecadores,. abat-jouas. andaimes, jarras, limas, lacuna para
canos, canos, chaves de boca,- chaminés alto-falantes, antenas, balanças, bate- barbear._ licoreirds, latas de fixo, letras
dt metal, canivetes, distintivos. deecan- deira& bobinas, lan6culos, butes aferi- e números de, neetal, lima tões, leiteiras,
ao para talheres, dobradiças, enxadas, cos, chuvefrosa coqueteletras, aparelhos adrões e espalhadores para mictórios,
esferas, engates, esguichos, enfeites para de comunicação interna, campainhas'elé- 1 evantador . para vidros de caminhões,
condearsadores; chaves elétrica& automóveis e para' veículos em geral,
arreios e enfeites para automóveis, es- tricas,
comuladores, aparelhos cinematográfi- 1 uvas para bombas d'água, luvas de metribos, espumadeiras, xtensões, enxada cos, chassis. aparelhos de coatrõle de t ai rosqucada para unir as partes tatenhas. enxós, esporas, engrenagens; bca som, chaves de tornada, discos. diais, rais do eixo. 'malhos, machadinhas.,
iões de metal tolhas de metal que en enceradeiras expremedores 'elétricos, es- molas ,para portas, martelos, marretas,
volve as moias e protege contra o pé tufas, esterilizadores, fogões, fornos e marmitas, maçanetas, molas de vae t
e ferrugem. tolhas de metal que pro- fogareiros elétricos, aparelhos fotográ- rem, molas para rodas, martelos para "
Classe 8
tege as molas contra o pó e ferrugem, ficos, ferros elétricas, fervedores, for.: cosinhas, morsas, mancais ' para rodas
Para distinguir: Eliminadores de bateferros de -cortar capara ferro- nos elétricos, fusíveis, filmes revelados. molas para cadeiras giratórias, matrizes,
ria, dispositivos para controlar ou tno- formõee,
lhos, Mens.. tacões, fechaduras, funis; aparelhos de freqüência modulada, fodificar correntes elétricas, inclusive sis- fôrmas para doces, e bolos frigideiras, nógrafos, geladeiras. garrafas térmicas, i navalhas para barbear, puas, 0.1, picaPregos, picões, ponteiras, par-afta-a
temas retificadores de coaontes alter- fruteiras, fivelas e fechos para malas interruptores, isola- dores, aparelhoa de retas,
sosa-Porcas, pratos, porta-gêlo, portae
nadas. amplificadores, monitores alon- e pastas,
freios (para ani a ), ferra- intercomunicação, liquidificadores. larn-1 pão, porta-joias, porta-frios, paliteiros,
m is
gadores de arco, carregadores de ba- gens
ns para aparelhos de bidês, ferrada- padas, aparelhos de luz fluorescentes,` podões, porta-chaves, potes, protetores
teria automáticos, auto-reguladores, bo- ras para animais, 'frisos, fôrmas, ferra- lustres, lentes. máquinas de coifar e para calçados, porta-copos, peças para
a
binas de reatância,-soldadores de re gens pára tetos de cabine de caminhões. moer carne e letimes,
máquinas loto- amortecedores de choques, peças para
sistência elétrica, fontes de corrente de foices, fechos de segurança para por- gráficas e cinematográficas, mostrado- caixa de direção, peças para bielas.
aquecimento por indução, controlado. tas e janelas, enxadões, guarnições res, microfones, óculos, pick-ups pa. peças para barra de tensão, pinos
'rei de sinal neon, transformadores. de metal, grelhas, garfos, ganchos para nelas elétricas, pilhas. plugs, resistens excntricos para veículos (pivô), peças
controladores de alimentadores vibra quadros, grampos para emendas de cias, aparelhos de refrigeração, rádios, pasa mecanismo 'e partida, açu pare
refletores. aparelhos receptores de som.,
gelos. e reguladores de voltagem, te- correias. guarnições de metal para -.Má- sorveteiras, sereais de alarme, tomadas ponta de eixo dianteiro, pauelas,`portatoalhas._ postes de metal, pinos pinos
descarga
de
espaços
elétricos
quinas,
guarnições
de
metal
para
babos de
de
corrente,
aparelhos
de
televisão.
de
direção, pinos de molas, parafusos.
válvulas ou tubos . para retificação, re nheiros e bidês, grosas, grampos para a
- sem fica pernas trincos, tubos para encanau.tnpara
telégrafos
gulagem e estabilização, tebos ou vats andaimes, farras, limas, lâminas para aparelhos
arelhos tra
's
tc,s terminais para barra . de • tensão,
.
valas a vacuo, tubos ou válvulas reti barbear, licoreiros, latas de lixo. letras
discos, ventiladores e válvulas - • "verrumas, válvulas Sanitárias para . desficadoras. valvulas, pilhas foto-elétri- e números de metal, flauteies. leiteiras.
' Classe 11
carga automáticas nas sentilhas casos,
- em, artigos, acessórios e equipamento ladrões e espalhadores p ara mictórios, Para danas:guiri Ferragens e ferrar:rara
embalagens de metal
fotográfico, a saber: equipamento levantador para vidros de caminhões, tas de hada espécie, cutelaria -em geral
Termo
n.9 571.842, de 4-1-63
"foto-flash", inclusive lampadas "foto- automóveis e para veicules em geral. a outros artigos de. metal não incluido
Irnewe
luvas
para
bombas
d'água,
lavas
de
meS.
A.
Indústrias Mecãfficas
ett.
outras
classes:
acessóvas
para
vei.
leiab"
e
refletores
para
as
mesmas,
ii
São Paulo
unidades fornecedoras de força para tal rosqueada para unir as partes late- culos, alicates, alicates cortantes. anci"foto-flash" e meios para controlar rala do eixo, malhos, machadinhas, nhos, alavancas,- arrebites, arruelas; strcorrente de "foto-flash", altímetros molas para portas. martelos. marretas, golas. aldravas, arniaeares- de metal
molas de vae e abriddres de latas, arames lisos e far- INDUSTRIAS taCitOICA0
oalibradorese
d altímetros, precipita- marmitas, maçanetas,
pados, aparelhos de chá. e café, assa
dores de poeira, fontes de corrente - vem, molas para rodas, martelos para deiras, açucareiros, almotolias arpões.
cosinhas, morsas, mancais para rodas,
olome comercial
eletro-estática, osciloscópios de alta molas para cadeiras giratórias, matrizes. arpões da carregar, arcos de serra'velocidade, sistemas de comunicação navalhas para barbear, puas, pás, pica- brocas, . bigornas, baixelas, bandejas.
Termo n.9 571.843, de 4-1-63
o micro-ondas, dispositivos para me- retas, pregos, picões, ponteiras, parafto bacias, baldes, bombonieres; , bridões
Arthur Lanchei-eu Tecidos S. A.
São Paulo
r . unidade, máquinas testadoras de sos, porcas. pratos, porta-gêlo, porta- para animais ules, behedoures. bolas
fadiga ou cansaço opíradas eletro-tua- pão, porta-lojas, porta-frios, paliteiros de aço, colheres para -pedreiros, cadeagnéticamente, antenas de radio, Iam- podões,. porta-chaves, potes,: protetores dos, correntes, cabides. caixas de meta/
121C112ill
a Ur:101re
e'
padas de painél de radio, transinisso- para calçados. porta-copos, _peças para., para portões, chaves, cremones; anzóis,
-arcos
pua,ua, • chaves de paratasos,
roa de radio, receptores de radio, dia'- amortecedores de choques. peças para -lotas,
Classe 37
conexões para encanamentos. Roupas brancas, para cama e mesa:
positivos receptores e transmissores de caixa de direção, peças para bielas,
rádio, radar. transinissores de - televi- -peças para barra de tensão, P taos . caixas de metal, chaves de fenda. cha- Acolchoados para camas, colchas, coinglesas, cabeções, canecas. copos, bertores, esfregões. fronhas, guardanasão, receptores de televisão, dispoeiti- eticntricos para veiculos (pivô), P eças-' ves
cachepots, centros de mesa, coquetelei- pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
vos para vulcanização de pneumáti- pára mecanismo e partida, eças para ras, caixas para acondicionamento de
cos, impada& para teleaisão, e iam- ponta de eixo dianteiro. panelas, porta- alimentos, caldeirões, caçarolas, abalei- Iençois, mantas para acamas, panos para
padas elétricas, tubos ou válvulas a toalhas, postes. de metal, pinos pinos ras, cafeteiras,- conchas. cuscuzeiros: cosinha e panos de pratos. toalhas de
vacuo para radio e tubos ou válvulas de direçao, pinos de .molas, parafusos, coadores, colheres, cavadeiras, canos de rosto, e banho, toalhas de mesa, toalhas para Jantar, toalhas para chá e
para radio. pilhas foto eletricas e Iam- pernastrincos, tubos para encanameres escape de metal, catracas, corta arames.
café, toalhas para banquetas, guarnitoi,
terminais
para
barra
de
tensão.
cadinhos,
carretilhas,
•
cabos
de
metal.
padas de televisão, tonógrafos elétrições para cama e mesa toalhinttas
várrumas,
válvulas
sanitárias
para
dei'
chuveiros
comuns,
crivos,
cruzetas.
curfonó
coai- combinações radio-televisão(cobre pão)
carga automáticas nas sentillem. ~os, a-as, "curvas de reforço. calibradores.
grafo
embalagens de metal
canos,, canos chaves de boca, chaminés
Termo n.9 571.844, de 4-142
Classe 11
a para talheres, dobradiças, enzadat
o
Classe 21
Ugá —*Doceira Ltda.
dirtinguir:
Ferragens
e
!emanare
de
metal,
canivetes,
distintivos.
descanPara
•
Pari distinguir.vetculos era aeral e suas s
São Paulo
outras
classes:
acessórios
para
vet.
esreras,
engates,
esguichos,
enfeites
para
em
partes dos mem
automóvela, cam
cama
alicates,
alicates
cortantes,*aciarreios
arreios
e
enfeites
para
automóveis.
es'calos,
ebites, arruelast ar- nhões,auto-caminhões, carro:rias
tribos espumadelras, xtensões, enxadidar/e. alavancas, arr
boga" bicicletas, triciclos, carros, car a'
nus, 'enxós, esporas. engrenagens; bogoles. aldravas, armações de metal. roças, lanchas; hiates, aviões, vagões; t&;
Classe. 41 de metal folhas de metal que enter'btadores de latas, arames lisos e assa.
carros,
tratores,
carros
irrigadores.
freios.
volve as molas e protege contra o pó
Doces em geral;
ado& aparelhos de chá e café,
açucaretros. alinot olias. arpões breques, pedais. amortecedores, ' para- e ferrugem, folhas de metal que prois:M.5s,
Têrmo n.9 571.845, de 4-1.63
• brisas, hélices, parachoques, alavancas tege as molas contra o pó e ferrugem.
'apões de "carregar, arcos e
freios, barras de freios, braçadeiras- formões, ferros de cortar capim, ferro- Indústria de' Calçados "Vart" Ltda
brocas, bigornas. barxelas, bandejas de
São Paulo
À.. molas, tambores de freios. varetas lhos, facas, facões, fechaduras. fitais;
bacias, baldes, bom ieaan nleres; .bridões de
,
aantrole,
silenciosos
e
eixos
de
dIrefôrmas
para
doces,
e
bolos,
frigideiras,
.
les. bebedoures, bolas
' -" V AR 19 r ção e bvelculos
usinas
fruteiras, Avelas e fechos para malas
P"aço,animais'
ea eiros, cadea-S"•ara
'
p
colheresupara pedreiros.
Indástria Brasileira
de
a
•
,
dos, correntes, cabides. caixas de metal
,
s. r
Classe 36
para portões, chaves, cremones; anzót
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
Cr$
4
0{1
Parafusos, caCalçados aos geral
artes de P ua, chaves de

nen s/A.-

,„

