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mero 4.048, de 29 de dezempro de
1961. Pelo fundamento sue instruira
a decisão ministerial no processo
M.T.I.T., 819.904, de 1960, nego
provimento ao recurso,
Em 29 de abril de 1963
Em 23 de abril de 1963. - AntôConheço e * dou provimento ao re.. utilização, por ambos os interessada:, nio &digno, Ministro da Indústria e
Deciedes do Ministro
curso, nos têrmos do parágrafo único, de um elemento necessário.
Comércio.
Adezite S.A. Produtos Adesivos -- do artigo 50, da lei n.° 4.048, de 29
Em, 23 de abril de 1963.
Antonio
Casa Fonseca Duarte (Cereais)
Recorrendo do despacho que deferiu o de dezembro de 1961, e e pelos funda.. Balbino, Ministro da Indústria e Co- Ltda.,
recorrendo do despacho que
pedido de privilégio de invenção para mentos das informações constante dos mércio.
deferiu o têrmo 293.492, marca Nianova composição adesiva sensível a pareceres técnicos, de fls. 41 42 e 43,
Ludwig Scherk, recorrendo do dez- para Caldas - S.A. de Vinhos •
pressão e respectivo produto identifieá.. que não deixam dúvidas sôbre a an pacho que Ande-feriu o térmo 226.662, Bebidas Caldas.
O Sr. ministro , exarou o sez,uinte
m arca l'Iyaticurn.
vel em- fornis de fita adesiva, reque ter:orldade no direito do recorrente.
despacho:
O
Sr,
Ministro
exarou
o
seguinte
imite Minnesota Mining and ManuAn despacho:
d 1963
E 23 d
Conheço do recurso, nos tèrmos do
facturing Company, termo 76 153.
tonto Balbino, Ministro da Indústria e
Preliminarmente, do D.N.P.I., para parágrafo único, do art. 50, da Lel.
O Sr. Ministro exarou o-seguinte I
Comércio,que se digne de opinar sôbre a ale- 219 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
despacho:
Indústrias York S:A. Produtos ,Ci- 7.2.ÇãO do recorrente (fls 12) de que Pelos fundamentos que instruir= a
Conheço do recurso, nos termos do riirgicos .-- Recorrendo do despacho que é sucessor
da sociedade titular do decisão ministerial, no processo
parágrafo único, do art. 50, da Lei deferiu o termo 196.330,• titulo: Bazar regis-o apon.ado como colidente.
M.T.I.C. 819.949-60, nego provin.° 4.048, de 29 de dezembro de' York, de Jorge Haidamue 5 Filho.
Em 23 de abril de 1963. - Antõ- mento do recurso.
1961. Nego provimento, a vista dos
Em 23 de abril de 1963. - Ant&
O Sr. Ministro exarou o seguinte ato Batbino, Ministro da Indústria e via
pareceres técnicos, inclusive o pro-1
Balbzno, Ministro da Indústria o
Comérclo.
pa •
Papelaria Record S.A.do Comércio Comércio.
punciamento do Instituto Nacional de
Conheço do recurso, nos termos do e, Indústria, recorrendo
despacho
S.A. de Vinhos de Beberias Caldas
Tecnologia (fls. 76 e 90). que reconherem haver origInatclade do invento re- parágrafo único. artigo 50, da lei na- que deferiu o têrmo 255.652, nome -- Recorrendo do despacho que jade.
mero 4.049, de 29 de ,lezerribro de comercial, Distribuidora Record de feriu o termo 293.494 - marca: Viquerido.
Serviços de Imprensa Ltda. - Do
Era 23 de abril de 1963. - Antonio 1961, nego provimento, à vista dos requerente,
'Record de nho de Mesa Caves Caldas. - O SeBalbino, Ministro da Indústria c Co-; pareceres técn:cos, reconhecendo que Serviços de Distribuidora
Imprensa Ltda.
nhor Ministro exarou o seguinte deztnércio.
não há, no caso, colidencia. uma vez O Sr. Ministro eearou o seguinte pacho:
Expresso Tupy Ltda. - Recorrendo' , 'que são distintos os objetos dos regis- despacho: .
Conheço o dou p rovimento ao recurdo despacho que indeferiu o termo nú- troe e, aesda, a própria manlestação Conheço do recurso, nos térrnos do so, nos têrmos do parágrafo único do
mero 104.823, insígnia demercial: Ex. 1 do recorrente admitindo que não é in- parágrafo único do art. 50, da Lei ' art. 50, da lei 4.048, de 29 de dezemcoveniente a coexistência 3o titulo de 9 4.048, de 29 de dezeiiibro de 1961. bro de 1961, e com fundamento no papresso Tupy Ltda.
O Sr. Ministro exarou o seguinte estabelecimento e sua marca de indiis- Nego provimento, reconhecendo, de recer do órgão teCnico de fls. 32.
acôrdo com os pareceres técnicos,
despacho:
tr:n e comércio.
Em 23 de abril de 1963. --Antonio
Rio 23 de abril de 1963. - Antonio que não há semelhança de atividades Balbino, Ministro da Industrio
e-CoConheço e dou provimento ao • re- Balbino, Ministro da Ináústria e Cco entre as duas sociedades.
Em 23 de abril de 1963. - Antô- mércio.
curso, nos têrtnos do parágrafo único,
nio Saibino, Ministro da Indústria e
do art. 50, da lei n.° 4.048 de 29 merclo
Casa Fonseca Duarte (Cereais) LiMicta S.A. -.. Recorrente do des.. Comércio.
de dezembro de 1961, já nao st:ase:te,
mitada - Recorrendo do despacho que
como esclarece a informação do De- pacho que deferiu o termo 197.613, Indústrias Químicas Bem Nova Li- deferiu o termo 304.935 — marca:
/miada. recorrendo do despacho que
partamento Nacional da Propriedade marca Miracol, de Farbenfabrieken indeferiu
o tênno.. 262.565, marca, Caldas - de S.A., de Vinhos e Be.
Industrial, o motivo que determinou o Payer.
bichas nelas. - O Sr. Ministro exarou
Creol - CCa Boa Nova Limitada.
indeferimento do pedido.
O Sr. Ministro exarou o seguinte O Sr. Ministro exarou o seguinte o eguinte despacho:
Em 23 de abril de 1963. - An.'
-aesoacbo:
Conheço do recurso, nos termos do
tonio Balbino, Ministro la Indústria despacho:
Fali face da. informação do D.N.P.I., parg-aío único, do art. 50. da lei núConheço do recurso, nos tênnos do
ido ocorrido o abandono, ar- mero 4.048, cie 29 de dezembro de
e Comércio.
parágrafo único, do art. 50. da lei ten
qu ve-se.
Indústrias Brasileiras de Lápis Fritz n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961.
Ecu 23 de abril de 1963. - Anté- 1961, pelos fundamentos que Instruirem
Johansen S.A. - Recorrendo do desprovimento, por entender eln nto Baibino, Ministro da Indústria e a decisão ministerial, no processo M.
.Nego
pacho que deferiu o térnio 107.431. conformidade com os pareceres técni- Comércio.
T.I.C., n° 819.904-60, nego prova,
marca Marcador, de Rogerio Guerra. 'cos, fls. 22, 23 e 25, que ruão ocorre
Laboratórios Lepetit S.A. recor- mento ao recurso.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
¡rendo do despacho que indeferiu o
Em 23 de abril de 1963 o- Anton'o
, a colidenda alegado.
despacho:
.67.335, marca Anastreptina Ba/bino, Ministro da Industrie e Co..
Conheço do recurso, nos tèrinos do ..Em, 23 de abril de 1963. - Antonio irernwtit2
mércio.
parágrafo único, do art. 50, da lei Balbino, Ministro da Indústria e Co_ i O Sr. Ministro exarou o seguinte
Casa Fonseca Duarte (Cereais) Lidespacho:
n" 4.048, de 29 de dezembro de 1961. i
nércia.
Dou provimento, em parte ao recurso, I Laboratório Clinico Silva Araújo Sol Conheço do recurso, nos termos do mitada - Recorrendo do despacho que
parágrafo único, art. 50, da Lei nú- deferiú o termo ,304.937
para os efeitos do item i;nal do padednee Anônima Recorrendo do mero 4.048, de 29 de dezembro de Caldea --L• de S.21. de Vinhos e Berecer da D.N.P.I., (fls. 42).
iu o termo 222.057.;1961. Em - face da informação de 1'0- bidas Caldas. - O Sr. Ministro
Em 23 de abril de 1963. An- ;despacho que defer
/hos 140 o recurso carece de funda- rou o seguinte -despacho:
tonio Balbino, Ministro da Indústria e :marca Luteoviron, de Indústria Quita!-'
intento legal. Nego provimento,
!ca
e
Farmacêutica
Schering
S.A.
Conheça do recurso, nos termos do
Comércio.
1 O Sr. Ministro exarou o seguinte, nio
EmBaibino,
23 de abril de 1963. - Antôpargrafo único, do art. 50, da lei núMinistro
da
Indústria
Transportes São Paule Ltda. -o Re- cleneacho.
i
I Comércio
mero 4.048, de 29 de deeembre de
correndo do despacho que deferiu o ' Conheço do recurso, nos térinos do e Casa Fonseca Duarte (Cereais) 1961, pelos fu
ndamentos que instruípedido de registro do titulo à estabe- parágrafo único, do art. 59, da lei !
-, recorrendo do despacho que ram e decisão nonisterial, no processo
Leua.
lechnento: Transporte São Paulo. ter- a.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961. indeferiu o termo 274.263
n° 819.904-60, nego P ro
mo 136.766, de Antonio Leme de O'i- Nego prove:lento, de acórdo com os O
Ministro exarou -o seguinte
-vimentorcus.
VCira Santos.
pareceres técnicos, fls. 16,. 17 e 19, despache:
Em 23 de ateei de 1963. - Ainorlio
,
O Sr. Ministro exarou o seguinte
en . rnder que não corre no caso Conheço do recurso, nos
Balbino,
despacho:
Lm°6ntldo mércio. Ministro da Industrie e Coi ¡ semelhança da denominação, mas a parágrafo único, art. 5o datérLei
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Repartições Públicas
deverão remeter- o expedieolte
destinado à publicação sibs
jornais, diáriamente. ali às
15 horas, exceto aos sábados,
Quando deverão fazê-lo até 114
11,30 horas.
— As reclamações pertinentee à matéria ,retribuída, nos
casos de erroe ou omissões, deverão ser formuladas por es.
crito, à Seção de Redação, das
às 17,30 horas. no máximo
até 72 horas após a salda de.
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para e
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, per seis meses •* um ano.
— As assinaturas vencidas
meterão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de valisugs assinalaras, na
dade
As

Ortho Pharmaceutical Corporaticu
— Recorrendo do despacho que deferiu o termo 344.380 — _marca: Mieigel — de Química Parraaceutiva Mauricio Vilela S.A. — O Sr..M'nistro
exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
pargrafo unico do art. 50 da lei número 4.048, de 29 de dezembro de
561, acolhendo os pareceres técnicos,
nego provimento ao recurso, oor entender que não ocorre, no caso, cutdencia
capaz de induzir o consumidor em erro
Em 23 de abril de 1963. — Antonio
Ba!bino, Ministro da Inclui-iria e Comércio.
Philip Moris Incorporated :— Recorrendo do despacho que deferiu- o tei
rno 360.493 — marca: Comendador —
de Cia. de Cigarros Sinimbu. O Senhor Ministro exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
paragrafo único do artigo. 50, da lei
n• 4.048, de, 29 de dezembro de 1961.
Acolhendo os pareceres técnicos, nego
provimento ao recurso, por entender
que não ocorre, no caso. colidencia capaz de induzir o consumidor em êrro.
Em 23 de abril de 1963. — Antonio
Balbino, M:nistro da Industria e Co.
mércisci.
Rege Ltda., Organização Pisco Contabil — Recorrendo do despacho que
deferiu o termo 374.167: marca Contaregis — Requerente: Contaregie
Equipamatos de Controle S.A. — O
Sr. Ministro exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso., nos termos do
pargrafo unico, do art. 50, da Lei número 4.048, de 29 de dezembro elt
190, acolhendo os pareceres técnicos,
nego provimento ao recurso por entender que não ocorre, no casa celi-
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eingir-se-do ' de assinaturati
anuais
renovadas até ts d4
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e *
040470,1 • 441,91AL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
peloe órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a rei
Gemem aa ee.retlo *e oiesoopão
asam nes s•osvbee
eareaaakeema
FLORIANO GUIMARÃES mossa de valores acompanha.
MURILO FERREIRA ALVES
dos de eeclarecimentos quant4
I d ma aplicação, solicitamolk
DIÁRIO OFICIAL
J Roem as interessados preferi
alCÇÃO 111
roteis:Intente cheque mi mie
44440 410 ;4444:444~4.41.4 00 eaapadlonto 0. Dowskrbarn4.01
Pro44404,4haelb4 1ndu•trlaal elo 1441.414,44r4e
44.4,044444e
poefal, , emitidos a favor da
Comérethe
t Tessuireiro do Departamento
Impressa nas sheInterio Departamento de Imprensa Nscionel
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edt4SSIN4TURAS
Oes dos órgãos oficiais só se .
fornecerão aos assinantes opto
FuNrioNiaás
RerAwriçõrs E PAnTICULAJWS
os solicitarem no ata da meti
notara.
t1
Capital e la teriort
Capital e Interior:
--O
funcionário
público
feSemeotre
. Cr
600,00 Semestre . . . C4 150,00
deral, para fazer jus ao desC4 1.200,00 Ano
Cr; lbo.00
Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assi1.300,00 Ano
C4 1.000,00 natura.
Cr
Ano
— O couto de cada exemplar
parte superice do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgaos oficiais
impressos o numero do Salão dos jornais, devem *e assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de C4 0,50, se do 'mesmo
renovação com antecedência ano, e de C4 1,00, por ano ..
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.

dencia capaz de induzir o consumidor
em erro.
Em 23 de abril de 1963 — Antonio
Balbino, Ministro. da Indústria e Comércio.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio 29 de abril de 1963
Desistência de Processos
Olin Mathicson Cheraical Corporation — Declarando desistencia do pedido de privilégio de invenção para —
Cigarros — termo 117.63-1 — Anotese a desistencia e arquive-se o processo.
Cha S. Pfizer (I Co. Inc. — Declara a desisteecia do pedido de privilégio de invenção para "3 — (2 —
(5 — Acetoxi — 2 — Hidras' — 3.
5. — Ciclo — Hexil) 2 —
Hidroxi-Etil) — Glutarimada e seus
Esteres — termo: 119.470 — Anotese a desistênch e arquive-se o processo.
Ciba Societé Anonyme Ciba Aktiengesèllschaft — Declara a desistência do pedido de privilégio de invenção para: Processo para a fabricação
de Novos Biguanidas — termo número
120.050 — Anote-se a desistencia e arquive-se o processo.
Union Carbide Corporation — Declara
a desistencia do pedido de privilégio
de inwnção: Maçarico de Arco Protegido por ga — tento 137.703 — Ano.
te-se a desistentia e arquive-se a pracesso.
Diversos

Brasmotor S.A.— Empreendimentoa e Participações — No pedido de
reconsideração do despacho na patente n9 5.015 — modelo de utilidade —
de Benedicto Ribeiro de Cambos -Nada ha que deferir, na petição do
tuna vez que o aoBrasmotor

sunto já está encerrado e sómente no
Poder Judiciário será possível reexa.
miná-lo.
Têrmo 106.636 — Elias Bileski —
Concedo o desarquivaraento.
Tema° 123.094 — Antonio Edilo
Bartelle — Concedo o desarquivamento.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE PRIVILÉGIOS
Rio, 29 de abril de 1963
Notificaçío
Unia vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei número 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento
a fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente à expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do
parágrafo mico do ,artigo 134 do Cê.digo da Propriedade Industrial.
Privilégios de invençiio deferidos
Termos:
N.° 49.888 — Queimador de gás
para fogões — Requerente: Indústria
e Comércio Rex Ltda.
N.0 52.853 -- Nay° modelo de aparelho gazeificador portátil para extinguir formigueiros — Requerente: Victor Purri.
N.° 88.956 --- Aperfeiçoamentos em
Interruptores de corrente elétrica para
bombas dágua — Requerente: Fábrica
de Parafusos de Metal de Alta Precisão Subrao Ltda.
N. 89.15( — Máquina de calcular
— Requerente: Hugo Nuccini.
N..° 89.398 — Original disposição
de conjunto movível de acessos aos
~redores do relógios de ponto de

,

corda — Requerente: Cia. Togue Mele
Pimenta de Relógios.
N.° 90.734 — Processo para resfriar e manter frias substâncias .611das e líquidas e dispositivo pare a azo.
cução do processo — Requerentes
George Szekely e Goveziej Klotsmatà.
N.° 106.344 — Um avo aparelhO
manuel de uso doméstico, pare amaciamento de alimentos sólidos, especialmente carnes — Requerente: Antonio Que4roz do Amaral.
N.° 108.215 — Aperfeiçoamentos em
ou relativos a acoplamentos de jugo
e engate para veículos ferroviários —
Requerente: National Malleable and
Steel Caatinga Company.
N.° 109.189 — Aperfeiçoamentos em
ou relativos e transdutores (transducera) destinados a uso em dispositivos
de gravação ou de reprodução de pistas
registradoras em forma de sulca --or.
Requerente: N.V. Philips'Gloeilampenfabrieken.
N.° 109.224 — Regulador eletrànico com semi-condutores como elementos de construção — Requerente: Karl
Georg Walter Lorenz Wilhelm Kiister.
N.° 109.475 — Soldagem ~Orna
com arco elétrico — Requerente:..AIR'
— Reduction Company, Incorporation.
N.° 109.511 — kparelho elétrico
para medida e contrOle e prensa de
vidro encaixando o mesmo Requerente: Vidros Corning Brasil S.A.
N.° 109,554 — Processo para por
em serviço células para eletrólise de
alumínio com enódio de auto-cozimento e pino alimentador de corrente -Requerente: Aluminium Industries
Aktiengesellscha ft.,
N.° 109.680 — Processo para a fa-.
bricação de condensadores elétricos impregnados — Requerente: Siernena és.
Halske Aktiengeseischaft.
N.° 109.681 — para ma.
nutenção das pro priedades de ondensadcrres com abertura trespassan e„ não
i

I
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N. 110.492 - Processo para ciaN. 137.872- Ferenc Tamás Cum- N. 117.492 - Minnesota 1V1ining
ção de zonas isentas 'de metal e ele- pra a exigência.
And Manufaaturing Company .
mentos portadores metalizados de maN. 138.002 - Material ' Eletrico p ra ,a exigência.
a
terial Isolante. Requerente - Siem= Universal Ltda. - Cumpra a exigênN. 110.091
Demosten.s Alves os
cia.
Halske Aktlengesellschatt,
Cunha - Ctu pra a exigênáa.
N. 138.004 - Benedito José Tavares
N. 110.542 , = Esquema de circuiN. .108.846 - Atraco Diodati
tos para linhas de teletipo que operam Leite -r- Cumpra a exigência.
Cumpra a exigéraia.
N. 138.005 - Osmano Bellinetti - - N. 112.382 - James North 5Scdna
em duas direções de tráfego. Requerente - Siemens Halske Aktieng- Cumpra a exigência.
Litnited - Cumpra a exigência.
N. 111,383 - Eugen Alexander NI- N. 112.641 - Compagnic Française
sellschaft.
_
Matières Colorantes - Cumpra a exiN. 110.618 - Circultamento para tzsche - Cumpra a exigência.
N. 111.990
Bernhard Grosa - gência.
tráfego. direto em instalações de teleN. 136.891
tipo COQ seletores automáticos. Re- Cumpra a exigência.
Rubens da Costa
N. 113.141 - Maquinaria reata Drumond - Cumpra a exigência.
querente - Siemens AktiengsellsDei Norte da EsPafia S.A. - Mausksa N. 137.722 - La T. lemecanique
chaft.
ElectrIque - Cumpra a exigência.
N. 117.235 --Processo para peça - Cumpra exigência.
N. 113.134 - Maquinaria Textil Dei
N. 137.723 - P. Fanghanel And
dução de fios e folhas de cloreto de
polivinilo e de setis produtos clorados Norte de .Espalia S.A. Maesa - Cum- Company Liimted - Cumpra a exigênpra
a
exigência.
cia.
subseqüentemente. Requerente - VE
N. 113.250 - Vinicio Soares de
13 - Farbenfabrik - Wolfen.
N. 137.726 - Esso Ressearch And
• N. 117.527 - 1VIatéria plástica e Figueiredo - Cumpra a exigência,
Enginnering Company - Cumpra a
N. 113.277 - Arneo Nen Arthur exigência.
processo para sua fabricação. RequeAsplund
Cumpra
exigência.
rente - Juan Mauricio Grandr.
N. 137.906
Georg Nov.ky •Jr.
N. 113.304 - Walter Reineis - - Cumpra a exigéacia.
N. 72.303 - Processo e dispositivo
Cumpra
a
exigência.
para o tratamento e especialmente lã
N. 137.916 - Hermorlon Limited H.
N. 113.321 - Augusto 'Machado Sa- Cumpra a exigência.
N. 110,531 - Secador Rápido. esterelizaçáo de fluidos. Requerentes
N. 138.097
- Jean Leoa Justin \relias e Puig raiva - Cumpra a exigência.
Jaime Ferrada Requerente - Amo Andreas.
N. 113.753- Bata Limited - Cum- Cumpra a exigência.
N. 110.719 =. Processo de produ- Lorena° Casanovas.
N. 94.573 - Aparelho para a zoa- pra a txiçjência.
zir uma zona altamente dotada 'em
N. 117.737 - Walker Manufactu- N. 138.104 - Antonio Ferreira das
corpos send-condutores, Requerente - clusão permanente de poços. Reque- ring Company - Cumpra a exigên- Neves - Cumpra a exigência.
Siemens Schu Ckertwerke Aknengells- rente - jersey Production Research cia.
N. 138.108 - Joaquim Reis de SouCo.
chaft.
za - Cumpra a exigência.
N. 118.145 - Farbenfabriken BaN. 103.834 - Aperfeiçoamentos em
N. 138.196 - aauseppe Dl Sessa N. 89.571 - Aperfeiçoamentos em
processo e dispositivos para a Insta- processo de produção continua de ros- yer Aktiengs-llschaft - Cumpra a exi- Cumpra a exigência.
lação de bainhas difusoras em silos ou cas por 1.0:agem a frio e respectivo gência.
N. 138..207 - Z,ozimo Dornelles N. 118.146 - Farbenfabriken I3a- Cumpra a ..e*gancia.
armazéns servindo para armazenagem aparelho. Requerente - Akashi Sel.
yer
Aktiengesellschaft
Cumpra
a
exide materiais granulares, e em parti- sakusho Ltd.
N. 138.208 - Cyro Francisco Magência.
Guiar de cereais.
cedo Fernandes - Cumpra a exigênN. 1' 0.909 - Processo para a
N.
119.218
-Pittsburgli
Plate
Glosa
cia.
Requerente - Jacques Maho,
obtenção de queijo cortável ou duro
N. 103.834 - Apeileçoamentos em sem casca. Requerente -. ..Darex Ak- Company - Cumpra exigência.
N. 138.208 - Cyro Franc:sco- MaN.. 119.219 - Pitt. burgh Glass Ccm- çado Fernandes - Cumpra a exigênprocesso e dispositivos para a insta- tiengsellschaft.
••
pany - Cumpra a exigência.
cia.
laço •de bainhas difusoras em silos
N. 136.506 - Jose Rodolpho Pi- N. 138.257 - Amparo S.A. AorlMODELO DE UTILIDADE
ou armazéns servindo para armazenanheiro Lima - Cumpra a exigência.
DEFERIDO cola e Comercial Ltda. - Cumpra a
" gem de materiais granulares, e em
N. 137.791 - Fredrik Wilhelm An- exigência.
particular de cereais. Requerente ton
Kurz
e
Sverre
Wikne
Cumpra
N. 93.690 - Ntivo modal° de peN. 138.269- Antonio Gomas Casarques Maho.
cilíndrica de, escoamento para a exigência.
telo - Cmno-a a exigência.
N. 104.909 - Revestimento para neira
N. 138.033 - Gerino Guimarães - N. 138.325 - Stenio Maracy. Dode fa- maquina.i na fabricação de celulose
Pe sos e semelhantes e processo
pnetimatiques papel, papelão, cartonagens e produ- Cumpra a exigência.
mingues - Cump-a a exigência.
bricá-lo. Requerente
N. 138.116 - Affonso do Prado
- 6 Caoutchomue - Manufacture 1(1e- tos semelhantes. Requerente O. DorEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
A.G.
Seabra - Cumpra a exigência.
ber Colombes.
PESQUISAS
N. 138.164 - Bellini de Faria N. 109.486 - Aspirador de pó.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
Cumpra a exigência.
Dia 29 de abril de 1963: •
Requerente -- Aktiebolaget Electrolux.
IND=FERIDO
N. 138.175 - Rodolpho Fernando
N . 109. 830 - Proèesso .e disposiNotificação
N. 110 477 - Pulverizador para - Goemann - Cumpra a exigência.
tivo para regulagem de um secador
N.
138.181
Arndt°
Mariano
Uma
vez
decorrido
o prazo de re.
para massas alimentícias. Requerente inseticidas. Requerente - Artstóteles
curso p 4evisto pelo artigo 14- da Lei
Cumpra a exigência.
Z4loripes de Lima.
- Gebruder • -- Buhler.
N. 75.237 - Corna° Pértica Camps ri.° 4.048 ele 29-12-61 e mais Dez Ima
N. 109.887 - Roda Ancinho. Re.
Wgêncins
S.A.,
Industrie e Comércio - Cum- - para eventuais juntadas de remir.
querente - C. Van Der Levy N.V.
sos, e do mesmo não se tendo valido
pra
a
exigência.
Mauro Camargo de Bueno OpoN. 109.964 - Revestimentos abranenhtun interessado, ficam notificaN.
105.974
José
Carlos
Miranda
sivos flexíveis. Requerente - Nor- ente do têrmo 122.559 --- Apresente de Souza - Cumpra a exigência.
dos os requerentes abaixo mencioprocuração.
nados a com parecer a ate Depenama Company.
N.
106.092
The
.Goodyear
Tire
Victorino Filho 8 Filhos - Opoente
a fim de efetuarem o pagaN. 110 100 - Rele - Mono-bobi6 Rubber Company - Cumpra a exi- mento,
mento da taxa .final con cernentes a
na polarizado. Requerente - Stemens do têrmo 101.037 - Privilégio de in- gência.
expedição dos respectivos certificados
venção - Cumpra a exigência.
Halske Aktiengelsellschaft.
N. 109.275 - Sdáo Mancz e Hans dentro do prazo de Sessenta _Dias -.Termos:
N. 110.101 a-- Cálvula Ter/abai:
na forma do p arágrafo único do arN. 94.090 - Condecticut Filter Cor- Gauik - Ct n, n a exigência.
ca, Requerente - Slemens Halske
N. 109.414 - Leyman Corporation tigo 134 do Código da Propriedade
poration
Cumpra
exigência.
Aktiensellschaft.
Industrial.
N. 96.169 - Canadian Industries - Cumpra a exigência.
N. 110.102 - ProcCsso para fabri- Limited
N. 109.566 - Indelpa S.A. IndusCumpra
a
exigência.
MARCAS DEFERIDAS
car, condensadores elétricos enrolados,
N. 107.637 - Imperial Chemical trial Elétrica Paulista - Cumpra a exiem . particular. condensadores de pe- Industries Limited --a_ Cumpra a exigên- gência.
N. 293.209 - Embl
quenas dimensões. Requerente -- SieN. 111.665 - Amo Schaedlich - tinge Ma nufacturingemática
Co. - c l asse 8.
cia.
Hilrke Aktiengessellschaft.
men ,:
Cumpra a exigência.
N. 312.962 - Santa Bárbara
N. 117.091 - Jose Appolinarlo Ro- N. 115.080 - Continental 011 com- Cia. Fiação e Tecelagem Santa BárN 110.140 - Aperfeiçoamentos em
pany - Cumpra a • exigência.
ou r^lativos a clisowitivos telefónicos. drigues - Cumpra a exigência.
bara - classe 34. (Com exclusão de
Pecit:--Pute flri“.11 Tekecommunica- • N. .119.910 - Fujisawa: Pharrna- N. 115.588 - The Electric Storage telas para cinemas e a marca de
ceutical Co. Ltd. Cumpra a exi- Battery Co. - Cumpra a exigência. terceiros Congoleum)
tioc- Research Litnited.
N. 116.769 Carlos Mout - Cum- N. 358.012 - Lar-5
N 110.1 :4 - lk/fanque1ra e :have gência.
Brasil - Ar.
N. 134.386 - Adyles Carvalha Ma- pra a exigência.
naido da Silva Carvalho
cotrutacio . a; cl ' corrente e14trica. Re- classe 32
Cumpra
a
exigência.
N.
117.300
Darcy
Dias
Duarte
(Sem
nhães
ex clusividade da expressão:
qu---nte - The Hoover Co.
N.
137.033
General
Anilina
&
Brasil, isolada:nente).
- Cumpra a exigência.
Il. 110.184 - Processo em lami
Rer"-ren N- -- The Goodyear Fila Corporation - Cumpra a exigên- N. 122.213 - Metalurgica Heleny N. 365.493 - E m blemática - De
Ltda. Industria e Comercio - Cum- ataillus Comércio e Indústria de Roucia.
•
R/43,er Company.
N. 137.841 - Eltronik - Industrie pra a exigência.
pas S.A. - classe 86.
N 110,1R7
Relè - de Contac- e ComZrcio
de Artigos Eletrónicos Ltda. N. 105.887 - Union Chimique Bel- N. 373.185Minha
- Domingos
ta,. de tl n t--• nro'c'n-. Requerente Marques Lir Cia. - classe 48.
Cumpra a exigência.
ge S.A. - Cumpra a exigência.
"-g/na..
"
S•
N. 137.843 - Guliiver S.A. In- Rohm 8 Hans Com- N. 375.363
Danka - Francisco
N, 110,189 - Processo para evi- dustria e Comércio Cumpra a oca, N. 109.781
Simões Florio
classe 11 (Com ex.
pany------ Cumpra a exigência.
or*-1 --"n cie
t,r
clusão de q uadros
N.
118.162
Farbenfabriken
Ba
para bicicletas). •
IINV.!‘ r••••%•;itfpeo. géncia
Gualda Ju- yer Aktiengsellschaft - Cumpra a exi- N. 388.260 - PL -_ S.A.
N.
137.847
Oetavio
reg de • ebw, I• b; q equ-rente - Ara
Indústria e Comércio de Refrigeranior - ...timpra a exigência.
geucia.
ção - clame 6.
cumulatorea Fabrik Aktiengsellsenaft.
afixados na passagem, através de uma
Requerente:
parede de blindagem
Hiske Aktiengesedschaft.
Illernens
N.° 109.699 - Aperfeiçoamento em
eapacitores elétricos e arranjo de tecIniciei para este. - Requerente: General Electric Company. N. 109.712 - Manga Elástica para a conjungação de motor com uma
ventoinha helicoidal. Requerente halo
N. 109.719 - Dispositivo trensportador de tubo flexível. Requerente
André Taupin.
N. 109.953 - Precipitador elétrico
Requerente - Continental Caffion Co.
N. 109.952 - Condensador eletri*o com envólucro de um material tendo um coeficiente de difusão relativamente elevado. Requerente - Simens
é Halske Aktiengesellschaft:
N. 110.408 - Processo e dispositivo para gravaçao magnética de som.
Requerente - Telefunken G.MM .B.
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•
N. 388,265 - Platzer - Plast.lekr
N. 415.100 - S.A. Fábrica de'
n.° 158.153 - Anote-se a transfeSparcatron Manufacturing Limitei
13.A. Indústria e Comércio de Re- 1 Produtos Alimentícios Vigor - Pros- rência.
- no pedido de averbação de contratip
frigeração - classe 6 (Com exclusão siga--se como marca genériCa
Editebra Leito Brasileira S. A. :- na marca n.° 166.443‘- Apresente ca.
de anéis obturadores e molas de váj- N. 416.307 - Aço Torsima S.A. transferência para o seu nome da na:ar- chê,
Vulas e matéria-prima).
- Prossiga-se com os exemplares.
N. 389.404 Shalon Salomão N. 416.308 - Aço Tonina S.A. - ca Amigo da Infância n.° 159.353 - • José Desiderio da Silva - junto à
Anote-se a transferência.
aaarca n.° 185.506 -.Satisfaç
Schwartzman - classe 32 (Conside- Prossiga-se com es exemplares.
Ornar Amaral - transferência para éia.
rando-se periódicas e --expressão peN. 416.378 - Rodoviário Mano a
Cia. .Nacional de Artefatos Metálico,
Mano Ltda. - Prossiga-se cem os o seu nome da marca Mortock númeriódicas).
N. 444.028 - Alsylax - Dr. Tho- novos exemplares, excluindo das eti- ro 182.622 - Anote-se a transferência. Almec - junto às marcas número*
mae GMB - classe 3.
Indústria de Condensadores Lotear 20..563 - 201.987 - 203.342
quetas Indústria Brasileira. • t
N. 404.287 - Nartasina - LaborN. 416.693 -)Transportadora Vi- aetti BMV Ltda. -. pede para ser ano- Satisfaça exigência.
terápica Bristol S.A. Indústria Quí- la Prudente Ltda. - Prossiga-se tada na marca BMV ri.° 268,587 a alLab. Hemofarma Ltda. - junto à
mica e Farmacêutica - classe 3.
com os novos exemplares. .
teração de nome - Anote-se a altera- marca ri.° 218.077 - Satisfaça oxidar
N. 404.288 - Tollex - Laborai
terápica Bristol S.A. Indústria e EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE ção de nome.
Estabelecimento Mecânico Tupan S. , Morganite Crucible Limited - jun..
TRANSFERÊNCIA •E LICENÇAS
Farmacêutica - classe 3.
A. - transferência para o' seu nome to à marct n.° 265.313 - Satisfaqa
N. 404.596 - Rontyl - Laboratóda marca Tupan termo 125.185 - exigência.
Dia 29 de abril -de 1963
rio Léo do Brasil S.A. - classe 3.
Anote-se a transferência.
Alcyr Woitexen - junto ao termo
N. 404.608 - A M a - Indústria
Transferência
Nome
e
Alteração
de
.
n.° 405.744 -- Satisfaça exigência,
e Comércio de Carnes A M R Ltda.
Drogaria
Natal
Ltda.
pede
para
.... classe 41.
de Titular de Processos
ser anotada no titulo Farmácia ...Natal
Diversos
N. 373.463 Exmall -- ExportaMartini ta Rossi SPA pede para termo 458.125 a alteração de nome - ; Frigorifico Armour do Brasil
dora e Importadora E'xmall Ltda. - ser anotada nas marcas Ilertros núme- Anote-se a alteração da nome.
S. A'
- no pedido de transferência na marClasse 4.
Café
Ernilinho
Ltda.
transferencia
ro
152.048
Rossi
n.°
153.350
N. 404.571 Cario e Canarin ca 145.668 - Arquive-se o pedido 41p
Ubirajara Ignacio da Silva - clas- Martini n.° 158.330 - Rcssi número para o seu nome da marca Emilinho transferência por falta de cumprimente
159.222 - Montelera n.° 163.018 - n.° 421.523 - Anote-se a transferên- da exigência.
se 32.
N. 404.708 - Emblemática - La- as alterações de nome - Anotem-se as cia.
Dirceu Bruni de Oliveira - na pedi- '
nifício Sulriograndense S.A. - clas- alterações de nome.
Hermanny Indústria e Comércio HIC do de transferência no termo 409.698
se 23.
Webcor Inc. - pede para ser anota- S. A. - transferência para o seu nome - Arquive-:se o pedido de transferênN. 404.709 - Emblemática - Lanifício Solriograndense S.A. - Cas- da na marca Webcor n.o 151.555 a al- da marca Guri termo 421.529 - Ano- cia por falta de cumprimento da (uigência.
se 24. (Cora exclusão de mortalhas). teração de nome - Anote- se a altera. te-se"a transferência.
Meca Indústria e Comércio de Café
N. 404.710 - Emblemática - La-; ção.
Adipel Auto Distribuidora de Peça*
niticio Sulriognuidense S.A. - clasPilot Pen do Brasil S. A. indústria Ltda. - transferência para o seu nome S. A, - junto ao termo 420.051 '
se 36.
númee Comércio - pede para ser anotada da marca Café Caçulinha -terrno
Nada há que deferir quanto ao pedida
Manta na marca Pilot n.° 153.507 a alteração ro 421.593 -- Anote-se a transferência. de anotação de alteraçãO de nome por
N. 404.712 - Suamy
Me.° Santos:- Confecções - classe 36. !de nome - Anote-se a alteração de
, se tratar de noite comercia/.
Exigências
N, 404.783 - Decorplast - De- nome.
Drogaria Nati/. Ltda. - junto ao
corplast Pisos e Revestimentos PlásLaboratórios
Farmacêuticos
Vicente
Endo Laboratories Inc. - pede para Amato Usafarma S. A. - no pedido de termo 458.129 - re'ada há que Mear
ticos Ltda. - classe 28.
N. 404.792 - Realtex Indústria e , ser anotada na marca Reductosan nú- transferência na marca Biodina núme- quanto ao pedido de anotação de alteraçãq de nome por se tratar de nom*
Comércio Realtex Ltda. - classe 24. Imero 156.143 a alteração de nome - ro 150.507 - Satisfaça exigência.
. comercial.
N. 404.796 - Plastomar Indústria Anote-se a alteração de nome.
Herodent
Inc.
junto
ao
termo
núde Plásticos e Borracha ,Plastomar
Schering Corp. - transferência para
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Ltda. - classe 39.
li o seu nome da marca Inhiston núme- mero 344.197 - Satisfaça -exigência.
DE PRORROGAÇÕES
N. 404.797 - Ibra Ibra Imp. ' nu 157.457 - Anote-se a transferência.
Vinhos Coroado S. A. - no pedido
Brasileira de Máquinas Ltda. Adega
do
Sertão
Ltda.
transfede
,
aerbação
de
contrato
na
marca
núDia 22 -de abril de 1963
classe 17.
N. 404.806 - Norfol - Artefatos rência para o-seu nome da marca Uno- mero 157.863 - Apresente clichê.
•
Exigências
Nado/ Ltda. - das- .
-de Latex
se 37.
N.° 581.890 - Crisostomo Cruz is . N. 404 808 - Norfol - Artefatos
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
de Latex Norfol Ltda. - classe 36.
N.° 581.947 - Hutcheson 8s Cia.'
Moveluz - MetalúrN. 404.815
Ltda. - Satisfaça exigência.
gica Moveluz Ltda. - classe 40.
N.° 581.949 - Amen:ice Corp. Textil
N. 404.826 -- Bertloga
Sa tisfaça exigência.
1
Bertloga Ltda. - classe 24.
NOME COMERCIAL Dk.rtatIDO N.° 581.952
Nautec
Corp.
SaN. 404.775 - Sirina Materiat
tisfaça exigência.
Elétricos e Hidráulicas - Ltda. N.° 582.030 - Broadwalf Lanche
Materiais Eléte•icos e HlSIRMA
Ltda.' - Satisfaça exigência.
9
3).
dráalicos
Ltda.
(art.
109
n
N.°
'Fáb. de Móveis São
N. 404.919 - Ortopedia e Reabili- 582,098
VOLUME 1
Banto Ltda. - Satisfaça exigência.
tação Médica Ltda. - Ortopedia e
N.° 582.254 - A. M. Santos Cia.
Reabilitação Médica ' Ltda. - (art.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
- Satisfaça exigência.
309 n. 3).
N.o 582.286 - José Joaquim de OliLeis de faaelro a março
TI 11114 DE ESTA3ELECIMENTO
veira-'&
Cia. - Satisfaça exigência.
DEFERIDO
Divulgaçko n° 889
N.0 582.353 - O Ministério do CoChit

k-

1

COLEÇÃO DAS LEIS
1963

136

N. 370.73. Transsexchange --Cambio e Turismo Transexcha.nge

Preço: Cr$ 400,00

Ltda. - clame 33. - (art. 117 n, 1
com exclusão das expressões e, outras locais).
EXIGÊNCIAS

N. 404.773 - Tecelagem Ibirapuera S.A. - Satisfaça exigência.
N. 405.410 - Vicente Midea e
Luiz Medeia - Satisfaça exigência.
N. 434.266 - A ---P 1 Artefatos
Pla:sliens Industriais Ltda. Satisfaça exigência.
N. 360.251 - Brasitrade B.A. Indústria e Comércio - Satisfaça exiter ria .
DIVERSOS
Pretas Gota Auto
N. 316.1 1
Fartes S.A. - Prossiga-se com
a•
axemp'.ares.
. N. 371 841 - União Brasileira Distribiddora de Tecidos Ltda. - Preselga-se,com o requerente estabeleci-1
4lo em Minaz Gerais, Belo RorizeMte+
e demais Estados do Brasil.

*

-

VOLUME- 11
ATOS DO PODER EXECU TIVO
Decretos de janeiro a maro
Divulgaçáo n' 890

Preço: Cr$ 1.500,00
•

A VENDA

Seção de Vendas: Av. Rodrigties Alves,
Agência f: Isdinistério da Fazenda

OS

Atende=s'e a pedidos rtlo Serviço de Reembõlàk, Posta'.

1

.

1

mércio Indústria e Marinha Mercantis
- Satisfaça

N.° 582.353 - American Internou°.
nal Underwriters Representações S.A.
- Satisfaça exige
N.° -582.538 - EclitOra La Selva
S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 582.541 - Editélra La Selva
S. A. - Satisfaça exigência.
N.o 582.542 - Indústria Brasileira
de Bombas Hidráulicas Refoga S. A.
a,- Satisfaça ex
i gência.
'N.° 582.566 - Fabrique d'Horlogerio La Vedette - Satisfaça exigência.
N.O 582.682 - Manufatura de Tapetes Santa Mera 1ca Ltle. - Satisfaça '
exigenciaa •
..•
N.°_ 582.763 - Ferreira .Rabelo
Cia. Ltda. - SaliSfaiaa exigência.
N.° 582.767 - Perl.oStOrie Gelia Li.a-atada - Satiç.r,,ca
.
' N.°,582.877
E;ir ,mes Murray
do Brasil S. A.
É;Srrnaçêuticoe •
Satisfaça exigência.
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N. 582.879 - S-c:été Anonyme des
N. 3 5ta1.L87 - Baaaijel - American
• Anciens Etablissements J. M. Paillard Reine zroLt.s arp. - classe 3 -. Satisfaça exigência.
1 PM;. --u o registro.
.
N,° 582.906 - Laiaaratórios BalciasN.' t J1.9ata - Orcductos Salasem
earri S. A. - Satisfaça exigêacie.
balasen Ltda. - classe 8
N.° 582.908 - J. R. Geigy S. A. - - iata
o registro.
Satisfaça exigência.
NP ja1.948 - Lux - The ChloriN.° 582.913 - Myrta S. A. Ind. e da .aiectrical Storage Co. Lirnited
Comércio - Satisfaça exigência.
ciasae 3 , - Prorrogue-se o registro.
N.° 582.925 - angersoll Rand Co.
N.° 3.31.!)54 - Vesperone - Union
- Satisfaça exigência.
Cli.rnue Beige S. A. - classe 3 N.° 582.933 - Saallworth Paio Pro- Prorraaaa-se o registro.
ducts Co. - Satisfaça exigência.
N.° S32...55 - Carmetosa - ProN.° 583.;,07 - Maidenform Inc. - duto.; Qu mazos Ciba S. A. - classe 3
Satisfaça exigência.
.
- P‘ar:ogue-se o registro.
N.° 583.100 - British American
N.° 582.25G - Coaguleno - ProduTobacco Co. Limited - Satisfaça exi- tos Qurnicoa Ciba S. A. - classe 3 gência.
Pror.ague-se o registro.
N.° 583.101 - Endo Labcratories
N.0 532.257 --a Agomensina - ProInc. - Satisfaça exigência.
di.oaaa Qu.m . cos Ciba S. A. - classe á
N.° 583.108 - Earl() Laboratories - Pro:augue-ne o registro retificando-se
Inc. - Satisfaça exigência.
a data para 13-7-53.
N.° 583.188 - Attilio Buneo Savi
N:o. 582.258 - Sistomensina - Pro- Satisfaça exigência.
dutca Qa.micos Ciba S. A. classe 3
N.° 583.230 - Guedes & Cia. Ltda. - Pro:rogue-se o registro retificando-se
- Satisfaça exigência.
a deite para 14-7-53.
N.° 583.238 - Usina Santo macio
NP 582.267 - Hydrofugal - ImS. A. - Satisfaça exigência.
pero_ bilieadora Retracua Ltda. N.° 583.288 - Distilaria Niagara • classe 1 - Prorrogue-se o registro com
S. A. - Satisfaça exigência.
averbaçJ.o de contrato a favor de IsoN.o 583.346 -- Do Fo ria 8a Cia. lar/len:as Modarnos Ltda..
Ltda. - Satisfaça exigência.'
. N.° 532.268 - Antabus N.o 583.347 - D3 Faria 8s Cia. Dumsz Damex Ltd. - classe 3 ' Ltda. - Satisfaça exieência.
• Pror:ogne-se o registro.
N.° 582.269 - Nectox Leivas
Diversos
Leite .S, A. Indústrias Químicas e BioN.° 581.884 - Cia. Usinas Nacio- lógicas - c'o sse 2 - Prorrogue-se - o
nais - Aguarde-se.
real:atro.
N.° 582.557 - Cervejaria União e
N.° 582.287 - Glória
José JoaUltramarina Ltda. - Aguarde-se.
quim de Oliveira & Cia. - classe 42
N.° 581.928 - Marmararia Roma - Pr-rrogue-se o registro.
Ltda. - Aguarde-se.
N.° 532.331 - Neo Tussil - Lab.
Na. 582.214 - 582.215 - Kibras
Baldassarri S. A. - ci. 3 - ProrS. A. Basculantes - Aguardem-se.
N.o 582.216 - K.bras S. A. Bas- regue-se o registro.
• N.° 582.332 - Glycon - Lab.
culantes - Aguarde-se.
N.° 582.265 - Impatmeabilisadora Baldassarri S. A: - cl. 41 - Prorrogue-se u registro retificando-se a
Retracua Ltda. - Aguarde-se.
N.o 582.334 - Leb. Frre-aaquion dota para 4.5.53.
N.° 582.354 - Rego - The BasLtda. - Aguarde-se.
Blo sing Co. - Cl. 11 -- ProrUltramarina Ltda. -Aguarde-se.
N.° 582.573 - A Esplanada Rou- rogue-se o registro.
N.° 582.355 - Viking - The Vicpas S. A. - Aguarde-se.
NP 582.575 - Guarda Móveis Gato taulic Co Limited - cl. 11 - Prot.:
rogue-se O registro com exclusão de
Preto S. A. - Aguarde-se.
N.° 582.811 - Josefina Antonio lâminas ou falhas de serra.
Scagliarini - Nada há que deferir uma , N.° 582.356 - Abbo Liter
vez que o reg. 187.418 está em vigor Abbott Laboratories - ci. 3 .- Prorrogue-se o registro contrato de exploate 17-8-66.
N.° 583,213 - Borg Warner Corp. ração a favor de Abbott Laboratórios
; Brasil Ltda. - Aguarde-se.
NP 583.345 - De Faria & Cia. Li- ; N.° 582.357 - Rambler - Amemitada - Aguarde-se.
i rican Motors Corp - cl. 21 - Prorrogue-se o registro.
•
Prorrogação do Marca
N . ° 582.539 - Lincam Kelly InN.° 494.556 - Lida - Soc. Mecâ- dústria e Comércio Ltdai - cl. 1 nica para Indústria e Lavoura S. A. Prorrogue-:e o registro.
- classe 11 - Prorrogue-se o registro.
40 - Opaxite - Vitrais
N.° 582.5'
N.° 545.487 - Emblemática - Contado Sorgenicht, S. A. - cl.,. 14
Araujo Costa S. A. Tecidos e Armari- - Prorrogne-se o registro.
nho - classe 23 - Prorrogue-se o reN.° 582.544 - Revelação Gegintro.
naro Garrido Espinosa - cl. 49 N.° 540.908 - Scatt's Emulsion - Prorrogue-se o registro.
Beecham Proprietary Medicines LimiN.° 582.545 - Belimpex - Beted - classe 3 - Prorrogue-se o re- limpes Importação Exportação e Registro.
presentações Ltda. - Cl. 38 N.° 533.010 - Otose - Arnaldo Prorrogue-se o registro.
Lopes - classe 3 - Prorrogue-se o reN.° 582.555 - Rovac - Amerigistro.
can Cyanamid Co - cl. 2 - ProrN.° 581.864 -,- Standard - Cia. de rogue-se o registro.
Tec= dos Sergio Gaspariar - clasqe 37
N.° 582.556 - Phenoxadrine
- Prorrogue-se o registro.
ritnl Myers Co - cl. '3 - Prorroa-- N.° 581.885 - Wyclase - Ameri- gue-se o registro averbação de contracan 1-fome - Products Corp. - classe to de exploração a favor de Bristol
número 3 Prorrcgus-se o registro Labor S. A. Indústria Química e
c-a, averbação de contrata de explora- 7-manceutica. •
favor 'de.,Irri•:' N.° 582.561 - Palha de Aço Cac-•-ataura Warth S. A.
c ; Produtos Químicos Fontou: 531.886 - Exa:b . . American rn S. A. - cl. 46 - Prorrogue-se
Han. Products Corp. - classe 3 - o registro cora prazo de vigéocia até
Prorrogue-se o
•
I 30.4.73

N.° 582.562 - Agrofon - ProN.° 582.786 - Minuano Mio
dutos Químicos Fontoura S. A. - nuano S. A. Veículos e Mãquinae
cl. 2 - Prorrogue-se o registro, re- Agrícolas - cl. 39 - Prorrogue-se
tificando-se data para 30.4.53.
o registro.
N.° 582.563 - Emblemática N.° -582.787 - Minuano - Mi'Ernesto Netigebeuer S. A. Indús- nuano . S. A. Veículos e Máquina*
trias Reunidrs - classe 41 -,- • Pror- Agrícolas - ci. 47 - Prorrogue-se
rogue-se o registro 'retificando data o registro. .
para 8.7 .53.
N.° 582.788 - Input - Indústria
N.° 582.564 - Detroit Ameri- Nacional para Utilidades Técnica*
can Radiator & Standard Sanitary Input Ltda. - cl. 8 - ProrrogueCorp - cl. 8 - Prorrogue-se o re- se o registro. \
gi tro.
N.° 582.792 Tellep - Marcel
N.° 582.580 - Cyclospasmol - N. Alexandre Bellet - cl, 6 -a- ProrroV. Koninklijke Pharmaceutisch Fa- gue-se o registro.
brieken vila Brocadesstheemen &
N.° 582.798 - Emalit Vulcão Phartnacia - ci. 3 - Prorrogue-se Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizee
o registro com contrato de exploração S. A. - classe 1 - Prorrogue-se o
a favor de Laboratório AndrOmaco registro.
S. A.
- Vulcolatk - Fáb.
N.° 582.603 - Gardy Societe Vulcão de Tintas e Vernizes S. A.
Française Gardy - cl. 8 - Prorro- - cl. 1 - Prorrogue-se o registro.
gue-se o registro.
N.° 382.878-- J. M. Paillard
N.° 582.755 - Kibon S. A. - - Soc. Anonyme das AncienS EiabIndKstrias Alimentícias - Foguinho liss(ments J. M. Paillard - cl. 1
cl. 41 - Prorrogue-se o registro. - Prorrogue-se o registro, retifican•
N.° 582.756 - Foguinho Kibon do e data para 4.2.53.
S. A. Indústrias Alimentícias - cl.
N.° 582.884 - Emblemática 43 - Prorrogue-se o registro
Instituto Medicamenta Fontoura S.
N.° 582.757 - Noblesse - Te- A. - cl. 3 - Prorrogue-se o regiscidos Iguaçu S. A. - cl. 23 - tro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 582.937 - Irgalan - J. R.
N.° 582.758 - Decorit - Ecopel Geigy S. A. - cl, 1 - ProrrogueEmpresa Concessionária de Produtos se o regietro.
N.° 502.912 - Cariai Cia. Ca.
S. A. - ci. 40 - Prorrogue-se o
registro.
rioca Lioustrial - classe 1 - Prrogua.
N.° 582.759 - Clayton - Clayton se o registro.
Manufacturing Co - cl. 8 - ProrroN.° a82.923 - Salidex - Sociétá
gue-se o registro.
des Verreries Industrielles Reunias du
N.° 532.761 - Gostosona - Pan Loin Sovirel - classe 14 - ProrrogueProdutos Alimentícios Nacionais S. se o registro.
N.° a82.926 - Quotane - Smith
A. - cl. 41 - Prorrogue-se o regisKiine
Lis e'ren.ch Laboratories - classe
tro.
.,
NP 582.762 - Kerrick - Clayton numero 3 - Prorrogue-se o registro
iáincfacturing Co - cl. 6' - Pror- com averoação de contrato a favor da
rogue-se o registro.
Smith Mine tis French Inter American
N.° 582.765 - Cia. Industrial de Corp. e de Cia. Industrial FarmacêutiConservas Alimentícias Cica - Ves- ca.
N.° 582.929 - Bentox - N. V. Phiperal - ela. 41 - Prorrogue-se o registro.
nps Duphar - classe 2 - Prorrogue.
N.° 582.768 - Ruffino - Societa se o registro.
Per Azioni Chianti Ruffino - cl. 43
N.° 583.008 - Confeti - Kibon
- Prorrogue-se o registro retifican- S. A. - Indústrias Alimentícias - cl.
41 - Prorrogue-se o registro.
do-se a data para 9.9.53.
N.° 583.009 - Confeti - Kibon
N.° 582.769 - Loewy Engineering
Co Limited - cl. 6 --.. Prorrogue-se S. A. Indústrias Alimentícias - cl. 43
o registro.
- Prorrogue o registro.
N.° 583.013 - Sinukinha - Kibon
N,° 582.770 - Aparecida - Fábrica de Cigarros Caruso S. A. - S. A. Indústrias Alimentícias - cl. 41
- Prormgue-se c, registro.
ci. 44 - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.011 - Sinukinha
Kibon
N.° 582.771 - Toriba - Soc. Hotel Toriba Ltda. - el. 42 - Prorro- S. A. Indústrias Alimentícias - cl. 43
- 'Prorrogue-se o registro.
gue-se o reeistro.
N.° 583.015 - Cap - Tetracap
N.° 582.773 - São Miguel Bruno Balsimelli Netto - cl. 2 -- Indústria e Comércio S. A. - classe 11
- Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
583.027 - Atuana Société
N.° 582.779 - Kerrick Xleaner
- Clayton Manufacturing Co - cl. Guerlain - cl. 48 - Prorrogue-se o
registro.
6 - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.028 - Furini - Furini
N.° 582.781 - Western - Roupas
AB S. A. Indústria Roupas Profis- Cia. Ltda. - classe 6 - Prorrogue-se
sionais - classe 36 - Prorrogue-se o registro.
N.° 5E3.057 -- Air Float - Keno registro.
N.° 582.782 - Minuano - Mi- nedy Van Saun MFG és Eng. Corp. nuano S. A. Veículos e Máquinas classe 6 - Prorrogue-se o registro.
Agrícolas - el.
N.° 583.058 - Air Swept - KenProrrogue-se
nedy Van Saun MFG 86 Eng. Corp. -.
o registro.
N.° 582.783 - Beanuano - Minua- classe 6 - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.071 - Meselona - Cia.
no S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas -. cl. 7 - Prorrogue-se o re- Fábrica de Tecidos D. Isabel - cl. 23
- Prorrogue-se o registro.
gistro.
N.° 583.072 - Isabella - Cia.
• N.° 582.784 - Minuano - Minuano S. A. Veículos e Máquinas Fábrica de Tecidos D. Isabel - cl. 23
Agrícolas - cl. 21 - Prorrogue-se - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.073 - Jonny - Cia. Fáo registro com exclusão de embreagem
brica de Tecidos D. Isabel - el. 23
o alavanca-câmbio.
N.° 582.785 - MInuano - Mi- Prorrogue-se o registro.
N.° 583.074 - Laneline - Cia.,
nuano S. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas - ci. 31 -2- Prorroeue-n Fábrica de Tecidos D. Isabel --- cl. 23
Prorrogue-se
o registro
• • o •registro.
,
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N.° 583.075 - Tone Vichy - Cia.
N. 416,839 - Detnereal Serra Bm.
N.° 583.287 - Touring - Indústria PRORROGAÇÃO DE FRASE DE ga - Satisfaça ex-gência.
Fábrica de Tecidos D. Isabel -, ci. 23 e Comércio de Bicicletas Calei S. A.
PROPAGANDA
___. p rorrogue-se o registro.
I N.421.167 • - antiustec Artefatij
- classe 21 - Prorrogue-se o registro.
cha Ltda. - Satisfaça ev4
N. 582.543 - J A 8 - Destilaria de Borra
N.° 583.099 - VA - Fábrica de
N.° 583.297 - Artindústria - Ar
Porcelana da Vista Alegre Ltda. - tinchistria de Metais Ltda. - el. 40 Vitória Ltda. - classes 41, 42 e 43 gência.
N. 421.C76
Eapartadora Reit°
- Prorrogue-se o registro.
N.° 583.102 --e Veletaxe - Sodeco - Prorrogue-se o registro.
N. 582.772 - Silex - Silex S.A. :Ltda. - Saaalaça exigência.
s,
cl. 15 - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.299 - Jamarettes - Seara Administração, Comércio e Indústria N.421.877 - Diamantina Antunea
Société de Compteurs de Geneve es - Satisfaça exigência.
Roebuck
S. A. Comércio e Indústria - classe 6 - Prorrogue-se o regis- Linhar
ci. 8 - Prorrogue-se o registro.
N. 422.115 - J.cal Comercial e
tro.
classe
36
Prorrogue-se
o
registro.
.N.° 583.103 - Isto Vaz Um Bem
N. 582.780 - Branja Ype - Fran- Industrial - Satiafaça exigência. .
N.° 583.500 - 10 Sonho - Kibon cisco
- The Coca Cola Export Corp. Munhoz Filho - classes 19, 43 N. 422.1r,3 - A Associação de,
Empregadas na Co.nércio do Rio dó
cl. 43 -- Prorrogueese o registro (fui- S A. Indústrias Alimentícias - cl. 43 e 45 - Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
N. 583.201 - Emblemático - Al- Janeiro - SRA:a:ara exigência.
se de propaganda).
N. 422.134 - Engenharia e CoN,° 583.147 - Sued - Papelaria
N.° 583.301 - Ki Sopa - Kibon fredo'Ferraa de Barros Filho - clas- ; mércio
Eu!er L:da. - ECEL - se.'
Brasil Ltda. - classe 17 - Prorrogue- S. A. Indústrias Alimentícias, ..-cl. 41 se 35 - P.'orrogue-se o registro.
tisfaça exigência,
se o registro, exceto para cadarço.
PRORROGAÇÃO DE NOME
- Prorrogue-se registro.
N. 422.142-- Farid Nicola Khowy
COMERCIAL
N.° 583.148 - Carvorite IndúsN.° 583.302 - Ki Maná - Kibon
ex}gu,c.a.
••
tria de Derivados de Madeira Cateori- S. A. Indústrias Alimentícias - cl. 41
I - N.Satisfaça
422.143 - Faril Nicola Khoury
N. 582.775 - Beneficiamento de
te Ltda. --- classe 1 - Prorrogue-se o I - Prorrogue-se o registro menos 'para
Fios São :rosé S.A. -- Beneficiamen- - Satisfaça exigência.
-registro.
óleos, gorduras de cOcce
to
de Fios São José S.A. --'Prorro- N. 422.1E3 - Tentai Kyrillos S.A.
N.° 583.165 - /MCO - Cia. Im- I N. 583.303 - Silvertone Sears gue-se
j Fábrica Santa Edalges - Satisfaça
o registro.
portadora Sul Riograndense - classe Roebuck & Co. - classe 8 , - Pror- N. 582.790
as duas exigências.
Cia.
Cortidora
.
Cam21 - Prorrogue-se o registro com az- rogue-se o registro.
!
N. 422.15 ,1 - Satur de Cabo Frio
pineira
Cia.
Cortidora
Campinei,
clio.ão de terminais para bateria, cor;Turismo S.A. - Satisfaça exigência
ra
Prorrogue-se
o
registro.
reles para ventilador, terminais, pivots N. 583.344 - Homeopressão de N. 583.284 - Metalaráfica Giorgi das seções.
Faria ts Cia. Ltda. - classe 3 - S.A. -Metalgréfica Giorgi S.A. - I N. 422.155 - Certo Câmera Werk
e topes.
Prorrogue-se o registro.
.Von Der Coima Und Solina - sa..,
Prorrogue-se o registro.
N.° 533.167 - Casa Dias-.- Dias
Martins S. A. Mereantil e Industrial PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO PRORROGAÇÃO DE TITULO DE Vsfaça exigêrcia
N. 422.157 - Peito Jean Laurent
DE PROPAGANDA
- classes 41 - 42 - Prorrogue-se o
1
ESTABELECIMENTO
Tinchant - Satisfaéa exigência,
registro (título de estabelecimento)..
a7matan Barreiros
N. 422.182
582.754
Poeta
da
Carrocinha
N.
N.° 583.172 - Escobar Escobar N9 582.864 - Café e Bar Tangará Satis.faça exirêrc'.a.
S.A. Indústrias AlimentíCafé e Bar Tangará Ltda. - 1 N. 422.187 Diários Associado.
S. A. Indústria e Comércio - ci. 6 - ciasKibon
- classes 1 a 50 - Prorrogue- -Prorrogue-se o registro.
se o registro retificando-se a data classas 41, 42 e 43 - Prorrogue-se Ltda. - Satieaça exigência,
o registro.
-N. 422.1ra - niárics Associados
N.° 583.187 - Bis - Indústrias
para 24-7-960.
Ltda. - Satisfaça e.x;gência.Chocolate Lacta S. A. - cl. 41 - PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
-- N. 422.189 - Diírias Associadea
Prorrogue-se o registro.
EXAME FORMAL DE MARCAS
PROPAGANDA .
Ltda. - Satisfra q exigência.
N.° 583.189 - Cruzeiro - Ribeiro
N. 422.19a - Trafilar Trefilar LiDia 29 de abril de 1963:
Lordes ês Cia. Ltda. - cl. 41 - Pror- N. 582.789 - Taurus Proteção mitada - Satiarat,a exigência.
rogue-se o registro.
Garantida - Irmãos Pedroso & Cia.
EXIGÊNCIAS
N. 422.197 - Hamagus S.A. In.
N.° 583.193 - Ind. Gessy Ltda. - classes 1, 4, 11, 29 e 46 dústria Breai/eira de Tintiese- SaCia.
Usina
Varejão
de
Açucar
e
Layer S. A. - classe 48 - Prorrogue- Prorrogue-se o registro.
Akdol - Opoente do tênn0 414.217 tisfaça exireIncia
se o registro.
N. 422.199 - Teag Comércio e InN. 582.898 - Si Você Tem Auto- - Satisfaça exigência.
N.° 583.194 - Brasmotor - Cia. móvel E' Pregues da Mil, A Melhor N. 407.181 - Soc. Empreendimen- dústria Lter. exigência.
rercantil Becal LiIndustrial e Comercial Brasmotor - Casa do Brasil Mil Importadora Li- to Turístico de Cabo Frio Ltda. - N. 422.5ra
,mitada - Sat ;stsfe, exigência.
• mitada - Mil Importadora Limitada Satisfaça exigência.
el. 4 - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.195 - 13..asmotor - Cia. - classe 21 - Prorrogue-se o regis- N. 410.385 - Laboratório Hélios N. 422.502 - Tivrarr, Importadora
Comércio e In-?fistrla Ltda. - SaLtda. - Satisfaça exigência.
Industrial e Comercial Brasmotor - tro.
tisfaça exieêreie.
classe 14 e- Prorrogue-se o registro.
4../1•n•n•
N. 422.503 - Soc. Importador,.
N.° 583.196 - .t3rasmotor - Cia.
Agro Assai Ltaa. - Satisfaça e]
.„„ Industrial e Comercial Brasmotor géncia..
eeelasse 28 - prorrogue-se o registro.
N. 422.504 - Batista Bonetti &
N.° 583.197 - Brasmoterr - Cia,
ela. Ltda. - Satisfaça exigência,
Industrial e Comercial Brasmotor N. 422.511 - 0Co Reiter - Satiscl. 32 - Prorrcgue-se o registro retifaça exigéncla.
ficando-se a data para 9-9-53.
N. 422.512 - Otto' Reitor - Sa• N.° 583.198 - Brasmotor - Cia.
tisfaça exigUicia.
N. 422.513 - Imobiliária Novolar
Industrial ' e Comercial Brasmotor Mala. - Satisfaça exigência.
• classe 34 - Prorrogue-se o registro.
14: 422.514 - Landry Sales GonMetalúr- N.° 583.199 -.Erwal
çalves - Satisfaça exigência.
gica Técnica Erwal Ltda. - classe 6
N. 422.515 - 422.516 - Cia. In,
- Prorrogue-se o registro.
Lei n.° 4.191, de 21.12-1962
dustrial e Coinerc a/ de Minérios 01N.° 583.212 - Lanova - Verei•
comine - Satisfaça exigência. nigte Trikotfabriken ' Vollmoelier A. G.
N. 422528 - Soc. Técnica Indus- classe 23 - Prorrogue-se o registro.
trial e Lojas 0.;ganizadas Ltda. N.° 583.217 - Ballistol - F. W.
Satisfaça exigência,
Klever - cl. 47'- Pie-negue-se o re. N. 422.541 - Plastoilex Tintas 411
gistro.
Plásticas Ltda. -- Satisfaça exigéne
DIVULGAÇÃO N.° 888
N.° 583.224 - Ekotape - Webster
eia.
Electric Co. -"el. 8 - Prorrogue-se o
N. 422.543 - Publicin S.C. Ltda.
- Satisfaça exigência.
registro.
N. 422.544- José Gimenes Doi
N.° 583.227 - Alwor - Soc. QuíRei Filho - Satisfaça exigência,
mica e Farmacêutica Alwor Ltda. Preço Cr$ -100,00
N.- 422.546. - C.IPE Comércio 111 .
s
classe 3 - Prorrogue-se ti registro.
Importação de Produtos Eletrônico&
N.° 583.237 - Casineia - Casas
- De Ivo Munia, Dantas - SatisMaia S. A. - cl. 21 - Prorrogue-se o
faça exigência.
•
registro.
422.549 - LSaae Kauffriann
N.° 583.240 - Zenith - Usina SalSatisfaça exigéncia.
gado S. A. - cl. 41 - Prorrogue-se o
N. 422.551 - Papelaria Magistral
registro.
Ltda. - Satisfaça exigência. '
N.° 583.278 - Walrnix - Eletro
A VENDA f
N. 422.552 - Palra Administração
Indústria Walita S. A. - cl. 8 - ProrS.A. - Satisfaça exigência
rogue-se o' registro.
N. 422.ees - eeivetti Industrial
•
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
NP 583.279 - m.jrial - AntoS.A. Indústria e Comércio de Máquinas
Escritório - Satisfaça
nio Barbosa - classe 31 - ProrrogueAgência 1: Ministério da Fazenda
exigência.'
se o registro.
N. 422.555 - Mecânica A B J N.° .583.283 - Bleck Out - AntoSatisfaça exigência.
. a
nio Barbosa -- classe 41 - ProrrogueAtende-se
a
pedidos
pelo
Serviço
de Reei:4618o Postal
N. 422.556 •
Dumas milner
se •o registro.
Brasil S.A. - Sat,sfaça exigência.
N.° 583.281 - Pat larca - IndúsN. 422.557 - Pratelaria T:•és
trias de Chocolate Lacta $. A. -- el. 43
trelas Ltd?
Fe'tisfaca ex:eencia.
- Prorrogue-se o registro.
f .,É
o

1
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N.° -439.024 - José Oliveira da t CarIoc Henrique Vax Guimarães (r2/
N.° 422.616 - Serviços Aáreos
N. 422.568 - PritaiCidade Eavas
Ltda. - Satisfaça exigência.
Cruzeiro do Sul S.A. - Prossiga-e. Costa - Prossiga-se incluindo também! ssecfido de restauração na pat
N. 422.581. - Cervejaria. 1510Wnal excluindo os artigos grifados.
na classe.
Y . ° 55.187) - Complete e tuna slb
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° A39.040 - Instituto Brasileiro. ferente A, 4.° anuidade. 1 N. o 438,833 - Wells ManufactuN. 422.562 - Landim Três P0-1 ring Corp - Prossiga-se excluindo al- , de Petróleo - Prossiga-se como indi•
Irmãos Vitetitte (No Ped i do de res.
deres Ltda.
Satisfaça exigência. fanges, ferro comum a carvão peças cada.
tae
sadio na patente privilégio de 11)..
N. 422.563 - António .7. Ribeiro
N.° 439.057 - Karl Heinrich GrOt-1 et ação n.° 56.645) - pague a mula
para o motor de arranque e chaves
Mrtifls - Satisfaça exigência.
se Siestrup - Prossiga-se com .cs . e, restauração.
para lâmpadas de freio.
N. 422.565_- Distribuidora IndúsN.° 439.061 - Somaco Soc. de
tria e Comercio de Artegatos de MeAlfonso Trivellin (No pedido de ter
N.° 438.835 - Presser Industries
tais 7 Visões Ltda. - Satisfaça exi- Inc. - Prossiga-se excluindo bujões. exemplares.
rauração na patente n. 0 57.345)
gência.
N.° 438.846 --e Tapeçarias Dona- Materiais de Construção Ltda. - Pague a multa de restauração.
N. 422.566 - Distribuidora Induz- telli S.A. - Prossiga-se apenas para Prossiga-se como •indicado.
Francisco Valia de Freitas Lima (
iria e COMetio de Artefatos de MeProssiga-se excluindo arandelas e saí,- pe dido- d
tais 7 Visões Ltda. - Satisfaça exi~eiras.
vilegio de invenção n.° 58.511) e.a.
N.° 438.851 - Tapeçarias Donagência.
N.° 439.074 - Th. British Drug Pague a multa da restauração.
N. 422.567 - padaria, ; Confei- telb. S.A. - Pross iga-se apena s Para
taria Penna D'Agua Ltda. - SatisN.° 438.860 - Kinji Suzuki - 1-lousas L'inited - Prossiga-se como
General Motora Corp. (Na peado
faça exigência.
indicado.
Prossiga-se sem exclusividade TV.
de apostila na patente n.° 60.958),
Prossiga-se
como
indicado.
N. 422.569 - Dar e Lanches Be- Faça-se a apostila.
N.° 438.876 - Unista Ind. e CoN.° 438.882 •- Leoveral Pereira
lém Ltda. - Satisfaça exigência das
Prosmércio
de
Auto
Peças
Ltda.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO(
seções. N.° 438.886 - Godinho Costa lk
N.o 422.570
Artes qráficaa Na te siga - se como indicado pela seção.
eProssiga-se
apenas
para
Cia.
Ltda.
N. o 438.871 - Salomon Smillans(Ficam os processos abaixo mente..
cimento Ltda. - Satisfaça exigência.
café.
Prossiga-se como indicado.
nados arquivados)
N.° 422.572 - Bar e Lanches Gar- ky
N.° 438.892 - Aimoié Comércio e
ict Ltda. - Satisfaça exigéricia.
N. • 438.878 - Auto Carrocerias Ind. Ltda.
N.° 47.630 - José da Silva Gul
Prossiga-se apenas para
maries.
Lojas AssumpOo Brasil Ltda. - Prossiga-se excluindo café.
N. o 422.574
montagens de serviço.
N.° 58.603 - Silvio dos Sanara )
Satisfaça exigência.
S.A.
N.° 438.893 -- Heicio Bandeira Santiago.
M. 438.879 - Lutz Ferrando ()fiN.° 422.575 - Lojas Assurnpção
ga e Instrumental Cientifico S.A. - - Prossiga-se apenas para café.
S.A, - Satisfaça exigência,
N.° 69.222 - Neu Mathias.
N. 0 438.898 - E. B. Fischer
Prossiga-se 'considerando registranda
N.° 422.576 - Harirtium Mura- urna marca mista.
N.° 70.204 - Ruhrtaler Ges.eksch
Cia. - Prossiga-se apenas para café.
m:ederei F. W. Wengeler K.O.
dian - Satisfaça exigência.
N.° 438.899 - Eirailio Bruno GolN.° 438.925 - António Nogueira
N.° 73.341 - Menotti Pannuzio.
Offset Copia Ltda.
N.° 422.579
- Prossiga-se como incFcado pela se- Ias - Prossiga-se apenas para café.
- Satisfaça exigência.
N.° 73.665 - Perícia Ansaldo.
N.°
438.900
Waldo
Mandos
Loção.
N.° 76.561 - Iancio Antônio Rosas
N.° 422.5 '85 - Kaiman Si Cia.
N.° 438.927 - Funno Takano - renz - Prossiga-se apenas para café.
Litda. - Satisfaça exigência.
N.° 77.177 - Officine Fonderis
Prossiga-se como indicado pela -seção.
.
N ° 38
4 901
Antenor
d e Souza
N. 0 422.591 - Imespa Indústria
• lo.
ret
t•
Silva
e
apenas
para
Prossiga - se
N.° 438.929 - Guido /Sorgo Metalúrgica de Estruturas PadronizaN. o 78.843
Vilko Forstneric.
Prossiga-so excluindo a classe 28 e café.
Satisfaça exigência.
das Ltda.
N,° 80.068 - "Heitor Salies Per
substituindo a expressão artigos por
N.° 438.905 - Comercial da Má. dição.
N. o 422.594 - Equipamentos Clerk
de negócio.
quinas Ltda. - Prossiga-se com inPiratininga S.A. - Satisfaça exigên- gênero
N.° 80.527 - Jair Alves Horta.
N.° 438.930 - Hideu Fujita - dicado.
cia.
Prassiga-se como indicado peta seção.
N.° 80.535 - Thermal Research
N.° 438.906 - Soc. Café Friaia Ei.gineerig Corp.
N. 0 422.595 - Santandre MáquiMatokanovic
José
N.° 438.931 Ltda. - Prossiga-se apensa para café.
N.° 80.710 - Metalúrgi ‘ a Ruplee
na...e Artefatos de Metais Ltda. - -. Prossiga-se
substituindo a expressão
Satisfaça exigência.
N.° 433.907 - Alnido a Wrasse - Limitado
artigos por gênero de negócio.
N. o 422.601 -„Predial Michigan
N.° 80.754 - Attilio Nardini t
N.° 438.932 - Ostnundo Soares de Prossiga-se excluindo variar em forLtda. - Satisfaça -exigência.
D:ogo Pizzimenti S.A.
Sé - Prossiga-se como indicado pela matos.
N.° 80.84 I - Ernesto Bohringere
Eletro Maquinas seção.
N.° 422.603
OPOSIÇÕES
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 80.814 - Jaú Gomes Pereira e.
N.°
438.935
}limo
Hisoky
N.° 422,608 - Estamparia Car- Prossiga-se como indicado pela seção.
Dougias Holt Established 1919 LiN.° 80.975 - Jose Sergio Medira
valias S.A. - Satisfaça exigência.
mited (Oposição ao têrmo 421.880 Braga.
N.°
438.936
FranciscoJosé,
de
N.° 422.611 - Depósito de Alcool
- Prossiga-se incluindo as clae- marca Wonder Weld cl. 6).
N.° 81.270 - Claudio Rutano.
Jussara Ltda. - Satisfaça exigência. Lima
ses 6'- - 11 - 21 e 39 sugai.
Douglas Holt Established 1919 LiN.° 81.356
Antônio Marques da
N. o 422.612 - M. Mayeroff Re tuindo-so a expressão artigos. por gê- mited (Oposição ao termo 421.881 Almeida Netto.
Cia. Limitada - Satisfaça exigência. nero de negócio e exclua-se a classe marca Wonder Weld cl. 7).
.
N.° 82.676 - The Hoover Co.
N.° 422.620 - Cia. Swift do Bra- n. 0 33.
EXPEDIENTE
DO
SERVIÇO
DE
N.° 82.977 - Aladim Metalúrgica
sil - Satisfaça exigência,
N.° 438.970 -.Produtos AlimentíINFORMAÇÃO RECEPÇÃO E
Indústria e Comércio Ltda.
DIVERSOS
cios Linguanotto Ltda. ._ Prossiga-se
EXPEDIÇÃO
N.° 83.340 - Frederico Reiche
N.° 422.198 - Hamagus S.A. In- excluindo saias.
Companhia.
Dia
29
de
abril
de
1963
N.°
438.972
Móveis
e
Decoradústria Brasileira de Tintas - ProsN.° 84.184 - Manoel Lema Gen.
DIVERSOS
siga-se ,com exclusão de alcatrão ve- ções Belas Modas Ltda. - Prossiga-se
eia.
excluindo bandeja, domiciliares.
getal.
•
N.° 438.993 - Mar Dei Plata Fil- Mandei Kali:tua (No pedido de res- N.° 85 317 - Salvador Arena.
N.° 422.529 - Refrigeração Ros- mes Ltda. - Prossiga-se coma reque- tauração na patente modelo de utilida- N.* 87.999
Alweg Forscliung
dette Ltda. ..... Prossiga-se com excio. rido.
de 3.803) - Pague a taxa de restau- G.M.B.H.
ello de partes integrantes. ração.
N.° 88.680 - Mestra, Máquina.
N.° 439.004 - Soc. Brasileira de
para Estradas S. A. Indústria e CoN.° 422.540 - Confecções Fanenil Assistência Médica e Hospitalar _So- Orniex S.A.. Oreanização
Ltda. - Prossiga-se considerando ape- bras Ltda. - Prossiga-se como indi- de Importação e Exportação (No penas os artigos discriminados.
pido de restauração na patente 34.540)
cado.
N.° 89.071 - Gattsa Sappag.
N.° 434.009 - Cia. Swift do Bra- - pague a muita de restauraçao e es N. o 89.446 - Modelação e FundiN.° 422.548 - Isaac Kanlfman
sio Bonotto Ltd* .
Prossiga-se com exclusão dos artigos sil -e Prossiga-se como indicado pela anuadades devidas.
seção.
grifados.
Udo Altenburg (No pedido de resN.° 89.730
Yoshia Uchiyama.
N.° 439.011 - A. de Paula Ma- tauração na patente pnvilégio de In.° 90.305 - Gilda Camargo.
N.° 422.550 - Soc. de Pinturas
40.600)
Pague
a
multa
n.°
como
indicado
venção
N.° 91.127 - Alejo Capellino.
Corin Ltda. - Prossiga-se com a ex- chado - Prossiga ...
referente a restauração.
pele seção.
clusão dos artigos grifados.
N.°
93.908 - Kenji Morimoto.
N . o 439.01e- Pedra Sabão Arte
Carlos Henrique Vez Guimarães (No PI.° 96.094 - Kabel E. Muanyae.
N.° 422.582 - Pedro Bienchetti 1)-i d. Ltda. - Prossiga-se ttsmbém pedido
de restauração na patente Ws?.
9.A. Indústria e Comércio - Pros- na classe 25.
n.°
51.007)
- Complete a taxe da
elea-sa com o titulo.
N.° 439.016 - . Casa Rosita Ltda. 7.° anuidade.
_ N. 0 102.013 - Francisco Stasi.
/4,.* 422.602 - Metro MÁquinas - Prossiga-se excluindo sobretudos.
N.° 103.335 - Daniel Chequer,
Carlos Henrique Vez Guimarães
Ltda. - Prossiga-si na classe 6.
N.° 439.018 - Antônio Mardraiano
pedido de restauração na patente N.* 104 - 042 - Elio Parodi,
N.° 422.613 - !Serviços Aéreos Estanálau Neto - Prossiga-se exclu- (No 55.0/0)
'"-xiaele
- Gompréte e tara da N.* 104.343 n.•
Cruzeiro do Sul S.A. ---.Proesige-os indo embreio& e preste eselareeiman13oudilrine.
aanklade.--4.°
eiroluindo os artigos ~dar.
bee.

DiARZO C. -
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N.° 105.159 — Charles Jacque
Janne.
.N.° 106.011 — Barth Levi
Co. Inc.
N. o 106.087 — Luiz Fontana.
N.° 106.100 — Merck
- 13s Co. Inc.
N .° 106. 189 — Irce Importação
Representação Comercio e Enget.haria
Limitada,
N
106.874 — Roberto Salvador
Sole.
N.° 107.659 — Antônio Augusto da
Oliveira e Beirni-ro Martins Pereira.
'N.° 107.320 — N. V. Philips Gloeilerimenfabrieken.
N," 107.322 — -Ritter Co. Inc.
N.° 107.966 — Alvaro Vecchi.
N.° 100.018 — Ernesto Paiva Marques.
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Produtos Inc., estaeste'aelecida no mesmo Pais c autoria ocxecida hos b;stados Unidos da Amefuncionar no Brasil. — Aver- rica e em favor cie The Sidney Rosa
zad.
boa, ' o contrato de exploraçao. - Co ., eataue.ecatia no mesmo Pais e
autorizada a funcionar no Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.
em favor de The Sydney Roas Co., dado te

TISULINA

LçJ).j)Tb

Proprietãria
WINTBROP PRODUCTS INC.
Licenciada
SYDREY ROSS CO.

Por despacho do Sr. Chefe da Seçôa foi mandado averbar o contrato I
de exploração da marca Winpa c.
ragistrada sob n.° 245.017, coo tante
N.° 126.487 — Henrique Gustavo do clichê abaixo, de propriedada de
Gargi.
V, ir throp Products Inc., esta c I ec da
— Arquivem-se os processos
nas Estados Unidos da Pra:Tica, e
era favor de The Sydney Rosa Co.,
• sbelecida no mesmo ` Pais e autoriDivisão Jurídica
zada a funcionar no Brasil. — Averbe-se o contrato. de exploração.
Seção de Tânsferência e Licenças
Expediente do dia 26 de abril de 1963
USO AUTORIZADO DE MARCA

Proprietária
WIldBROP PRODUCTS INC.
Ucenciada
Wh.5 SUJEI ROSS CO.

Par despacho do Sr. Chefe da Seçã.s, foi manando averbar o contrato
de ex- raçi:o da marca Coriowin,
registrada lob n.° 245.514, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Wrinthra ProUucts Inc., estabelecida
nos Estado': Unido- da Areoírica, e
em favor de Ti e Sydney Rosa Co.,
estal-dec.da no mesmo Pais e autorizada a funcionar no Brasil. — Averbe-/o anal—to de exploração.

trada sob n.° 245.516, constante do
clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc., estabelecida
nos Estados Unidos da América, e The
Sydney Rosa Coa estabelecida no mesmo Pais e autorizada . a funcionas nu
Erasil. — Ave-be-se o contrato de ex.
ploaaçãr

DREwtyrA.
Proprietstria

WINTIIROP PRODUCTS INC.
Licenc:;_ada
THE

s-suar ROSS CO.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi maneado averbar o contrata
de exploração da marca Winthrup,
com emblema, registrada sob n.°
246.240. con tante do clichê abaixo,
de propriedade de Winthrop Prociucts
Inc , estabelecida nos Estados Unidos
da Amasrica, e em favor de The Sydney Rosa Co.. estabelecida no trianno
Pais e autorizada a funcionar no Brasil. — Averbe ao o contrato de exploração.

(Art. 147, §5 1. 0 e 2.°, do CO&
da Propriedade Industrial)
Proprietária
OWI
Por despacho do Sr. Chefe "da SeWINTBROP PRODUCTS INC.'
ção foi mandado averbar o contrato
Licenciada
Proprietária '
de txploração da marca Viocoplex,
WEE SYDNEY ROSS CO.
registrada sob n.° 236.466, constante
WINUROP PRODUCTS INC •
Propri e Urja
do clichê abaixo, de propriedade de
Licenciada
WINTEROP PRODUCTS INC.
Winthrop Products Inc., estabelecida
Licenciada
THE SYDNEY ROSS CO.
nos Estados Unido:: da ArraCTica, e
Por despacho do Sr. Chefe da SeTRE SIMNEY ROSS CO.
em favor de The Sydney Roas Co.,
estabelecida no mesmo Pais e autori- ção foi mandado averbar o contrato Por despacho do Sr. Chefe da .SePor despacho do Sr. Chefe da Se
zada a funcionar no Brasil, — Aver- de exploração da marca Cook. com
ção foi mandado averbar o contrato
emblema,
registrada
sob
n.°
245.065.
ção
foi
=dado
averbar
o
contrato
ie
be-se o contrato de exploração.
consoante do clichê abaixo, de praprie- exploração da marca Drewina, regia- de exploração da marca Risela, re
gistrada sob n.° 248.664, constanto
do clichê abaixo, de propriedade do
Winthrop Products Inc., estabelecido
TIOCOPLEI
nos Estados Unidos .da América, e err,
favor de The Sydney Roas Co., esta•
Proprietária
benecida no mesmo Pais e autorizada
WINTRROP PRODUCTS INC.
a funcionar "no Brasil..-- Averbe-se
o contrato de exploração.
Licenciada

Coni

Ta SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o conarato
de exploração da marca Dolopirona,
registrada sob n.° 242.559. constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc., estabelecida
nos Estados Unido- da Anafrica, e
em favor de The Sydney Ross
estabelecida no mesmo Pais e autorizada a funcionar no Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DIVIILGACAO' N9 623
(63 Ediçáo — ~Cio pequeno)
r/

PR,EÇO: CR$ 80.00
IDOLOPIRONA
Proprieíária
WINTEROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TEE SYDNEY ROSS CO.
Por despacho do Sr. Chefe da Seciio foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Tisulina,
registrada sob ra° 244.371, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc.,' astabelecida
iene Estados Unidos da América, e

A VENDAI

•

Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-st. a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Posta/
a

R ISELA
•
Proprietaria
WINTEROP PRODUCTS INC.
Licenciada
TRE SYDNEY ROSS CO.
•Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de -exploraç'ão da marca Milibis. registrada sob n.° 257.117. constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Winthrop Products Inc., estabelecida
nos Estados Unidos da América, e em
favor de The Sydney Roas Co.. estabelecido no mesmo Pais e autorizada
a funcionar no Brasi lo contrato de esrpla,

1011101BIS
Proprietária
WIt::ftWk" PROPMTS INC.
Licenciada
SYDNEY
ROSE CO.
TUE
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca '14. Z. T.:
registrada sob n.° 259.260, Constante'.

Segunda-feira 6. .
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N. 391.949 - Diamantino Rei* 1 N. 402.567 - Cu pim - Atlantida
favor de 'lhe Sydney. Roma Co., catabancai& no mamo País • autorizada Brigieiro e António Joaquim Cabral Cinematográfica S.A. - classe 32.
24, 402.760 - SOCAF - &Saar'
a funcionar no Brasil. - Averba-se N. 992.369 - Adimoimis Adubas Sociedade
Comercial de Acessórios
Implementes e Óleos Brasileiros
o contrata de expforaçéo,
tintada.
Iriddistria e Representações Geral UiN. 394.33.1 - Vidraçaria Doia Ir- mitada
classe 50.
tnãos Ltda.
N.
402.877
- 0V - Química FarN. 394.405 - Aços Finos do Brasil macêutica Gaspar
Viana S.A. AfIbra Ltda.
classe 2.
N. 396.510 - Julio dos Santo..
N. 402.903 - Takita & Sarnomiya
N. 396.511 - Julio doa Santos.
- Takita
Somomiya e ConstruProprietária
N. 396.6 3 a- MIL Mineração ta ções Ltda. - classe 16.
N. 395.525 - Weinmann - WeinVINTHROP PRODUCTS INC. Ltda.
N. 396.680 - Monte 34. Cia.
mann 4 Cia. Ltda. - classe 43.
Licenciada
N. 403.061 - Waldemar Gaivão
Proprietál a .
SINAL DE PROPAGANDA
Publicidade S A. - Arquivem-se oa
PIE SYDNEY ROSS CO.
DEFERIDO
WINTHROP PRODUCTS INC.
•
processos.
Licenciada
1 EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
NOTIFICAÇÕES
N. 395.507 - Publifone - Sylvio
• INFORMAÇÃO RECEPÇÃO E Donato - classe 32 e 33 (art. 121).
XHE SYDNEY ROSS CO,
EXPEDIÇÃO
E' convidado Monlorts Indústria e
Comércio de Máquinas Ltda. a Com- NOME COMERCIAL Dta..ER1D0
Dia 29 de abril de 1963:
• Por despacho do Sr. Cheia da Separecer a êste Departamentia a fim N. 401. - Cipriano Pereira
alio foi mandado averbar o contrato
Iria
Notificação
de efetuar o pagamento da taxa fi- dústria
de exploração da marca Sossegou,
e ~areio S.A. - Cipriana
nal
na
marca
Monforbsado
Tênias>
Uma
vez
decorrido
o
prazo
de
reregistrada sob n.° 268.250, constante
Pereira IndaaS ia. e Comércio S.A.
Is. 278.876.
- (art. 109 n. 2).
do clichê abaixo, de propriedade de curso previsto pelo artigo 14 da Lei
a.048
de
29-12-61
e
mais
Dez
Dias
Winthrop Products Inc., estabelecida - para eventuais juntadas de recur- E' convidado Produtos Alimentícios , TITULO DE ESTABELECIMENTO
nos Estados Unidos da Anuiria, e em sos, e do mesmo não se tendo valido Rolbom Ltda., a comparecey a ézte
DEFERIDO •
Departamento, a fim de efetuar o
favor de The Sydney Roas Co . , esta- nenham Interessado, fleanl notifica- pagamento
da
taxa
final
na.
marca
N.
401.783
- Edifício Maria Paula
benecida no mesmo Pais e autorizada dos os requerentes abaixo meneio-1 RolbOm - Têtmo ri. 296.939.
- Bonfiglioll Comercial e Construa funcionar no Brasil. - Averbe-se nados a comparecer a este Departatora S.A. - classe 33 (art. 117 mao contrato de exploração.
mento, a fim de efetuarem o paga-1 EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E :mero 4).
Mento da, taxa finai concernentes a SEÇÕES REPuRucaDos POR
TEREM SAMO coar
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
expedição dos respectivos certificados
INCORREÇÕES
) DE NOME DE TITULAR DE
dentro do prazo de Sessenta Dias PROCESSOS
na forma do parágrafo único do arDia 26 de abril de 1963:
tigo 134 do Código da ,,Propriedade
Notificação'
, Krause Jóias S.A. - Pede para
Proprietária
anotada na marca Krause, miUma vez decorrido o prazo de re- !ser
MARCAS
DEFERIDAS
*INTHROP PRODUCTS INC.
curso idevisto pelo artigo 14 da Lei :mero • 274.303 a alteração de nome.
N. 370.165 - Frick Brone - Co- ri3O 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias,' Anote-se a lateração de nome.
Licenciada
mercial sebastião Correia de Mello - para eventuais Juntadas de remir--; Indústria de Beuitlas Milani Ltda.pede para ser anotada na RecOM.•
THE SYDNEY ROSS CO.
S.A. - classe 3.
sos. e do mesmo não se tendo valido! _
Industrial Processo 8.907d0, a
internando, ficam notifica- pensa
Por despacho do Sr. Chefe da Se- TITULO DE ESTABELECIMENTO nenhum
de nome, Anote-se a
dos os requerentes abaixo mencio- aite.aeão
DE.FLUIDO
.
,roção
tr
de nome.
ção foi mandado averbar o contrato
nados a comparecer a ate Deputa-,
de exploração da marca Namudor,
mento, a fim de efetuarem o paga- Humble 0.1 Refining, Co, traiuN. 30.436 - Pernambuco VOU' mento
registrada sob n.°. 268.742, constafite Meu
da taxa final concernentes a leréucia para o seu nome das frases de
Costa
Júnior
gr Cia. - clas-'
do clichê abaixo, de propriedade de se 313 ind. 11i).
expedição dos respectivos certificados' prepag.ancla o Centro Esso drr). aquidentro do prazo de Sessenta Dias - sas realiza Ma: a \p ilhai: com o Patroleo
Winthrop Products Inc., estabelecida
_ DIVERSOS
na forma do parágrafo único do arnos Estado. Unidos da America, e em
Têrmo 417.821 - Quando nethotigo 134 do Código da Propriedade re Jubrif
favor de The Sydney Ross Co . , esta- cantcs 011 produtos de. petróJoseph
Baneroft
&
Sons
Co.
14o
Industrial.
benecida no nesmo Pais e autorizada pedido de apostila na marca 264.093.
leo são produzidos eles levam o oval
a funcionar no Brasil. - Averbe-se Faça-se a apostila como requerido.
MARCAS DEFERIDAS
•F_sso na ernbal..gem termo 417.622). o contrato de explorae5o.
Seherllng, Aktienge.sellschaft - NO
N. 400.512 - Soldamatic - Sol- ! Anotem-se as transferências.
pedido de apostila na marca 276.448 dagens Técnicas Soldamatic Ltda. - Triiunpb Universa G MB 11 ipcde
- Retifique - se por apostila a data classe 5.
para ser anotada na marca Sphins
da concessão do iegistro 148.861 para N. 400.574 - Rodenstock - Op- mo 421.474 a transferancia e a altdra15 de outubro de 1952.
Web e Werke G . Itcaeneaock - elas- Ç'dO).
Proprietiria
Anoterre as transferências c a ai.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS se 8,
UNTHROP PRODUCTS INC. • N. 400.735 - Koribar - Indús- 1. ração.
Ficam os processos abaixo men- trias Brasileiras de Artigos Refra- '1'..
Licenciada
Univc
CMBH (tralisfor.`
tários S,A.
cionados arquivados:
IBAR
classe 16.
para o seu nome da indrea
THE SYDNEY ROSS
N. 337.554 - Demetre Panayote N. 400.739 - Morays - Oirnit In- rUicia
dustna e Comércio S.A. - classe 13 Sphinx tarai° 421.475) .
Zacharopaulos.
a transferência.
Por deaaarba do Sr, Chefe da Se- N. 374.512 - Lamodnier Eapan.são (Com exclusão de adornos e artigos 'Anote-se
Triumpb Univa,a GMBG ( trans.
de
fantasia
não
es
pecificados
Po
ção foi mandado averbar o contrato Industrial de Vendas Sociedade Li- cansa da
((Temia para o seu nome da .riarca
classe 11).
de exploração da marca Mebaral, re- mitada
Sph:nx termo 421.176).
gistrada, sob a.° 271.545, constante N. 386.507 - Arnertécnica Impor- N. 401.454 - A PP adionato Minus Comércio e
Indústria de . Anote-se a transferência.
do clichê abaixo, de propriedade de tadora e Comercial Ltda.
Winthrop Products Inc., estabelecida N. 386.570 - Adelarmo Silveira de Roupas S. A. - classe ,36 (COM ex- Triumpb Unlversa GMBG (trans'.
clusão de suportes).
iferên para o seu nome das tiaras
nos Estados Unidos da America, e em
.. •
N. 401. 749 - Guerne1/1 S.A. 'Quí- Sphinx térmo 41.177 - Sphinx termo
favor de The Sydney Rosa Co., esta- N. 386.803 - cosmos, Caa. Sueco mica
Guernelll Indústria e Comér- .121.476).
benecida no mesmo Pais e autorlzada' Mineira de Aços.
cio-- classe I.
, Anotem - se as transferências,
a funcionar no Brasil, - -Aeerbe-e* N. 386.963 - Gilberto Salvlo.
N. 401.909 - Aero Supply - Acro
o contrato de explovnik.
EXIG'NCIAS
N. 387.166 - Perfumaria Antonie- Suppla do Brasil Importação e Exportação
Lida.
classe
21
(Conatta Ltda.
MEGSRCAL
N. 387.237 - IBRAQ Indústria alerando-se integrantes dos automó- 1 Cia. astribuidora de Valores Codt•
Crédito Financiamento e Investi..
Brasileira de Produtos Químicos Li- veis e aviões excluídas as máquinas ro.:nros
(no pedido de alteração no til•
e
'motores
as
partes
reivindicadas.
mitada.
Priefaria
tolo Codival n.0 276.717) - SatisfaçO
N.
402.331
TréS
RIOS
-.
COMP.
N. 387.333 - Humberto Abralião
Pr ° pROD CTS 'SC' Is Cia.
Adm in istradora e Agrico/a. Trés Rios! exigência.
Daniel Guy Lerwr (no pedido de ria..
laNTWOP
N. 387.593 - Editora Cuiabá Li- - cima 45.
tauração no térmo 363.645) - Satit.
Licenciaaa
mit ad a
nosS
N. . 402_333 - Reliance - Imp. (aça exiolacia.
T re To
5ferca:sal Relfance Ltda. - clas- 400.501
N. 387.729 - Sidney de Oliveira
Miga Sado Brasileiro
N. 387.752 - Real S.A. Trans- se 21.
S.A. - Satisfaça exigência. N.
402.337
Pfracicaba.na
Via,,N.,A00.982
Por despacho do Sr. Chefe da Se- porta Aéreos.
Org Teenit n
ção, Piracicabana. - classe 50.
ção foi mandado averbar ,o contrato N.
bii Tavares 6 Souza Ltda. •••-•-• Satio.
388.158 - Aktiengesellachatt
, ,.1
.
Na 402.338 - G/obus - Eletro faça exigência. .5
de explornelo da marca- Akaren, re- F1.11' Dasva Prod tilde. gistrada sob n.° 272.487, aodstante -N. 388.703 _a Diocese de Santo Cerâmica Globus Ltda. - classe .15. N. - 402.496 -o- Farip/•ezk São' Fada
N. 402.561 - Faronal A Comer- Viação Ltda.
Satiáfata..ediabielea do * clichê abaixo, de .proPriedade "de André.
- cindustrhal Açueareira Ltda. - ena- N. 420.767 - Pelada Poio alto*
Winthrop 'Products Inc., estabelecida N. '391.862 - Laboratario Hertape ta*
41.
S.A. - Satisfaça exigência.
nos Estado, traíd o* da AmMen, • em Lida •

o clichê- abaixo, do propriedade de
Products Inc., estabdeelda
aos Estados Unidos da América, • em
davor da Tb. Sydney Roas Coa estabersocida no mesmo País e autorizada
• funcionar no Brasil. - Avarbe-s*
• contrato do •xploray50.

N.Z.T.
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— de Canadian Nickel Products
teod .
Armações de Aço Probel S . A . —
Oposição ao termo 89.651 — Mod2lo
de utilidade de Industrias e Comércio
Luiz XV S . A. .
Fábrica Nacional de Motores S . A.
— Oposição ao termo 91.731 — PriN.; Aegio de invenção — de João Paulo
cie Araújo. • .
Monteei., tini Soc:età Generale Pa.
L'IndustrIa -- Mineraria e Ch'mica
Anonima e Karl Zigler — Oposição ao
termo 93.444 — Privilégio de invenção -- de Essoresearch and Engineering Company..
De Minus Comércio e Industr:a
Roupas SÃ. — Oposição ao termo
96.660 — Privilégio de invenção — de
Carmen Soteras — Roupas e Juan Is piziia Perez .
N. 397.735 — Johnson õ John , ou
Willys Ovcrland da Brasil S.A. —
Prossicj a -se cor- os ex mplares.
N. 420.765 — Peleria Polo Norte Industrio e Comércio — Oposição ao
S . A. — Prossiga -re substituindo a i las- termo 110.414 — Privilegio de invenção — de Laraconti Industrio e Cose 4 pela 35.
mércio Ltda
OposiçOes
José Maria Bassols Brun ...t — OpoOrquima Industrias Químicas Reuni- ''ção ao termo 111.228 — Privilégio
das S.A. — Oposição ao termo núme- cic! invenção — de Carlos Alberto jorro 54.950 — Privilegio de invenç:.o dão,

N. 429.725— S.A. In?...tria e Comercio Concordia — Satisfaça
cio .
N. 420.789 — Jacques Jean Marie
Charles Christian
Moussalli, Miguel
Moussali, Sabine Claude Margit -rite
Moussall, e Moussal l i — Satisfaça exigênda
N. 421.323 — 421.325 — 421.326
— Milton de Campos Viana — Satisfaça exigência .
N. 41.33G — Conse Francisco Matara:2o
— Satisfaça exig(incka
aLis.
N. 427.673 — Ali Mermar
faça exigência
N. 435.008 — American Raditor
Standard Sanitary Corp —Sa aça
exigência .
DIVERSOS

Maio de 1963

Bassols Cir.. Ltda. — Oposição ao
termo 111.228 — Privilégio de invenção — de Carlos Alberto Jordão.
Migucl Roque Filho — Oposição ao
termo 146.790 — Modelo de utilidade
— de Tenda Plastica Desarmavel para
aplicação de oxigênio.
Omel SÃ. Industrio e Comércio —
Oposição ao termo 111.472 — Privilégio de invenção — de Inter Ocean
N. V.
Berta Confecções Ltda . — Oposição
ao termo 102.824 — Modelo de utilidada de Industrias MocV;port Lim ' tad a .
De Minus Comercio e Indústria de
Roupas S. A . — Oposição ao termo
106.864 — Privilégio de invenção —
de I-Ienry M. Flrhn.
Tecnotex til
S A . Acessorios
Textis — Oposição ao termo 119.267
— Privilégio de invenção — de Antonio dos Santos Pachero.
Fábrica Nahonal de Motores S. A.
— Oposição ao termo 131.265 — Privilegio de invenção — de Antoná de
Oliveira Pinto.

Sebastião Silveira — Oposição ao
termo 134.644 — modelo de industrial
— de Attilio Corazza.
Rowi — Comércio e Indústria Ltda.
— Oposição ao termo 134.831 — Modeo lindustrial — de Miguel Archangelo Cortez Gomes.
Herbert — Alberts e Walter Bernit
— Oposição ao termo 108.922 --; Privilegio de invenção — de Walter
Erich Heihnann.
São Paulo Alparcatas S.A. —
Oposição ao. termo 109.688 — Privilé.
gio de invenção — de Dante Mbretti,
Accumulatoren Fabrik Aktiengsllschaft — Oposição ao termo 115.467
— Privilegio de invenção — de The
Electric Storage Battery Co.
Fábrica Nacional de Motores S.A.
— Oposição ao termo 144.355 — Modelo de utilidade de Sebastião Fumagani .
Mangels Kreutzberg S.A. —
tria e Comércio — Oposição ao termo
144.355 — Modelo de utilidade — de
Sebastião Fumagalli,
Lemmerz S.A. — Industria Auto-,
mabilistica —I Oposição ao termo número 144.355' — Modelo de utilidade
— de Sebastião Finnagalli,

Guia de Recolhimento do impôsto do Sêl0
por Verba Especial
Preço: Cr$ 2,00
VÉNDA: Avenida Rodriguês Alves: 1 - Agência 1- Ministério da Fazenda,
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

Assunto

Preço

VIII
Diversos Trabalhos
100.00
X
IV
Reforma do Ensino Primário
40,00
XIII
Trabalhos Diversos
400,00
XIV
Questão Militar
120,00
XVIII
Relatório do M. da Fazenda
50.00
XVIII
Relatório do M. da Fazenda
65.00
XVIII
IV
Relatório do M. da Fazenda
80,00
XIX
Trab. barldicos — Est. de Sítio .. 120.00
XIX
IV
Trab. juridicos — Est. de Sítio .. 120.00
XX
V
Trabalhos juridicos
250.00
XXIII
11
Impostos Interestaduais
• • • • 200,00
XXIV
Trabalhos jurídicos
120.00
XXV
VI
Discursos Parlamentares
120 00
XXVI
Discursos Parlamentares
100:00
XXVI
III
Trabalhos Jurídicos
170.00
XXVI
IV
A Imprensa
120.00

Volume

XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XL
XLVI
XLVI

Assumi°

141
/II

IV

Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares .
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
Cair, ponha Presidencial
Campanha Presidencial

Preço

90,00
120,00
120,00
120,00
130,00
120,00
100,00
120,00
120;00
120,00
120,00
150.00
250.00
4(10,00
11).00
120.00
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.TOrmo n.° 575.828, de 21-1-1963
Rony Adindo Foster
. Sul
Rio Grande co

'

•

-o'

111(liistria Brasileira
Classe 32
Álbuns, jornais, publicações em geral,
programas radiofônicos, programas televisionados; peças teatrais e cinematográficas e revistas
Termo n. 9 575.829, de 21-1-1963
Banco Comercial de Minas Gerais S.A.
Minas Gerais

Banco Nacional
de DepósitoiN
Classe 33
Titulo

s' -

Termo n..° 575.830, de 21-1-1963
Banco Comercial de Minas Gerais
Minas Gerai'

Maur meamelli

Termo n.° 575.835, de 21-1-1963
para solda; galvanizadores, geladas para
fotografias e pinturas, giz, glicerina; hi. "ILA — Ilustração Latino Americana
dratos, hidrosullitos; magnésio. merca.
Sociedade Anônima"
tio; nitratos, neutralizadorez. nitrocelti.Guanabara
Loss; óxidos, oxidantes, óleos para pintora, óleo de linhaça; produtos quimicos para Impressão, potassa industriaL
papéis emulsionáveis. para a fotografia,
papéis de tumesci!, papéis hellográficos
e heliocopista, peliculas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigmentos, potassa, pós mediticos para a composição de tintas. preparações para fotografias. produtos para
niquelar, pratear e cromar, produtos
para diluir tintas. prussiatoa; reativos.
removedores. reveladores; sabão neuto,
sais, silicilatos, secantes, sensibilizantex
Classe 32
silicatos soda cáustica, soluções quimi.
cas de uso industrial, solventes, sulfa- Jornais, revistas, livros e ublicações em
tos: tintas em pó, liquidas. 'sólidas ou
pastosas para madeira, ferro. paredes
Termo n. 9 575.836, de 21-1-1963
construções, decorações, couros, tecidos,
Companhia de Anilinas, •Produtos
fibras celulose, barcos e, veiculos. calca
( Prorrog ação)
Industrial, thiner, vernizes; zarcão
Químicos e Material Técnico
C.uanabara
Termo n.° 575.832, de 21-1-1963
Festa do Calçado e Feiras AgroIndirtriais
Rio Grande do Sul

Banco de Depósitos:

Festa Nacional
do Calçado

CliaSe 33
Titulo

industria Brasileira

t.

Termo n.° 575.831 .de 21-1-1963
F. Xavier Kunst el Cia.
Rio Grande do Sul

Inereir•

Térmo a.° 575.833, de 21-1-1963
Farmãcia "Dom Bosco" Limitada
São Paulo

MARIO - O BOM ), ,

-

Classe 38
. Frase de propaganda
Termo n.° 575.840, de 21-1-63
Cooperativa de Consumo doe Associados
da União dos Ferroviários do Brasil
Regional da Estrada de Ferro Centrai
do Piau!
Piaul

CAFÉ(
LOCOMOTIVA
Classe 41
Café torrado, -.moído, empacotado, em
grão e em pó
Tênia:. n.9 575.841, de 21-1-63
Dr. José de Lobão Poetelada Neto
Guanabara

EXCESSÃO,
Classe 10
Toalhas higiênicas

---

Classes: 32, 35. 36 e 50
Insignia

Termo a! 575.839, de 21-1-63
Mario filme
Guanabara

COLIE3 PI

Tema° n.° 575.842, de 21-1-63
Dr. José de Lobão Portelada Neto
Guanabara

Classe 91
Farinhas alimentícias e alpiste
*Nono n.° 575.837, de 21-1.43

DOM El OS CO
-

Associação dos Olivetanos
São Paulo

írslISIJSTRIA-0-RAS ILE IRA
Glasse 1
Absorventes, acetona, ácidos acetatos
agentes químicos para o tratamento 11
coloração de fibras, tecidos. couros a
celulose; água raz, álcool. alaumins
anilinas. alumen, alvaiade alvejantes Indtisniais, alumiai° em pó. amoniaco,
anti-incrustantes. anti-oxidantes. and.
corrosivos, anti-detcsnantes. azotatos
água acidulada para acumuladores.
água oxigenada para fins industriais
amônia; banhos para galvanização. bar
sódio, de potássio: cal virgem, carvões.
carbonatos, estalizadores, celulose, chapas fotográficas. composições estintores
de incêndio cloro, corrosivos. cromatos.
corantes, creoaotoa: descorantes, desin.
crustantes', dissolventes: emulsões foto.
gráficas, enxofre. éter, esmaltes, estesratos; fenol, filmes sensibillzantes para
fotografias. fixadores, ficitdoi -para
freios, formol, fosfatos Industriais, fósforos lndustr:ais, !Mordo*, fundantee

Clame' 3
Artigos da classe
Termo a! 575.834. de 21-1-1963
Eseher-Wyss Sociedade Brasileira de
Máquinas Limitada
Guanabara

Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n.° 575 . 843, de 21- 1 - 63
Crista° Gonçalves Natio
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ES(HER
Classe 6
Turbinas hidráulicas, turbinas a vapor,
máquinas frigorificas, turbo-oompressore g , máquinas centrifugadores, máquinas para a fabricação de papel, máquinas secadoras indnstriais, caldeirai: e
artes integnintes das mesmas

Classe 42
Una licor alcoólico
Termo ri.' 575.838, de 21-1-63
Lad — Indústrias Ltda.
Minas Gerais

ui) z_iNDUSTRiAS LTDA;
Nome Comerem!

Casse 21
Artigos da elasa.
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Têrmo n. 9 575.854 d 21:1-63 „/
Termo n.° 575.860, k 21-1-63
Expresso Novo 'siado Ltda. •
Planenge
Planejamentos e Engenha.
Guanabara
ria : Ltda.
Guanabara

Teimo n. 9 575.844, de 21-1-63 I choques, pistões, rodas, reboques, tainbares de freios, varetas de veículos,
Cristina Gonzales Netto
bicicletas, motoci r:irtas, retentores: aros
São Paulo
para bicicletas: braços para velculos
crapas circulares para veículos, cubos
de Veículos, desligadeiras, fronteiras
para veículos, motociclo, manivelas,
- para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador
iTêrmo n. 9 575.849, de 21-1-63
Laboratório Suwissfarrn do Brasil S, A.
Guanabara

4\°

eP'4*

indústria BrasileirN
Classe 50
Impressos

Nome Comercial
Classes: 21 e 33
• Titulo
,Têrcno n.° 575 . 845, de 21l-63
S. 1. du r Pont de Nemours and Company
Estados Unidos da América

CS°SfS1

Telma n.° .575.855, rle 21-1-63
H, E. Homberger, Vormais International Watch Co. (H. E, Homberger,
Ci-Devant International :Vaieis Co.)
Suiça

CJ41/4°"

2;çõçva'S

&MA
RORROGAÇAO

V\

DORZAN

Classe 36
Artigos da classe

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e : preClasse 35
parados para serem usados na medicina
Caiu.° e artigos; feitos de couro não ou -na farmácia, vacinas e hoculturts
incluídos. em outras classes
para serem usados na medicina e na
farmácia
Termo n. 9 575.846,' de 2l-l_63
E, I. du Pont de Nemours and Company
575.850„
de 21-1-63
9
T.Zrino n.
Estados Unidos da América
Laboratório •Suwissfarm do Brasil B. A.
Guanabara

'Têrmo n. 9 575.862, de 21-1-63
Joias Clip Ltda.
Rio Grande do Sul

CORFAM

Class' e 35
Couro e artigos feitos de couro não
•incluídos em outras classes

11/4rtk

Tiirmo n. 9 575.847, de 2l163
Cerealista Muryfor Ltda.
Rio de • Janeiro
'Azut:

ORAC

pionsulg,

é.

tas
(Ve4401a4 MUP YMUR lei
:::::

WAIVOvrsg

Classe 13
•
Para distinguir: Joalheria e artigos de
metais preciosos. semipreciosos e-suas
Termo n. 9-'575.856, de 21,1-63
Exakron
Inoárporações e Adminis- Imitações, usados como adornos, pedras'
oreciosas trabalhadas ei suas im.atcões.
tração (Sociedade Civil)
Brincos, pu1S-eiras, broches. anit is abo-'
—Guanabara
Maduras, alfinetes ,de gravatas, fivelas,
EXIXIMON - Incorporaçõe3
braceletes, medalhas. berloques correia-.
,
tes. estalos para ¡aias e argolas
Civil)
Administração (Sociedade
' me Civil
Na

140

Classe 41
- Arroz beneficiado
Dipcx

indústria Brasileiid,
.

Tinimos as. 575.863 e 575 864, de
21-1-63
Isofil S. A. Fios, Cabos e Materiais Classes: 1, -2, 3'e 48
Té mi o o.° 575.857, de 21-1-63
Isolantes
Titulo
Exakron
Incorporaçõvs e AdminisSão Paulo
tração
(Sociedade
CIVIP
Termo n. 9 575.851, de 21.1-63
Guanabara
LaboratUlo Stiwissfarrn=-do Brasil S. A.
,
• Guanabara'
r11) .(rnrmys,

ARROZ—
AMARELÃO
•

•RUSADO tiTRA

Classe 8
Relógios e inarsuinirrnos e mostradores
de relógios

e

`0)
gb.

CU; COLICO

"Têrmo n.• 575.861, de 21-1-63
Marujo's Boutlque Moch'rs Ltda.
•
Guanabara

/

n. 9 575,848, de 21-1-63
Distribuldora de Peças ' Nacionais
São Paulo

o

-‘ çP

Mon Chalet
gke Ciub Camnestre
7-40-

CO\

çb°

• Nome Comercial
••n•n••••

Indústria Brasileira
Classe 21 ' Freio (parte integrante do veiculol
mecanismo para acoplamento de veiculas ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortecedores de 'cboaues, paracroques, carro,
iânibus, automóvel, anteparos auto-caminhões, alavancas. alavancas de câmbio, alavancas de . freios, breques. barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tracão, barras
de direção. cabos de veículos carroce.
rias chassis, carcassas. coroas, capotas
engates para veiculos, engrenagens, embreagem, .feixes d'e molas, hélices, nunlas, motociclos, mancais de yekti!n:
pedais,' paralamas, porta laterais, p1n/18es, porta-rodas, parabrisas, para-.

•

-Termos as. 575.852 e '573 853, de 21 -1 -63
Antonio Lourenco de Souza
- Rio de janeiro

Classe 33
Título de Estabelecimento

Classe 8
1.
Fios isolados co-dutores de eletricidade
Classe 1
Para distinguir: esmaltes e resinas espe:dais para isol as fios conclatores de
eletricidade

VrCT/OS ns. 575 86 Ç e 575 866, de
Térmo
575.858, de 21-1-63
21-1-63
Exakron
Incorporaçõas e AdminisUrg i/ S. A. Fios. Cabos e Materiais
tração (Sociedade Civil.'
Isolantes
Guanabara
São Paulo
.
,... .
.l.,e44„....,,
41
— -.'.e"..".
^•^n.,
,._:3N

---- '",:rer.fatr~ex-~1
. Ir4 w
,, INit..
ek---", ..,_.
1,
1 '51 om%
r

-,,._.,......_
Classe 33
Insígnia

indústria neasileirei

ISOPOL

W'
.

!SOM

1111)::;:r"

Classe 8
Fios isolados Condutores de eletricidade
Classe 1
Para distinguir: esmaltes e resinas eipeciais'. para Isolas fios condutores de
eletricidade

Tèrmos ns. 575.87
575.868. de
• ,Têrnio n.' 575.859,
21-1-63
21-1-63
Cassio Muni:: S. A. 'Importação C Isofil S. Á. F,os. Cab.)s c Materiais
Comércio
'
Isolantes
Guanabara
' São Pauto

. Classe 42
1
Aguardente de cana, bagaceira, gim.'
rum, cerveja, vinhos, 'ivridca e sehlsky,,.
Anora... ,Çassio Munizi
Classe 43
Aauas minerais a-tif'ciais, caldo de caTtP ;5,..511.111.4‘
na, gur-aná e ao-Ia enclarr,facla, rerrps_
..•
cos, de groselha, tamarindo, limão,:
Classe 32
Classe 8
Programas radiofônicos e de televiso ' Fios isolados condutores de eletrIcida&
- coco, caju e sucos

ISOMEL

•
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Termo n. 575.874,. de 21-1-63
Paulo Pereira Melo
Guanabara

Classe 1
Para distinguir: esmaltes e resinas especiais para isolas fios condutores de
eletricidade

Termo n.° 575.882, de 22-1-63
Amaria° 'de Pinha
São Paulo

Termo n.9 575.875, de' 21-1-63
Metalurgia, Engenharia e Comércio
"Metalenco" Ltda
Guanabara

'qra s.

Indústria Brasifeira
. Classe 48
.
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, •sabão era
bastões para- barba •-• .cremes para o
rosto e barba, pinturaf em liquido: pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,.
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, nó de
arroz. comprimidos e em tabletes, fm:
turas para cabra ', dentifrício em pó
liquido, coneretos e em pasta sabões
&p aridos, essenciaa, talco perfumado,
atuas para c-lar:desama:a da pele,.
thampoo lluida, ó ou conareto, tónicos e vigores pa • 1 cabala • pele adepilatórios em liquido, pó ou concretos.
pomadas, vernizes, tabletes, laias, pastas líquidos e esmal t es para limpesa
da-. talhas, águas de qu.aa sacae:s para
peaiutnar quarto, em pasai lias. tabletes
e em pó, prearados ligados em pó e
romadas par avitar .o suor, vaselina
perfumada sais para banho

Têm() n.° 575.883, de 22-1-63
Durval dos Santos
São Pau:o

AUTO lsilECANICA
E POSTO SANTOS,
_

Classe 5
Artigos da clasae
Têrmo n' 575.876, de 22-1-63
Representações Anchiata Ltda.
São Paulo

ANCHIETIv
Ind. Brasil ra

Termo n. 95754177. de 274-63 Representações Lavres Ltda.
São Paulo

LAVRES
Ind. Brasi lei

ts

ra

Classe 5 'Artigos da classa
Termo na 575.893, de 22-1-63
Beneficiadora de Areia Fratosabe Ltda.
São Paulo

FICAJOSABI:

lnd. Brasileira

Classe 21
Artigos da classe

Termo n.9 575.884, de 22-1-63
Orbe — Organização Brasiaara de Em-.
preendimentos Ltda.
São Pato°

ORBE—OR GANI ZAÇA O

B RASILEIRA DE

EMPR EENDI LWNTOS

Classe 50
Papéis de carta, memoranlo. envelopes,
cartões de visitas e comerciais, faturas,
recibos, títulos, cheques, tetr.s de câmbio, duplicatas, promissórias. ações, bilhetes e passagens •
-

ind. Brasil ei

Classe 33
Titulo

Classe 32
Artígos da classe

Laminação Trelaui'Ltda.
São Paulo

ht.La

IMOBILILEIA
BOQUEIRÃO

OPA
PUBLICIDADE

Tarrno n.° 575.869, de 21-1.63
Cotrarcio e ' Iridústria de Produtos
'QUicnicos Amil Ltda..
. Guanabara

Maio de 1963 1513
Termo n.° 575.892, de 22 - 1 - 63

„ LTDA. •

Classe 16
Artigos da classe
Vim° n.° 575.894, de 22-1-63
Beno Administração S. A.
São Paulo

PENO
-Indástria Br.asileird
Classe 50
Artigos da classe

Nome Comercial
-Termo n.° 575.886, de 22-1-63
„ Bar e Lanches Beija-Fiar Ltda.
Bar ,e Lanches Beija-Flor Ltda,
São Paulo

Termo n. • 575.895, de 22-1-63
Elo — Metais Artísticos Ltda.
São Paulo

BEIJA—FLOR.
Ind. Brasileira
a E L *9

Classe 41
Artigos da classe

IndUatria Br.auile ira

Classe 50
Trino n,9 575.887. de 22-1-63
Pápéis de carta, memoran4 envelopes, Orbe — Organização Brasileira de EmTérmo n.9 575.870, de 21-1-63
.- preendimentos Ltda.
' Construtora Guimarães Vil i ela Ltda. cartões de visitas e comerciais, faturas,
recibos, tituhis; cheques, latrar de câmPatnie
Guanabara
bio, duplicatas, promissórias, ações. bL
passagens
iheits e

CONSTRUTORA
GUIMMIÃES
VILELA
casse
33
Titulo
—

•

a

Térmo 11.9 575.871, de 2r-1-63
Calçados Windsor Ltda.
GualiaLara

InlaSOF
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados paar homens, serhoras e
crianças
Vamo n. 9 575.72, da 21-1-63
Calçados Windsar Ltda,
Guanabara

Termo n.° 575.878,, de 21-1-63
Serraria ' Noguelrópoas Ltda.

NOGITEIRÓPOLIS
Ind. Brasi I eira
Classe 4
Madeiras brutas e beneficiadas resse'r.
radas, aplainadas, cabos de vassouras,
caixas desarmadas, forros e assoalhos
• 2oa
Termo n.9 575.879. de 22-1-63
Faancisco 'rosé la Casta

ENTREPOSTO 1
TEXTIL MAREL

Ind.

Classe 13
Metais preciosos , e semi- preciosos e
suas imitações para fins artisticos e

- Classe 50
Artigos da classe Termo n,9 575.888, de 22-1-63
Indústria e Comércio
aadeiras e
Esquadrias "IlicoMai Lula

I N C ,0 12 E X
Ind._ Brasileira •

adornos

Termo n.9 575.896. de 22-1-63
Icora Indústria e Cot:atraia Ltda,
São Paulo

Classe 16
Artigos da classe
Teria° n 9 575.889, •Se 22-1-63
Esquadrias Metálicas Peraintn Ltda.
- São Paulo ,

F •ERALUM

Indastria Draelleir3

Ind. Brasi I ei ra
Classe 16
Artigos da classe

• Têrmo n.° 575.890, ae 22-1-63
Intercâmbio Brasileiro de
Interbraco
Classe 8
Comércio Ltda.
Ipstrumentos de precisão, instrumentos
Sã') Paulo
científicos,aparelhos de use comum,
Termo n.9 -575.880, de 22-1=63
moldes
de " tôda espécie, atassórios de
I
NTERBRA0
O
Induco — Indústria e Comércio de
instrumentos elétricos, inclusive válvuInd. Brasi1eres
Máquinas Ltda.
las. lâmpadas, tatuadas, fias soquetes,
INDUSTRIA tiKASILEIRA
S n," Pm,tr.
Classe 50
bobinas, condensadores, transformado.
Artigos da classe
Classe 36
res, etc.
INDUCO
Calçados paar hamens, senhoras e
Ind. Brasi I ei re
575.891,
de
22
1
63
Termo n.•
Termo n.9 575.897, de 22-1.-63
crianças
__—
Classe 11
Bar e Lanches .Riba-Coa Ltda.
Icap — Indústria e Comércio de Arte.
São Paulo
Artigos da classe
Tatuo n.° 575,873. le 21-1-63
fatos Plásticos Ltda,
• ,
Paulo Pereira Meio
São Paulo
Termo na 575.881, de 22-1-63
Guanabara
Tnciaistaia a, Giz Piratisanor Ltda.
'
_Classes: 23 e 31
Titulo

Crea0es Alpuun

• CA.
A AM t " -.*, .;TINA •
Classe 32
Artigos da ;lasse

RIBA —C 0

PIIUT1N1 NGI
Ind. Brasileira
Classe 17
Giz

1

Ind. Brasil el

Ind. Brasi ,," re
Classe 41
' Artigos da classe

Classe 8
inos de descida para antenas de teje.
visa°
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le32a21.
6rri
Albra Laminaçáo de Alumínio Ltda.
São Paulo.
I

A URI

I no. Braeil 1 ei re
Classe 5
.Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço ,fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente oreparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em btuto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês. gusa, velho, gusa, temperado, maleável, lamiminas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões. alumínio, alpaca,
ligas metálicas. metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, platina poeira
de 'zinco, prata, solda, tungstênio,
zinco corrugado, zinco liso e •
Termo n.° 575.899, de 22-1-63
Exacta S. A. Importação e Comércio
de Instrumentos de Precisão
São Paulo

í lnc11.2)(*gtileira

Teimo n.* 575.900, de 22-1-63
Construtora Davas Ltda.
São Paulo

Termos na. 575.907 e 575.908, de
.
22-1-63
5.
Mineração da Trádatie
Samitri
Minas Gerais

Maio de 1953
Tércno n.' 575.916, de 22-1-63
Pedro
Thcaas
São Paulo
•

(DAVOS

Snatistria Bragileiro

'S A_WI ITRI
L
Indústria Bralitletra

OaSosraw----

roasICA eRASyryt

Classe 33
•
Classe 41
Construção civil em geral, 'preparação
Classe 4
Aguardente
de plantas de prédios, estraads, pontes, Substâncias de origem animal, vegetal
Térmo n.° 575.917, de 22-1-63
compra e venda de imóveis, incorpo- ou mineração, em bruto ou parcialmente
Jóias Vicenza Ltda.
ração de prédios, sua administrtação, preparadas e não Incluídas em outras
São Paulo
fiscalização, contrôle e organização de
classes
construções e empresas em geral
Classe 5
. ., c s N z A,
Metais não trabalhados ou parcialmente
Termo n.9 575.902, de 22-1-63
1 et r!,
trabalhados, usados nas indústrias
:tiaisdd
n ipst;cgituirriaj
para
• Oxigênio "Edy" Ltda.
Termos as. 575.909 e 575.910, de
Paraná
lass 13
Ce
22-1-63
J oalheria ¡e artigos dg
Vulcan Material Plástico S. A.
m
etais
oso
semi - pre dosos e ma
I'
Guanabara
Imitações, usados como adornos, pedrad
OXIGÉNIO ', EDY ., S/A

preciosas trabalhadas e suas imiatções,

Brincos, pulseiras, broches, anéis, abo+
toaduras, alfinetes de gravatas. fivela*,
braceletes, medalhas, berloques, corre
tes.. estojoa. para joias e argolas

Nome Comerciai
Termo n. 9 575.903, le 22.1-63 .
Unipeças Ltda.
Paraná

UMPEÇAS
LTDA.
Nome Comercial

Indústria Brasileirti"

Térmo n.° 575.918, de ' 22-1.63
Geobrás S. A. -- Engenharia e Puni
Classe 38
dações
Papel coar reve,stitmento de plástico para
São Paula
encadernação e embrulhb
Classe 28
Material plástico, em laminados, chaGEOBRÁS S/A . pas e placas; revestimento plástico só-,
( ENGENHARI A E
bre papel, plástico aderente a papel
114ÇÕES
para encadernação
Termos na. 575.911 e 575.912, de
-' 22-1-63
Indústrias Reunidas Irmãos Spina S. A.
São Paula

Termo n.9 575.904, de 22-1-63
Classe 8
Editora Cideo Propaganda Ltda.
Para distinguir:. Eliminadores de bateParanária,. dispositivos para controlar ou modificar correntes elétricas. Inclusive sistemas retificadores de correntes alternadas. amplificadores, monitores alongadores de arco, carregadores de bateria automáticos, auto-reguladores, bobinas de reatando, soldadores de re,
sistência elétrica, fontes de corrente de
aciu' ecirnento por indução, controladores, de sinal neon. transformadores,
controladores de alirnentadores
Classe 33
.
tórIbs, e reguladores de Voltagem, tuTitulo de Estabelecimento
bos, de descarga de espaços elétricos,
Classe 33
válvulas ou tubos para retificação, re,
Titulo de Estabelecimento
gulagem e estabilização, tubos ou vaicuias 'a vacuo, tubos ou válvulas retiTermo n.° 575.913, de 22-1-63
' ficadoras. calculas. "pilhas foto-elétriRepresentações Jabaquara Ltda.
cas, artigos, acessórios e equipamento
áinal de propagacda
fotográfico, a saber: equipamento
•JABACtUARA.
Termo n.° 575.905, de 221-63
"foto-flash", inclusive lanipadas "fotoFundição Paranaense Ltda.
Nash" e refletores para as mesmas,
Classe 33
Paraná
unidades fornecedoras de força para
Titulo
'foto-flash' e meies para controlar
Têrmá n.: 575.914, de 22-1.63
corrente de "foto-flash", altímetros,
•J- "STSA"
P¥7212/0(0 40.434MISAOU
Sul Americana Técnica Incalibradores de altimetroa, , precipitadustrial e Comercial S. A.
dores de poeira, fontes de corrente
São Paulo
Nome comercial
eletro-cstática, osciloscõpios de alta
velocidade, sistemas de comunicação
Tênino n.° 575.906, de 22-1-63
pio micro-ondas, dispositivos pari me' PRORR OGAÇ X O"
ciar unidade, máquinas testadoras de S. A. Mineração da Trindade-Sarna/4
Minas Gerais
fadiga ou cansaço operadas eletro-ma* SATSA.- SUL. AMERIWANA
,ItCNCA INDUSTRIAL C. COMERCIAL LA.
gnéticamente, antenas 'de radio, Iampadas de painél de radio, transmissoNome Comercial
res de radio. receptores de radio, disTermo n.9 575.915, de 22-1-63
positivos receptores e transmissores de
Chocolate "A Sultana" 11, A.
rádios radar, transmiasores de televiSão Paulo
são, receptores de televisa-o, dispositivos para vulcanização de pneumáticos, tampadas para televisão, e laiaPIRULITOS padas elétricas, tubos ou válvulas a
ESPAC IAL -k"
vacuo para radio .e tubos ou válvulas
Industria
Brasileira
para radio, pilhas foto' rtletricas e laia- padas de televisão, fonógrafos elétricos, combinaçóes radio-te/evIsaa-fon6Classe 33
Classe 41
grafo
;
NOIR* ICARNRCRel
Pirulitos

Nome Comercial
Termo 12. 9 575:919, de 22-1-63'
Aço-Rag Ltda.
São Paulo

Classe à

Sinal de propaganda
Termo n.° 575.920, de 22.1-63
"Solventex" — Indústria Química Ltda.
São Paulo

kvausma 0?.I-44'4
Casse 1
DiseAventes, resinas, tintas e varal
Termo n.° 575.921, de 22-1-63
S. A. Cotonifkio Ade,lina
São Paulo

r11110GAÇÃO
ADELINA
ffidustrie Braai I eira7;
Classe 24
Para distinguir: Artefatos 'de alg
nylon, plásticos. cambar:los, caroa. j
lã. linha paco-paco: raiai; rayon,
natural para senhoras, bordados borl
bandeiras, colfdões, cadarços. co
de café. sobeatas para raquetes eobet
luras para cavalos, debruns. enfeitai.
etiquetas, entremeia entretelas flYa4
NI fitas, franjas, filtros de café, gallke4

Segunda-feira 6

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

laços de chapéus mochilas, montas nesgas , ombreiras, passamanariea.
. lhas, pavios, passamanes, pon-pons pia.gentes rendas rédeas, redes, sazus, sacas,
sacolas tiras, telas para bordar, :ergas
Termo n.° 575.922, de 22-1-63
Nuno Vaidergon
São Paulo
f

CENTRO COMERCIAL DE
PINHEIROS
Siio Paulo-Capital
Classe,33
Titulo

Termos ns, 575.923 e 575.924, de
22-1-63
Indústrias Texteis Barbem S. A:
São Pauln

ANTI - RUGA
Indstrja Brkiel leira

Termo n.° 575.927, de 22-1-63
Instituto Brasileiro de Intercmbião
Cultural S/C
São Paulo

1NbTITUTO BRASI LEIRO
DE INTERCÂMBIO
CULTURAL S/C.

SOCIEDADE CIVII .
J OBA LTDA.
yalane Civil
Termo n.9 575.929, de 22-1-63
Nuno Vaidergorn
São Paulo

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tedENTuu uUMERCI AL-doa para confecções em geral, para ta. TEODORO SAMPAIO
peçarias e para artigos de cama e mesa:
Algodão, cânhamo, caroá fazendas e
,,S .ão Paulo-Capital
tecidos de là em peças, juta, linho. pa .
ao-paca ramy mim. seda natural, tecidos plástiços, tecidos impermeáveis e
Classe 33
tecidos de pano cousa.
Titulo
Classe 36
Termo n.° 575.930, de 22-1-63
Para distinguir: Aventais, blusas, bluAdão Ruben Corrêa Moll
sões, boinas, botas, babadouros, casaRio Grande do Sul
cos, coletes. capas, abales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, cisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal. FM-PRESA' RIO GRANDENSE.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
ANÚNCIOS "ERGA"
cueiros, casacão, dominós, echarpes, DE
Porto Al egre- Rio
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas. lenços. leques, , Grande do Sul
mant63, meias, mailiots, mantas, man.
&ião, malhas, paletós, paias, penboar
Classes: 33 e 32
peugas, puioveres, ponches, pelerinas,
Titulo
polaint..s, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
Termo a.' 575.931, de 22-1-63
bens, tailleurs, toucas e . vestidos
Tempera e Cementação Dulagace Ltda,
São Paulo
Teimo n.° 575.925, de 22-1-63
Angelo Milani e, Cia. Ltda. Rio Grande do Sui
T MIT ER A E CESMITAC-A-0

Classe 42
Para distinguir: Bebidas eia geral, nâo
medicinais, alcooliéas, cervejas, vinhos,
vinhos espumantes, licores, binem cidras, conhaques, cocktails cordiais, neea
tares a Icoolicas, ruhm, aguardente, kruCise. gin, vermouth, fernet, kummel.
-whisky, brandy e ,vinhos d abastas
alcoolicas
Termo n.° 575.926, de 22.1-63
Nuno Vaiderqorn
3ão Paula
SNT R0 LE COMPRAS
RO:"

o Faulo-Capltta
Classe 33
Titulo

Termo n.° 575.935, de 22-1-63
Termos ns. 575.940 e 575.941, as
Indústria de Produtos Quimicos Monaco
22-1-63
& Castro Ltda,
OscarCardoso
São Paulo
Oscar Cardoso S. A. Camércio e
Indústria
Santa Catarina

LEIpo

Indústria Brasileira
Classe 2'
Desinfetantes

Nome Comercial
Têrmo 2.9 575.928, de 22-143
Sociedade Civil Janbra Ltda.
São Paula

Maio de 1963 1515
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Termo n.9 575.936, de 22-1-63
Companhia Brasileira Divulgadora de
Livros
São Paulo
COMYANHI 'A

BRASILEIRA
DI VU LG A DORA DE LIVROS

Nane Comerzial
'Termo n.° 575.937, de 22-1-63
Indústria de Rendas Readanvl Lida
São Paulo
fi L _ G

C.R y

PRORROGAÇÃO

p

In diástria Bfasil eira •

cio

WIZeir2

I
1 S. CIAIA11010‘,1

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa„
Acolchoados para camas, colchas, cat.,
bertores, esfregões. fronhas, guardam.,
'pos, jogos 'bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para,
cosinha e panos de pratos toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para chã ,e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhas„
(cobre pão)
Classe 36

Artigos da classe
Classe 23
Tertno-n.°' 575.942, de 22-1-63
Paia distiqguir: Tecideis em geral, te. Oscar Cardoso S. • A. Comércio e' .
ciclos para confecções em geral, paia
Indústr:a
tapeçarias e para artigos de cama e
Santa Catarina
mesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim,
PlivrxrtuuAll.;a0
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, rairii. rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos
permeabilizantes e tecidos de pano couro
e veludos
Industria 8fasileira
•
Têrmo na 575.938, de 22-1-63
Classe 36
Confecções Ruy's Ltda. Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
Minas Gerais
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cachecola,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos. calças, calções, camisas, CAI.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de Crianças, coiarinhoti,
IND. BRASILEIRA
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
C.,asse
'fraldas, galochas, gravatas, gorros,
Pata distinguir: Aventais. blusas, blu- quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
sões. boinas, botas, babadouros, casa- mantôs meias, tnaillots, mantas, mam.
cos, coletes, capas, chales,' cachecols, drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
calçados chapéus, cintas, combinações. peugas, puloveres, ponches, pelerinai.
corpinhos, calças. calções, camisas, ca- Polainas, pijamas, punhos. robe de
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, ca1. chambre, sobretudos, suspensórios, sou,.
ças de senhoras e de crianças. colarinhos,
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
RAGACt LT rA.
caleiros, casacão, dominós, echarpes.
Termo n.° 575.943, de 22-1-63
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja•
José Francelino de Lima
quetas, luvas, ligas', lenços, leques,.
- Nome Comercial
Ceará
enantós meias, maillots, mantas, mana
Termo ia.° 575.932, de 22-1-63
drião malhas, paletós, palas, penhoar.
5TRIA
-"s.\ WASIUM
Companhia Brasileira Divulgadora de peugas, puloveres; ponches, pelerinas,
Livros
SUBLIME
NA
polainas, pijamas punhos. robe de
São Paulo
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
BRASILEIRA
Termo n' 575.939, de 22-1-63
Classe 32
Domenico Cuccaro
Livros
São Panio
Térm on.9 575.933, de 22-1-63
Jade — Comércio e Indústria S. A.
São Paulo

l aia- A Itian Q33

umi JOU
Classe 36
Frase de propaganda
Termo n.9 575.934, de 22-1-63
Hospital Anchieta S. A.
São Paulo
I HOSPITAL ANCUIETA

Nane Comercial

"DISTINTA"

RUYIS

VAREK
IND. BRASILEIRA

FÁBRICADEBEINDASSAOFR
arawaseom JOSE rIMPaCZLIN001 -N,
• MIMOU 1. COIA,0

e.

Classe ,43
Guaraná e cajuim
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaTermo n.9 575.944, de 22-1-63
José Giri Petrillo
deira água sanitária, cera para soalhos,
São Paulo
•
detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixívia, lã de aço, pomadas para calBIRRA
çados. palha de aço preparados para
pnlir e limpar madeiras, vidros metais
e objetos, panos nara polir e para limINICSTRIA
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
BRÁSILEIRA.
objetos. sabões em geral e saponácens
velas e velas a base de esteataaa
Classe 42
sabões em pó, em flocos. esponja ac Bebidas alcoólicas em geral: Cervejas,
limpeza
bitter, vinhos, aguardentes, licores: etpe-

)
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são, aparélhos para iluminação, Incha- café, mostradores para rádio, moi
s/ave os 'considerados acessórios de veí- de cale, transformadores, tostadeiras,
culos, aparelros para anúncios mecâni- pés para fotografias, válvulas para
cos, aparelhos aquecedores e medidores, dios, válvulas de descarga. válvulas
aparêlhos cromográficos, aparelhos de redução, vacuannetros, velas détrie
válvulas de vácuo e ventiladores 1
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias, apare- Termos na. 575.952 a 575.954 e
57-5,-ilb
lhos para purificar agua, aparêlhos de
a 575.959, de 22-L.63
sinais lampejantes, aparelhos reguladoUser Werke A, G.
res de gás, aparelhos de galvanoplastia.
Suiça
aparélhos didáticos, aparelhos cinemas
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparêlhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
dínamos, aparelhos para destruir insetos, aparélhos náuticos científicos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadores, aparêlros para aquecimento de
r
áágua, aparelhos geradores eletroquim a
,
Classe 1
cos, aparelhos para recepção, reprodu- Substâncias químicas sintéticas linear/
e
36
Class
'
ção de som e sémicoa aparêlhos auto . para serem usadas nas industrias t*#
Para distinguir: Aventais. blusas bluImáticos eléétricos de passar, aparelhas tais como material bruto sob forma dás
sões, boinas, botas, babadouros, casapara espremer frutas e legumes, apare-- massa fundida, aparas, barras, soluçõef,
cos, coletes, capas, abales, cachecols.
¡lhos de alta tensão, aparalhos de pro- para a fabricação de t
produ os se.
•
cintas
combinações..
calçados chapéus,
teção contra acidente de operários. acabados, a saber: fios, fios cortdoe,
corpinhos. calças, calções, camisas, caaparelhos afiadores d eferramentas. fios contínuos, cabos de fibras, NO
misetas, camisolas. cuias, ceroulas, calaparèlhos distribuidores , de sabão e de Penteados, caonofios, fios torcidos e M4
Classe
36
ças de senhoras e de Crianças, colarinhos,
desincrustantes
para instalações sanitá- torcidos, fios mistos para tricotagem •
cueiros, casacão, dominós, echarpes. Para distinguir: Aventais, blusas, blu- rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos similares. Substâncias químicas sintétta
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja- sões, boinas, botas, babadcruros, casa- e instrumentos usados na engenharia. cas lineares, para serem usadas nas inai
quetas, luvas, ligas, lenços, leques, cos, coletes, capas. abales, cachecola
manais, meias, ramificas, mantas, man- calçados, chapéus, cintas, combinações, agrimensura geodézia, aparêlhos gasei- dústrias plásticas, cano matéria primas
drião, malhas, paletós, palas, penhoar, corpinhos. calças, calções, camisas, ca- ficadores, aparelhos de análises, apare, , sob forma de massa fundida, aparas.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.. lhos ozonizadores, aparélhos pasteuri- barras, pó, solução, para a fabricação
de produtos seml-acabados, a sabeis
polainas, pijamas, punhos. robe de ças de senhoras e de crianças, aglarinhos, zadores, aparelhos reguladores e estabigá- monofios, barras perfiladas, blocos, p.a
chambre. sobretudos, suspensórios, sou. cueiros, casacão, dominós, echarpes. lizadores da pressão e do fluxo de
filmes virgens, placas, esnuá.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ja- ses e líquidos, aparelhos para salva- liculas,
tens. tailleurs. toucas e vestidos
.suspensões, dispersões, cabos, casa
sões,
mento
e
para
sinalização,
aparelros
quetas, luvas, ligas, lenços, legues,
Termo n.9 575.946. dc 22-1-63
adesivos e
manais. meias, snaillots, mantas, tinta. para escafandristas, aparelhos para lim- . das, fitas, emolientes,
similares
Balbi 6 Balbi
drião. malhas, paletós, palas: penhoar. par vidros, aparelhos para combater l
, • Classe 22 -.
Minas Gerais
peugas, puloveres. ponches, pelerinas, formigas e outras pragas, aparêlhos an-a Fios fios cortados, fios contínuos, figs
polainas. pijamas, punhos, robe de tornáticos acionados pela introdução de
e
torc:clos
chambre, :sobretudos, suspensórios, sou. molas, aparelhos para picar, cortar ou , penteados,
torcidos, monofios,
fios mistosfios
e similares,
.
tiens, tailleurs. toucas e vestidtaa
' comestíveis,
reduzir
aparelhos espargilos e instrumentos
de cal- Itricotagem. tecelagem, pasa uso COMUID12.
dores, aparaan
ali
Tenno n.9 575.949, de 22-1-63
calo, aparelhos para observações sisrni- Í linhas substâncias
de costura, para
bordar, feitos
Clas.se 44
termo-plásticas
Indústria de Bebidas Dal Porto Lida, cas, aparelhos tesmostatos,
aparêlhos
Fumo eco fõlha ou cm aarda. desfiado,
C'23
São Paulo
para iLataçâo, aritonômetros. aspiradopicado ou em pó, acondaianado em lares
-de
.pó
aerômetros,
acendedores
eléArtefatos
de
tas, pacotes, ou ecn quaisou t outros
C
arsse
tânc2i8as ternio-plásti.
recipientes, cigarros, charutos e
tricos, alto-falantes, arrilificadores cas, a saber: bacias, baldes, bandejaa,
cigarrilhas tricas, amassadeiras. antenas, batadei-; bolsas, caixas, chicaras, colheres, tona
amplilicadores elétricos, 'arnassadeiras.1 chas, _ copos, esponjas estojos, faceai,
Tênalo na' 575.947, de 22-1-63
friafilatr7^. Y:tr^a :L.-..1ra
anteaas, catedeiras, balança acamar, e1 Los, frascos, frutas, fruteiras, garfo
Rád:o Mecânica Ltda.
elétrica, Lareimetros baterias de actua,- garrafas, guarnições Isoladores, jarras,
Classe
42
Rio Grande do Sul
Aguardente, arar, anizete, bagaceira, issairer, binóculos, bit 3s boh*na_N, bo- jarros, palitos, penas, pires porta-toas._
cerveja, conhaque, fernet, genebra, gim. , binas Ca indução, ax,eto ça.a fins cura- lhas, pratos. recipientes, sacolas, sala.
deiras, tijelas, torneiras
kirsch, kumel, licores, rum, vinhos, . aves 1.0tões de ^a aaain kas elétricas
bctniaas medidoras baa.ras, bússolas,
Classe 29
voara. e whisky
'era s alatricas, bu 'es eiétri ms , cai xas
sc a as e espapad ores de substánciat
ors.,
Ir
--,
,l
câmaras frigorificar e for a
Termo n.9 575.950, de 22-1-63
tesmo-plásticas
! gráficas, cafpainhas elétricas, shassis de
Irmãos Sarivante
Classe 31
rádios, chaves elétricas, cinernatógrafos, : Artefatos de substâncias termo-phisticae,
cronógrafos, cronômetros, combustores a saber: anéis de vedação, arruelas, bar,
Clasae /I
de gás, cidOnsetros, cristais de rádio, i bania, barracas, buchas, carreias de
Ferragem ferramentas de tri-la espécie,
'Cutelaria em geral e °taras, artigos de
condensadores, cortadeiras para fotogra- . tranamissão, calsos, cordas, flanges, foreta', a saber: alicates, asic ancas, arfias, chaves de alavancas. chaves autta ros, gachetas. juntas ara vedaç'ão, mana
caláticas, capacitores de bloqueio, capa- guelras, mangotes. toldos rôlhas, tamt ações para Óculos, arruelas, argolas,
citores eletroliticos calibradores disaa5es
paraaç
vedo,
ã u
p tubos
,
t b laç be
aldravas, armações de Metal. , abridores
para te efones, discos gravados, diais,
de latas, arame liso ou farpado, assa• para vedaaao, imiões, válvulas l
despertadores, enceradeiras elétricas, eu- 1
deiras, açucareiros: brocs, bigornas, halClasse 48
ganho de assar carne, espelhos óticos,
xelas, bandejas. bacias, baldes, bomboesticadores de luvas, espelhos de plás- .'Escôvas de denta, cabelo, unhas e roa.
nieres, bules; cadinhos, cadeados, case pentes da substâncias termotiçais, colheres para pedteiros, correnticos para eletricidade. esterilizadores. 1 pa
•
plásticas •
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
tes, cabides, chaves, dremones, chaves
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, fil.
de parafusos, conexões çara encanaClasse 41
Têm) nal 575.955, de 22-1-1963
troa para óleo, filmes falados, fogões.
mento, colunas, caixas de metal parta
Bombons. balas, caramelos e doces
%enrique Mendes Franco
fogareiros, fusíveis, faróis cano acessó- •
portões, canos de metal, chaves de fenGuanabara
Termo n.• 575.951, -de 22-1-63
rios de veículos para sinalização e para
da, chave ingiesa. cabeções. canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, co- Ru,Nel Comércio e Representaçáozi Iluminação em geral. ilmea revelados. I
. Ltda.
Mamas elatritas, fervedores, frigoríficos,
queteleiras, caixas para . acondicionaSão Paulo
fotómetros, fios elétricos fiitros de inmento de al mentos, caldeiiões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras. canchas, coaterferencia, fonógrafés. garrafas témicas.
U• W ,
dores, distintivos, dobradiaas: enxadas,
geladeiras, globos para lâm padas, globos
enxadões, esferas, engates. esguichoa ela, Industrie' Bragilel"
para lanternas, globos terrestres para
leites ' para arreios, estribos „esferas'
ensino, gravadores, holofotes incubadoBraincirai
para arreios, espumadeiraa:' ,formões,
elase
res, indicadores de vácuo, 'iastrumentos
foices; ferro, para cortar capim, ' feçrp-• Abaixa luzas d elampiaa, .1.)ff;
de alarme. interruptores, lâmpadas in_
lhos. facas, facões, fechad iras. ferro co- acumuladores„ actinõmetros, .arisperomea candescentes, lâmpadas comuns, lentes,
r..Rsse
l
a
muns a carvão, fruteiras, funis, fôrmas troa, amortecedores. de rádio e frequên- liquidificador.
es maçaricos para soldar,
Titulo
para doces, freios pera ettrachss de cia, anemômetros, aparálhos de te/evi- caldear e cortar, máquinas de fazer

ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias, tinias, laminas, lia
coreiros, latas de lixo, jarras, machadinhas; molas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, nutriL,
575.945, de 22-1-63'
Têrmo
'Meyfon" — Comércio, indústria, lan- zes, navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, poseiras portaportação e Exportação Ltda.
pão, porta-jóias, paliteiros, panelas; rolGuanabara
danas, ralos para pias, rioites, regado-.
res, serviços de chá e café: serras, serrotes, sambas, sacarrolhas, tesouras, talhares, talhadeiras, torguezem, tenazes,
travadeiras, -telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças, tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames. verrumas
Termo n.9 575.948. de 22-1-63
Indústria Brasileir.
Ivo Gazola
R. Grande do Sul
altivos, fernet, whisky, kumeu. vertnouth, cognac, brandi, rum, vinho quinado, pipermint, gin, punch genebra. "ali:
nectar e suco de frutas com álcool

RitE

AS<AR

indústria. Brasileira

CO

Carbobras

Termos as. 575.960 a 575.966, de
22-1-63
&asar Werke A. G.
Suíça

Termo a.° 575.969, de 22-1-196s
Hospital Nossa Senhora d eLourdes
Sociedade Civil
Paraná

E uosilnal MG senhora
GRILAM
de Lourdts
Class 1
Substancias quirn:cas sintéticas lineares,
SOciedade. Civil'
para serem usadas nas indústrias textels
como material em bruto, sob forma de
massa fundida, aparas, barras. soluções.
para a fabricação de produtos semi..
acabados, ac saber: .ficia tios cort-'os,
fios contínuos, cabos da fibras, fios
penteados, monofios fios torcidos e
não torcidos, fios mistos para tricota.
gem e similares. Substâncias químicas
sintétiaas lineares, para serem usadas
nas indústrias plásticas, corno matéria
prima, sob forma de massa fundida, aparas, barras, pó, solução para a fabricação de rodutos semi-acabados, a saber: inonofios, barras perfiladas, blocos,
películas, filmes virgens, placas emula
sões, suspensões, dispersões, cabos, cer..
das, fitas, emolientes adesivos e similares
Classe 22
•
Pios, .fios cortados, f,os contínuos, fios
, penteados, monofios, fios torcidos e não!
torcidos, fios mistos e s;milares, para.'
trIcotagem, tecelagan, para uso comum,
linhas de costura, para bordar, feitos de
.
substâncias termo-p lásticas
Classe 23
Tecidos de fibras sintéticas
Classe 28
Artefatos de substâncias termo-plásticas,
a saber: bacias, baldes, bandejas, bolsas, s caixas, chicaras, colheres. conchas,
copos, esponjas estojos facas. f:os, fras.
cos, fruteiras, frutas. garfos, garrafas,
guarnições, isoladores, ;arma jarros.
palitos, penas, pires, porta-toalha . pratos, recipientes, sacolas sa laa!a ' ar tije.
las, torneiras
Classe 29
Escõvas e espanadores de substâncias
termo-plásticas
Classe 31
Artefatos de substâncias termo-plásticas,
a saber: araels de vedação, arruelas.
barbante,. barracas, buchas, correias de
transmissão, cabos, cordas, flanges. for..
ros, gachetas, juntas para vedação, mangueiras masgotes, toldos, -61has. tama
pões tubos para vedação. tubulações
para vedação, • unS3 as. válvulas
Classe 48
Escóvas de dente cabelo, unhas e rou.
pa e pentes de siibstâncias termoplásticas
Termo n.° 575.967. de 22-1-63
Schering Aktiengesellschaft
Alemanha

BERLISOLONA
Classe 3
Preparados para a horcnoterapla ou que
tem ação hormonal
Termo ta° 575.968 de 22-1-1963
Santa Pé, Madeiras, Máquinas,
Empreendimentos Ltda.
Paraná

Santa Fé, Madeiras,
Mtuninas,
topreendintentos
Classes: 4, 6 e 7
Título
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Nume Civil
Termo n.° 575.970, de 22-1-196s
Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Sociedade Civil
Paraná

Termo n.° 575.977, de 22-1-1963
Confeitaria Tirolaza Limitada
.Paraná

Conteitaria liroteza

cachecol!, calcados. -chapéus,. cintos,
cintas, combinações, corpinhos, cali,a,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas. camisetas. eue.
cas. ceroulas, colarinhOs, cueiros, sa:rte,
casacos, chinelos dominós achar:sela

tartasias, tardas para rnihtarese ame.
;pais. traldas, galochas, gsavatas pr.
Classes: 41, 4 2e 43
ros logos de !ingeria, jaquetas: leques;
Titulo
luvas ligas, lenços, mantós meies,
ma II: mantas. mandrião, mantilhas paTermo n.9 575.978, de 22-1-1963
letós, palas, penhoar, pulover. nalorinas,
Fabrica de Móveis e Esquadrias Pérola peugas, potiches. polainas, pijamas; pu• •
'Limitada
nhos. perneiras, quanonos. regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas. stolas, sous
tlens, slacks, talar, toucas. turbantes;
ternos, unitoines e vestidos
Classe 36

Fábrica de laveis e
atoarias Pérola
ClasSeT216o e 4e

Teérmos ns. 575.979, de 22-1-1963
Stivelman ei Cia.
Paraná

Termo n.° 575.981, de 22-1-1963
Cirnap Ltda. Organização Contábil
Comercial e Representativa Paraná

Classe 50
Impressos
Classe 50
Impressos
Termo n.• 575.971, de 22-1-1963
A Musical S.A. Comércio e
Importação
Paraná

A Musical S/L
terrikciu e borla*
Nome Comercial
Termo n.° 575:972, dó 22-1-1963
Panex Transporte, Comércio e
Agricultura Ltda.
Rio Grande do Sul

Panex Transporte
Celéltá
Agricultura mai\
Nome Comercial
Termos as. 575.973 à 575.974, de
22-1-1963
Panas Transporte, Comércio e
Agricultura Ltda,
São Paulo

ranxwiramportel
Comtick J Agricultura•

Termo n.9 575.982, d e22-1-1963
Comércio de Peças para Tratores
Limitada "Copeira"
Paraná

.....~,

L.. . , ,. . ._.,.:.„, i.,. rt
'Adústria Brasileira
•

Para disanguir Artigos de vestuárics
e roupas feitas em geral: .1gasai.los,
aventais - alpercatas. anáguas blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés. capacetes. cartolas Jara
puças. casacão coletes, capas chaies.,
cachecols calcados. chapéus, cintos'
cintas. combinações corpinhos. t.aisas
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças, eximas, camisolas camisetas curtas ceroulas. colarinhos. cueiros, saiais
casacos chinelos domines& rcha-p..Y;

Classe 7
Máquinas e utenalios para serem usados extlusivamente na açjricultura e
horticultura a saber: arados abridores

. meias
maaSs, mantas, mandrião maitilhis pa• ,ara adubar, ceiladeiras, carpa:Ie.-as.
tetéia palas, penhoar, pulover. palermas. ceifados para altos, charruas para auripeugas. pouches, polainas. piiamasa pu- culutura. cultivadorea debulhador em;
nhos. perneiras. qumonos regaios, destocadores. desentegradores. esmaaarobe de chambre, roupão. sobrerudo& dores para a agricultura, escarrilicaciosuspensórios, saidas de banhe., sandálias. 1 res, enchovadeiras, facas para maautsweaters, shorts. 'sucgas. stolas. sou- nas agricolas (emadeirais. gadanhos,
tiens, slacks; taier, toucas, turbantes: garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
ternos, uniformes e vestidos
agricultura, máquinas insetitugas. maTermo n.° 575.980, de 22-1-1963
quarisa vaporizadoras, máquinas de
Stivelman El Cia.
.
mungir. máquinas nlveladoras de terra,
Paraná
máquinas per4uradoras para a agricultura, máquinas de plantar. motochar..
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de

roçar, de- semear para sulfatar, dg
tosquir. de triturar, de esfarelar cerro
para irrigação, para matar formigas p
outros insetos para burrifar e pulveri

dassc 33
Título
Classe 33
Titulo
rrmo n.° 575.976, de 22 -1 - 1963
Metalúrgica Pamesan S.A.
Rio Grande do Sul

Nome Comercial

indústria Brasileira

de sulcos, adubadeiras. ancinhos mecâtantasias, fardas para militarese amenicos e empilhadores combirodos
mais traldas, galochas, gravatas. g ,..rarraticadores
mecânicos para agriculto.
ros h,gos de !ingeria. faqueias: !aguas.
ra, batedeiras para cereais bombas
itivs.s ligas, lenços, nistaràs

!

Metalúrgica
Pernesan

?NEM

.
Classe 36
Para distinauir: Artigos de a. estuários
e roupas feitas era geral: Agasehoa
aventais. alpercatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, bana.
doures. bonés, capacetes, cartolas cara
puças, crsacõo coletes. capas. chales,,

zar desinfetantes, para adubar, pasi
agitar e espalhar palha, para colh
algodão, para colher cereais, maquia
amassadoras para fins agricolas
corar árvores, para espalhar, para c.,
pinar, máquinas combinadas para s
mear e culturas, de desbanar, para ea
silar, máquinas e moinhos para fora,
gens, máquinas toscadoras, ordenad,1
ma mecânicos, raladores mecânicos. rd
los compressores para a agricultora
sachadeiras, semeadeIras. segadetrai.
socadores de terra, tosadores de ara:
ma, trasores agrIcOlas, válvulas para'
más/minas agrícola:

1518 Segunda-feira
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Têrmo n. • 575.983, de 22-1-1963

Agência Alpha Limita'
Paraná

Titrnao n.• 575.988, de 22 - 1 - 1963
Intervest S.A. Veículos e
Equipamentos
São Paulo •

1NTERVEST

• t..

Classe 50
Impressos
'44,

Terra on.9 575.984, de 22-1-19C3
Construtora Paraná Santa Catarina
Limitada
Paraná

Castrutora Paraná
Santa Caterik
Classe 33
Titulo
Termo n.9 675.985, de 22-1-1963
Almeida Cardoso & Cia. Ltda.
Guanabara -
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Classe 3
Medicamento para combater a epilepsia
crônica e recente de qualquer proveniência. Indicado na perda de sentidos e
de memória, .convulsões ne,aaosasa desordens mentais, ruidos nos ouvidos,
'opressões no peito e paralisias parciais
Têrmo n.° ,575.986, de 22-1-1963
Almeida Cardoso & Cia. Ltda.
Guanabara

Almeida Cardoso &" Cia. Ltda.;
-••••• loW Rim

b lipm

a
Clatse 3
Medicinal
Tétano at, 9 575.987, de 22-1-1963
Klelio — Distribuidora Farmacêutica
Limitada
São Paulo

•

KiEtIO‘
INDÚSTRIA BRASILEIRA

ttkibOSTIRTA
Classe 21
Freio (parte integrante do veículo),
mecanismo para acoplamento de veiculas ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração: amortecedores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de ciaai?
bio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras' de mola, , buchas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, embreagem, teixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de veículos,
pedais, pasmamos, porta laterais, . pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veiculas,
bicicletas, motocicletas, reteatores, aros
para bicicletas, braços para veiculas,
crapas circulares para veículos, cubos
de veículos, desugadeiras, fronteiras
para veiculas, motociclo, manivelas,
para-Lamas, varatas de controle da
afogador e---acelerador
Têrmos na. 575.989 à 576.038. de
22-1-1963
Norsupply Fornecedora de Navios
Limitada
Guanabara
-.qq?
•

:,NORSUPPLY.,

' Classe í
Para proteger substâncias quimicas
usadas na indústria
Classe 2
Para proteger substâncias e preparações
químicas usada sna agricultura
Classe 3
Distinguir e proteger substâncias quimicas, produtos e preparados usados na
medicina e farmácia
Classe 4
Distinguir substâncias d eorigem animal, vegetal ou mincval, e !abruto
Classe 5
Metais trubalhados "sou parcialmente
trabalhados
,
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
Classe 7
Instrumentos de precisào, instrumentos
científicos e discos gravados
•
Classe 8
Instrumentos musicais e suas partes
Integrantes
Classe 9
Instrumento., máquinas, aparelhos e
petrecros para a medicina
•
Classe 11
Ferramentas de tóda a eapécie e
cutelaria em geral
Classe 13
Artigos de metais precioso/. semi-preciosos e suai imitações, pedras reciosas
trabalhadas e suai; imitações
Classe 14
Vidro, cristal e seus artefato*
. Classe 15
Artefatos de cerâmica ara uso caseiro,
aclamo, fina artísticos e industriai*

Classe 3
_
Soros, vacinas, biocultunas, vinhos, solutos, chalres, xaropes, estratos, tiniuna, alcoolaturas, essências, Mem, emulsões, linimentos: sabões, pomadas, cremes, pastas, óvulos, suspensórios, malas,
granulados, grânulos, pós, comprimidos;
cápsulas, drâgeas, pirulas, pastilhas e
.Casse 14
outros preparados ou substâncias para
serem usados na medicina e na farm& Mataria Ia:alusivamente para ~atm, aão a adónis' do prédio
cia não incluídoa ela outros alasses
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Maio de 1963

Classe 48
Classe 16
Perfumaria, co..;.e....;us, dentifrício., asa,
Classe 17
Artigos, máquinas e instalações para bonetes e p:epa.aalos para o sabat%
escritório
artigos de toucac.o: e escovas pare
Classe 18
• dentes, unhas, cabelo e roupa
Armas de guerra e caça, munições
Ciazse 50
e explosivos
Artigos Ga classe
Classe 19
Têm) n.9 51a.039, de 22-1-1961
Animais vivos inclusive aves, ovos em
Tintas Inte.al .••••anal S .A
A.
geral inclusive bicho da seda'
Rio de janeiro
Classe 21
- Veículos e suas partes integrantes'
Classe 22
TINTAS DITSMNATIONAL ,,A4
Fios em geral
Classe 23
Tecidos em geral
Nome Comercial
Classe 24
Termo n.9 575.040, de 22-1-63
Artefatos de algodão, cânhamo, linho e
(Prorrogação)
Juta
Indo:a N. V,
Classe 25
flo:anda
Imagens, gravuhas, estátuas e estatuetas
Classe 26
de A
Artefatos de Madeira', osso ou marfim
I
sND
Classe 27. Aquecedores Clétricos, ventiladores alia
Artefatos ae palha ou fibra
tricos, ventoinha e foles I forja.ss ta.
glasse 28
Artefatos e- produtos asabados de ori- do aparelhos e nao sendo partes da
gem animal, vegetal ou mineral, artefa- máquinas: aparelhos para anúncios alto
tricas, aparelhos de compressão coas
tos de suostâncias químicas
punções ou cunhas; bandejas girat4.
Classe 29
•
rias ou suportes gsatórios para a ,eas.•
Artigos de espanaaores, escovas e
posição de mercadorias: aparelhos pais
vassouras
amolar ferramentas e utensílios; e apita
Classe 30
relhos para a sacagem das mãos
Guarda-chuvas, -bangalas e suas partes
intagrantes
Têrmo n.° 576.041, de 22-1-63
Classe 35
(Prorrogação)
Couros e peles preparadas ou não,
Westinghouse Electric Corporation
artefatos de couros e peles
Estados Unidos da América
Classe 32
Jornais, revistas e publicações em geral
Classe 33
Titulo de Estabe'sscimento
'Classe 34
Tapetes, cortinas e - panos ara assoalhas
e paredes
Classe 35
Couros e peles preparados ou não,
artefatos de couros e peles
Classe 36
•
Artigos de - vestuário de tôda a sorte,
Inclusive de esporte e para crianças
Classe 37
Classe 6
Roupa de cama e mesa, inclusive co- Máquinas e partes das mesmas. na ., Mo
bertores, toalhas de uso pessoal, panos
tinidas nas classes 7, 10 e 17
de prato e análogos
Termo ta' 576,042, de 22-1-63
Classe 38
(Prorrogação)
Papel e seus artefatos, livros não
N. V. Philips-Duphar
,
Impressos •
Holanda
•
Classe 39
Artefatos de borracha e de ¡gutapercha
Classe 90
Móveis de metal, vidro ou madeira,
estofados ou não, colchões, travesseiros
e acolchoados para móve/s
Classe 41
SilbstancIas alimentícias e seus preparados, Ingredientes de alimento.,
essências alimenticias
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas
Classe 41
Classe 13 •
Soluções coloidais de vitaminas naturais
Refrescos, e águas naturais e artificiais em água pata vitaminização do leite e
usadas como bebidas
outros produtos de laticínio
Classe 44
Tinam n.• 576.043, de 22-1-63
Tabaco manufaturado ou não, artigos
(Prorrogação)
pare /tunantes exceto de papel
N. V. PhilipsaDuphar
Classe 45
:
Holanda
Sementes e mudas para a agricultura, a
horticultura e a floricultura, flores
naturais
Classe 4,5
Veles,-fósforos, sabão comum e detergentes, amido, anil, e preparações para
Classe 2
Produtos e preparados químicos para •
a lavanderia, artigos e preparações
agricultura, a horticultura e a sulviada
para conservar e polir
lura; preparados quimicos para c
Classe 47
CotabiatIvels, lubrificantes e tubêtán- ter e eliminar insetos e outros an
e produtos destinados a ilefainaaeo bem como para palntas, mofos, fatigas
outros 'organismos nocivos
e ao aquecimento

sdk•
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nhas de brinquedo,' casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com /61has para recortar,
s
armar, calçados para bonecos. cora
para pular. clavinas para aro ao alvo
copos de dados. .caixinhas de música
dados. dardos, discos, domarás, espia•
gardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinbas para jogar. enigmas
Classe 3
engenhos de guerra de brinquedo. ler
Um produto fannaceutico para facilitar C tinhas de engomar a/ferramentas para
controlar a circulação do sangue
crianças figuras de aves e an:mais,
figuras
piaa jógo de xadrez, fogões e
Terzno n." 576.095, de 22-1-63
tegão: a a de ia Aguados jogos de
(Pror:ogação)
futebol de it1:5N. ara:beiras jara esporre
Amerace Corporation
ganchos pata OeScra, QuiSus •para crianEstados Unidos da America
ças, aaar.: ai ia óra iscas artificia 3
pari pasca, jogos de damas, jogos de
dominó. -jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box. paraa.esgrima
para jogador de soco, máscaras carnaClasse 39
valescas, mesas de bilhar, de campista,
Separadores de borracha endurecida para de roleta, de xadrez. mobilias de brinbaterias acumuladoras
quedo. min.aturas de utensílios domés-
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Tiriri° a.' 576.06, de 22-1-1963
IBAPAL — Indústria Brasileira sir
Ac easórios para Automóveis Ltda.
Guanabara

Tértno n. 576.054, de 22-1-63
J. A. Chaves
Guanabara

Ténno n,' 576.044, de 22-1,63
(Prorrogação)
N. V. Philips-Duphar
Holanda

COR VASYMTON

ACL.-SIL
Termo n.' 57ã.096, de 22..1-63
British Ermeto Corporation Limited
Inglaterra.

ticos, patins. patinetes, piães. petecas.

planquetas para ginástica, peças de
jogos de damas dominó e xadrez pelotas, pianos e outros hist:amaram musicais de brinquedo, pistolas de atirar
(laxas, papagaási de papel. P.aneinthas,
"E R til E -T O"
quebra-cabeças em ~forma de armar,
Classe II
raquetes, redes de pasca, redes para
Canos, tubos, datas ou condutos, Jun- jogos, rodas de roletas, revolver de
tas para canos e junções para canos, brinquedo. soldadinhos de chumbo ta,
válvulas, peças de união e parias das boieiros para jogos, tacos -de'
mesmas
tambores para crianças, ramburEnt.
tamboretes, ténis de mesa, trens e vias
Termo ta." 576.047, de 22-1.63
férreas para brinquedos, varas para
(Prorrogação)
pesca. vagonetes . e zepeaus
N. V. Philips-Duphar
Holanda
Termo n.' 576.051, de 22-1-63
J. A. Chaves
Guanabara

DU

)ABREÍ
CAMMi01,

Classe 3
Substâncias quimicaa, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou ab farmácia

Termo n." 576.049, de 22-1-63
Mesbla S. A.
Guanabara

lanai

Classe 2
Dehanadores
Termo ri.' 576.055, de 22-1-63
Correio Comercial dó Bom Retiro
São Paulo

Correio Comerciai
do Bom Refiro

Têm() n.' 576.057, de 22-1-1963
Laborteraicap
Briatol S.A. Indústria Quirnica e Parmaceutica
São Paulo

Classe 32
Jornais e revistas
Têrmos as. 576.05 6e 576.057, de
22-1-63
Laboratório Emer S. A.
Guanabara

PSCHITT
Classe 48
Como antissetico am.a),
Classe 3
Como antissético bucal

"ORROGAÇÁ4

4

PRODUCTOS LAB011
1.1.8011TEMPTC.1
. '5W
:adastras etrimtca tarsmeauttea
W,0 reis.

t

Classe 3
Substâncias químicas e outros repus• Termo a.* 576.058, de 22-1....3
doe para serem usados na medicina e
Consecon — Consultores Económicos na farmácia: vacinas e bloca/turas par'
Ltda.
serem usadas na madieina e oa
Guanabara
- 'farrnazia
Ténue n.° 576.0s'a3, de 22.1.1961
basa Antonio Rtuegel
Pernambuco

41'

Classe 33
Insígnia

Classe 2
Defucnadores

Termo a! 576.059, de 22-1-63
Brangel. Filmes do Brasil Ltda.
Guanabara .

•

40..4
DEFUMADOR

4s•

:141/4

CABOCLOS

1

VEL.r-i05

NESBLA

Okk mATIÀ

11,

Classe 8
Aparelhos fotog rá ricos:. aparelhos para
• , ampliar fotograLaS, aparelhos para revelação de filmes. Limes revelados e
ampliações lotográ ficas
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos e passatempos a saber: jogos, artigos desportivos e
passatempos a saber: álbuns para Ti!.
cortar e armar, aviões, automóveis
aros. argolas, bercinhos, bonecas, bonecos baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes brinquedos em forma
de aramais. balões de brinquedo, bilhares, brinquedos inecànicos, brIncjuedos
cio forma de instrumentos musicara,
brinquedos cai forma de ,armar, brinquedos de borracha com ou sem assovia carrinhos. carrocinhas. caminhões.
cartas de jogar chozaiboa. caneleiras
para esaorte a cartões para lato, sw

caniSTAIA BRAsilLal

FORT

Têrmo .9 576. 052, de 22,1-63
J. A. Chaves
Guanabara

Classe
Para distinguir veludos Co geral e Um
partes dos menus: autom VOS, cozi.
nLóes,auto-caininfitses carroerlas e tsboques, bicicletas, tricicles. carros, cairoças, lanchas, biati% aviões, vagões,
carros. Catorra, carros ,rtiandorts, freio&
breques, pedais. amortecrdores, para.
brisas. héli ces, parachuqueS eiavaneez
de freios, barras de trem. braçadelito
de molas, tambores de (retos, vareim
de aontróle, silenciosos e eixos de diteçáo e businas para vekulos

R E \j‘

OS>

SPEED SHOP
Classes: 6, 7. 8. 21, 33 e 97
Titulo

I

,
comPREfNslo

:PCMIXOt

Termo n. o 576.048, de 22-1-63
Willia-Overland do Brasil S. A.
/tida:atriz e Comercio
Guanabara

indústria Brasgeira)

"aasit.riss
Classe 2
_Defumadores
Termo ri.' 576.053, de 22-1-63
J. A. Chaves
•
Guanabara
ff 711,

st v CCrUMAZOR

mas camitaso

n.

Classe 8
Bilmes revelados
Termo n." 576.060, de 22-1..63.
Construtora Nazaré Ltda.

90414~~,

qtazahé'cata.
uuanabara
Nome Comercial

'Marno n.• 576.061, de .22.1-63
Construtora Nazaré., Ltda.
Guanabara

tom Puisfits

~nuas It

affs.gir

Re$

nousina estSILE
Classe 2
De !isoladores

413113 Ma61110 PANCIL
à.

Classe 42 .
Bebidas alcoólicas à base de MA •
Tênno n. 576.069, de 22-1-1963
Agua Sanitária Super Globo Lede.,
, Guanabara

PRORROGACÃO

QUE V

RESINAS stuttÁTiÇAS

.....hcANAs

hAnoutà me howti a-CirCOMCUCAO

4,.EERUEN#

DA roRT V NA
C6meaSTO

•

indústria Brasileiri;

.
Classe 16
'Adiem, caimento, cal, manilhas, sirito,
ladrilboe e azulejem
-

ifoR, 'DUAS
Classe 46
de Propaganda •

.520 Segunde -n .• 'ra 6

•

Termo n.° 576.070, de 22-1-1963
Hennes .-- Sohnle S.A. Indústrias Reunidas de Balas Finas e Choeolate
"Sulina"
Rio Grande do Sul

HENNES SOHNLE S.

A. -

Adústrias Reunidas de Balas Finas
e Ctiocolates. ;, SULINA
Nome Comercial
Vento n.° 576.071, de 22.1-1963Laurentina de Jesus Costa
Guanabara
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Termo n.' . 576.074: de 22-1-1963
Marco Antonio Ccsta Franco
Minas Gerais

Café das Mansões
Classe 41
Ca r'é em grão torrado e moído
—Termo n.° 576.075, de 22-1-196-3—
Minas Gerais

Dominante
UnIca de-Januaria

Termo n.° 576.081, de 22-1-1963
de cálcio, magnesia hi..:rataaa, mento!.
Propaganda e Representações Gerais' mercúrio vivo, nitrato de churnoo, niSapropag S.A.
trato de sódio óxido de ferro, óxido de
Guanabara
ma jnesio, óxido de zinco, oxiodurata
e b:smuto: oxidoanureto de mercúrio,
pirosfofato de sódio. peara ume, perPRORROGAÇÃO
cloreto de ferro, perborato de sódio, .
pe.roxido de magnésio, peroxido de zins
" s rre.- sua co, prota-iodureto de , mercúrio, prosaipropagada e ReprelCdiaçoe
co!. proroxalato de ( ferro sulfato de

Savolo9 S. A
Nome Comercial

ganês, sulfato de potássio, sulfato de
Teermos as. 576.082 e 576.083, de
barium, sulfato de antimoneo, sulfato-de
22-1-1963
s.
ferro.
sulfato de potássio, salicilato de
Qui-s isa
QuenIca e Metalurgia S.A
magnésio, salicilato de sódio, salicilato
Rio de Janeiro
.

de mercúrio, salipirina, tanalbino, tanino, tártaro de ferro e potássio. tártaro de potássio e sódio, tanigénio, terebentina, veneza, teobromina, -área
cristal puro uretana, sabão neutro,
óleo sulluricinado, macianteS e sulfato

Classe 42
Aguardente .
Termo n. 9 576.076, de 22-1-1963
Inseticidas Grilo Limitada
Rio de Janeiro ....
•

PRORROGAÇÃO
Liasse

p.;madas vernizes, .snletes, ini, pas.
tas. liq tidos e esinal kee r ara luppesa
dar toi l-as, águas de quma sacaets vara
ha. tabletes
perfumai quarto, em p
e em pá prearados tio doos em nó e
pomadas oaea evitar ) suor, vaselina
perfumai' ,ais o an banho
Termo n.° 576.072 de 22-1-1963
Emilnevino da Fonseca Soares'

Mi VISO 4.uI 3hSICP

Sag:ac,.

Classe 41
Ca ré em grão torrado e

Termo n! 576 .073. .de 22-1-1,963
, Sara Mamede
Minas Gerais

Ca fé Flor rfrt , Pontal
t

Cak i

's

Classe 41
:10 torrado e molde
:ir

I

n'+

de sódio cristal. Soda caustica, tintas,
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tintas - para calçados e capotas de auto-

.c‘.4P

móveis, fluidos para tretos, emolientes
para remoção de tintas aplicadas. água
raz, álcool, - alvaiade secantes, corantes_ minerais para uso nas indústrias,
absorventes, benzina. ianolina, composições para impermeabilizar tecidos e

Classe 1
couros
Substâncias químicas usadas em geral
Classe 11
nas indústrias: Acetato de chumbo acetato de cobre, acetato de amime°, ace- Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
tato de ootássio. acetato de „ sódio, ace- cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates. a.avancas, ar.
tato de zinco, ácido arsênico, ácido tos- mações para óculos, arruelas: argolas.
fórico, ácido picr1co, cido bórico ácido aldravas, armações de meia., abridores
oxálico, ácido muriatico s ácido nítrico, de latas, arame liso ou 'arpeei° assa.
ácido acético, ácido fênico. ácido
.1
ueiras,
açucareiros; brocs. algumas, baifúrico, ácido crónico, ácido tánico, xelas, bandejas, bacias, oaldes. bombo- ácido citrico, ácido salicilico, ácido nieres, bules; cadinhos, sadeados, casbenzóico acetanilida, acto!, água oiti- tiçais, colheres para pedreiros, correngenada, albagliaa, albuminato de ferro, tes, cabides.' chaves, eremanes, chaves
argonina, argirolarsoniato de ferro, ar- de parafusos, conexões para encana.
seniato de potássio arseniato de sódio, mento, colunas, caixas de metal para
antimôneo metálico, aloina. amoniacc ' portões: canos de metal, -haves de feri..
arenal. aristol, acetaniliela acetato de da.. chave inglesa, cabesõe.s, canecas,
chumbo, bálsamo do Perú, bi-cloretos copos, cachepots, centros te meea. cocis mercúrio, hi-cloretos, bi-iodureto de queteleiras. caixas para acondicionamercúrio, bi-fos tato de cálcio. bi-carbo- mento de ai mentos, caldeirões, caçaroClasse 47
nato de sódio. borricina, porato de las, chaleieas, cafeteiras. sonchas, coaLubrificantes, gasolina, querozene,
sódio, benzolnaltol, benzoato de mer- dores. distintivos, dobradiças, enxadas,
óleos, álcool e graxa
cúrio bismutos em bicabornato' de po- enxadões, esferas, engates, esguichos entussa.
breu F. F., cafeína, cal vir- [cites para arreios. estribos, esferas
Terno n.° 576.078, de 22-1-1963
para arreios, espumadetras tormás.s,
gem.
carbonato
de cobre, carboanto
Pedro Lopes da Silva
foices, ferro para cortar . , psza, f errocálcio,
carbonato
de
magnésio,
caritoMinas Gerais
nato de magnésio, carbonato de sódio, lhos. facas, facões, fechaduras ferro co.;
carvão vegetal em pó, carvão ativo mtira a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
de sódio, carvão animal cia- para doces, fre.os Para estradas . de
qi,ervia caseinato
frigideiras; ganchos, grelhas, gar1
nureto de mercúrio, citrato de calcina. ferro,
fos, ganchos para quadros, ric nzos para
citrato de ferro, citrato de prato, Cl- carruagens; insígnias. Cmas. %finas, liClasse 41
trato de potássio, cloreto de amónio. coreiros. latas de lixo, ia es es machadiCafé em grão, torrado e moido
cloreto de cal, clroeto de cálcio, elet- nhas. molas para oort is,
, 's nara
reto de magnésio, cloreto de sódio, venezianas, martelos, marretas, matri.
Termo n. 9 576.079, de 22-1-1963
cloreto de potássio, _colargol coltSche zes, navalhas: puas . pás, s«vos, para. Pedro Lopes da Silva
elástico, cremor tártaro, cuprol, ' citrato 'fusos. picões, porta...geio, s +serras portaMinas Gerais
da ferro e quinino, citrato de ferro ver- pão, porta-jólas, pal:teiros, t. , arielast sol_ de., carbonato de bário, cloreto de bá danas, ralos pira pias, rebites regadorio; carbonato de amônio, . cloreto .de res. serviços de chá e ca'e: serres, sezinco, cloreto de cálcio, carbonato de rotas, suchas. sacarrolhas, tesouras. ta.
potássio, carbonato de Manganês diu niers. talhadeiras torquezes, tem ses,
retina. diatermina. dermatol, enxofre trava:1 eiras, telas de arame tornehas.
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
Classe 41
- lem pó, estearato de zinco. .estearato
Café em grão, torrado e moldo ,‘ , magnésio, estcarato de aluminio, enxo• par aportas de correr, -aças tavessas.
fre dourado de antimônio, essências de turíbulos; vasos, vasilhames, ve,-retnas
Termo n. 9 576.080, de 22-1-1963
gemenol. essência de eucalipto, lanosaTèrmo n.° 576.084. de 22-1-1953
Milton Avelino Franco
III, formol - fosf ato de ferro. lar! ato de Quimisa
— Quimica . e Metalurgia S
Goiás
tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de
Rio de lanciro
sódio, fos'ato de amôneo. glicerina, gli.
cerofosfato de rnagnés, glicerofosfato de
sódio, hermitol, hemoglobina em pó,
Iodo, metálico, iodureto de chumbo.
iodureto de arsênico iodureto de prata
Quírni r: e Me.i.nlurgsa
iodureto de enxofre. ichitalbina, iclátioIClasse 41
fórmio, lchitlol.. iodureto de ..
Cl.-e
.
r f..
11. 16,
k. 3 T7
lactofosfa' to de caldo, lecitina, lactato
Café em grão, torrado a moldo
Titulo de Estabeireimento
-

Para d:stinguir: Ssltoaetes sólidos, líquidos. pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba — cremes para o
rosto e barba, pinturas em liqu:do. pó
ou concretas para coloração dos labias
olhos e sobrancelhas, extratos, o . nes.
pomadas fixadoras para-bigode, cosmeClasse 2
ticos, brilhantinas liquidas e concretas
- e formicidas
Inseticidas,
carrapaticidas
aguas de colorara e de toilette, nó de
arroz. comprimidos e em tabletes. tia
Termo n.° 576.077, de 22-1-1963
toras para cab P lo, dentitrisio
Sociedade e Comércio de
Soe llo he
1;qu'clO, concretos e em pasta. sabões
Lubrificantes Ltda.
decatifr , cios, essencias, taco periumado
Minas Gerais
áges para tem . . itsardsnto da pele,
;uO liquide. : é ou .5.licte:o
cot, e vigores para cabelo e pele depilatórios :em líquido, pó ou concretos.

amónio, -sultat od.. cobre, sultato oe
/erro seco, sultato de magnesio puro
em pó, sulfato de SÓ..1 n 0, sul'uto de zinco. sultato de sépoio, sulfato de man-

cilube

46 CPUncife

Cáé Rei Negro

Café Franco
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Termo a.' 576.104, de 22-144
Ténno n. 576.094, de 22-1-63
Classe 3
Têrrno :O 576.085, de 22-1-1963
Quimisa "--- Química e Metalurala S .A. Substâncias químicas, vacinas, biosultu- Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A. Café e ria*r Central do 13 ..ao Ladin.
Guanabara
Guanabara •
ras, preparados para serem usados na
Rio de Janeiro
medicina e farmácia
! Classe 45
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, 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 dos Iabios,
Ç.k.sses: 41, 42, 43 e 44
olhos e sobrancelhas, extraias, loções.
Titulo de Estabelecimento
pomadas fixadoras para bigode, cosmeema&
"árrno n.9 576.105, de 23-1-1963
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
Spakler Mgf. Co.
aguas de coIonia e de toilette, pó de
Claa,se 32
Estados. Unidos da América
arroz, comprimidos e em tabletes, tinRevista
turas para cabelo, dentifricio em pó,
liquido, concretos e em. pasta, sabões
Termo n.9 576.095, de 22-1-63
Nome Comercial
dentifrício" emendas. talco perfumados Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
água: para eal lsIesarnexisa da pele.
Guanabara
Tinmos na. 576.086 a 576.083, de
staa.poo líquidi. pó ou con-xto, tóni22-1-63
cos e vigores vera_cabelo r pele fepiWa&hington Etraacc.
Iat,Sries em liqukle, pó ou concretos,
ALMANAQUE DOM PIXOTEIE COXIA
São Paulo
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pasClasse Is
tas, líquidos e esmaltes para limpesa
Filtros para água, sucos de !reina 1
das unhas, águas de qui-ia, sacheis para
semelhantes e partes dos mesmo*
Clame 32
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
Revista
Ténue n.• 576.106, de 23-1-1963
e em pó, prearados liquidos, em pó e
panadas para evitar o suor, -vaselina
Sim a — Indústrias Químicas Santa
•Termo
af
576.096,
de
22-1-63
perfumada. sais para banho
Jzabel Ltda.
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
Gnarrabara
Guanabara
- Termo a. 576.089, de 22-1-63
Oficina
Mecânica
Mura
Ltda.
05
R ç a•
C;untsabara

EVEI

..QAFÉ E BAR

aNTRAL DO BICÃO'\

--tsEARKLE
Rz
7777rnitim

10 ) '
O\,,,,;,s0:6

SIZA
INDÚSTRIAS QUÍMICAS
SANTA I7APFI [TOA,

Classe 10.,
Para distinguir: Abaixa-linguas, abrebocas, adendtomos. afastadores, agra'Classe 32
. fos, agrafos para ossos, agulhas para
Revista
Nome Comercial
Injeção, .a 1 g od á o hidrófilo alicate),
Indústria Brasileira,
Termos
na.
576.097
a
576.181,
de
amálgamas. aparadores. aparádores paTermo
576.107, de 23-1-1963
22-1-63
Classe 7
ra fins médico-cirúrgicos, aparelhos paSlaa
Indústrias
Químicas Santa
Supermercados
Peg-Pag
5.
À.
Artigos da classe
ra massagens, aparelhos de pressão arIzabel Ltda.
São Paulo
terial, aparelhos de 'diatermia, apareGuanabara
Termo n.• 576.090, de 22-1-63
lhos de ralos ultra-violeta, aparelhos de
•
Antonio Camirairp da Silva
ralo X. aparelhos de infra-vermelho,
..• •
Guanabara....
aparelhos surdez, assentos para enfermos. ataduras, bisturis, cadeiras para
DiDOSTRIA BR REMI
clinica, cambraia hidr6fila, canufas, caTRIBUNA DOS TItiS ramairs
taplasma de feltro, catgut. cera latiuClasse 46
Intiustria Brasileira
nada, cera para incrustações e articulaArtigos da classe
Classe 32
ções, cora colante. cintas para" fins ali- j
-)
Jornais, revistas, publicação geral
Târmor ris. 576.108 e 576.109, de
nicos, cintas urnbelicals. colheres corClasse 1
23-1-1963
tentes, compressas de tecidos, costóte»
¡Substâncias e preparações ;u1micas usa- Siza
Tê= n.' 576.091, Cie 22-1-63
indústrias Quimicas Santa
mos. curativos cirúrgicos. curtias, dendas
nas
indústrias,
na
fotografia
e
nas
-iprésa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
Isabel Ltda,
tes artificiais, dentaduras. depressores. F,..4.
! análises químicas, substâncias e prepaGuanabara
Guanabara
dilatadores, drenos, duchas vaginais.
rações químicas anti-corrosivas e antielevadores, esparti/hos, espéculos vagi,
oxidastes
1
anis, esponjas clinicas. estufas, espátuClasse 2
las, escalpelos escopros. extratores, es!Substâncias e preparações químicas usa'das na agricultura, na horticultura, 113
cavadores, fios de linho para feridas,
3NTX55111TA BRASTTXTRA
facas, ganchos para músculos cela çõveterinária e para fins sanitários .
Classe 3
metros. gazes, godivas goivas, gesso,
Classe 32
-, Classe 23
Substâncias químicas, produtos e pregrampos para , soturas, guta-percha, bisRevista
artigos da classe
parados
para
serem
usados
na
medicina
teróinetros,
Irrigadores.
instrumentos
ci•
Cisase 46
Termo n, 576.092, de 22-1-63—
ou na farmácia
rúrgicos ara oeracbes -ligaduras de câArtigos da classe
•
Classe 4
nhamo. liquido e pós para limpeza .e Fmpresa Gráfica "O Cruzeiro" S. A'.
Guanabara
Substancias de origem animal, vegetal
polimento para uns odontológicos. lixa,
Tiarrnoti, 5 576.110, de 23-1ou mineral, em bruto ou parcialmente
luvas e dedeiras de borracha, limas para
Máric Joaquim Fernandes
preparadas
e
no
incluidas
mi
matam
ossos, lancetas, massas plásticas para
Guanabara
classes
fins odontológicos máscaras para anesClasse
5
tesia. mesas de operações, mesas para
Metais não trabalhados ou parcialmente
curativos... martelas,. olhos artificiais
trabalhados, usados nas indústrias
placas para ossos, pontas de guta-perClasse 32cha para obturaçõss de canais. porceTérmo n. 576.102, de 22-141
Revista
lana. protetores para seios, pincéis paIndústrias Textis Azia Nades S. A.
ra garganta, pinças anatõmicas, proteTermo n.' 576.093, de 22-1-63
São Paulo
tores rolos cirúrgicos de )ft de pau Emprésa Gráfica 'O Cruzeiro" S. A.
Guanàbata
rugo c rodas para desgaste dentário. tetesti-010 augia, rugirias, sarjadeiras,
saticira,a, méda e crins para soturas.
1CO5 F f' :'.1 gelo e bolsas para água
auebtc sondas, seringas para lavagens
P idiPt,CWS, serras. serras para raquieindústria Brasifeir's
óreservati!anua. hen:pões
tertnõmetros, tesouras.
- -v
. Classe 23
! , ..1h.ls
k.enttlws.'Ncrniz ,iscs
Classe' 32
.Classe
,
.
Tieldeá - em' 'Oral
Revista •
lavre para fins adoatológicos
34sof fie Propaganda
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Termo n.° 576.111, de 23-1-1963
Santa Cruz Auto Peças Ltda.
Guanabara

SANTA CrWZ
INDCYSTRIA',extASILEIRA
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 576.112, de 23-1-1963
Vidros L. Gu:marSies
Cismercial
Sociedade AnZaima
Guanabara

paraçiies químicas anti-corrosivas e aíti-oxidantes, a saber: — matéria plasL
uca e resina art..‘icial ou sintética Ge
condensaçãb, policondensação -ou polimerização, modificada ou não, em a:uto, liquida ou pastosa, inclusive dispersão, emutsão e solução, ou em . tioLos.i

dratos fildrosulfitos: cuigné,i .o, cinde
Termo n.
de 23-1.43
rim nitratos, neuiralizadores. nitroc.thr°576.124,
A. Mansbach 6 Filhos Ltda.
tose; Óxidos, UXICluilleâ, óleos pura
'
São Paulo
lura, óleo de linhaça; produtos quirrii
cos para impressão, pomssit industriai.
papéis ornuisionaves. para . a totogratia
pape,s de turncsol, papeis beliográFicos
' heliocopista, pelicuias sensiveis,
grânul o, grumo, pedaço, pó ou forma
PPoRROG AC., AO
péis para totografias e análises de tal».
semelhante, não mimulaturada

• Termo n.°. 576.117, de*23-1-4963
Rapsédia — Imóveis e Administra;ão
Limitada
São
•
_ Paulo

R A P -S- 0 _D I A
Classe "50
Impressos

—
Ti:ermo n.° 576.118, de 23-1-1963
- Modas Madelein
, São Paulo

INDÚSTRIA BRA$1LEIRA

I . M .A.

Classe 14 •
Artigcs na ,c.asse

mDúsnus. liaASILEIRA

1

calções, cartolas, Coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cue:ros, chapeus: doimans; echarpes, estolas, tarda.
. mentos; gorros, galochas. • gravatas,

Classe 14 •
Artigos da classe
Termo n. 576.114, de 23-1 1963
Resana S.A. Indústrias Químicas
São Paulo
•

DELEINE

•
Liasse 36
Artigos de vestuários, roupas feitas,
semi-confeccionadas ou :_sob mediria,
para homens, senhoras e crianças, d
saber: Agasalhos leitos de peles natuanáguas, aventais.
rais - Ou
Jres, blusas, ' niusties,
batas. h
boae.1, boleros, cominaçães, casacães, capotes calçai, calça-safas. ch.nelos. c i ntos, Cintas, camisas, camisetas,

Terá° n.° 576.113; de 23-14963
Comercial de ViA .Guánarãeilrso. ra
Comercial de Vid:cis A. Guimarães
Sociedade Anónima
Guanabara

PARitimSA
IMP:MAL

Maio 'de 1963

'PROILR:OGAÇA0

51,4

RE5AN.A.
INDUSTRiAs 'tkuCike
Nome Comercial
•Termo n.° 576.115, de 23-1-1963
Resana S.A. In 'las Químicas
São .'

RESAIUSE
INDÚSTR T A BRASILEIRA

ratório pigmentos, potassa, pós meta*
íleos para a composição de Antas. preparações para totograftai, produtos para
niquelar,._pratear e cromar, produtos

gerias; mantas, meias; patas, paletós,
pantutas p.jamas. peignoirs punhos,
peitos . e peitilhos para camisas, pelerines, polainas, ponchas, pullovers: qui.
rs onos.' quepit; regalos, robe de chambre, roupas de brim para o trabalho.
roupas feitas para crianças, roupões de
suspensórios, soutiens, sobretudos; trajes, ternos, toucas, tailleurs turbantes;
uniformes, uniformes pára empregadas;
. vestidos: xales
.

Termo n.° ,576.119, de 23-1-163
Otto Balgmart Indústria e Comércio
Sociedade Anónima
São Paulo
PRORROCKAO
i VEDACIT DE AÇÃO PERMANENTE
INDUSTRIA BRASILEIRA

Para distinguir: - Combustiveis. lubrificantes, substâncias e produtos destl.
nados a ilum,nação e ao aquecimento:
Alcool-motor carvão a gas. hidrocarboretos, gás metano. butano e propano
gás engarratado gas hqueteitos gaso•
Una, graxas lubrificantes óleos comhus-

Absorventes, acetona. ácidos acetato&
agentes químicos para o ira:ument._ e
eoloraçào de fibras, tecido;, couros e
celulose; água raz, álcool. albumina
anilinas, alumen, alvaiade alveiantes In.
dustriats. aluminio em -pó. amoniaco.
anti-incrustak,:es, anti-oxidantes, ant.!.
tiveis óleos lubrificantes óleos destina- corrosivos, anil-detonautes. azotatos
dos a iluminação-, e ao aquecimento. água acidulada para acumuladores
óleos para amortecedores. petróleos e 'água- oxigenada para fins atclustr,at&

querosene
Termo . n.9 576.116, de 23-1-1963
Rasa,- S.A. Indústrias QuImicaz
São Paulo
.••

PEfità,,d00
INDÚSTRIA BRASILEIRA •

8FASILKIRP

suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sweaters, shorts, sungas, stolas, soutiens,
taier, toucas, turbante*

Tèrmo n.° 576.121, de 23-1-63
Sociedade Industrial de Borracha
"Elastle S. A.
São Paulo

•

amónia: banhos para galvanização. benzinas, benzol betumes, bicaroonato de
sódio, de potássio; cal virgem carvões.

carbonatos. estalizadores, celulose chapas fotográficas, composições estintores
de incêndio cloro, corrosivos cromatos
corantes. crcosotos: descorantes. desin-çrustantes. dissolventes: emulsões ' foto.
cbiáficas, enxofre, éter. esmaltes, estearatos; feradl. filmes sensibilizantes para
1 fotog rafias, fixadores, fluidos para
Freios, formoi fosfatos Industriais fós-

ternos, uniformes . e vestidos
Tèrmo n.9 576.125, de 23-1-63
Benzencx — Cia. Brasreira de

Inseticidas
São Paulo

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO
-BENZENEX
'.ndiistria Brasileira

banho; 'saias, sapatos, sandálias, softdéos. shorts, sungas, slacks, suciares.

Classe 1 .

Classe 47

faatiSfali

Pára diluir tintas, prussintos; reativos,
removedores. reveladores; saoáo neuta
c,1asse .56
sais. silicilatos, secantes, sensibilizantes, Para distinguir: Artigos de vestuários
silicatos, soda, cáustica, Soluções quimi., e roupas feitas em geral: Agasalhos,
cas de uso Industrial, solventes, sulfa- aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
tos:" sintas em' pó., liquidas, 'sólidas ou botas, botinas, blusões, boinas, ba,apnstosas para madeira, ferro, parede& doures, bonés, capacetes, cartolas, carazonètruções, decorações. couros. tecidos, puças, casacão coletes, capas, chalé;
fibras celulose, barcos e veicuios, talco ca checais. calcados, chapéus, ciai . ia,
• industrial. thiner. vernizes; zarcão
cintas, combinações, corpinhos, calçai
de
senhoras e de crianças, calções, cal.
Têrmo n. 9 576.120, de 23.1-63
ças, camisas, camisolas, camisetas. eu& Lanifício F. Kowarick S. A.
cas, ceroulas; colarinhos. cueiros; sams,
São Paulo • . •
casacos, chinelos, dominós, achacou;
fantasias, fardas para aulitarese cole.
ciais fraldas. galochas, grtvatas, gorras jogos de lingerie, lacpie'as laquear'
' PRORBOGAÇÃC'
luvas, ligas. lenços,- mantin, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa• KOWARICK
letós palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas. pijamas: pus
Classe 23
nhos. perneiras. qu Anonos, regalos,
Tecidos eia geral
robe de- chambre, roupão,' sobretudos,

guarda-pó; impermeáveis; :aquetas; lenços, leques, lançaria, ligas. dbres,

;r

,REVE/LLON

ING05-t in BRASILE113A
Classe 2
Para distinguir: Inseticidas. fungicida.%
* - — 5 -`•-•• carrapaticidas, adubos e desinfetattes
VIM° n.° 576.122, de 23-1-63
Termo n.° 576.126, de 23-1-63
Silvio Fernandes
"Equibras" Equipamentos Brasileiros
•
São Paulo
•
São Paulo
Ltda.
São PaulClasse 48
Pentes

PRORROGAÇÃO
'JORNAL DE „SÃO CAETANO
tn

Classe 32
Um jornal

tria- Brasileira

•

Classe 6
Máquinas e suas partes ,enegranes para
1 fins industriais; máquinas de precisão,

Tênmo u.° 576.123, de 23-1-63

Fraca Corporation
Estados Unidos da América -

máquinas operatrizes. motores e suas
partes, peças para automóveis não ia-

' I PROFROGAÇÁO
W.K.
ro..............to

mt. —......, \,,,:.,........
www.car~
*me
e ia Be 1
Intuem
. •
. ZEL.PAK
,,'u,,t,
MIAU 01/IMICAME11,
t'•6 1
kl",•

PRORROGAÇÃO
EU:IMAS

rlutdas em outras classt... Alavancas.
, Iternadores máquinas amassadeiras,
--táquinas =assadeiras 'e birro e coa-,

:reto, máquinas de abrir chavetas. má:minas afladoras para ferramertas. Má.winas para arqueação de • ishatistens. •

néls de esferas para rolamentos argis
rés motores autoluhrilicadores, anéis"-'
obturadores a parelhos pa ra mistui• de
combustíveis de motores e exPlosào,
ané is de sesi Mentos. Nelas• bombas de

Classe 1 a rcomprimido, bombas iubrificantes
Subst:incias e preparações químicas foros industr,ais, fluoretos. fundantes
i bombas de circulação bombas de com-.
Classe 8• nas paa
r galvanizadores, getatina.para
solda;
fotog rafia
usndas na indúst,..a, na
Para distinguir: - Filtros de óleo , para bustiveis para motores bombas vara
anali R es quimLas. Substáncia1. e pré- fotograflits.'pinturas " 0: g keine;
'óleo, burrinhos, bombas de água e go'
motores de explosão

10.
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'Pernso n. 576.139, de 23-14963
cremes para barbear, cremes dental
Termo a* 576.128, de 23-1-63
solina para autor:silvei', blocos de modepilatórios, desodorantes, dassolveates,
Laboratório Clímax
S. Marco Vidros de Arte Ltda
tores, bombas hidraulicas, bombas cenassinalas, extramo, estofos de perfumes,
São Paulo,
São Paulo
trifugas. rotativas, de deslocamentos
creme para limpeza da pele. e para base
a pistão blocos centrifugadores, induzde pó de amei, esmaltes para unhas;
diais para liquido& e pós, dearratadeiescavas para dentes, cabe/o, roupas,
S. MARCO
ras, hemogenizadorm, mamei:tas brunicilhas e unhas, fixadores para o cabelo,
doras, caldeiras, compressores, cilindros.
\dinciústria Brasi leira .1 pestana, cílios e bigodes, fivelas para
dimbios, cabeçotes atáquiinas adaptao cabelo, glicerina perfumada para uso
daa na constattçeo e conservaxão de
de toucador, grampos para o cabelo,
Casse
14
estrada. máquinas de costura, máquinas Para distinguir: Lentes de vidro comum geléia de petróleo perfumada. lápis
centrifugas. máquinas 'para clarear. ma- para óculos para projetos, para con- para maquilagem, tanga-perfuma lorificar. refinar, misturar e purificar densadores, para faróis, para sinaleiros, ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
fluidos e pós máquinas compressora& de qualquer formato, ampolas. tubos, sabão, em creme, em elixir e em Pó.
máquinas classfSicadoras„ máquinas ca- almofarizes, copos, cadinhos, garrafas. líquidos para oneftdaçao, permanente,
tadoras, máquinas de centrar, máquinas fraseara cubetas, hastes, caretas,, graus; lixas para unhai, laque. óleos para a
Casse 32
para cortar, corburadores, carter de em- mamadeiras, formas para fornos, assa- cabelo, pasta e pós para dentes, perfulikaa revista cientifica
breagem, carter de motor, cubos de deiras, compoteiras, saladeiras, jardinei- mes, petróleo ara uso de toucador,
Termo n. 576.140, de 23-I-1963
pastas e juS para as unhas, on-pons
placas de embreagem, caixas de lubri- ras, porta-jotas, centro de mesas,
Laboratório Chama S.A.
ficação, diferenciai distribuidores de teiros, jarros, cálices, chicaras, pratos, para pó de arroz, papéis perfumados,
Mo Paula
gasolina, dispositivos de arrannue, má- tijelas, bandejas, pires, globos; 'Morei- carminados, e com pó de arroz. pentes,
quinas desempalhadoras. máquinas de- ros, vasos, serviços para refrescos, pomadas perfumadas para o embelezabulhadoras, descascadoras,„ espuresadei- taças, vaxilhamps mantegueiras; cápsu- mento da cutis. pon-pons, pó de
arroz
'FRORROGACki;
ras. embreagens. engraxadores, centra
las, vidraças e pendentes
htgos. máquinas assacadoras, elevado»
Terra° n.° 576.134, de 23-1-63
Termo n.° 576.129, de 23-1-63
Tu. esmeris exaustores para forjas, enIkebana Importadora Lida,
'
Paschoal
Fortunato
genhos de cana. espremedeiras para
Brasília
Guanabara.
manteiga, engrenagens, engrenagens
para mancais, engrenagens para cremaleira, engrenagens de comando das
IIICHIGAfi
válvulas, eixos de transmissão, direção,
• Indústria Brasileira
elevadores hidráulicos, engrenagens
Classe 48
Classe 45
multiplicadoras, guindastes, guindaste
Para distinguir: Sabonetes sólidos, IS
Artigos da classe
para caminhão, 'trena máquinas para
Wan , pá creme, blocos e bolas, Ni
Classa 17
furar, geradores, guinchos de rosca Para distinguir máquinas e instalações
bão em pasta e tas barras, sabão
ertno a.° 576.135, de 23-1-63
bastões para barba —• cremes para
sem fim, guinchos de segurança, guin- para escritório em geral: Arquivos para
Melo Miche/ Abi-Fadd
I rosto c barba,
chos de transporte aéreo. gazeilicadorts correspondência, almofadas para cariaspinturas eia liquido,
Rio de Janeiro
de liquidas; consbustivem, geradores de boa e para tintas, abridores de cartas,
ou concretas para coloração dos labias,
eletricidade, juntas universais para con- arquivos, berços para mataborrões, bar
olhos e sobrancelhas, extratos, lotem
PRORROGÁCÃO
t
dutos dágua de motores e máquinas. rachas, canetas para desenhos, e cor
pomadas fixadoras para bigode, cosm..
a frio e a quente para aço e outros tadores de papel, carirnbadores. colado- A NOVA ESPERANÇA ticos,. brilhantinas liquidas e concretas,
metais, lançadeiras, maquinas de lavar res, e cestos para papéis e corresponaguas de colonia e de toilette, p6 de
roupa e pratos, máquinas batedeiras. dência, canetas, compassos, cofres, de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinABDO MICHEL ABi-FADEI,
mancais para broca& motores elétricos, sonhadores, datadores com miras, des
turas para cabelo. dentifrIcio em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabriee
máquinas operatrizes, ma/preme mistu- cansas para lápis e canetas, esquadros ÉttJA 10Se ciEr,r-:rest,
Strliflõr dentifriclos, emendas, tale.) perfumado,
radoras de barro e de concreto, má- fitas para máquinas de escrever. fichas
Classe 36
quinas borracheiras e mameis; maqui- para arquivos, marnadores. grampeadoaguas para e abtlesamento da pele,
nas frigorificas. moinhões vara cereais. res, grampos e ganchos para escrita
Titulo
abam oo lasmasi pó ou concreto, ~Imáquinas para malharia, meaddraa, má- rios, lápis, lapiseiras, malhadores, má
con e vigores VNT? cabelo e pele deliTêrmo sa° 576.136. de 23-1-63
quinas para movimento de rena, má- quinas e apetrechos para apontar lápis,
em •,qu'dt, pó ou concretos,
latOr,aa
C.ortim', Pies, Bannurair £. Co.
quinas de rotular, martelos a vapor, máquinas para grampear, ampotecas, pavernizes, tabletes, laias. palipomadas,
Suiça
motores da combustão. Interna. elétricos pel carbono, perfuradores. pastas pare
tas, líquidos e esmaltes pala limpes&
e a gás, motores para bicic etas e mo- escritórios com fechos de metal
das unhas, águas de quina sacheis pare
tocicletas, multiplicadores. molas para
perfumar quarto em pastilhas, tala/atei
576.131,
de
e
Termos as. 576.130
máquinas, molas para válvulas, macae
em pó, permeados liauldos, em pó n
23-1-63
cos hidráulicos, mamada& de igniario, Laboratórios Leite
peta idas para avisar o lUtNe. vaselia3
de
Rosas
B.
A.
mandris, pedais de alavancas de emperfumada sais para banho .
Guanabara
—
breagens. planetárias de para isam sem
Termo m" 576.141, de 23-1-1963
fim e de rodas, pentes quando parte
Bial Farmacêutica Ltda.
de máquinas, rolos para estradas e im.
São Paulo
pressão, pi-stães de atolares, pinhões,
prensas, maquinas pueo riras-taras. plainas de mesa placa para tomo&
PRORROGACM)
redutores. rolamentos, aileadasos, segClasse 8
1
mentas de pistão, serras mecanicas, serRelógios de seda espécie, clspertados
ras hidráulicas, serras de fita. is:aguacronômetros, mostradores, me canismo.',
ria secadoras. máquinas para serra. mapara relógios
Ndustrça Braaileira
quinas salgadeiras para manteiga, teaTênue ra, 576.137, de 23-1-6,3
res, turbinas, tercedeiraa máquinas para
Mie& Raimundo de OCveira
tecidos e tapeçarias. mamaras para
Casse 6
Minas Gerais
indústria de tecidos, temuras rotativas.
Mn produto farmacêutico Indicado ia
máquinas para soldar. manos mecánicra,
tratamento da' miastenias e suas
414;1”,}
tôrnos de revólver, maquines urdideimanifestações
ras, tuchos . de válvulas, váivulas de
Classe 3
raotores. vibraquins, velas de igniçâo Unta especialidade
Timo 1V 576.142, de 23-1-1961
farmacêutica usada
para motores, ventoinhas, máquinas
Classe 32
tahawars'aio Climax S.A.
no
tratamento
das
efélIdes
ventiladoras e ventiladores coma" parte
Uma publicação impressa
São Paulo
Classe 48
de máquinas
Para distinguir artigos de toucador a
Termo a.° 576.138, de 23-1-63
Termo a.° 576.127, de 13-t-63
perfumarias em geral: Almiscaro água Incliet ia Brasileira de Cinema %braj'NORROGAÇÃO
S. Marco Vidros de Arte Ltda .
de beleza, água facial, água de lavanda,
s
das" Lida...
São Paulo
água
de
annhahos,
São Paulo
água de colónia,
guina. água de roias, água de risse»
quina. água de rosas, água de alfazeS. M.ARCO
mas, mania perfumada, liquida. esa pó. fil~t° Q014,8
Brasileira'
ZEOS
1
em pedras, para banho, bletantlnag
IS A RT F: LT DA .
,
bandolinas, batons, cosméticos para o
•
' ' Cintia
Clame 3
.—
'craYdas, cremes para a ;oh& mamam
Um rOdose .larmaceutico indicada ne
cheiros em pastilhas. mi tabletes, era Jornais, revLntas. publicaçõesdeimpressas,
televittal
tratamento relc -paeicifinaterapta
,pilular, proártUnai teatrais, einem* e
-lentilhas, em trociscos
Ne.ne Comercial
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Termo n.9576.143. ' de 23-1-1963
Laboratório Climax S.A.
São Paulo

para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos e VISgOS
contra ,lagartas

•É'RORROGAÇÃO:

-Terma is.9 . 576.146, de 23-1-1963
. A. Wander S.A.
• Suiça

Clímax
,INDITSTRIA
BRASILEIRA

CRORROGAÇÃO

DR A GIONAT

•
Classe 3
Classe 10
um produto farmacêutico
Para distinguir: , Sondas, agulhas para
Injeções, instrumentos cirurgicos para
Termo n.° 576.147, de 23-1-1963
operações,- termômetros, estojos de bolso
Dr. A. Wander S.A.
- para instrumentos cirurgicos, grampos
Suiça
s para soturas, espatulas. agra'os, escalpelos, facas, pinças anatoinicas, tesouras,
PRORROGAÇÃO
costómos, serras, serras para raquiotomia, .escropos, martelos, ganchos para
musculos, cefalometros. bisturis, afastadores, curetas, ruginas, trepanos, espatuIa& protetores, perfuradores, limas' para
Classe 3
osso, placas para ossos, agrafes para Um produto farmacêutico contra
osso& esteroeopio, dinametros, lancetas. türbios digestivos, do comércio
estiletes, especulos, dilatadores, depresdepositante
sores, anuscopios, retoscopios, bugias,
abre-bocas, abaixa-linguas, aparadores
Termo n.° 576.148, de 23-1-1963
American Marietta S.A. Tintas e
porta-amalgamas, estratores, escavadores, colheres cortantes, calçadores, aliLacas
São Paulo
cates, Dottcões, brocas para clinicas, articuladores, bacias e funis para cuspideiras, cubetas, aparelhos de pressão ar
' serial, aarelhos para massagens, aparelhos de raios X, aparelhos de ultra violeta. aparelhos de intra-vermelho, apareIros de diatermia ' •

IM V ZYME

Têr mo n.° 576.144, de 23-1-1963
Bial Farmacêutica Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO -

PLEITOM
nousTRIA RR ASILEM/4
Classe 3

ado
Um preparado farmacêutico
como tónico e nas-avitaminoses
Térrno ri.• 576.145, de 23-1-1963 Laboratório Chu.ix S . A .
turihulos; vasos. vasilh -arnes, verrumas

PRORROGAÇÃO

Class. 2
, Substanclas e preparaçoes quicni.as
usadas na agricultura, à saber: adubos,

adubo& artificiais para o solo, alcali*
para fins agrícolas, bactericidas. ceras
para enxertos. cianomide de cálcio
como adubo para o solo, defumadores.
desinfetantes usados na agricultam e
na - horticulturr'' scÕrias básicas ra-ra'
adubos, essências para exterminar .uat•
mais e plantas cianinhas, extratos de
auassia para fins ;iorticulas,
les para o solo. formicida, guano, ame__ a‘ugoa, massas para enxertos, pastiNas
para destruir insetos. preparações cara
preservar o solo, preparações para des
trair insetos, hervas e plantes daninhas. sais para fins agricolas. sais paia
• fias horticolas. . substâncias . quimicas

Classe 1
Para distinguir: Absorverhes, acetona.
ácidos, acatamento e coloração de fibras, • tecidos, couros e . celulose; agua
raz, alcool, albumina, anilina & alumen.
alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó, amoniaco anti-incrustantes,
anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- detergentes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada' ara fins
Industriais, amnia; banhos ara galvanização, benzina, benta betumes, bicarbonato de sódio, de otássio; cal virgem.
carvões, carbonatos, catalizadores. celulose. chapas fotográficas, composições
estintoral .de incêndios, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosótos; descoraisses; desincrustantes, dissolventes;
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol, filmes Sensibilizados para' fotografias, fixadores, fluidos para' freios, formol, tos catos industriais, fluoretos, fundentes para solda;
galvanizadorea, gelatina para fotografias
e pintura, giz, glicerina; hidratos, hidro'sulfitos; impermeabilizantes, ( ioduretos:
lacas; massas para pintura, 'magnésio,
mercúrio; nitratos, neutralizadores, aitroceluloae; óxidos, oxidantes, óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
químicos para impressão, otasáa industrial, papeis emulsionáveis, para a fotografia, papeis de tumesol, 'papeis bailográficos e. reliocopista, películas sensivais, papeis para fotografias e analisas
de laboratórios, 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,
sllicatos,- soda caustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em-pó, liquidas, solidas ou
pastosa para madeira, ferro, paredes.
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose., barcos e veículos, tal'CO industrial,' thiner; vernizes; zarcão.
(. -. -Têrmo n.9 576.149, de 23:•1-1963
ládústria e Comércio Ajax Ltda
_
São Paulo

AJAX - Alumiai° a Serviço
da Arquitetura
, Classe 16
' Frase de Propaganda

2,

Urino n.9 576.150, de 23-1-1963
"Ibelan" Indústria Beneficiadora de
Lãs Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira

ganes, bronze em pó, em So, vhumbo
te trabalhados, . bronze. bronze de manem ,bruto ou parcialmentt preparados,
cimento metálico, cobalto em bruto ou
parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente trabaahado, tarro, ferro maleável, lâminas de
metal, latão em fõlhas limalha& magnésio, metais ' estampados, fiquei, miro,
papel 'de estanhó, platine, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, zinco
corrugado e zinco ' em fólhas
Termo j9 376.154, de 23-1-1963
Marques da Silva
'
Pernambuco

tuia
Indústria Brasilea
• Classe 41
Café em grâ'o, torrado e moído
Termo n.9 576.155, de 23-1-1963
Indústria e Comércio Trombini S . A .
Paraná

Indústrcilaassel3r4ssitelig

Madeiras de tõda espécie, em bruto e
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles prepas parcialmente preparadas (serradas),
radas ou não, camurças, cromos, vaqueTermo n,° 576.1, de 23-1-1963
#as, pelicas e' artefatos dos mesmos:
Bris-aldo Ribeiro -Wanderley
olmofadas de - couros, arreios, bolsas,
Pernambuco
carteiras, caixas, chicotes de couro.
carneiras, capas para abuns e • para
livros,- embalagens de couro estojos.
guarnições de couro para automóveis.
guarnições ,para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves, por,
.tadústria BrasileIrá
:a-niqueiss pastas,' rédeas, sanas, sacos
Classe 41
para viagem, sacolas, solas e solados.
• Café em grão, torrado e em pó
tirantes para arreios, valises
Têrmo n.° 576.157, de 23-1-1963
Termo n.9 576.151, ele 23-1-196 3
Fundição Americana S.A. Indústria e Cia. de Eletricidade Novo Mundo
CIDEL
,•
Comércio
,
Parauá
Guanabara
-

411M8115

_

PRORROGAÇÃO

tift4DIÃO (AMEDICANÁ
Classes: 5, 6, 7. 8. 11, 17. 21 e 33
Titulo
Termo n.° 576.152, de .23-1-1963
Brasgipe Auto Peças Ltda .
Pernambuco

raniu lin
xPeças

g

Nome Comercial
Têrmo n.' 576.153. 'de 23-1-1963
Capibaribe Industrial/de Artefato' de
Ferro Ltda. .
Pernambuco

tAP1111111BEI

Casse 5
Açe em bruto, aço preparado.. aço
doce, aço para tipos, aço para ' molas,
aço instrumental e rápido. especialman.

PREÇO-DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

GEL
Indústria Brasifeirã:
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
cientificos, aparelhos de uso comum,
instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de tilda espécie, acessórios de aparelhos elétricos, inclusive iro& tampadas, tomadas, soquetes, válvUlas, aparelhos fotográficos, cinematográficos.
máquinas !,alantes, discos gravados e
filmes revelados
,'
Termo n.9 576.158, de 23-1-1963
' Rádio e Televisão Zurich Ltda.
Indilstri cie Comércio
Paraná

IURICII
tridústria BrasiliT
ea
Classe 8
Crassis de rádios, cristais de rádio, condensadores, calibradores, diais, filtros 'e
aparelhos filtrantes, fonógrafos, interruptores, mostradores de - rádios, plugs,
rádios transmissores e' receptores resistências eItéricas, soquetes, toca-clist.os e
televisores

